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     شْیذ ٍلیبى بیوبرستبى  تشریقبت  بْبء) هشایذُ(استعالم آگْی  

دس ًهش داسد داًطگبُ يلَم پضضىی لشستبى  111/79/11911ثِ استٌبد هزَص ضوبسُ ضجىِ ثْذاضت ٍدسهبى ضْشستبى الیگَدسص 

ياگزاس ومایذ لزا اص ضایذٌ مشخصات مىذسج دس اسىاد پیًست اص طشیق م ثبسا ثِ هذت یىسبل  شْیذ ٍلیبى  بیوبرستبىتضسیمبت 

 ىذ .متقاضیان دعًت میگشدد با تًجٍ بٍ مته آگهی يسایش اسىاد وسبت بٍ ششکت دس مضایذٌ ياسائٍ پیشىهاد خًد اقذام ومای

 : شایذًُحَُ دریبفت اسٌبد ه

 می تًاوىذ بٍ طشیق ریل اقذام ومایىذ  91/19/79لغایت  79/97/79اص تاسیخ ضایذٌ متقاضیان عضیض جهت دسیافت اسىاد م

 تکشي  a4ايساق مىاقصٍ بش سيی کاغز  (يدسیافت يچاپ www.lums.ac.irمشاجعٍ بٍ سایت داوشگاٌ علًم پضشکی لشستان )بٍ وشاوی 

 : ًحَُ ارائِ پیشٌْبد قیوت

( بٍ حشاست شبکٍ 11ساعت ) 91/19/79لغایت پایان يقت اداسی سيص  79/97/79دس مهلت صماوی ضایذٌ پیشىهاد يسایش اسىاد م

 تحًیل دادٌ شًد .

 تًسط متقاضی امضائ يمهش شًد . ضایذٌتبصشٌ : اسىاد م

 مشاجعٍ ومایىذ شبکٍ کش است متقاضیان محتشم تا سيص آخش مهلت فًق جهت اطالع اص آخشیه تغییشات بٍ سایت : الصم بٍ د 7تبصشٌ 

 :  سهبى ٍهکبى پبکبت دریبفتی

 ممکه است ایه صمان تغییش یابذ .می باشذ . 19ساعت  90/19/79صمان جهت  باصگشائی پاکات ابتذاء سيص 

 هشایذُ  هبلغ ،ًَع ٍچگًَگی  ارائِ تضویي شزکت در

 سیال می باشذ . 90999999الف ( مبلغ تضمیه بشابش با 

وذ التػبدی ٍاسائِ سسیذ آى  ضْیذ ٍلیبى ثِ ًبم ثیوبسستبى ثبًه هلی هشوضی  9111970171991هجلغ فَق ثِ غَست ٍاسیض ٍرِ ًمذ ثِ حسبة ضوبسُ 
   6061006106ٍوذ پستی  11999707111ضٌبسِ هلی  111177700700

گش ثِ يٌَاى یه ضخػیت حمَلی / حمیمی لیذ  استًالم سوت ًبم پشداخت وٌٌذُ ، فیص ٍاسیضی یب ؾوبًت ًبهِ ثبًىی هی ثبیست ًبم ضخع ًىتِ : دس ل
 ضَد .

 ًحَُ تٌظین پبکت :  -1

 است .،ًبم  ،ضوبسُ ،توبس ٍآدسس هضایذُ گش ثش سٍی پبوت الضاهی ضایذُ دسد ًبم هَؾَو ه

 هحتَیبت پبکت : -0

 )پبکت الف (فَق  ثٌذ الفیب ؾوبًت ًبهِ ثبًىی ثِ هجلغ هٌذسد دس  ضیفیص ٍاسی-1

 ( ةپبکت )
 گش ٍیب هوَْس ثِ اهؿبء ضشوت ثبضذ . ضایذُ وِ توبم غفحبت آى هوؿی ثِ اهؿبءهزبص هضایذُ تػَیش اسٌبد ه-1
 گش وِ دس فشم ضوبسُ یه دسد ضذُ است .ضایذُ هطخػبت ه-7
وِ داسای ايتجبس اص دایشُ حجت ضشوت ّب ًبهِ سسوی حبٍی آگْی تبسیس ٍآخشیي تغییشات ضشوت تػَیش اسبسٌبهِ ضشوت ٍتػَیش سٍص-1

