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 آگهی استعالم بهاء )مىاقصٍ( چاپ ي تکثیز ايراق اداری

معايوت  77/7/7974مًرخ  7474/74/777شبکٍ بهذاشت ي درمان شهزستان خزم آباد در وظز دارد بٍ استىاد مجًس شمارٌ 

محتزم تًسعٍ مذیزیت ي مىابع داوشگاٌ علًم پششکی استان لزستان، خذمات چاپ ي تکثیز ايراق اداری خًد را بٍ مذت یکسال با 

قصٍ ياگذار ومایذ لذا اس متقاضیان دعًت می گزدد باتًجٍ بٍ مته آگهی ي سایز مشخصات مىذرج در اسىاد پیًست اس طزیق مىا

 اسىاد وسبت بٍ شزکت در مىاقصٍ ي ارائٍ پیشىهاد خًد اقذام ومایىذ. 

 وحًٌ دریافت اسىاد مشایذٌ :
 .الذام ومایىذ می تًاوىذ بٍ طشیك ریل  ></:79/5لغایت  ></:5/;6اص تاسیخ  ىالصٍمتماضیان ػضیض جُت دسیافت اسىاد م

بش سيی واغز  )استؼالم بُا(( يدسیافت يچاپ ايساق مىالصٍ lums.ac.irمشاجؼٍ بٍ سایت داوشگاٌ ػلًم پضشىی لشستان  )بٍ وشاوی

a4 تىشي . 

 : وحًٌ ارائٍ پیشىهاد قیمت

 ( بٍ حشاست شبى68ٍ) ساػت ></:79/5لغایت پایان يلت اداسی سيص  ></:5/;6دس مُلت صماوی   مىالصٍپیشىُاد يسایش اسىاد 
 . تحویل داده شود

 تًسط متماضی امضا يمُش شًد .)استؼالم بُا(  مىالصٍتبصشٌ : اسىاد 

وش است متماضیان محتشم تا سيص آخش مُلت فًق جُت اطالع اص آخشیه تغییشات بٍ سایت داوشگاٌ مشاجؼٍ ر: الصم بٍ  7تبصشٌ 

 ومایىذ 

 :  سمان يمکان پاکات دریافتی

 می باشذ لىه ایه تاسیخ ممىه است تغییش وىذ. 65ساػت  ></:5/:7صمان جُت  باصگشائی پاوات ابتذاء سيص 

 )استؼالم بُا(:مبلغ ، وًع ي چگًوگی اسائٍ تضمیه ششوت دس مىالصٍ

 می باشذ. سی میلیًن سیال سیال 555/555/85بشابش با )استؼالم بُا( الف( مبلغ سپشدٌ تضمیه ششوت دس مىالصٍ 

باوکه  77071874119مبلغ فًق بٍ صًست اسائٍ ضماوتىامٍ باوىی مؼتبش یا فیش ياسیضی بٍ شماسٌ حساب باوىی 

 تأمیه گشدد . خشم ابادملی بىام حساب جاسی شبىٍ بُذاشت شُشستان 

 ششایط مىالصٍ : 

تبط با با مًضًع مش خذماتی ثبت شذٌ ششوت وىىذگان  دس مىالصٍ )استؼالم بُا( می بایست داسای ششوت

 مًضًع مىالصٍ )استؼالم بُا( باشىذ.

 هست لطاضزاز یىسبل ضوسی اظ تبضید لطاضزاز هی ثبضس. -7
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 ثِ هؼٌبی لجَل ولیِ ضطایظ آى است. )استؼالم ثْب( ضطوت زض هٌبلػِ -2
 جَل ّطیه اظ پیطٌْبزات هرتبض است.هٌبلػِ گعاض زض ضز، ل-9
ثطًسُ هٌبلػِ هتؼْس هی ثبضس زُ زضغس ول هجلغ لطاضزاز ضا ثِ ػٌَاى ضوبًت ًبهِ حسي اجطای تؼْسات تْیِ ٍ ظطف هست حساوثط -7

تحَیل هٌبلػِ گعاض ًوبیس زض غَضت ػسم اًجبم ّطیه اظ همطضات هصوَض ضوبًت ًبهِ ٍی ضجظ ذَاّس ضس ٍ ثب ثطًسُ زٍم  ّفتِ یه
 ضت اهتٌبع ثطًسُ زٍم اظ اًؼمبز لطاضزاز تضویي ٍی ًیع ثِ ًفغ زستگبُ هٌبلػِ گعاض ضجظ هی گطزز. لطاضزاز هٌؼمس هی گطزز ٍ زضغَ

