
  شرايط مزايده آگهي فروش خودرو

  
 دستگاه به شرح ذيل : 3تعداد خودروهاي قابل فروش  -1

  مبلغ تضمين شركت در مزايده  مدل خودروشماره نوع خودرو رديف
  ريال 000/000/30  1379  13الف86/397ايران ميني بوس  1
  ريال 000/000/10  1380  12الف86/848ايران 2000سواري پژو  2
  ريال 000/000/10  1379  11الف86/977ايران سواري پرايد  3

  شرايط مزايده:  -2
  دانشگاه دامغان مزايده گزار: -2-1
ــانكي جداگانــه بــه حســاب شــماره   مــي بايســت تضــمين شــركت در مزايــده توضــيح: -2-2 طــي رســيد ب

  واريز و به ضميمه مدارك ارسال گردد. دامغان بانك تجارت شعبه دانشگاه 2937039142
پيشنهاد قيمت به ازاي هر دستگاه خودرو بايد در پاكت جداگانه و الك و مهر شده با قيد نوع خودرو پشت  -2-3

 پاكت ارائه گردد.

به دبيرخانه مركـزي   16الي  8كليه پيشنهادات صرفاً در ساعات اداري  از شنبه لغايت چهارشنبه از ساعت  -2-4
 دانشگاه تحويل گردد.

مزايده گزار در قبول يا رد هريك از پيشنهادات اختيار تام داشته و هيچ گونه ادعا و اعتراضي دراين زمينـه   -2-5
  هد بود.نخوا قابل پذيرش

  روز پس از انتشار آگهي مي باشد. 10مهلت ارسال پيشنهادات حداكثر  -2-6
 –ميدان سـعدي  دبيرخانه دانشگاه واقع در به دريافت فرم شركت در مزايده متقاضيان مي توانند جهت  -2-7

  مراجعه نمائيد.  www.du.ac.irبه آدرس اينترنتي و يا  ساختمان شماره يك –دانشگاه دامغان 
  كميسيون مزايده درتعيين برنده مزايده، با رعايت صرفه و صالح دولت اتخاذ تصميم خواهد نمود. -2-8
  در پشت پاكت  پيشنهاد قيمت ، متقاضي مكلف است نام و نشاني و آدرس و تلفن تماس خود را قيد نمايد. -2-9
زينه هاي نقل و انتقال، ماليات، عوارض قانوني، هزينه كارشناسي به عهده برنـده مزايـده خواهـد    كليه ه -2-10

  بود.
  پيشنهادات ناقص و مبهم مورد تأييد نبوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد. -2-11
اضر شـود  بايست ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعالم نتيجه مزايده براي انجام معامله ح برنده مزايده مي -2-12

  در غير اينصورت سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد.
روز پس از پايان مهلت در كميسيون مزايده كـه بصـورت غيرحضـوري برگـزار      5كليه پيشنهادات حداكثر -2-13

 خواهد شد بازگشايي و نتايج اعالم خواهد شد.

 به حساب دانشگاه واريز نمايد. برنده مزايده بايد مبلغ خودرو را نقداً-2-14



  فرم پيشنهاد قيمت مزايده خودرو
  
  

.................... به شـماره شناسـنامه/ بـه شـماره     ......................... فرزند/ شركت .....................اينجانب .......................
ــادره از ...............  ــت ........................ ص ــغل ..... ثب ــال ........................ ش ــد س ــه .................. متول ........................ ب

د آن كـه بـه   نشاني.............................................................................. با اطالع كامل از شرايط مزايـده  و قبـول مفـا   
............................. مـدل .............................. بـه شـماره      اضـي خريـد خـودروي    پيوست فرم پيشنهاد مي باشد متق

............... منـدرج  ........ مـورخ ............ ...............انتظامي ..................................... موضوع آگهي مزايده شماره ............
باشم و پيشنهاد قيمت خود را براسـاس مـوارد اعـالم شـده بـه       ....... مي............................................زنامه ........در رو
  ................................ اعالم مي نمايم....................(به حروف) .................... ريال......................(به عدد)مبلغ 

  تعهد مي نمايم: ،شنهاد اينجانب  مورد قبول قرار گيردچنانچه پيي
 ظرف مدت حداكثر يك هفته اقدامات الزم جهت واريز وجه و نقل و انتقال اسناد را انجام دهم. -1

  تأييد مي نمايم كليه ضمائم اسناد و مدارك مزايده جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. -2
 ر الزامي براي واگذاري خودرو به هريك از پيشنهادها را ندارد.اطالع كامل دارم كه دستگاه مزايده گزا -3

  
  

  امضاء متقاضي:

  تاريخ:           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