 ثبضذ .

http://www.lums.ac.ir/
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 ٍپبًسوبى تبییذیِ ًیشٍّب تَسف هًبًٍت دسهبى داًطگبُ هجٌی ثش تَاًبیی اًزبم اهَس تضسیمبت -1
 ذُ ثبضذ .پضضه هسئَل فٌی ثبیذ دس اسبسٌبهِ ضشوت هطخع ض-0

یذُ تشریقبت ٍپبًسوبى ابتذائ هی ببیست ًسبت بِ اخذ هعزفی ًبهِ اس اهَر قزاردادّب جْت ارائِ بِ هعبًٍت شزکت کٌٌذگبى هشا-تبصزُ 

درهبى ٍهعبًٍت بْذاشتی اقذام ًوَدُ ٍبب در دست داشتي هعزفی ًبهِ هذکَر کِ حبٍی اسبهی پششک هسئَل فٌی ٍپزسٌل درهبًی ببشذ 

ِ پبکت شزکت در هشایذُ اقذام کٌٌذ ٍدر صَرت عذم تبییذ تَسط آى هعبًٍت پبکبت جْت اخذ تبییذ اقذام ًوبیذ سپس ًسبت بِ ارائ

   شزکتْب افتتبح ًوی گزدد .
 ( ج پبکت)
 پیطٌْبد لیوت قجك رذٍل اسائِ ضذُ  -1

  :  شایذُ هشزایط 
یوبًىبس تْیِ ولیِ ٍسبیل ٍتزْیضات پضضىی ٍغیشُ ٍهسئَ لیت پشسٌل ثىبس گیشی ضذُ دس ٍاحذ تضسیمبت ثش يْذُ پ -1

 هی ثبضذ .

 هذت لشاسداد یىسبل ضوسی اص تبسیخ لشاسداد هی ثبضذ . -7
آییي ًبهِ تطخیع غالحیت ٍاسربو وبس  06گشاى ثب ّن تجبًی وشدُ اًذ قجك هبدُ ضایذُ ّش گبُ هًلَم ضَد وِ ه -1

  ّیبت ٍصیشاى ثب آًبى ثشخَسد خَاّذ ضذ . 6/6/69ثِ پیوبًىبساى هػَة 

ايتجبس پیطٌْبدّب است ثذیْی است دس غَست اًمؿبءهذت فَق ضایذُ یه هبُ پس اص هْلت ايالم ايتشاؾبت ثِ ه -1
 ّیچگًَِ ايتشای هسوَو ًخَاّذ ثَد .

 ثِ هًٌبی لجَل ولیِ ضشایف آى است .   ضایذُ ضشوت دس  ه -0

 دس سد یب لجَل ّش یه اص پیطٌْبدات هختبس است . ضاس گضایذُ ه -6

 شح قجمِ ثٌذی هطبغل رْت افشاد ضبغل هی ثبضذ .هَنف ثِ سيبیت لبًَى وبس ٍقضایذُ ثشًذُ ه -9

 سبيتِ هی ثبضذ . 71سبيت وبسی ٍاحذ تضسیمبت ثِ غَست  -0

دُ دسغذ ول هجلغ لشاسداد سا ؾوبًت ًبهِ حسي اًزبم تًْذات تْیِ ٍ نشف هذت هی ثبضذ  هتًْذثشًذُ هضایذُ  -19
تؿویي ضشوت دس یه اص همشسات هزوَس  ًوبیذ .دس غَست يذم اًزبم ّشهضایذُ گضاس حذ اوخش پٌذ سٍص تحَیل 

ثب ثشًذُ دٍم هضایذُ ثِ ًفى هضایذُ گضاس ؾجف خَاّذ ضذ ٍ چٌبًچِ ثش اسبس همشسات هضایذُ ثشًذُ دٍم داضتِ ثبضذ 
ٍدس غَست اهتٌبءثشًذُ دٍم اص اًًمبد لشاس داد تؿویي ٍی ًیض ثِ ًفى دستگبُ هضایذُ گضاس  لشاسداد هًٌمذ هیگشدد .

