« مزايده عمومی »
دانشگاه آیت اهلل حائری میبد در نظر دارد حسب مجوز هیات امناء دانشگاه ،ملکی (ساختمان سابق
دانشکده الهیات ) را با مشخصات جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط
به فروش برساند.

(مشخصات ملك مورد مزایده)
نشاني
میبد – بلوار
شهداء –
دانشکده الهیات
سابق

متراژ(متر مربع)
عرصه

3113

اعیان

3781

پالک
ثبتي

3333

وضعیت سند و نوع
کاربری

قیمت پایه ملك

 یک پالک دارای سندشش دانگ و  3پالک
قولنامه عادی
 کاربری اداری وخوابگاه

 22/242/020/000ریال

توضیحات
قسمتی از عرصه
ساختمان موقوفه
بوده و فقط
اعیانی آن قیمت
گذاری شده است

شرايط فروش:

 83 درصد قیمت پیشنهادی ملک فوق الذکر به عنوان پیش پرداخت همزمان با عقد قرارداد توسط خریدار بهه شهماره
حساب اعالم شده از طرف دانشگاه واریز خواهد شد.
 33 درصد کل ثمن معامله ،همزمان با تحویل مورد معامله ،حداکثر چهار ماه پس از امضاء مبایعه نامه ،توسط خریدار به
حساب فروشنده واریز خواهد شد.
تبصره :چنانچه طرفین آمادگی داشتند که زودتر از این موعد نسبت به تحویل و تحول ملک و نیز پرداخت مبلغ مربوطه
اقدام نمایند با هماهنگی طرفین بالمانع خواهد بود.
 معادل  13درصد از کل ثمن معامله ی عنی الباقی بهاء معامله همزمهان بها نقهل و انتقهال قدعهی در دفترخانهه توسهط
خریدار به حساب فروشنده واریز خواهد شد.
محتويات پاكت الف

متقاضی مکلف است فیش واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر با مهلت اعتبار حداقل  3ماهه به میزان-
 2/000/000/000/ریال به حساب شماره  3338133333بانک تجارت شعبه مرکزی میبد به نام حساب سپرده
دانشگاه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره همراه اسناد درخواست شده ارائه نماید ( .ارائه سپرده به
صور دیگر از قبیل چک ،چک پول ،چک رمزدار ،چک بین بانکی و وجه نقد مورد قبول نمیباشد).
تذكر مهم :یادآوری مینماید کلیه مزایدهگران که سپرده شرکت در مزایده آنها به صورت فیش واریز نقدی میباشد،
ملزم به ارائه شماره حساب بانکی در فرم پیوست(فرم شماره  )1و همچنین در پشت فیش واریزی میباشند.
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تبصره :سپرده برنده اول و دوم مزایده تا انعقاد قرارداد نزد فروشنده باقی میماند و سپرده سایر شرکتکنندگان پس
از تعیین برنده وفق شرایط جاری مسترد خواهد شد.
محتويات پاكت ب

 .1آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه فردیا شرکت /موسسه
 .3برگه شرایط عمومی ،نمونه قرارداد و تعهدنامه بازدید از امالک مورد مزایده (فرم پیوست شماره )1که
تمامی صفحات مهر و امضاء شده باشد با قید عبارت « قرائت شد  ،مورد قبول است »
 .3تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی
 .1تصویر اساسنامه ،روزنامه رسمی ،آگهی تغییرات در صورتی که شرکت کننده شخص حقوقی باشد .
محتويات پاكت ج

برگه پیشنهاد قیمت(فرم پیوست شماره  )3که توسط متقاضی(اشخاص حقیقی/حقوقی) بصورت دقیق(با عدد
و حروف) تکمیل گردیده است(.توضیح اینکه مبلغ پیشنهادی صرفا میبایست در فرم پیوست اشاره شده
منعکس گردد).
تذکر:

 .1به پیشنهادات مخدوش ،مبهم ،مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارائه گردد
ترتیب اثر داده نخواهدشد و باالترین قیمت پیشنهادی برای ملک ،مالک تعیین برنده مزایده خواهد بود.
 .3مدارک ارسالی مسترد نخواهد شد.
 .3پرداخت کلیه هزینههای مورد مزایده از قبیل ،آگهیهای روزنامه ،اخذ مفاصاحسابهای الزم جهت نقل و
انتقال مورد معامله و پرداخت هزینه ثبت در دفاتر رسمی اسناد(اعم از حقالثبت و حقالتحریر) بر عهده
خریدار و پرداخت کلیه مالیاتهای ناشی از نقل و انتقال تماماً بر عهده فروشنده(دانشگاه) میباشد.
 .1سپرده سایر شرکت کنندگان پس از تعیین برنده مزایده مسترد میگردد ،ضمنا سپرده برنده اول و دوم
مزایده نیز پس عقد قرارداد مسترد خواهد شد.
 .5کمیسیون مزایده(دانشگاه) در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
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 .6متقاضیان میبایست پس از تکمیل مدارک خواسته شده به آدرس میبد – میدان دفاع مقدس – ابتدای
جاده ندوشن – دانشگاه آیت اهلل حائری میبد – امور ادری تحویل و رسید دریافت نمایند.
 .8هر گونه نقص در مدارک ارسالی موجب حذف پیشنهاد دهنده از دور رقابت خواهد شد ،لذا الزم است در
تهیه ،تکمیل و ارسال اسناد مزایده و مدارک خواسته شده دقت کافی صورت گیرد.
 .7متقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندرج در قرارداد شرایط فروشنده میبایست از محل بازدیهد و اطالعهات
ال زم را از مسوولین ذیربط(مدابق با آدرس )کسب نماید ،بدیهی است در صورت برنده شدن در مزایده ههی
گونه عذری در خصوص عدم اطالع از نوع کاربری ،نحهوه و شهرایط مهورد معاملهه مسهموع و قابهل پهذیرش
نخواهد بود.
 .9متقاضی شرکت در مزایده باید اهلیت معامله داشته باشد.
 .13تمامی اوراق قرارداد و شرایط عمومی جزءالینفک اوراق مزایده بوده باید ممههور بهه مههر شهرکت و
امضاء مدیر عامل باشد.
 .11نتیجه کمیسیون به برنده مزایده ابالغ خواهد شد و برنده مزایده موظف است از تهاری ابهالغ ،ظهرف
مدت یک هفته به استثنا ایام تعدیل نسبت به واریز  %83ثمن معامله(پیش پرداخت) معامله اقدام و قرارداد
مورد اشاره را امضاء نمایند ،در غیر این صورت سپرده شرکت در مزایده به نفع دانشگاه ضهبط و قهرارداد بها
برنده دوم منعقد میگردد .در صورت امتناع نفر دوم ،تضمین وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.
 " .13نقل و انتقال تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشد".
 .13در صورتی که تعداد مزایدهگران حائز شرایط(حداقل ممکن) یک شرکت کننده باشهد کمیسهیون در
بازگشایی پاکت ج شرکت کننده مختار بوده و در صورتی که قیمهت پیشهنهادی مناسهب باشهد کمیسهیون
میتواند نسبت به انتخاب ایشان به عنوان برنده مزایده اقدام نماید.
 .11کلیه مزایدهگران میبایست تعداد برگهای داخل ههر یهک از پاکهات(الف – ب -ج) را روی پاکهت
مربوطه قید نمایند.
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قرارداد فروش
