بسمه تعالي
شماره مزایده :

« آگهي مزايده فروش اموال بالاستفاده (اسقاطي)

تاریخ :

دانشگاه » بیمارستان امام خمیني (ره) مهاباد

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد
اموال بالاستفاده (اسقاطي) بیمارستان امام خمیني (ره) مهاباد را با برگزاري مزايده به
فروش برساند متقاضیان ميتوانند جهت دريافت برگ شرايط و اطالع از نحوه و زمان
برگزاري مزايده تا مورخه  39/6/01به آدرس اينترنتي سايت شبكه بهداشت و درمان مهاباد
 http://www.mahabad.umsu.ac.irو يا به آدرس ستاد شبكه بهداشت و درمان واقع در
محوطه بیمارستان امام خمیني (ره) مهاباد مراجعه نمايند.
متقاضیان مي توانند جهت رويت و مالحظه اموال اسقاطي مورد مزايده از تاريخ  39/6/8لغايت
 39/6/01به مدت سه روز از ساعت  3صبح الي  04ظهر در محل ستاد شبكه بازديدد بعمدل
آورند.
 مهلت دریافت اسناد از پیشنهاد دهندگان توسط واحد حراست شبکه بهداشت و درمان مهاباد  :تا پايان وقتاداري مورخ 39/6/00
 محل دریافت اسناد از پیشنهاددهندگان :واحد حراست شبكه بهداشت و درمان مهاباد -تاریخ اعتبار پیشنهادات  :بیست روز به استثناء ايام تعطیل خواهد بود.

 تاریخبازگشائيپاكتها  :پاکتهاي «الف» « ،ب» و «ج» در ساعت 01روز چهار شنبه مورخه  39/6/01درمحل دفتر مديريت شبكه بهداشت و درمان مهاباد

شماره تماس :

03332244

” برگ شرايط شرکت در مزايده فروش اموال اسقاطي بیمارستان امام خمیني
(ره) مهاباد شهريور ماه سال “0939
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  ،درماني آذربايجاا ربباي در ن اب دارد مقادار

اماوا و

وسايل بال استفاده (اسقاطي) بیمارستا امام خمیناي (ره) مهابااد را باا شابايذ ذيال ار طبيار ا ابا
تشبيفات مزايده به فبوش ببساند .متقاضیا اعم ار اشخاص حقیقي و حقوقي ميتوانند با رعايت شبايذ
ذيل در مزايده شبكت نمايند :
- 0اقالم مورد مزايده ( :شامل 711قلم ) به شبح پیوست شماره 7
تبصبه  : 7موارد اشاره شده در بند 7

هت آگاهي بوده و متقاضیا مي بايست ار نزديک اقالم مورد مزايده را
بارديد ببا

مشاهده نمايند  .متقاضیا مي توانند در تاريخها

يک بار ار اقالم مورد مزايده بارديد نمايند.

تبصبه  : 2وسائل مورد مزايده بال استفاده بوده و دستگاهها و وسايل مندرج در لیست لزوماً و در تمامي موارد
كامل نیستند.
- 1در صورت وصو درخواست به هب عنوا به من ور عدم فبوش ياا عادم تيويال اماوا ار طاب
قانوني مببوطه  ،تيويل اموا در هب مبحلها
در مزايده و يا سايب و وه واريز

ار طب

مبااد

متوقف و در صورت عدم امكا تيويل فقذ سپبده شبكت

خبيدار پس ار طي مباحل ادار

عاودت داده خواهاد شاد ،

اين بند به عنوا شابط اساسي تلقي ميگبدد.
- 9سپبده ببنده او و دوم مزايده تا رما پايا كار وتسويه حساب در حساب سپبده دانشگاه نگهدار
- 4سپبده سايب شبكتكنندگا ( به ز نفب او و دوم ) پس ار اعالم نتیجه مزايده و طي مباحل ادار

خواهد شد.
مببوطه مساتبد

خواهد شد.

* تمام شرايط فوق را قرائت نموده و با امضاي ذيل ورقه کلیه مفاد آن را قبول دارم *

محل مهر و امضاء شرکت کننده

- 5سپبده نفب دوم بعد ار معامله با نفب او قابل استبداد خواهد بود.

- 6دانشگاه مخیب خواهد بود چنانچه ببنده او حاضب به انجام معامله نشاود ساپبده شابكت در مزاياده و
ضبذ نمايد سپس مباتب به ببنده دوم ابالغ خواهد شد در صورت امتناع نفب دوم سپبده و

را

نیز ضبذ ماي-

گبدد .بديهي است هیچگونه اعتباضي در اين خصوص مسموع نخواهد بود.
- 7دانشگاه در رد يا قبو هب يک ار پیشنهادها مختار است.
- 8اموا بال استفاده مورد مزايده پس ار واريز كل مبلغ پیشنهاد
 - 3ببنده مزايده مكلف خواهد بود ظب

مدت  5رور منهاا

حساب تعیین شده دانشگاه واريز و سپس تا  3رور منهاا

به صورت يكجا تيويل ببنده خواهد شد.