ضوي قبل اس قزارداد هی ببیست بزًذُ هشایذُ عالٍُ بز ضوبًت ًبهِ لیست تبییذ شذُ هسَل فٌی ّب را کِ بِ دس  ؾجف هیگشدد .

 . رائِ ًوبیذتبییذ هعبًٍت درهبى رسیذُ ببشذ را ًیش ا

 

تًییي ثشًذُ دٍم دس غَستی است وِ تفبٍت لیوت پیطٌْبدی اٍ ثب ثشًذُ اٍل ووتش اص هجلغ تؿویي ضشوت دس -11
 ُ ثبضذ .هضایذ

 سسیذ دسیبفت داسًذ .هضایذُ گشاى الصم است پس اص تحَیل اسٌبد هضایذُ اص ٍاحذ حشاست    -17
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ّش گًَِ تْیِ ،تحَیل ،اغالح ربیگضیٌی ٍیب پس گشفتي پیطٌْبد هی ثبیست ثِ غَست وتجی ٍلبثل گَاّی تب  -11
 لجل اص پبیبى هْلت اسائِ پیطٌْبد اًزبم ضَد .

یست داسای هذسن وبسضٌبسی یب وبسداًی دس یىی اص سضتِ ّبی پشستبسی ،اتبق يول ،ثیَْضی ؾوٌب پشسٌل هی ثب-11
 ،هبهبئی ،فَسیتْبی پضضىی ٍیب دیپلن ثْیبسی ثبضٌذ .

اهَس هحَلِ ضبهل : اًزبم اهَس تضسیمبت يؿالًی ٍ ٍسیذی ،رلذی ،صیش رلذی ٍغل سشم ،تًَیؽ پبًسوبى -10
 فشهب (،وطیذى ثخیِ  )دس غَست غالحذیذ وبس

ثشًذُ هضایذُ  هلضم ثِ سيبیت همشسات ٍدستَسالًولْبی غبدسُ اص هشارى ریػالح ّوچَى هًبًٍت دسهبى ٍ.....دس -16
 خػَظ تزْیضات ٍ تًشفِ ّبی هػَة هی ثبضذ . 

تْیِ ٍسبیل هػشفی ضبهل :  ،پٌجِ ،گبص ،چست ،الىل ، ست ثخیِ ،ست پبًسوبى ،دستگبُ استشیل ،فبیل ًگْذاسی -19
 ضات ، سشم ضستطَ ،سفتی ثبوس ،ویسِ ٍسكل صثبلِ ٍدفبتش حجت آهبس ٍ......... ثش يْذُ پیوبًىبس هی ثبضذ .تزْی

 حك ٍاگزاسی ولی یب رضئی هَؾَو پیوبى سا ًذاسد .ضایذُ ثشًذُ ه-10

مبد لشاسداد ی ثبیست اص ولیِ ضشایف ٍاهىبًبت هَرَد دسٍاحذ فَق  ثبصدیذ ثًول آٍسد وِ پس اص اًًهضایذُ ثشًذُ ه--17
 ّیچ اديبیی دال ثش رْل ثِ هَؾَو هسوَو ًوی ثبضذ . 

