
       172/77 :شماره                                                             تعالي بسمه                                                                                       

 22/80/2782: تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                            ي كشاورزي و منابع طبيعي مغان دانشكده       

      
در  واقع هکتاری 0ي  قطعه اصالندوز و –آبادمغان مشرف به جادة پارس آباداسالم شهرواقع در  هکتاری 08يخود) قطعه هکتاری 00برداري از مزرعة  بهره 80/80/2782مورخ  22121در نظر دارد بر اساس مجوز شماره  گزار()مزایدهدانشگاه محقق اردبيلي

پيشنهادهاي خود را به واحد امور مالي  از مزارع مورد نظر بازدید نموده و با توجه به شرایط مندرج در زیر توانند مي )حقيقي و حقوقي(به اجاره واگذار نماید. عالقمندان 21/80/2782از طریق مزایده به مدت یكسال زراعي از تاریخ  ار داخل باغ دانشكده(

 رسيد دریافت دارند. اصالندوز تحویل و -جادة پارس آباد 51منابع طبيعي مغان واقع دركيلومتر ي كشاورزي و  دانشكده

 شرایط اجاره:  

 زراعي و براي یكبار كشت خواهد بود.به مدت یكسال  21/80/2782 برداري از تاریخ مدت بهره -5

در  باشد. دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال كمبود آب آبياريتامين آب و آوردن آب آبياري تا پاي مزرعه بر عهده مستاجر مياراضي بر عهدة دانشگاه خواهد بود. شود. پرداخت آب بهاي آب آبياري مزارع مذكور از طریق كانال آبياري تامين مي -2

 نخواهد داشت. منطقه

  جهت كشت تحویل مستاجر خواهد شد. 21/80/2782و از تاریخ زمين زراعي بالفاصله بعد از عقد قرارداد  -3

 باشد.الیروبي انهار آبياري مزارع در صورت نياز بر عهده مستاجر ميبه عهدة مستاجر خواهد بود و در مدت اجاره  و ...  دیوار مزرعه ،ها كانالتدرب آب،  ،آبدریچه حوضچه،،انهار، مزارعنگهداري و حفاظت فيزیكي مراقبت و  -4

 در صورت عدم رعایت الگوي كشت منطقه،پرداخت هرگونه جریمه آب بهاء بر عهده مستاجر خواهد بود. وبه عهده مستاجر بوده  الگوي كشت منطقه رعایت -1

در صورت مشاهده و تغييركاربري را نخواهد داشت.ر برداري دیگ برداري زراعي حق هيچ نوع بهره ...( در اراضي مورد اجاره را نداشته و همچنين غير از بهرهچند ساله )ازجمله یونجه، اسپرس، برنج و مستاجر به هيچ وجه حق كشت محصوالت -6

 و خسارت وارد شده از ودیعه مستاجر كسر خواهد شد. فسخهر نوع تخلف، قرارداد اجاره به صورت یك طرفه توسط دانشگاه 

در مزارع دانشگاه ممنوع بوده و مستاجر و كارگران آن موظف است در استفاده از آنها با  يمعمول ريغ يكودهامواد شيميایي غير متعارف و  نيدراز مدت و همچن ياستاندارد با ماندگار ريو غ رمجازينشده، غ دياستفاده از سموم تقلبي، تائ -7

از خسارت  يناش میجرا ربط،یذ يبه ادارات و نهادها يذكر شده ثابت شود مستاجر ضمن معرف يهاو چه بعد از اتمام قرارداد، استفاده مستاجر از سموم و كود قرارداددوره  نيچه ح يالزم را انجام دهند. در هر زمان يدانشگاه هماهنگ نيمسئول

يرا از خود سلب و ساقط م يو ادار یيشبه قضا ،یيمراجع اعم از قضا ياعتراض خود را در تمام ای تیو حق شكا شتنخواهد دا یياعتراض و ادعا چگونهيحق ه نهيزم نیخواهد شد و مستأجر در ا افتیاز مستاجر در يوارده،  بعد از كارشناس

