
 : ششایط اختصاصی 

 12/10/1394 هَسخِ 43700/94/100ًظش داسد باستٌاد هجَصشواسُ  ّفت تیش دٍسٍد دسشْذای بیواسستاى 

سا با هشخصات  خَدآّي آالت ضایعاتی قلن  اهَال اسقاط ٍ 83، علَم پضشکی لشستاى  داًشگاُ سیاست هحتشم

دعَت  هتقاضیاى بِ ٍاجذیي ششایط بِ فشٍش بشساًذ ، لزا اص هضایذُ هٌذسج دس ششایط اختصاصی اص طشیق 

 ششکت فشهایٌذ  هضایذُ، دس ایي  ٍششایط ریل هیگشدد با تَجِ بِ هفاد هتي آگْی 

 می باشد  20/10/1394تاریخ تحویل پاکت حاوی پیشنهاد قیمت وتضمین حداکثر تا تاریخ 

  طبق لیست مهر شده ) ضایعاتی  آهن آالت قلم اموال اسقاط  و   83اموال مورد معامله  ، شامل

 (علوم پزشکی لرستان ودرج شده در سایت دانشگاه هفت تیر دورودتوسط امین اموال بیمارستان 

 امکان پذیر  ، هفت تیر دورودبا هماهنگی امین اموال بیمارستان  د عینی اموال مورد معامله بازدی

 .است

 بابت  ، هفت تیر دورودشهدای بیمارستان وجه در   تضمین شدهلایر چک  000/000/10مبلغ

 شدهشماره سلایر ومبلغ آنها بایستی در فرم پیشنهاد قیمت قید که  تضمین شرکت در مزایده 

بیمارستان امین اموال تحویل  داخل پاکت دربستهکپی کارت ملی ،  و وهمراه فرم پیشنهاد قیمت

   .نماید هفت تیر دورود 

  به شخص درخواست  فقط باشد وعودت آن صادر شده شرکت کننده باید بنام چک تضمین شده

 امکان پذیر است کننده صدور چک 

  تمام پس از تاریخ بازگشایی پاکات و اعالم  ساعت 48برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت

بیمارستان نام درآمدهای ب 2178354954006وجه اموال مورد معامله را به حساب  بیمارستان

 .واریز نماید هفت تیر دورود شهدای 

  هفت یا مبلغ مورد معامله را بحساب درآمدهای مزایده از خرید اموال انصراف دهد چنانچه برنده

  .ضبط خواهد شد بیمارستانبنفع شرکت در مزایده تضمین چک مبلغ واریز ننماید ،  تیر دورود

 نسبت به تحویل اموال ، پس از واریز وجه   سه روز ده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدتبرن

هیچ گونه  بیمارستان هفت تیر دوروداقدام نماید در غیر اینصورت  در تایم اداری مورد معامله

برنده مزایده موظف است پس از ،ضمنا ندارد مذکور تعهدی درقبال حراست ونگهداری اموال

محل اموال اسقاطی مربوطه اقدام انتقال اموال مورد معامله نسبت به نظافت کامل محوطه و 

 .نماید

 

 تماس حاصل فرمایید  09166991872  تلفن با جهت هرگونه سوال در خصوص این مزایده 