  ًوی ثبضذ . 1119هًبهالت دٍلتی ٍوطَسی هػَة دیوبُ هٌى هذاخلِ  الشاس هی ًوبیذ هطوَل لبًَى  ضشوت وٌٌذگبى-79 

 ػِ گضاس است .ٍاسائِ پیطٌْبد ثِ هٌضلِ لجَل اختیبسات ٍتىبلیف تًییي ضذُ اص سَی ٍاحذ هٌبلضایذُ ضشوت دس ه-71
 ثِ پیطٌْبدات هجْن ،هطشٍـ ٍپیطٌْبداتی وِ پس اص هَيذ همشس ٍاغل گشدد تش تیت احش ًخَاّذ داد . -77
،هذاسن دسیبفتی قی سبلْبی لجل ضایذُ گضاس ضخع ضشوت وٌٌذُ دس قی هضایذُ دس غَست ٍرَد هستٌذاتی دال ثش يذم سؾبیت ه -71

 هفتَح ًوی ضَد .ضایذُ ٍی دس وویسیَى ه
تؿویي ضشوت هستشد ٍثشًذُ حك ّیچگًَِ هٌػشف گشدد هضایذُ گضاس اص ارشای خذهبت ٍاًًمبد لشاسداد ثب ثشًذُ ضایذُ هّشگبُ  -71

  . رجشاى خسبستی اص ایي ثبثت ًخَاّذ داضت اديبی
ذ ثِ سيبیت هسبئل اخاللی هَنف است دساًتخبة افشاد ضبغل ثِ هٌهَس اًزبم وبسثبّوبٌّگی وبسفشهب الذام ًوبیذ ٍ هتًْ هتمبؾی -70

 ٍضئًَبت هزّجی ثبضذ .
وبسفشهب ًسجت ثِ يمذ لشاسداد ٍلغَ آى، اختیبستبم ٍیىكشفِ داسد ٍچٌبًچِ ثِ ّشدلیل اص ویفیت وبسپیوبًىبسساؾی ًجبضذ لشاسداد فی  -76

 َد وبسفشهب هی ثبضذ . هبثیي ثػَست یىكشفِ اصًبحیِ وبسفشهب فسخ خَاّذ ضذ . دسؾوي هشرى تطخیع ویفیت وبس پیوبًىبس خ
 

اًزبم  لیوت پیطٌْبدی دس لشاسداد هَنف هی ثبضذ هَؾَو لشاسداد سا ثب پیوبًىبس دس غَست اتوبم لشاسداد تب تًییي پیوبًىبس رذیذ  -79
  .ًوبیذ

 ولیِ وسَسا ت لبًًَی لشاسداد ثِ يْذُ پیوبًىبس هی ثبضذ .-70
تسلین پیطٌْبدات ثشای خَد اص اسٌبد هضایذُ سا لجل اص اًمؿبءهْلت الصم رْت هضایذُ گضاس حك تغییش یب اغالح دس ّش لسوت -77

 دس چٌیي هَاسدی اغالح اص قشیك پبیگبُ ایٌتش ًتی داًطگبُ ثِ اقالو ضشوت وٌٌذگبى خَاّذ سسیذ .هحفَل هی داسد 
هذت فَق ّیچگًَِ غَست اًمؿبء هْلت ايالم ايتشاؼ ثِ هضایذُ یه هبُ پس اص ايتجبس پیطٌْبدات هی ثبضذ ثذیْی است دس -19

 .ايتشاؾی هسوَو ًوی ثبضذ .
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 پیمانکار تعهدات:  0 ماده

 ٍثیوبسسعتبى  ٍحشاسعت  هعبى  دس هًبًٍعت  ّوچعَى  ریػعالح  هشارعى  اص غبدسُ الًولْبی دستَس ٍ همشسات سيبیت ثِ هلضم پیوبًىبس 1-0
 . ثبضذ هی( ٍاخاللی فٌی) تبئیذ ٍهَسد آصهَدُ وبس لٍپشسٌ ًیبص هَسد ٍاثضاس ٍسبیل ثِ هزثَس ٍاحذ تزْیض خػَظ دس........ٍ
 
 پیوبًىعبس  يْذُ ثش ولی ثكَس ٍاحذ ایي دس ضذُ گیشی ثىبس پشسٌل ٍهسئَلیت ٍغیشُ هػشفی پضضىی ٍتزْیضات ٍسبیل ولیِ تْیِ 7-0

