باسمه تعالی
فرم شرکت در مزایده عمومی
موضوع مزایده :عبارتست از واگذاری کلینیک (اتاق پزشک و ترزیقات) بصورت اجاره (یک ساله )

ردیف

عنوان

1

اتاق پزشک  :یک نفر پزشک عمومی بعنوان مسئول فنی درمانگاه

قیمت پایه (به ریال)
00/000/000

اتاق تزریقات و پانسمان  :بهیار با مدرک بهیاری -پرستار و یا
تکنسین بیهوشی
 -1متقاضیان شرکت درمزایده می بایست مبلغ یک میلیون ریال بصورت نقدی به حساب 1012619026110
واریز و فیش آن در پاکت الف تحویل دهند.
 -2میزان سپرده جهت شرکت در مزایده مبلغ چهار میلیون تومان است که می بایست بصورت نقدی به حسااب
 1012619026110واریز و فیش آن در پاکت الف تحویل گردد.
 -0در صورت انصراف پس از اعالم برنده سپرده موضوع بند 2به نفع دانشگاه آزاد اسالمی ضبط و وصول خواهاد
شد.
 -4دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله اختیارات تام داشته و شرکت کنندگان درمزایده حا
هیچ گونه اعتراضی را نخواهند داشت.
 -5به پیشنهادات فاقد تضمین

مبهم  ،مخدوش  ،مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی کاه باا شارایط مزایاده

مغایرت داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل شود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6دانشگاه ح تغییر ،اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات مزایده را دارد
 -7ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط شرکت در مزایده و اختیارات دساتگاه مزایاده گا ار مای باشاد.
پیشنهاد دهنده رونوشت برابر با اصل کارت ملی و همه صفحات شناسنامه و گواهی طبابت (پزشک عمومی) و
وگواهی مسئولیت فنی  ،فیش های واریزی را در پاکت «الف» قرار می گیرد .و پاکات «ب» فقاط حااوی
قیمت پیشنهادی تحویل نماید در صورت نقص مدارک الزم در پاکت «الف» از بازگشائی پاکت «ب» خودداری
میگردد.
 -8پس از بازگشائی پاکت (الف) و دستیابی به اینکه چه کسانی مدارک بدون نقص ارائه نموده اند  ،اقادام باه
بازگشائی پاکت (ب) شده و با توجه به قیمت پیشنهادی و رعایت سایر مقررات مراتاب تعیاین برناده ماورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
 -9مورد مزایده بنا به تشخیص دانشگاه به باالترین قیمت پیشنهادی اجاره داده می شود .بادین ترتیاب قیمات
پیشنهادی شرکت کنندگان درمزایده مالک عمل برای تعیین برناده یاا برنادگان اول و دوم و ساوم مزایاده
خواهد بود .برنده دوم مزایده شخصی است که اختالف قیمت آن با نفر اول بیش از  %5نباشد.
 -10در صورتیکه برنده مزایده (نفراول) از انجام معامله خودداری نماید سپرده شرکت در مزایده به نفع مشاارالیه
ضبط می گردد و چنانچه تفاوت قیمت نفر اول با نفر دوم بیشتر از  %5نباشد باه برناده دوم مزایاده جهات
انجام معامله مراجعه می گردد و چنانچه نفر دوم نیز از انجام معامله خودداری نماید سپرده وی نیاز باه نفاع
دانشگاه ضبط وبه شرح فوق به نفر سوم مراجعه خواهد شد.

محل امضای پیشنهاد دهنده

-11اگرمبلغ پیشنهادی دو نفر شرکت کننده یکسان باشد و نسبت به انجام معامله بین آنان تواف حاصال نشاود
برنده مزایده با نظر کمیسیون معامالت دانشگاه تعیین خواهد شد.
-12کمیسیون معامالت حداکثر ظرف مدت  2روز پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد قبول دانشگاه  ،نظر خود
را به نفر اول مزایده عمومی اعالم نموده و پس از آن سپرده شرکت در مزایده سایر شرکت کنندگان به
استثنای نفرات اول و دوم و سوم مزایده  ،آزاد خواهد شد.
 -10کلیه هزینه های کارشناسی  ،آگهی روزنامه  ،و هرگونه حقوق و عوارض دولتای و مالیاات برعهاده مساتاجر
( برنده مزایده) خواهد بود.
-14شرکت کننده در مزایده قرابت نسبی و یا سببی با هیکاران دانشگاه اعم از هنات علیی و کارمند نداشته باشد .اگر در هر
مرحله احراز گردد دانشگاه آزاد اسالمی صالحنت فسخ معامله و ضبط تضامن را دارد.
-15اینجانب با امضای ذیل ای برگه اعالم می نیایم که آین نامه معامالت دانشگاه آزاد اسالمی را مطالعمه نیممدم و کلنمه
قراردادهای پنشنهادی اداره کل حقمقی دانشگاه آزاد اسالمی استان سنستان و بلمچستان را نظمر بمه مطالعمه قبمم
می نیایم .

