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 ازنا)ع(بيمارستان امام علي آگهي مزايده فروش اقالم اسقاطي ضايعات آهن آالت
و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان.2 و درمان( مزايده گزار دانشگاه علوم پزشكي با توجه به مجوز) ازنا شبكه بهداشت

واموال دستگاههاي اسقاطي تاسيساتي تعدادي رياست محترم دانشگاه در نظر دارد13/12/97مورخ100/97/15464شماره 

.را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند ازنا)ع(بيمارستان امام علي اسقاطي 
مز از اشخاص واجد شرايط دعوت مي شود با توجه به متن.3 ، نسبت به شركت در و ساير اسناد و ارائه پيشنهاداتااين آگهي يده

.خود اقدام نمايند

: نحوه دريافت اسناد مزايده.4

از.5 .مي توانند به طريق زير اقدام نمايند19/12/97لغايت15/12/97تاريخ متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مزايده
به.6 .مراجعه نمايند  www.lums.ac.ir:پردازي ستاد شبكه بهداشت ودرمان يا سايت دانشگاه به نشاني، به امور كار مراجعه

:نحوه ارائه پيشنهادات.7

در.8 و ساير اسناد مزايده در مهلت زماني مقرر واحد حراستبه25/12/97لغايت پايان وقت اداري21/12/97پيشنهادات
.تحويل داده مي شود ازنا شبكه بهداشت ودرمان

(نشاني مزايده گزار.9 و درمان- ازنا: ) ستادشبكه بهداشت

.اسناد مزايده بايد توسط متقاضي ،مهرو امضاشود:1نكته.10
به:2نكته. 11 ، يا سايت امور حقوقي شبكه الزم است متقاضيان عزيز، تا روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات

.مراجعه نمايند  www.lums.ac.ir:به نشاني دانشگاه 
به:3نكته.12 .تحويل نمايند شبكه واحد حراست متقاضيان گرامي پيشنهادات خود را در برابر اخذ رسيد

.ريال مي باشد 665000000قيمت پايه جهت شركت در مزايده مبلغ 13-
و مكان افتتاح پاكات : زمان

.دفتر رياست شبکه می باشد14راس ساعت25/12/97، زمان پيش بيني شده جهت افتتاح پيشنهادات. 14

:زمان ومكان ارائه پيشنهادات-5
25/12/97لغايت پايان وقت اداري21/12/97زمان از تاريخ

، نوع وچگونگي ارائه تضمين-6  )) شركت درمزايده((مبلغ
.ميباشد) ريال60000000برابر: مبلغ تضمين) الف
حساب مبلغ فوق به صورت ارائه فيش واريزي به شماره:نوع وچگونگي ارائه تضمين:نوع وچگونگي ارائه تضمين)ب

.در پاكت الف تامين گرددازنا)ع(بيمارستان امام علي بنام1-نزد بانك ملي 223555077009
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يك فيش )) نام پرداخت كننده( در قسمت: نكته و شركت مزايده گر به عنوان واريزي يا ضمانتنامه بانكي، مي بايست نام شخص
 شخصيت حقوقي قيد شود

: پيشنهاديهامحتويات پاكت-9
:الف(پاكت-9-1 (

به بند( تضمين شركت در مزايده  رجوع شود) راهنماي شركت در مزايده7جهت توضيح

)ب( پاكت-9-2
و اطالعات زير باشدبايد محتوي)ب(پاكت :مدارك

و امضاء شود-1 كه ميبايست تمامي صفحات آن توسط مزايده گر مهر  اسناد مزايده حاضر
و اعضاء هيات مديره:مدارك احراز هويت شامل-2  يا شخص حقيقی كپي شناسنامه يا كارت ملي مدير عامل
تا–تصوير اساسنامه شركت–3 و آخرين تغييرات يا تصميمات شركت تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي .سيس
.كپي شناسنامه يا كارت ملي اشخاص حقيقي:مدارك احراز هويت شامل--4
و حروف ذكر شود( پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده-5 )قيمت ها به عدد

.شركت كنندگان در مزايده نمي توانند بيش از يك پيشنهاد قيمت ارائه نمايند: نكته

:تساير نكا
. رسيد دريافت دارند حراست مزايده گران الزم است پس از تحويل اسناد مزايده از واحد-10-1
شد-10-2 و مشروط توجهي نخواهد ، مخدوش .به پيشنهادات مبهم
و قابل گواهي تا قبل-10-3 و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي ، جايگزيني ، اصالح ، تحويل از هرگونه تهيه

.پايان مهلت ارائه پيشنهادات انجام ميشود

.ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مزايده گر ايجاد نخواهد كرد-10-4
به عهده مزايده گر خواهد بود-10-5 و ارائه پيشنهادات و تكميل به تهيه  كليه هزينه هاي مربوط
به:7– 11 و تضمين پيشنهادهاي رد شده به ذينفع تحويل پاكت هاي قيمت (مزايده گزار براي استرداد تضمين برندگان اول.

