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 96-1برگ شرايط شركت در مزايده شماره 

 

 متقاضي شركت در مزايده مي بايستي اقدامات زير را به انجام برساند :  -1

 يا واريز به حساب دانشگاه تهیه سپرده بصورت ضمانت نامه بانکي يا  چک تضمین شده بانکي –الف 

 تکمیل و امضاء برگ پیشنهاد و تعهد نامه و قراردادن آن در پاكت مخصوص پیشنهاد . –ب 

 تکمیل اطالعات درخواستي پشت پاكتهاي پیشنهاد .  –ج 

محل  وامه تشره در روزنآگهي مزايده منو مهر شده بهمراه سپرده در تاريخ هاي مندرج درتحويل پاكت پیشنهاد بصورت سربسته يا الك  -د

 تعیین شده در آگهي به متصدي مربوطه و اخذ رسید . 

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه قرائت پیشنهادات با ارائه اصل رسید پاكت پیشنهاد در مزايده آزاد بوده و عدم حضور يک و يا كلیه شركت  -2

 كنندگان هیچگونه حقي براي آنان ايجاد نخواهد كرد . 

رد يا قبول يک يا كلیه پیشنهادات در هر مرحله از مزايده بنا به هر علت تا قبل از انعقاد قرارداد مختار و ماذون مي باشد و بابت رد  دانشگاه  در -3

 هیچگونه خسارتي پرداخت نمي كند و صرفاً سپرده عودت مي گردد . 

 ي كهمبلغ پیشنهادي خود را ) با احتساب سپرده ( به حساب %25روز اداري از زمان اعالم برندگان  7نفراول مزايده مي بايست ظرف مدت  -4

واريز و جهت انعقاد قرارداد به دانشگاه مراجعه نمايد و در غیر اينصورت سپرده مربوطه ضبط خواهد شد . برنده دوم  اعالم مي نمايددانشگاه 

نمايد در غیر اينصورت سپرده وي ضبط خواهد شد .  هفت روز فرصت خواهد داشت به ترتیب فوق اقدام نیز از روز پايان مهلت نفر اول 

 وضعیت نفر سوم نیز به همین صورت خواهد بود . 

 دريافت می گردد . در زمان عقد قرار داد بهاي مورد معامله مابقی   75%  -5

 مي باشد .به عهده خريدار ريا، عوارض ، بیمه و ....  مامي هزينه هاي  نقل و انتقال قطعيت -6

بق نظر دانشگاه مي مابین ط ه و دادن پیشنهاد به منزله قبول كلیه اختیارت و تکالیف دانشگاه  بوده و ترتیب حل اختالف فيشركت در مزايد -7

 باشد . 
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در فرم پیشنهادي خريد ذكر شرايط خاص از سوي متقاضي بالاثر بوده و پیشنهادات خريد ذكر شرايط خاص از سوي  متقاضي بالاثر بوده و  -8

پیشنهادات صرفاً در چهارچوب شرايط اعالم شده توسط دانشگاه معتبر است و در صورت برنده شدن متقاضي و انصراف وي بدلیل عدم 

 او سپرده ضبط خواهد شد .  پذيرش شرايط پیشنهادي

 

 

 

 قابل توجه مزايده گران  محترم:

 

  مزايده گران  بايد عنوان كامل مزايده  ٬الزامی است در تضمين بانكی اين مزايده 

 

 گزار و موضوع مزايده  و شماره مزايده  را قيد نمايند.
 

 

 دبيرخانه كميسيون معامالت دانشگاه لرستان
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 94-2شماره مزايده  تجديد 

       «فرم پيشنهاد قيمت»                                                 

 مربوط به پاكت )ج(

 مدير عامل:)براي اشخاص حقوقي(                                               اينجانب:

كه از طريق روزنامه/    اتوبوس                              موضوع فروش  96-1 تعهد مي نمايم ؛ با توجه به آگهيِ مزايده  شماره

منتشر گرديد ، اينجانب / اين شركت يا مؤسسه ضمن داشتن شرائط                        در تاريخ                             سايت