 .دنمای

 ر ندارد.مورد اجاره را به غيتمام یا قسمتي از اراضي مستاجر حق واگذاري  -8

كشت شده تيپ آبياري و ...( به آزادسازي زمينهاي مورد اجاره اقدام و بعد از برداشت بقایاي محصوالت كشاورزي نوار آوري وسایل كاري خود )از جمله لوله پالستيكي، نایلون، مستاجر مستلزم است بالفاصله بعد از اتمام قرارداد نسبت به جمع -9

زني و ... بر اساس عرف هرگونه هزینه اضافي اعم از هزینه شخمنماید. در غير این صورت  دانشگاهجلسه تحویل دانشگاه و صورت مزرعه حداكثر تا زمان انقضاي قرارداد منعقده بر اساس خواستهو با كيفيت چيني( اقدام به شخم كامل )كف

 .نامه موضوع تعهدات مستاجر كسر و به نفع دانشگاه واریز خواهد شدمنطقه و نيز خسارت وارده از قبيل عدم تحویل به موقع زمين از محل ضمانت

هرگونه  .قيمت باشد به نام پيشنهاد دهنده  ید صرفاًبا شده بانكيتضمين چك باشد. مي محقق اردبيليریال و در وجه دانشگاه  888/888/788/7مبلغ به بانكي معتبر یا ضمانتنامه  بانكيتضمين شده چك یك فقره سپرده شركت در مزایده  -51

 دانشگاه محقق اردبيلي(. 1659955367كد پستي  54113446166شناسه ملي  455455664958)كد اقتصادي  باشد.هاي جاري اشخاص حقيقي و حقوقي قابل قبول نميتضمين دیگر خارج از دو حالت ذكر شده در این بند و ارائه چك

 شود.و كل داده بصورت یكجا هكتار   00براي در سامانه ستاد براي قطعات جداگانه نبوده و باید  قيمت  پيشنهادباشد.  ميریال  888/888/188زمين  براي هر هكتار بهاي كارشناسي پایهاجاره -55

پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در  و خارج از بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ،مشروط مبهم، ناقص، ، فاقد امضاء،ضمانتنامه معتبر بانكياصل یا  بانكيتضمين شده  چكاصل به پيشنهادات مخدوش، بدون  -52

 باشند. مختار مي رد یا قبول هریك از پيشنهاداتشود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. در ضمن دانشكده در آگهي، واصل مي

 . 88/27 –صبح  88/0از ساعت  و 10/80/2782تا تاریخ  20/80/2782از تاریخ  : بازدید از مزارعمهلت  -53

 . 88/27 –صبح  88/0 از ساعت و 10/80/2782تا تاریخ  20/80/2782از تاریخ  : از دانشكده (اسناد )خریدمهلت دریافت -54

 . 88/27 –صبح  88/0از ساعت  و 80/80/2782تا تاریخ  10/80/2782از تاریخ  : مهلت قبول پيشنهادات)ارائه قيمت پيشنهادي( -51

 امور مالي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان. واحد -جاده اصالندوز 51كيلومتر -محل دریافت اسناد و تسليم پيشنهادات: استان اردبيل -56

و برندة   مفتوحبررسي،  دانشگاه و با حضور اعضاي كميسيون مزایده دانشگاه محقق اردبيليدر محل  80/80/2782مورخ  چهارشنبهروز از ظهر  قبل 88/22راس ساعت و حصول شرایط الزم صورت كامل بودن مدارک ادهاي رسيده در پيشنه -57

 گر( یا نماینده قانوني وي با ارائه معرفينامه و كارت ملي در جلسه بازگشایي پيشنهادها آزاد است(.)حضور پيشنهاد دهنده)مزایده .مزایده تعيين خواهد شد

