
 تعالی  بسمه

 و غیره کاغذی ،فلزی، پالستیکی ضایعاتفروش مزایده عمومی  شرایط

 1401تابستان 

 مقدمه:

براساس مقررات مندرج در آئین نامه ی از طریق برگزاری مزایده عموم این آگهی را 6موضوع ماده اقالم ضایعات در نظر دارد  دانشگاه کاشان

از  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد کلیه از لذا. برساندبه فروش  (24/11/96)مصوب مورخ خود مالی و معامالتی 

و  از اقالم ضایعاتی بازدید جهت ،روز 10 مدت ظرف 29/05/1401روز دوشنبه  14ساعت لغایت  19/50/1401صبح روز شنبه  8ساعت 

 با رئیس اداره اموال همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر و رفع ابهام احتمالی می توانند .طبق شرایط مزایده اقدام نمایند ارائه اسناد مزایده

 هماهنگ نمایند. 09925766581یا با همراه  55912159-031به شماره تماس آقای سید حسین علوی دانشگاه کاشان

 :موضوع مزایده  (1 ماده

مشخص نموده و در بازدید محل به متقاضیان نشان داده خواهد شد و  (اموال)رئیس اداره که نماینده دانشگاه تمامی اقالم ضایعاتیفروش  

بر عهده آن،  تأمین ابزار و نیروی انسانی ری، حمل و نقل، تخلیه قطعات فلزی وعملیات جنبی آن نظیر برش و اوراق نمودن، بارگیهمچنین 

 خریدار می باشد.

 : سپرده شرکت در مزایده وعن میزان و( 2 ماده

یا ضمانتنامه بانکی در وجه  و وجه نقد فیش واریزی )ده میلیون تومان( ریال 000/000/100در مزایده جهت شرکت مبلغ سپرده  .1

بدیهی  می باشد. 16090کد  شعبه دانشگاه کاشاننزد بانک تجارت  دانشگاه سپردهحساب به نام  5584160905حساب شماره 

مزایده نزد دانشگاه به اول اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده  برنده هایسپرده مبلغ  ،مزایده پاکت هایاست پس از بازگشایی 

 عودت داده خواهد شد. تعیین برندگان اول تا سوم پس از سایر شرکت کنندگان و مبلغ واریزی  .ودیعه خواهد ماند

دوم و سوم مزایده در قبال درخواست کتبی به ایشان عودت برنده های شرکت در مزایده  سپردهاول،  برندهپس از انعقاد قرارداد با  .2

اول به نفع دانشگاه و  برنده شرکت در مزایده  سپردهاول از انعقاد قرارداد، ضمن ضبط  برندهداده خواهد شد، و در صورت استنکاف 

اول و دوم از  برنده هایسوم عودت داده خواهد شد، و در صورت استنکاف  برندهدوم، تضمین شرکت در مزایده  برندهانعقاد قرارداد با 

 سوم منعقد خواهد شد. برندهشرکت در مزایده ایشان به نفع دانشگاه، قرارداد با  سپردهانعقاد قرارداد، ضمن ضبط 

 میزان و نوع تضمین اجرای تعهد: ( 3 ماده

ریال برآورد  000/000/000/6این که حسب اعالم نظر کارشناسان ذیصالح برآورد تقریبی ریالی ضایعات مذکور حدود با توجه به  .1

شنبه چهارروز  14)تا ساعت  روز کاری 4ظرف مدت  حداکثر می بایستاعالم کتبی از طرف دانشگاه  بامزایده برنده شده است لذا 

فیش  -بیا  و  ضمانتنامه بانکی معتبر -الف :صورت تعهدات بهحسن انجام  تضمین به عنوانمبلغ مذکور را  (20/06/1401مورخ 

به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه کاشان نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان کد  1609054499در وجه حساب شماره  واریزی

تسلیم نماید و سپس دانشگاه تضمین شرکت در مزایده وی را  چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه کاشان -جو یا  16090

. تبدیل تضمین شرکت در مزایده به تضمین حسن انجام تعهدات، با درخواست کتبی متقاضی و تأیید دانشگاه دادعودت خواهد 

  امکانپذیر می باشد.

