
: شرايط اختصاصي

بدر لرستاندانشگاه علوم پزشكي  معاون3/5/1396مورخ 6515/96/111استناد مجوزشمارهه نظر دارد

و منابع دانشگاهمحترم و،توسعه مديريت و درمان شهرستان آهن آالت ضايعاتي اموال اسقاط شبكه بهداشت

، لذا از واجدين شرايط به فروش برساندبهمزايده را با مشخصات مندرج در شرايط اختصاصي از طريق دورود

، در اين 12/5/1396، تا تاريخ وشرايط ذيلدعوت ميگردد با توجه به مفاد متن آگهي متقاضيان

.دشركت فرماينمزايده

و، شامل اموال مورد معامله•  ضايعاتي آهن آالت اموال اسقاط

، آقاي خادم با دورودشبكه بهداشت ودرمان با هماهنگي امين اموالد عيني اموال مورد معاملهبازدي•

.،امكان پذير است09168680766شماره تماس

و درمان دورودوجهدر فيش واريزيريال000/000/17مبلغ• به حساب، شبكه بهداشت

وتضمين شركت در مزايده كه بابت ملي نزد بانك111330336008شماره مبلغ آنها شماره سريال

داخل پاكت وكپي كارت ملي، وهمراه فرم پيشنهاد قيمت شدهبايستي در فرم پيشنهاد قيمت قيد 

و درمانحراستتحويل دربسته .نمايددورود شبكه بهداشت

بچك تضمين شده• فقط به شخص درخواست باشد وعودت آن صادر شده نام شركت كنندهه بايد

.امكان پذير استكننده صدور چك 

ازو اعالم پس از بازگشايي پاكاتساعت تمام72برنده مزايده بايستي حداكثر ظرف مدت• نتايج

شبكه نام درآمدهايب 2700721783549را به حساب طريق سايت دانشگاه وجه مورد پيشنهاد

.واريز نمايدنزد بانك ملي مركزيدورود بهداشت ودرمان

بمزايده از خريد اموال انصراف دهد چنانچه برنده• شبكه حساب درآمدهايه يا مبلغ مورد معامله را

و درمان شبكه بهداشت نفعهبشركت در مزايده تضمين چك مبلغ واريز ننمايد، دورود بهداشت

.ضبط خواهد شد

مورد نسبت به تحويل اموال، پس از واريز وجه روز چهارده مزايده بايستي حداكثر ظرف مدتبرن•

هيچ گونه تعهدي دورود شبكه بهداشت ودرماناقدام نمايد در غير اينصورت اداريوقتدر معامله

برنده مزايده موظف است پس از انتقال اموال ،ضمناًندارد مذكور درقبال حراست ونگهداري اموال

و محل اموال اسقاطي مربوطه اقدام نمايد .مورد معامله نسبت به نظافت كامل محوطه

 فيش واريزي تضمين شركت در مزايده) پاكت الف-



ب- و مشخصات فرد يا شركت متقاضي) پاكت  مدارك

ج-  فرم پيشنهاد قيمت) پاكت

 به استثناي روزهاي تعطيل14صبح لغايت8ساعات بازديد*

و درمان صبح11ساعت 13/5/1396تاريخ بازگشايي پاكات ترجيحاً* در سالن جلسات شبكه بهداشت

.موكول گرددان دورود مي باشد كه اين زمان ممكن است به زمان ديگري شهرست

. كليه كسورات قانوني به عهده خريدار مي باشد*

. كارفرما در قبول يا رد پيشنهادات مختار است*

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

.تماس حاصل فرماييد09168680766مزايده با تلفنهرگونه سوال در خصوصجهت