– ٍیلچعش – ثشاًىعبس – اٍسصاًعس  ثعب  فبغلِ غَست دس– الىتشٍضَن– اٍسصاًس تشالی– اوسیضى وپسَل) هػشفی غیش ٍسبیل ٍ ثبضذ هی

ِ  تحَیلی داسٍّبی ٍ ٍتزْیضات ٍسبیل لیست ٍؾوٌب. ثبضذ هی ثیوبسستبى ثًْذُ......(ٍ هبًَهتش– سبوطي  لعشاسداد  پبیعبى  ٍدس غَستزلسع
 . ثبضذ هی پیوبًىبس يْذُ ثِ ًیض پضضىی ٍتزْیضات ٍسبیل ًٍگْذاسی ٍتًویش.  گشدًذ ثیوبسستبى تحَیل سبلن ثبیذ
 
 ( گشدد اًزبم هشد ّوىبس تَسف آلبیبى ٍتضسیمبت خبًن ّوىبس تَسف خبًوْب تضسیمبت) اًكیبق قشح ارشای ِث پیوبًىبسهَنف 1-0

 تضسیمعبت  هشوعض  پضضعه  ّوبٌّگی ثب ثبضذ اٍسطاًسی ٍثیوبس ثبضذ ًذاضتِ ٍرَد اًكجبق قشح سيبیت اهىبى وِ خبظ هَاسد دس: 1 تجػشُ
 .  گشدد اًزبم ضشایف سبیش سيبیت ثب ّوزٌس غیش تَسف

 
 پضضعىی  اسشاس ٍحفم  سٍصی ضجبًِ ٍهشوض ثیوبسستبى ربسی ٍهمشسات لَاًیي سيبیت ثِ هَنف پَضص تحت پشسٌل ٍولیِ پیوبًىبس 1-0

  ثبضذ هی هشارًیي
 
 .  ًذاسد سا غیش ثِ لشاسداد هَؾَو رضئی ٍیب ولی ٍاگزاسی حك پیوبًىبس 0-0
 
 هٌبسعت  هىبًْبی دس سا خذهبت ایي ثْبی اثالغی ٍتػَیش.ًوبد سيبیت سا فشهبوبس ربًت اص اثالغی ّبی تًشفِ است هَنف پیوبًىبس 6-0
 .  ًوبیذ ًػت هشارًیي هٌهش دس
 
 غعَست  ٍدس ثَدُ فٌی ٍحفبنت وبس هحیف ثْذاضت خػَظ دس....... ٍ الًولْب ٍدستَس ٍهمشسات لَاًیي سيبیت ثِ هَنف پیوبًىبس 9-0

 . ثبضذ ًوی وبسفشهب هتَرِ هسئَلیتی ٍّیچگًَِ ثَدُ رَاثگَ ضخػب حبلج ٍاضخبظ سبًحِ گًَِ ّش ثشٍص
 
 . گشدد اسائِ خذهبت ٍضت ،يػش غجح ضیفت سِ ٍدس سٍصی ضجبًِ غَست ثِ دسهبًی هشاوض ٍیب ثیوبسستبى دس وبس سبيبت 0-0

    ثًذ سٍص غجح 19/9 لغبیت 79 اص ٍضجْب 79 لغبیت 11 اص ،يػشّب 11 لغبیت 19/9غجح وبس سبيت
 
 ضعشٍو  اص لجعل  سٍص سِ هزوَس ٍاحذ دس پشسٌل هبّبًِ وبسی ثشًبهِ ايالم ثِ هلضم وبسفشهب پیوبى هَؾَو ٍحسبسیت یتاّو ثلحبل 7-0

