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 شهريور و مدرس ساوه 71مجتمع بیمارستانی شهدای اسقاط و ضايعات  اموالفروش  مزايده شرايط    

دانشگاه ها و دانشكده های علوم معامالتی  و مالی نامه آئين 48 مادهبه  استناد با دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد

 طریق از قيمت باالترین را به شهریور و مدرس ساوه 71مجتمع بيمارستانی شهدای و ضایعات اسقاط  اموال پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی

 مزایده پيشنهاد ارایه تا اسناد دریافت از مزایده برگزاری مراحل کليهبه فروش برساند  حقوقی و حقيقی متقاضيان به ذیل شرایط طبق عمومی مزایده

 الزم و شد خواهد انجام www.setadiran.ir آدرس به (ستاد  ) دولت الكترونيكی تدارکات سامانه درگاه طریق از ها پاکت بازگشایی و گران

 مزایده در شرکت جهت را الكترونيكی امضای گواهی دریافت و مذکور سایت در نام ثبت مراحل قبلی عضویت عدم صورت در گران مزایده است

 سازند محقق

   مزايده شرايط عمومی –الف 

 علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شرح ذیل می باشد : ميزان اموال اسقاط و ضایعات طبق برآورد کارشناسان منتخب دانشكده (  7

 مقدار / کیلوگرم شرح نوع اموال اسقاط و ضايعات رديف

 کيلوگرم  0022 ضایعات آهن 7

 کيلوگرم 022 ضایعات آلومينيوم خشک 2

 کيلوگرم 7022 ضایعات آلومينيوم نرم 3

 کيلوگرم 722 ضایعات پالستيک 4

  

بدیهی است پيشنهاد دهنده می بایست قبل از ارائه پيشنهاد با هماهنگی مزایده گزار از موقعيت و اجناس بازدید و ابهامات خود را رفع نماید (  0

 عذر عدم اطالع مورد قبول نخواهد بود .

 مورد کامل بطور و گردید رویت و مطالعه عبارت با را آن تمامی اوراق مطالعه از پس و نموده دریافت کليه اسناد مزایده را بایست می متقاضيان(  0

 و در سامانه بارگزاری نماید نموده مهر و امضا است تایيد

موضوع منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی  7001اعالم می نماید که مشمول ممنوعيت در قانون مصوب دی ماه ( برنده مزایده  8

و تسویه حساب نهایی با مزایده گزار به هيچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را سهيم و  باشد و تعهد می نماید که تا پایان اجرای قرارداد

 ذینفع نسازد .
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 برنده مزایده به هيچ وجه حق واگذاری مورد پيمان را بصورت جزء یا کل به دیگری ندارد .(  0

به عهده برنده  مزایدهماليات و همچنين پرداخت کليه دیون و عوارض دولتی و قانونی ناشی از این  ,کليه کسورات قانونی متعلقه اعم از بيمه (  6

 می باشد مزایده

است که کليه مجوزهای الزم را برای انجام موضوع مزایده از مراجع قانونی ذیربط دریافت داشته تا انجام موضوع مزایده با  ( برنده مزایده متعهد 1

 اشكال قانونی مواجه نگردد .

مربوطه را داشته  ( پيشنهاد دهنده اطالع کافی و کامل از کليه قوانين نظام جمهوری اسالمی ایران و مصوبات هيأت محترم وزیران و سایر مقررات 4

 و مكلف به رعایت آن می باشد .

غو ( مزایده گزار مجاز است در صورت ابالغ بخشنامه های جدید دولتی مبنی بر تغيير وضعيت موجود و یا عدم نياز به ادامه فرآیند نسبت به ل 9

 مزایده اقدام نماید.

 و اگر دارد می محفوظ خود برای ها پيشنهاد تسليم مهلت انقضای از قبل را صاتمشخ و اسناد نظردر تجدید یا اصالح ، تغيير حق گزار ( مزایده 72

 شود می ابالغ کنندگان شرکت به مراتب آید پيش موردی چنين

و همچنين سامانه   http://www.savehums.ac.irتبصره : هرگونه اطالعيه و یا اصالح شرایط مزایده در وب سایت دانشكده به نشانی 

 ستادیران درج خواهد شد .

