اسناد مزايده
فروش تخت خواب فلزی مستعمل به همراه يک عدد کانکس
آلومینیوم و ساير ضايعات فلزی و پالستیکی متفرقه
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شرايط شرکت در مزايده
-1موضوع مزايده :فروش تعداد  400عدد تخت خواب فلزی مستعمل به همراه یک عدد کانکس آلومینیوم
و سایر ضایعات فلزی و پالستیکی متفرقه
 -2نحوه شرکت در مزايده :

-1شرکت کنندگان بایستی مدارك خود را در یک پاکت سربسته و الك و مهر شده که محتوی دو پاکت (الف)
و (ب) به شرح ذیل میباشد حداکثر ظرف مدت  10روز کاری پس از چاپ آگهی تحویل دبیرخانه دانشگاه و
یا از طریق پست پیشتاز به آدرس :کاشان بلوار قطب راوندی خیابان استادان کد پستی 8715998151:صندوق
پستی 87135/433:ارسال نمایند.
 - 2شرکت کننده باید تمام اسناد و مدارك مزایده را بدون تغییر حذف یا قرار دادن شرط در آن تکمیل و
تنظیم و مهر و امضاء نمایند و چنانچه مدارك پیشنهاد کنندگان در پاکت الف ناقص باشد شرکت کننده از
لیست حذف و پاکت ب باز نخواهد شد .
 -3تمام اقالم موضوع مزایده متناسب با نوع و جنس مربوطه و بدون تفکیک ،کسر و یا حذف متعلقات مربوطه
به صورت یک جا به برنده واگذار خواهد شد.
-4به پیشنهادات مشروط ،مبهم و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
 -5چنانچه برنده ظرف مدت  2روز کاری پس از ابالغ دانشگاه جهت انعقاد قرارداد(خرید اموال موضوع مزایده)
خودداری کند سپرده وی به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد و با نفر برنده بعدی قرارداد منعقد خواهد شد
و نفرات بعد نیز چنانچه ظرف مدت مذکور از انعقاد قرارداد خودداری کند سپرده وی نیز ضبط خواهد شد .
-6دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
پاکت الف شامل :

 : 1ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی ضمانت شرکت در مزایده
تبصره :سپرده شرکت در مزایده مبلغ  80.000.000ریال میباشد که باید به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی
با حداقل اعتبار  2ماهه یا فیش واریز وجه به شماره حساب  0202120212000بانک ملی به نام دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کاشان صورت گیرد .
 : 2فیش واریزی بانکی به مبلغ  500/000ریال به حساب شماره  0202120212000بانک ملی بابت خرید
اسناد مزایده.
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 :3اسناد مزایده که به امضاء متقاضی رسیده است به همراه مدارك شناسایی شامل فتوکپی شناسنامه،
کارت ملی و در خصوص اشخاص حقوقی مدارك ثبتی و اساسنامه شرکت
پاکت ب شامل :

فرم پیشنهاد قیمت (فرم شماره )3
تبصره  :متقاضیان باید فرم پیشنهاد قیمت را پس از امضاء و اثر انگشت (در خصوص اشخاص حقوقی ،امضاء
مجاز به همراه مهر شرکت) در پاکت ب قرار دهند .
 -3ساير شرايط :
-1پس از توزین اقالم ،برنده مزایده موظف است ،بهای آن را بال فاصله نقداً به حساب شماره 0202120212000

نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمی کاشان واریز و فیش آن را به امور مالی دانشگاه تحویل نماید .
تبصره :در صورت عدم پرداخت در زمان مذکور برنده متعهد به عودن اموال به دانشگاه خواهد بود که در این
صورت عالوه بر ضبط تضمین برنده هزینه حمل نیز بر عهده وی خواهد بود و برنده حق هر گونه اعتراضی را
از خود سلب و ساقط مینماید .
 -2مالك محاسبه وزن دقیق و بهای نهایی  ،قبض باسکول صادره مورد تایید دستگاه نظارت دانشگاه خواهد
بود .
 -3پرداخت هزینه باسکول به عهده خریدار میباشد .
-4ساعت کار تخلیه و خروج اقالم برابر ساعات اعالمی از سوی دستگاه نظارت میباشد .
-5برنده مزایده ملزم و موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات بهداشت کار و نکات ایمنی میباشد لذا در
صورت بروز هرگونه حادثه برای کارگران وی یا هر شخص ثالث دیگر در رابطه با موضوع مزایده و ناشی از
اهمال برنده ،جبران کلیه خسارات وارده به دانشگاه آزاد اسالمی و احد کاشان و سایر اشخاص ذینفع کالً به
عهده خریدار میباشد و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .
-6پرداخت هرگونه کسورات که به این مزایده تعلق بگیرد به عهده برنده میباشد .
 -7در صورتی که برنده مزایده پس از اعالم توسط مزایده گذار از خرید اقالم منصرف شده و یا به هر دلیلی
از انعقاد قرارداد(واریز وجه و خرید اموال) خودداری نماید مبلغ سپرده وی بابت شرکت در مزایده به نفع
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان ضبط و طبق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد .
-8پس از برگزاری جلسه بازگشایی پاکات ،کلیه مستندات مربوط به مزایده جهت تایید به کمیسیون معامالت
استان اصفهان ارسال خواهد شد ،لذا تکلیف برنده نهایی ،اعالم این موضوع به وی و همچنین بارگیری اقالم
موضوع مزایده ،پس از ابالغ مصوبه کمیسیون معامالت استان امکان پذیر خواهد بود.
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 -9محل دپو اموال مذکور دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان میباشد بدیهی است مسئولیت برش و بارگیری و
حمل اموال خریداری شده از محل مذکور به انبار خریدار تماماً به عهده برنده مزایده بوده و مزایده گذار
هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .
 -10تحویل قطعی اقالم به خریدار پس از صدور قبوض باسکول و بررسی آنها و اخذ رسید پرداخت وجه آن
صورت میپذیرد .
 -11تامین کلیه لوازم ،ماشین آالت  ،ملزومات  ،تجهیزات  ،حمل و نقل و نیروی انسانی جهت اجرای کامل
موضوع مزایده کالً به عهده خریدار بوده و برنده مزایده ملزم و متعهد به پرداخت کلیه هزینههای آن میباشد
 -12نظارت بر حسن اجرای مزایده بر عهده مسئول اموال دانشگاه آزاد اسالمی کاشان به عنوان ناظر می باشد
و برنده مزایده مکلف است طبق برنامه اعالمی توسط دستگاه نظارت نسبت به بارگیری و حمل اقدام نماید.
 -13برنده مزایده تنها اقالمی را می تواند بارگیری کند که دستگاه نظارت تایید نماید .
 -14هزینه درج آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده میباشد .
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مشخصات قیمت
درجفرم پیشنهاد
فرم : 3
فرم: 2شماره
شرکت کننده
فرم شماره

نام ........................ :
نام خانوادگی ............................ :
کد ملی/شناسه ملی ................................. :

آدرس دقیق ................................................................................................. :
تلفن ........................................ :
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ا ينجانب  ........................... :شخص حقيقي /مدير عامل شركت  ................................ :به شماره
ثبت  ............................. :به نشاني ............................................................................................. :
تلفن  ....................................... :ضمن قبول شرايط مطروحه در اسناد مزايده و بازديد از اموال
موضوع مزايده دانشگاه  ،قيمت پيشنهادي خود را به شرح جدول ذيل ارائه مينمايم .
رد
يف

شرح كاال

قيمت پايه (ريال)

مبلغ پيشنهادي (ريال)

هر كيلو گرم

هر كيلو گرم

1

تخت خواب فلزي يک و دو طبقه

29/500

2

ورق هاي نئوپان

3/000

3

تخته هاي كفي تخت خواب ها

5/000

4

اسکلت فلزي كانکس

29/500

به عدد :
به حروف :
به عدد :
به حروف :
به عدد :
به حروف :
به عدد :

5

6

ورق آلومينيوم پوشش دهنده بدنه
بيروني كانکس
لوازم ضايعاتي فلزي ،خودرو
فرسوده،پمپ آب فرسوده

به حروف :

به عدد :

140/000

به حروف :
به عدد :

25/000

به حروف :
به عدد :

7

لوازم اسقاطي پالستيکي
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10/000

به حروف :

