
����� ��	
 

و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

1
 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

(نوبت دوم): آگهي مناقصه عمومي

و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان در نظر دارد تـامين قطعـات يدكي،نگهـداري جهـت، هاي صادرهبا توجه به مجوز دانشگاه علوم پزشكي

ازوتعمير خودروهاي آمبوالنس  و فوريتهاي پزشكي را مطابق با شرايط زيـر واحدهاي تابع خود ،خودرهاي سبك،نيمه سنگين مركزمديريت حوادث

؛ واگذار طريق مناقصهاز شركتهاي ذيصالح به ، نسـبت شركتهاي واجد شرايطلذا از نمايد و ساير اسناد دعوت مي شود با توجه به متن اين آگهي

. و ارائه پيشنهادات خود اقدام نمايند  به شركت در مناقصه

:  نحوه دريافت اسناد مناقصه

:30/11/97لغايت28/11/97تاريخمتقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مناقصه از  مي توانند به طريق زير اقدام نمايند

(به نشانيمراجعه به و چاپ اوراق مناقصه بر روي كاغذهاي : www.lums.ac.irسايت دانشگاه و دريافت ، (A4.  تك رو

:  نحوه ارائه پيشنهادات

و دانشـگاه واحـد حراسـت ) بـه15(ساعت11/12/97-.شنبهلغايت پايان وقت اداري روز30/11/97ساير اسناد مناقصه در مهلت زمانيپيشنهادات

 تحويل داده مي شود . 

)سومطبقه-رياستواحد–2ساختمان شماره–: ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان واحد حراست(نشاني

.1نكته و امضاء شود ، مهر  : اسناد مناقصه بايد توسط متقاضي

از2نكته ، تا روز آخر مهلت فوق جهت اطالع . : الزم است متقاضيان عزيز ، به سايت دانشگاه مراجعه نمايند  آخرين تغييرات

: و مكان افتتاح پاكات دريافتي  زمان

، ابتدائاً رو :12/12/97مورخ شنبهيكزمان پيش بيني شده جهت افتتاح پيشنهادات ؛10ساعت ، ليكن اين زمان ممكن است تغييـر يابـد مي باشد

، مي توان با  و امور قراردادهاعلي ايحال جهت اطالع از زمان افتتاح پاكات . دبيرخانه كميسيون معامالت  06633314618تلفنتماس حاصل نمود

ل معاونت توسعه-2طبقه–1ساختمان شماره–رستان مكان : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه به نشاني : ستاد دانشگاه علوم پزشكي استان

. و منابع  مديريت

: راهنماي شركت در مناقصه

1–:  تعاريف

: ، به شرح ذيل تعريف مي گردند  واژگان به كار برده شده در اين مناقصه
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و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

2
 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

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

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

. و قرارداد و متعهد به انجام موضوع مناقصه (يا فروشنده) : برنده مناقصه ج ) پيمانكار

و ساير اوراق پيوست ....فرم پيش–طرح قرارداد–شرايط اختصاصي–د ) اسناد مناقصه : متشكل از شرايط عمومي  نهاد قيمت

پز«ه ) آيين نامه : منظور و دانشكده هاي علوم و معامالتي دانشگاه ها و خدمات بهداشتي درماني كشورآيين نامه مالي .» شكي  است

2–: اي نوع مناقصه . عمومي يك مرحله

3–:  استان لرستان115آمبوالنس مركز فوريتهاي پزشكي تامين قطعات يدكي،نگهداري وتعمير خودرهاي موضوع مناقصه

4-:  نحوه دريافت اسناد مناقصه

30/11/97لغايت28/11/97زمان

:  يا سايت ملي مناقصاتwww.lums.ac.irاز طريق مراجعه به سايت دانشگاه به نشاني

5–: و مكان ارائه پيشنهادات  زمان

: 11/12/97لغايت30/11/97 زمان

:  ستاد دانشگاه واحد حراستمكان

6-: و مكان افتتاح پاكات  زمان

12/12/97زمان : مورخ

وي مكان : سالن جلسات معاونت توسعه مديريت و منـابع يـا نماينـده–و منابع دانشگاه با حضور : رئيس دانشگاه يا نماينده معاون توسعه مديريت

