به نام خدا
اسناد مزایده فروش اموال اسقاطي واز رده خارج اداره کل آموزش فنی
وحرفه ای

باقيمت
جمع آوري وهزینه هاي جانبي

دادگستری

کارشتنا

رستمی

اعتمم شتده در ستتوي قيمت

كارشناسي

ردی
ف

محل فروش کاال

نام کاال

قيم پایه
به صورت
گروهی لایر

مبلغ
تضمين لایر

نوع تضمين

0

طبس

94

00/421/111

/811/111
0

ضمان نامه
بانكي ویا چك
تضمين شده

 نحوه تكميل وارسال مداركپاك ( الف) تضمين.

پاك (ب) اسناد.

اشخاص حقيقتي

اشخاص حقوقي بایستي

پاك ( ج) پيشنهاد قيم
الف وب وج

49/01/82

.

نشاني محل تسليم  :بيرجند –بلوار شتهداي عبتادي -دبيتر خانته اداره كتلآموزش فني و حرفه اي خراساي جنوبي

ساع

11

4صبح مورخه49/01/01

تاريح :

نام ونام خانوادگي وامضاء مجاز
تعهدآور

فرم شماره ()1
تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت
دولتي مورخ  1331/11/22مربوط به مزایده اموال اسقاطي
وحرفه اي خراساي جنوبي

اداره كل آموزش فني

اين پيشنهاد دهنده با امضاي ذيل ورقه  ،بدينوسيله تعهد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع
مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي و مصوب دي ماه  3117نمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به
اثبات برسد  ،كارفرما يا مزايده گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مزايده فوق را مردود و و تضمين
شركت در مزايده را ضبط نمايد.
تاريح :

نام ونام خانوادگي وامضاء مجاز
تعهدآور

فرم شماره()2

باسمه تعالي

تاريخ …………

برگ پيشنهاد قيمت ( اموال اسقاطي مركز طبس )

اینجانب.....................................فرزند...............................
 ...متولد................................ش ش....................
ساكن...................................................................تلفن.....
..................................

با اطالع كامل از مطالب مندرجه در اين برگ وآگهي مزايده

منتشره در روزنامه ،از موضوع مزايده بازديد نموده وپس از بررسي وآگاهي كامل وپذيرش تهعد اجرا
ومسئوليت در مورد مطالب ومندرجات اسنادمزايده ، ،تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان
در معامالت دولتي مورخه  0331/01/22وبه طور كلي تمامي مدارك واسناد مربوط به مزايده اموال (

مركز طبس) را پس از بازديد كامل از آن وبا اطالع كامل از جميع شرابط وعوامل موجود وبا در نظر گرفتن
قيمت پايه:

 00/421/111لایر

ريال به حروف :

مورد مزايده را به مبلغ :به عدد:

ريال خريدارم.
تاريح :

نام ونام خانوادگي وامضاء مجاز
تعهدآور
.

مرکز طبس
رديف

نام کاال

رديف

نام کاال

4

صفحه کلید کامپیوتر

14

صفحه کلید کامپیوتر

4

صفحه کلید کامپیوتر

14

صفحه کلید کامپیوتر

4

اره برقی فارسی بر

14

دريل دستی برقی

1

گندگی اصفهان رنده

11

چاپگر  4411لیزر جت

3

کف رنده عرض 31

13

فاکس شارپ 4341

4

کم کن مته اي

14

صندلی گردان

4

دستگاه فتو کپی ريکومدل 431

14

پنکه سقفی

8

دستگاه فتو کپی شارپ 4441

9

مانیتور  44اينچ ال جی

41

مانیتور  44اينچ هانسول

44

تلويزيون  41اينچ سونی

44

سمباده لرزان

44

سمباده لرزان

41

سمباده نواري

43

جاروبرقی الکترا

44

گاز سه شعله تک

44

کباب پز  4متري

48

گوشی تلفن رومیزي

49

گوشی تلفن آلمانی

41

کمد لباس  4درب

44

کمد لباس  4درب

44

کمد لباس  4درب

44

کمد لباس  4درب

41

کمد لباس  4درب

43

کمد لباس  4درب

44

کمد کتاب خانه چوبی  1شیشه

44

واريابل  4فاز

48

سماور برقی

49

سماور برقی

41

میز اداري رويه شیشه

44

میز نهار خوري رويه ورزالید

44

میز نهار خوري رويه ورزالید

44

راديو ضبط تک کاست

41

اره تیز کن آمل

43

کوره الکتريکی

44

صندلی گردان

44

صندلی گردان

48

صندلی گردان

49

صفحه کلید کامپیوتر

11

صفحه کلید کامپیوتر

