
 بسمه تعالی

 846/6358ثبتیپالک  انشگاه دامغاندساختمان کالهدوز قرارداد مزایده فروش

 تاریخ:

 شماره : 

نشست عادی از دور چهارم هیات امنای دانشگاههای منطقه البرز  هشتمیناز  با عنایت به دستوردهماین قرارداد 

انونی و بر اساس مراحل قپس از طی  دانشگاهها ومعامالتی یباستناد آیین نامه مالو 92/2/25جنوبی مورخه 

دکتر قربانیان آقای به نمایندگی ما بین دانشگاه دامغان  فی، ............................مورخ....................صورتجلسه شماره

   فرزند   .............................  به عنوان فروشنده از یک طرف و آقا /خانم یا شرکت :  دانشگاه اداری و مالی معاون

کد ملی/شناسه  ................................  صادره از /حوزه ثبتی ........................  به شماره شناسنامه /ثبت................

  فنلت..............................................................................................:نشانی به..........................متولد/تأسیس...............................ملی

 ................. به شماره شناسنامه  .................  فرزند  ................................  به نمایندگی آقا / خانم ................................  

 : ددیدار به شرح ذیل منعقد می گراز طرف دیگر به عنوان خر  ................ متولد

 موضوع و مشخصات مورد مزایده  – 1ماده 

بخش یک دامغان ع درواق846/6358ثبتیپالک دارای  (کالهدوزشهید)یک باب ساختمان فروشست ازا عبارت

 (1پیوست  )مشخصات سند ملکیبا جنب گنبد زنگولهکالهدوزشهیدخیابان   پاسداران خیابان

 )چهار میلیاردویکصد میلیون ریال (می باشد 000/000/100/4طبق گزارش کارشناسی  )پایه(قیمتمبلغ برآورد 

 مبلغ پیشنهادی برای ثمن ملک مورد مزایده  – 6ماده 

که تومان می باشد ......................................................................ریال معادل  ی ...............................کل مبلغ پیشنهاد

به نام درآمد  ملینزد بانک  9188429277004ماره به شرح ذیل به حساب ششوند خریدار /خریداران متعهد می

به امور مالی دانشگاه  ساعت پس از واریز  89واریز و رسید و فیش مثبت آن را تا   های اختصاصی دانشگاه دامغان

 د . تحویل نماین

سپرده برنده ضبط وطبق این توافق نامه  9ماده موقع مبلغ مذکور ر صورت عدم پرداخت و یا واریز بد–تبصره 

 .مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد

 

 

 

  



 

 درایط : شرایط مربوط به تنظیم سنش 5ماده 

 طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا دفتر خانه ای که دانشگاه – 3 -1

تنظیم سند رسمی  پیشنهاد کرده حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط  مندرج در این توافق نامه نسبت به

انتقال دهد ، در صورت عدم به نام خریدار  "سند را صرفایند و دانشگاه نیز متعهد گردید دام نمامورد معامله اق

 نامبرده می باشد.  تخلف گواهی سر دفتررای تنظیم سند ،حضورهر یک ازطرفین در دفتر خانه اسناد رسمی ب

اه و عدم پرداخت ثمن توسط ز طرف دانشگادارک الزم جهت تنظیم سند ــدات  و مــعدم ارائه مستن – 3 – 9

( در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور خریدار)پیشنهاد دهنده

 باشد . می

در دفتر خانه به منظور انتقال  موظف به حضور ظرف مهلت یک هفته از ابالغ کتبی دانشگاه،خریدار  – 3-3

 می باشد.ضوع قرارداد مو

 )مزایده ( یط تسلیم مورد معامله شرا – 4ماده 

را بعد از تنظیم سند رسمی با تمام توابع و ملحقات و ( معامله )مزایدهنماید ملک مورد د میدانشگاه تعه – 4- 1

( کند و هر گونه موانع و استیفاء  و بهره برداری کامل از مورد معامله آن تسلیم خریدار )پیشنهاد دهنده منضمات

 را برطرف کند . 

