
                        بسمه تعالی                                                                    
 دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان  

                  بيمارستان شهداي عشاير   
                          

 

   

                                                

E-mail :

 

        شماره :

        تاريخ :

    پيوست :

   (مشایدٌ)استؼالم بُا                               
 

  

هقبٍى هحتطم   32/67/97هَضخ  96869/97/999هطوع آهَظضی زضهبًی ضْسای فطبیط ذطم آثبز ثطاسبس هدَظ ضوبضُ

تقجیِ ضسُ زض ایي ٍ ٍاحس تىثیط  تػسی ٍاحس ثَفِ زاًطگبُ فلَم پعضىی لطستبى ، زض ًؾط زاضز تَسقِ هسیطیت ٍ هٌبثـ  

 هطوع ضا اظ عطیك هعایسُ ٍ هٌغجك زض آییي ًبهِ هبلی هقبهالتی زاًطگبُ ٍ اضربظ حمَلی ٍاخس غالحیت ٍاگصاض  ًوبیس.

ٌسضج زض اٍضاق ٍاگصاضی ٍ ثبظزیس اظ هحل ٍ سبیط ثسیي لحبػ اظ ولیِ هتمبضیبى زفَت ثقول هی آیس تب ثب ثطضسی ضطایظ ه

 خَاًت ًسجت ثِ ضطوت زض ایي هعایسُ ٍ اضائِ پیطٌْبز السام ًوبیس.

 موضوع قزارداد-ماده یک  

فطٍش  ") غطفبٍ زضة ٍضٍزی ذیبثبى اًمالة  ٍاگصاضی اظ تػسی ٍاحس ثَفِ تقجیِ ضسُ زض هحَعِ اٍضغاًس فجبضتست اظ 

اظ عطیك  ٍاحس تىثیط هستمط زض ٍاحس تطذیع  , هساضن پعضىی ٍ ثَفِ زضة ٍضزی اٍضغاًس  ٍ  هَاز غصایی ٍ ثْساضتی(

 هعایسُ هٌغجك ثط آییي ًبهِ هبلی هقبهالتی هػَة زاًطگبُ ٍ سبیط ضطایظ تقییي ضسُ تَسظ ٍاگصاض وٌٌسُ 

 مدت قزارداد- وماده د

 هی ثبضس. ثوست یىسبلهست لطاضزاز اظ تبضید تٌؾین ٍ هجبزلِ لطاضزاز ثب ثطًسُ هعایسُ 

 مبلغ قزارداد و نحوه پزداخت -ماده سه 

ثِ ثبالتطیي لیوت اخبضُ ثْب پیطٌْبزی  ٍ ٍاحس تىثیط هبّیت ٍ ًَؿ هقبهلِ  ثِ ضیَُ هعایسُ ، تػسی ٍاحس ثَفِثطاسبس 

   هبّیبًِ ٍاگصاض هی گطز ز.

 تعهدات واگذار کننده )موجز( -چهار ماده
 ثطای ٍاحس ثَفِ ضا ثِ ثطًسُ هعایسُ تحَیل ًوبیس اّسائیبی فضٍاگصاض وٌٌسُ هتقْس هی ثبضس  - 9-4

ٍاگصاض وٌٌسُ هتقْس هی گطزز اهىبًبت هَضز ًیبظ ضبهل آة ٍ ثطق ٍ سبیط هَاضز هَضز ًیبظ ضا زضغَضت اهىبى ٍ هَافمت هسیط  -3-4

ّعیٌِ آة ثْبء , ثطق ٍ گبظ هػطفی زض غَضت ظ ثطضسی وبضضٌبسبى ٍاگصاض وٌٌسُ زض اذتیبض ثطًسُ هعایسُ لطاضزّس.فبهل هطوع پس ا

ًػت وٌتَض هحبسجِ ٍ زض غیط ایي غَضت ثطاسبس ًؾط وبضضٌبسبى ذجطُ زاًطگبُ فلَم پعضىی لطستبى تقییي ٍ اظ ثطًسُ هعایسُ اذص 

 هیگطزز.
                                               تعهدات بزنده مشایده : پنج ماده 

 ثطًسُ هعایسُ هَؽف ٍ هتقْس ثِ فطٍش ٍ اضائِ ذسهبت تقییي ضسُ ثب اذص هدَظ هىتَة اظ هَخط هی ثبضس -9-5

 حك ٍاگصاضی خعیی یب ولی لطاضزاز ثِ غیط ضا ًساضز -3-5

 ثِ ضفبیت ضئًَبت اسالهی  زضهحل وست ٍ وبض هی ثبضس. هَؽف ٍ هتقْسثطًسُ هعایسُ  -2-5

هَؽف ثِ هقطفی پطسٌل ذَز لجل اظ ثىبض گیطی ثِ هَخط خْت اذص غالحیت  ٍ هدَظ اضتغبل زضآى  ثطًسُ هعایسُ  -4-5

 ٍاحس هی ثبضس.

 اخقیي هی ثبضسهَؽف ثِ اذص ٍ اضائِ وبضت سالهت ثطای وبضوٌبى ذَز ٍ ًػت زض هطئی ٍ هٌؾط هطثطًسُ هعایسُ  -5-5

 هطاخقیي  ثِ هطوع هی ثبضس. ف ثِ حفؼ اسطاض  پعضىی ثیوبضاى ٍسبیطهَؽثطًسُ هعایسُ  - 6-5
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هَؽف  ٍ هتقْس ثِ اضائِ ذسهبت ٍ فطٍش اخٌبس ٍ وبالّبی هَضز ًیبظ هطاخقیي ثب ضفبیت استبًساضزّبی ثطًسُ هعایسُ  -7-5

 الظم  ثحبػ وویت ٍ ویفیت هی ثبضس.

