
 بسمه تعالي

 

 اداره کل آموزش فني وحرفه ای  از رده خارجمازاد و اموال فروش مزایده  اسناد

وتمدید نامه شماره 009999اداره كل آموزش فني وحرفه اي خراسان جنوبي درنظر دارد در اجراي مجوز شماره 

 89/99/8599مورخه 8/85999989 و نظریه شماره  سازمان اقتصادي ودارائي خراسان جنوبي 90/99/8599-س/855499

 خراسانامروزدر روزنامه  4/90/8599  و به استناد آگهي مزایده مورخه دادگستري  عباس چمن زاري كارشناس رسمي

خود مازاد بر نیاز اقالم وکاالهای تعدادي از نسبت به فروش    آواي خراسان جنوبيروزنامه 6/90/8599ومورخه جنوبي 

ليست پيوست و به شرح ذیل  جمع آوری وهزینه های جانبيبه همراه عمليات کارشناس  یمتباق  مطابق فرمهاي مزایده

 .اقدام نماید گروه  4در 

  

تعداد کاال های  نام گروه ردیف

 گروه

 مبلغ پایه گروه

 ریال

 نوع ضمانت نامه مبلغ ضمانت نامه

 ضمانت بانکي 4404040444 22004440444 قلم 24 فني وتاسیساتي 1

 ضمانت بانکي 0100440444 104.404440444 قلم 4 ه های کارگاهيدستگا 4

 ضمانت بانکي 001700444 14.00440444 قلم 2 لوازم خانگي .

 ضمانت بانکي 700440444 10404440444 قلم 2 لوازم خودروئي  2

 ضمانت بانکي 0100140444 100.004440444 قلم47 فن آوری اطالعات  ورابط عمومي 0

 

 :ت در مزایدهشرایط شرک

 . پيشنهاد دهندگان نبایستي مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت باشند-8

كليه هزینه هاي حمل و نقل و جمع آوري ، هر نوع ماليات و عوارض و سایر موارد مربوط به عهدده برندده یدا برنددگان     .9

 .مزایده مي باشد

راف ندارد و در صورت انصراف سپرده وي به نفع سدازمان مدوكور   برنده مزایده در هنگام ارائه پيشنهاد مزایده حق انص.0

 .ضبط و با نفرات دوم   نيز با همان نحو رفتار خواهد شد

برنده یا برندگان مزایده موظفند ظرف یک هفته از تاریخ اعالم برنده توسط اداره كل آموزش فني وحرفه اي  نسبت بده  .5

اقددام و اصدل فديا بدانکي را در      با اخو شناسه پرداخت ir 599899995998989199990401 پرداخت بهاء كاال به حساب 

مهلت مقرر به امور مالي اداره موكور ارائه و با اخو رسيد و كسب مجوز از اداره آموزش فني وحرفه اي كاال ها  را از محدل  

از نفدرات بعددي جهدت انجدام      در غير اینصورت تاخير آنها به منزله انصراف تلقي و ضمن ضبط سپرده و.  خارج نمایند  

 .با نفرات بعدي نيز به همان نحو رفتار خواهد شد.معامله دعوت به عمل خواهد آمد

 .هرگونه خسارت وارده به اشخاص و كارگران در هنگام حمل و بارگيري بعهده برنده مزایده مي باشد.4

 .استاداره كل آموزش فني وحرفه اي در رد یا قبول كليه پيشنهادها مختار .6

 نحوه تكمیل وارسال مدارك -1

   144444.0.7444441 متقاضيان بایستي جهت ارائه پيشنهاد به سامانه تداركات الکترونيک دولت به شدماره مزایدده  -8

 .لوا به پيشنهادات فيزیکي ترتيب اثري داده نخواهد شد. مراجعه واقدام به ارائه پيشنهاد بدهند

 اشخخاص حقیقخي   گهي تاسيس وآخرین آگهي تغييدرات وگدواهي ماليداتي را و   روگرفت آ اشخاص حقوقي بایستي --9