پیرو آگهی مزایده عمومی منتشره در روزنامههای آفتاب یزد مورخ  91/36/19و مهورخ  ...........و بهه اسهتناد
نامه مجوز هیات امناء دانشگاه و مستنداً به مهواد  13و  193و  319و  333قهانون مهدنی قهرارداد حاضهر بهین
دانشگاه آیت اهلل حائری میبد که از این پس در این قرارداد به اختصار «فروشنده» نامیده میشهود و از یهک
طرف دیگر برنده مزایده که از این پس در این قرارداد به اختصار «خریدار» نامیده میشود منعقد گردید:
ماده  : 2مشخصات فروشنده آقای دکتر عباس کالنتری خلیل آباد با سهمت رئهیس دانشهگاه بهه نماینهدگی از
دانشگاه آیت اهلل حائری میبد بهه آدرس میبهد – میهدان دفهاع مقهدس – ابتهدای جهاده ندوشهن و تلفهن
33358535
ماده  : 2مشخصات خریدار :شخص حقیقی  /شخص حقوقی ( به شماره ثبت شرکت  .......منتشهره در روزنامهه
رسمی به شماره  )........آقای  .............................فرزنهد ................بهه شهماره شناسهنامه  .............صهادره از ...............
متولد ..............کدملی  .................و به آدرس .......................................................و تلفن  ..............و کد پستی ده رقمهی
 ..................به نمایندگی ...................که به موجب مصوبه کمیسیون مزایده قانوناً به عنوان برنهده مزایهده شهناخته
شده است .
ماده  : 0مورد معامله ملک (ساختمان سابق دانشکده الهیات ) با مشخصات اعالمی در مزایده که کامالً به رویت
خریدار رسیده است و با امضاء در ذیل این سند صراحتاً اقرار به اطالع کامل از کم و کیف و شرایط بیع نمودند .
ماده  : 4ثمن و بهاء معامله و شرایط و ترتیب پرداخت آن جمعاًبه مبلغ  ...........ریال معادل  .........تومان وجه رایه دولهت
جمهوری اسالمی ایران میباشد که به ترتیب زیر پرداخت میگردد.
الف  :معادل  % 83ثمن معامله یعنی مبلغ  ..........ریال فوقالذکر به عنوان پیش پرداخت همزمان با عقد قهرارداد
توسط خریدار به شماره حساب اعالم شده از طرف دانشگاه واریز خواهد نمود.
ب  :معادل  % 33از کل ثمن معامله یعنی مبلغ  ...........ریال ،همزمان با تحویل مورد معامله ،حداکثر دو ماه پس
از امضاء مبایعه نامه ،توسط خریدار به حساب فروشنده واریز خواهد شد.
ج  :معادل  %13از کل ثمن معامله یعنی الباقی بهاء معامله همزمان با نقل و انتقال قدعی در دفترخانهه توسهط
خریدار به حساب فروشنده واریز خواهد شد.
ماده  : 5برابر توافق طرفین عقد ،زمان تحویل مورد معامله در مورخ  ..............تعیین گردید که تهاری ههای فهوق
صرفاً از سوی فروشنده قابل تمدید است و خریدار از این حیث حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت .
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ماده  : 6مستندات قرارداد:
 – 1آگهی مزایده عمومی در روزنامه آفتاب یزد مورخ  91/36/19و روزنامه .....................مورخ ...............................
 – 3مستندات مربوط به مزایده عمومی برگزار شده .
ماده  : 8شروط ضمن عقد :