رورهاا
رورها

تعطیل كلیه مبلغ پیشنهاد

را بصورت يكجا باه

تعطیل اقدام به حمل اقالم مورد مزاياده نمايناد.

در ریب اين صورت  ،امتناع ار معامله تلقي و با ببنده ببابب بند  1رفتار خواهد شد.

تبصبه  :تسويه حساب نهائي بعد ار انتقا تمامي اقالم صورت خواهد گبفت و سپبده اولیه در تسويه حساب نهاائي
من ور خواهد شد .
- 01در صورتي كه ببنده مزايده ار تاريخ اعالم نتیجه ظب
اموا خبيدار

مدت  1رور به استثنا

ايام تعطیل نسبت باه انتقاا

شده اقدام ننمايد  ،سپبده شبكت در مزايده به نفع دانشگاه ضبذ و مباتب باه ببناده دوم

مزايده ابالغ خواهد شد و موضوع عیناً ببا

ببنده دوم نیز قابل تكبار خواهد بود .بديهي اسات هیچگوناه

اعتباضي در اين خصوص مسموع نخواهد بود.
- 00به شخصي كه بها

پیشنهاد او در مبتبه دوّم قبار دارد در صورت انصبا

مبا عه ميشود كه تفاوت بها

پیشنهاد

و

نفب اوّ به هب دلیال  ،باه شابطي

با ببنده مزايده بیش ار  %5نباشد .در ریب اين صورت ر اوع

به او ممنوع ميباشد.
- 01تسلیم اين ببگ به منزله قبو شبايذ مندرج در آ و تكالیف دستگاه ببگزاركننده ببابب آئاینناماه ماالي و
معامالتي دانشگاهها و مؤسسات آمورش عالي ميباشد.
- 09در صورتي كه اختالفي بین خبيدار و فبوشنده پیش آيد و چنانچه طبفین نتوانند موضوع اختال

را ار راه

توافر رفع نمايند ،باستناد ماده  49آئین نامه مالي و معامالتي دانشگاه ،اخاتال

ناشاي ار معاامالت كاه باین

طبفین معامله ايجاد مي شود در كمیسیوني مبكب ار حداقل سه نفب كه ار طب

رئیس مؤسسه تعیین خواهد

شد مطبح ميگبدد و تصمیم حداكثب افباد كمیسیو الرماال با است.

* تمام شرايط فوق را قرائت نموده و با امضاي ذيل ورقه کلیه مفاد آن را قبول دارم *
محل مهر و امضاء شرکت کننده

- 04ببنده مزايده موظف خواهد بود ممنوعیت موضوع قانو را ع به منع مداخله ورراء و نمايندگا مجلاس
و كارمندا دولت در معامالت دولتي و كشور

مصوب د

ماه سا  7331را رعايت نموده و ضامناً تعهاد

مي نمايد كه تا پايا كار و تسويه حساب با مبكز به هیچ و ه اشخاص مذكور در قاانو فاوا الاذكب را در

موضوع حباج سهیم و ذينفع نسارد .در ریب اينصورت سپبده شبكت در مزايده خبيدار به نفع دانشگاه علوم
پزشكي ضبذ و هیچگونه اعتباضي مسموع نخواهد بود .

- 05در مبحله تسويه حساب كلیه كسورات قانوني اعم ار بیمه و مالیات و  ...زء تعهدات خبيدار خواهد بود.
- 06كلیه هزينهها ار قبیل هزينه آگهي مزايده و ریبه كه در رمینه فبوش اموا باال اساتفاده دانشاگاه متصاور
باشد بب عهده خبيدار خواهد بود و دانشگاه در هیچ مورد

اقدام به هزينهكبد نخواهد نمود.

 تو ه به مسئولیت مدني در صورت وارد شد هب نوع خسارت ( عمداً و يا ساهواً ) باه اماوا و تاسیساات 07با
دانشگاه و يا سايب اشخاص حقیقي يا حقوقي ناشي ار عملكبد  ،خبيدار مسائو شاناخته شاده و موظاف باه
ببا خسارت وارده مي باشد ،تشخیص موضوع بب عهده كارشناسا دانشگاه خواهد بود.
- 08تيويل اقالم در ميل بیمارستا امام خمیني (ره) مهاباد بوده و كلیه هزينه ها

مببوطه اعم ار حمل و نقل

و سايب هزينه ها بب عهده ببنده مزايده خواهد بود .
- 03دانشگاه مجار خواهد بود حجم معامله را به میزا  %25كاهش يا افزايش دهد .
موضوع مزايده را بطور مستقیم يا ریب مستقیم يا به انياء مختلف و تيات هایچ

- 11ببنده مزايده حر واگذار

شبايذ و عنواني به اشخاص حقیقي و حقوقي ديگب
 - 10شبكت كنندگا بايد ببا

را نخواهد داشت .