ج) :مدارک الزم جهت شرکت در مزایده عمومی(پاکت الف)
 -1تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 -2مجوزهای مربوطه (اصل یا برابر با اصل) شامل مجوز طبابت یک نفر پزشک و گواهی تایید صالحیت یاک نفار
مسئول فنی ؛ یک نفر با مدرک تحصیلی بهیاری  ،یک نفر با مدرک تحصایلی پرساتاری و یاک نفار باا مادرک
تحصیلی تکنسین بیهوشی برای کادر ترزیقات و پانسمان
 -2فیش های واریزی به مبلغ یک میلیون ریال و چهل میلیون ریال بصورت جداگانه در دو فیش
 -0برگ شرایط و مشخصات مزایده به همراه  2فقره فیش واریازی و تصاویر مادارک خواساته شاده در بناد 2
می بایست در پاکت الف و ب بصورت الک و مهر شده در مهلت مقرر تحویل اداره کل حراست دانشگاه گردد.
د :پاکت ( ب )
پاکت ب فقط حاوی برگ پیشنهاد قیمت
ه :زمان و مکان مزایده:
زمان بازدید از تاریخ انتشار آگهی ( به مدت 10روز) از ساعت  8الی  14ظهر ادامه دارد.
محل مزایده زاهدان – خیابان دانشگاه –دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان – کلینیک فرهیختگان می باشاد .و محال
تحویل پیشنهادات اداره کل حراست استان ( واقع در طبقه دوم دفتر مرکزی مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی ) است.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد .پس از تعیین برنده ؛ طرف قارارداد
برای احراز مدارک ادعایی و امکان انعقاد عقد یک ساله اجاره به اداره کل حقوقی استان مراجعه می نماید.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ:
آدرس محل کار :
آدرس محل سکونت :

تلفن:
تلفن :

محل امضای پیشنهاد دهنده

باسمه تعالی
برگ شرکت در مزایده عمومی « پیشنهاد قیمت»
این برگ توسط متقاضی به طور کامل تکمیل گردد در غیر اینصورت معتبار نخواهاد
بود.

عطف به اطالعیه و آگهی منتشره در مورد واگ اری کلینیک (اتاق پزشک – اتاق تزریقات به همراه کاادر
درمانی ) آن دانشگاه از طری مزایده عمومی اجاره اینجانب :
ملی:

بشماره

فرزند:

ضمن اطالع و قبول کلیه شرایط و مشخصات مزایاده کاه باه امضاای اینجاناب

رسیده است با ارائه مدارک الزم مایل به شرکت در مزایده بوده و اعالم می نماایم کاه موضاوع مزایاده
م کور را به شرح مبلغ مندرج در جدول زیربرای یکسال اجاره می نمایم.
ردیف

نوع

1

اتاق پزشک – اتاق تزریقات (به همراه کادردرمانی )

قیمت پیشنهادی

قیمت
پایه(ریال)ماهیانه
00 /000/000

مجدداً اعالم می نمایم که فرم شرکت در مزایده را به دقت مطالعه نموده و از ماورد مزایاده نیاز بازدیاد
بعمل آورده و پس از رویت با اعالم و اطالع کامل از کمیت و کیفیت مورد نظر مزایاده مباادرت باه ارائاه
قیمت نموده ام .
چنانچه پنشنهاد اینجانب ممرد قبم قرار گنرد .
 -1تأیند می نیایم کلنه ضیائم اسناد و مدارك مزایده جزء الینفك ای پنشنهاد محسمب می شمد و از مفاد
قراردادهای اداره کل حقمقی دانشگاه آزاد اسالمی استان سنستان و بلمچستان مطلع می باشم.

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

آدرس محل سکونت و شماره تلفن:
نشانی محل کار و تلفن
امضاء
و اثر انگشت:

محل امضای پیشنهاد دهنده

