
 

 

       

  

  ”آذربايجان شرقيشرايط شركت در مزايده خودرو قابل فروش پارك علم و فناوري “

  

نزد بانك  4001099407378358شماره ريال را به حساب  000/000/30شركت كنندگان در مزايده از طريق حراج بايد مبلغ - 1

به نام تمركز وجوه سپرده پارك علم و فناوري استان واريز و فيش نسخه صاحب حساب را در روز  مركزي جمهوري اسالمي

الزم به ذكر است افرادي كه مبلغ فوق را به حساب سپرده واريز ننمايند حق شركت در مزايده از طريق . حراج تحويل فرمايند

  .حراج را ندارد

  .خته خواهد شدخودرو به باالترين قيمت اعالمي در حراج فرو- 2

برنده مكلفند حداكثر ظرف . از برنده دريافت و سپس خودرو مزبور تحويل خواهد شد) دفعتاً واحده(مبلغ مزايده حراج نقداً - 3

يك هفته پس از انتشار صورتجلسه برنده مزايده نسبت به دريافت وتحويل خودرو اقدام و در غير اين صورت سپرده توديعي به 

  .ط خواهد شدنفع صندوق دولت ضب

قابل فروش اعم از هزينه كاردان فني و هزينه كارشناسي و آگهي حراج، عالوه بر مبلغ   كليه هزينه هاي مربوطه به خودرو- 4

  .پيشنهادي دريافت خواهد شد

ضبط و  در صورتيكه برنده مزايده به نحوي از انجام معامله يا تعهد خود استنكاف ورزد مبلغ سپرده او به نفع صندوق دولت- 5

  .خودرو برابر مقررات به نفرات بعدي واگذار خواهد شد

- جاده كرجان - براي دريافت اسناد مزايده به آدرس شهرك انديشه 17/10/1398شركت كنندگان مي توانند تا پايان وقت اداري - 6

د شرايط شركت در مزايده به مدارك خود را با رعايت مفا 29/10/1398 پارك علم و فناوري مراجعه و تا پايان وقت اداري مورخ

  .انجام خواهد شد  30/10/1398دوشنبه  روز 10حراج ساعت . دبيرخانه پارك علم و فناوري تحويل نمايند

  .ديگر خريداران با رعايت مقررات در حراج شركت نمايند كاركنان دولت مي توانند همانند- 8

شاسي و شماره  11الف  644- 15 نيروي انتظامياره و شم 12483098339شماره موتور  به 405پژو مشخصات خودرو - 9

به شماره  83دل م 11الف  645- 15 نيروي انتظاميو شماره  12683001575خودرو پژو پارس به شماره موتور  383044990

   .باشدمي     83827741شاسي 

  .سپرده نفر برنده تا انجام معامله و صدو برگ فروش پرداخت نخواهد شد 10

  .كميسيون مزايده از طريق حراج در همان جلسه اسامي برنده اعالم خواهد كرد - 11

  .طرح قرارداد و مشخصات خودرو خواهد بود شركت در حراج و پيشنهاد قيمت به عنوان سند قبول شرايط حراج،- 12

عوارض و ماليات و بيمه  ره گذاري مجدد،، شما)حق الثبت و حق التحرير(هزينه هاي مربوط به انتقال خودرو شامل هزينه دفترخانه - 13

  .نامه مربوطه به عهده خريدار خواهد بود و فقط عوارض شهرداري و خالفي تا تاريخ تحويل خودرو به عهده فروشنده است

برگ شرايط شركت در مزايده و طرح قرارداد مزايده كه به امضاء شركت كنندگان رسيده است به انضمام فيش واريزي به - 14

  .سپرده در روز مزايده از طريق حراج، از شركت كنندگان اخذ خواهد شد حساب

  .)قرائت شد و تماماً مورد قبول است(

  :نام و نام خانوادگي شركت كننده

  :امضاء

    
    

  ندارد



 

 

  

  "طرح قرارداد مربوط به حراج يك دستگاه خودرو قابل فروش"

  

  :فروشنده

 - به نمايندگي پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي به آدرس تبريز شركت انديشه عبدالرضا واعظيجناب آقاي دكتر 