 ارائه دهند( ب)شناسنامه  را در پاكت  -روگرفت كارت ملي

متقاضيان بایستي ضمن اسکن وبارگزاري ضمانت نامه مزایده اصل آنرا تا پایان مهلت مزایده به دفتر حقوقي اداره كدل  -0

 .ئه اصل ضمانت نامه در مهلت مقرر به پيشنهاد آنها ترتيب اثر داده نخواهد شدلوا در صورت عدم ارا. تحویل نمایند



 .  مي باشد1244/.17/4 پایان وقت اداري آخرین مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه تداركات الکترونيک دولت- 9

فنخي و حرفخه ای   دبیر خانه اداره کل آمخوزش   -بلوار شهدای عبادی–بیرجند  : ارائه ضمانت نامه  نشاني محل -0

  يخراسان جنوب

   درمحل دفتر مدیركل بازگشائي وقرائت مي شود 1244/.10/4صبح مورخه0ساعت پيشنهاد هاي واصله در  -01

 . برندگان اول و دوم مزایده براساس آئين نامه تعيين برنده مزایده ، آئين نامه معامالت دولتي ،تعيين مي شوند  -88

                                                                   تگاه قانوني شركت كننده محسوب و هرگونه اخطارنامه به آدرس موكور ارسال شدود ، ابدال                                                 آدرس اعالم شده اقام -89  

 .د داشت و حق هيچ گونه اعتراض و ادعاي عدم ابال  نخواه. شده محسوب مي گردد 

            .هرگاه اطالع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند  وفق مقررات با آنها برخورد خواهد شد -80

 

 نام ونام خانوادگي وامضاء مجاز

 تعهدآور

 :تاريح 

 

 

 (1)فرم شماره 

 در معامالتتعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كار كارمندان 

مزایده اموال اسقاطي وخودروی اداره کل آموزش فني وحرفه ای خراسان  مربوط به  22/11/1331دولتي مورخ 

 جنوبي

منوعيت  متوكور در قتانون منت      اين پيشنهاد دهنده با امضاي ذيل ورقه ، بدينوسيله تاييد مي نمايد كه مشمول م 

نمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع بته اباتات    7711مداخله كارمندان دول  در معامالت دولتي و مصوب دي ماه 

برسد ، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فتو  را متردود و و تضتمين شترك  در     

ين قاول و تاييد مي گردد هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فتو  تشتصي    همچن. مناقصه را ضاط مي نمايد 

تتا توويتل   ) داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط را امضاء نمايد و خالف اظهارات فو  در خالل مدت پيمتان   

ستند در اين پيمان ستهي   به اباات برسد ، يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعي  موكور در قانون فو  ه( موق  

كارفرما حق خواهد داش  كه قرارداد را فسخ و ضتمان  نامته   . و ذينف  نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها موول كند 

تعيين . انجام تعهدات پيمانكار را ضاط و خسارت وارده در ابر فسخ پيمان و تاخير اجراي كار را از اموال او اخو نمايد 

 . ده به تشصي  كارفرما باشد ميزان خسارت وار

اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغاييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت   

مشمول قانون مزبور گردد و مراتب را بالفاصله  به اطالع كارفرما نرساند نه تنها كارفرمتا حتق دارد پيمتان را فستخ     

اي مربوط را ضاط نمايد ، بلكه خسارت ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اجراي كار را نيتز بته   نموده و ضمان  نامه ه

مضافًا ايتن پيشتنهاد دهنتده اعتالم متي دارد كته بتر        . تشصي  خود از اموال پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود 

توق مجازاتهتاي مربوطته متي    مسمجازاتهاي مترتب بر متصلفين از قانون فو  آگاهي كامل دارد و در صورت تصلف 

 .باشد

 

 نام ونام خانوادگي وامضاء مجاز

 تعهدآور

 : ختاري

 



 

 

 

