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مصوبه ی هيات امنای دانشگاه و پس از طی مراحل قانونی و براساس از مجوز و اختيار حاصله حسب  اين قرارداد         

به  اداري و دکتر حسن ولی زاده به نمايندگي شهيد مدنی مابين دانشگاه  ، ۱۳۹۱.../.../مورخ .......... صورتجلسه شماره ی 

/  به شماره شناسنامه .............................. فرزند.................................................. : خانم يا شرکت /آقا   از يک طرف وفروشندهعنوان 

/ متولد ..................................................  سناسه ملی/ يکدمل................................ حوزه ثبتی / صادره از......................................... ثبت 

 تلفن ................................................................................................................................ :به نشانی  ............................تاسيس 

 متولد ........................ به شماره شناسنامه ...................... فرزند ..................................خانم / به نمايندگی آقای  ......................................

 :می گرددبه شرح ذيل منعقد  خريدارازطرف ديگر به عنوان   ................................ بموجب..............................
 

  مزايده  موضوع و مشخصات مورد -۱ماده

 قطعه ياصل...............  از ي فرع۲۰۷۳ شماره ي پالک ثبتي داراساختمانباب  کيدانگ شش     عبارتست از انتقال 

 به شماره تي سند مالکيمربع دارامتر ...................................  به مساحت تبريز ي حوزه ثبت۵واقـع در بخش ....................... 

تبريز ؛ : ي نشانبه منصوبه تلفن  و گاز، برق ،آب انشعابات بانضمام .............. دفتر .............. صفحه  .................. اليسر

  . شهريور۱۷ شهريور قديم ، روبروی تاالر ۱۷خيابان 

 

 ملک مورد مزايدهثمن مبلغ پيشنهادی برای  – ۲ماده

تومان ...... ................................................................................... معادل الير................................... پيشنهادی مبلغ کل      

تجارت شعبه ک باننزد   ۵۰۹۰۷۰۰۰۸ حساب شماره یبه  ليبه شرح ذمتعهد می شوندکه  دارانيخر / داريخرکه  می باشد

 : به مدير امور مالی دانشگاه تحويل نمايندپس از واريز ساعت  ۴۸تا واريز و رسيد و فيش مثبت آن را  نيروی هوائی تبريز

تعيين و  از روز بعد ۵ ظرف مدت بايد از ثمن معامله يقسمتبخش اول و به عنوان  پيشنهادیمبلغ ) %۳۰ (سی درصد )۱-۲

 .معرفی شده واريز گردد حساببه   ،ابالغ برنده شدن داوطلب

تعيين و ابالغ   روز بعد از۳۵بايد ظرف مدت معامله  ثمن دوم بابت بخش نيز پيشنهادیمبلغ )  %۲۵(بيست وپنج درصد  )۲-۲

 .حساب معرفی شده واريز گرددبه ، ) »۲-۱«يک ماه بعد از واريز سی درصد موضوع بند ( برنده شدن داوطلب 

 روز بعداً ازتعيين و ابالغ ۶۵بايد ظرف مدت معامله  ثمن سومنيز بابت بخش  پيشنهادیمبلغ  %) ۲۵ (بيست وپنج درصد ) ۳-۲

 درصد موضوع بند بيست وپنج ماه بعد از واريز يا يک  و»۲-۱« ماه بعد از واريز سی درصد موضوع بند دو( برنده شدن داوطلب 

 .حساب معرفی شده واريز گرددبه ، ) »۲-۲«

سند و امضای  نيز بايد قبل از تنظيم ثمن معامله چهارم و آخربخش به عنوان باقی مانده )  % ۲۰( رصدبيست د  )۴-۲

واريز و  معرفی شدهحساب به ،  تبريز؛ چهار راه آبرسان واقع در  حوزه ثبتی تبريز۶۷دفترخانه شماره  دري و انتقال قطعيرسم

  .ر خانه به نماينده معرفی شده از طرف دانشگاه تحويل داده شوداز طريق دفت سند رسيد و فيش مثبت آن در هنگام تنظيم

