
 

 آالت، چوب و... دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریمزایده فروش ضایعات، آهن
 

پاسدارن، کوهستان  واقع در آدرس:  به اطالع می رساند دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در نظر دارد انواع ضایعات فلزی وآهن آالت ، چوب و...،

 درتضمین شده چک بانکی  الری 000/000/50 متقاضیان جهت شرکت در مزایده الزم است مبلغ به فروش برساند. مزایده طریق را از 40نهم، پالک 

خودشان)ذکر نام شخص برروی چک الزامیست( را به همراه کپی شناسنامه )صفحه اول(،  وجه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری بنا به درخواست

داده و به پیشنهادی در پاکت دربسته مهر شده قرار  مبلغکپی کارت ملی با ذکر آدرس و شماره تماس تلفن ثابت و تلفن همراه و تکمیل جدول 

 .تحویل نمایند 9دبیرخانه دانشگاه به نشانی: خیابان انقالب، خیابان خارک، پالک 
 17/11/1397 چهارشنبه روز 14:30 حداکثر تا ساعت تحویل پاکت ها زمان  

 دفتر معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری می باشد. 10:00ساعت  11/97/ 23شنبه پاکت ها مورخ سه  جلسه بازگشایی 

 در آدرسمحل ضایعات واقع  از 16:00الی  9:00از ساعت   بهمن ماه پانزدهمو  چهاردهمهای تاریخان در مزایده می توانند در شرکت کنندگ 
 بازدید به عمل آورند. 40پاسدارن، کوهستان نهم، پالک 

 در مزایده ایجاد حق برای شرکت کنندگان نمی نماید. هزینه چاپ آگهی  ارائه پیشنهاد و حضور ورد یا قبول پیشنهادات مختار است  دانشگاه در

 عهده برنده مزایده است. های مرتبط با موضوع برنیز سایر هزینه و

  گردد.تضمین شرکت کنندگان، پس از پایان فرآیند مزایده و تعیین برنده، صرفاً به صاحب چک و با ارائه کارت شناسایی معتبر عودت میچکهای 

 :کامیون نخاله جمع آوری شده در محل دپوی ضایعات را با هزینه شخصی و با   10برنده مزایده موظف است حدود  تعهدات برنده مزایده

ه ب  2171259001003 شماره حساب مبلغ مزایده را بهبرنده مزایده موظف است خارج نماید. محل مزایدههماهنگی مدیریت پشتیبانی از 

و فیش واریزی را به مدیریت پشتیبانی تحویل  واریز ملی شعبه کالجمدهای اختصاصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نزد بانک نام درآ

 باشد.بدیهی است عودت چک بانکی در وجه دانشگاه منوط به خروج کامل ضایعات، پاکسازی محل و تأیید مدیر پشتیبانی دانشگاه می نماید.



 

میلیون  اهچک بانکی تضمین شده به مبلغ پنج-3کپی پشت و روی کارت ملی -2کپی کامل صفحات شناسنامه  -1این برگه باید تحویل گردد: مدارکی که به همراه * 

 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با ذکر نام شخص بر روی چکریال در وجه 

 .می باشد)دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال(  000/000/285برای ضایعات مذکور کمیسیون معامالت کارشناستعیین شده توسط حداقل و کف  *

 قبول شرایط بدینوسیله اقرار و یید وبه عنوان تأ تمامی شرایط شرکت در مزایده را به دقت مطالعه نمودم و به شماره ملی.............................. اینجانب........................................

خالف این امر ثابت شد مسئولیت آن به عهده  اگر و نمی باشم 51بند  1337نمایم که مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب اعتراف می

 .خواهد بود اینجانب 

 

 آدرس کامل پستی و کد پستی:

 شماره چک تضمین شده بانکی:

 تضمین شده بانکی:مبلغ چک 

 بانک صادر کننده:

 تلفن ثابت: 

 تلفن همراه:

   تاریخ:                                                                                                                     

 امضاء

 ایده )ریال(مبلغ پیشنهادی مز

 


