
  ای عمومی به منظورآگهی تجدید مزایده یک مرحله

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان های لبنی دانشگاهاجاره یک واحد تولیدی فرآورده

 

خود را به روش اجاره یک واحد تولیدی فرآوردههای لبنی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در نظر دارد 

 5001000141000001عمومی یک مرحله ای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با شماره  مزایده

. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه برگزار نماید

انجام خواهد شد. الزم است مزایده گران در  www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

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

 می باشد. 12/3/1401مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه مذکور 

 نام و نشانی مزایده گذار .1

 06136524342تلفن  -دفتر حقوقی و امور قراردادها -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -مالثانی -اهواز

اجاره یک واحد تولیدی فرآورده های لبنی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به مساحت موضوع مزایده : 

 مترمربع با کلیه ملحقات، متعلقات .و منضمات اعم از آب، برق و گاز و خط تولید لبنیات و ماشین آالت مرتبط  200

 ریال )چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال( بر اساس برآورد کارشناس رسمی دادگستری  4.800.000.000برآورد اولیه:  .2

س از ابالغ برنده شدن نسبت به واریز وجه ضمانت نامه قرارداد و ساعت پ 48برنده مزایده می بایست ظرف   نحوه پرداخت: .3

 و فیش واریز را به دفتر حقوقی تحویل نماید اقدام نموده 4001072906377502شماره انعقاد قرارداد به حساب 

 حداکثر مدت الزم جهت بررسی پیشنهاد ها وتشخیص واجدین شرایط: یک هفته .4

 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی  480.000.000تضمین شرکت در مزایده: به مبلغ   .5

 مدارک الزم شامل : .6

ریال به نام دانشگاه علوم کشاورزی  480.000.000پاکت الف: تضمین شرکت در مزایده شامل ضمانت نامه بانکی به مبلغ 

باشد که پس از  می مزایده اجاره یک واحد تولیدی فرآورده های لبنی دانشگاهو منابع طبیعی خوزستان جهت شرکت در 

بازگشایی پاکات کلیه تضامین بجز تضمین برنده و نفر دوم آزاد خواهند شد و تضمین نفر اول و دوم پس از انعقاد قرارداد با 

نفر اول آزاد خواهد شد.الزم به ذکر است که در صورت انصراف نفر اول تضمین وی ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می 

 گردد.

http://www.setadiran.ir/


 پاکت ب شامل:

صویر کامل اسناد و مدارک شرکت )اساس نامه و آگهی تغییرات، کد اقتصادی، شناسه ملی و شماره ثبت و... ( در صورت ت

قرارداد خام که به مهر  دارا بودن شخصیت حقوقی و  اسناد مربوط به هویت شخص در صورت دارا بودن شخصیت حقیقی و

 و امضای متقاضی رسیده است.

 مبلغ پیشنهادی که در اسناد مزایده موجود می باشد. پاکت ج:تکمیل فرم اعالم

 تاریخ و مهلت شرکت در مزایده: .7

 الف: نشانی جهت دریافت اسناد:

 06136524342تلفن  -دفتر حقوقی و امور قراردادها -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -مالثانی -اهواز

 

تاریخ گشایش پاکات  تمهلت تحویل پاکا سایت ویزیت مهلت خرید اسناد

 الف و ب و ج

لغایت  12/3/1401

21/3/1401 

22/3/1401 

 صبح 12الی  10ساعت 

لغایت  22/3/1401

31/3/1401 

 9ساعت   1/4/1401

 صبح

 

 

 ب: نشانی جهت تحویل اسناد مزایده:

تلفن  -ست دانشگاهاداره حرا -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -مالثانی -پاکت های الف به اهواز

 تحویل گردد. 06136522432

الزم به ذکر است که شرکت در سایت ویزیت اجباری بوده و عدم شرکت در این جلسه و امضا ننمودن صورتجلسه آن  -ج

 به منزله انصراف از شرکت در مزایده می باشد.

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

 عدد می باشد. 2گزاری بازگشایی پاکات حداقل تعداد پاکات جهت بر .8

 هرگونه مالیات و عوارض طبق قوانین و مقررات که به این قرارداد تعلق گیرد بعهده برنده مزایده می باشد. .9

به پیشنهاد مخدوش، مشروط و بدون سپرده و هم چنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر برسد ترتیب اثر داده نمی  .10

 شود.



شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه مزایده  صرف .11

 و دانشگاه در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار می باشد. گذار نمی نماید

دانشگاه علوم کشاورزی  -مالثانی -اهواز نام و نشانی واحد نظارت دستگاه اجرایی : معاونت اداری و مالی دانشگاه  به نشانی: .12

 06136522101تلفن : –و منابع طبیعی خوزستان

 حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده رسمی آنها در کمیسیون مزایده  جهت بازگشایی پاکات مجاز می باشد. .13

به نام دانشگاه نزد بانک مرکزی  4001072903018307ریال به شماره حساب  4.000.000کپی فیش واریز به مبلغ  .14

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بابت خرید اسناد مزایده

 

 خالصه اسناد مزایده :

ریال به نام دانشگاه علوم  480.000.000تضمین شرکت در مزایده  شامل ضمانت نامه بانکی به مبلغ  پاکت الف = 

 حد تولیدی فراورده های لبنی دانشگاهاجاره یک واکشاورزی و منابع طبیعی خوزستان جهت شرکت در مزایده 

 پاکت ب شامل:

تصویر کامل اسناد و مدارک شرکت )اساس نامه و آگهی تغییرات، کد اقتصادی، شناسه ملی و شماره ثبت و... ( در صورت 

 قرارداد خام که به مهر دارا بودن شخصیت حقوقی و  اسناد مربوط به هویت شخص در صورت دارا بودن شخصیت حقیقی و

 و امضای متقاضی رسیده است.

 پاکت ج: تکمیل فرم اعالم مبلغ پیشنهادی

 

 


