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و مستعملفراخوا و امو ال اسقاطي ن مزايده فروش آهن آالت

بروجردبيمارستان شهيد چمران

و درمان شهرستان بروجرد با استناد به مجوز شماره و منابعمعاونت توسعه مدير12/12/96-20094/96/111شبكه بهداشت ؛ بـا يت ، در نظـر دارد دانشگاه علوم پزشكي لرسـتان
و مق و از رده خارج موجود را از طريق برگزاري مزايده عمومي رعايت قوانين و مستعمل ، اموال اسقاطي بـه صـورت حجمـي كلـي بـه) باالترين قيمت پيشنهادي( ررات جاري كشور

.متقاضيان واجد شرايط به فروش برساند 
، و ساير اسناد و ارائه پيشنهادات خود اقدام نمايند لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود با توجه به متن اين آگهي .نسبت به شركت در مزايده

:موضوع مزايده-1
، مستعمل بيمارستان-1-1 و بروجـرد چمران موضوع مزايده عبارت است از فروش حجمي اموال اسقاطي و اقـالم اداري و لـوازم و .....شـامل آهـن آالت كـه براسـاس نظـر مسـئولين

و ، اسقاطي . از رده خارج تعيين گرديده اند كارشناسان ذيربط
ب-2-1 و آهن آالت اسقاطي قابل فروش اين مزايده به هيچ وجه توسط و مقادير اموال و مالك برگزاري مزايده تعيين نشده است يمارستان چمران اوزان بدين منظـور. منظور نگرديده

و شـرايط موجـود بـا كسـب ضروريست متقاضيان شركت در مزايده ضمن بازديد ميداني از محل تجميع و احـوال و پس از بررسي كليه اوضاع و نگهداري اموال اسقاطي موضوع مزايده
و بهاي مجموع اموال اسقاطي اقدام نمايند و محاسبات خود نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت و اتخاذ برآورد ها . اطالعات

.بروجرد مي باشد بيمارستان چمرانو بررسي شرايط توسط متقاضيان واقع در محوطه محل جمع آوري اموال اسقاط موضوع اين مزايده جهت بازديد-3-1
و تحويل مدارك مورد نياز شركت در مزايده-2 :شرايط نحوه دريافت

و اسناد شركت در مزايده به آدرس سايت-1-2 .مراجعه نمايندwww.lums.ac.ir:متقاضيان جهت اوراق
و اوراق شناسايي-2-2 :مدارك
كهوتصوير شناسنامه: متقاضيان شركت در مزايده ضروريست تصاوير برابر با اصل مدارك شناسايي خود شامل-2-2-1 برابر توسط دفاتر اسناد رسمي كارت ملي خود را

.قرار دهند)ب(با اصل شده است در يك پاكت جداگانه تحت عنوان پاكت
و به همراه اوراق شناسايي بند متقاضيان بايد-2-2-2 .قرار دهند)ب( در پاكت1-2-2گواهي امضا خود را از دفتر خانه اسناد رسمي تهيه
:سپرده شركت در مزايده-3

و فيش چمرانان بنام حساب سپرده بيمارست مليبانك 0111581445008را به حساب- تومانهزار پانصدمعادل–ريال000/000/5متقاضيان بايستي مبلغ شهرستان بروجرد واريز
.قرار دهند) الف(واريزي را در يك پاكت جداگانه به نام پاكت 

: تكميل فرم پيشنهاد قيمت-4
و بازديد از اموال اسقاط، متقاضيان شركت در اين مزايده بايستي ضمن بررسي كليه شرايط و احوال نياوضاع و برآوردهاي خود به ارائه پيشنهاد قيمت مورد سبتو اتخاذ كليه محاسبات

ونظر و تكميل اطالعات خواسته شده در اين فرم اقدام نمايند و حروفي به تومان در فرم پيشنهاد قيمت اوراق مزايده تـآن را در پاكت جداگانه به عنوان پاك خود بصورت عددي به ريال
.دهند)ج(

