تاريخ :

وزارت جهاد كشاورزي

باسمه تعالي

سازمان تحقيقات ،آموزش وترويج كشاورزي

شماره :
پيوست :

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

آگهي مزايده عمومي 
مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به فروش اقالم مازاد بر نيازيا
مستعمل لوازم بسته بندي و آزمايشگاهي خود به شرح ليست پيوست از طريق برگزاري مزايده عمومي
اقدام نمايد.
از مزايده گران حقيقي و حقوقي دعوت به عمل مي آيد تا ضمن بازديد از اقالم مذكور  ،نسبت به
پيشنهاد قيمت در قالب جدول پيوست اقدام نمايند  .مدارك مورد نياز جهت شركت در مزايده و ساير
اطالعات به شرح زير مي باشد :
 -1ارائه تضمين شركت در مزايده به مبلغ 000ر000ر 000ريال به صورت ضمانت نامه بانكي يا
چك بانكي تضمين شده در وجه مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي .
 -2ارايه كپي شناسنامه و كارت ملي براي مدير عامل شركتها و افراد مزايده گر به همراه شماره
تلفن همراه و ثابت و آدرس دقيق محل فعاليت .
 -3زمان بازديد از روز شنبه مورخ 29/09/ 92لغايت روز چهارشنبه 29/00/9از ساعت  00الي  09در
محل مؤسسه به آدرس كرج – حصارك – سه راه پست خانه  -مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم
سازي رازي( مديريت امورمالي-اداره اموال ) مي باشد .
 -4زمان تحويل مدارك (ضمانت نامه و پيشنهاد قيمت ) حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه
مورخ  29/00/09به دبيرخانه كميسيون معامالت واقع در طبقه دوم ساختمان بازرگاني مي
باشد .
تبصره  :ضمانت شركت در مزايده در داخل پاكت الف و ارايه كپي شناسنامه و كارت ملي براي
صاحبان امضاء و افراد مزايده گر به همراه شماره تلفن همراه و ثابت و آدرس دقيق محل فعاليت در
پاكت ب و قيمت پيشنهادي در داخل پاكت ج قرار داده شود .
تبصره  :به تقاضاهايي كه بعد از مهلت مقرر( )29/00/09به دبيرخانه كميسيون معامالت تحويل شده
باشند  ،ترتيب اثر داده نخواهد شد .
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 -5زمان بازگشايي پيشنهادات رأس ساعت  00:00روزچهار شنبه مورخ  29/00/02در اتاق جلسات
امور قراردادها و كميسيون معامالت به آدرس قيد شده درفوق خواهد بود .
 -6تعداد لوازم مورد مزايده بصورت تقريبي بوده وتعداد دقيق هنگام بارگيري محاسبه وجه آن
دريافت ميگردد .
 -7مزايده گران مي بايست در خريد كليه اقالم موجود به صورت يكجا شركت نموده و پيشنهاد
قيمت دهند .بديهي است پيشنهاد هايي كه فقط مربوط به مقداري ازاقالم موجود باشد ،باطل
و ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8كليه درخواست هاي رسيده در محل موسسه بازگشايي شده و باالترين قيمت پيشنهادي برنده
مزايده خواهد بود.
 -9سپرده نفرات اول و دوم برنده تا زمان قطعيت فروش اقالم مزايده نزد موسسه باقي خواهد
ماند.
 -11موسسه نتيجه مزايده را به برنده اعالم نموده و برنده مزايده موظف است نسبت به پرداخت
كليه بهاي تخميني به صورت نقدي يا واريز به حساب موسسه پس از ابالغ برنده شدن از طرف
موسسه و قبل از بارگيري اقدام نمايد.
تبصره  : 0بديهي است قيمت نهايي پس از شمارش كامل كليه اقالم مشخص و از برنده
مزايده دريافت خواهد شد.
تبصره  : 9برنده مزايده موظف به حمل و خريد كليه اقالم موجود بوده و چنانچه تعداد
نهايي اقالم ( پس از شما رش )كمتر يا بيشتر از مقدار تقريبي باشد ،حق هيچگونه اعتراضي را
نخواهد داشت.
 -11چنانچه نفر اول مزايده به هر دليلي نسبت به پرداخت و تسويه حساب مبلغ مورد مزايده اقدام
ننمايد ،اين امر به منزله انصراف وي از معامله تلقي شده و سپرده وي به نفع موسسه ضبط
خواهد شد و در صورت تشخيص موسسه نفر دوم مزايده به عنوان برنده معرفي خواهد شد.