  مجتمع عصر انقالب- جاده كرجان

  :خريدار

شماره /و شماره شناسنامه ................................... كد اقتصادي/ دارنده كد ملي .......................................... شركت/ آقاي 

............................. بعنوان ............... به نمايندگي .............................صادره از ............................ بتث

  ................................و تلفن:..................................................................................... آدرس

  .)شركت كنندگان آدرس و تلفن خود را حتما قيد نمايند(

  موضوع معامله: 1ماده 

كه در محوطه پارك علم و فناوري به رويت و پژو پاس به رنگ بژ  83ي مدل مشك 405دستگاه خودرو پژو مدل  فروش دو

  .خريدار رسيده و از كم و كيف آن كامالً مطلع مي باشد

  لهقيمت مورد معام: 2ماده 

كه خريدار به 83و پژو پارس بژ مدل ريال ............... به مبلغ ) 83ي مدل مشك 405پژو (بهاي يك دستگاه خودرو مورد معامله 

  .از طريق حراج حائز حداكثر قيمت و برنده شناخته شده است.................موجب پيشنهاد قيمت مورخ 

  .حراج موجود در محوطه پارك مي باشد قيمت باال شامل بهاي پيشنهادي مورد: 1تبصره 

شماره گذاري مجدد، عوارض و  ،)حق الثبت و حق التحرير(هزينه هاي مربوط به انتقال خودرو شامل هزينه دفترخانه :2تبصره 

در ضمن فقط عوارض .  ماليات وبيمه نامه مربوطه و هزينه كارشناس رسمي و هزينه آگهي مزايده به عهده خريدار خواهد بود

  .شهرداري و خالفي تا تاريخ تحويل خودرو به عهده فروشنده است

خريدار اقرار نموده كه از مشخصات خودروي مورد معامله و محل تحويل اطالع كامل دارد و عذر عدم اطالع از او : 3تبصره 

  .پذيرفته نخواهد شد

  :مدت قرارداد: 3ماده 

روز مي باشد  10از واريز مبلغ خودرو و صدور حواله حداكثر مدت  مهلت خروج خودروي مورد معامله از محل تعيين شده پس

  .مورد قبول فروشنده نخواهد بود) به جز موارد قوه قهريه(و هيچ گونه عذري براي تاخير در خروج خودرو 

  .مودتشخيص موارد قهريه با فروشنده خواهد بود و خريدار حق هرگونه اعتراضي را در اين خصوص از خود سلب ن:  تبصره

  :پرداخت بهاء مورد معامله: 4ماده 

به حساب شماره ..........................مورخ ..................ريال به موجب فيش بانكي شماره .....................خريدار مبلغ

  .بابت بهاي مورد مزايده واريز نموده است...........................

  :شركت كننده

  :امضاء كننده

 



 

 

 
 

  :استراداد تضمين شركت در مزايده: 5ماده 

 3سپرده شركت در مزايده از طرق حراج، خريدار پس از خروج خودروي مورد معامله از محل تعيين شده در صورتيكه طبق ماده

  .قرارداد عمل شده باشد مسترد مي گردد

  :نحوه اخذ جرائم و ضبط تضمين شركت در مزايده: 6ماده 

قرارداد عمل ننمايد به فروشنده حق مي دهد كه  3خروج خودروي مورد معامله از محل تعيين شده طبق ماده  چنانچه خريدار نسبت به

روز ده در هزار خودروئي را كه بايستي از محوطه خارج مي گرديد و در خروج آن تاخير شده است از محل  10براي هر روز تاخير تا 

روز به طول انجامد فروشنده حق  10و برداشت نمايد و چنانچه تاخيرات بيش از تضمين شركت در مزايده خريدار به نفع خود كسر 

خواهد داشت كل تضمين شركت در مزايده خريدار را ضبط نموده و قرارداد في مابين را فسخ نمايد و همچنين مي تواند خودروي 

گونه اعتراض و يا ادعايي نسبت به ضبط سپرده و يا مورد نظر را به هر طريق كه صالح بداند به فروش رسانده و خريدار اوليه حق هيچ

  .خودروي فروخته شده نخواهد داشت

چنانچه خودروي مورد معامله پس از انقضاي مدت تعيين شده تحويل خريدار گردد حق ضبط سپرده از طرف : تبصره يك