هَؽف ٍ هتقْس  ثِ ضفبیت ًطخ فطٍش وبال یب ذسهبت  اضائِ ضسُ ثطاسبس فْطست ثْب یب لیوت تقییي ثطًسُ هعایسُ  -8-5

ضسُ اظ عطف هطاخـ شیػالح  ٍ ثب ضفبیت لَاًیي تقعیطات حىَهتی  ٍسبیط همطضات اغٌبف هی ثبضس. ثسیي لحبػ 

 ضطٍضیست ًطخ ذسهبت ٍ وبال زض هطئی ٍ هٌؾط هطاخقیي ًػت گطزز

هجلغ لطاضزاز  -زضغس ثیست ٍ پٌح  -%  35ثطًسُ هعایسُ هَؽف ٍ هتقْس ثِ اضائِ ضوبًت ًبهِ ثبًىی هقتجط ثِ هیعاى -9-5

جظ سپطزُ  ضطوت زض هعایسُ ثبضس. زض غیط ایٌػَضت حك فسد ٍ ضؽطف هست یه ّفتِ پس اظ افالم ٍاگصاض وٌٌسُ هی 

 ثطای ٍاگصاض وٌٌسُ هحفَػ هی ثبضس.

 ٌِ آة ثْبء , ثطق ٍ گبظ هػطفی ثػَضت هبّیبًِ ٍفك ضطایظ تقییي ضسُ .پطزاذت ّعی-96-5

 و تهمیدات السم سایز شزایط :   شش ماده

 ًوی ثبضس. زثطاسبس هبّیت هقبهلِ ، ّیچگًَِ  حك وست ٍ پیطِ ، سطلفلی ٍ غیطُ هطوَل ایي لطاضزا -9-6

        :                                                                                                                            مزجع رسیدگی به اختالف:  هفت  ماده

یا ومایىدِ اػشامی  در صًرت بزيس َزگًوٍ اختالف اػم اس تؼبیز یا تفسیز مًاد ایه لزارداد یا مًارد دیگز، مًضًع بدياً در کمیتٍ ای با حضًر پیماوکار 

آئیه وامٍ مالی مؼامالتی داوشگاٌ بؼىًان  49کارفزما ي ومایىدگان لاوًوی ایشان طزح ي در صًرت ػدم حصًل بٍ تًافك ، کمیسیًن مًضًع مادٌ

 حکم تؼییه ي طزفیه متؼُد بٍ پذیزش وظز کمیسیًن فًق بؼىًان لاطغ دػًا می باشىد.

 تحویل مدارک مورد نیاس و نحوه:  هشت  ماده

 پبوت ةزض  غبزضُ اظ هطاخـ شیػالحیب خَاظ وست  ٍ سبیط هساضن  تػبٍیط اسبسٌبهِ  ضطوت -9-8 

ثِ  -تَهبى  ٍ یىػس ّعاض هیلیَى ّطتهقبزل  -ضیبل 666/666/89سپطزُ ضطوت زض هعایسُ فیص ٍاضیع هجلغ  -3-8

 لطاضز زٌّس. الفپبوت  زض  ثیوبضستبى ضْسای فطبیط ثِ ًبم هلی ًعز ثبًه  6996865954664 حسبة ضوبضُ 

 لطاض زٌّس.پبوت  ج تىویل فطم پیطٌْبز لیوت ثػَضت اخبضُ ثْب هبّیبًِ ثػَضت فسز ٍ حطٍفی ضا زض 2-8

 هْط  ٍ اهضبء سبیط اٍضاق ٍ هساضن ٍاگصاضی  -4-8

گبًِ ثِ زثیطذبًِ هطوع آهَظضی  هَؽف ثِ تحَیل پبوبت سِ 37/69/97هتمبضیبى تب پبیبى ٍلت ازاضی هَضخ  -5-8

 هی ثبضٌس. حَظُ ضیبست زضهبًی ضْسای فطبیط زض سبذتوبى اهَض ازاضی

ٍ زض زفتط هسیط فبهل 38/69/97زض هَضخ  -ثبظ گطبیی پیطٌْبزات ثب تَخِ ثِ هَضَؿ  ٍ حس ًػبة هقبهالت هتَسظ-6-8

  .هطوع ثب حضَض هسئَلیي ٍاحسّبی هطثَعِ  اًدبم هی گطزز

 پیطٌْبزات هرتبض است.ّط یه اظ هعایسُ گصاض زض ضز یب لجَل  -7-8

 ثِ پیطٌْبزات هططٍط ٍ هرسٍش تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس.   -8-8

یي ًبهِ اسبس ضطایظ ٍ همطاضت هٌسضج زض آئ هٌؾَض ًگطزیسُ است ثطهعایسُ  ثْب سبیط هَاضز وِ زض ایي استقالم -9-8

 هقبهالتی افوبل ٍ اخطا هیگطزز .هبلی 
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 فرم پیشنهاد قیمت

 

 اجاره بها ماهیانه بصورت عددی .................................................ریال پیشنهاد می شود.

 

حروفی.................................................تومان پیشنهاد می شود.اجاره بها ماهیانه بصورت   

 

 :   مشخصات شرکت کننذه             

 نام شرکت:                                     

 نام و نام خانوادگی مذیر عامل:     
  آدرس و تلفن:                                  

 

 

                                                                              

 مهر و امضاء                                                                                
 

 

 
 