 از اين توافق نامه  ۲ماده »  ۲-۳ «الی»  ۲-۱«يا واريز بموقع مبالغ مذکور در بند های  پرداخت وعدمدر صورت   -تبصره 

و يا أخير در پرداخت و يا واريز  قانون مدنی به ازای هر روز ت۲۳۰بموجب ماده ) خريداران  و يا خريدار( پيشنهاد دهنده  يسو

د    ::::�����م �م �م �م  رد د� رد د� رد د� رد اااا� اااا ����     �� �وش   ����   ای �وش   ����   ای �وش   ����   ای �وش   ��!!!!  ای ���� """"٢٠٧٣٢٠٧٣٢٠٧٣٢٠٧٣    

' �(  )  �*+ , -. 
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 آن مبلغ و يا کسر واريزی حسب مورد به عنوان  % ) ۵( پنج درصد ،بند به حساب معرفی شده در خصوص هرکسر واريزی 

 . بوده و با آن قابل جمع استيخسارت مذکور عالوه بر انجام تعهد اصل و خسارت دريافت خواهد شد

 

 د  سنمي مربوط به تنظطي شرا- ۳ ماده

 دفترخانه اي و  حوزه ثبتی تبريز۶۷ شماره ي سند طبق قرارداد  در دفتر اسناد رسممي متعهد شدند جهت تنظني طرف-۱-۳

 سند مي نسبت به تنظاين توافق نامه مندرج در طي تعهدات و شراهي و با انجام کلود حاضر شکرده شنهاديپدانشگاه که  يا

، در صورت عدم حضور هر انتقال دهد داريبه نام خرصرفاً  سند را ديمتعهد گرده نيز دانشگا و دي مورد معامله اقدام نمايرسم

 . باشدي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي سند ، گواهمي تنظي براي در دفتر خانه اسناد رسمني از طرفکي

  )پيشنهاد دهنده ( داريط خر و عدم پرداخت ثمن توسدانشگاهطرف   سند ازميمدارک الزم جهت تنظ عدم ارائه مستندات و -۲-۳

  . باشدي عدم حضور ميدر حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواه

 

 )مزايده (  مورد معامله مي تسلطي شرا- ۴ ماده

 و منضمات آن  با تمام توابع و ملحقات رسمی از تنظيم سند بعدرا)  مزايده( معامله مورد ملک  تعهد می نمايد دانشگاه -۱-۴

  .امل از مورد معامله را برطرف کند کي و بهره بردارفاءيکند و هر گونه موانع در است  )پيشنهاد دهنده (  داري خرميتسل

 عامل مربوط به زمان انعقاد ني انتقال نداشته و اتيبه جهت قوه قاهره قابل) مزايده (  معلوم گردد مورد معامله کهي در صورت-۲-۴

 .ديعودت نما )پيشنهاد دهنده (  داري را به خريافتيدرتعهد می نمايد که عوض  دانشگاه باشد عقد باطل است و امهاين توافق ن

قانونـاً ... و ري از عامل قوه قاهره مانند مستحق للغري غيبه هر علت) مزايده (  معلوم گردد مورد معامله کهي در صورت-۳-۴

 .مسترد نمايد داري به خر را ثمن معاملهتعهد می نمايد دانشگاهنبوده  )ده پيشنهاد دهن( ـداريقابل انتقــال به خر

 

  آثار قرارداد- ۵ ماده

در صورت .  کندي منع مداري از خرري به غلي را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلدانشگاه  قرارداد نيا -۱-۵ 

 دانشگاه  تي ابطال به طرفي با اقامه دعواياست فسخ قرارداد را نموده و  حق خواهد داشت درخوداري ، خرريتخلف و انتقال به غ

 . حق فسخ معامله را داردداري الزام ممکن نباشد خرکهيدر صورت. را به انتقال مورد معامله بخواهد دانشگاه  ، الزام هيو منتقل ال

 مجوزها و مدارک الزم از مراجع مختلف در هي کلي سند رسممي تنظي متعهد است حداکثر تا زمان مقرر برادانشگاه  -۲-۵

 . دي را اخذ نمارهي و غياتي ، مالي مفاصاحساب شهردارليخصوص مورد معامله از قب

 ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد اني در خصوص توابع ، اعي احتماليها ي بدههي مکلف است کلدانشگاه  -۳-۵

