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 "  شرایط فروش ضایعات و اموال اسقاط و فرسوده" 

  1814/99/4050،    04/05/1399بتتب تتتاریخ    3346/99/771شتتماره    هتتا باتوجتتب بتتب   و   در نظتتد ددردبیمارستتناس ستت ماس یارستت   

دسوده خود  ضایعات و د ودل دسقاط و ی ،  12/03/1398بب تاریخ  1993/98/771و  08/05/99بب تاریخ  3480/99/771، 03/12/1398 ورخ

 بب یدوش بدساند.  بب دشخاص حقیق  و حقوق    یدرد با شددیط 

 بیمارسناس س ماس یارس  بوشهد  گزار: دستگاه مزایده نام  

 س ماس یارس  بیمارسناس -یارس  خیاباس س ماس -یاسین  شهید خیاباس سدلشکدخ باس -بوشهد گزار: نشانی مزایده 

 باشد. می  1400/ 03/ 31مورخ    لغایت  اسناد: و بارگذاری زمان و مهلت دریافت 

 در د تور دددر  بیمارستناس    10ستاتت    1400/ 04/ 01 تورخ    چهارشتنبب   جلسه بررسی اسناد و تعیین برنددده تاریخ و محل  

 باشد.    

 ضایعات و د ودل دسقاط و یدسوده )بب تفکیک جددول پیوسن ( موضوع فروش:

 س س ماس یارس بیمارسنا   -خیاباس سبزآباد  -بوشهد  نام و نشانی فروشنده :

د  طدیق ستا انب سناد)ستا انب تتددر ات  31/03/1400 لغایت :در سامانه ستاد و تحویل پیشنهاد محل، زمان و مهلت دریافت اسناد

 باشد.دلکندونیک  دولت(    

   هشنصتتد ریتتال(ریال )دو  ی یارد و چهارصدو بیست و یک  ی یوس و پانصدو و پتتانزده هتتزدر و  800/515/421/2قیمت پایب  ارشناس  

 باشد.  

  :مزایدهنوع و مبلغ تضمین 

  ی یوس  دوو چهل دویست و )یال ر 580/151/242 غ  ب  زدیدهشد ت در  بابت ضمانت بایست   شد ت در  زدیده نقاضیاس 

س ماس  بیمارسناسبب نام 1111695180بب حساب جار  همدده بب شماره  ریال( هشناد و ویکصد و پن اه و یک هزدر و پانصد

ب س ماس یارس  ودریز نموده و ییش ودریز  رد بب همدده ساید دسناد و  ددرک  ورد ریاه  ارگددس شعببوشهد نزد بانکیارس  

 درخودست در سا انب سناد بارگذدر  نمایند.

بدیهی است چنانچه برنده )خریدار( از ایفای تعهدات خود استنکاف ورزد، وجه مزبور به نفع سازمان تامین اجتماعی  -

 ضبط خواهد گردید.

روز از زمان اعالم  5پس از گذشت مدت  و نفر دوم  برنده استعالمکنندگان به جز یر شرکتوجه واریزی از سوی سا -

در ضمن وجه واریزی   با ارائه درخواست کتبی از جانب ایشان به سرپرست بیمارستان قابل برگشت خواهد بود. برنده، 

است کتبی از سوی وی قابل برگشت  نفر دوم نیز پس از انجام تمامی تعهدات از سوی برنده استعالم، با ارائه درخو

 باشد. می
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 موضوع فروش عبارت است از :

 تنودس      92عات  دبوطب در قالب  دثاثیب دددر  دسقاط و ضای -

 تنودس        26ضایعات د ودل دسقاط ت هیزدت پزشک  در قالب   -

 ات آهنو همچنین ضایع  تنودس     17دثاثیب و لود م  صدی  دددر  نو و دسنفاده نشده در قالب   -

  23/03/1400تتتاریخ تودنند جهت دطالع د   یزدس و نوع د ودل و ت هیزدت دسقاط و قابل یدوش دین  د تتز در تبصده ( شد ت  نندگاس   

 ر دسقاط بیمارسناس با دید نمایند. حل دنبا  د   صبح9ساتت   ردس

 شددیط یدوش :

-گدینن دیگد شددیط یدوش و قیمت  ارشناس  دن تتام شتتده  تت نده یدوش، باالتدین قیمت پیشنهاد  و با در نظد  د الک دننخاب ب .1

 باشد.