همین ماده در خصوص ارائه تضمین اجرای تعهد از  1مورد مزایده  از دانشگاه منوط به رعایت دقیق بند  تحویل کامل و خروج اقالم  .2

 بود. سوی برنده مزایده خواهد



های انواع ضایعات، شرکت کنندگان در مزایده می بایست قیمتهای هرکدام را جداگانه در برگه پیشنهاد  با عنایت به تفاوت قیمت  .3

  قیمت درج کنند.

در کلیه مراحل که مالک نهایی برای محاسبه وزن بارها، محاسبه مابه التفاوت وزن پر و خالی خودروی حمل بار می باشد. بدیهی است  .4

  حضور خواهد داشت. )حراست و اداره اموال( توزین خودروهای حمل بار نمایندگان دانشگاهبارگیری و 

شرایط مندرج در فرمهای مزایده، تمامی برگه های اسناد مزایده را مهر و شرکت کنندگان در مزایده می بایست ضمن پذیرش کلیه  .5

  نمایند.دانشگاه تحویل  مربوطهو در پاکت امضا 

 به شرح ذیل تحویل دهند: شرکت کنندگان می بایست مدارک الزم را در سه پاکت دربسته جداگانه در موعد مقرر .6

  :پاکت الف 

  2ماده  یکی از موارد ذکر شده)الزامی(  مزایدهسند سپرده شرکت در . 

   :پاکت ب 

  (1در مزایده )پیوست شماره فرم تقاضای شرکت تکمیل  

  خریدارمهر و امضاء شده توسط  مزایدهشرایط 

 خریدار کارت ملی تصویر شناسنامه و 

  پاکت ج:

 (2)پیوست  بهای پیشنهادی تکمیل شده  حاوی فرم 

قرارداده و به صورت مهر و موم شده به مدیریت حراست جداگانه  پاکتسه در  موارد درخواستی راشرکت کنندگان در مزایده می بایست  .7

 تحویل دهند.« دانشگاه کاشان سازمان مرکزی طبقه دوم یراوندقطب بلوار  »دانشگاه واقع در

 نحوه انتخاب برنده: (4ماده 

)به صورت مجزا( به باالترین بهای پیشنهادی  ایعاتاز اقالم ضبرای هریک « ج»انتخاب برنده مزایده پس از بازگشایی پاکت  -1

 د.بو خواهد
 

 سایر شرایط: (5ماده 

خصوص هیچ  برنده مزایده مسئول کلیه ادعاهای بیمه ای و استخدامی عواملش که اجرای مورد مزایده را بر عهده دارند، بوده و دانشگاه در این .1

  مسئولیتی ندارد.

ابزار ایمنی نظیر دستکش ایمنی، کفش ایمنی، کاله ایمنی، طناب محافظ، لباس کار، غذا و محل تجهیزات و کلیه  تهیهبرنده مزایده مسئول  .2

 استراحت عواملش که اجرای مورد مزایده را بر عهده دارند بوده و دانشگاه در اینخصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ن انجام کار مراقبتهای الزم جهت حفظ و نگهداری اموال فروشنده را بنماید. و کارکنان وی موظفند در طول مدت مزایده و در حیخریدار  .3

مسئول جبران آن خواهد بود و یا چنانچه یک نفر و یا  خریدارصدمه ببیند  فروشندهو کارکنان وی اجناس و اموال  خریدارچنانچه در اثر فعل 

موظف است  خریداراست لذا  خریدارتلفات جانی بشوند، مسئولیت بر عهده  ضمن اجراء کار صدمه ببیند و یا دچار خریدارتعدادی از کارکنان 

 مسائل ایمنی را در حین کار بطور کامل رعایت نماید.