 .دي نماهي تصفي سند رسمميمعامله را حداکثر تا زمان تنظ
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 ري حق الثبت و حق التحرنهي است و هزدانشگاه ، بعهده رهي و غي ، شهرداريي نقل و انتقال اعم از داراي هانهيهز -۴-۵

 .خواهدبود) خريدار ( تماماً بر عهده برنده مزايده 

 و از ستي نرييه قابل تغ مورد معاملمتي عنوان و به جهت نوسان قچي به ه۲ماده در معامله ي توافق شده برامتي ق-۵-۵

 .ستي متصور نداري خراي دانشگاه  ي برايي حق و ادعاثي حنيا

 . دي اسقاط گردني با اقرار طرفسي تدلاري خي غبن به استثنااري از جمله خاراتي خهي کل-۶-۵

حق فسخ يک جانبه از ايفای هر يک از تعهدات خود امتناع نمايد دانشگاه )  داريخر( پيشنهاد دهنده  کهي در صورت -۷-۵

 .قرارداد را خواهد داشت

)   ريال۲۰۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰/-( چنانکه خريدار در هر مرحله از معامله انصراف دهد و يا فسخ نمايد عالوه بر ضبط سپرده شرکت در مزايده   -۸-۵

 .سترد خواهد شدتا آن مرحله کسر و بقيه به خريدار م یو يا واريز، پنج درصد از مبلغ پرداختی  به نفع دانشگاه

مشمول منع مداخله کارکنان دولت در است به اينکه ) خريدار( امضای ذيل اين اسناد به منزله اقرار پيشنهاد دهنده  -۹-۵

  .نمی باشددستگاههاي اجرايي  معامالت دولتي و آيين نامه منع و پيشگيري از رشوه خواري در 

 

 ۶ ماده

 بادله و امضاء و ممي تنظني طرفني اعتبار واحد و در سه صفحه بيو دو نسخه داراماده شش در مثبوت خي قرارداد در تارنيا

 . قرار گرفتدانشگاه  اري در اختگري و نسخه دداري خراري نسخه در اختکي که ديگرد

 باآرزوي توفيق الهي

 ............................................................: پيشنهاد دهنده 

  مهر                             .........................................................................   :شرکت

 :صاحبان امضاء 

  امضاء............................................................... سمت  ............................................................... :نام خانوادگي نام  و

 امضاء .................................................................. سمت. ............................................................. :نام خانوادگي نام  و

 

 

 نام ونام خانوادگی                                       امضاء   تمامی شرايط مورد قبول و تعهد می باشد
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       ۱فرم شماره   

 
  ))۲۰۷۳پالک ساختمان موضوع مزايده فروش تقاضانامه شرکت در              ((

 

 معاونت محترم اداري ومالي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان                       

 باسالم واحترام                  

ی فجر روزنامه  آن دانشگاه در ۱۳۹۱ماه  ارديبهشت ۲۴و ۱۹ مورخ مزايده عطف به آگهي         

 : به استحضارمي رساند   ۲۰۷۳ مزايده عمومی پالک ثبتی خصوص آذربايجان در
 بازديد حضوري و جريان جلسه توجيهي و  متن فرم قرارداد ، توضيحات نماينده آن دانشگاه در

 اين شرکت به دقت مورد مطالعه و در/  اينجانبان /توسط اينجانب  ۲فرم شماره  شرايط مرقوم در

 .بررسي قرارگرفت

 و با پذيرش مزايدهحقوقي موضوع  اداري و هاي مالي ، وليتؤمس لذا با آگاهي کامل از 

ي واگذاري  تقاضا۲فرم شماره  شرايط اعالمي آن دانشگاه و با تقديم مدارک مورد درخواست در

 . دارماين شرکت  اينجانبان /اينجانب به   »ج« ت کپا مزبور را براساس قيمت پيشنهادي در امور

 
  باآرزوي توفيق الهي

 ......................................................................:     پيشنهاد دهنده

  مهر                             .........................................................................   :شرکت