 ضا ًساضز.  لطاضزازثطًسُ هٌبلػِ حك ٍاگصاضی ولی یب جعئی هَضَع -0
ثط ػْسُ آى ّعیٌِ  ٍ وبضفطهب اظ پطزاذت ّعیٌِ ّط تؼساز اظ ثطي وِ ثسٍى زاضتي هؼطفی ًبهِ وتجی تىثیط ضَز ذَززاضی ذَاّس وطز -4

 پیوبًىبض است. 
وبضفطهب زض ذػَظ لغَ لطاضزاز اذتیبض تبم ٍ یىغطفِ زاضز ٍ چٌبًچِ ثِ ّط زلیل وبضفطهب اظ ویفیت وبض پیوبًىبض ضاضی ًجبضس لطاضزاز فی -4

 فسد ذَاّس ضس.  وبضفطهبهب ثیي ثػَضت یىغطفِ اظ ًبحیِ 
 ػمس لطاضزاز ثِ هست یىسبل ثبثت ٍ ثسٍى تغییط ذَاّس ثَز.  اظ تبضیدثطًسُ هٌبلػِ ًطخ اػالم ضسُ اظ عطف -8
 هیجبضس.ثطًسُ هٌبلػِ تبهیي ًیطٍی اًسبًی هَضز ًیبظ جْت اًجبم ذسهبت چبح ٍ تىثیط ثِ ػْسُ -7
 هیجبضس.ثطًسُ هٌبلػِ طفی هَضز ًیبظ هطثَط ثِ اًجبم لطاضزاز ثِ ػْسُ ی تْیِ ولیِ زستگبُ ّب ٍ لَاظم هػ-71

شذن واسَا ی تىثیش جلً گیشی وىذ .متؼُذ میشًد وٍ ايساق چاپ يتىثیش ًَش سيص سا َمان سيص اوجام دادٌ ياص اوباشتٍ ثطًسُ هٌبلػِ  11 

، لًاصم مصشفی ماشیه آالت ، تؼمیش يتؼًیض لطؼات يَشوًع َضیىٍ دیگش ی وکٍ دس  چاپ يتىثیش اص لبیل واغز  لًاصمتُیٍ ولیٍ  -67

 است .ثطًسُ هٌبلػِ ی لشاسداد باشذ بش ػُذٌ ساستا

َضیىٍ تىثیش دس پایان َش ماٌ بؼذ اص گًاَی حسه اوجام واس اص دایشٌ خذمات ي با تاییذ سشپشست شبىٍ پشداخت خًاَذ شذ .-68  

ایىصًست َضیىٍ ای جُت دس غیش گشمی استفادٌ ومایذ  5=ی ياص بشيمتؼُذ میشًد تىثیش بشگُا سا دس ویفیت ػالثطًسُ هٌبلػِ  -69

 ايساق تىثیش محاسبٍ يپشداخت وخًاَذ شذ .

 هی ثبضس. ثطًسُ هٌبلػِ طفی ثط ػْسُ ساضی زستگبُ ّب ٍ تْیِ هلعٍهبت هػّعیٌِ ّبی تؼویط ٍ ًگْ-70

 هتؼْس هی گطزز وِ هطوَل هٌغ هساذلِ وبضوٌبى زٍلت زض هؼبهالت زٍلتی ًوی ثبضس. ثطًسُ هٌبلػِ  -74

 اجغ لبًًَی شیطثظ ضا زاضتِ ثبضس.هی ثبیست غالحیت ّبی فٌی ٍ اذاللی الظم ٍپطٍاًِ فؼبلیت اظ هطلػِ ثطًسُ هٌب -74

حساوثط افطاز ضبغل زض هحل وبض ثرص فتَوپی ثٌب ثِ ًیبظ ٍاگصاضوٌٌسُ هتغیط ذَاّس ثَز. ضوٌبً ولیِ حمَق ٍ هعایبی آًْب ثِ ػْسُ ی -78

 پیوبًىبض هی ثبضس

ذ می باشذ دس صًست مشخصی متصذی چاپ يتىثیش وسبت بٍ جاوشیه ومًدن آن الذام ومایذ بطًسی وٍ دس متؼُثطًسُ هٌبلػِ  -<6

 َیچ سيص واسی ياحذ تىثیش تؼطیل وباشذ .

ششوت وىىذگان دس مىالصٍ بش اساس دستًسالؼملُا بایذ مًسد تاییذ حشاست شبىٍ لشاس گیشوذ .-75  
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بشوذٌ مىالصٍ می بایست اص ولیٍ ششایط يامىاوات مًجًد دسياحذ فًق  باصدیذ بؼمل آيسد وٍ پس اص اوؼماد لشاسداد َیچ ادػایی -76

 دال بش جُل بٍ مًضًع مسمًع ومی باشذ . 

