مبایعهنامه
ماده  :1طرفین معامله :فروشنده ،دانشگاه عالمه طباطبائی به شناسه ملی  10442100041و
کداقتصادی  011204013244با نمایندگی آقای دکتر محمدرضا ویژه معاون توسعه و مدیریت منابع
دانشگاه به آدرس تهران ،بلوار دهکده المپیک ،تقاطع بزرگراه شهید همت ،کدپستی 1003400111 :و
شمارههای  00424114-13و  00234444و  00424101که در این قرارداد دانشگاه نامیده میشود
و خریدار،

به شناسه ملی

با نمایندگی
شماره تماس

به آدرس

و کداقتصادی
کدپستی:

و

ماده  :2مورد معامله و مشخصات آن :طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور وسایل نقلیه
موتوری زمینی به شماره  11-41-01-1040مورخ 1234/43/01؛ فروش شش دستگاه وانت نیسان به
مشخصات ذیل:
 -1-2وانت نیسان  0044سی سی  ،تک کابین  0،محور 0 ،چرخ  ،دوگانه سوز(بنزین و  0،CNGسیلندر،
مدل  ،1231رنگ سفید روغنی  ،به شماره پالک  142الف -00ایران  ،22به شماره موتور ،400114
شماره شاسی  ،441441دارای بیمه شخص ثالث.
 -0-2وانت نیسان  0044سی سی  ،تک کابین  0،محور 0 ،چرخ  ،دوگانه سوز(بنزین و ) 0،CNGسیلندر،
مدل  ،1231رنگ سفید روغنی  ،به شماره پالک  140الف -00ایران  ،22به شماره موتور ،400044
شماره شاسی  ،440011دارای بیمه شخص ثالث .
 -2-2وانت نیسان  0044سی سی  ،تک کابین  0،محور 0 ،چرخ  ،دوگانه سوز(بنزین و ) 0،CNGسیلندر،
مدل  ،1231رنگ سفید روغنی  ،به شماره پالک  130الف -10ایران ،11به شماره موتور ،400011شماره
شاسی ،441401دارای بیمه شخص ثالث.
 -0-2وانت نیسان  0044سی سی  ،تک کابین  0،محور 0 ،چرخ  ،دوگانه سوز(بنزین و ) 0،CNGسیلندر،
مدل  ،1231رنگ سفید روغنی  ،به شماره پالک 101الف -00ایران ، 11شماره موتور ،400011شماره
شاسی ،440314فاقد بیمه شخص ثالث.
 -1-2وانت نیسان  0044سی سی  ،تک کابین  0،محور 0 ،چرخ  ،دوگانه سوز(بنزین و ) 0،CNGسیلندر،
مدل  ،1231رنگ سفید روغنی  ،به شماره پالک  101الف  -00ایران ،11به شماره موتور ،404410شماره
شاسی ،440004دارای بیمه شخص ثالث( .اتاق خودرو تعویض شده است).
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 -4-2وانت نیسان  0044سی سی  ،تک کابین  0،محور 0 ،چرخ  ،دوگانه سوز(بنزین و ) 0،CNGسیلندر،
مدل  ،1231رنگ سفید روغنی  ،به شماره پالک  100الف -00ایران  ،11به شماره موتور ،403104
شماره شاسی ،441140دارای بیمه نامه شخص ثالث( .سیلندر خودرو تعویض شده است).
که به رویت خریدار/خریداران رسیده است.
ماده  :3مبلغ معامله و نحوۀ پرداخت آن :ثمن معامله وفق نظریۀ شماره  1040-01-41-11مورخ
ریال

 1234/43/01کارشناس رسمی دادگستری -در مزایده به مبلغ

تومان) تعیین و مورد توافق طرفین قرارگرفت .مقررشد خریدار/خریداران
(معادل
بهترتیب ذیل در وجه فروشنده پرداختکند:
تومان  ،همزمان با امضاء و
ریال معادل
 -1-2مبلغ
عهدۀ
به تاریخ
مبادلۀ این مبایعهنامه ،طی چک شمارۀ
در وجه بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی کد
به نام
شماره حساب
 043جهت واریز به شماره حساب  30400304به نام درآمدهای اختصاصی متفرقه دانشگاه عالمه
طباطبائی به فروشنده پرداخت میشود.
ریال معادل
 -0-2مبلغ
همزمان با تنظیم سند قطعی انتقال مالکیت طی چک شمارۀ

تومان پس از انعقاد قرارداد و
به تاریخ

در وجه بانک تجارت شعبه سپهبد
به نام
بعهدۀ شماره حساب
قرنی کد  043جهت واریز به شماره حساب  30400304به نام درآمدهای اختصاصی متفرقه دانشگاه
عالمه طباطبائی به فروشنده پرداخت میشود.
تبصره :هزینه انجام امور مربوط به تعویض شماره ،سیلندر و شماره اتاق داخل سند و برگ سبز خودرو
برعهدۀ خریدار است.
ماده  :4شروط و تعهدات ضمن عقد:
 -1-4صیغۀ عقد بیع شرعی به لفظ ایجاب و قبول ،جاری و کافۀ خیارات من جمله خیار غبن فاحش (ولو
به اعلی درجه) از طرفین سلب و ساقط شد.
 -2-4فروشنده متعهد گردید که با تنظیم و امضاء صورتمجلس تحویل و تحویل در تاریخ
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موضوع معامله که مشخصات آن در ماده  0و تبصره آن مشخص شدهاست و با دریافت مبلغ
ریال معادل

تومان به خریدار تسلیم نماید.