 :صاحبان امضاء 

  امضاء............................................................... سمت  ............................................................... :نام خانوادگي نام  و

 امضاء .................................................................. سمت. ............................................................. :خانوادگينام  نام  و

 

             

  .............................................يکدپست.....................................................................: ..................................................................................   آدرس

 ............................................................ ...........................................................................................................................:تلفن تماس
         

 

 

 



 

 
 

 

�م ،            
وزارت  ����ور�  ��ت ��  �و

 ٥صفحه ی 

 .................................................تاريخ 

 ..................................................مشاره 

 ...............................................پيوست 

      

    ۲فرم شماره 
       

  ))۲۰۷۳پالک ساختمان موضوع درمزايده فروش شرايط شرکت ((

             :» الف « محتويات پاکت        

 دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه نيـروي هـوايي تبريـز بابـت تـضمين      )۵۰۹۰۷۰۰۰۸(به حساب شماره     ميليون تومان    بيستضمانت نامه يا فيش بانکي به مبلغ        

 . مي گردداثبات فقد شرايط در هر مرحله به نفع دانشگاه ضبطامضای سند رسمی و يا از انعقاد قرارداد يا  که در صورت برنده شدن و استنکاف مزايدهشرکت در 

 .تبار آن نبايد کمتر از سه ماه باشد، زمان اعيدر صورت ارائه ضمانت نامه بانک :تذکر
 

 :» ب « محتويات پاکت 

 اشخاص حقيقی 
 کپی شناسنامه  -۱

 کپی کارت ملي -۲

 کپی کارت پايان خدمت  -۳

 .صورت حساب سه ماهه حساب بانکی شخص متقاضی که به تأئيد بانک مربوطه رسيده باشد -۴

 اشخاص حقوقی
 .�Aرسمي در انداره تصوير آگهي تأسيس شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه  -۱

 .�Aتصوير آخرين تغييرات و تصميمات شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره  -۲

 .�Aتصوير شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز شرکت يا مؤسسه در يک برگ در انداره  -۳

 . باشدصورت حساب سه ماهه حساب بانکی شرکت ويا موسسه که به تأئيد بانک مربوطه رسيده -۴

  .۲و۱  شماره يمهر و امضاء شده فرم ها -۵
 

 :» ج « محتويات پاکت         

  .با خود کارآبي  و بدون قلم خوردگي ) يصفحه ا۳(     تکميل و امضاء و مهرشده تمام صفحات فرم قرارداد 

 ) ، كمترين عدد مالك قرار خواهد گرفتي و حروفيصورت اختالف ميان مبلغ عدددر( .با تمام حروف نوشته شود فرم قرارداد  حتماًً دريقيمت پيشنهاد: مهم تذكر           

 

 : توضيحات

  . شرکت داده نمي شودمزايدهمتقاضي که مدارک ارسالي  او ناقص يا مخدوش يا معلق و مشروط به شرايط ديگري باشد در  -۱

در محل مورد مزايده واقع در تبريز ؛ خيابان  ۲۷/۰۲/۹۱ مورخ    شنبه چهارروز   ۱۰ت   جهت شركت در جلسه توجيهي و بازديد از محل موضوع قرارداد رأس ساع             -۲

   ) استي شركت كنندگان الزامي تمامي براي شركت درجلسه توجيه.(حضور داشته باشيد شهريور ، جلو ساختمان مورد نظر۱۷ شهريور قديم ، روبروی تاالر ۱۷

 . می باشد ۰۱/۰۳/۱۳۹۱مورخ شنبه  دوروز ۱۶ي دانشگاه تا ساعت   آخرين مهلت تحويل پاکت به دبيرخانه مركز-۳

  .شد داده نخواهد ترتيب اثر واصل گردد موعد مقرر پس ازکه به تقاضا يا تقاضا هايي  :توجه 

ئه يا هرگونه ايراد در تمام يا هريک از  را ارائه نمايد و درصورت عدم اراب متقاضي متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذکور در محتويات پاکت  -۳

