
  
  

  شرایط برگزاري مزایده عمومی :
  

شره در روزنامه  شانی      26/12/99مورخ  شرق  پیرو آگهی منت شگاه به ن سایت پژوه و یا .ac.irwww.ihcs و وب 
در   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  ، www.setadiran.irس سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدر 

ماره      ــ   01/07/1399و  21/11/1399هاي   مورخ 99-99-0171و  99-99-0144 نظر دارد با توجه به مجوز شـ
ــیون ــتگاه خودروي  3تعداد ونی نحوه فروش اتومبیل هاي دولتی، الیحه قان  2ماده  کمیسـ خود را از  مازاددسـ

شــود ضــمن رعایت شــرایط مقرر، در  شــرکت کنندگان تقاضــا میلذا از  بفروش برســاند عمومی طریق مزایده
ــال   ــانی و مطالعات فرهنگی در سـ ــگاه علوم انسـ ــرکت نموده و قیمت  1399مزایده فروش خودرو پژوهشـ شـ

  اعالم نمایند.  17/01/1400روز سه شنبه مورخ  تا آخر وقت اداري 26/12/1399 پیشنهادي خود را از تاریخ
  
   

  : مزایدهموضوع 
  ه شرح جدول ذیل:  ب1385مدل  405پژو خودروي سواري دستگاه  3فروش 

  
  شماره انتظامی  مدل  رنگ  سیستم  نوع  ردیف

  11-ایران 13الف164  1385  مشکی متالیک  جی ال ایکس آي 405پژو  سواري  1
  22-ایران 25لفا613  1385  بژ متالیک  جی ال ایکس آي 405پژو  سواري  2
  22-ایران 25لفا612  1385  متالیک بژ  جی ال ایکس آي 405پژو  سواري  3

  
  

  : زمان بازگشائی پاکتها
در دفتر معاون اداري، مالی و  10رأس ساعتچهارشنبه   روز 18/01/1400در مورخ پاکتهاي پیشنهادي 

  مدیریت منابع  پژوهشگاه می باشد.
  محل بازدید خودرو ها و تحویل مدارك قیمت هاي پیشنهادي: 

 ) به  3با شــرایط مندرج در بند ( در بســتهامضــا شــده (در پاکت  تســلیم قیمت پیشــنهاديبازدید خودروها و  براي
ــتان  -تهرانآدرس  ــانی و مطالعات  –غربی)  64( دکتر آیئنه وندخیابان  –بزرگراه کردس ــگاه علوم انس پژوهش

  نمایند.  مراجعه14الی  8از ساعت  اداره امور عمومی و پشتیبانی  –فرهنگی 
  

    آدرس دریافت اسناد مزایده:
به نشــــانی       گاه  ــ یت پژوهشـ به آدر            .ac.irwww.ihcs وب ســــا لت  یک دو کات الکترون تدار نه  ما یا ســــا س و 

www.setadiran.ir،  
  
  



  :  مزایده شرایط عمومی
پژوهشگاه علوم به  همه روزه بجز روزه هاي تعطیل می توانندبازدید خودرو شرکت کنندگان جهت  -)1

  مراجعه نمایند.  انسانی
پیشنهادات مختار است و متقاضیان حق اعتراض به تصمیم  هر یک از در رد یا قبول پژوهشگاه -)2

  . داشت را نخواهند پژوهشگاهتوسط ماخوذه 
می باشد که باید ازاي هر دستگاه خودرو  بهریال  000/000/60مبلغ  سپرده شرکت در مزایده میزان -)3

بنام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات نزد بانک ملت   5084555895 شمارهطی رسید بانکی به حساب 
  ارائه گردد. واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط فرهنگی 

رکینگ و با همان وضعیت متوقف و پارك شده و باید قبالً اتومبیل رادر محل پا پیشنهاد دهندگان -)4
  پلمپ شده بازدید نموده و با قبول همه شرایط مزایده فرم مربوطه را تکمیل و امضاء نماید.

یشنهادات ناقص،مبهم،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده ارسال شود ترتیب اثر به  -)5
 شد.داده نخواهد

 خواهد صادر وثبتفقط به نام برنده مزایده  خودرو مالکیت سند -)6

ایده براي انجام معامله حاضر برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ اعالم نتیجه مز.  -)7
به معنی  پژوهشگاهه پیشنهادي به حساب یز کل وجدر غیر اینصورت عدم حضور وي و یا عدم وارود ش

همچنین در صورت خودداري از انجام معامله سپرده وي به نفع دولت ضبط و طبق   انصراف تلقی شده و
(شرایط مذکور براي نفر دوم نیز حاکم می  به عنوان برنده مزایده معرفی خواهد شد.مقررات نفر دوم 

  )باشد
،  باید فرم پیشنهادي را بصورت کامل، دقیق ، خوانا و بدون قلم خوردگی تکمیلدهندگان  شنهادیپ -)8

تحویل دبیر خانه واقع در طبقه همکف  بهوقرار داده  الك و مهر شده و در پاکت مهر و امضاء نموده
 د.ننمای

 .سپرده نفرات اول و دوم تا انجام قطعی معامله و صدور برگ فروش مسترد نخواهد شد  -)9

دهندگان ویا نماینده در زمان قرائت پیشنهـادات و شـرکت در کمیسیون مزایده حضور پیشنهاد   -)10
  .بالمانع می باش

فرم ( براي هر یک از خودروها فرم درخواست را تکمیل نماید پیشنهاد دهندگان می بایست براي  -)11
 نمایند.  ثبتخودرو را در فرم مربوطه  انتظامی و رنگ و شماره )شرکت در مزایده خودرو

 د.ه عهده خریدار خواهد بوخودرو بن هزینه نقل و انتقال درج آگهی در روزنامه و همچنی هزینه  -) 12

 نام و نام خانوادگی متقاضی :
  

  امضا متقاضی و درج جمله مورد قبول است:

  


