
 فروش شهرک متعلق به آگهی مزایده یک مرحله ای عمومی به منظور

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

منطقه جنوب  به استناد مصوبه هیات امنایدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 

 84در نظر دارد شهرک متعلق به خود موسوم به شهرک روسها با مساحت حدوداً غرب کشور 

را به روش مزایده عمومی یک  پشت نیروگاه رامین-ویس-اهواز-واقع در خوزستانهکتار 

مرحله ای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با شماره 

برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه  1004000282000002

 پیشنهاد مزایده گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

انجام خواهد شد. لازم است مزایده گران در صورت   www.setadiran.ir)ستاد( به آدرس 

عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

می  21/3/2304انه مذکورجهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سام

 باشد.

 نام و نشانی مزایده گذار .2

دفتر حقوقی و امور  -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی -اهواز

 02232518381تلفن  -قراردادها

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان موسوم به شهرک  متعلق به موضوع مزایده :  .1

 شهرک روسها

 ریال )صد و چهل میلیارد ریال( 280.000.000.000برآورد اولیه:  .3

 حداکثر مدت لازم جهت بررسی پیشنهاد ها وتشخیص واجدین شرایط: دو هفته .8

 ماهه به دو صورت  3ریال با اعتبار 28.000.000.000تضمین شرکت در مزایده: به مبلغ  .5

رت به نام سپرده اعتبارات نزد بانک تجا 2003022410واریز نقدی به شماره حساب  -الف

 ضمانت نامه بانکی -ب-هزینه ای

 مدارک لازم شامل : .2

پاکت الف: تضمین شرکت در مزایده  شامل ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به مبلغ 

ریال به نام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان جهت  28.000.000.000

شرکت در مزایده فروش شهرک دانشگاه می باشد که پس از بازگشایی پاکات کلیه تضامین 

د خواهند شد و تضمین نفر اول و دوم پس از انعقاد قرارداد با نفر بجز تضمین برنده و نفر دوم آزا

http://www.setadiran.ir/


اول آزاد خواهد شد.لازم به ذکر است که در صورت انصراف نفر اول تضمین وی ضبط و با نفر 

 دوم قرارداد منعقد می گردد

  پاکت ب شامل:

)اساس نامه و آگهی کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی و اسناد و مدارک مربوط به شرکت 

در صورت دارا بودن شخصیت حقوقی تغییرات، کد اقتصادی، شناسه ملی و شماره ثبت و... ( 

فرم شرایط شرکت در مزایده که به مهر و امضای متقاضی قرارداد خام  و  و اسناد مزایده شامل

 رسیده است.

 پاکت ج:تکمیل فرم اعلام مبلغ پیشنهادی 

 یده:تاریخ و مهلت شرکت در مزا .7

 الف: نشانی جهت دریافت اسناد:

 www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

 

مهلت 

دریافت اسناد 

از سامانه 

تدارکات 

الکترونیکی 

 دولت

 سایت ویزیت

مهلت تحویل 

پاکات الف به 

اداره حراست 

دانشگاه و 

بارگذاری پاکات 

و ج  در سامانه ب 

تدارکات 

 الکترونیکی دولت

تاریخ 

گشایش 

پاکات الف 

 و ب و ج

21/1/2304 

لغایت 

12/3/2304 

11/3/2304 

 20ساعت 

 صبح

 

12/3/2304 

 لغایت

1/8/2304 

3/8/2304 

 20ساعت 

 صبح

 

 ب: نشانی جهت تحویل اسناد مزایده:

  -کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاندانشگاه علوم  -ملاثانی -اهواز پاکت های الف به آدرس

 تحویل گردد. 02232511831تلفن  -اداره حراست دانشگاه

 یادآوری : از ارسال فیزیکی پاکات ب و ج خودداری گردد.

http://www.setadiran.ir/


 تعداد شرکت کنندگان جهت برگزاری بازگشایی پاکات حداقل سه شرکت می باشد. .4

رارداد تعلق گیرد بعهده برنده مزایده هرگونه مالیات و عوارض طبق قوانین و مقررات که به این ق .0

 می باشد.

به پیشنهاد مخدوش، مشروط و بدون سپرده و هم چنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت  .20

 مقرر برسد ترتیب اثر داده نمی شود.

صرف شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب  .22

و دانشگاه می بایست در چارچوب ضوابط مقرر و  شگاه مزایده گذار نمی نمایداختیار برای دان

 با عنایت به صرفه و صلاح خود هریک از پیشنهادات را قبول یا رد نماید.

دانشگاه علوم کشاورزی و  -ملاثانی -نام و نشانی واحد نظارت دستگاه اجرایی به نشانی: اهواز .21

 02232518387تلفن : –اداره تدارکات  – منابع طبیعی خوزستان

حضور پیشنهاد دهندگان  یا نماینده رسمی آنها در کمیسیون مزایده  جهت بازگشایی پاکات  .23

 مجاز می باشد.

 ریال 1.000.000مبلغ خرید اسناد مزایده:   .28

 

 