 وبسضٌبسبى ٍ پشستبسی دفتش اٍل هشحلِ دس ٍاحذ ایي ٍثبصسسی ًهبست هسَلیت ؾوٌب. ثبضذ هی  هشوض ٍهسئَل پشستبسی دفتش ثِ رذیذ هبُ
 . ثَد خَاّذ دسهبى ثش ًهبست اداسُ
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ِ  دسهعبى  ثعش  ًهعبست  ٍاحعذ  ثِ تضسیمبت ثخص دس اضتغبل رْت سا ًهش هَسد پشسٌل ثىبس ضشٍو اص لجل ثبیست هی پیوبًىبس 19-0  ضعجى
ِ  لشاس ثشسسی هَسد آًْب هذاسن ٍپبًسوبى تضسیمبت ثخص تبسیس ًبهِ آئیي ثب اًكجبق ًهش اص تب هًشفی  ٍارعذ  افعشاد  تبییعذ  اص ٍپعس  گشفتع
 ..  ًوبیذ الذام آًْب گیشی وبس ثِ ًسجت ضجىِ ًهبست اداسُ تَسف ضشایف

 
 هسعتخذم  پشسٌل لجبل دس ارتوبيی اهَس ٍ وبس لبًَى ٍهمشسات لَاًیي سيبیت ثِ هَنف پیوبًىبس ٍصیشاى ّیئت تبویذات اسبس ثش 11-0
 .  ثبضذ هی ثیوِ حك ٍاسیض ٍ خَد

 
 . ثبضذ هی ضجىِ هبلی اهَس ثِ آى ٍتحَیل لشاسداد ول جلغه دسغذ 19 هیضاى ثِ ثبًىی ًبهِ ؾوبًت اسائِ ثِ هَنف پیوبًىبس 17-0

 
ِ  ٍهتًبلجعب  ًوعَدُ  لعشاسداد  يمعذ  ثِ الذام وبهل آگبّی ثب هَرَد اهىبًبت اص ثبصدیذ ٍ ضشایف ولیِ ثشسسی ؾوي پیوبًىبس 11-0  ّیچگًَع

 .  ثبضذ ًوی هسوَو پیوبى ٍضشایف هَؾَو ثِ رْل ثش دال اديبیی
 

ِ  ٍپشداخعت . دّعذ  اداهِ لشاسداد ضشایف ثب خَد وبس ثِ رذیذ پیوبًىبس تًییي تب تَافك يذم غَست دس  ضذثب هی هَنف پیوبًىبس 11-0  ثع
 . ثبضذ هی هبًى ثال هزوَس لشاسداد استٌبد

 
  وٌٌذُ ٍاگزاس ًفى ثِ ضذُ اسائِ ًبهِ ؾوبًت ًوبیذ اًػشاف ثخَاّذ پیوبًىبس ٍیب ضَد هتَلف لشاسداد دلیل ّش ثِ وِ غَستی دس 10-0

 . ضَد هی تَلیف
 پشداخعت  لجعبل  دس هسعئَلیتی  ٍ تًْذی گًَِ ّیچ ٍوبسفشهب ثَدُ پیوبًىبس ثًْذُ هشثَقِ لَاًیي ثشاثش  ٍهضایب حمَق ولیِ پشداخت 16-0
 . ًذاسد س وب اص ًبضی ٍحَادث  ضذُ گیشی ثىبس پشسٌل ّبی

 
 پضضه ًهش صیش ثبیستی آًْب ٍخذهبت ثبضذ هی اخاللیٍ ٍيلوی پضضىی ؾَاثف ولیِ سيبیت ثِ هَنف پیوبًىبس اهش تحت پشسٌل 19-0

 . ًذٌّذ اسائِ خذهتی ّیچگًَِ پضضه ثب ّوبٌّگی ٍثذٍى ثبضذ  هی ٍهشوض اٍسطاًس
 

 . ثبضٌذ سیٌِ سٍی هطخػبت ٍاتیىت سفیذ سٍپَش ثِ هلجس وبس ٌّگبم ّستٌذ هَنف لشاسداد قشف خذهبت دٌّذُ اسائِ پشسٌل 10-0
 سا پشسعتبسی  ٍخعذهبت  ًوعَدُ  سيبیت سا وبس ٌّگبم دس ثیوبسّب اص ٍپیطگیشی ثْذاضتی ًىبت ّستٌذ هَنف لشاسداد قشف پشسٌل 17-0

