
فرا خوان مزایده فروش آهن آالت و اموال اسقاطی و مستعمل

ــاد  ــر اســاس مجــوز شــماره در نظــر دارد مرکــز آموزشــی درمــانی شــهدای عشــایر خــرم آب ۷۲۱۶/۹۷/۱۱۱ب
با رعایت قوانین و مقررات جاری کشـور ، ، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۹۷/ ۲۴/۰۵مورخه 

بـاالترین قیمـت ( موجود را با برگزاری مزایده عمومی آهن آالت و اموال اسقاطی و مستعمل و از رده خارج 
.بصورت حجمی کلی به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند ) پیشهادی 

ارایه پیشهادات وفق موارد مندرج ذیل دعـوت بررسی شرایط و با شرکت در این مزایده جهت متقاضیان لذا از 
.بعمل می آید 

:موضوع مزایده -۱
موضوع مزایده عبارت است از فروش حجمی اموال اسقاطی ، و مستعمل این مرکز ، شامل لوازم ، - ۱-۱

که بر اساس نظر مسئولین و کارشناسان ذیربط ... تجهیزات و اقالم اداری بیمارستانی ، ساختمانی و 
.از رده خارج تعیین گردیده اند اسقاطی و 

در ایـن مزایـده بـه هـیچ وجـه توسـط مرکـز اوزان و مقادیر اموال و تجهیزات اسقاطی قابل فروش ۲-۱
منظور نگردیده و مالک برگـزاری مزایـده تعیـین نشـده ) فروشنده ( آموزشی درمانی شهدای عشایر 

.است 
امـوال جمیـع و نگهـداری تبدین لحاظ ضروریست متقاضیان شرکت در مزایده ضـمن بازدیـد میـدانی از محـل 

س از بررسی کلیه اوضاع و احـوال و شـرایط موجـود بـا کسـب اطالعـات و پموضوع این مزایده و اسقاطی
.ی اقدام نمایند اتخاذ برآوردها و محاسبات خود نسبت به ارایه پیشهاد قیمت و بهای مجموع اموال اسقاط

وال اسقاط موضوع این مزایده جهت بازدید و بررسی شرایط توسط متقاضیان واقع ممحل جمع آوری ا۳-۱
.در محوطه جنب پارکینگ مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر می باشد 

:شرایط نحوه دریافت و تحویل مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده -۲
مراجعـه www.lums.ac.ir: مقاضیان جهت دریافت اوراق و اسناد شرکت درمزایده به آدرس سایت - ۱-۲

.نمایند 
:مدارک و اوراق شناسایی ۲-۲
تصـویر : خـود شـامل ضروری است تصاویر برابر اصـل مـدارک شناسـایی متقاضیان شرکت در مزایده ۱-۲-۲

شناسنامه و کارت ملی خود را که بوسیله دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شده است در یک پاکت جداگانه تحت 
.قرار دهند )ب ( عنوان پاکت 

اسناد رسمی تهیه و به همراه اوراق شناسـایی بنـد مقاضیان باید گواهی امضای خود را از دفترخانه ۲- ۲-۲
.قرار دهند ))الف((در پاکت ۱-۲-۳

:سپرده شرکت در مزایده ۳-۲
سـپرده را بـه حسـاب تومان و سی و دو هزار ریال معادل دو میلیون ۰۰۰/۰۳۲/۲۰متقاضیان بایستی مبلغ 

نزد بانک ملی بنام مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر واریز و فیش واریزی را در یک ۰۱۱۰۸۰۵۹۵۴۰۰۴
.قرار دهند ) الف ( پاکت جداگانه دیگر بنام پاکت 

:تکمیل فرم پیشهاد قیمت -۴-۲
، اوضـاع و احـوال و بازدیـد از امـوال متقاضیان شرکت در این مزایـده بایسـتی ضـمن بررسـی کلیـه شـرایط 

اسقاط و اتخاذ کلیه محاسبات و برآوردهای خود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت مورد نظر خود بصـورت عـددی 
فرم پیشهاد قیمت اوراق مزایده و تکمیل اطالعات خواسته شده در ایـن فـرم به ریال و حروفی به تومان در 

.قرار دهند )) ج((اقدام نمایند و آن را در پاکت جداگانه بعنوان پاکت 
:نحوه تکمیل مدارک 