 :کاالی مورد مزایده وقیمت پایه

  تعداد نام کاال نام گروه ردیف

 وضعیت

محل 

بازدید 

مرکز فني 

 وحرفه ای  

مبلغ تضمین  قیمت پایه ریال

 ریال

نوع 

 جمع واحد  تضمین

1 
 

 

 

 

 

 

ي وتاسی
فن

ي
سات

 

 0909990999 409990999 سرایان  6 کنتور دیچیتال

4404040444
 

ي
ت نامه بانک

ضمان
 

دستگاه سه کاره 

 خراطي

 5409990999 8409990999 قائن سالم 0

منبع کوئیلي دو 

 لیتری 244جداره 

 9909990999 89099909999 قائن    سالم 9

 4444تانكر نفتي 

 لیتری مدور

 8909990999 8909990999 قائن سالم 8

فن 

فلزی 124*124

 پره استیل

 89909990999 6909990999 طبس نو 9

قیچي آرموتور 

 بندی

 509990999 909990999 قائن سالم 9

میز ویبره 

 کارگاهي

 0909990999 8409990999 قائن سالم 9

کپسول 

 لیتری 24اکسیژن

 8409990999 409990999 قائن سالم 0

 0609990999 8909990999 قائن سالم 0 ترانس جوش خزر

 8409990999 8409990999 قائن سالم 8 ترانس جوش  نیرو

 8009990999 8009990999 فردوس  8 دستگاه جوش

بخاری نفتي 

 کاربراتوری

 609990999 909990999 قائن سالم 0

بخاری نفتي 

 کارگاهي

 8609990999 509990999 قائن سالم 5

 409990999 409990999 قائن معيوب 8 آبگرمكن نفتي 

 5909990999 909990999 قائن سالم 4 آبگرمكن نفتي

 5909990999 9909990999 قائن سالم 9 دیگ چدني 

 22004440444    24 جمع کل گروه

9 

دستگاه 

ی 
ها

ي
کارگاه

010044044 0909990999 0909990999 طبس سالم 8 باالنسر آرمیچر 

4 

ت 
ضمان

ي
نامه بانک

 

 8099909990999 8099909990999 طبس سالم  8 14گیوتین تاورق 



 

میلیمتری زمان 

 ماشین

 104.404440444    9 جمع کل

0 

ي
لوازم خانگ

 

 4990999 4990999 بيرجند اسقاطي 8 اجاق گاز

0017
00444

 

ي
ت نامه بانک

ضمان
 

 0فریزر  صندوقي 

 رب الكترو استیلد

 4909990999 4909990999 طبس سالم 8

ماشین ظرف 

 شویي فریجیدر

 4909990999 4909990999 طبس سالم 8

ماشین لباس 

 شوئي سطلي

 009990999 009990999 طبس سالم 8

 14.00440444    5 جمع کل

5 

ي
خودروئ

 6909990999 6909990999 فردوس  8 موتور لیالند 

7
00440444

 

ي
ت نامه بانک

ضمان
 

موتور آموزشي 

 پیكان

 0909990999 0909990999 قائن معيوب 0

 10404440444    2 جمع کل

4 

ي
ط عموم

ت  وراب
العا

ی اط
ن آور

ف
 

روتر سیسكو 

1021 

 8099909990999 99909990999 بيرجند نو 0 

0100
140444

 

ي
ت نامه بانک

ضمان
 

 8909990999 8909990999 بيرجند سالم 8 کیس

 1990999 1990999 بيرجند سالم 8 مانیتور

 تلویزیون رنگي 

 پارس وشارپ

 909990999 509990999 سرایان-  9

 رادیو ضبط پانا 

 سونیک

 8004990999 804990999 سرایان-  0

وید ئو سي دی 

 پانا سونیک

 809990999 809990999 سرایان-  8

 901990999 0990999 بيرجند سقاطيا 0 صندلي گردان

 0990999 0990999 بيرجند اسقاطي 8 ام پي تری پلیر

 100.004440444    91 جمع کل گروه