 گددد. ودرد بب یدوش گذدشنب شده )دقالم  عا  ب( بب صورت یک ا ودگذدر    .2

 یدوشنده )بیمارسناس( در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها  خنار دست. .3

  ط قاً تدتیب دثد ددده نخودهد شد. بهم بب پیشنهادها   شدوط و   .4

 هتتا   وجتتود در  حتتل دنباشتتت د تتودل دستتقاط و ضتتایعات  ه )خدیتتددر(  و تتت دستتت نستتبت بتتب نظایتتت و تخ یتتب نخالتتببدند .5

ال م بتتب ر تتد    بب یدوش گذدشنب دقددم نماید بب نحو   ب  حل دنباشت در پایاس تم یات دننقال تار  د  هدگونب نخالب و پسماند باشد.

شده توسط یدوشنده جهت دن ام  ورد یتتوق، د  تیتتمین  بت بب  سد  ب غ هزینبدست در صورت درست دن ام ندددس  ودرد یوق، نس

 دردئب شده دقددم خودهد شد.

 پدددخت هدگونب  الیات و تودرض و ... بب تهده خدیددر )بدنده( خودهد بود. .6

 تودنند در یدوش یوق شد ت نمایند.دتباع خارجب نم  .7

ات و تتتددبید ال م رد در جهتتت دننقتتال  ظبایست  الحشنب شده، شد ت  ننده   با توجب بب  حل و نحوه دنباشت  ودرد بب یدوش گذد .8

بب  ودرد بب یدوش  د  در خصوص  شکالت دننقال و تخ یب و دسندس  دینگونب دقالم بب تمل آورد. در دین   ینب هیچگونب تذر و بهانب

 گذدشنب شده د  سو  بدنده قابل قبول نیست.

 در بیمارستتناس حیتتور  د  د   وضتتوع  زدیتتده  بتتدد  دن تتام هتتد  دح تتببدنتتده )خدیتتددر(    سئولیت یدد یتتا دیتتددد   تتب توستتط .9

 باشد.یابند بد تهده بدنده )خدیددر(     

 بایست با هماهنگ  نماینده بیمارسناس صورت پذیدد.نحوه و تدتیب خدوج د ودل د  بیمارسناس    .10

 سئولیت بدو  هدگونب خساردت بب د ودل و د ا ن بیمارسناس در حین بدش دتصاالت، جاب ای  و یا هدگونب دقددم دیگد توستتط بدنتتده   .11

بایست در صورت بدو  خسارت حسب نظدیب  ارشناستت   ارشتتناس   زدیده تا   اس خدوج نهای  دجناس بب تهده خدیددر بوده و   

 جبددس خسارت دقددم نماید.  درشد حقوق   دیدیت در اس نسبت بب
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 بهددشن  و حیور   یب دیدد در تمام  ددحل  ددجعب، با دید و خدوج د ودل با  اسکها  نا بشیوهرتایت   یب  .12

 ارت شناسای   عنبد( و حدد ثد با یتتک همتتدده    ننده در  زدیده )با دردئبها  بهددشن ،   یب دیددد شد تنا ببب ت ت رتایت شیوه .13

 حیور یابند.  جهت با دید

 نحوه تحویل اقالم به فروش گذاشته شده به برنده: 

 ه ت ددرد نسبت بب ودریز قیمت پیشنهاد  بتتب حستتاب   ساتت48ننی ب  عا  ب )یدوش( بب  دت  نب  بدنده)خدیددر( پس د  دبالغ  .1

