اسناد مزایده یک دستگاه سردخانه متحرک زیر صفری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مریوان در سال 6931
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مریوان با عنایت به مجوز شماره  12/88/55/888مورخ  09/40/40جلسه کمسیون معامالت
دانشگاه آزاد اسالمی استان کردستان  ،در نظر دارد یک دستگاه سردخانه متحرک زیر صفری با دمای  14درجه در ابعاد
 3/04در  5/25مدل  )DWMCOPELAND( DLH A2-5را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند با هماهنگی مسئول امور اداری دانشگاه (آقای عباسی  )08194543780به صورت
حضوری از کاالی مورد نظر بازدید به عمل آورند و در صورت تمایل مدارک زیر را تهیه نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری
 39/70/71به حراست دانشگاه تحویل نمایند.
مدارک الزم جهت شرکت در مزایده:
 -7واریز مبلغ  700,000ریال به حساب جاری  0704719090007نزد بانک ملی شعبه مرکزی مریوان به نام ژتون و
خوابگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد مریوان.
 -7خریدار موظف است به منظور تأمین تعهدات خود ،ضمانتنامه بانکی ،چک یا سفته پشت نویسی شده توسط یک نفر کارمند
رسمی به مبلغ  70,000,000ریال به دانشگاه ارائه دهد (در ضمانتنامه قید گردد :در وجه دانشگاه آزاد اسالمی واحد مریوان
جهت تضمین شرکت در مزایده (یک دستگاه سردخانه متحرک زیر صفریدانشگاه آزاد اسالمی واحد مریوان) .مدت
ضمانتنامه  7ماه باشد.
 -7پرداخت کلیه کسورات قانونی (مالیات و مالیات بر ارزش افزوده) بر عهده خریدار می باشد.
 -4قیمت پایه مزایده مبلغ  790,000,000ریال می باشد و قیمت های پیشنهادی زیر این قیمت پذیرفتنی نخواهند بود.
 -5خریدار می بایست در صورت برنده شدن حداکثر ظرف مدت  70روز نسبت به پرداخت مبلغ پیشنهادی و کسورات
قانونی و حمل دستگاه به خارج دانشگاه اقدام نماید .در صورت عدم مراجعه برنده مزایده جهت انجام مراحل مذکور،
ضمانتنامه ایشان به نفع دانشگاه ضبط شده و مطابق ضوابط مالی دانشگاه با نفر بعدی عقد قرارداد می شود.
 -9خریدار موظف است قبل از هرگونه پیشنهاد قیمت از دستگاه بازدید کرده و قیمت پیشنهادی را با اطالع کامل از شرایط
ارائه دهد .بدیهی است هرگونه عذری بعداً قابل قبول نخواهد بود.
 -1مسئولیت هرگونه کوتاهی در موارد فوق بر عهده خریدار می باشد.
 -8دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

نحوه تحویل مدارک به شرح زیر می باشد:
فیش واریزی ،اسناد مزایده (همین فایل) به صورت مهر و امضا شده (تمامی صفحات) ،کپی شناسنامه و
کارت ملی پیشنهاد دهنده و برگه پیشنهاد قیمت در یک پاکت دربسته مهر و امضا شده قرار داده شود و
روی آن عنوان مزایده و نام پیشنهاد دهنده ذکر گردد و تحویل حراست دانشگاه داده شود.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  09/24/18می باشد .بازگشایی در روز شنبه مورخ  09/24/34خواهد بود.

برگه پیشنهاد قیمت مزایده یک دستگاه سردخانه متحرک زیر صفری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مریوان در سال 6931

مبلغ پایه مزایده 234,444,444 :ریال
مبلغ پیشنهادی:
به عدد  ........................................................................................................................................................................... :ریال
به حروف  ....................................................................................................................................................................... :ریال
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده (خریدار)................................................................................ :
آدرس:
شماره تماس (ثابت):
شماره همراه:
مهر و امضاء:
(توجه :کپی کارت ملی و شناسنامه خریدار پیوست این برگه شود)