مهلت دارند که سه پاکت ۲۰/۰۹/۹۷تا پایان وقت اداری ۱۰/۰۹/۹۷از مورخه متقاضیان شرکت در مزایده ۱-۵-۲
را به دبیرخانه مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خـرم آبـاد واقـع در قسـمت اداری ) ج /ب/الف( مربوطه

.تحویل و رسید دریافت نمایند ۱۲شماره ساختمان
بررسی پاکات متقاضیان و بازگشایی آنها در صورت رعایت شرایط الزم وفق مقررات جاری و آئین نامه ۲-۵-۲

.در فرجه قانونی توسط کمیسیون معامالت اجرا و نتایج اعالم میگردد مالی معامالتی دانشگاه



:تــذکــرات مـــهـــم –۳
متقاضیان ضمن بررسی اوراق و اسناد مزایده و بازدید میدانی از امـوال اسـقاطی و اتخـاذ کلیـه شـرایط ۱-۳

دیهی اسـت هیچگونـه ادعـایی از ی با برآورد سود و زیان خود نسبت به ارایه قیمت اقـدام نماینـد ، بـتمحاسبا
.طرف متقاضیان پس از ارایه پیشنهاد قیمت و تحت هیچ عنوانی مسموع و قابل قبول نمی باشد 

اوراق و اسناد و لیست اموال اسقاطی مزایده را مهر و امضـاء نمـوده و بهمـراه سـایر متقاضیان بایستی ۲-۳
.قرار دهند )) ج((مدارک در پاکت 

.در قبول یا رد هر یک از پیشهادات متقاضیان مختار می باشد ار زمزایده گ۳-۳
به پیشنهادات مشروط ، مخدوش یا فاقد شرایط منظور شده در این فراخوان و اسناد مزایـده ترتیـب اثـر ۴-۳

.داده نخواهد شد 
.شرکت در این مزایده هر یک صرفًا می توانند یک پیشهاد را تسلیم و ارایه نمایندمتقاضیان ۵-۳
مالی می توانند در ساعات اداری به امـین تمتقاضیان در صورت نیاز به دریافت اطالعات و رفع ابهامات اح۶-۳

: مراجعه و یا بـا تلفـن همـراه ۱۳مستقر در ساختمان اداری شماره محمود بارانی بیرانونداموال مرکز آقای 
دفتر امـین امـوال مرکـز تمـاس و ۲۲۳و داخلی شماره ۳۳۲۳۶۴۰۱-۶و یا با شماره های ثابت ۰۹۱۶۶۶۹۶۳۹۰

.پاسخ سواالت خود را دریافت نمایند 
مزایده پس از اعالم مکتوب مزدایه گزار ملزم و موظف به واریز کامل وجه و قیمت پیشهادی اموال برنده ۷-۳

در مزایـده بـه ساعت می باشد ، در غیر اینصورت سپرده شـرکت ۴۸ضایعات موضوع این مزایده ظرف مدت 
.نفع دولت ضبط و وفق مقررات و مازین اقدام میگردد 

سـاعت ۲۴ظـرف مـدت برنده مزایده ملزم و موظف به خروج کامل اموال ضایعاتی موضوع این مزایـده ۸-۳
پس از واریز قیمت پیشهادی و تحت نظارت مسئولین مربوطه مرکز می باشد ، در غیر اینصورت و به ازائ هر 

ریال معدل یکصد هزار تومـان بعنـوان جریمـه از محـل ۰۰۰/۰۰۰/۱در انتال ضایعات موصوف مبلغ روز تاخیر 
.مطالبات برنده کسر میگردد 

فرم پیشنهاد قیمت مزایده ضایعات و اموال اسقاطی

ب و شرایط موجود ، پیشنهاد قیمت و بهای مورد نظر جوانبا بررسی کلیه اوراق و اسناد مزایده و اتخاذ کلیه 
ریالو ضایعات عبارت است از مبلغ                                     برای اموال اسقاطی 

.ن می باشد توماو  حروف معادل                 

:مشخصات متقاضی 
:کد ملی :        نام خانوادگی :                                            نام 

:                                                        آدرس 
:همراه تلفن شماره 

:شماره تلفن ثابت

مهر و امضاء۰۹/۹۷:   /تاریخ تنظیم 