. در ضمن خدیددر پس د  دردئتتب یتتیش  تحویل نماید  بب د ور  ال  بیمارسناس  رد  دتالم شده د  سو  بیمارسناس دقددم و دصل ییش بانک 

شتتددیط یتتدوش،    5حستتب بنتتد    و  نسبت بب دننقال د ودل دسقاط و ضایعات خدیددر  شده توسط خود دقتتددم ، رو 10حدد ثد بب  دت 

 نماید. در صورت تدم تمکین، وجب تیمین  عا  ب )یدوش( ضبط خودهد شد. نسبت بب نظایت د ا ن  شخص شده، دقددم

بتتب یتتدوش گذدشتتنب شتتده( پتتس د  تتتو ین     4با توجب بب تخمین  بودس دو دس ضایعات آهن و س دین  ودرد ) ورد  ال م بب ر د دست  .2

 شخص خودهد شد و قبوض باسکول در   اس تو ین دقالم  زبور بب هنگام تحویل بب بدنده )خدیددر(  ب در حیور نماینده بیمارسناس  

م خودهد بود. بنابددین قیمت قطع  دقالم قابتتل تتتو ین بتتد دستتاس و س قبتتوض  دن ام خودهد گدیت  الک دص   تعیین و س دین دقال

 باسکول قابل تعیین خودهد بود.

بب یدوش گذدشنب شده( پس د دن ام تم یات تو ین بد دستتاس   4گددد در صورت   ب و س دقالم قابل تو ین) ورد بدنده  نعهد    تبصده(

دلنفاوت  نع قب بب حساب  دبوطتتب  اس دتالم حسابددر  بیمارسناس نسبت بب ودریز  اببقبوض باسکول بیشند د  و س تخمین  باشد بد دس

دلنفاوت  زبور د  جانب بدنده)خدیددر( خودهد بود. همچنین در صورت   ب  دقددم نماید. بدیه  دست تحویل  ابق  دقالم،  نوط بب ودریز  ابب

( پس د  دن ام تم یات تو ین بد دساس قبوض باسکول  مند د  و س تخمینتت   بب یدوش گذدشنب شده 4و س دقالم قابل قبول تو ین ) ورد 

 دلنفاوت پس د  دیفا  تمام تعهددت د  سو  بدنده )خدیددر (  حاسبب و بب و  پدددخت خودهد گددید.باشد  ابب

 شرایط تحویل و تسلیم پیشنهادها : 

شا ل شتتددیط و دستتناد یتتدوش و    یدبب شدح سا انب سناد رد در  شد ت  نندگاس در یدوش )خدیددر(، دسناد یدوش و پیشنهادها  خود

 بارگذدر  نمایند.پیشنهاد قیمت 

شددیط یدوش  ب بب  هد و د یاء تعهدآور رسیده باشد بتتب همتتدده تصتتوید  تتارت   تت  و   شا لشخص حقیق  /تما    سننددت شد ت

  بایست در سا انب بارگذدر  شود.    ودریزییش  تصوید ، همچنین  شناسنا ب شد ت  ننده)خدیددر(تصاوید صفحب دول و توضیحات  

 تماس حاصل نمائید.  بب نام آقا  گد سید   09177712489در صورت نیا  بب توضیحات و آگاه  بیشند با شماره : توجه 
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 فرم مشخصات هویتی خریدار )شرکت/شخص حقیقی(

 

 ........................................................................ : نام و نام خانوددگ :1

 ......................................................................... :دقیق  حل سکونت/شد ت : نشان 2

 .................................................................................................... : شماره ت فن ثابت:3

 .................................................................................................. : شماره ت فن همدده:4

بد رو  دسناد   هد و د یاء توسط دشخصاص حقوق  و د یاء و  هد و دثد دنگشت بدد  دشخاص حقیق  و 

  بارگذدر  شده

  حل د یا و دثد دنگشت بدد  دشخاص حقیق  حقوق  حل  هد و د یا بدد  دشخاص 

 

 

 

 

 