:نحوه تكميل مدارك-5
م كه27/12/96 تا پايان وقت اداري26/12/96ورخه متقاضيان شركت در مزايده از به)ج-ب-الف(مربوطه پاكاتمهلت دارند و درمـان شهرسـتان را به واحد حراست شـبكه بهداشـت

.بروجرد تحويل گردد
:تذكرات مهم-5
و اتخاذ كليه شراي-1-5 و بازديد ميداني از اموال اسقاطي و اسناد مزايده بهـط محاسبمتقاضيان ضمن بررسي اوراق يــقيمت اقدام نمايند، بديه ارائهاتي با برآورد سود وزيان خود نسبت

از است و قابل قبول نمي باشدپيشنها ارائهطرف متقاضيان پس از هيچگونه ادعايي و تحت هيچ عنواني مسموع .د قيمت
و امض-2-5 و ليست اموال اسقاطي مزايده را مهر و به همراه ساير مدارك در پاكت متقاضيان بايستي اوراق واسناد .قراردهند)ج(ا نموده
.مزايده گزار در قبول يا رد هريك از پيشنهادات متقاضيان مختار مي باشد-3-5
شد-4-5 و اسناد مزايده ترتيب اثر داده نخواهد .به پيشنهادات مشروط ،مخدوش يا فاقد شرايط منظور شده در اين فراخوان
و ارائه نمايند-5-5 .متقاضيان شركت در اين مزايده هر يك صرفا مي توانند يك پيشنهاد تسليم
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و رفع ابهامات احتمالي مي توانند در ساعت اداري به امين اموال مركز آقاي-6-5 مارستانـبييـمستقر در واحد امور مال محسن پيرياييمتقاضيان در صورت نياز به دريافت اطالعات
باچمران بروجرد و يا و پاسخ سواالت خود را دريافت نمايند آن بيمارستاندفتر امين اموال 06642514004ثابت شماره مراجعه .تماس

و قيمت پيشنهادي اموال ضايعات موضوع اين-7-5 و موظف به واريز كامل وجه غيـساع48مزايده ظرف مدت برنده مزايده پس از اعالم مكتوب مزايده گزار ملزم رـت مي باشد،در
و موازين اقدام مي گردد اينصورت و وفق مقررات . سپرده شركت در مزايده به نفع دانشگاه علوم پزشكي ضبط

و موظف به خروج كامل اموال ضايعاتي موضوع اين مزايده ظرف مدت-8-5 ت24برنده مزايده ملزم و حت نظارت مسئولين مربوطه مركز ميباشد،ساعت پس از واريز قيمت پيشنهادي
.ريال معادل يكصد هزار تومان بعنوان جريمه از محل مطالبات برنده كسر مي گردد000/000/1در غير اينصورت وبه ازاي هرروز تاخير در انتقال ضايعات موصوف مبلغ
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و اموال اسقاطي  فرم پيشنهاد قيمت مزايده ضايعات

ع و ضايعات و بهاي مورد نظر براي اموال اسقاطي و شرايط موجود،پيشنهاد قيمت و اتخاذ كليه جوانب و اسناد مزايده .... .......بارت است از مبلغ با بررسي كليه اوراق
و حروف معادل................................................  .تومان مي باشد....................................................................................................... ريال

:مشخصات متقاضي
و نام خانوادگي  : ............................................... كد ملي................ :  .............................نام

و تلفن :آدرس

 مهرو امضا: تاريخ تنظيم
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)) واحد حراستبه مزايده فرم تحويل اسناد ((

و« مزايده، پاكات شركت در ............................................... مسئول .................................................... اينجانب و مسـتعمل بيمارسـتان فروش آهن آالت آقـاي» بروجـرد چمـران اموال اسقاطي
و درب بسته دريافت نمودم ............... را طي تعداد ....................................................................... خانم/ .پاكت بصورت سالم

و نام خانوادگي ارائه كننده پاك و نام خانوادگي مسئول نام  مزايده گزارت نام
و تاريخ و امضاء و تاريخ مهر و امضاء  مهر
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