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 7931شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشنویه برگ شرایط مزایده

 ضایعات و–مستعمل  اموال دارد نظر در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشنویه

متقاضیان می توانند جهت دریافت .برساند فروش به مزایده تشریفات اجرای طریق از ذیل شرایط با را خود اسقاطی

مراجعه  www.oshnavieh.umsu.ac.ir س اینترنتیزمان برگزاری مزایده به آدربرگ شرایط و اطالع از نحوه و 

 نمایند.

 نمایند شرکت مزایده در ذیل شرایط رعایت با میتوانند حقوقی و حقیقی اشخاص از اعم متقاضیان

 ()لیست درمان و بهداشت2و7شرح لیست اموال اسقاطی شبکه(به ) : مزایده مورد اقالم 1-

 . باشد می برگ 10  درمجموع جداول شرح به اقالم ریز 2-

 مشاهده را مزایده مورد اقالم نزدیک از بایست می متقاضیان و بوده آگاهی جهت شده ارائه لیست : 7 تبصره

 .نمایند بازدید مزایده مورد اقالم از بار یک برای بازدید تاریخهای در توانند می متقاضیان . نمایند

 زمینه در تعهدی شبکه و باشد می آگاهی جهت به صرفاً و بوده تقریبی لیست در مندرج تعداد : 2 تبصره

 . ندارد را مزایده برنده به لیست در مندرج تعداد دقیق تحویل

 موارد تمامی در و لزوماً لیست در مندرج وسایل و دستگاهها و بوده اسقاطی مزایده مورد وسائل : 9 تبصره

 .نیستند کامل

 قانونی مبادی طرف از اموال تحویل عدم یا فروش عدم منظور به عنوان هر به درخواست وصول صورت رد 3-

 در شرکت سپرده فقط تحویل امکان عدم صورت در و متوقف ای مرحله هر در اموال تحویل ، مربوطه

 به بند این ، شد خواهد داده عودت اداری مراحل طی از پس خریدار طرف از واریزی وجوه سایر یا و مزایده

 .وشرکت کننده حق هرگونخ اعتراض را از خود سلب می نمایدمیگردد تلقی اساسی شرط عنوان

 .شد خواهد نگهداری شبکه سپرده حساب در حساب وتسویه کار پایان زمان تا مزایده دوم و اول برنده سپرده 4-

 مربوطه اداری مراحل طی و مزایده نتیجه اعالم از پس ( دوم و اول نفر جز به ) کنندگان شرکت سایر سپرده 5-

 .شد مسترد خواهد

 .بود خواهد استرداد قابل اول نفر با معامله از بعد دوم نفر سپرده 6-

 ضبط را مزایده در شرکت سپرده نشود معامله انجام به حاضر اول برنده چنانچه بود خواهد مخیر شبکه 7-

 . گردد می ضبط نیز وی سپرده دوم نفر امتناع صورت در شد خواهد ابالغ دوم برنده به مراتب سپس نماید

 .بود نخواهد مسموع خصوص این در اعتراضی هیچگونه است بدیهی

 .است مختار پیشنهادها از یک هر قبول یا رد در شبکه 8-

 .شد خواهد برنده تحویل یکجا صورت به پیشنهادی مبلغ کل واریز از پس مزایده مورد اسقاطی اموال 9-

 را پیشنهادی مبلغ کاری از زمان ابالغ برنده مزایده کلروز یک مدت ظرف بود خواهد مکلف مزایده برنده 10-

 مورد اقالم حمل به اقدام روز سه تا سپس و واریز از طرف شبکه شده تعیین حساب به یکجابصورت 

 محل مهر ، امضاء و تاریخ  شرکت کننده

 .شد خواهد رفتار 7 بند برابر برنده با و تلقی معامله از امتناع ، صورت این غیر در .نمایند مزایده

http://www.oshnavieh.umsu.ac.ir/
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 حساب تسویه در اولیه سپرده و گرفت خواهد صورت اقالم تمامی انتقال از بعد نهائی حساب تسویه : تبصره

 . شد خواهد منظور نهائی

 روز سه مدت ظرف  شرایط(71)مطابق بابندمزایده مورد مبلغکل زمان واریزاز مزایده برنده که صورتی در 11-

مشمول جریمه به ازای هرروزتاًخیرمبلغ یک میلیون تومان خواهد ننماید اقدام شده خریداری اموال انتقالنسبت به 

 ، بود بدیهی است هیچگونه اعتراضی دراین خصوص از طرف برنده مسموع نخواهد بود.

 

 و مالی نامه آئین برابر برگزارکننده دستگاه تکالیف و آن در مندرج شرایط قبول منزله به برگ این تسلیم -72

 .میباشد عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها معامالتی

 راه از را اختالف موضوع نتوانند طرفین چنانچه و آید پیش فروشنده و خریدار بین اختالفی که صورتی در -79

 بین که معامالت از ناشی اختالف دانشگاه، معامالتی و مالی نامه آئین 94 ماده استناد ب نمایند، رفع توافق

 تعیین مؤسسه رئیس طرف از که نفر سه حداقل از مرکب کمیسیونی در شود می ایجاد معامله طرفین

 .است االجرا الزم کمیسیون افراد حداکثر تصمیم و میگردد مطرح شد خواهد

 

 و مجلس نمایندگان و وزراء مداخله منع به راجع قانون موضوع ممنوعیت بود خواهد ظف مو مزایده برنده -71

 تعهد ضمناً و نموده رعایت را 1337 سال ماه دی مصوب کشوری و دولتی معامالت در دولت کارمندان