 -2-4فروشنده مکلف است نسبت به انجام تعهدات خویش ،تنظیم و امضای سند قطعی انتقال مالکیت
تهران به نشانی
در دفترخانه اسناد رسمی
رسمی انتقال در قبال دریافت باقیماندۀ ثمنالمبایعه از خریدار و به مبلغ
معادل

و تنظیم و امضای سند
ریال

تومان و بهترتیب مقرر در ماده  2قرارداد ،اقدامنماید.

تبصره  :1حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی یادشده ،بدون بههمراه داشتن مدارک مورد لزوم و سند
قطعی منقول و نیز حضور خریدار ،بدون دراختیارداشتن باقیمانده ثمن معامله در حکم عدم حضور
خواهدبود و سردفتر اسناد رسمی براساس تقاضای هریک از متعاملین و حسب مورد ،نسبت به صدور
گواهی عدم حضور مبادرت خواهدنمود .گواهی صادره جهت دریافت وجه التزام تاخیر در ایفای تعهدات
قراردادی مالک عمل و مناط اعتبارخواهدبود.
 -4-4در صورت تخلف خریدار/خریدارن در انجام تعهدات خود اعم از پرداخت ثمن و تنظیم سند رسمی،
به طرف مقابل
معادل
متخلف به ازای هر روز تأخیر مکلف است مبلغ
بپردازد .وجه التزام یادشده بدل از اصل تعهدنبوده و با آن قابل جمع است و با این توصیف تحقق چنین
امری ،طرفِ ممتنع و مستنکف را از انجام تعهد و یا تعهدات اصلی و به شرح منعکس دراین مبایعهنامه
معاف و مبری نمینماید.
 -1-0شرایط فورس ماژور که هر گونه اتفاق خارج از حیطه اختیارات هر یک از طرفین و غیر قابل پیش
بینی باشد از قبیل سیل  ،زلزله  ،آتش سوزی و  ...عدم اجرای تعهدات از سوی طرفین محسوب نشده و
پس از رفع حالت اضطرار و فورس ماژور طرفین ملزم به ایفای تعهدات خود نسبت به یکدیگر هستند.
 -4-0دانشگاه می تواند هر زمان که تشخیص دهد ،قرارداد را فسخ نموده و خسارات وارده را از محل
ضمانت حسن انجام کار ،حسن انجام تعهدات و یا سایر سپرده ها و مطالبات راساَ تشخیص ،تقویم و اخذ
نماید و خریدار/خریداران هرگونه اعتراض یا شکایت نسبت به فسخ ،میزان خسارت و اخذ خسارت را
در تمامی مراجع اعم از قضایی و اداری از خود سلب و ساقط می نماید.
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 -4-0در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد اعم از تفسیر و یا اجرای مفاد قرارداد و ،...موضوع
ابتدا از طریق مذاکره ،حل خواهد شد و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ برگزاری جلسه مذاکره ،مصالحه
توافق حاصل نگردد ،دفتر حقوقی دانشگاه عالمه طباطبائی ،مرجع حل اختالف خواهد بود .نظر صادره،
قطعی و الزم االجراست.
 -0-0پرداخت کلیۀ دیون قبلی به اشخاص ثالث ،اعم از حقیقی و حقوقی و کارسازی کلیۀ هزینهها و
مخارج مترتبه بر تنظیم سندرسمی انتقال ،اعم از مالیات و مانند آن بر عهدۀ فروشنده و تأدیه حقالثبت
و حقالتحریر ،بالمناصفه ،بر عهدۀ طرفین است.
 -9-4خریدار/خریداران مکلف است ثمن مقرر را در مواعید معینه و به ترتیب مقرر در ذیل مادۀ 2
قرارداد به فروشنده پرداختنماید .عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر موجد حق فسخ برای فروشنده
خواهدشد.
 -11-4هیچیک از طرفین حق تخطی و عدول از ایفای شروط و تعهدات ضمنالعقد و به شرح منعکس
در مبایعهنامه را ندارند و با این توصیف ،این مبایعهنامه تا زمان تنظیم سند رسمی که در تاریخ
انجام خواهد شد ،انتقال مالکیت موضوع معامله ،حاکم بر روابط و مناسبات حقوقی متبایعین بوده و تا
تاریخ تحقق این امر دارای اعتبارخواهدبود.

این قرارداد در تهران ،در چهار نسخه تنظیم شده است و هر چهار نسخه حکم واحد دارند.

مهر و امضاء شرکت

مهر و امضای نمایندۀ دانشگاه عالمه طباطبائی

نام و نام خانوادگی نماینده:
سمت:
محل امضاء:

نام و نام خانوادگی مقام مجاز :دکتر محمدرضا ویژه
سمت :معاون توسعه و مدیریت منابع
محل امضاء:
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