و در حـد–وي  ؛ مناقصه گران نيـز در صـورت تمايـل و در صورت لزوم ساير مسئولين ذيربط انجام خواهد پذيرفت مدير امور مالي يا نماينده وي

ز  ، به منزله ابالغ رسـمي و گنجايش سالن وبا موافقت كميسيون مناقصات مي توانند در جلسه افتتاح پيشنهادها شركت نمايند . وجود اين بند مـان

.مك  ان افتتاح پاكات پيشنهادي ميباشد بدون اينكه نيازي به ارسال دعوتنامه باشد

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

: (000/000/550الف ) مبلغ تضمين .ميليونو پنجاه پانصدريال  ريال)

( :ب و چگونگي ارائه آن  نوع
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و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

3
 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

مل 0110901516007مبلغ فوق به دو صورت ،واريز وجه نقد به حساب شماره ارائـه يـا به نام دانشگاه علوم پزشكي استان لرسـتان سيبا)ي(بانك

ــانكي معتبر ــمانتنامه ب ــه ض ــه ماه ــار س ــا اعتب . ب ــردد ــي گ ــأمين م ــبا:، ت ــماره ش ــادي-ir 760170000000110901516007 ش كداقتص

:411199958955دانشگاه:  6813833946كدپستي:– 14000282251شناسه ملي

گر» نام پرداخت كننده«نكته : در قسمت ، مي بايست نام شركت مناقصه به عنوان يك شخصـيت حقـوقي قيـد فيش واريزي يا ضمانتنامه بانكي

.شود

(كه همگي آنها نهايتاً در يك پاكت و اسناد مناقصه در سه پاكت مجزا و مهر الزم است كليه پيشنهادات و به صورت الك گذاشته مي شوند) تنظيم

.  شده ارائه گردند

8–:  نحوه تنظيم پاكات

(الف)1–8 و با حروف بزرگ به صورت ، دقيقاً .–(ب)–: هريك از پاكت ها بايد بر حسب مورد (ج) مشخص شوند

.–: درج نام موضوع مناقصه2–8 و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاكت ها الزامي است و آدرس مناقصه گر ، شماره تماس  نام

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

 محتويات پاكت هاي پيشنهادي:–9

9–1: (الف)  : پاكت

( 000/000/550فيش واريزي يا ضمانتنامه بانكي به مبلغ و پنجاه ريال (شـبا) ملـي بانك 0110901516007شماره ريال) به حساب ميليون پانصد

. (وجه التزام)  به نام دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان بابت تضمين شركت در مناقصه

:هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ بانك ملي سيبا 2178354904003ريال مي باشد كه به حساب شماره 000/300نكته

 بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز واصل فيش آن را در پاكت الف قرار دهند

9–2: (ب)  : پاكت

. و در هيچ يك از اسناد اين پاكت نبايد اشاره اي به قيمت پيشنهادي شود و اطالعات زير باشد (ب) بايد محتوي مدارك  پاكت

1–. و ممضي به امضاء مجاز مناقصه گر باشد  تصوير اسناد مناقصه كه تمامي صفحات آن ممهور به مهر شركت

و ... كه الزم است در فرم پيش بيني شده شـماره–شماره اقتصادي–كد پستي–آدرس–مشخصات مناقصه گر شامل : نام–2 1شماره تلفن

.  درج شود

و كساني كه حق امضا دارن مديران–كپي كارت ملي اعضاء هيأت مديره–3 د.اجرايي
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و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

4
 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

وق از تبصره:پس از اعالم برندگان ،برنده مناقصه مكلف است به تصديق امضاء خود نزد يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور ونيز تاييد تمامي مدارك فـ

