
:شرایط برگزاري مزایده عمومی 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 26/07/95مورخ روز دوشنبه همشهريپیرو آگهی منتشره در روزنامه
تعداد 2ماده کمیسیون18/12/1394مورخ 99-94-0462در نظر دارد با توجه به مجوز شمارهفرهنگی

شرکت کنندگان تقاضا لذا از فروش برسانده بعمومیخود را از طریق مزایدهمازاددستگاه خودروي یک 
شود ضمن رعایت شرایط مقرر، در مزایده فروش خودرو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در می

روزیکشنبه مورخ تا آخر وقت اداري26/07/95شرکت نموده و قیمت پیشنهادي خود را از تاریخ1395سال 
در صبح10رأس ساعت 11/08/95سه شنبه مورخ ضمناً زمان بازگشائی پاکتها روز. اعالم نمایند09/08/95

.دفتر معاون اداري، مالی و مدیریت منابع  پژوهشگاه می باشد
: مزایدهموضوع 

1382پژو پارس مدل خودروي سواري فروش یک دستگاه 
:مزایدهشرایط عمومی

پنجشنبه (به غیرازدریافت فرم مزایده می توانندهمه روزه خودرو وبازدید شرکت کنندگان جهت -1
. مراجعه نمایندپژوهشگاه علوم انسانیبه )رسمیتعطیل،جمعه و

پیشنهادات مختار است و متقاضیان حق اعتراض به تصمیم هر یک ازدر رد یا قبولپژوهشگاه-2
.داشترا نخواهندپژوهشگاهتوسط ماخوذه 

قیمت پیشنهادي می باشد که باید طی رسید بانکی به حساب % 10سپرده شرکت در مزایده میزان-3
واریز و یا بنام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نزد بانک ملت 5084555895شماره

.ارائه گرددهمراه با قیمت پیشنهادي بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط 
الً اتومبیل رادر محل پارکینگ و با همان وضعیت متوقف و پارك شده و باید قبپیشنهاد دهندگان-4

.پلمپ شده بازدید نموده و با قبول همه شرایط مزایده فرم مربوطه را تکمیل و امضاء نماید
شنهادات ناقص،مبهم،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده ارسال شود ترتیب اثر پیبه -5

.شدداده نخواهد

:و نام خانوادگی متقاضی نام

:امضا متقاضی و درج جمله مورد قبول است



.شدخواهدصادر وثبتفقط به نام برنده مزایده خودرومالکیتسند-6
.سپرده نفرات اول و دوم تا انجام قطعی معامله و صدور برگ فروش مسترد نخواهد شد -7
ود ایده براي انجام معامله حاضر شنتیجه مزبرنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ اعالم-8

به معنی پژوهشگاهیز کل وجه پیشنهادي به حساب در غیر اینصورت عدم حضور وي و یا عدم وار
پژوهشگاه همچنین در صورت خودداري از انجام معامله سپرده وي به نفع انصراف تلقی شده و

شرایط مذکور (.ده مزایده معرفی خواهد شدبه عنوان برنضبط و طبق مقررات نفر دوم علوم انسانی
)براي نفر دوم نیز حاکم می باشد

.ددرج آگهی در روزنامه و همچنین هزینه نقل و انتقال مالکیت به عهده خریدار خواهد بوهزینه -9
، باید فرم پیشنهادي را بصورت کامل، دقیق ، خوانا و بدون قلم خوردگی تکمیلدهندگان شنهادیپ-10

تحویل دبیر خانه واقع در طبقه همکف بهوقرار داده الك و مهر شدهو در پاکتامضاء نمودهمهر و 
.دننمای

حضور پیشنهاد دهندگان ویا نماینده در زمان قرائت پیشنهـادات و شـرکت در کمیسیون مزایده -11
.دبالمانع می باش

:نام و نام خانوادگی متقاضی 

:قبول استامضا متقاضی و درج جمله مورد 



فرم شرکت در مزایده خودرو

و شناسنامه شماره ....................................کد ملی ............... فرزند ........................اینجانب 
...........شغل..................صادره از .............تاریخ تولد......................

...........................تلفن....................................................................................آدرس منزل

...........................تلفن................................................................................آدرس محل کار 

...................... رخواست خرید خودرو مزایده اي به شماره انتظامی د

ریال ............................... ...............................................................................: را به مبلغ پیشنهادي با حروف
ریال... ..................................و به عدد

داشته ،بدینوسیله تأئید می نمایم کلیه اطالعات الزم توسط مسئولین ذیربط در اختیارم قرار گرفته و از مورد 
مزایده به مشخصات فوق دقیقاً بازدید و برگ شرایط شرکت در مزایده را با دقت مطالعه نموده و با قبول کلیه 

یم چنانچه در مزایده برنده شناخته شوم موظف به رعایت انجام شرایط مزایده ، پیشنهاد را امضاء و اقرار می نما
کلیه شرایط ذکر شده هستم ، در غیر اینصورت فروشنده مختار خواهد بود طبق مفاد ضوابط مزایده اقدام و 

.هیچگونه اعتراض یا ادعایی از سوي اینجانب مطرح نشده و از قبل مسموع و قابل قبول نمی باشد

ریال بعنوان سپرده طی :.............. ریال و به عدد:............................................. فضمناً مبلغ به حرو
پرداخت نموده ام ..............شعبه ............. نزد بانک ................. مورخ ...................شماره .................. 

.که اصل آن پیوست می باشد

امضاء:تاریخ:نام خانوادگینام و