.)و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد مزايده گزار باقي خواهد ماند 
، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مزايده: نكته كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول تعيين برنده دوم در صورتي است

. باشد 
:ه شرايط عمومي مزايد

راجع به منع مداخله وزرا ونمايندگان مجلسين وكارمندان دولت«مزايده گر اقرار مي نمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانون–1
.، نمي باشد» 1337در معامالت دولتي وكشوري مصوب ديماه 

، از نحوه مزايده–2 و نسبت–موضوع–مزايده گر بايد قبل از ارائه پيشنهاد و شرايط آن اطالع كافي كسب نمايد مقتضيات محل
و آگاهي نمي تواند هيچ يك از مفاد  ، مزايده گر با عذر عدم اطالع ؛ بديهي است به وظايف خود آشنايي كامل داشته باشد

و نقض نمايد  .شرايط را ناديده گرفته
و تكاليف تعيين شده از سوي واحد مزايده گزار است–3 به منزله قبول اختيارات و ارائه پيشنهاد .شركت در مزايده
، ترتيب اثر–مشروط–مزايده گزار به پيشنهادات مبهمموسسه–4 فاقد سپرده وپيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد

.نخواهد داد
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از(ر دارد هرگونه كسور قانوني مزايده گزار اختياموسسه–5 كه بابت معامله به طرف) بيمه،ماليات،عوارض وساير موارد: اعم
و كارفرما قانوناً مكلف به كسر آن مي باشد را از بهاي كاركرد يا كاالي تحويلي در موقع) پيمانكار(قرارداد تعلق مي گيرد

.پرداخت مطالبات او كسر نمايد 
كه برنده–7 در يا خريد اموالبه هر نحو از انعقاد قرارداد زايدهمدر صورتي ، تضمين شركت در مهلت مقرر خودداري نمايد

، مزايده داراي برنده دوم باشد قرارداد با برنده دوموي مزايده و چنانچه بر اساس مقررات به نفع مزايده گزار ضبط مي گردد
؛ در صورت امتناع برنده دوم از انعقاد به نفع دستگاه منعقد مي شود ، تضمين وي نيز قرارداد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر

و مقررات مشخص مي شود  و نتيجه مزايده بر اساس قوانين .مزايده گزار ضبط مي گردد
وجه اموال مورد معامله را به حساب72ظرف حداكثربرنده مزايده–8 ساعت پس از بازگشائي پاكات واعالم شبكه

 ازنا واريز نمايد سپرده بانك ملته نامب 5488828209
، تضمين–9 و انعقاد قرارداد با برنده مزايده منصرف گردد برنده) شركت در مزايده(هرگاه مزايده گزار از اجراي خدمات

و برنده حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت  . مزايده مسترد خواهد شد
ش– 10 كه مزايده گران با هم تباني كرده اند طبق ماده هرگاه معلوم به«56ود و ارجاع كار آيين نامه تشخيص صالحيت

،6/6/1367مصوب» پيمانكاران شد اقدامهيأت وزيران . خواهد
، الزاماً به معني تأييد پيشنهاد–11 به سؤاالت مزايده گران و پاسخ .نمي باشد آنان ارائه طريق

تضايعافرم مزايده
و  ازنا)ع(بيمارستان امام علي دستگاههاي اسقاطي تاسيساتياموال

و درمان  ازنا از شبكه بهداشت
:مديريت محترم شركت: به

و درمان احتراما بيمارستان دستگاههاي اسقاطي تاسيساتي با توجه به مجوزدانشگاه درنظر دارد جهت فروش ازنا شبكه بهداشت

با ازنا)ع(امام علي  ؛ لذا خواهشمند است با باالترين قيمت پيشنهادي از طريق برگزاري مزايده به بخش خصوصي واگذار نمايد
و تائيد آن اقدام فرمائيد . توجه به شرايط ذيل نسبت به ارائه قيمت پيشنهادي خود درجدول مربوطه

:موضوع
و عمومي ذيل جهت فروش ضايعات آهن آالت اسقاطي با باالترين قيمت پيشنهادي : به بخش خصوصي برابر با شرايط اختصاصي

:شرايط اختصاصي
و يك هفته نيز مهلت دارد72بعد از اجراي مراحل برنده مزايده)1 ساعت مهلت دارد تا نسبت به واريز كل وجه اقدام

يمارستان امام عليبضمنا بازديد حضوري از ضايعات موضوع مزايده در محل. نسبت به جابجايي ضايعات اقدام نمايد 

.براي شركت كنندگان اجباري مي باشد ازنا)ع(

:شرايط عمومي
و الزم است قيمت ارائه شده بدون مالحظه ماليات بر ارزش افزوده)1 كليه كسورات قانوني به عهده برنده مزايده مي باشد

.صورت گيرد
، مختار است)2 .دانشگاه در رد يا پذيرش هر يك از شركت كننده ها
.درصد اختيار تام دارد25شگاه نسبت به افزايش يا كاهش مقدار موضوع قرارداد به ميزان دان)3
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و كارمندان (( شركت اقرار مي نمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانون)4 و مجلسين و نمايندگان راجع به منع مداخله وزرا
و كشوري مصوب ديماه  به نمي باشد؛ در صورت اثبات))1337دولت درمعامالت دولتي ممنوعيت شركت از ورورد

و خواهد توانست خسارات خود را از تضمينات يا مطالبات شركت جبران  ، دانشگاه داراي حق فسخ است معامالت دولتي
. نمايد

ك/" شركت حق واگذاري امور را جزئا)5 .به غير ندارد"يا
و)6 ، اطالع كامل داشته و مقتضيات محل . داردشركت اقرار مي نمايد از موضوع كار

: مبلغ پيشنهادي
برابر با جدول پيوستي با ذكر محاسبات جوانب كار ضمن بررسي تمام ضايعات آهن اسقاطي مورد مزايده را مورد بررسي قرار داده

و قلم خوردگي هم  و نسبت به ارائه قيمت به صورت شفاف بدون الك گرفتگي و با شناخت كامل تمام جوانب را در نظر گرفته ام
ص و هم به صورت حروف در كادر مقابل ترسيمي اعالم مي نمايمبه .ورت عددي

:جدول پيشنهاد قيمت

ريال:......................................................................................................................عددمبلغ به

 ريال. :...................................................................................................................مبلغ به حروف

 : ..............................................................................................................محل اقامتگاه شركت

و امضاء  نام ونام خانوادگي همراه با مهر
:شركت ونماينده قانوني آن

:كد ملي متقاضي