 در را الذکر فوق قانون در مذکور اشخاص وجه هیچ به مرکز با حساب تسویه و کار پایان تا که نماید می

 شبکه نفع به خریدار مزایده در شرکت سپرده اینصورت غیر در . نسازد ذینفع و سهیم حراج موضوع

 . بود نخواهد مسموع اعتراضی هیچگونه و ضبط

 .بود خواهد خریدار تعهدات جزء ... و مالیات و بیمه از اعم قانونی کسورات کلیه حساب تسویه مرحله در -71

 و بود خواهد خریدار عهده بر باشد متصور شبکه اسقاطی اموال فروش زمینه در که هائی هزینه کلیه -71

 .نمود نخواهد کرد هزینه به اقدام موردی هیچ در شبکه

 تاسیسات و اموال به (سهواً یا و عمداً )خسارت نوع هر شدن وارد رت صو در مدنی مسئولیت به توجه با -71

 به موظف و شده شناخته مسئول خریدار ، عملکرد از ناشی حقوقی یا حقیقی اشخاص سایر یا و شبکه

 .بود خواهد مربوطه کارشناسان عهده بر موضوع تشخیص باشد، می وارده خسارت جبران

 و حمل از اعم مربوطه های هزینه کلیه و بوده شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشنویه محل در اقالم تحویل -71

 . بود خواهد مزایده برنده عهده بر ها هزینه سایر و لنق

 . دهد افزایش یا کاهش % 25 میزان به را معامله حجم بود خواهد مجاز شبکه -73

 هیچ تحت و مختلف انحاء به یا مستقیم غیر یا مستقیم بطور را مزایده موضوع واگذاری حق برنده مزایده -21

 . داشت نخواهد را دیگری حقوقی و حقیقی اشخاص به عنوانی وشرایط 

 برگ در و کیلویی یکجا بصورت  لیست پیوستی در موجود اقالم کلیه برای باید کنندگان شرکت -27

 

 .نمایند قیمت ارائه  قیمت پیشنهاد
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 و وسائل مالحظه و شده اشاره موارد دقیق بررسی از پس ندن توا می مزایده در شرکت متقاضیان -22

در داخل  را ذیل اسناد و مدارک کلیه)و نمایند اقدام ذیل شرح به قیمت پیشنهاد منظور به و مزایده مورد اموال

 قرار داده و ارئه نمایند(. "ج"،  "ب"،  "الف" ت هایپاک

 پاکت الف( سپرده شرکت در مزایده

شبکه ( به  اسقاطیمیلیون ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده ) وسایل  ده)بحروف(  111/111/71مبلغ)بعدد( 

حساب سپرده وجوه واریزی شبکه بهداشت درمان  "به نام  )1777191917113 )به شماره صادراتحساب بانک 

 دهند. قرار "الف "مربوطه را در داخل پاکت  برگه مربوط به صاحب حساب را )فیش سه برگه(واریز و  "اشنویه

را مهر و  یو برگهای پیوستپاکت ب ( برگ شرایط را دقیقا مطالعه و پس از بازدید از مورد مزایده کلیه اوراق شرایط 

 قرار دهند. "ب"امضاء نمایند و داخل پاکت 

پشنهاد دهندگان موظفند پس از بررسی موارد ، پیشنهادات خود را با خط خوانا و بدون قلم خوردگی و پاکت ج( 

 ند.قرار ده "ج"درج و مهر و امضاء نمایند و داخل پاکت   برگ پیشنهاد قیمتهیچگونه قید و شرطی به روی 

شبکه( در تاریخ  اسقاطی... مورد مزایده )وسایل  ضایعاتواسقاطی متقاضیان می توانند جهت رویت وسایل -29

 ظهر در محل محوطه شبکه 72صبح الی  71روز از ساعت  9به مدت  21/12/31و73/12/31و  71/12/31های

 بازدید بعمل آورند. باهماهنگی واحد اموال واقع در میدان انقالب – بهداشت ودرمان اشنویه

)به غیر از  21/12/31تا پایان وقت اداری مورخ  برگ شرایط را پس از مطالعه و امضاءمتقاضیان می توانند  -21

 واحد اموال تحویل نمایند. – 1ساختمان شماره  –ستاد شبکه اشنویه  -آدرس:میدان انقالب بهروزهای تعطیل(

 .می باشد 21/12/7931تاریخ برگزاری پاکت کشایی روز تاریخ برگزاری مزایده :  -21

 تمام هزینه های حمل ونقل بعهده فرد برنده در مزایده است .-21

برنده مزایده موظف به انتقال اموال اسقاطی به شکل موجود می باشد وحق تفکیک،برش وهرگونه عمل دیگری -21

بوده وبرنده نمی تواند از انتقال بعضی وسایل سر باز  )کلی(جاروئیدرمحوطه شبکه راندارد،ضمناً انتقال اقالم بصورت 

 زند.

 را از سایت فوق الذکر یا از شبکه اشنویه: واحد اموال دریافت دارند.  اوراق شرایط مزایده می توانند متقاضیان-21

   

برگ پیشنهاد قیمت  7و  اموال اسقاطیپیوستی  لیست برگ22 -صفحه  9 -تبصره 1 -بند 32برگ شرایط در  -23

 تنظیم گردیده است.

 فوق را قرائت نموده و با امضای ذیل ورقه کلیه مفاد آن را قبول دارم* بند)سه برگ(23*تمام شرایط

 شرکت کننده و تاریخ  امضاء ،مهر  محل                                                                                                                                   

 

 

 

 شبکه بهداشت و درمان اشنویه

 