 .در این مورد قطعی است فروشندهوصول خواهد نمود و نظر  خریدارهر طور که صالح بداند بهای اموال و اشیای خسارت دیده را از  فروشنده  .4

 بود. حمل اقالم ضایعاتی از محل دانشگاه به محل مورد نظر خریدار به عهده خریدار خواهد ی بارگیر وکلیه هزینه ها .5



 بود. محل دانشگاه کاشان خواهد مزایده انبار ضایعات واقع در)برند های( محل تحویل ضایعات به برنده  .6

ی و یا بر خالف مقررات مزایده توسط خریدار در هر زمان از انجام قرارداد که به تشخیص فروشنده مشخص گردد تبانی و یا عمل غیر قانون .7

اقدامات قانونی الزم و اخذ خسارات از  دانشگاهو براساس تصمیم کمیسیون معامالت  هصورت گرفته است بالفاصله تضمین خریدار ضبط گردید

 خریدار بعمل خواهد آمد.

مزایده منصرف گردند تضمین برنده مزایده مسترد خواهد شد. در این صورت  ها چنانچه فروشنده به هر علت از انعقاد قرارداد با پیشنهاد دهنده .8

 گونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.برنده مزایده حق هیچ

ات ملی مقرر 12مورد مزایده استفاده نماید و رعایت مقررات ایمنی مندرج در مبحث ماهر برای انجام  اجرایی تیمضرورت دارد برنده مزایده از  .9

 و تخلیه ضایعات الزامی است. ساختمان ایران در خصوص برشکاری، حمل، جابجایی

پیشنهاد های مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعالم شده ارایه گردد ترتیب اثر به  .10

 داده نخواهد شد.

 بود. مالک بیشترین قیمت خواهد 2فرم پیوست شماره  ل و قیمت واحد پیشنهادی درمغایرت بین قیمت ک در صورت وجود اختالف و .11

 مختار خواهد بود.بدون ذکر دلیل یک از پیشنهاد های دریافتی  دانشگاه در قبول یا رد هر .12

شنبه مورخ یکروز  11)حداکثر تا ساعت  ارائه تضمین اجرای تعهد از تاریخروز  4ظرف مدت حداکثر  موظف است برنده مزایده .13

 .اقدام نماید دانشگاه  از ضایعاتخروج  بارگیری ونسبت به  (60/60/1401

معادل یک هزارم ارزش کاالی خارج نشده برمبنای نرخ پیشنهادی به عنوان جریمه از محل سپرده حسن  10در صورت تاخیر دراجرای بند  .14

 شد. انجام تعهدات از برنده مزایده کسر خواهد

عالوه بر  دانشگاه می تواند از تحویل کاال به برنده مزایده خودداری نموده و ،روز به طول انجامد 10در صورتی که تاخیر درحمل کاال بیش از   .15

 برای تعیین جریمه و را موضوع ،انصراف از سوی برنده در خصوص جبران خسارت وارده مبنی برعدم حمل کاال  و هضبط قانونی سپرده برند

 دهد.تصمیم نهایی به کمیسیون معامالت دانشگاه ارجاع هرگونه 

 بود. غیره که به مورد مزایده تعلق گیرد به عهده خریدار خواهد پرداخت هرگونه مالیات، حقوق و عوارض دولتی و .16

 خریدار برای هرنوبت بارگیری می بایست هماهنگ الزم را با رئیس اداره اموال دانشگاه داشته باشد. .17

صورتی که خالف آن اثبات شود  اعتراف می نماید مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله در معامالت دولتی نبوده و درخریدار اقرار و  .18

 شد. تضمین شرکت درمزایده متخلف ضبط و مطابق قانون اقدام خواهد

کاشان آقای سید حسین علوی به شماره  رئیس اداره اموال دانشگاه میدانی با و یا بازدید متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر .19

 هماهنگ نمایند. 09925766581همراه شماره یا با  55912159-031

دانشگاه  مان مرکزیسازدر محل  14راس ساعت  29/05/1401روز شنبه مورخ : پاکت بازگشایی وزمان و محل برگزاری مزایده  .20

به متقاضیان جهت شرکت در جلسه بازگشایی پاکت ها می توانند  با ارائه معرفی نامه با آقای سید حسین علوی   د شد.خواه کاشان