 . ًوبیٌذ اًزبم هطخع ّبی ٍاستبًذاسد دستَسالًول قجك
 

 فشد یٌیربیگض ثِ هَنف پیوبًىبس ثبضذ داضتِ خذهبت دٌّذُ اسائِ فشد اص ًبسؾبیتی وبسفشهب لشاسداد اص صهبًی همكى ّش دس چٌبًچِ 79-0
 ووعب ......ٍ پشسعٌل  حمَلی  هسئَلیتْبی هزذد ٍاگزاسی تبسیخ ٍتب.  ثبضذ هی پیوبى هَؾَو هذیشیت رْت ایطبى ثزبی دیگشی هٌبست

 اهعَس  تحَیعل  چعه  سیبل 099999999 هجلغ  ثبضذ هی هتًْذ پیوبًىبس ؾوٌب ثبضذ هی لشاسداد ضشایف استٌبد ثِ پیوبًىبس يْذ ثِ وبى
ؾوٌب چه هی ثبیست ثِ تبییذ دٍ ًفش اص وبسهٌذاى دٍلت ًیعض پطعت   . ًوبیذ اسائٍِاربُ پشداختی  هزوَس ثٌذ تؿویي رْت ثیوبسستبى هبلی

 ًَیسی گشدد .
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 اص یىعی  دس وبسداًی یب وبسضٌبسی هذسن داسای ثبیذ ٍپبًسوبى تضسیمبت ثخص تبسیس ًبهِ آییي هكبثك ضذُ هًشفی پشسٌل ولیِ 71-0
 لعشاسداد  قیعك  هعشتجف  غیعش  افشاد ثىبسگیشی ثبضٌذ ثْیبسی دثپلن یب پضضىی ،هبهبیی،ٍفَسیتْبی ،ثیَْضی يول ،اتبق پشستبسی ّبی سضتِ

 . هیگشدد ؾجف وبسفشهب ًفى ثِ ًبهِ ٍؾوبًت فسخ ربًجِ یه ثػَست لشاسداد ثیفتذ اتفبق هَسد یه ٍچٌبًچِ ثَدُ خالف
ِ  آضعٌبئی  هَرَد احیبئ ستگبّْبیٍد ٍسبیل اص ثبیست هی لضٍم غَست دس هزوَس ٍاحذ پشسٌل ولیِ-77-0  غعَست  ٍدس. ثبضعٌذ  داضعت

 . احیبئ هخػَظ دفتش دس احیبئ هَاسد ٍحجت لضٍم هَلى دس احیبئ يولیبت اًزبم
ِ  اص ّعب  دستَسالًول ثب هكبثك ثیوبسستبًی يفًَت وٌتشل اغَل سيبیت-71-0  ایوٌعی  ی ساٌّوعب  11 ضعذُ  هعذیشیت  هشالجتْعبی  رولع

  11/17/07-19117 ضوبسُ تضسیمبت
ِ  ثیوبسسعتبى  ثبصسسبى ثب است هتًْذ ًٍیض ثبضذ هی هشارًیي تَسف ضىبیت ًَو ّش لجبل دس  هتًْذ ٍپیوبًىبس -71-0 ُ  ٍضعجى  ٍداًطعگب

 . ًوبیذ ّوىبسی
 هعی  پیوبًىعبس  يْعذُ  ثِ وبسی ضیفت سِ دس هشثَقِ ٍاحذ وٌٌذُ يفًَی ٍؾذ ضَیٌذُ ٍهَاد ٍسبیل ًهبفت خذهبتی اهَس اًزبم -70-0
  ثبضذ
 حك پشداخت ثیوبسستبى پضضىبى اص استفبدُ غَست دس  ثبضذ هی وبسی ًَثت ّش دس فٌی هسئَل پضضه هًشفی ثِ هتًْذ پیوبًىبس 76-0