تاريخ :

وزارت جهاد كشاورزي
سازمان تحقيقات ،آموزش وترويج كشاورزي

باسمه تعالي

شماره :
پيوست :

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

 -12برنده مزايده موظف است پس از تسويه حساب مبلغ مزايده ظرف مهلت يك هفته نسبت به
حمل و بارگيري اقالم مورد مزايده اقدام نمايد .در غير اين صورت مي بايست بابت هر روز
تاخير در خروج اقالم مبلغ 000ر000ر 0ريال بابت هزينه انبار داري به موسسه پرداخت مي
نمايد.
 -13كليه هزينه هاي بارگيري  ،حمل و تخليه اقالم مورد مزايده به عهده برنده مزايده مي باشد.
 -14چنانچه در حين اجراي كار و يا حمل اقالم آسيبي به ساختمانها و يا فضاي سبز موسسه وارد
شود ،برنده مزايده موظف به ترميم و جبران هزينه هاي مربوطه خواهد بود.
تبصره  :مرجع تشخيص ميزان خسارت نماينده معرفي شده از طرف موسسه به برنده مزايده
بوده و برنده مزايده حق هر گونه اعتراض در مراجع حقوقي و قضايي را از خود سلب و
ساقط مي نمايد.
 -15برنده مزايده در راستاي انجام عمليات مزايده موظف به تبعيت از نظرات مسئول اداره اموال
موسسه خواهد بود .در صورت بروز هر گونه نقص يا اشكال در انجام عمليات مربوطه ،برنده
مزايده موظف است موارد مورد نظر مسئول مربوطه را اصالح و انجام نمايد.
 -16برنده مزايده متعهد است انجام عمليات موضوع مزايده را به نحو مطلوب انجام دهد .در
صورتي كه در راستاي انجام كار خود از كارگران و همراهاني استفاده مي نمايد ،موسسه در
خصوص پرداخت هر گونه حق بيمه ،استخدام ،هرگونه مطالبات و حقوق قانوني اشخاص
مزبور تعهدي نخواهد داشت.
 -17در صورتي كه به موضوع مزايده كسور قانوني تعلق بگيرد  ،به عهده برنده مزايده خواهد بود.
 -18با توجه به عدم امكان استفاده از ماشين آالت سنگين در ساعات اداري در داخل شهر ،برنده
مزايده موظف است جهت دريافت مجوز تردد ماشين آالت هماهنگي الزم را با پليس
راهنمايي و رانندگي به عمل آورد .در غير اين صورت جريمه به عهده ايشان مي باشد .بديهي
است تحويل اقالم موضوع مزايده به برنده مزايده فقط در ساعات اداري امكان پذير مي باشد.
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 -19برنده مزايده مي بايد نماينده تام االختيار خود را به موسسه معرفي نمايد.
 -21كليه فعاليت هاي اجرايي پروژه مي بايد با هماهنگي موسسه صورت پذيرد.
 -21برنده مزايده موظف است نيروهاي كافي و كارآمد همراه با تجهيزات ايمني الزم و وسايل
نقليه مورد نياز را با هماهنگي اداره اموال موسسه جهت انجام عمليات موضوع مزايده بكار
بگيرد.
 -22پرداخت كليه هزينه هاي انجام عمليات مزايده اعم از تهيه وسايل نقليه و بكار گيري كارگران
به عهده برنده مزايده مي باشد.
 -23برنده مزايده موظف است مقررات مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و كليه قوانين
مربوط به انجام موضوع مزايده را رعايت نموده و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسوليتي
نخواهد داشت.
 -24چنانچه در راستاي انجام عمليات موضوع مزايده به هر دليل ( اعم از قصور برنده مزايده  ،بي
مباالتي كارگران وي و يا به هردليل ديگر) خسارات مالي و يا جاني به برنده مزايده و يا
كارگران وي وارد شود  ،برنده مزايده مسئول پاسخگويي به مراجع ذي ربط و جبران
خسارات خواهد بود.
 -25متقاضي با امضاي برگ پيشنهاد قيمت گواهي و تاييد مي نمايد كه با اطالع از كليه شرايط فوق
الذكر و با رويت و آگاهي كامل از كميت و كيفيت اقالم مورد مزايده حاضر به شركت در
مزايده و ا نجام معامله بوده و هيچگونه ادعاي بعدي مورد قبول موسسه نخواهد بود.
 -26زمان تحويل كليه اقالم مورد مزايده از نظر تقدم و تاخر واگذاري به عهده موسسه مي باشد .
 -27آدرس متقاضي همان است كه درمدارك تحويلي اعالم شده و كليه مكاتبات به وسيله پست
سفارشي به آدرس مذكور به منزله ابالغ به وي مي باشد.
 -28پيشنهاد قيمت مزايده گران مي بايست از زمان تحويل مدارك به كميسيون معامالت به مدت
يك ماه يعني تا تاريخ  29/00/09اعتبار داشته باشد.
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 -29هزينه اياب و ذهاب  ،غذا و ..برنده مزايده و ابواب جمعي وي به عهده برنده مزايده مي باشد.
 -31مسوليت هر گونه سوء استفاده از اموال موجود در موسسه و خسارتي كه برنده مزايده و ابواب
جمعي وي به اموال موسسه وارد نمايند ،بر عهده برنده مزايده بوده و برنده مزايده در صورت
اعالم ناظر مزايده موظف به جبران صدمات و خسارات مي باشد.
 -31موسسه در رد يا قبول پيشنهادات مزايده گران مخير مي باشد.
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پيوست پاكت ج :
ليست اقالم مازاد ومستعمل
ردیف