گر و کارکنان  مزایدهطرف  در صورت احراز یكی از شرایط موجود در بند یک آیين نامه پيشگيری مبارزه با رشوه دستگاه های اجرایی ؛ از(  77

فسخ خواهد شد و کليه مسئوليت های کيفری و مدنی آن و پاسخگویی در  مزایدهگزار بدون انجام تشریفات قانونی  مزایده، به تشخيص  ایشان

 گر خواهد بود . مزایدهمراجع ذی صالح به عهده 

 اقرار می نماید از موضوع مورد اشاره اطالع کامل دارد. مزایدهضمنا شرکت کننده در 

 گزار می باشد . مزایدهف تعيين شده واحد و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكالي مزایدهشرکت در (  70

انشكده ( تمامی اوراق مزایده ، اسناد مزایده  ، شرایط عمومی و اختصاصی و کليه جداول و پيوست ها و آیين نامه مالی معامالتی دانشگاه ها و د 70

 های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی و ..... جزء الینفک اوراق مزایده می باشد

 دانشكده در رد یا قبول پيشنهادهای واصله با توجه به اظهار نظر کمسيون مزایده ، مختار خواهد بود . ( 78

http://www.savehums.ac.ir/
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فق ، درصورت بروز هرگونه اختالف در اجرای مزایده ، تعبير و یا تفسير آن ، موضوع ابتدائًا از طریق مذاکره حل خواهد شد . در صورت عدم توا(  70

، موارد 7092مالی و معامالتی دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی مصوب مرداد ماه آیين نامه  98بر اساس ماده 

اختالفی در کميسيونی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس که از طرف ریيس دانشكده تعيين خواهد شد ، مطرح و تصميم کميسيون برای طرفين 

 الزم االتباع خواهد بود

کننده مختار کننده باشد کميسيون در بازگشایی پاکت ج شرکتکنندگان حائز شرایط ) حداقل ممكن ( یک شرکتصورتی که تعداد شرکتدر (  76

 .اقدام نماید مزایدهتواند نسبت به انتخاب ایشان به عنوان برنده بوده و در صورتی که قيمت پيشنهادی مناسب باشد کميسيون می

، قيمت پيشنهادی خود را اعالم نموده و بعدا نمی تواند به  مزایدهاقرار می نماید که با اطالع کامل از موضوع و مفاد  مزایدهشرکت کننده در (  71

 .عذر عدم اطالع و غيره استناد کند 

و  مزایدهو ارسال اسناد خواهد شد ، لذا در تهيه ، تكميل  مزایدههر گونه نقص یا کسری در مدارك ارسالی موجب حذف پيشنهاد دهنده از (  74

 .مدارك خواسته شده دقت کافی صورت گيرد 

به پيشنهادهای مشروط ، مبهم ، مخدوش ، ناقص و پيشنهادهایی که بعد از انقضاء مهلت مقرر تحویل گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد . (  79

 امكان پذیر است. همزایدهرگونه اصالح ، جایگزینی و انصراف صرفاً تا تاریخ مقرر در شرایط 

مغایرت داشته باشد و بيش از  مزایده، مشروط و فاقد سپرده و پيشنهادهایی که با شرایط مندرج در اسناد  ، مخدوش ( به پيشنهادهای مبهم 02

 یک شخص حقيقی و یا حقوقی آن را امضاء نموده باشد ) مگر بر اساس شرایط اساسنامه ( و همچنين پيشنهاداتی که پس از موعد مقرر و نيز به

 تقاضای استرداد پيشنهاد در صورتيكه مهلت قبول پيشنهادات منقضی شده باشد مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد .

به انجام معامله نگردد ،  اقدام به انجام معامله ننماید و یا کال حاضرروز  1ظرف مدت ( در صورتی که برنده مزایده از تاریخ ابالغ نتيجه مزایده ؛  07

 سپرده شرکت در مزایده او ضبط و مراتب به نفر دوم مزایده ابالغ می گردد .

معامله نشود سپرده او  روز پس از ابالغ اقدام به  انجام معامله ننماید و یا کال حاضر به انجام 1ت تبصره : در صورتی که نفر دوم مزایده نيز ظرف مد

 نيز ضبط خواهد شد .

رد ( پس از تعيين برندگان اول و دوم مزایده ، تضمين شرکت در مزایده آنان نگهداری و تضمين شرکت در مزایده ، سایر متقاضيان به آنان مست 00

 گرددمی
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 برنده اول آزاد خواهد شد انجام معامله بابرنده دوم پس از  مزایدهتبصره : تضمين شرکت در 

 باشد، کمتر مزایده پایه قيمت از آنها پيشنهادی مبلغ کهدر صورتيكه  باشد کمتر مزایده پایه قيمتنباید از قيمت پيشنهادی مزایده گران (  00

 .شود می ردپيشنهاد 

 .بود خواهد مزایده برنده عهده به کارشناسی انجام و اطالع رسانی از قبيل تهيه بيلبورد و .... های هزینه هر گونه(  08

 دانشكده به برنده مزایده مراتب را کتبا به آدرسی که در پيشنهاد خود ذکر نموده ابالغ می نماید .(  00

آقای  2970 - 4067276نگی جهت بازدید از اجناس با شماره تلفن شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر و هماه(  06

