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  عمومي زايدهم آگهي
خوابگاههاي ملكي واقع در داخل شهر اردبيل را با توجه به مشخصات دانشگاه محقق اردبيلي درنظر دارد معاونت دانشجويي 

به مدت ده روز در وقت هاي اداري جهت  28/05/1394ش برساند متقاضيان مي توانند از تاريخ نوشته شده در جدول زير به فرو

دريافت اسناد و مدارك مزايده، به آدرس: اردبيل، انتهاي خيابان دانشگاه ، دانشگاه محقق اردبيلي، امور مالي معاونت دانشجويي 

  مراجعه نمايند.

  مزايده شرايط
 ملكي به شرح جدول زير:: فروش خوابگاههاي موضوع  -1

  سپرده شركت در مزايده  مبلغ پايه  متراژ  آدرس  خوابگاه  رديف

  ريال 000/000/700/2  ريال 000/000/000/27  متر 252  44پالك -كوچه شهيد شهرام غريب -خيابان عطايي  -اردبيل  خوابگاه عطايي  1

  ريال 000/000/400/2  ريال 000/000/000/24  متر 200  40پالك  -خيايان شهريار -ميدان بسيج -اردبيل  خوابگاه بسيج  2

  ريال 000/000/820  ريال 000/000/200/8  متر 237  30خ شهيدنورالدين احمدي پ - خ كشاورزي - ش حافظ -اردبيل  خوابگاه حافظ  3

  ريال 000/000/610  ريال 000/000/100/6  متر 338  31ك شهيدبرزگرپ - جنب مسجدمعجز -خ آيت اله خامنه اي -اردبيل  خوابگاه باغميشه  4

 

و ارائه پيشنهاد ايجاد هيچگونه حق براي شركت كننده و هيچ نوع ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه  زايدهشركت در اين م - 2

 نمايد و دانشگاه در قبول و يا رد كليه پيشنهادات مختار است. نمي

 خوابگاههاي مورد نظر  بازديد نمايد.متقاضي مي تواند به آدرس هاي نوشته شده مراجعه و از  -3

 اسناد و مدارك خوابگاههاي مذكور بصورت كامل بوده و هيچ گونه مشكل و منع قانوني در فروش آنها وجود ندارد. -4

بايد قيمت هاي پيشنهادي خود را در پاكات سربسته به شرح زير قرار داده و حداكثر تا روز چهارشنبه تاريخ پيشنهاددهندگان  -5

 به دبيرخانه دانشگاه محقق اردبيلي تحويل و رسيد دريافت نمايند.   11/06/1394

  نزدبانك تجارت شعبه  شركت در مزايده سپرده  عنوانبه  71613به حساب شماره  رسيد نقدي حاوي ضمانت نامه معتبر بانكي يا :  پاكت الف

   با مشخصات كامل پيشنهاد دهنده فرم پيشنهاد قيمت  شامل : پاكت ب

  . افرادمشخصات كامل  موم شده با وامضا ب به صورت و  پاكت الف دو: شامل  جپاكت 

اداري و محل دفترمعاونت  درصبح 11س ساعت رأ 14/06/94مورخه ي  شنبه ، روزدرصورت كامل بودن مدارك پيشنهادات ارائه شده متعاقباً

 افراديمشخص خواهد شد و سپرده  زايدهدانشگاه گشايش، بررسي و براساس مقررات موضوعه برنده م زايدهتوسط كميسيون مدانشگاه  مالي

  ه اند مسترد خواهد شد.كه برنده نشد

سپرده  ،رصورت انصراف و يا عدم مراجعه برنده اولو د اقدام نمايد.مزايده انجام مراحل برنده اول موظف خواهد بود ظرف مدت يك هفته نسبت به 

 خواهد شد. واگذاربرندگان  به ترتيب دوم و  سوم  ،  بهايشان ضبط و درصورت صالحديد دانشگاه

  .بود خواهد زايدهي مها در روزنامه به عهده ي برنده زايدهم هزينه ها ي چاپ آگهي -  6

  دانشگاه محقق اردبيلي  
 


