ثسوِ تؼبلی
((فرم مسایده عمومی فروش آهن آالت مازاد و ضایعاتی پروشه دانشکده فنی (طرح  )2211دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه))

زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس فیطٍظوَُ زض ًظط زاضز آّيآالت ذبم ،سبذتًِ ،ین سبذتِ ٍ ًػت ضسُ زض لسوت ارطا
ضسُ اسىلت فلعی پطٍغُ هتَلف هبًسُ  4قجمِ زاًطىسُ فٌی (قطح ضوبضُ  )1123سبیت هزتوغ زاًطگبّی ذَز
ٍالغ زض اًتْبی ضْطن وَّسبض فیطٍظوَُ ٍ سبیط آّيآالت ؾبیؼبتی ذَز ضا اظ قطیك ثطگعاضی تططیفبت هعایسُ
ػوَهی ثِ فطٍش ثطسبًس.
لصا هتمبؾیبى ٍارس ضطایف هیتَاًٌس ؾوي زضیبفت اسٌبز هعایسُ اظ سبیت الىتطًٍیىی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس
فیطٍظوَُ ثِ آزضس ،www.iaufb.ac.ir :رْت ثبظزیس اظ هحل ،زض سبػبت ازاضی ّوِ ایبم ّفتِ (ثزع ضٍظّبی
روؼِ ٍ ضٌجِ) ثِ زفتط فٌی ایي ٍاحس زاًطگبّی ٍالغ زض سبذتوبى ازاضی ضوبضُ یه سبیت هطوعی ثِ ًطبًی اثتسای
ضْطن ٍلیؼػط (ػذ) فیطٍظوَُ هطارؼِ ًوَزُ ٍ پس اظ تىویل اسٌبز هعایسُ ٍ لطاض زازى زض پبوتْبی ((الف)) ٍ ((ة))
ٍ هْط ٍ هَم ًوَزى آًْب ،حساوخط تب پبیبى سبػت ازاضی ضٍظ چْبضضٌجِ هَضخ  ،98/10/11ثِ زثیطذبًِ ایي ٍاحس
زاًطگبّی ٍالغ زض سبذتوبى ازاضی ضوبضُ یه سبیت هطوعی ثِ ًطبًی اثتسای ضْطن ٍلیؼػط (ػذ) فیطٍظوَُ تحَیل
زٌّس.
شرایط مسایده:
-1
-2
-3

-4

ّعیٌِ زضد آگْی هعایسُ زض ضٍظًبهِّبی وخیطاالًتطبض ّوطْطی ،فطّیرتگبى ٍ ربم رن ضطق استبى تْطاى
ثؼْسُ ثطًسُ هعایسُ هی ثبضس.
ثطش ٍ اٍضاق ًوَزى (زهًَتبغ) لسوت ارطا ضسُ اسىلت فلعی پطٍغُ ٍ ترطیت سمف ثتي آضهِ ٍ ّعیٌِ ػولیبت
هصوَض ثؼْسُ ثطًسُ هعایسُ هیثبضس.
هَؾَع هعایسُ ،زضذػَظ فطٍش توبهی آّي آالتی وِ زفتط فٌی ٍاحس هطرع ًوَزُ ٍ زض ثبظزیس هحل ثِ
هتمبؾیبى ًطبى زازُ ذَاّس ضس ٍ ػولیبت رٌجی آى ًظیط ترطیت سمف ثتي آضهِ ٍ زهًَتبغ اسىلت فلعی
هیثبضس ٍ توبهی آّيآالت هصوَض ثبیس تَسف ثطًسُ هعایسُ اظ هحل پطٍغُ ذبضد گطزز ٍ ثْبی آى ضا ثِ حسبة
زاًطگبُ ٍاضیع ًوبیس.
هتمبؾیبى هیثبیست ثِ ػٌَاى تؿویي ضطوت زض هعایسُ هؼبزل هجلغ ّ( 700/000/000فتػس هیلیَى) ضیبل
ؾوبًتٌبهِ ثبًىی زض ٍرِ زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس فیطٍظوَُ هؼتجط تب تبضید  1398/12/20یب فیص ثبًىی
هؼبزل آىٍ ،اضیعی ثِ حسبة ثبًىی ثِ ضوبضُ  0216252026001ثِ ًبم هتفطلِ زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس
فیطٍظوَُ ًعز ثبًه هلی ضؼجِ فیطٍظوَُ ضا زض پبوت ((الف)) لطاض زازُ ٍ ثِ زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس فیطٍظوَُ
تسلین ًوبیٌس .ثسیْی است پس اظ ثبظگطبیی اسٌبز هعایسُ ،ؾوبًتٌبهِ یب هجلغ تؿویي ٍاضیعی ضطوت زض هعایسُ
هتمبؾیبًی وِ حبئع ضتجِّبی اٍل تب سَم ضًَس ،تب اًؼمبز لطاضزاز ثب ثطًسُ ًعز زاًطگبُ ثِ ٍزیؼِ ثبلی ذَاّس هبًس ٍ
ؾوبًتٌبهِ یب هجلغ ٍاضیعی سبیط ضطوت وٌٌسگبى زض لجبل زضذَاست وتجی ،ػَزت زازُ ذَاّس ضس.

