
آهن آالت فروشمزايده آگهي

مركز بهداشت شهرستان ضايعاتي

چگني
ب دانشگاه علوم پزشكي لرستان استناد مجوزشمارهه در نظر دارد

و منابع 12/3/6139مورخه8353/69/111 معاون محترم توسعه مديريت

و متعهد دانشگاه به شماره دانشگاه و نيز كارشناسي كارشناسان خبره

مركز بهداشت ضايعاتيآالت آهن، 12/3/6139 تاريخ 3786/69/111

را با مشخصات مندرج در شرايط اختصاصي به فروش شهرستان چگني

جهت 31/04/6139حداكثر تا تاريخ مي توانند متقاضيان، لذا برساند

به آدرس ذيل ايط اختصاصيروش فرم پيشنهاد قيمتوتحويل دريافت

.مايند مراجعه فر

 بهداشت شهرستان چگنيسراب دوره مركز•

.ماس حاصل فرماييدت09163679558جهت هرگونه سوال درخصوص اين مزايده با شماره تلفن•



:شرايط اختصاصي

معاون محتـرم 21/3/1396مورخ 3835/96/111دانشگاه علوم پزشكي لرستان در نظر دارد باستناد مجوز شماره
 ، و منابع دانشگاه را با مشخصات مندرج در شرايط مركز بهداشت شهرستان چگني آهن آالت ضايعاتيتوسعه مديريت

، لذا از متقاضيان دعوت مي گردد با توجه به مفاد مـتن  اختصاصي از طريق مزايده به واجدين شرايط به فروش برساند
و شرايط ذيل تا تاريخ  .، در اين مزايده شركت فرمايند 31/04/1396آگهي

 مركز بهداشت شهرستان چگنياموال مورد معامله، شامل آهن االت-

.، امكان پذير است)09163679558( كمالوندآقاي بازديد عيني اموال مورد معامله با هماهنگي-

ــغ- در000/000/10مبل ــزي ــيش واري ــال ف ــهري ــت دوره وج ــبكه بهداش ــي(ش ــماره،)چگن ــاب ش ــه حس ب
و مبلـغ آن هـا بايسـتي در فـرم بابت بانك ملي 0111315815002 تضمين شركت در مزايده كه شماره سـريال

، داخل پاكت دربسته تحويل  و كپي كارت ملي و همراه فرم پيشنهاد قيمت دانشـگاه حراسـت پيشنهاد قيمت قيد شده
.نمايدعلوم پزشكي لرستان 

آ فرد يا شركت متقاصي فيش واريز شده بايد به نام- و عودت ن فقط به شخص درخواست كننده صدور صادرشده باشد
.فيش امكان پذير است

و اعـالم72برنده مزايده بايستي حداكثر ظرف مدت- نتـايج از طريـق سـايت ساعت تمام پس از بازگشـايي پاكـات
دانشگاه علوم پزشكي لرستان متفرقهبه نام درآمدهاي 2178354954006را به حساب دانشگاه وجه مورد پيشنهاد 

.ملي مركزي واريز نمايد نزد بانك

مو- واريـز ننمايـد، مبلـغ فـيش دانشگاه رد معامله را به حساب چنانچه برنده مزايده از خريد اموال انصراف دهد يا مبلغ
شد دانشگاه واريزي شركت درمزايده به نفع  .ضبط خواهد

در- ، نسبت به تحويل اموال مـورد معاملـه  وقـت برنده مزايده بايستي حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از واريز وجه
و نگهداري اموال مذكور دانشگاه علوم پزشكي اداري اقدام نمايد در غير اين صورت هيچ گونه تعهدي در قبال حراست

و محـل امـوال ندارد، ضمنا برنده مزايده موظف است پس از انتقال اموال مورد معامله نسبت به نظافت كامل محوطـه
.اسقاطي مربوطه اقدام نمايد

و متعهــد دانشــگاه بــه قيمــت پايــه كارشناســي- بــرآورد مبلــغ كارشناســي اعــالم شــده توســط كارشناســان خبــره
.ريال مي باشد 000/000/270

 فيش واريزي تضمين شركت در مزايده)پاكت الف

ب و) پاكت  مشخصات فرد يا شركت متقاضيمدارك



ج  فرم پيشنهاد قيمت) پاكت

 به استثناي روزهاي تعطيل14صبح لغايت8ساعات بازديد*

 جلسات مركز بهداشت شهرسـتان چگنـي صبح در سالن10ساعت 01/05/1396 تاريخ بازگشايي پاكات ترجيحاً*
.مي باشد كه اين زمان ممكن است به زمان ديگري موكول گردد

.كسورات قانوني به عهده خريدار مي باشد كليه*

.كارفرما در قبول يا رد پيشنهادات مختار است*

شد،به پيشنهادات بعد از موعد مقرر ثبت نام* .ترتيب اثر داده نخواهد