  هماهنگ نمایند. 09925766581یا با همراه  55912159-031شماره 

 

 

 

 

 

 

  



 اقالم موضوع مزایده :( 6ماده 

  
 (ریالپایه )قیمت  مقدار نوع کاال ردیف

 120،000  کیلوهر  تن   22 آهن 1

 130،000  هر کیلو کیلو  300 چدن 2

 700،000  هرکیلو کیلو  300 روحی و آلومینیوم نرم 3

 650،000 هر کیلو  کیلو  400 آلومینیوم خشک 4

 2،350،000هر کیلو  کیلو  100 مس 5

 1،800،000هر کیلو  کیلو  100 برنج 6

 90،000  هر کیلو کیلو  200 پالستیک 7

 100،000  هر عدد عدد   80 لیتری 20گالن 8

 40،000  هر عدد عدد  120 لیتری 4گالن  9

 2،000،000هر عدد  عدد  CRT 100مانیتور 10

 2،500،000هر عدد  عدد  100 کامپیوتر کیس 11

 3،000،000هر عدد  عدد  15 یخچال 12

 90،000 هر کیلو  تن   1 کاغذ مخلوط )دفتر و کتاب و جزوه( 13

 70،000  هر کیلو تن   2 و مقوا کارتن 14

 50،000  هر کیلو کیلو  500 لوله پلی اتیلن 15
 

 شد.می با تقریبیمندرج در جدول فوق  وزنی مقادیر  –تبصره 



 پیوست شماره یک

 تقاضای شرکت در مزایدهفرم 

 نام شخص / شرکت پیشنهاددهنده:

 کد ملی / کد اقتصادی شرکت:   

 نشانی با ذکر کد پستی: 

 تلفن ثابت:   

 تلفن همراه:

فلزی، پالستیکی، کاغذی و غیره آمادگی خود را برای پذیرش شرایط آگهی مزایده فروش ضایعات  اطالع و بدین وسیله اینجانب ضمن

 .دارم مزایده اعالم میشرکت در این 

 

 امضاء تاریخ و

 



 پیوست شماره دو

 فرم بهای پیشنهادی

 نام شخص / شرکت پیشنهاددهنده:

 کد ملی / کد اقتصادی شرکت:   

 نشانی با ذکر کد پستی: 

 تلفن ثابت و تلفن همراه :

اعالم  زیرجدول بر اساس  های پیشنهادی خود را از شرایط مزایده بوده و نرخ اینجانب تأیید می نمایم کلیه نرخ های زیر با آگاهی کاملبدین وسیله 

 می دارم.

 شرح اقالم ردیف
 مقدار

 )کیلو گرم(

 یقیمت پایه کارشناس

 (ریال)

 قیمت پیشنهادی

 (/عددکیلوگرمهر )

کل قیمت 

 )ریال( پیشنهادی

   120،000هر کیلو  کیلو 22،000 آهن 1

   130،000هر کیلو  کیلو 300 چدن 2

   700،000هرکیلو  کیلو 300 روحی و آلومینیوم نرم 3

   650،000هر کیلو  کیلو 400 آلومینیوم خشک 4

   2،350،000هر کیلو  کیلو 100 مس 5

   1،800،000هر کیلو  کیلو 100 برنج 6

   90،000کیلو هر  کیلو 200 پالستیک 7

   100،000هر عدد  عدد 80 لیتری 20گالن 8

   40،000هر عدد  عدد 120 لیتری 4گالن  9

   2،000،000هر عدد  عدد CRT 100مانیتور 10

   2،500،000هر عدد  عدد 100 کامپیوتر کیس 11

   3،000،000هر عدد  عدد 15 یخچال 12

13 
 کاغذ مخلوط

 )دفتر و کتاب و جزوه(
 90،000کیلو  هر کیلو 1،000

  

   70،000هر کیلو  کیلو 2،000 کارتن و مقوا 14

   50،000هر کیلو  کیلو 500 لوله پلی اتیلن 15
 

 

 امضاء تاریخ و