نگهداري مزارع مورد اجاره و  تضمين تحویل به موقعهمچنين  ومانده باقي  مبلغو از بابت  دریافت خواهد شد 12/80/2781تاریخ باقي مانده حداكثر تا مبلغ  %18و دریافت خواهد شد  مبلغ قرارداد به صورت نقد %18در هنگام عقد قرارداد،  -58

 .اخذ خواهد شداز مستاجر  28/80/2781و  28/87/2781  به سر رسيد دانشگاه محقق اردبيليطبق مقررات دانشگاه در وجه  بانکيضمانتنامة معتبر و رعایت مفاد قرارداد،  آن

 د.سپرده برنده اول شركت در مزایده كه ظرف یك هفته پس از اعالم نتيجه مزایده حاضر به تنظيم قرارداد نباشد به نفع دانشگاه ضبط خواهد ش -59

رت استنكاف خواهد شد مگر اینكه در این مدت براي تنظيم قرارداد، پيشنهاد كتبي دانشگاه به وي ابالغ گردد. در صود ربه ایشان مستمزایده برنده تعيين تكليف نهائي  ودو هفته پس از اعالم نتيجه مزایده تا حداكثر دوم مزایده سپرده نفر  -21

 عودت داده خوهد شد.سایر شركت كنندگان به محض مشخص شدن برنده مزایده سپرده  دوم نيز به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد. نفرسپرده هركدام به ترتيب 

باشد در چارچوب ضوابط و مقررات و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یك از پيشنهادها را مجاز ميدانشگاه نماید و تكليف و یا سلب اختيار براي دانشگاه نمي ، ایجاد حق براي شركت كننده و ایجادایده و ارایه پيشنهادشركت در مز صرفاً -25

  نماید. یا ردقبول 

 باشند. نميدر معامالت دولتي شوند كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت  در مزایده متعهد ميشركت كنندگان  -22

 باشد.قابل برداشت مي 80/80/2782لغایت  20/80/2782و از تاریخ  بارگذاري شده)ستاد(  دولت در سامانه تداركات الكترونيك مزایدهاسناد  -23

دانشكده كشاورزي و منابع  -جاده اصالندوز 51كيلومتر  -آباد مغان پارس -به نشاني: استان اردبيل واحد امور ماليو همچنين  (www.setadiran.ir):ه نشانياسناد مزایده سامانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد( ب ارائهنشاني محل  -24

 باشد.مي 14132751458تلفن: -1697594785كد پستي -طبيعي مغان 

و به واحد امور مالي دانشكده كشاورزي  80/80/2782مورخ  شنبهسهروز  88/27حداكثر تا ساعت  سامانه تدارکات الکترونيکي دولت)ستاد(در  محتویات آن يب زیر تهيه و ضمن بارگذاريباید پاكت پيشنهادي خود را به ترتشركت كنندگان  -21

 ها و محتویات آن به شرح زیر الزامي است(:گذاري پاكترعایت دستورالعمل نامطبيعي مغان تحویل دهند. )منابع 

در پاكت مذكور  اصل آن ،بارگذاري این اسناد در سامانه ستاد)ضمن  .بابت تضمين شركت در مزایدهدر وجه دانشگاه محقق اردبيلي ریال  888/888/788/7به مبلغ بانكي معتبر ضمانتنامه اصل یا  بانكيچك تضمين شده اصل شامل:  پاکت الف(

 تحویل امور مالي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان گردد(.

)ضمن بارگذاري  باشد.شرایط شركت در مزایده(ميپذیرش برگه و  شامل)آگهي مزایده كه كه به تائيد شركت كننده رسيد باشدآگهي و مستندات مزایده مندرج در مدارک شناسایي شركت كننده به همراه اسناد قبول و پذیرش شرایط شامل:  پاکت ب(

 اصل آنها در پاكت مذكور تحویل امور مالي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان گردد(. ،این اسناد در سامانه ستاد

 .با مشخصات كامل شركت كننده در مزایده سربسته و سالمو به صورت  ب، الفپاكت  :شامل (سومپاکت 

.) عالقمندان توجه داشته باشند حتماً پاكت الف و ب را  .خواهد بود. دریافت پاكت قيمت پيشنهادي بصورت فيزیكي انجام نخواهد شد هکتاری 00و براي كل زمين ارائه قيمت پيشنهادي جهت شركت در مزایده فقط از طریق سامانه ستاد  -26

 (جام خواهد شد.داخل پاكت سوم گذاشته و آن را به امور مالي دانشكده تحویل دهند و ارائه قيمت پيشنهادي از طریق  سامانه ستاد و توسط متقاضي ان

 خواهد بود. به عهده برنده مزایده تدارکات الکترونيکي دولت)ستاد(سامانه  و تعيين قيمت پایهکارشناسي چاپ آگهي در روزنامه،های  هزینه -27

مراجعه  (www.setadiran.ir):به نشانيبه سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد(  80/80/2782تاریخ درج آگهي مزایده در روزنامه تا تاریخ از  یك روز بعدتوانند براي دریافت اسناد مزایده شركت كنندگان در مزایده مي -28

  نمایند.

 مایند و فقط بصورت فيزیكي اسناد مذكور را ارایه نمایند گشوده نخواهد شد. نكه از طریق سامانه مذكور اقدام ن شركت كنندگاني خواهد بود. پاكت طریق سامانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد(انتخاب متقاضي برنده از  -29

 اند، برابر مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.هم تباني كردهدهندگان باهرگاه اطالع حاصل شود كه پيشنهاد  -31

 باشند.جهت ارائه پيشنهاد قيمت طبق شرایط آگهي مي  "ب" -"الف "هاي دریافت اسناد مزایده و پاكتخرید و به مراجعه به دانشكده جهت  ملزمشركت كنندگان  -35

بعدي)اعم از قابل كشت نبودن، مين آب اراضي مورد نظر كامالً اطالع حاصل نموده و هرگونه ادعاي شركت كننده در مزایده قبل از ارائه پيشنهاد خود، اراضي مورد اجاره را رویت نموده و از كم و كيف و مرغوبيت اراضي مذكور و همچنين تا -32

 هرگونه مزاحمت و غيره از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي نيز بر عهده مستاجر خواهد بود.رفع گر(سلب و ساقط است. ضمناً دار بودن و عدم امكان آبياري به هر دليل و غيره( در این خصوص از طرف پيشنهاد دهنده)مزایدهزهدار بودن، عارضه

ن حق امضاء مجاز شركت) كه امضاي آنها بایست در هنگام عقد قرارداد نسبت به ارائه اساسنامه شركت، آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي، آخرین تغييرات شركت و گواهي امضاء صاحبادر مزایده مي ورت برنده شدناشخاص حقوقي در ص -33

 نمایند.در اساسنامه وجود دارد( صفحات شرایط مزایده) داراي مهر و امضاء( اقدام 

 نامه مستاجركسر و به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد. از ضمانت ءبها هر روز تاخير تحویل اراضي به ميزان یك در هزار مبلغ كل اجاره در صورت تاخير در تحویل اراضي مورد اجاره در تاریخ مقرر، به ازاي  -34

 مستاجر كسر و به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.  نامه هزار مبلغ مانده بدهي به عنوان خسارت تاخير تادیه از ضمانتبهاء به ميزان یك در  به ازاي هر روز تاخير در پرداخت قسط دوم اجاره -31

 باشد.اي عقد قرارداد ميرش و انجام اقدامات الزم برشركت كننده در مزایده و تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمامي شرایط مزایده بوده و پس از ابالغ برنده بودن، برنده مزایده موظف به پذی -36

 باشد.كليه كسورات قانوني از قبيل بيمه و ماليات بر عهده برنده مزایده مي -37
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