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  شرايط مزايده

  

آئـين نامـه مـالي و معـامالتي      91بـه اسـتناد مـاده    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 

بـا در نظـر   را  ...................................................واقـع در   يك باب ساختمان خوددر نظر دارد مصوب هيأت امناء دانشگاه 

  .طبق شرايط ذيل به متقاضيان حقيقي و حقوقي واگذار نمايدعمومي يمت از طريق مزايده گرفتن باالترين ق

   عمومي يك مرحله اي :نوع مزايده

  :شرايط

مي بايست برگ شرايط را كه جزء اسناد مزايده مي باشـد دريافـت نمـوده و پـس از مطالعـه  تمـامي        متقاضيان -1

امضا و مهر نموده و به پيوست اسـناد  ) و بطور كامل مورد تاييد است مطالعه و رويت گرديد(با عبارت  آن را  اوراق

  .ارسال دارد

گران ميتواننـد مبلـغ    مزايدهمي باشد كه  )ريال ............................(ريال ........................... سپرده شركت در مزايده -2

واريـز و اعالميـه     ....................................، به نـام   ...............شعبه ................بانك   .....................شماره  مذكور را به حساب

 نمايد و يا بصورت ضمانت نامه بانكي معتبرو ياانواع اوراق مشاركت و يا چك تضمين شده يدهامزبانكي آنرا ضميمه اسناد 

  .دارسال دار يده گزارامزدر وجه دانشگاه  بانكي

استفاده نمايد، پيشنهاد وي مردود و پاكت هـاي ب و   مزايده  گري از چك عادي جهت شركت در مزايدهچنانچه  :1صرهتب

  .ج وي بازگشايي نخواهد شد

د به اين نكته ناستفاده مي نماي مزايدهجهت سپرده شركت در بانكي ه گراني كه از چك تضمين شده مزايد -2تبصره 

مزايده تضميني ابتدا توسط دانشگاه وصول گرديده و پس از طي مراحل قانوني در وجه  توجه داشته باشند كه مبلغ چك

  مسترد خواهد شد گر 

بايد طبق فرم پيشنهاد كه به پيوست اين اسناد دريافـت مـي دارد اعـالم     مزايده گران مبلغ پيشنهادي خود را صرفاً -3

  و  د به پيشنهادات مبهم و مشروط ، ناخوانا يا ناقصتكميل شو "نمايد و موارد اعالمي در فرم مذكور بايد دقيقا
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ذكـر آدرس و شـماره   ( .ترتيب اثر داده نخواهـد شـد    پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت تعيين شده رسيده باشد

  )تماس متقاضي در برگ مذكور الزامي است

  .اعتبار داشته باشد  ماه پس از افتتاح پيشنهادها 3قيمت پيشنهادي متقاضي بايد حد اكثر تا  -4

پاكت جداگانـه بـه شـرح ذيـل تـا پايـان وقـت اداري  تـاريخ          3بايد اسناد و مدارك فوق المطالبه را در متقاضيان  -5

شـود ترتيـب اثـر داده     داده به پيشنهادهايي كه بعد از پايان وقت مذكور تحويل. دنآماده و تحويل نماي .......................

  .نخواهد شد

  .مي باشد 2ت الف شامل اعالميه بانكي موضوع بند پاك -

  .پاكت ب حاوي كليه اسناد مهر و امضا شده مزايده  حاضرمي باشد -

  . پاكت ج حاوي برگ پيشنهاد قيمت متقاضي مي باشد -

ـ درج نماي هـا آنمتقاضيان پس از تكميل مشخصات خود بر روي پاكت ها بايد در روي هر كـدام از   -6 د مربـوط بـه   ن

پاكتهايي كـه حـاوي ايـن     ،.......................................فروش ساختمان اداري دانشگاه علوم پزشكي زنجان واقع دريده مزا

  .عبارت نباشند بازگشايي نخواهند شد

بعد از درج مشخصات فوق روي پاكتها آنها را در لفافه مناسب الك و مهر شده به دبيـر خانـه حراسـت واقـع در      -7

  .مالي بلوار آزادي تحويل و رسيد دريافت دارندضلع ش

 ،كمسيون مزايده دستگاه مزايده گـزار در سـاختمان دانشـگاه    .................مورخه  .......پيشنهادها در جلسه ساعت   -8