 تماس حاصل نمایند عقيل موسوی

 مزايده مدارک مورد نیاز جهت شرکت در (  01

 شامل :  "الف"پاکت 

  حساب شماره به نقد وجه واریز یا و ماه سه حداقل اعتبار با بانكی ضمانتنامه ریال 82 , 222 , 222 مبلغ مزایده در شرکت سپرده ميزان

 علوم دانشكده نام به  822722228227770926014776irشبا   با شمارهایران  اسالمی جمهوری مرکزی بانک نزد 8227770926014776

 پایان تایا فيش واریزی  ضمانت نامه و(  940700400722218227770926014776 شناسه واریز  ) ساوه و خدمات بهداشتی درمانی پزشكی

و خدمات بهداشتی  پزشكی علوم دانشكده یک شماره ساختمان جمهوری خيابانساوه ابتدای  آدرس به 7822/  28/  70 یكشنبه روز اداری وقت

  شود بارگذاری تدارکات سامانه در نامه ضمانت pdf فایل و 09796 – 16607 پستی کدگردد  رفاهی امور و پشتيبانی اداره تحویل ساوهدرمانی 

از پذیرش هرگونه ضمانت نامه های  7091 / 72 / 27در تاریخ  722 / 7089  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به شماره طبق نامهتبصره : 

 مزایده ها و قراردادهای منعقده با مشاوران و پيمانكاران معذوریم . ,صادره از شعب بانک اقتصاد نوین در مناقصه ها 

 . ... یا هرگونه تایيدیه مطالبات مالی از دانشكده قابل قبول نمی باشدهر گونه چک اعم از حامل، بين بانكی و 

 .باشد مزایده در کننده شرکت بنام بایست می واریزی فيش یا و نامه ضمانتتبصره : 

 شامل : "ب"پاکت 

 مزایده گراسناد مزایده با مهر و امضای   ( 7
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 مزایده گر تصویر شناسنامه و کارت ملی(  0

 پاکت ب ، الزاما می بایست توسط مزایده گر مهر و امضا گرددتمامی اسناد 

  الكترونيكی دولت ) ستاد  تدارکات سامانه درتبصره : تمامی اسناد پاکت ب ، الزاما می بایست توسط صاحبان حق امضاء تعهد آور مهر و امضا گردد و 

 . شود بارگذاری pdfبه صورت فایل 

 شامل : "ج"پاکت  

 پيشنهاد قيمت

 فرم در اعالمی موارد و اعالم نماید دارد می دریافت اسناد این پيوست به که پيشنهاد فرم طبق باید صرفاً را خود پيشنهادی مبلغ گران مزایده:  7تبصره 

 شود تكميل "دقيقا باید مذکور

 باشد، کمتر مزایده پایه قيمت از آنها پيشنهادی مبلغ کهدر صورتيكه  باشد کمتر مزایده پایه قيمتنباید از قيمت پيشنهادی مزایده گران :  0تبصره 

 .شود می ردپيشنهاد 

، قيمت پيشنهادی خود را اعالم نموده و بعدا نمی تواند مزایده اقرار می نماید که با اطالع کامل از موضوع و مفاد  مزایدهشرکت کننده در :  0تبصره 

 .به عذر عدم اطالع و غيره استناد کند 

 .است الزامی فرم پيشنهاد قيمت در متقاضی شماره تماس و آدرس ذکر:  8تبصره 

 و پيشنهادی های ارائه نرخ در دهندگان پيشنهاد چنانچه .شود تكميل خوانا بطور و خوردگی قلم بدون باید گر مزایده قيمت پيشنهاد : فرم 0تبصره 

 پيشنهاد فرم در که پيشنهادی های نرخ حال هر ودر داشت نخواهد را ادعایی گونه هيچ حق باشند شده خود ضرر به اشتباهی دچار خود محاسبات در

  .گرفت خواهد قرار عمل مالك شده قيد گر مزایده قيمت

 عمل خواهد مالك حروف به شده تحریر نرخ باشد داشته وجود اختالف عدد به شده تحریر نرخ و حروف به شده تحریر بين نرخ چنانچه :  6تبصره  

 .بود

ریال  422 , 222 , 222 معادل  7822/  20/  71مورخ  7822/ د /  797/  968طبق نامه کارشناسی شماره  مزایده مورد پایه قيمت :  1تبصره 

 .گردد  می اعالم

   هيچ یک از شرکت کنندگان در مزایده نمی توانند بيش از یک پيشنهاد تسليم نمایند:  4تبصره 
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     می باشد . کاری روز 02به مدت حداکثر پيشنهاد قيمت شرکت کنندگان در مزایده  مدت اعتبار:  9تبصره 

 می بایست مبلغ پيشنهادی خود را به طور دقيق و قطعی اعالم نمایند مزایدهشرکت کنندگان در :  72تبصره 

 واحد مزایده گزار می باشد يين شده: شرکت در مزایده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف تع 77تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