لفلی یب هتؼْس هی گطزز هحل هَضز استفبزُ ضا سبلن تحَیل زازُ ٍ حك ّیچگًَِ زذل ٍ تػطفی زض ذػَظ سطثطًسُ هٌبلػِ  -22

 وست ٍ پیطِ ًسجت ثِ هَضَع لطاضزاز ضا ًساضز. 

 هَظف است زض هحل وبض فمظ وبضّبی فتَوپی ٍ تىثیط هطثَط ثِ هطوع ثْساضت ضْطستبى ذطم آثبز ضا اًجبم زّس. ثطًسُ هٌبلػِ  -29

هَظف است  زض وٌبض ُ هٌبلػِ ثطًسثبتَجِ ثِ ایٌىِ الظم است فتَوپی ٍ تىثیط ثطذی اظ ٍاحسّبی هطوعی ثْساضت غحبفی گطزز. -27

 وبضّبی فتَوپی ٍ تىثیط اهَض هطثَط ثِ غحبفی ضا ثب ًطخ هتؼبضف اًجبم زّس .

 زضغَضت هطاجؼِ هطاوع جْت تىثیط ًطذْبی ازاضُ وبهالً ضػبیت ضسُ ٍ وبض ازاضُ زض اٍلَیت لطاض گیطز. -20

 ىی ٍی العاهی هی ثبضس. ٍ ًیطٍی ووثطًسُ هٌبلػِ ضػبیت ضئًَبت اسالهی ٍ ازاضی اظ سَی -24

 ذَاّس ثَز.  77391الی  4391ّوبى سبػت ازاضی سیستن  ثطًسُ هٌبلػِسبػت وبض ازاضی -24

 .ٍ اضائِ پیطٌْبز ثِ هٌعلِ لجَل اذتیبضات ٍ تىبلیف تؼییي ضسُ اظ سَی ٍاحس هٌبلػِ گصاض است )استؼالم ثْب(ضطوت زض هٌبلػِ -28

 هَظف است هَضَع لطاضزاز ضا ثب ًطخ ّبی اػالهی اًجبم ًوبیس. ثطًسُ هٌبلػِ زضغَضت اًجبم لطاضزاز تب تؼییي پیوبًىبض جسیس -27

هی ثبضس وبضفطهب ثطًسُ هٌبلػِ زضغَضت ٍلفِ زض وبض یب ٍاضز آهسى ّطگًَِ ذسبضت ثِ پیوبًىبض یب اضربظ ثبلث وِ ًبضی اظ ػولىطز -91

 هی ثبضس ثطًسُ هٌبلػِ ّیچگًَِ هسئَلیتی ًساضتِ ٍ ججطاى ذسبضت ٍاضزُ ثِ ػْسُ 

 زض اذتیبض گصاضتي هىبى هٌبست، یه ذظ تلفي زاذلی ثط ػْسُ وبضفطهب هی ثبضس. -97

 ًوبیس. ثطًسُ هٌبلػِ وبضفطهب هتؼْس است هحل هَضَع لطاضزاز ضا عجك غَضتجلسِ تٌظیوی تحَیل -92

 ثب وبضفطهب اظ عطیك ایي ًوبیٌسُ ثطلطاض ذَاّس ضس. ثطًسُ هٌبلػِ وبضفطهب یه ًفطضا ثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ هؼطفی ذَاّس ًوَز، اضتجبط -99

هىلف ثِ ایجبز ّوبٌّگی الظم ثب ثطًسُ هٌبلػِ هؼطفی ًوبیس وِ ثطًسُ هٌبلػِ وبضفطهب هی ثبیست ضرع ضا ثِ ػٌَاى ًبظط ثِ -97

 ًبهجطزُ هی ثبضس. 

 ًساضز. ثطًسُ هٌبلػِ وبضفطهب تؼْسی جْت تبهیي غصا ٍ ایبة ٍ شّبة پطسٌل -90
ساضکی وباشکذ   ثطًدسُ هٌبلػدِ    واسفشما وسبت بٍ ػمذ لشاسداد يلغً آن، اختیاستام يیىطشفٍ داسد يچىاوچٍ بٍ َشدلیل اص ویفیت وکاس -;8

خکًد واسفشمکا   ثطًسُ هٌبلػِ مشجغ تشخیص ویفیت واس لشاسداد فی مابیه بصًست یىطشفٍ اصواحیٍ واسفشما فسخ خًاَذ شذ . دسضمه 

 می باشذ . 
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مًظف می باشذ مًضًع لشاسداد سا با وشخُای اػالمی اوجام ومایذ ثطًسُ هٌبلػِ دس صًست اتمام لشاسداد تا تؼییه پیماوىاس جذیذ  ->8

. 