. سـه بالمـانع مـي باشـد    بازگشايي و قرائت مي شود حضور نماينده متقاضـي در جل  .............................................دفتر 

نتيجه مزايده بنحو مقتضي از قبيل تلفن اعالمي متقاضي يا فاكس يا نامه اعالم خواهد شد برنده مزايده ملزم خواهد 

ظرف مدت سه روز جهت توديع مبلغ پيشنهادي به حساب دانشگاه و همچنين نسبت به تحويل مورد مزايده بـه  بود 

در غير اين صورت سپرده وي ضبط و با نفـر دوم مزايـده طبـق همـين شـرايط      . دستگاه مزايده گزار مراجعه نمايد

  .معامله صورت خواهد پذيرفت
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چنانچه پيشنهاد دهنـدگان در ارائـه   . ون قلم خوردگي و بطور خوانا تكميل شودگر بايد بد مزايدهفرم پيشنهاد قيمت  -9

نرخ هاي پيشنهادي و در محاسبات خود دچار اشتباهي به ضرر خود شده باشند حق هيچ گونه ادعايي را نخواهد داشت و 

  چنانچه بين . واهد گرفتگر قيد شده مالك عمل قرار خ مزايدهدر هر حال نرخ هاي پيشنهادي كه در فرم پيشنهاد نرخ 

نرخ تحرير شده به حروف و نرخ تحرير شده به عدد اختالف وجود داشته باشد نرخ تحرير شده بـه حـروف مـالك عمـل     

  .خواهد بود

 سـاختمان مـذكور  جهت بازديد و رويت در ساعات اداري ، با هماهنگي اداره اموال دانشگاه مي توانندمتقاضيان  - 10

  .مراجعه نمايند

  .مسيون مزايده در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار استك -11

) ريـال  .......................................................(ريال ....................................قيمت پايه مورد مزايده با كليه توابع و ملحقات  -12

  .اعالم مي گردد

  .بلغ پيشنهادي آنها از قيمت پايه مزايده  كمتر باشد، رد مي شودكه م متقاضيانيپيشنهاد قيمت  -12

   .نباشد دولتيمزايده گرمي بايستي مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت  -13

  .فيش واريزي مي بايست بنام شركت كننده در مزايده باشدضمانت نامه و يا  -14

   .ار باقي خواهد ماندزگ مزايدهتا زمان عقد قرار داد با نفر اول نزد  مزايدهنفر اول و دوم  زايدهتضمين شركت در م -15

راقبـل از انقضـاي مهلـت تسـليم     )نمونه قـرارداد (  مزايدهگزار حق تغيير ، اصالح و يا تجديد نظر در اسناد  مزايده -16

ان ابالغ ميشود و در صـورتي كـه   گر زايدهپيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب به م

پيشنهادايشان قبل از ابالغ مراتب مذبور تسليم شده باشد ، پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضـاي اسـترداد آن رانمايـد از    

  مسـتلزم تغييـر مقـادير باشـد در ايـن صـورت دسـتگاه         زايـده آنجائيكه ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسـناد م 

رين مهلت تسليم پيشنهادها را با اعالم قبلي به پيشنهاد دهنده گان به تعويق اندازد بـه نحـوي   مي تواند آخ گزار زايدهم

  .كه آنان فرصت كافي براي اصالح و تجديد نظر درپيشنهاد خود راداشته باشند 
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و مصوبات دولت هرگونه تغييرات در قوانين  عقد قراردادو  زايدهنجام مراحل مچنانچه در طول مدت زمان برگزاري و ا -17

  ن پرداخت هيچ گونه وجهي بابت خسارت وگزار ابالغ و دستور اجرا داده شود دانشگاه بد مزايدهايجاد گردد و به دانشگاه 

گـر   زايـده و م خواهد نمود ودر صورت عقد قرارداد اقدام به فسخ قراردادبوده و عدم اعالم برنده  زايدهمجاز به لغو م... و 

  .از خود سلب مي نمايد حق هرگونه اعتراض را

حداكثر ظرف مـدت يـك    چنانچه متقاضيان در شرايط و اسناد مزايده ابهام يا ايرادي مشاهده نمودند مي توانند -18

  .درخواست توضيح نمايند مزايده گزاربا درخواست كتبي از دانشگاه  هفته از خريد اسناد

  الف.ه مزايده خواهد بودبه عهده برندو انجام كارشناسي درج آگهي هاي هزينه  -19
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