 .  ثبضذ هی پیوبًىبس ثًْذُ فٌی هسئَل
َ – هػعشف  دٍص– هػعشفی  داسٍی ًعبم – هعشارًیي  خبًَادگی ًٍبم ًبم: رولِ اص سا هشارًیي هطخػبت ثبیست هی پیوبًىبس 79-0  ًُحع

 .  ًوبیذ حجت تضسیمبت دفتش دس تضسیك ٍتبسیخ تضسیك
 ثشاثش) داد خَاٌّذ اًزبم سا دّی خذهبت اهش ثش ًهبست ٍهستوش ًٍبهحسَس هحسَس ثػَست ٍدسهبى ثْذاضت ضجىِ وبسضٌبسبى 70-0

 . ثَد خَاّذ گزاس تبحیش آى ٍتوذیذ لشاسداد اداهِ دس ًهبستْب ایي ًٍتبیذ( لیست چه
  لشاسداد سخف ضشایف:  6 هبدُ

  غیش ثِ رضئی ٍیب ولی ٍاگزاسی غَست دس 1-6
   هبُ ّش پبیبى دس االربسُ حك ٍاسیض يذم 7-6
  ریل ضشایف لشاسدادثب 0 هبدُ دس هٌذسد تًْذات سيبیت يذم خػَظ دس وتجی اخكبس سِ دسیبفت 1-6

   هیگشدد اؾبفِ اربسُ هجلغ ثِ ًیض دسغذ 19 هیضاى اٍل اخكبس غَست دس– الف
   هیگشدد اؾبفِ اربسُ هجلغ ثِ دسغذ 10 هیضاى دٍم اخكبس غَست دس – ة
  هیگشدد اؾبفِ اربسُ هجلغ ثِ  دسغذ 79 هیضاى سَم اخكبس غَست دس – د

 هی لشاسداد هَؾَو ٍاگزاسی ٍ فسخ ثِ الذام قشفِ یه غَست ثِ وٌٌذُ ٍاگزاس فسخ ضشایف اص یه ّش ضذى هحمك غَست دس:  تجػشُ
 ًوعَدُ  سعبلف  خعَد  اص سا ايتشاؾی گًَِ ّش حك ٍپیوبًىبسٍؾوبًت ًبهِ ثِ ًفى ٍاگزاس وٌٌذُ ؾجف ٍ ٍغَل هیگشدد  ٍچه هزوَس. ًوبیذ
 .   است
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   گز(شایذُ هشخصبت ه) 1فزم شوبرُ 

  ًبم شزکت :

 

 آدرس :

 

   -ّوزاُ    -تلفي  

 ایویل :  -فکس  

 

  کذ پستی :

 

 اعضبی ّیأت هذیزُ :

 

  هذیز عبهل :

 کِ پزسٌل هشایذُ گز ٍهیشاى تحصیالت آًبى       

 ببشذ تبییذ هعبًٍت درهبى
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  شایذُ بز اسبس هشخصبت هٌذرج در سبیز اٍراق هپیشٌْبد قیوت  ذٍل ج

هسئَلیت دس هَسد پس اص ثشسسی ٍپزیشش تًْذ ٍ    غالحیتذاس ضشوت ................ایٌزبًت ...............ثِ يٌَاى ًوبیٌذُ 
ٍپس اص ثبصدیذ اص هحل ٍثب اقالو وبهل اص ضشایف وبس هجلغ پیطٌْبدی خَد سا ثِ هضایذُ ٍضشایف هكبلت ٍهٌذسربت آگْی 

 .ریل ايالم هیٌوبین تش تیت 

 
  به عدد وحروف  )لایر( ماهانه  پیشنهاد قیمت   کار نوع   ردبف

ثیوبسستبى تضسیمبت  1
         ضْیذ ٍلیبى 

  

  

سوت ٍاهؿبءهزبص ٍتًْذ آٍس پیطٌْبد دٌّذُ ّوشاُ ثب هْش ضشوت ٍتبسیخ –آدسس دلیك ٍتلفي   

 

 ضٌبسِ هلی ضشوت  :
 وذ التػبدی ضشوت  :

 وذ پستی ضشوت :