 .آنها ضمانت نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهدشد

 ). شهريور ۱۷ساختمان   مزايده(.  و روي آن نوشته شودنده را در يک  پاکت گذاشته و درب آن را چسبا»ج « و » ب «  ،»الف «  پاکت هاي -۵

 در محل اتاق جلسه حوزه رياست دانشگاه تـشکيل خواهـد شـد و        ۱۴ /۳۰ساعت۰۲/۰۳/۱۳۹۱مورخ   شنبه سه هاي شرکت کنندگان روز    جلسه بررسي پيشنهاد   -۵

 .  در جلسه حضور داشته باشندي پيشنهاديفقط در مرحله قرائت قيمت ها  با ارائه  معرفي نامه مي توانند گان آنهانمايند و يا شرکت کنندگان 
  .ا قبول هر يک ازپيشنهادها مختار خواهد بود دانشگاه در رد ي-۶
 مذکور را بـه حـساب    مبلغظرف مدت پنج روز  بايدمزايده  يبرنده  و  خواهد بودمزايده  ي برنده  يبه عهده    ريال   ۳ ،   ۲۰۰ ،   ۰۰۰/ -و به مبلغ     فاکتور  برابر مزايده  هزينه انتشارآگهي    -۷

  .شد خواهد دريافتآن از برنده  برابر ) ۵/۱(نيم  اين صورت يک و غير در  نمايدبريز بنام تدارکات دانشگاه واريز تروی هوائی نزد بانک تجارت شعبه ی ني۰۵۰۹۰۷۰۰۸۳شماره ی 

 .ات اقدام خواهدشدبرنده مناقصه مکلف است است حداکثر طرف يک هفته با انجام مراحل مقدماتی نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت برابر مقرر -۸

 . تجديد خواهد شدمزايده  مورد باشد ۲کمتر از در صورتي که تعداد پيشنهادهاي رسيده -۹
 
 

 .پذيرش مي باشد و قبول مورد بررسي گرديد و به دقت مطالعه و توضيحات فوق الذکر شرايط و

           مهروامضاء .................................... ....................................................  :سمت ........................................................  شرکت  /    نام ونام خانوادگي



 

 
 

 

�م ،            
وزارت  ����ور�  ��ت ��  �و

 ٦صفحه ی 

 .................................................تاريخ 

 ..................................................مشاره 

 ...............................................پيوست 

      

  »مزايده برگ تحويل و ثبت اسناد شرکت در « 

 ))  ۲۰۷۳پالک ساختمان موضوع فروش  ((
 

 دانشگاه  ي و مالمحترم اداري معاونت 

 حترام ؛ ا باسالم و

 فجـر آذربايجـان    روزنامه آن دانشگاه در  ۱۳۹۱ ماه   ارديبهشت ۲۴و    ۱۹ مورخ   مزايده  عطف به آگهي         

به پيوست يك طغري پاكت حاوي  اسـناد مربـوط بـه               ۲۰۷۳مزايده فروش پالک     خصوص در

................... ................................................................ موسـسه / ايـن شـرکت     / اينجانبـان   /توسط اينجانـب     كه   مزايده  

  .تكميل شده است، ارسال مي گردد

  .كت را مطلع دارنداين شر/ اينجانب نتيجه  خواهشمند است از
                                                                                         

 باآرزوي توفيق الهي                                                                                
 

 ........................................................................شرکت 

 نام ونام خانوادگي

........................................................................ 

 ........................................................................سمت 

 مهر           امضاء و
 

���� 

  »مزايده  شرکت در  تحويل اسناديگواه«

 ))۲۰۷۳پالک  ساختمان موضوعمزايده  ((
 

خانم / ي آقايبه نمايندگ........ ............................................. اسناد مذکور توسط : شود ي ميبدينوسيله گواه

................ روز ..............  پاکت سر بسته و الک و مهر شده در ساعت يدر يک طغر...... .............................................

 .به ثبت رسيده است....  .......................ي دانشگاه گرديد و تحت شماره ي تحويل دبيرخانه مرکز۰۲/۱۳۹۱/مورخ   
 ي اصغر رضائيعل

  دانشگاهيمسؤول دبيرخانه مرکز

 امضاء و مهر دبيرخانه 