 – 8-1در صورتی که در موعد تعیین شده امکان تنظیم نقل و انتقال وجود نداشته باشهد بها توجهه بهه اختیهار
فروشنده مندرج در ماده  5قرارداد حاضر فروشنده میتواند تاری نقل و انتقال را حداکثر به مدت  3ماه تمدید و
به خریدار اعالم نماید.
 -8 -3خریدار ضمن عقد خارج الزم متعهد گردید اگر در تاری مقرر در بند(ب) از مهاده  1قهرارداد فهیمهابین
نسبت به پرداخت مبلغ  ...........ریال معادل % 13از کل ثمن معامله بهه فروشهنده اقهدام ننمایهد و یها از تحویهل
گرفتن مورد معامله سرباز زند بابت هر روز تاخیر مبلغ  ...........................ریال به عنوان ضرر و زیان ناشهی از عهدم
انجام تعهدات به فروشنده بپردازد.
 – 8 -3خریدار ضمن عقد خارج الزم متعهد گردید اگر در تاری  .........در دفترخانه جهت نقل و انتقهال حضهور
نیابد میبایستی بابت هرروز تاخیر مبلغ  .................ریال بعنوان ضرر و زیان ناشی از انجهام تعههدات قهرارداد بهه
فروشنده پرداخت نماید .
 – 8-1طرفین توافق نمودند در صورتی که خریدار به تعهدات قرارداد خود عمل ننماید خصوصاً از تعهدات خود
مندرج در بندهای  8-3و  8- 3از ماده  8قرارداد فی مابین سرباز زند قهرارداد حاضهر صهرفاً از سهوی فروشهنده
بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و اخذ حکم قضایی و به مجرد اعالم کتبی به خریدار فس شده محسهوب
خواهد شد و خریدار از این جهت حق هیچگونه اعتراض و ادعایی را علیه فروشنده از خهود سهلب و سهاقط مهی
نماید و استفاده فروشنده از اختیار فس قرارداد ،مسقط حق مدالبه ضرر و زیانهای قهراردادی توافهق شهده در
این قرارداد نخواهد بود.
 -8-5خریدار حق انتقال مورد معامله را کالً یا جزئاً و مشاعاً یا مفروضاً تحت هی عنهوانی تها قبهل از پرداخهت
کامل ثمن معامله و تسویه حساب کامل با فروشنده به غیر را ندارد .
 – 8-6پرداخت کلیه هزینههای مربوط به مورد معامله از قبیل :آب ،برق ،گاز ،تلفن تا تاری تحویل مورد معامله
بر عهده فروشنده بوده و از تاری تحویل به بعد پرداخت کلیه هزینههای ذکر شده بر عهده خریدار خواهد بود .
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 - 8-8کلیه خیارات و لو خیارغبن فاحش به عالیترین درجه از خریدار و نماینده قانونی و قائم مقام قانونی وی
سلب و ساقط گردیده و خریدار از این حیث حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و صهیغه شهرعی و قدعهی
بیع فی مابین منعقد و جاری گردیده و طرفین با امضاء ذیل این قرارداد اقرار به این موضوع دارند.
 -8-7اخذ مفاصاحسابهای الزم جهت نقل و انتقال مورد معامله و پرداخت هزینههای حقالثبت و حقالتحریهر
بر عهده خریدار و پرداخت کلیه مالیاتهای ناشی از نقل و انتقال بر عهده فروشنده میباشد و در صورت نیاز به
ارائه اصل اسناد به مراجع ذیصالح این موضوع توسط نمایندهای با تهیه برگ نمایندگی از سوی دانشهگاه انجهام
خواهد شد و بعبارت دیگر پرداخت کلیه هزینههای نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود .
 -8-9در صورت بروز هر گونه ابهام و اختالف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف محوله به هر نحهوی،
چنانچه طرفین نتوانند آنرا از طریق مسالمتآمیهز حهل و فصهل نماینهد ،در ایهن صهورت موضهوع اخهتالف بهه
کمیسیون ماده  91آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه به عنوان حکم مشترک و مرضهیالدهرفین ارجهاع و ر ی
صادره ازکمیسیون حل اختالف که صلحا صادر میشود قدعی و نسبت به طرفین الزماالجرا خواههد بهود و ر ی
مذکور از طریق کمیسیون ،به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوسهت نامهه اداری ابهالغ
خواهد شد .
ماده  – 0آدرس مذکور در این قرارداد آدرس قانونی و اقامتگاه متعاقدین بوده و هرگونهه مکاتبهات یها اوراق یها
ابالغیه یا رای داوری یا اجرائیه به آدرس مندرج در قرارداد ارسال شود ابالغ قانونی محسهوب خواههد شهد و در
صورت تغییر آدرس متعاقدین بالفاصله ملزم خواهند بود که تغییر آدرس را به طرف مقابل اعالم نمایند اقامتگاه
اعالمی مندرج در قرارداد حاضر در اجرای مواد  1333و  1331و  1313قانون مدنی تبیین شده است .
ماده  –9این قرارداد در  9ماده و در چهار نسخه که هرکدام در حکم واحد است تنظیم و پس از امضاء طهرفین
یا نماینده قانونی ایشان معتبر خواهد بود