آًْب ثِ ػْسُ ی  هتغیط ذَاّس ثَز. ضوٌبً ولیِ حمَق ٍ هعایبی وبضفطهبحساوثط افطاز ضبغل زض هحل وبض ثرص فتَوپی ثٌب ثِ ًیبظ -97

 پیوبًىبض هی ثبضس .

 هی ثبضس. ثطًسُ هٌبلػِوِ ثِ ایي لطاضزاز تؼلك هی گیطز زض تؼْس  ...پطزاذت ولیِ وسَضات لبًًَی اػن اظ هبلیبت، ثیوِ ٍ  -71

 وظاست : 

ًظبضت ثط اجطای تؼْساتی وِ پیوبًىبض ثط عجك ایي لطاضزاز تمجل ًوَزُ است ثِ ػْسُ ی هسئَل ذسهبت هطوع ثْساضت ضْطستبى ذطم 
آثبز ذَاّس ثَز. ٍ پیوبًىبض هَظف است وبضّب ضا عجك لطاضزاز اغَل فٌی ٍ زستَضات وبضفطهب یب ًوبیٌسُ ٍی عجك هطرػبت اسٌبز ٍ 

 هساضن اجطا ًوبیس. 

 الصم جُت ششوت دس مىالصٍ )استؼالم بُا( مذاسن

 پاوت الف شامل : 
  (.استؼالم ثْبءهٌبلػِ)تضویي ضطوت زض 

 پاوت ب شامل : 
 وِ توبم غفحبت آى ثِ اهضبء هجبظ یب هْوَض ثِ اهضبء ضطوت ثبضس(استؼالم ثْبء  هٌبلػِ)تػَیط اسٌبز-7
ضوبضُ تلفي ٍ ... وِ الظم است زض فطم پیص ثیٌی ضسُ  -ضوبضُ التػبزی –وس پستی –آزضس  –هطرػبت هٌبلػِ گط ضبهل : ًبم -2

 زضج ضَز.  7ضوبضُ 
 هساضن احطاظ َّیت ضبهل : وپی ضٌبسٌبهِ یب وبضت هلی هسیطػبهل ٍ اػضبء ّیبت هسیطُ -9
 تػَیط اسبسٌبهِ ضطوت وِ هَضَع فؼبلیت ضطوت ثبیس هغبثك ثب هَضَع هٌبلػِ حبضط ثبضس. -7
 ًبهِ ضسوی وطَض حبٍی آگْی تبسیس ٍ آذطیي تغییطات )یب تػویوبت( ضطوت وِ زاضای اػتیبض ثبضس. تػَیط ضٍظ-0
 ازاضُ وبضتػَیط گَاّی ًبهِ غالحیت پیوبًىبضی اظ -4

 پاوت ج شامل : 
 فطم پیطٌْبز لیوت هْط ٍ اهضبء ضسُ تَسظ ضطوت -7

هطوع ثْساضت ضْطستبى ذطم آثبز ًوَزُ ٍ ضسیس زضیبفت  حطاست پبوت زض ثستِ زض تبضید همطض تحَیل ة ٍ ج زض یه –پبوتْبی الف 
 ًوبیٌس.  

ثیي ذیبثبى ضاظی ٍ جالل آل احوس سبذتوبى هطوع ثْساضت ضْطستبى  –هتطی ثَػلی  74-هحل تحَیل پبوت پیطٌْبز لیوت : ذطم آثبز 
 .ٍاحس حطاست  –ذطم آثبز 
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 فطم ضوبضُ یه

 

 مىذسج دس سایش ايساق مىالصٍ : جذيل پیشىُاد لیمت بشاساس مشخصات

........ پس اظ .................................................................. ثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ غالحیتساض اظ ضطوت....................................................ایٌجبًت .....

هٌسضجبت آگْی ٍ ضطایظ هٌبلػِ ٍ پس اظ ثبظزیس اظ هحل ٍ ثب اعالع وبهل اظ ضطایظ ثطضسی ٍ پصیطش تؼْس ٍ هسئَلیت زض هَضز هغبلت ٍ 

 وبض هجلغ پیطٌْبزی ذَز ضا ثِ تطتیت شیل اػالم هی ًوبین. 

 لیوت ثِ حطٍف ثِ ػسزپیطٌْبز لیوت)ضیبل( تؼساز ضزیف

   یىغطفِ  A4ثطگِ  1

   زٍعطفA4ِثطي  2

   یه عطفِ A3ثطي  3

   زٍعطفِ A3ثطي  4

   یه عطفA5ِثطي  5

   زٍ عطفA5ِثطي  6

 

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ضطوت وٌٌسُ : 
 اهضبء ٍ هْط ضطوت وٌٌسُ : 

 آزضس : 
 ضوبضُ تلفي توبس : 

 
 