قابلیت انتقال نداشته و این عامل ( به جهت قوه قاهره معلوم گردد مورد معامله )مزایدهکه در صورتی  - 4 -9

نشگاه تعهد می نماید که عوض دریافتی را به ادتوافق نامه باشد عقد باطل است و  مربوط به زمان انعقاد این

 .  یدار ) پیشنهاد دهنده ( عودت  نمایدخر

انند مستحق للغیر و م ( به هر علتی غیر از عامل قوه قاهرهمعلوم گردد مورد معامله )مزایدهه در صورتیک - 4 – 3

نبوده دانشگاه تعهد می نماید ثمن  معامله را به خریدار مسترد  انتقال به خریدار ) پیشنهاد دهنده ( قابل  ".قانونا..

 نماید .

 آثار قرارداد   - 3ماده 

ازخریدارمنع می کند  راین قرارداد دانشگاه را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غی - 5 -1

در صورت تخلف و انتقال به غیر ، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا اقامه 

ه قال مورد معامله بخواهد در صورتیکبه انتدعوی ابطال به طرفیت دانشگاه و منتقل الیه ، الزام دانشگاه را 

 د . الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دار

 

 



 

 لیه مجوزها و مدارک الزم از مراجعاکثرتازمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کدانشگاه متعهد است حد–5 –9

 مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصا حساب شهرداری ، مالیاتی و غیره را اخذ نماید  .

مستحدثات و امکانات موجود در ، اعیان ، بدهی های احتمالی در خصوص توابع  دانشگاه مکلف است کلیه– 5 –3

 یه نماید.سومورد معامله را حد اکثر تا زمان تنظیم سند رسمی ت

وهزینه درج وچاپ  وهزینه کارشناسیثبت و حق التحریرو هزینه حق التقال هزینه های نقل و انکلیه   - 5 –4

 بر عهده برنده مزایده ) خریدار ( خواهد بود .  "تماما آگهی 

تغییر  به هیچ عنوان به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل 9ت توافق شده برای معامله در ماده قیم -5- 5

 ث حق و ادعایی برای دانشگاه و خریدار متصور نیست .نیست و از این حی

 یس با اقرار طرفین اسقاط گردید . غبن به استثنای خیار تدلکلیه خیارات از جمله خیار  -5- 6

نماید دانشگاه حق فسخ یک  در صورتیکه پیشنهاد دهنده ) خریدار ( از ایفای هر یک از تعهدات خود امتناع -5- 8

 جانبه قرارداد را خواهد داشت. 

 ا فسخ نماید عالوه بر ضبط سپرده شرکت در مزایدهر مرحله از معامله انصراف دهد و یچنانکه خریدار در ه -5- 7

پنج درصد از مبلغ پرداختی و یا واریزی تا آن مرحله کسر و ، به نفع دانشگاه ریال میلیون چهارصدوده به مبلغ 

 خریدار مسترد خواهد شد . بقیه به 

نان دولت در ت به اینکه مشمول منع مداخله کارکبه منزله اقرار پیشنهاد دهنده ) خریدار ( اس امضاء ذیل -5 – 2

 ن نامه منع و پیشگیری از رشوه خواری در دستگاهای اجرایی نمی باشد . معامالت دولتی و آئی

  8ماده 

ه و دو نسخه دارای اعتبارواحد و در سه صفحه بین طرفین تنظیم و امضاء داین قرارداد در تاریخ مثبوت در شش ما

 .  ر آن در اختیار دانشگاه قرار گرفتنسخه دیگه یک نسخه آن در اختیار خریدار و و مبادله گردید ک

 مهر    ..........................................شرکت  پیشنهاد دهنده :  ....................................

 صاحبان امضاء:

 امضاء   .............................................................................  سمت : نام و نام خانوادگی  :  

 امضاء :  .................................... سمتنام ونام خانوادگی  :  ................................................ 

