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(لایر)قیمت كل(لایر)قیمت واحدواحدتعداد

(حاشیه شهر و در دسترس معتادین متجاهر )اجاره بها مسکن1

(سرنگ، کاندم، پدالکلی)خرید اقالم کاهش اسیب2

(...شامپو، صابون ، ژیلت، باند ؛ کاز و )خرید اقالم کاهش  بهداشتی3

خرید مواد غذایی4

خرید ظروف یکبار مصرف5

پرداخت هزینه آژانس6

(دونفر و قرارداد ساعتی با روانشناس)پرداخت هزینه حقوق و مزایای کارکنان7

سهم مدیریت8

خرید لوازم التحریر جهت تشکیل پروند مراجعین9

:در یک ماه (به حروف)جمع کل بدون مالیات بر ارزش افزوده

فقط برگ استعالم با اصل مهر شرکت قابل قبول است کپی یا فاکس فاقد اعتبار می باشد

خدمات/مهر و امضاء فروشنده کاالمهر و امضا کارپردازی

ردیف
نفر روزانه30خدمات مورد نیاز شبکه بهداشت دورود حداقل /شرح و مشخصات کاال

این قسمت توسط پیشنهاد دهنده تکمیل گرددمقدار

.خدمات،قیمت پیشنهادی خود را به شرح زیر اعالم داشته و متعهد به انجام پیشنهاد می باشم/دقیق شرایط  استعالم و آگاهی کامل از نحوه و کیفیت ارائه کاال

دام نمایید96/04/012تا تاریخ

هرگونه خط خوردگی یا الک گرفتگی در مبلغ پیشنهادی و یا عدم درج مهر و امضا باعث حذف از استعالم بها می گردد، مبلغ کل به حروف نوشته شود:الف

شبکه بهداشت و درمان دورود در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد:ب

پیمانکار یا فروشگاه پیشنهاد دهنده به همراه آدرس و شماره تلفن قید گردد/استعالم بها در یک پاکت در بسته ارسال شود و حتما روی پاکت، نام شرکت:ج

.قیمت پیشنهادی حتما بایستی در فرم استعالم و در جای مورد نظر به لایر نوشته و الزاما ستون قیمت واحد و قیمت کل و سطر جمع کل استعالم تکمیل گردد:د

شرکت می باشد/ فروشگاه / کلیه کسورت قانونی اعم از بیمه و مالیات  به عهده پیمانکار :ه

برسد (شبکه/ دانشگاه علوم پزشکی)کلیه کاال ها و خدمات طبق استعالم  از نوع درجه یک و مرغوب بوده و بایستی به تائید ناظرین و کارشناسان مربوطه:و

چنانچه دارای گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده هستید درصدو قیمت مربوطه در پائین لیست و جدای از قیمت پیشنهادی اولیه لحاظ گردد:ز

خدمات درشبکه بهداشت  و درمان دورود و پس از مطالعه و بررسی /پس از بازدید و مشاهده از محل ارائه کاال...............................................و شماره تلفن 

روز می باشد2انجام تعهدات پس از اعالم کتبی یا شفاهی به برنده استعالم،/قیمت پیشنهادی به صورت کامال مقطوع بوده و حداکثر مهلت شروع به کار: مهم

شبکه بهداشت و درمان دورود در نظر دارد خدمات مرکز کاهش آسیب گذری را از طریق استعالم بهاء خریداري نماید،خواهشمند است نسبت به اعالم قیمت پیشنهادی  

                              دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان

                               شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود

DIC     برگ استعالم مرکز

:فروشگاه محترم/پیمانکار/شرکت

با سالم واحترام
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