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اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
اسناد مزايده

 -1مزايده گزار :ادارهكل امور اقتصادي و دارايي استان قزوين به نشاني  :قزوين -خيابان شهيد نواب صفوي
– مجتمع ادارات – جنب ديوان محاسبات– كدپستي  19333-3-8135شناسه ملي39888351043 :شماره
ثبت.3813883:
 -2مورد مزايده :سه دستگاه خودرو به شرح جدول زير:
رديف

خودرو

3

پژو GLXi988

4

پرايد GTXi

1

رنگ

مدل

سوخت

شماره شاسي

شماره انتظامي

شماره موتور

49444355

فاقد پالک

S3934459031491

538-13الف34

485318

111-13الف33

مشکي متاليک  3158دوگانهسوز 34958833844
سفيد شيري

3159

83198008

بنزين

سمند  LX-EF7مشکي متاليک  3153دوگانهسوز 39155880580

 .1-2بيمهنامه خودرو مندرج در رديف  3فاقد اعتبار ميباشد و در صورت لزوم بايد توسط برنده مزايده
بيمه شود.
 .2-2هزينه و اقدام به اخذ معاينه فني تمامي خودروها برعهده برنده مزايده ميباشد .در صورتيکه
جهت اخذ معاينه فني نياز به تعميرات خودرو و تعويض قطعات باشد ،هزينه و اقدامات اجرايي آن،
برعهده برنده مزايده ميباشد.
 -3محل دريافت اسناد :دبيرخانه اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان قزوين به آدرس مذكور در بند 3
طبقه همکف اتاق ( )31و پرتال اداره كل به آدرس .www.qa.mefa.ir
 -4نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :اصل فيش واريزز نقزدي بزه مبلز پزن ميليزون ريزال بزراي هزر
يک از خزودروهزا بزه شزماره اسزاب  4318301183884بنزام تمركزز وجزوه سز رده اداره كزل امزور
اقتصادي و دارايي استان قزوين نزد بانزک ملزي شزعبه دارايزي قززوين كزد  4010يزا سزاير تمزامين
مندرج در بندهاي الف،پ،ج ،چ،ح ماده  9آييننامه تممين معامالت دولتي مصوب.339/5/49
 -5مزايده گر (شركت كننده در مزايده) پس از بازديد و با علم و آگاهي و اطالع كامل از وضعيت خودرو مورد
نظر بايد مدارک ،اسناد مزايده و پيشنهاد خود را براي هر خودرو به طور جداگانه در سامانه تداركات
الکترونيکي دولت به آدرس  www.setadiran.irثبت نموده و پاكت ااوي تممين شركت در مزايده را
به دبيرخانه اداره كل تحويل و رسيد دريافت نمايد.