 

 تمامی شرایط مورد قبول وتعهد می باشد        نام و نام خانوادگی                     امضاء    



 

 1فرم شماره 

 ((دانشگاه دامغان846/6358ثبتیپالک )) تقاضا نامه شرکت در مزایده فروش 

 اداری و مالی دانشگاه دامغان محترم  معاون

 با سالم و احترام 

 ..................................  در خصوص مزایده عمومی پالک ثبتی..................عطف به آگهی مزایده آن دانشگاه در روزنامه 

 به استحضار می رساند : 

این شرکت به / توسط اینجانب /اینجانبان 9قوم در فرم شماره متن قرارداد و بازدید حضوری و شرایط مربا توجه به 

 دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . 

ش شرایط اعالمی آن دانشگاه و پذیر با وضوع مزایده ولذا با آگاهی کامل از مسئولیت های مالی ، اداری و حقوقی م

تقاضای واگذاری امور مزبور را براساس قیمت پیشنهادی در ،  9قدیم مدارک مورد درخواست در فرم شماره با ت

 پاکت ))ج(( به اینجانب /اینجانبان این شرکت دارم . 

 

 با آرزوی توفیق الهی

 ...................................................................... پیشنهاد دهنده :  

 .........................................................شرکت :   

 ................................................ صاحبان امضاء :  

 امضاء :  ...................... سمت   .............................  نام و نام خانوادگی :                        

 امضاء: ......................... سمت ................................  : نام و نام خانوادکی                       

 ................تلفن تماس :     ..................  کد پستی :.....................................................آدرس :                       

 

 

 

 

 



 

   6فرم شماره 

 ((دانشگاه دامغان846/6358ثبتیپالک )) تقاضا نامه شرکت در مزایده فروش 

 محتویات پاکت  ))الف (( :

جارت  بانک ت 9238032149ماره اب شـبه حس میلیون ریالچهارصدوده  غه یا فیش بانکی به مبلــضمانت نام

انعقاد قرارداد یا صورت برنده شدن  و استنکاف از ضمین شرکت در  مزایده  که درتشعبه دانشگاه دامغان بابت 

 می گردد . بطض امضای سندرسمی و یا اثبات فاقد شرایط در هر مرحله به نفع دانشگاه

 رائه ضمانت نامه بانکی ، زمان اعتبار آن نباید کمتر از سه ماه باشد .تذکر :  در صورت ا

 محتویات پاکت )) ب (( :

 اشخاص حقیقی 

 کپی شناسنامه  –ا 

 کپی کارت ملی – 9

 کپی کارت پایان خدمت  – 3

 ید بانک مربوطه رسیده باشد . تأیه حساب بانکی شخص متقاضی که به صورت حساب سه ماه – 4

 اشخاص حقوقی 

 A4هی تأسیس شرکت یا موسسه چاپ شده در روزنامه رسمی در اندازه  آگتصویر   – 1

 A4تصویر آخرین تغییرات و تصمیمات شرکت یا موسسه چاپ شده در روزنامه رسمی در اندازه    – 9

 A4 تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز شرکت یا موسسه در یک برگه اندازه   – 3

 د بانک مربوطه رسیده باشد . تأییموسسه که به  یاحساب سه ماه حساب بانکی شرکت و صورت   – 4

 .  9و  1مهر و امضاء شده  فرم های شماره    – 5

 ج (( :)) محتویات پاکت 

 قلم خوردگی . تکمیل و امضاء و مهرشده تمام صفحات  فرم قرارداد با خودکار آبی و بدون – 1

)در صورت اختالف میان مبلغ م قرارداد با تمام حروف نوشته شود. ردر ف "قیمت پیشنهادی حتماتذکر مهم :  

 عددی و حروفی ، کمترین عدد مالک قرار خواهد گرفت (

 

 



 

 توضیحات :

ا مخدوش یا معلق و مشروط به شرایط دیگری باشد در مزایده شرکت یمتقاضی که مدارک ارسالی او ناقص  – 1

 داده نمی شود . 