شرح کاال

تعداد

واحد سنجش



کامپراتوردیسك



عدد



کامپراتور



عدد



شير سوزن دار شيشه ائی



عدد



آمپول دکانته  06سی سی



عدد



آمپول دکانته  06سی سی



عدد



فالسك کشت سلولی cm570



عدد



حباب سرپوش خالئ



عدد



دیش اسپري



عدد



سردیسيكاتور(شيشه اي)



عدد



قيف تقسيم



عدد



قيف استوانه ائی شيردارمدرج



عدد



المپ ميكروسكوپ



عدد



دیاليزورشيشه ائی



عدد



شيشه استوانه ائی بنفش



عدد



شيشه ساعتی



عدد



شيشه ساعتی (پالستيكی)



عدد



شيشه چهارگوش مسطح



عدد



فيلتر ماندلر



عدد



اورینگ فيلترmm 392



عدد



اورینگ ویتون



عدد



فيول کجلدال cc566



عدد



فيول کجلدال cc366



عدد

فی واحد به ریال

جمع کل مبلغ به
ریال
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فيول کجلدال cc266



عدد



فيول کجلدال cc066



عدد



فيول کجلدال cc066



عدد



مزور شيشه اي  3ليتري



عدد



لوله هموليز 56*70



عدد



لوازم سانتریفوژ62929



بسته



لوازم سانتریفوژ62000



عدد



دیسك PTFE



عدد



لوازم سانتریفوژ2763



عدد



شيلنگ فيشر(رول56متري) زردرنگ



متر



المل ميكروسكوپ50*50



بسته



فالکن ولف



عدد



بوات



عدد



فيلتر CMC06



عدد



جعبه پالستوفوم  0سی سی



عدد



درپوش الستيكی خارجی cc306



عدد



درپوش الستيكی شياردارنمره 52



عدد



بطري پالستيكی  5666سی سی



عدد



شيشه سفيد 36ميلی ليتر



عدد



شيشه سفيد 36ميلی ليتر



عدد



شيشه سفيد 0ميلی ليتر



عدد



شيشه 36ميلی ليتر قهوه اي



عدد



روکش یونوليت



عدد



شيشه قهوه اي ml 2



عدد



شيشه  0سی سی قهوه اي



عدد



بطري پالستيكی ML066



عدد



شيشه قهوه اي ML566



عدد
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ورق یونوليت کوچك



عدد



ورق یونوليت بزرگ



عدد