شـرايط مزايده آخرين قیمت پیشـنهـــــــادي مندرجات آگـهـي، اسـناد و  ومجوزهايِ قانوني، و با آگاهي كامل و مطـالعـه دقیق

 .خود را با مُهر و اِمضاء ذيل فرم اعالم مي نمايم

 :   اتوبوس                                                            قيمت پيشنهادي  جهت خريد   

 به عدد:

 به حروف: 

 : نام و نام خانوادگي )مدير عامل شركت( 

  امضاء
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 برگ شرايط عمومی مزايده  شماره 96-1

 

    دستگاه اتوبوس بين شهري دانشگاه لرستان 2مزايده 

شركت كننده درمزايده بايستي به دقت مبلغ ارائه شده در فرم پیشنهاد قیمت را محاسبه نمايد ودرصورت عدم محاسبه  .1

 درست ودقیق مسؤلیت ضرر وزيان آن برعهده برنده مزايده  مي باشد.

بصورت در بسته وممهور شده با درج كلمات و )ج( شركت كننده  بايد پیشنهادات خود را در سه پاكت )الف( و )ب(  .2

به دبیرخانه كمیسیون معامالت دانشگاه  به شرح  21/5/1396 روز شنبه 13ساعت تا پاكت الف ، پاكت ب و پاكت ج 

 ذيل در قبال اخذ رسید تحويل نمايد.

 ارسالي الزامي است. درج شماره مزايده  روي پاكت هاي   .3

 ساير شرايط :

   ه مزايده مي باشد  . دمالیات و عوارض قانوني به عهده برننقل و انتقال وكلیه هزينه هاي چاپ و نشر آگهي و 

       هر گاه اطالع حاصـل شـود كه پیشـنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند براسـاا ضـوابط قانوني مربوطه با آنان رفتار

 خواهد شد . 

رقم پیشنهاد قیمت بايد به عدد و به حروف نوشته شود و براي تعیین برنده مزايده  ارقامي كه به حروف نوشته شده مالك 

 .  عمل خواهد بود

 
             شنهادها براي سلیم پی ضاء مهلت ت صات را قبل از انق شخ سناد و م صالح يا تجديد نظر در ا مزايده  گزار حق تغییر ، ا

دارد و اگر چنین موردي پیش آيد مراتب به دعوت شدگان ابالغ میشود و در صورتیکه پیشنهادي قبل       خود محفوظ مي

 حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد .از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده 
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  پاكت الف شامل:

 

درصد مبلغ پايه براي هر يک از اتوبوس ها به صورت  10 مزايده  به مبلغتجديد سپرده شركت در 

ساب بانکي تضمین شده ويا وجه نقد واريز به ح مي باشد، كه بصورت ضمانت نامه بانکي يا اعتباري و يا چک جداگانه

 دانشگاه لرستان بنام دانشگاه لرستان مي باشد.  بانک تجارت شعبهنزد  2709049405دانشگاه  لرستان  به شماره حساب 

 .رددگمزايده  قید  در تضمین مربوط به اين مزايده بايد عنوان كامل مزايده گزار و موضوع مزايده وشماره : توضیح اينکه

 پاكت ب شامل: 

 

 الف اشخاص حقوقی 

 تصوير اساسنامه مهر و امضاء شده شركت         -

 تصوير آگهي تأسیس شركت در روزنامه رسمي         -

 تصوير آخرين آگهي تغییرات در روزنامه رسمي         -

 تصوير فتوكپي شناسنامه مدير عامل شركت         -

 تصوير كارت ملي مدير عامل شركت         -

 تصوير كد شناسه ملي شركت         -

 ( توان مالي ) شامل اظهارنامه مالیاتي         -

امضاء و مهر شده. -با شماره هاي تلفن / نمابر/ همراه آدرا اقامتگاه قانوني شركت         -  
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 ب اشخاص حقيقی :

تصوير شناسنامه   -  

تصويركارت ملي    -  

 متقاضيكه تمام صفحات آنها توسط داد و برگ شرايط اختصاصي مزايده برگه شرايط عمومي مزايده  و نمونه قرار   -

