
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اسقاطی هایمزایده عمومی فروش خودرو شرایط  

 

اس )شاًشدُ( دستگاُ 66ًسبت بِ فزٍش در ًظز دارد  ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی شاّزٍدداًشگاُ ػلَم پششکی 

 .اقذام ًوایذ مراکس مجاز اسقاط خودروتشزیفات قاًًَی بِ اس عزیق بِ طَرت یکجا خَد خَدرٍّای اسقاعی 

 

 تعهدات دانشگاه علوم پسشکی شاهرود:

 آهادُ ًوَدى اسٌاد خَدرٍّای اسقاعی  .6

 تسَیِ خالفی خَدرٍّا عبق بزگِ ػذم خالفی   .2

 

 :برنده مسایده تعهدات 

 شْزستاىحول رایگاى کلیِ خَدرٍّای اسقاط اس ٍاحذّای تابؼِ داًشگاُ در سغح  .6

  هَضَع هشایذُاخذ بزگِ ػذم خالفی خَدرٍّای  .2

اًتقال کارشٌاساى پلیس راَّر ًاجا جْت احزاس اطالت خَدرٍ ٍ پزداخت ّشیٌِ ّای کارشٌاسی هزبَعِ  .3

 بزًذُ هشایذُتَسظ 

پیگیزی ٍ اًجام کلیِ هزاحل اداری ٍ سایز هزاحل راٌّوایی ٍ راًٌذگی تا ارائِ فک پالک بِ داًشگاُ  .4

 بزًذُ هشایذُتَسظ 

( رٍس کاری اس سهاى پاًشدُ) 65یس راَّر ًاجا حذاکثز تا هَرخ پلتضویي ارائِ بزگِ فک پالک با تاییذیِ  .5

 اػالم بزًذُ هشایذُ

درطذ کل هبالغ  3تؼییي شذُ در قزارداد ، جزیوِ ّای بزابز با در طَرت ػذم اجزای تؼْذات تا هْلت  .6

 اخذ خَاّذ گزدیذ. بزًذُ هشایذُخَدرٍ اس 

حق ٍاگذاری هَضَع هشایذُ را کال یا جشئا بِ اشخاص دیگز )اػن اس حقیقی یا حقَقی ( یا  بزًذُ هشایذُ .7

 ٍکالت ًذارد.

 است. بزًذُ هشایذُکلیِ ّشیٌِ ّا ٍ کسَرات قاًًَی بِ ػْذُ  .8



 داًشگاُ ػلَم پششکی شاّزٍدیا اس هشایذُ اًظزاف دّذ بِ تؼْذات خَد ػول ًٌوایذ  بزًذُ هشایذُچٌاًچِ  .9

ٍ هبلغ سپزدُ تضویي شزکت در هشایذُ را بِ ًفغ داًشگاُ  جاًبِ فسخ شایذُ را بِ طَرت یکه هی تَاًذ

 ضبظ ًوایذ.

 هبٌای تؼییي ٍسى خَدرٍّا ٍضؼیت هَجَد خَدرٍ با کلیِ هتؼلقات در ٌّگام فزٍش هی باشذ. .61

داًشگاُ هبلغ ًْایی هؼاهلِ پس اس تؼییي ٍسى دقیق ّز خَدرٍ عبق بزگِ تَسیي هؼتبز ٍ هَرد تاییذ  .66

)سِ( رٍس کاری بِ  3ٍ بزًذُ هشایذُ هَظف است حذاکثز ظزف ػلَم پششکی شاّزٍد هشخض گزدیذُ 

 ٍاریش ًوایذ.داًشگاُ ػلَم پششکی شاّزٍد اػالهی حساب شوارُ 


