
 آگهي مزايده يك مرحله اي عمومي به منظور 

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان ايستگاه دامپروريمازاد كاه  تن ٢٠فروش 

  

خود را به روش  كاه مازاد ايستگاه دامپروري تن ٢٠فروش دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان در نظر دارد 

 ١٠٠٠٠٠٠١٤١٠٠٠٠٠١مزايده عمومي يك مرحله اي و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) با شماره 

نمايد. كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مزايده گران وبازگشايي پاكت ها از طريق درگاه برگزار 

انجام خواهد شد. الزم است مزايده گران در  www.setadiran.ir دولت (ستاد) به آدرس سامانه تداركات الكترونيكي 

صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور مراحل ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مزايده 

  باشد. مي ٩/٥/١٤٠٠محقق سازند. تاريخ انتشار مزايده در سامانه مذكور 

  نام و نشاني مزايده گذار .١

 ٠٦١٣٦٥٢٤٣٤٢تلفن  -دفتر حقوقي و امور قراردادها -اه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستاندانشگ -مالثاني -اهواز

 كاه مازاد ايستگاه دامپروري دانشگاهتن  ٢٠ فروشموضوع مزايده : 

ميليون ريال) بر اساس برآورد واحد نظارت (اداره تداركات  پانصد و هشتادريال (  ٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠برآورد اوليه: . .٢

  دانشگاه)

روز پس از ابالغ برنده شدن نسبت به واريز وجه به حساب شماره  ٤برنده مزايده مي بايست ظرف   نحوه پرداخت: .٣

اقدام نموده و  ٣١٩٠٧٢٩٥٧١١٧٠٦٠٠٠٢١٧٧٢٩٢٢٠٧٠٠٧به شناسه پرداخت  ٥٢٠١٠٠٠٠٤٠٠١٠٧٢٩٠٣٠١٨٣٠٧

  فيش واريز را به دفتر حقوقي تحويل نمايد.

 نهاد ها وتشخيص واجدين شرايط: يك هفتهحداكثر مدت الزم جهت بررسي پيش .٤

  ريال به سه صورت  ٥٨,٠٠٠,٠٠٠تضمين شركت در مزايده: به مبلغ   .٥

چك تضمين  -ج ضمانت نامه بانكي -نزد بانك مركزي ب ٤٠٠١٠٧٢٩٠٦٣٧٧٥٠٢واريز نقدي به شماره حساب  -الف

 شده

  مدارك الزم شامل : .٦

به نام دانشگاه ريال  ٥٨,٠٠٠,٠٠٠مه بانكي يا واريز نقدي به مبلغ پاكت الف: تضمين شركت در مزايده شامل ضمانت نا

مي  كاه مازاد ايستگاه دامپروري دانشگاهتن  ٢٠ فروشعلوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان جهت شركت در مزايده 



و دوم پس  نفر اولباشد كه پس از بازگشايي پاكات كليه تضامين بجز تضمين برنده و نفر دوم آزاد خواهند شد و تضمين 

از انعقاد قرارداد با نفر اول آزاد خواهد شد.الزم به ذكر است كه در صورت انصراف نفر اول تضمين وي ضبط و با نفر دوم 

 قرارداد منعقد مي گردد.

 پاكت ب شامل:

 ... ) در صورتتصوير كامل اسناد و مدارك شركت (اساس نامه و آگهي تغييرات، كد اقتصادي، شناسه ملي و شماره ثبت و

قرارداد خام كه به مهر و  دارا بودن شخصيت حقوقي و  اسناد مربوط به هويت شخص در صورت دارا بودن شخصيت حقيقي و

 امضاي متقاضي رسيده است.

 پاكت ج:تكميل فرم اعالم مبلغ پيشنهادي و امضاء و قبول آن

  تاريخ و مهلت شركت در مزايده: .٧

 الف: نشاني جهت دريافت اسناد:

  ٠٦١٣٦٥٢٤٣٤٢تلفن  -دفتر حقوقي و امور قراردادها -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان -مالثاني -اهواز

  

تاريخ گشايش پاكات   مهلت تحويل پاكات سايت ويزيت  مهلت خريد اسناد

 الف و ب و ج

لغايت  ٩/٥/١٤٠٠

١٤/٥/١٤٠٠  

١٦/٥/١٤٠٠  

  صبح ١٠ساعت 

لغايت  ١٦/٥/١٤٠٠

٢٥/٥/١٤٠٠  

  ساعت ٢٦/٥/١٤٠٠

  صبح ٨ 

  ب: نشاني جهت تحويل اسناد مزايده:

  ٠٦١٣٦٥٢٢٤٣٢تلفن  -اداره حراست دانشگاه  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان -مالثاني -اهواز

ه ب الزم به ذكر است كه شركت در سايت ويزيت اجباري بوده و عدم شركت در اين جلسه و امضا ننمودن صورتجلسه آن -ج

  منزله انصراف از شركت در مزايده مي باشد.

 عدد مي باشد. ٣تعداد پاكات جهت برگزاري بازگشايي پاكات حداقل  .٨

  هرگونه ماليات و عوارض طبق قوانين و مقررات كه به اين قرارداد تعلق گيرد بعهده برنده مزايده مي باشد. .٩

پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر برسد ترتيب اثر داده به پيشنهاد مخدوش، مشروط و بدون سپرده و هم چنين  .١٠

  نمي شود.



صرف شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه  .١١

 و دانشگاه در قبول يا رد هريك از پيشنهادات مختار مي باشد. مزايده گذار نمي نمايد

دانشگاه علوم  -مالثاني -نام و نشاني واحد نظارت دستگاه اجرايي : اداره تداركات دانشگاه  به نشاني: اهواز .١٢

 ٠٦١٣٦٥٢٤٣٤٧تلفن : –اداره تداركات   -كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 باشد.حضور پيشنهاد دهندگان  يا نماينده رسمي آنها در كميسيون مزايده  جهت بازگشايي پاكات مجاز مي  .١٣

به شناسه واريز  ٤٠٠١٠٧٢٩٠٣٠١١٨٣٠٧شماره حساب ريال به  ٢,٠٠٠,٠٠٠به مبلغ  كپي فيش واريز .١٤

نزد بانك مركزي به نام دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان   ٣٦٤٠٧٢٩٥٧١١٧٠٦٠٠٠٢١٧٧٢٩٢٢٠٥٠٠٠

  بابت خريد اسناد مزايده

  خالصه اسناد مزايده :

 ٥٨,٠٠٠,٠٠٠مزايده  شامل ضمانت نامه بانكي، چك تضمين شده يا واريز نقدي به مبلغ  تضمين شركت در پاكت الف = 

كاه مازاد ايستگاه  تن ٢٠فروش ريال به نام دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان جهت شركت در مزايده 

 دامپروري دانشگاه

 
  پاكت ب شامل:

آگهي تغييرات، كد اقتصادي، شناسه ملي و شماره ثبت و... ) در صورت تصوير كامل اسناد و مدارك شركت (اساس نامه و 

قرارداد خام كه به مهر و  دارا بودن شخصيت حقوقي و  اسناد مربوط به هويت شخص در صورت دارا بودن شخصيت حقيقي و

  امضاي متقاضي رسيده است.

  پاكت ج: تكميل فرم اعالم مبلغ پيشنهادي

 منابع طبيعي خوزستاندانشگاه علوم كشاورزي و 

  

 