«مورد قبول است ٬قرائت شده»امضاء شده باشد با قید عبارت   

 

 

  پاكت ج شامل:

 

 براي اشخاص حقوقي(. قیمت پیشنهادي با عدد و حروف بصورت خوانا با امضاء ) و امضاء مقام مجاز و مهر شركت

 :توجه 

 مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ٬به پیشنهادات مبهم-1

 دانشگاه در رد يا قبول هر يک از پیشنهادها مختار است.-2

 مدارك ارسالي به غیر از سپرده مالي، مسترد نخواهد شد.-3

 ضمناً سپرده نفرات اول و دوم نیز پس از انعقاد قرارداد ٬ت كنندگان پس از تعیین نفرات اول و دوم مسترد میشودسپرده شرك-4

 مسترد خواهد شد. ٬
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روز به استثناء ايام تعطیل  7نتیجه كمیسیون به برنده مزايده ابالغ خواهد شد و برنده موظف است از تاريخ ابالغ ظرف مدت -5

سپرده شركت در مزايده به نفع دانشگاه لرستان ضبط  ٬معامله اقدام و قرارداد را امضاء نمايد. در غیر اينصورتنسبت به انجام 

 و نفر دوم بعنوان برنده معرفي خواهد شد.

 

 

 

خواهد بود. 22/5/96مورخ روز يک شنبه صبح   10 ساعت  شنبه چهارجلسه كميسيون مزايده -6  

مايندگان شركت ها صرفاً با معرفي نامه كتبي در زمان بازگشايي پاكت ها بال مانع حضور اشخاص شركت كننده يا  ن -7   

 مي باشد.

دانشگاه  مي باشد. مديريت حقوقيدفتر   -دانشگاه  لرستان  ،محل تشکیل جلسه -8  

دانشگاه لرستان  – تهرانجاده خرم آباد    5كیلومتر  –آدرا : خرم آباد   

 

 

 .قرائت شد و مورد قبول و تائيد است                            

 مهر و امضاء شركت                            
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 محل درج امضا

 

 96-1مزايده عمومی شماره 

 برگ پيشنهاد و تعهد نامه شركت در مزايده

ضا
تقا

الم 
اع

 

؛ اینجانب                              اتوبوس                                        منتشره در جراید کشور درخصوص فروش  96-1عطف به آگهی مزایده شماره 

خرید می  با پاکت شماره سریال      بشرح زیر تقاضای                     صادره از              دارای شناسنامه شماره                         فرزند    

 نمایم.

رد 
مو

ضا
تقا

 

 اتوبوس :نوع 

 

 پیشنهادات
(                                             )مبلغ به حروف               مبلغ به عدد         

 ریال
              

ید
خر

ده 
سپر

 

شماره چک یا ضمانت  نوع سپرده

 یا فیش واریزی نامه

 مبلغ به حروف مبلغ به ریال نام بانک و شعبه

 ریال             

 ریال             

 ریال           جمع کل

ده
زای

ط م
رای

 ش
ول

 قب
 و

ت
العا

 اط
ت

یاف
در

د 
ایی

ت
 

بازدید آنرا  و بدینوسیله اعالم و تایید می نمایم کلیه اطالعات الزم توسط مسئولین مربوطه در اختیاراینجانب قرارگرفته و از وضعیت مورد مزایده مطلع

نانچه می نمایم چ نموده ام و شرایط مزایده در پشت این ورقه را نیز قرائت کرده ام و بعنوان قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را امضاء و اقرار

ینصورت دانشگاه لرستان حق در مزایده برنده شناخته شدم، موظف به رعایت تمام شرایط مندرج در برگ شرایط مزایده اعالم شده خواهم بود، درغیر ا

 ضبط مبلغ سپرده شرکت در مزایده اینجانب را داشته و بعداً هیچگونه ادعایی از طرف اینجانب قابل قبول نخواهد بود.

 نشانی :

 

 تلفن همراه:                                      تلفن ثابت: )پیش شماره قیدگردد( 

 نام ونام خانوادگی:

 شرکت/سازمان:

 اثرانگشت و امضاء متقاضی یا 

 نماینده وی
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