 :  به تقاضا یا تقاضاهایی که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .  توجه

را ارائه نماید  «ب»متقاضی متعهد است هر موقع که دانشگاه بخواهد اصل اسناد مذکور درمحتویات  پاکت   – 3

در صورت عدم ارائه یا هر گونه ایراد در تمام یا هر یک از آنها ضمانت نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق 

 مقررات اقدام خواهد شد . 

پاکت های )) الف (( ، )) ب (( و )) ج ((  را در یک پاکت گذاشته و درب آن را چسبانده و روی آن نوشته  – 4

  ( ساختمان کالهدوزده شود . ) مزای

 . داشته باشند شنهادی در جلسه حضورپی های

 دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار خواهد بود .  – 6

 د بود برنده مزایده خواه به عهده هزینه انتشار آگهی مزایده برابر فاکتور و هزینه کارشناسی  – 8

و امضاء قرارداد برنده مزایده مکلف است حد اکثر ظرف یک هفته با انجام مراحل مقدماتی نسبت به انعقاد  – 7

 در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد .، نماید ام داق

 مورد باشد مزایده تجدید خواهد شد .  9در صورتی که تعداد پیشنهادهای رسیده کمتر از  – 2

 شرایط و توضیحات فوق الذکر به دقت مطالعه و بررسی گردید و مورد قبول و پذیرش می باشد . 

 

 

 نام و نام خوانوادگی / شرکت                                          سمت :                              مهر و امضاء     

 

 

9 –متقاضیان می توانند در ساعات اداری از تاریخ درج آگهی تا  تاریخ 96/2/10 از محل موضوع قرارداد واقع در 

 خیابان پاسداران خیابان  شهید کالهدوز با هماهنگی با شماره تماس 35990026-093 بازدید نمایند

3 – آخرین مهلت  تحویل پاکت به دبیر خانه مرکزی دانشگاه مورخ 96/2/11 می باشد . 

 5 – جلسه بررسی پیشنهاد های  شرکت کنندگان روز96/2/12 ساعت 14 در محل دفتر معاون اداری و مالی 

تشکیل خواهد شد و شرکت کنندگان و یا نمایندگان آنها میتوانند با ارائه معرفی نامه فقط در مرحله قرائت قیمت



 

 5فرم شماره 

 دامغان ((دانشگاه  846/6358ثبتیپالک  فروش ل و ثبت اسناد شرکت در مزایده )) برگ تحوی

 

 محترم اداری و مالی دانشگاه  معاون

 با سالم و احترام 

پیوست یک ..............ب در خصوص مزایده فروش پالک .......................عطف به آگهی مزایده آن دانشگاه در روزنامه 

........... تکمیل / این شرکت / موسسه ......طغری پاکت حاوی اسناد مربوط به مزایده که توسط اینجانب /اینجانبان 

 شده است ارسال می گردد . 

 خواهشمند است از نتیجه اینجانب / این شرکت  را مطلع نمایید .

 با آرزوی توفیق الهی

 شرکت  ........................................نام خانوادگی :   ......................................

 ...................................امضاء و مهرسمت : 

.................................................................................................................................................................................. 

 ((دامغاندانشگاه  846/6358ثبتیپالک  فروش زایده)) گواهی تحویل اسناد شرکت در م

ا/خانم به نمایندگی آق اسناد مذکورتوسط ...................................................................بدینوسله گواهی می شود :  

                         ......... الک و مهر شده در ساعتپاکت سر بسته و  یدر یک طغر......................................................... 

                                   ...................... تحویل دبیر خانه مرکزی دانشگاه گردید و تحت شماره ی........................... مورخ .....................روز 

 به ثبت رسید .

 امضاء ومهر                                                                                                       

 دانشگاه دامغان                                                                                                     

 

 