مهر و امضاء فروشنده:

مهر و امضاء مسئول امور مالی فروشنده:

مهر و امضاء خريدار:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

سمت:

سمت:

سمت :مدير عامل

محل امضاء:

محل امضاء:

محل امضاء:
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تعهد نامه بازدید از ملك (فرم پیوست شماره )2
بدین وسیله اعالم و تایید مینمایم کلیه اطالعات الزم توسط مسوولین مربوطه در اختیار اینجانب قرار گرفته و
از ملک مورد مزایده بازدید و اوراق شرایط مزایده و آخرین آگهی روزنامه را نیهز بهدقت مدالعهه نمهوده و بعنهوان
پذیرش کلیه شرایط مزایده و مفاد قرارداد تنظیمی از سوی دانشگاه آیت اهلل حائری میبد این برگهه پیشهنهاد را
امضاء و متعهد می شوم چنانچه در مزایده برنده شناخته شوم موظف به رعایت تمام شرایط مندرج در اوراق
مزایده بوده و در غیر این صورت دانشگاه آیت اهلل حائری میبد مجاز خواههد بهود تها سهپرده اینجانهب جههت
شرکت در مزایده را ضبط نماید و بعداً اینجانب حق هیچگونه ادعایی از بابت آن نداشهته و ایهن اعتهراض در
هی مرجع قانونی قابل قبول و استماع نخواهد بود .

نشاني متقاضي خرید :
کد پستي :

کد اقتصادی :

شماره تلفن ثابت :

همراه :

نام و نام خانوادگي متقاضي :

محل امضاء و اثر انگشت متقاضي :
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« برگه قیمت پیشنهادی»
فرم پیوست شماره دو
تذکر*****(پس از تكمیل در پاکت ج قرارگیرد )

احتراماً ،عدف به آگهی مزایده عمومی منتشره در روزنامه آفتاب یهزد مهورخ  91/36/19در خصهوص فهروش
ملههک واقههع در شهرسههتان میبههد اینجانههب ...........................فرزنههد  ....................دارای شههماره شناسههنامه
 ............................صادره از  ....................متولد  .................کد ملهی  .................................سهمت (در صهورت شهخص
حقوقی)  ....................با پیشنهاد قیمت ذیل تقاضای خرید می نمایم.
ردیف

ملک مورد تقاضا/شماره ثبتی

قیمت پیشنهادی به عدد(ریال)

قیمت پیشنهادی به حروف(ریال)

1

بدینوسیله اع الم و تایید می نمایم کلیه اطالعات الزم توسط مسوولین مربوطه در اختیار اینجانب قرار گرفتهه
و از مورد مزایده بازدید و برگه شرایط مزایده و آخرین آگهی روزنامه را نیهز بهدقت مدالعهه نمهوده و بعنهوان
پذیرش کلیه شرایط مزایده و مفاد قرارداد تنظیمی از سوی دانشگاه آیت اهلل حائری میبد این برگه پیشهنهاد را
امضاء و متعهد می گردم چنانچه در مزایده برنده شناخته شوم موظف به رعایت تمام شرایط منهدرج در اوراق
مزایده بوده و در غیر این صورت دانشگاه آیت اهلل حائری میبد مجاز خواهد بهود تها سهپرده ایهن جانهب جههت
شرکت در مزایده را ضبط نماید و بعداً اینجانب حق هیچگونه ادعائی از بابت آن نداشهته و ایهن اعتهراض در
هی مرجع قانونی قابل قبول و استماع نخواهد بود.

نشانی متقاضی خرید :
کد پستی :
شماره تلفن ثابت :
نام و نام خانوادگی متقاضی :

کد ملی:

کد اقتصادی :
شماره همراه :
محل امضاء و اثر انگشت متقاضی :
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