 -5پس اظ اًؼمبز لطاضزاز ثب ضتجِ اٍل ،تؿویي ضطوت زض هعایسُ ضتجِ ّبی زٍم ٍ سَم زض لجبل زضذَاست وتجی
ػَزت زازُ ذَاّس ضس ٍ زضغَضت استٌىبف ضتجِ اٍل اظ اًؼمبز لطاضزاز ،ؾوي ؾجف تؿویي ضطوت زض هعایسُ
ضتجِ اٍل ثِ ًفغ زاًطگبُ ٍ اًؼمبز لطاضزاز ثب ضتجِ زٍم ،تؿویي ضطوت زض هعایسُ ضتجِ سَم ػَزت زازُ ذَاّس ضس
ٍ زض غَضت استٌىبف ضتجِ ّبی اٍل ٍ زٍم اظ اًؼمبز لطاضزاز ،پس اظ ؾجف تؿویي ضطوت زض هعایسُ آًْب ثِ ًفغ
زاًطگبُ ،لطاضزاز ثب ضتجِ سَم هٌؼمس ذَاّس ضس .ثسیْی است چٌبًچِ توبهی ضتجِّبی اٍل تب سَم هعایسُ اظ اًؼمبز
لطاضزاز استٌىبف ٍضظًس ،تؿویي ّط سِ ثِ ًفغ زاًطگبُ ؾجف ذَاّس ضس.
 -6پس اظ تؼییي ثطًسُ هعایسُ ٍ اػالم وتجی اظ قطف زاًطگبُ ثِ ٍی ،ثطًسُ هعایسُ هیثبیست هجلغ 700/000/000
(ّفتػس هیلیَى) ضیبل ثؼٌَاى تؿویي حسي اًزبم تؼْسات ثػَضت ؾوبًتٌبهِ ثبًىی هؼتجط تب تبضید  ٍ 98/12/20یب
فیص ٍاضیعی هؼبزل آى ثِ ضوبضُ حسبة شوط ضسُ زض ثٌس  4ضطایف هعایسُ ،تسلین زاًطگبُ ًوبیس ٍ سپس زاًطگبُ
تؿویي ضطوت زض هعایسُ ٍی ضا ػَزت ذَاّس ًوَز .تجسیل تؿویي ضطوت زض هعایسُ ثِ تؿویي حسي اًزبم
تؼْسات ،ثب زضذَاست وتجی هتمبؾی ٍ تبییس زاًطگبُ ٍ هَافمت ثبًه غبزض وٌٌسُ ؾوبًتٌبهِ ثبثت اغالح ػٌَاى آى،
اهىبى پصیط هیثبضس.
 -7ثب ػٌبیت ثِ تفبٍت لیوتْبی آّيآالت ؾبیؼبتی ثب آّيآالت ذبم ،سبذتِ ٍ ًین سبذتِ ضٍی ظهیي ،ضطوت
وٌٌسگبى زض هعایسُ هی ثبیست لیوتْبی ّطوسام ضا رساگبًِ زض ثطگِ پیطٌْبز لیوت زضد ًوبیٌس.
 -8ثطًسُ هعایسُ هیثبیست ّط زستِ اظ آّيآالت هٌسضد زض ثٌس فَق ضا تحت ًظبضت زفتط فٌی ٍ حطاست زاًطگبُ،
ثػَضت رساگبًِ ذبضد ًوبیس.
 -9ثطآٍضز ولی آّيآالت ؾبیؼبتی حسٍز  420تي ٍ آّي آالت سبذتِ ٍ ًین سبذتِ ضٍی ظهیي حسٍز  75تي ٍ
آّيآالت ذبم حسٍز  75تي هیثبضس لیىي هالن ًْبیی ثطای هحبسجِ هجلغ ،تٌبغ ذطٍری ٍ لجؽ ثبسىَلی
هیثبضس وِ اظ هبثِالتفبٍت ٍظى پط ٍ ذبلی ذَزضٍی حول ثبض حبغل هیگطزز.
 -10ثطًسُ هعایسُ زض ًرستیي هطحلِ ثبیس ًسجت ثِ ترطیت سمف ثتي آضهِ ٍ ثطش ٍ اٍضاق ًوَزى (زهًَتبغ)
لسوت ًػت ضسُ اسىلت فلعی السام ًوبیس.
 -11ثطًسُ هعایسُ هسئَل ولیِ ازػبّبی ثیوِای ٍ استرساهی ػَاهلص وِ ارطای هَضز هعایسُ ضا ثِ ػْسُ زاضًس،
هیثبضس ٍ زاًطگبُ زض ایٌرػَظ ّیچ هسئَلیتی ًساضز.
 -12ثطًسُ هعایسُ هسئَل تأهیي زستىص ایوٌی ،وفص ایوٌی ،قٌبة هحبفظ ،لجبس وبض ،غصا ٍ هحل استطاحت
ػَاهلص وِ ارطای هَضز هعایسُ ضا ثِ ػْسُ زاضًس ،هیثبضس ٍ زاًطگبُ زض ایٌرػَظ ّیچ هسئَلیتی ًساضز.
 -13ثب ػٌبیت ثِ ایٌىِ ثطش ٍ اٍضاق ًوَزى (زهًَتبغ) لسوت ارطا ضسُ اسىلت فلعی ٍ ترطیت سمف ثتي آضهِ،
ػولیبت ارطایی زض اضتفبع هیثبضس ،ؾطٍضت زاضز ثطًسُ هعایسُ اظ اویپ ارطایی هبّط ثطای ایٌىبض استفبزُ ًوبیس ٍ
ضػبیت هسبئل ایوٌی هٌسضد زض هجحج  12همطضات هلی سبذتوبى ایطاى زض ایٌرػَظ ٍ ثطای ربثزبیی سبیط
آّيآالت العاهی است.

