
 مزایده یک مرحله اي عمومی به منظور تجدید آگهی 

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستانفروش دام هاي حذفی و مازاد ایستگاه دامپروري 

مازاد ایستگاه راس گاو نر  2گاومیش نر و راس  4 فروشدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان در نظر دارد 

خود را به روش مزایده عمومی یک مرحله اي و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره دامپروري 

نماید. کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران وبازگشایی برگزار  1000000141000007

انجام خواهد شد.  www.setadiran.ir پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس 

ثبت نام و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل 

  می باشد. 23/9/1400را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه مذکور 

  نام و نشانی مزایده گذار .1

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

  مازاد ایستگاه دامپروري دانشگاهراس گاو نر  2نر و گاومیش  راس 4فروش مزایدهموضوع مزایده :  .2

میلیون ریال) بر اساس برآورد کارشناسان  پانصد و شصت(یک میلیارد و ریال  1,560,000,000برآورد اولیه:  .3

  ایستگاه دامپروري

ساعت پس از ابالغ برنده شدن نسبت به واریز وجه به حساب  48برنده مزایده می بایست ظرف   نحوه پرداخت: .4

اقدام  311072957117060002177292210004به شناسه پرداخت  520100004001072903018307شماره 

 نموده و فیش واریز را به دفتر حقوقی تحویل نماید

  ص واجدین شرایط: یک هفتهحداکثر مدت الزم جهت بررسی پیشنهاد ها وتشخی .5

 به دو صورت  ریال 156,000,000 تضمین شرکت در مزایده: به مبلغ .6

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی  به نام 850100004001072906377502شماره حساب واریز نقدي به  - -الف

 ضمانت نامه بانکی-خوزستان ب

 مدارك الزم شامل : .7

به نام دانشگاه ریال  156,000,000پاکت الف: تضمین شرکت در مزایده شامل ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدي به مبلغ 

علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان جهت شرکت در مزایده فروش دام هاي مازاد ایستگاه دامپروري دانشگاه می باشد 

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

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

  منعقد می گردد.

 



 پاکت ب شامل:

ی تغییرات، کد اقتصادي، شناسه ملی و شماره ثبت و... ) در صورت تصویر کامل اسناد و مدارك شرکت (اساس نامه و آگه

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

 و امضاي متقاضی رسیده است.

  مزایده که در اسناد مزایده موجود می باشد. پاکت ج:تکمیل فرم اعالم مبلغ پیشنهادي و امضاء و قبول لیست اموال مورد

 تاریخ و مهلت شرکت در مزایده: .8

  الف: نشانی جهت دریافت اسناد:

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

  

گشایش پاکات الف و ب  تاریخ مهلت تحویل پاکات  سایت ویزیت مهلت خرید اسناد

  و ج

  لغایت 23/9/1400

27/9/1400  

28/9/1400  

  صبح 10ساعت 

  لغایت 28/9/1400

7/10/1400  

  ساعت 8/10/1400

  صبح 10

  ب: نشانی جهت تحویل اسناد مناقصه:

-اداره حراست دانشگاه -کشاورزي و منابع طبیعی خوزستاندانشگاه علوم  -مالثانی -اهوازبه آدرس به پاکت هاي الف 

  تحویل گردد. 06136522432تلفن 

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

  منزله انصراف از شرکت در مزایده می باشد.

  فیزیکی پاکات ب و ج خودداري گردد. یادآوري : از ارسال

 عدد می باشد. 2تعداد پاکات جهت برگزاري بازگشایی پاکات حداقل  .9

  قرارداد تعلق گیرد بعهده برنده مزایده می باشد. هرگونه مالیات و عوارض طبق قوانین و مقررات که به این .10

به پیشنهاد مخدوش، مشروط و بدون سپرده و هم چنین پیشنهاداتی که بعد از انقضاي مدت مقرر برسد ترتیب اثر داده  .11

 نمی شود.

انشگاه دصرف شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ایجاد حق براي شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار براي  .12

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

نام و نشانی واحد نظارت دستگاه اجرایی : دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه (واحد دامپروري) به نشانی:  .13

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان -مالثانی -اهواز



 پیشنهاد دهندگان  یا نماینده رسمی آنها در کمیسیون مزایده  جهت بازگشایی پاکات مجاز می باشد.حضور  .14

به شناسه  520100004001072903018307ریال به شماره حساب  1,000,000کپی فیش واریز به مبلغ  .15

و منابع طبیعی  نزد بانک مرکزي به نام دانشگاه علوم کشاورزي 364072957117060002177292205000پرداخت  

 خوزستان بابت خرید اسناد مزایده

  خالصه اسناد مزایده :

به نام دانشگاه ریال  156,000,000تضمین شرکت در مزایده  شامل ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدي به مبلغ  پاکت الف = 

 هاي مازاد و حذفی ایستگاه دامپروري دانشگاه  علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان جهت شرکت در مزایده فروش دام

  پاکت ب شامل:

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

ر ه به مهقرارداد خام ک دارا بودن شخصیت حقوقی و  اسناد مربوط به هویت شخص در صورت دارا بودن شخصیت حقیقی و

  و امضاي متقاضی رسیده است.

  پاکت ج: تکمیل فرم اعالم مبلغ پیشنهادي و امضاء و قبول لیست اموال مورد مزایده

 