كلیه اقالم مو ود بصورت يكجا و اروئي در ببگ پیشانهاد قیمات (پیوسات

شماره  )7ارائه قیمت نمايند.
متقاضیا شبكت در مز ايده مي توانند پس ار ببرسي دقیر موارد اشاره شاده و مالح اه وساائل و اماوا
- 11
مورد مزايده و به من ور پیشنهاد قیمت به شبح ذيل اقدام نمايند و (كلیه مدارک و اسناد ذيل را در داخال
پاكات «الف» و «ب» و«ج » قبار داده و ارائه نمايند).

* تمام شرايط فوق را قرائت نموده و با امضاي ذيل ورقه کلیه مفاد آن را قبول دارم *

محل مهر و امضاء شرکت کننده

پاكت الف)

سپبده شبكت در مزايده :

مبلغ (بعدد)  25/000/000/ريا

(بيبو بیست و پنج میلیو ريا ) به عنوا سپبده شبكت در مزاياده (وساايل باال

استفاده دانشگاه) به حساب (سپهب) بانک صادرات به شماره  0702943951007به نام بیمارستا امام خمیناي(ره)
مهاباد واريز و فیش مببوطه را در داخل پاكت «الف» قبار دهند.

پاكتت ب)

ببگ شبايذ را دقیقاً مطالعه و پس ار بارديد ار مورد مزاياده كلیاه اوراا شابايذ را مهاب و ام ااء

نمايند و داخل پاكت «ب» قبار دهند .ضمنا ارائه تصوير اساسنامه و آگهي آخرين تغییرات ثبتي متقاضدیان بده
همراه اسناد مزايده (درارتباط با اشخاص حقوقي) و ارائه تصوير شناسنامه و کارت ملي پشت و رو (درارتباط با
اشخاص حقیقي) الزامي است و در برگ مذکورآدرس و تلفن و شماره نمابر دقیق متقاضي نوشته شود و در داخل
پاکت «ب» قرار دهند.

پاكتت ج)

پیشنهاددهندگا موظفندپس ار ببرسي دقیارموارد،پیشانهادات خاود را باا خاذ خواناا و بادو قلام

خوردگي و هیچگونه قید و شبطي به رو

پیوست شماره  2درج و مهب و ام اء نمايناد و داخال پاكات «ج» قابار

دهند.

 - 19متقاضیا مي توانند هت رويت و مالح ه اموا و وسايل و  ...مورد مزايده (امو اساقاطي دانشاگاه)
در تاااااااااريخهااااااااا

 43/9/8الااااااااي  43/9/70بااااااااه ماااااااادت 3رور ار ساااااااااعت

4صبح الي 79ظهب در ميل ستاد شبكه بهداشت و درما واقع در ميوطه بیمارستا بارديد بعمل آورند .
- 14متقاضیا بايد پیشنهادات خود را تا پايا وقت ادار
شبكه بهداشت و درما
- 15تاريخ ببگزار

مورخ  43/9/77به واحد حباست شبكه واقع در ستاد

تيويل نمايند.

مزايده  :ساعت  72رور .چهار شنبه مورخه 43/9/72در ميل دفتب مديبيت شبكه واقاع در

ستاد شبكه بهداشت و درما ميباشد.
- 16ببگ شبايذ در  29بند و  3تبصبه و  9صفيه و  7ببگ پیشنهاد قیمت (پیوسات شاماره  ، )2و ياک بابگ
اعالم شماره حساب توسذ متقاضي (پیوست شماره  )3و پیوست شماره  7اقالم مورد مزايده تن یم گبدياده
است .