.1الف-ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامههای صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران هستند .پ-ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمهگر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران .ج -اوراق
مشارکت بینام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخر ید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) .چ -وثیقه ملکی معادل هشتاد
و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن .ح -ضمانتنامههای صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا میشوند و
طبق اساسنامه فعالیت مینمایند.
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 1-5متقاضي شركت در مزايده جهت اخذ شناسه كاربري و رمز عبور سامانه ميتواند به دفتر خدمات
سامانه تداركات الکترونيکي دولت واقع در ميدان آزادي(سبزه ميدان) ،طبقه فوقاني بانک ملت ،از
ساعت  39الي  30مراجعه نمايد.
 -6مزايدهگران ميتوانند براي بازديد خودروهاي مورد مزايده ،تا تاريخ  30/33/41در ساعات اداري به
پاركينگ ادارهكل به آدرس مذكور در بند  3مراجعه نمايند.
 -7مزايده گران نميتوانند بيش از يک پيشنهاد براي هر خودرو ثبت نمايند.
 -8شركت كاركنان دولت در مزايده منع قانوني ندارد.
 -9محل ،زمان و مهلت ارائه پيشنهاد :مزايدهگران ميبايست اسناد مزايده و قيمت پيشنهادي خود را تا پايان
وقت اداري روز سهشنبه تاريخ 30/33/49در سامانه تداركات الکترونيکي دولت به آدرس
 www.setadiran.irثبت نمايد.
 -11زمان و محل بازگشايي پيشنهادات :ساعت 38صبح روز پن شنبه تاريخ  30/33/40در سالن جلسات اداره-
كل به آدرس مذكور در بند ( )3واقع در طبقه سوم.
 -11امور مزايدهگران در جلسه بازگشايي پاكت پيشنهادها بالمانع ميباشد.
 -12درصورتي كه دو مزايدهگر قيمت مساوي پيشنهاد داده باشند ،مزايدهگري كه كارمند دولت باشد برنده
اعالم مي گردد و در غير اينصورت و االتي كه هر دو كارمند دولت باشند ،برنده از طريق قرعه تعيين
خواهد شد .براي تعيين نفر دوم نيز در صورت لزوم به همين طريق عمل خواهد شد.
 1-12كاركنان دولت جهت استفاده از مزيت مذكور در اين بند ،الزم است مدرک مثبتِ اشتغال دولتي را
ارائه نمايند.
 -13پس از گشودن پيشنهادها ،تممين شركت در مزايده برنده و نفر دوم تا زمان انتقال و تحويل خودرو به
برنده مزايده نزد اداره كل نگهداري و تممين ساير متقاضيان مسترد ميگردد.
 -14برنده مزايده ميبايست كل قيمت پيشنهادي خود را اداكثر  1روز پس از اعالم برنده به اساب اعالمي
از طريق مزايدهگزار واريز و فيش مذكور را تحويل نمايد.
 -15پس از انجام نقل و انتقال رسمي ،تممين برنده مزايده آزاد مي گردد.
 -16چنانچه برنزده مزايزده فزرد مزدت  1روز پزس از اعزالم مزايزده گززار نسزبت بزه پرداخزت ثمزن
معامله اقدام ننمايد تممين شركت در مزايزده وي بزه نفزع مزايزده گززار ضزبط و مراتزب بزه نفزر دوم
ابالغ ميشود و چنانچه نفزر دوم نيزز از تزاريخ ابزالغ فزرد مزدت  1روز بزراي انجزام معاملزه ااضزر
نشود تممين نامبرده نيز ضبط ميگردد.
 -17انتقال سند رسمي منوط به اجراي بند( )39ميباشد  .در صورت تأخير در پرداخت بهاي معامله ،مزايده-
گزار تعهدي نسبت به واگذاري و تحويل خودرو نخواهد داشت و چنانچه برنده مزايده منصرد گردد صرفاً
وجه واريزي مسترد ميگردد و س رده تممين شركت در مزايده وي به نفع مزايدهگزار ضبط ميگردد.
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 -18انتقال سند رسمي فقط به نام برنده مزايده انجام ميگردد.

 -19در صورتيکه برنده مزايده در هر مرالهاي و به هر دليلي اعالم انصراد نمايد ،مبل تممين وي به نفع
دولت ضبط گرديده و اق هيچگونه ادعايي در هيچ مرجعي اعم از قمايي ،اداري و نظارتي را ندارد.
 -21برنده مزايده با اطالع از جميع جهات و مطالعه دقيق شرايط و اسناد مزايده و رؤيت خودروي مورد
مزايده اق هرگونه اعتراض ناشي از عدم اطالع از وضعيت و شرايط مزايده و خيارات را از خود سلب و
ساقط مينمايد.
 -21مزايدهگزار در رد يا قبول پيشنهادها در ادود قوانين و مقررات مرتبط ،مختار ميباشد.
 -22مزايدهگزار با تشخيص كميسيون مزايده مبنزي بزر تبزاني مزايزدهگزران و همچنزين در مزواردي كزه
مزايدهگر زمينه ارتکاب يکي از اعمزال منزدرج در بنزدهاي مزاده ( )3آيزيننامزه پيشزگيري و مبزارزه
بززا رشززوه در دسززتگاههززاي اجرايززي ،3موضززوع تصززويبنامززه شززماره /11111ت 18119ﻫ مصززوب
 3151/3/3را فراهم نمايد ،در رد پيشنهادهاي مرتبط مختار است.
اين سند در  40بند تنظيم شده و به رؤيت و تأييد مزايدهگران رسيده است.

1

ماده :1كاركنان و مسئوالن دستگاه هاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت

كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند ،باتوجه به بند ( )11ماده( )8قانون رسيدگي به تخلفات
اداري مصوب  1711پرونده آنان به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري بر اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف) گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.
ب) اخذ مالي بالعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاًبه مقدار فاحش كمتر از قيمت.
ج) فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط.
د) فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
ﻫ ) اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غير مستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط
به دستگاه اجرايي مي باشد.
و) اخد هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوهخواري تلقي مي شود از جمله هرگونه ابراء يا اعطاي وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه
من غيرحق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص برا ي ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا
حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد.

آدرس  :خیابان نواب صفوی -مجتمع ادارات  -جنب دیوان محاسبات

وب سایت WWW.qa.mefa.ir :

كد پستی 19333-3-8135 :

تلفن 11167903-9 :

دورنویس 11161803 :

پست الکترو نیکی ravabet.qa@ mefa.gov.ir :