 -14ثطًسُ هعایسُ ثبیس ثب ّعیٌِ ذَز السام ثِ ثیوِ هسئَلیت هسًی ول وبضگبُ ثِ هست حسالل یه هبُ ضوسی
ًوبیس ٍ ثیوِ هصوَض هیثبیست پَضص ثیوِای ثی ًبم ثطای حسالل ً 5فط ضا زض وبضگبُ ثبثت حَازث حیي وبض
تأهیي ًوبیس .هزَظ ضطٍع ّط گًَِ ػولیبت زهًَتبغ ٍ ذطٍد آّيآالت هٌَـ ثِ تسلین یه ًسرِ هؼتجط اظ ثیوِ
ًبهِ هصوَض ثِ زاًطگبُ ثَزُ ٍ هزَظ هطثَقِ تَسف زفتط فٌی ،تساضوبت ٍ حطاست ٍاحس زاًطگبّی غبزض هیگطزز.
 -15تأهیي ٍ ّعیٌِ ٍسبیل ٍ اثعاضآالتی وِ ثطای ثطش ٍ اٍضاق ًوَزى (زهًَتبغ) لسوت ارطا ضسُ اسىلت فلعی ٍ
سمف ثتي آضهِ ًیبظ است (ًظیط رطحمیل ،وبثل ،پیىَض ٍ غیطُ) ،ثِ ػْسُ ثطًسُ هعایسُ هیثبضس ٍ زاًطگبُ زض
ایٌرػَظ ّیچ هسئَلیتی ًساضز.
 -16تأهیي ،وطایِ حولّ ،عیٌِ ثبضگیطی ٍ ترلیِ ذَزضٍّبیی وِ ثطای حول آّيآالت ثِ ثبسىَل ٍ ثیطٍى اظ زاًطگبُ
ًیبظ است ،ثِ ػْسُ ثطًسُ هعایسُ هیثبضس ٍ زاًطگبُ زض ایٌرػَظ ّیچ هسئَلیتی ًساضز.
 -17ضطوت وٌٌسگبى زض هعایسُ هیثبیست ؾوي پصیطش ضطایف هٌسضد زض فطم هعایسُ ،لجل اظ تحَیل ،توبهی
ثطگِّبی اسٌبز هعایسُ ضا هْط ٍ اهؿب ًوبیٌس.
 -18ضطوت وٌٌسگبى حمیمی زض هعایسُ هیثبیست ػالٍُ ثط فطم اهؿبء ٍ هْط ضسُ هعایسُ؛ تػَیط ضٌبسٌبهِ ،تػَیط
وبضت هلی ٍ اغل تؿویي ضطوت زض هعایسُ ضا زض پبوت ((الف)) لطاض زٌّس.
 -19ضطوت وٌٌسگبى حمَلی زض هعایسُ هیثبیست ػالٍُ ثط فطم هْط ٍ اهؿب ضسُ ضطایف هعایسُ؛ تػَیط اسبسٌبهِ،
آگْی تأسیس ضطوت ٍ تغییطات سْبهساضاى هٌسضد زض ضٍظًبهِ ضسوی ،هؼطفیٌبهِ ًوبیٌسُ تبم االذتیبض ٍ تػَیط
ضٌبسٌبهِ ٍ تػَیط وبضت هلی ٍی ،تػَیط ضٌبسٌبهِ ٍ تػَیط وبضت هلی هسیطػبهل ٍ اغل تؿویي ضطوت زض
هعایسُ ضا زض پبوت ((الف)) لطاض زٌّس.
 -20توبهی ضطوت وٌٌسگبى زض هعایسُ هیثبیست فطم تىویل ضسُ ثسٍى ذسضِ ٍ للن ذَضزگی پیطٌْبز لیوت وِ
ًطبًی ٍ ضوبضُ توبس ذَز ضا زض آى زضد وطزُ ٍ اهؿبء ٍ هْط ًوَزُاًس ضا زض پبوت ((ة)) لطاض زٌّس.
 -21ضطوت وٌٌسگبى زض هعایسُ هیثبیست پس اظ ثستي ٍ هْط ٍ هَم پبوتْبی ((الف)) ٍ ((ة)) ،ضٍی ّط زٍ پبوت،
هَؾَع هعایسُ ٍ اسن ضطوت ٍ یب ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ذَز ضا زضد وطزُ ٍ اهؿبء ٍ هْط ًوبیٌس ٍ تطتیت ((الف)) ٍ
((ة)) پبوتْب ضا ضٍی آًْب هطرع ًوبیٌس.
 -22ضطوت وٌٌسگبى زض هعایسًُ ،جبیس هطوَل لبًَى هٌغ هساذلِ وبضهٌساى زض هؼبهالت زٍلتی هػَة 77/10/22
ثبضٌس.
 -23ضطوت گٌٌسگبى زض هعایسُ ،ثبیس زض فطم پیطٌْبز لیوت ،پس اظ زضد لیوت پیطٌْبزی ذَز ثِ اظای ّط
ویلَگطم ثطای ّط آیتن ٍ هحبسجِ لیوت ول آى آیتن ثطحست ضیبل ٍ هحبسجِ ٍ زضد لیوت ول هزوَع سِ
آیتن 9 ،زضغس آى ضا ثِ ػٌَاى هبلیبت ثط اضظش افعٍزُ ٍ ػَاضؼ هحبسجِ ٍ زض رسٍل زضد ًوبیٌس ٍ سپس روغ
ًْبیی ثب احتسبة هبلیبت ثط اضظش افعٍزُ ٍ ػَاظؼ ضا هحبسجِ ٍ زض هحل هطرع ضسُ زضد ًوبیٌس.
 -24هالن تؼییي ثطًسُ هعایسُ ،هزوَع لیوت ّط سِ آیتن ثب احتسبة هبلیبت ثط اضظش افعٍزُ ٍ ػَاضؼ شوط ضسُ زض
ثٌس فَق هیجبضس.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه

فرم پیشنهاد قیمت
اهؿبءوٌٌسگبى ظیط پس اظ ثطضسی ٍ آگبّی وبهل ٍ پصیطش ضطایف هعایسُ هٌسد زض فطم هطثَقِ ،لیوتْبی
پیطٌْبزی ذَز ضا ثِ ضطح هٌسد زضرسٍل شیل اػالم هی ًوبیس:
قیمت پیشنهادی به ازای هرکیلوگرم

قیمت پیشنهادی به ازای هرکیلوگرم

به عدد (ریال)

به حروف (ریال)

مقدار

ردیف

شرح

1

ذطیس آّي آالت
ؾبیؼبتی ضٍی ظهیي ٍ
اسىلت فلعی ًػت ضسُ
ثب زض ًظط گطفتي
ػولیبت زهًَتبغ آى

420000

2

آّي آالت سبذتِ ٍ ًین
سبذتِ هَرَز ضٍی
ظهیي

75000

3

آّي آالت ذبم هَرَز
ضٍی ظهیي

75000

روغ ول

حدودی
(کیلوگرم)

قیمت کل
(ریال)

570000

 9زضغس هبلیبت ثط اضظش افعٍزُ ٍ ػَاضؼ
روغ ول ثب احتسبة  9زضغس هبلیبت ثط اضظش افعٍزُ ٍ ػَاضؼ

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ٍ یب ًبم ضطوت:
ًطبًی:

ضوبضُ توبس:
هْط ٍ اهؿبءهزبظ ٍ تؼْسآٍض:

