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و درمان–ميدان نواب صفوي–بروجرد  ساختمان شبكه بهداشت
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))بيمارستان آيت اله بروجردي پاركينگ مزايده)نوبت دوم( آگهي((

و درمان بروجرد و مـديريت09/03/97– 3109/97/111با استناد به مجوز شماره در نظر دارد شبكه بهداشت معاونـت محتـرم توسـعه
؛ به بيمارستان آيت اله بروجردي محوطه پاركينگ دانشگاه علوم پزشكي لرستان بـامدت يكسـال براي مربع متر 3760حدودا مساحت را

؛يواگذار نمامشخصات مندرج در اسناد پيوست از طريق مزايده  ازد ، متقاضيانلذا و سـاير اسـناد دعوت مي شود با توجه به متن ايـن آگهـي
و ارائه پيشنهادات خود اقدام نمايند .نسبت به شركت در مزايده

:نحوه دريافت اسناد مزايده

امتقاض بـه(ق مراجعـه بـه سـايت دانشـگاهيـطرازمي تواننـد03/05/97 لغايت27/04/97ز تاريخ يان عزيز جهت دريافت اسناد مزايده
و چاپ اوراق مزايده بر روي كاغذهاي) : www.lums.ac.irنشاني و دريافت ،A4رو .يك

:نحوه ارائه پيشنهادات

و ساير اسناد مزايد و حراسـت واحدبه03/05/97لغايت پايان وقت اداري روز27/04/97ه در مهلت زماني پيشنهادات شـبكه بهداشـت
.تحويل داده مي شود درمان بروجرد

مهر شود:1نكته و در صورت لزوم ، امضاء . اسناد مزايده بايد توسط متقاضي

اط:2نكته ، تا روز آخر مهلت فوق جهت ، به سايت دانشگاه مراجعه نمايند الزم است متقاضيان عزيز .الع از آخرين تغييرات

:راهنماي شركت در مزايده

:تعاريف–1

، به شرح ذيل تعريف مي گردند :واژگان به كار برده شده در اين مزايده

: يا كارفرما(مزايده گزار) الف . دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان كه اين مزايده را برگزار مي كند)

گر)ب و در مزايده شركت مي كند: مزايده .شخص حقوقي كه اسناد مزايده را دريافت

و ساير اوراق پيوست–متشكل از شرايط مزايده: اسناد مزايده)د  ....فرم پيشنهاد قيمت
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و خدم« منظور: آيين نامه)ه و دانشكده هاي علوم پزشكي و معامالتي دانشگاه ها .است» ات بهداشتي درماني كشور آيين نامه مالي

اي: نوع مزايده–2  عمومي يك مرحله

ابيمارستان اجاره محوطه پاركينگ: موضوع مزايده–3 . بروجردي... آيت

: نحوه دريافت اسناد مزايده-4

.03/05/97لغايت27/04/97يزماندر بازهwww.lums.ac.ir: از طريق ورود به سايت دانشگاه به نشاني

و مكان ارائه پيشنهادات–5 :زمان

و درمان بروجردواحد حراست: مكان03/05/97لغايت27/04/97:زمان .شبكه بهداشت

و مكان افتتاح پاكات-6 :زمان

.لكن اين زمان ممكن است تغيير يابد4/05/97پنج شنبه: زمان

و در حـد گنجـايش مزايده؛و با حضور مسئولين ذيربط انجام خواهد پذيرفت رياست شبكه بهداشتاتاق: مكان گران نيز در صورت تمايـل
و و مكـان. ميتوانند در جلسه افتتاح پيشنهادها شركت نمايند با موافقت كميسيون مناقصات سالن ، به منزله ابالغ رسمي زمان وجود اين بند

ميافتتاح پاكات پيشنها ؛ باشد بدون اينكه نيازي به ارسال دعوتنامه باشد دي

و چگونگي ارائه تضمين شركت در مزايده–7 ، نوع :وجه التزام(مبلغ (

با: مبلغ تضمين) الف .مي باشد ريال000/000/42برابر

آن)ب و چگونگي ارائه بـه شـماره حسـاب با اعتبار حداقل سـه ماهـه يزيمبلغ فوق به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر يا فيش وار:نوع
ابيمارستان بنام حساب سپرده مليبانك 0111858697000بانكي  .شهرستان بروجرد تأمين گردد بروجردي... آيت

، فيش واريزي يا ضمانت نامه بانكي مي بايست نام شخص مناقصه گر بعنوان يك شخصيت حقوقي: نكته قيـد در قسمت نام پرداخت كننده
.شود

و آدرس مناقصه گر بر ، شماره تماس ، نام .روي پاكت الزامي استدرج نام موضوع استعالم بهاء

و اسناد مزايده در پاكت مجزا و مهر) كه همگي آنها نهايتاً در يك پاكت گذاشته مي شوند(الزم است كليه پيشنهادات و به صورت الك تنظيم
.شده ارائه گردند 
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:پاكات نحوه تنظيم–8

و با حروف بزرگ به صورت-8-1 ، دقيقا .مشخص شوند)ج(-)ب(-)الف(هر يك از پاكت ها بايد بر حسب مورد

و نام دستگاه مزايده گزار بر روي پاكت ها الزامي است–درج نام موضوع مزايده:2–8 و آدرس مزايده گر ، شماره تماس .نام

و مهر شده قرار داده شوند همه پاكت ها بايد در لفاف مناس:3–8 و الك .ب

:محتويات پاكت هاي پيشنهادي–9

)جهت توضيح به بند هفت راهنماي شركت در مزايده رجوع شود( تضمين شركت در مزايده: پاكت الف-9-1

ب-9-2 :بايد محتوي مدارك ذيل باشد: پاكت

م-1 و امضاي شركت باشد تصوير اسناد مزايده كه تمامي صفحات آن ممضي به امضاء مجاز و يا ممهور به مهر .زايده گر

. پيوست اسناد مزايده كه شامل مشخصات مزايده گر مي باشد1تكميل فرم شماره-2

و اعضاء هيات مديره: مدارك احراز هويت شامل-3 و تصوير اساسنامه شـركت–كپي شناسنامه يا كارت ملي مدير عامل كـه داراي اعتبـار
ها(اره ثبت شركت ها مصدق از طرف اد .باشد) يا دايره ثبت شركت

و آگهي آخرين تغييرات يا تصميمات شركت–4 الزم به ذكر است كـه موضـوع فعاليـت( تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تاسيس
)شركت بايد مطابق با موضوع مزايده حاضر باشد

مزگواهي رسمي دفاتر اسناد رسمي مبني بر صحت امضاء گرشخص )در صورت برنده شدن( ايده

و-5 و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط صالحيتتصوير گواهي ها . هاي فني

ج-9-3 :پيشنهاد قيمت: پاكت

و حروف ذكر گردد) پيوست(پيشنهاد قيمت ميبايست طبق جدول طبق جدول ارائه شده .به عدد

.ت ارائه نمايندتوانند بيش از يك پيشنهاد قيم شركت كنندگان نمي

:ساير نكات– 10

و شرايط كنوني نسبت به اعالم قيمت پيشنهادي اقدام نمايد ملزم به بازديد از محل مورد اجاره مي باشدشركت كنندگان .و با علم به موقعيت
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.ثبت شده باشند مرتبط با موضوع مزايده داراي شركت خدماتي اشخاص حقوقي شركت كنندگان بايد-10-1

.پيشنهاد قيمت ميبايست فقط در جدول پيش بيني شده درج شود:2– 10

شد:3- 10 و مشروط توجهي نخواهد .به پيشنهادات مبهم، مخدوش

و قابل گواهي تا قبل از پايان مهلت:4– 10 و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني
.ات انجام شود ارائه پيشنهاد

.ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مزايده گر ايجاد نخواهد كرد:5– 10

و تكميل پيشنهاد به عهده مزايده گر خواهد بود:6– 10 . كليه هزينه هاي مربوط به تهيه

و تضمين ساير مزايده گرا:7– 10 ، ، تضمين آنان نگهداري و دوم .ن عودت داده خواهد شد پس از تعيين برندگان اول

و درمان بروجردتصميمات:8– 10 و شبكه بهداشت ؛ و اسناد مزايده اتخاذ خواهد شد شبكه بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه ها
، مختار مي باشد   در رد يا پذيرش پيشنهادات با ذكر دليل

مز:9– 10 ، پيشنهاد دهندگان در و ابطال پيشنهاد قيمت خود را ندارند بعد از گشايش پاكت ها مگـر اينكـه كميسـيون. ايده حق انصراف
و تكميل پيشنهادات را طي مهلت خاص مطرح نمايد  . مزايده از كليه مزايده گران درخواست اصالح

.، دعوت به عمل آورد مزايده گزار در صورت تمايل مي تواند از مزايده گران جهت حضور در جلسه گشايش پاكات پيشنهادي:10– 10

.شركت كنندگان الزاما مي بايست از محل مورد اجاره بازديد نمايند:10-11

.هزينه درج آگهي در روزنامه بر عهده برنده يا برندگان مزايده مي باشد-10-12

:مزايده عمومي شرايط

خله وزرا ونمايندگان مجلسين وكارمندان دولـت در معـامالت راجع به منع مدا«گر اقرار مي نمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانون مزايده–1
.، نمي باشد» 1337دولتي وكشوري مصوب ديماه 
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، از نحوه مزايده مزايده–2 و نسبت به وظـايف–موضوع–گر بايد قبل از ارائه پيشنهاد و شرايط آن اطالع كافي كسب نمايد مقتضيات محل
؛ بديهي است و نقض خود آشنايي كامل داشته باشد و آگاهي نمي تواند هيچ يك از مفاد شرايط را ناديده گرفته ، مزايده گر با عذر عدم اطالع

.نمايد

در–3 و تكاليف تعيين شده از سوي واحد مزايدهشركت .گزار است مزايدهو ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات

وفاقد–مشروط–گزار به پيشنهادات مبهم مزايدهدستگاه–4 ، ترتيب اثر نخواهد داد سپرده .پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد

از(گزار اختيار دارد هرگونه كسور قانوني مزايدهدستگاه–5 و، ماليات، بيمه: اعم  كه بابـت معاملـه بـه طـرف قـرارداد) ساير موارد عوارض
آ) پيمانكار( و كارفرما قانوناً مكلف به كسر ويتحـويلي در موقـع پرداخـت مطالبـاتن مي باشد را از بهاي كاركرد يـا كـاالي تعلق مي گيرد

.كسر نمايد

و سپرده هـاي برنـدگان مزايده، تضمين مزايدهپس از تعيين برنده–6 و دوم پس از طي مراحل قانوني مسترد گران به استثناء برندگان اول
شدبه) با برنده اول(فوق پس از عقد قرارداد  .آنها مسترد خواهد

در:1تبصره .باشد مزايدهبرنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين شركت

در:2تبصره ، تضمين شركت شـركت بـه نفـعآن مزايدهدر صورتي كه برنده اول به هر نحو از انعقاد قرارداد در مهلت مقرر خودداري نمايد
؛ در صـورت امت  ، مزايده داراي برنده دوم باشد قرارداد با برنده دوم منعقد مي شود و چنانچه بر اساس مقررات نـاع مزايده گزار ضبط مي گردد

م و و نتيجه مزايده بر اساس قوانين ، تضمين وي نيز به نفع دستگاه مزايده گزار ضبط مي گردد قررات مشخص مي برنده دوم از انعقاد قرارداد
.شود 

.روز به استثناي ايام تعطيل خواهد بود20مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر-7

در مزايدهدر صورت وجود مستنداتي دالّ بر عدم رضايت–8 در مزايدهگزار از شخص شركت كننده ، مدارك دريافتي وي طي سال هاي قبل
و شخص مزبور حق . اعتراض نخواهد داشت كميسيون مزايده مفتوح نمي شود

، بـراي–9 و يا تجديدنظر در هر قسمت از اسناد مزايده را قبل از انقضاء مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادات مزايده گزار حق تغيير يا اصالح
، بـه اطـالع كليـه  و اگر چنين موردي پيش آيد اصالحات فوق از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه ؛ شـركت كننـدگان در خود محفوظ مي دارد

و قبل از ارائـه پيشـنهاد خـود بـه سـايت. مزايده خواهد رسيد  علي ايحال الزم است مزايده گران عزيز جهت اطالع از آخرين تغييرات مزايده
و در صورت نياز اصالحات الزم را اعمال نمايند  . دانشگاه مراجعه نمايند

و انعقاد–10 ، تضمين هرگاه مزايده گزار از اجراي خدمات برنده مزايده مسترد خواهد) شركت در مزايده(قرارداد با برنده مزايده منصرف گردد
و برنده حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت  . شد
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و ارجـاع كـار«56هرگاه معلوم شود كه مزايده گران با هم تباني كرده اند طبق ماده–11 » بـه پيمانكـاران آيين نامه تشـخيص صـالحيت
شد 6/6/1367مصوب ، با آنان برخورد خواهد . هيأت وزيران

گر(مدير عامل وهر يك از اعضاي هيات مديره شركت–12 .نميتوانند مدير عامل ويا عضو هيأت مديره شركتهاي مشابه باشند) مزايده

، الزاماً به معني تأييد–13 و پاسخ به سؤاالت مزايده گران .پيشنهاد نمي باشد ارائه طريق

و عـودت داده نخواهـد) غير از تضمين شركت در مزايده(همه اسناد واصله–14 به همراه پيشنهادات به عنوان دارايي مزايده گزار تلقي شده
و به اين ترتيب هر گونه هزينه كه براي تهيه ، آزمايش يا ساير فعاليت هاي مربوط به مزايده صرف شده نيز قابل پرداخت نخواهد–ارائه–شد

.بود 

، به استثناي بخش هايي كـه عالمـت محرمانـه–15 مزايده گزار هيچگونه تعهدي در قبال محرمانه بودن تمام يا بخشي از اطالعات واصله
؛ در اين صورت هر سندي كه عالمت محرمانه ، نخواهد داد دارد از طرف مزايده گزار به همان درجه از محافظـت جهـت افشـاء آن بـه دارند

.شخص ثالث به عمل خواهد آورد كه در مورد اطالعات غير عمومي خود 

؛ بديهي است در صـورت–16 ، يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها مي باشد مـدت فـوق هيچگونـه انقضـاء مهلت اعالم اعتراضات به مزايده
.نخواهد بود اعتراضي مسموع

، توسط مزايده گزار تأمين شده است–17 و منابع مالي موضوع مزايده .اعتبار

.مزايده گزار در رد يا پذيرش پيشنهادات ارسالي اختيار تام دارد– 18

تا-19 .درصد افزايش يا كاهش دهد25مزايده گزار مي تواند مورد معامله را

ج شركت كننده مختار)حداقل ممكن(ن حائزشرايط درصورتي كه تعداد شركت كنندگا-20  يك شركت كننده باشد كميسيون دربازگشايي پاكت

م ه اقدام نمايدزايدبوده ودرصورتي كه قيمت پيشنهادي مناسب باشد كميسيون مي تواند نسبت به انتخاب ايشان به عنوان برنده

: شرايط اختصاصي

م برنده مزايده-1 .ورد اجاره بازديد نموده استاقرار مي نمايد از محل
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و ارائه فيش واريزي به امور-2 برنده مزايده موظف به پرداخت اجاره بها ماهيانه در پايان هر ماه به شمارة حساب منظور شده

و اخذ رسيد مي باشد بديهي است در صورت عدم پرداخت اجاره بها در موعد مقرر معادل ريالي ده درصد مبلغ. مالي مركز

.ماهيانه به عنوان جريمه به برنده مزايده تعلق مي گيرد اجاره

را هنگام انعقاد قرارداد بصورت نقد به حساب كارفرما واريز نمايد%25برنده مزايده مي بايست-3 و مابقي از كل مبلغ قرارداد

. نمايد واريز حساب كارفرمامرحلهشش مبالغ قرارداد را در

ج برنده مزايده-4 هاي در تاريخ واريز وجهدرصورت عدم هت هر مرحله يك فقره چك تسليم كارفرما نمايد، بديهي است مي بايست

در تواند ضمن ضبط ضمانتمي كارفرمامقرر شده،  و حسن انجام تعهدات، قرارداد را بدون اخطار قبلي به صورت يكجانبه فسخ نمايد

و زياني از اين بابت متحمل گرد كارفرماصورتي كه  مي موظف به پرداخت زيانبرنده مزايدهد ضرر .باشد هاي وارده

و-4 . به عهده پيمانكار ميباشد... كليه كسورات قانوني اعم از بيمه، ماليات

و اعالم نرخ ورود-5 .و خروج در محل پاركينگ مي باشد برنده مزايده موظف به نصب تابلو ديجيتال

و سيستم كامپيوتر: قبيلاز( نيكي برنده مزايده موظف به نصب تجهيزات الكترو-6 .مي باشد پاركو صدور كارت) دوربين

.برنده مزايده مي بايست جهت ساماندهي خودروها اقدام به خط كشي پاركينگ نمايد-7

و كيسه زباله مي باشد-8 و خريد سطل .برنده مزايده موظف به نظافت روزانه

.ي پاركينگ بر اساس قيمت مصوب مراجع ذيصالح مي باشد ملزم به دريافت هزينه ورودبرنده مزايده-9

از–10 ذيربط قانوني همچون شهرداري يا مراجع هرگونه تغيير اعم از افزايش يا كاهش در نرخ هاي ورودي پاركينگ منوط به استعالم
.مي باشد مربوطه ساير مراجع 

و اياب ذهاب پرسنل كارفرما-11 .ندارد مزايده برندهتعهدي جهت تامين غذا

و لوازم كارفرما- 12 و محتويات داخل آن برنده مزايده هيچگونه مسئوليتي در قبال مفقود شدن اجناس همچنين كليه خودروهاي پارك شده

و نگهداري آن بعهده  و حفظ .مي باشد برنده مزايدهنداشته
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و هرگونه تغييرات في-13 زيكي در فضاي اداري ودرماني نياز به مكان مورد اجاره داشته باشد در صورتيكه كارفرما جهت توسعه خدمات خود

و تسويه حساب تا تاريخ( و تحويل مورد اجاره ، برنده مزايده ظرف مدت يك هفته مكلف به تخليه پس از اعالم كتبي مراتب به برنده مزايده

ت.تحويل ميباشد و . عميروشستشو اتومبيل در محوطه مورد اجاره را ندارند مستاجرو كاركنان ايشان به هيچ عنوان حق تعويض روغن

و آگهي از سوي- 14 . امكان پذير است كارفرمافقط با مجوز برنده مزايده نصب هر گونه تابلو

و استخدام افراد متعبرنده مزايده-15 و صيانتهد به بكارگيري و با عنايت به اهميت حفاظت ، بدين لحاظ و صالح مورد نياز بوده از اموال
، ضروريست  و مورد نظر جهت خودروهاي مراجعين به مركز و گزينش بصورت مكتوب به كارفرما اسامي پرسنل شاغل اخذ صالحيت عمومي

.د داشتنهمچنين پرسنل مذكور هيچگونه رابطه استخدامي با كارفرما نخواه.معرفي گردد

و صدور قبض ويژه پارك برنده مزايده– 16 و موتور مي باشدملزم به طراحي .ينگ جهت وسايل نقليه وارده اعم از خودرو

و مقرر برنده مزايده-17 و در اين ات مربوط به حفظ بهداشت محيط كارملزم به اجراي قوانين و آئين نامه هاي حفاظت فني بوده گاه
چ و به هر نحو ممكن خصوص و يا اشخاص ثالث در محيط پاركيننانچه ، هر يك از پرسنل شاغل و يا بروز سانحه گرديده گ دچار خسارت

و و مسئوليت مي باشد كارفرما مسئوليت آنرا به شخصه بر عهده داشته .در اين فقره مبري از هر گونه تعهد

و برنده مزايده مكلف– 18 و امور اجتماعي در رابطه با پرسنل تحت امر بوده و مقررات ويژه كار  خصوص در اينكارفرما به اجري قوانين
.هيچگونه مسئوليتي را عهده دار نمي باشد

19-، و اهميت وظايف محوله و همچنين حساسيت و مكلف به آموزش هاي برنده مزايدهدر راستاي اجراي طرح تكريم ارباب رجوع متهعد
و كليه عوامل اجرايي شاغل در  و اخالقي به پرسنل .مي باشد محل مورد اجارهحرفه اي

و مالكين وسايل نقليه پارك شده به جهت جلوگ-20 و تامين امنيت رواني براي مراجعين و همچنين برقراري نظم يري از حضور افراد سود جو
و يكدست با استفاده از نصب اتيكت براي پرسنل مربوطه مي باشد برنده مزايده،  .ملزم به تامين البسه متحدالشكل

و نگهداري صحيح از اموال-21 بر مسئوليت حفاظت شخصي وسايل نقليه پارك شده در محوطه پاركينگ اختصاص يافته بصورت مستقيم
.گونه مسئوليتي را عهده دار نمي باشدهيچ، در اين خصوص كارفرمابديهي است. مي باشد برنده مزايده عهده شخص 

و با عنايت به بازرسي محدوده پاركينگ بر عهده برنده مزايدهحفظ بهداشت محيط-15 شبكه هاي متعدد بهداشتي توسط كارشناسان بوده
و درمان بروجرد (، ضروريست در ابتداي هر روز كاري نظافت الزم به عمل آيد بهداشت برنده نظافت محوطه پاركينگ بر عهده.

)مي باشد مزايده
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برنده در صورت قصوركه.ت از پيمانكار دريافت مي گردددرصد از كل قرارداد به عنوان ضمانت نامه بانكي حسن انجام تعهدا10مبلغ-22
و و اخطارب كارفرما، يا وارد كردن خسارت عدم پرداخت اجارهمزايده در اجراي وظايف محوله و دوا مراتب را بصورت تذكر  سپساعالن نموده
.كسر مينمايداز محل ضمانت نامه برنده مزايده

آب-23 و گاز مصرفي برعهد، هزينه و در صورتي كه كنتور مجزا نباشد مبلغ مصرفي برنده مزايدهه برق ط توسبرنده مزايده مي باشد
و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي ..اعالم مي گرددتعيين

.ملزم به ارائه خدمات به صورت شبانه روزي مي باشد برنده مزايده– 24

و مبلغ قرارداد براساس قيمت پيشنهادي برنده مزاي-25 و. ده تدوين مي گرددبها بدين لحاظ هيچگونه وجهي تحت عناوين سرقفلي، رهن
و اطالع كامل حق طرح هرگونه ادعا خارج از قرارداد منعقده اعم از مطالبه و برنده مزايده با علم حق غيره در حين قرارداد تعيين نشده است

و ساير عناوين مشابه را از خود سلب مي نمايد و تجارت .كسب، پيشه

و حوادث مزايدهبرنده-26 و(موظف است اقدام به اخذ بيمه نامه مسئوليت ، زلزله ، سيل . آتش سوزي . جهت) ساير حوادث غير مترقبه.
 .. پاركينگ بمدت يكسال اجراي قرارداد نمايد

از-27 ساداره: برنده مزايده موظف به ارائه مفاصاحساب از مراجع ذيصالح قانوني اعم و غيره در پايان قرارداد مالياتي، ازمان تأمين اجتماعي
.و تحويل مدارك مثبته به واگذار كننده مي باشد

1 فرم شماره

گر( )مشخصات مزايده

و مشخصات مزايده گر :نام

:آدرس
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-همراه- تلفن

:ايميل- فكس

:كد پستي

:شماره اقتصادي

:براي اشخاص حقوقي(اعضاي هيأت مديره (

:براي اشخاص حقوقي(مدير عامل (

:براي اشخاص حقوقي(افراد داراي حق امضاء (

))صات مندرج در ساير اوراق مزايده جدول پيشنهاد قيمت بر اساس مشخ((

........................................................................... به عنوان نماينده صالحيتدار شركت/ اصالتاً. ...........................................................اينجانب
و مندرجات در آگهي  و مسئوليت در مورد مطالب و پذيرش تعهد اجرا و غيره–شرايط عمومي–پس از بررسي و ... شرايط اختصاصي مزايده

، مبلغ پيشنهادي خود را با اطالع از قا و با اطالع كامل از شرايط كار ، پس از بازديد محل نون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي
:به ترتيب زير اعالم مينمايم 
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: آيت اله بروجرديبيمارستان محوطه پاركينگاجاره ماهيانه

) ريال................................................................................... به عدد(: مبلغ پيشنهادي

) ريال............................................................................................................................................ به حروف(

: هم بود مچنين ملتزم به رعايت نكات زير خواه

، اقدام نمايم–1 و انعقاد قرارداد .در صورت برنده شدنم ظرف مدت يك هفته نسبت به ارائه تضمين انجام تعهدات

و موقعيت موجود اعالم مي نمايم-2 و قيمت پيشنهادي خود را بر اساس شرايط .از محل مورد اجاره بازديد نموده ام

، الزامي براي واگذاري موضوع مزايده به هيچ يك از پيشنهادها را ندارد اطالع كامل دارم كه دستگاه مزايده–3 .گزار

و از مزايده خارج مي گردد-4 ، تخلف محسوب گشته .هرگونه پيشنهاد يا نوشته اي خارج از موضوع درخواست در جدول فوق

و حروف نوشته شود–واضح–قيمت ها خوانا-5 و به عدد .بدون خدشه

ه-6 ، نوشته شود قيمت .ا فقط براي مشخصات مذكور در اسناد مزايده

.قيمت فوق بدون مالحظه ماليات بر ارزش افزوده اعالم مي گردد-7

و تلفن -آدرس دقيق

و نام خانوادگي –نام

و و امضاء مجاز  تاريخ-تعهد آور پيشنهاد دهنده سمت