* تمام شرايط فوق را قرائت نموده و با امضاي ذيل ورقه کلیه مفاد آن را قبول دارم *

محل مهر و امضاء شرکت کننده

پیوست شماره 0
رديف

شرح

تعداد

1

انواع میز تحریر

9

2

کمد

1

3

ترایلی حمل غذا با بشقاب

5

4

دستگاه کالباس بری

1

5

سینگ ظرفشویی

3

6

چرخ گوشت

3

7

میز کار

3

8

انواع اجاق

9

9

کباب پز زغالی

1

11

دستگاه فر استیل

3

11

دستگاه سیب زمینی سرخ کن

1

12

زود پز برقی

2

13

ماهی تابه دورانی

1

14

دستگاه یخ ساز

1

15

ترازو

2

16

ظرفشویی

5

17

دستگاه سبزی شور

1

18

دستگاه سیب زمینی پاک کن

1

19

انواع یخچال

6

21

گرم کن برقی استیل غذا

2

21

دستگاه مرغ پر کنی

1

22

فایل فلزی

1

23

دستگاه آب سرد کن

2

24

میز عسلی پایه چوبی

1

25

انواع صندلی

26

26

انواع نیمکت

3

27

پنکه

6

28

سمار

1

29

رخت آویز

3

31

آب میوه گیری

1

31

تخت و خواب چوبی

3

32

بخاری برقی کوچک

1

33

گاو صندوق

1

34

جارو برقی

2

35

انواع میز روزالیت

2

36

انواع تلفن

21

37

آیفن

2

رديف

شرح

تعداد

38

رادیو ضبط

1

39

کنسول اپراتور مرکزی مخابرات

1

41

دستگاه اتو کالو

1

41

ترالی فلزی

4

42

پاتختی یا الکر

2

43

انواع تخت و خواب مریض فلزی

5

44

دستگاه فارادایک

1

45

دوچرخه فیزیوتراپی

2

46

فشار سنج

2

47

تابوره

5

48

دستگاه بنیت

1

49

دستگاه انکا باتور

3

51

ویلچر

1

51

انواع دستگاههای فیزیوتراپی

2

52

دستگاه دیالیز

1

53

مونیتور

2

54

سونی کت

1

55

کیس کامپیوتر

4

56

ویدئو

1

57

چاپگر

1

58
59
61
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
71
72
73
74

پیوست شماره 1

(اين برگ را داخل پاکت «ج» قرار دهید)
« برگ پیشنهاد قیمت مزايده فروش اموال اسقاطي»
اینجانب

فرزند/شرکت
شغل

متو لد سال

به شماره شناسنامه /شماره ثبت
به نشانی

صادره از
با اطالع کامل از شرایط

مزایده و رؤیت اموال مورد مزایده و قبول مفاد آن که به پیوست فرم پیشنهاد می باشد متقاضی خرید بشرح ذیل می باشم :


قیمت پیشنهادي بصورت جاروئي براي اقالم مورد مزايده فروش اموال اسقاطي بیمارستان امام
خمیني (ره) مهاباد

(بعدد)  ..............................................................................................ریال

(بيبو )  ......................................................................................... .......................................................ریال
تبصره :مالک قیمت در صورت اختشاش مبلغ حروف خواهد بود .
چنانچه پیشنهاد قیمت اینجانب مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم :
- 1ظرف مدت حداکثر یک هفته اقدامات الزم جهت واریز وجه و نقل و انتقال را انجام دهم.
- 2تآیید می نمایم کلیه ضمایم و اسناد و مدارک مزایده جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود.
 نشاني و کد پستي محل سكونت متقاضي : -شماره تلفن همراه متقاضي:

محل مهر و امضاء متقاضی حقوقی
تاریخ

امضاء متقاضی حقیقی
تاریخ

پیوست شماره 9

« اعالم شماره حساب (ترجیحاً صادرات) جهت استرداد سپرده شرکت در مزايده /سپرده حسن
انجام تعهدات/سپرده حسن انجام کار»
اینجانب/

اینجانبان .........................................................

سمت

:

...................................................

 ....................................صاحب امضاء  /صاحبان امضاء مجاز شرکت  ...............................................شماره
حساب بانكي خود را جهت استرداد سپرده شرکت در مزايده  /سپرده حسن انجام تعهدات/سپرده حسن
انجام کار به شرح ذیل اعالم مینمایم.
 شماره حساب شرکت ..................................................................... :
 نام بانک  .............................................. :شعبه .............................................. :
 بنام .......................................................................................... :

نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء :
تاریخ :

e
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آ  .غ
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

” ربگ رسيد رديافت ربگ شرايط شركت رد مزايده فروش اموال اسقاطی بیمارستان امام
خم
ینی (ره) مهاباد سال “3131

اينجانب  ...........................داراي کد ملي به شماره ..................... :بده آدرس
 ...........................................................................................بدده شددمار
دن:
تلفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
(ثابددت) ( ...................................همددراه)  ........................................اوراق
شرايط شرکت در مزايده فروش اموال اسقاطي دانشگاه علدوم پزشدكي و خددمات بهداشدتي

درماني اسدتان آذربايجدان غربدي -بیمارسدتان امدام خمیندي (ره) مهابداد را در مورخد
 ............................از دبیرخانه شبكه بهداشت و درمان مهاباد تحويل گرفتم .

نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء

