
 

 )شرایط شرکت در مزایده(

 

متقاضیان می توانند قبل از ارائه قیمت به دانشگاه مراجعه و از اقالم مورد نظر بازدید نمایند.-1  

  مدارک مورد نیاز عبارتند از:                                                                                                  -2

اردبیلی ریال در وجه دانشگاه محقق 000/000/100شامل چک تضمین شده بانکی به مبلغ -پاکت الف (2-1  

و کپی کارت ملی مشخصات کامل پیشنهاد دهنده و فرم شرایط شرکت در مزایده شامل فرم پیشنهاد قیمت با-پاکت ب (2-2  

های الف و بشامل پاکت -( پاکت ج2-3  

پاکت  دریافت و از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت در مزایده را مدارک 61/11/1331تا مورخ پیشنهاد دهندگان باید -3

( را  وکپی کارت ملی تفکیک اقالم پیوستی،فرم شرکت در مزایدهبه مبلغ پیشنهادی  پاکت ب)الف)چک تضمین شده بانکی( و

به را می باشد  و ب الف ج که حاوی پاکتهای ر سامانه فوق بارگذاری نموده وعالوه برآن پاکتد12/11/1331حداکثرتا تاریخ

نشگاه واقع در ساختمان به دبیرخانه مرکزی دا12/11/1331مورخه شنبه تا پایان وقت اداری روز صورت سربسته و ممهور شده

 مرکزی تحویل و رسید دریافت نمایند.

برای شرکت کننده و هیچ نوع ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای  یشرکت در این مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت هیچگونه حق -4

یشنهادات مختار می باشد.دانشگاه نمی نماید و دانشگاه در رد ویا قبول کلیه پ  

در محل دفتر  صبح10راس ساعت22/11/31مورخهیکشنبه ارائه شده متعاقباً در صورت کامل بودن مدارک، روز پیشنهادات  -5

معاونت اداری ومالی دانشگاه توسط کمیسیون مزایده گشایش و پس از بررسی و بر اساس مقررات موضوعه برنده مزایده مشخص 

هد شد.خوا دمستر برابر ضوابطخواهد شد و سپرده افرادی که برنده نشده اند   

و انتقال اقالم اقدام نماید و  مبلغ  واریز فرایندهاینسبت به انجام  ،اعالم شده در ابالغ برندهبرنده اول موظف است ظرف مدت  -6

، چک تضمین ایشان به نفع دانشگاه ضبط و در صورت ظرف مهلت تعیین شده در صورت انصراف و یا عدم مراجعه برنده اول

.نمودخواهد  ردوم واگذا صالحدید دانشگاه به برنده  

 



ریال می باشد 000/000/160پیوستی مبلغ  مزایده براساس مشخصاتقیمت پایه برای اقالم  -1  

بر اساس کیلویی و بقیه آن  و باطری خشک فروش مقداری از اقالم از جمله آهن آالت و آلومینیوم وچدن با توجه به اینکه (1-1

نهایی بعد از  تسویه حسابدقت داشته باشند و  موارد مذکور ائه قیمت بهبر اساس تعداد می باشد پیشنهاد دهندگان باید در ار

 شمارش و وزن موارد فوق الذکر می باشد.

.پیشنهاد دهندگان نباید مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی باشند -2  

هده هزینه های چاپ آگهی،ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و هزینه کارشناسی بر ع -9

.برنده مزایده می باشد  

 

 دانشگاه محقق اردبیلی      

 

140-81010141و  140-81010113تلفن تماس:   

 

 

                                        

مهر و امضا پیشنهاد دهنده قیمت                    


