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 دانشگاه عالمه طباطبائی متعلق به  دستگاه خودروی شش  فروش فراخوان مزایده عمومی

 

 یئطباطباگزار: دانشگاه عالمهنام دستگاه مزایده -1

گزار: تهران، دهکده المپیک، ساختمان مرکزی دانشگاه، طبقه دوم، معاونت توسعه و مدیریت نشانی دستگاه مزایده -2

 99343844تلفن:  1998899811ستی: کدپ، تدارکاتمنابع، اداره 

 کارشناسی به شرح ذیل:قیمت با  خودروی دانشگاه عالمه طباطبائی دستگاهفروش شش :موضوع مزایده -3

به قیمت کارشناسی دویست و بیست میلیون  11ایران  -191الف  44به شماره پالک  وانت نیسان دوگانه سوز -4-1 

 ریال معادل  بیست و دو میلیون تومان 

به قیمت کارشناسی یکصد و هشتاد میلیون  11ایران  -149الف  44به شماره پالک  وانت نیسان دوگانه سوز -4-4

 ریال معادل هجده میلیون تومان 

یکصد و چهل و پنج میلیون  به قیمت کارشناسی 11ایران -141الف  44به شماره پالک  وانت نیسان دوگانه سوز-4-4

  هزار تومانده میلیون و پانصد رچها ریال 

دویست و سی میلیون  به قیمت کارشناسی 44ایران – 843الف  44به شماره پالک  وانت نیسان دوگانه سوز  -4-9

 بیست و سه میلیون تومان ریال معادل 

دویست و بیست میلیون  به قیمت کارشناسی 11ایران -889الف  19به شماره پالک  وانت نیسان  دو گانه سوز -4-8

 بیست و دو میلیون تومان  ریال معادل 

 بیست و دو میلیون تومان  دویست و بیست میلیون ریال معادل  وانت نیسان دوگانه سوز به قیمت کارشناسی -4-6

شش دستگاه خودرو به ارزششصت میلیون و هفتصد و پنجاه  پنج درصد قیمت پایه نوع و مبلغ تضمین مزایده: -4

 .تسلیم شود های ذیلاست که بایستی به یکی از صورت پنج هزارتومان شش میلیون و هفتاد و  معادل هزار ریال 

نام سپرده دانشگاه عالمه  به IR 30515555 4551513453311404ره شماشبا  واریز نقدی به حساب الف. 

  مرکزینزد بانک  یطباطبائ

 نامه بانکی با تاریخ اعتبار حداقل سه ماهه که سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.ارائه ضمانتب. 

 چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه عالمه طباطبائی. ج.
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 ده روز بعد از تاریخ انتشار آگهی در روزنامهکنندگان، های پیشنهادی برای شرکتآخرین مهلت تحویل اسناد و بسته -4

 باشد.میایران 

دو بایست بهای پیشنهادی خود را به صورت مشخص و بدون ابهام و غیر مشروط تصریح کرده و در ان میمتقاضی -3

 ، تحویل اداره تدارکات دانشگاه نمایند.(4الذکر)بند فوقبه نشانی پاکت دربسته 

 ها یا سپرده نقدی شرکت در مزایده.نامهضمانت پاکت الف( 

 ط قیمت.شفاف و غیر مشرو ،پیشنهاد صریحب(پاکت 

 

 

ریال(  000/000/1بایست مبلغ صد هزار تومان معادل )اشخاص واجد شرایط جهت خرید اسناد مزایده می -1

واریز نموده و در   250دانشگاه بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی کد  02122025حساب شماره به 

ت ملی( به اداره ، اصل فیش واریزی و کارت شناسایی )کار ساعات اداری به همراه معرفی نامه رسمی

 دانشگاه مراجعه نمایند. تدارکات 

-کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمیشرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت -2

نماید و دانشگاه مطابق مقررات و با توجه به صرفه و صالح دانشگاه در پذیرفتن یا رد هریک از پیشنهادات مختار 

 ت.اس

 کنندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را رعایت نمایند.شرکت -0

 18:40الی  9از ساعت 18/11/83تا روز دوشنبه  6/11/83از روز شنبه : بازدید  -15

 – ن همت به سمت غربتوباتهران ا مکان بازدید: پردیس شماره یک دانشگاه عالمه طباطبائی به آدرس -11

طبقه دوم اداره نظارت بر  –ساختمان مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی  -دان ورزشمی –دهکده المپیک 

 .خدمات عمومی