  .فروشنده همچنان به قوت خود باقي خواهد بود

ل هر يك از مواد اين قرارداد و شرايط آن خسارتي از طرف خريدار به فروشنده وارد چنانچه براثر عدم رعايت كام:تبصره دو

شود خريدار جبران آن را قبول مي نمايد و صورت و ميزان خسارتي كه از طرف فروشنده عليه خريدار تنظيم و تعيين مي گردد 

  .به عنوان سند قطعي و غير قابل اعتراض خواهد بود

  :يري و مبارزه با رشوهآيين نامه پيشگ: 7ماده 

مرتكب يكي از موارد مندرج در ماده يك آيين نامه پيشگيري و مبارره با رشوه در فروشنده مي تواند در صورتي كه خريدار 

دستگاه هاي جرايي گردد قبل از ارجاع امر به مراجع قانوني نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه اقدام نمايد و در خصوص 

  .قضيه خريدار به مراجع قانوني معرفي خواهد شدبعد جزايي 

  :صالحيت محاكم و نحوه حل اختالف: 8ماده 

در صورت بروز هرگونه اختالف و عدم توفيق به حل مسالمت آميز از طريق مكاتبه و مذاكره ظرف مدت يك ماه از تاريخ بروز 

ز خواهد بود و خريدار موظف است تا حل نهايي مرجع رسيدگي به اختالف، محاكم عمومي دادگستري در شهر تبري اختالف،

  .اختالف چه از طريق مسالمت آميز و يا ارجاع به محاكم اجرايي هيچ يك از تعهدات خود را بالاقدام و يا معوق نگذارد

  :اقامتگاه خريدار: 9ماده 

خريدار محل اقامتگاه قانوني خود را به شرح مندرج در صفحه يك طرح قرارداد اعالم و قبول مي نمايد كه كليه مكاتبات و 

فاكس ها و ابالغ ها را كه از طرف فروشنده به نشاني وي ارسال گردد دريافت شده تلقي و در اين صورت آثار مترتبه بر آن نيز 

در صورتي كه نشاني خريدار تغيير يافت موظف است حداكثر ظرف مدت سه روز آدرس جديد معتبر و قابل اجراء خواهد بود و 

  .خود را كتباً به اطالع فروشنده برساند

  :شركت كننده

  :امضاء

  :10ماده 



 

 

ت، تبادل نظرها، اظهارا  اين قرارداد حاكي از اعالم قطعي توافق طرفين و تفاهم كامل آنها مي باشد و جايگزين كليه مذاكرات،

ها و توافق هاي قبلي اعم از شفاهي و يا كتبي كه ممكن است در رابطه با موضوع اين قرارداد صورت گرفته باشد مي قول و قرار

  .گردد

  :تعداد نسخ و تاريخ اجراء قرارداد: 11ماده 

رديده است و همه نسخ آن معتبر و تنظيم و مبادله گ.................... تبصره و در چهار نسخه در  6ماده و  11اين قرارداد داراي 

  .حكم واحد داشته و از تاريخ ابالغ به خريدار قابل اجراء خواهد بود

  اينجانب                                  به شماره شناسنامه                 متولد                فرزند

  شماره كد ملي                ساكن شهرستان                        كد پستي                

ضمن رويت اتومبيل هاي قابل فروش و قبول شرايط شركت در مزايده و طرح قرارداد متقاضي شركت در حراج خودرو 

فيش  ريال موضوع سپرده را طي.................................................... به شماره شهرباني                         بوده و مبلغ 

  .شماره                       به حساب سپرده واريز نموده و نسخه صاحب حساب به پيوست مي باشد

  مبلغ مورد پيشنهاد براي يك دستگاه خودرو برابر مبلغ                                 ريال به حروف         

  .ريال مي باشد                      

  :نام و نام خانوادگي                        امضاء

  :                                                                                                     آدرس كامل پيشنهاد دهنده

  

  

  .)قرائت شده و تماماً مورد قبول است(

  

  :نام و نام خانوادگي شركت كننده

  :امضاء

  

                                                                                                                                                                                                                                                          

  

  

  

  

  

  

    

  
 
  