رسمی_اداره کارو...)می باشد،ودرغير اينصورت دانش�گاه مج�از ب�ه ض�بط_دفاتر اسناد مراجع صالحيتدار(همچون اداره ثبت شركتها 

.تضمينات پيمانکار خواھد بود

ها–4 .(يا ساير مراجع ذيصالح) تصوير اساسنامه شركت كه بايستي مصدق از جانب اداره ثبت شركت  باشد

و آخرين تغييرات–5 و مصدق از طرف اداره ثبت شـركت)(يا تصميمات تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس شركت كه داراي اعتبار

.(يا ساير مراجع ذيصالح) ها   باشد

 تصوير اظهارنامه مالياتي سال گذشته كه مصدق باشد.-6

 نكته:مناقصه گران مي توانند سوابق وگواهي كارهاي مشابه خود را نيز درصورت لزوم ضميمه نمايند.

9–3: (ج)  : پاكت

و حروف ذكر گردد)پيشنهاد (قيمت ها به عدد  قيمت طبق جدول ارائه شده

10 –:  ساير نكات

از) نكته مهم(:1– 10 ،  رسيد دريافت دارند. حراستواحد مناقصه گران الزم است پس از تحويل اسناد مناقصه

؛ در صورت اعالم قيمت در پاكات ذكـر2– 10 (ب) نبايد به هيچ عنوان حاوي قيمت پيشنهادي باشد و (الف) و مدارك ارائه شده در پاكت : اسناد

. ، پيشنهاد شركت كننده باطل مي گردد  شده

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

مي4– 10 .: هر مناقصه گر  تواند تنها يك پيشنهاد مالي ارائه نمايد

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

و قابل گواهي تا قبل از پايان مهلـت ارائـه6– 10 و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي : هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني

.  پيشنهادات انجام شود

10 –7.  : ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد

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

:–نحوه افتتاح پيشنهادات– 11 و نحوه اعالم برنده  چگونگي ارزيابي

11 –1. و مكان مقرر  : تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان

.–: تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان2– 11 و شركت كنندگان در جلسه  حاضران
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و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

5
 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

11 –3. و احراز صحت آن و كنترل آن  : گشودن پاكت تضمين(الف)

11 –4. (الف)  : افتتاح پاكت فني بازرگاني(ب) در صورت احراز صحت پاكت

11 –5.  : تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي

11 –6. و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول ، و امضا و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك : باز كردن پاكت قيمت(ج)

و امضاي صورتجلسه الزم با ذكر كليه–: تهيه7– 11 . تنظيم  موارد توسط كميسيون مناقصات

11 –8. ، توسط كميسيون مناقصات اعالم خواهد شد و دوم پس از بررسي هاي فوق الذكر  : برنده اول

.1نكته ، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد  : تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول

ا2نكته .: پس و تضمين ساير مناقصه گران عودت داده خواهد شد ، ، تضمين آنان نگهداري و دوم ز تعيين برندگان اول

يا3نكته ؛ وكميسيون مذكور در رد و اسناد مناقصه اتخاذ خواهد شد : تصميمات كميسيون مناقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه ها

، . پذيرش پيشنهادات با ذكر دليل  مختار مي باشد

و ابطال پيشنهاد قيمت خود را ندارند . مگر اينكه كميسيون مناقصـات4نكته ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف : بعد از گشايش پاكت ها

و تكميل پيشنهادات را طي مهلت خاص مطرح نمايد .   از كليه مناقصه گران درخواست اصالح

.: حفاظت از پاكت هاي9– 11 ، جهت استرداد آنها به ذينفع و تضمين پيشنهاد هاي رد شده  قيمت

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

:شرايط عمومي مناقصه

1–، و آگهي آخرين تغييرات(تصميمات) .برابر اساسنامه و به ثبت رسيده باشد و شرايط انجام امور مربوطه بوده  مناقصه گر بايد داراي زمينه

راجع به منع مداخله وزرا ونمايندگان مجلسين وكارمنـدان دولـت در معـامالت«مناقصه گر اقرار مي نمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانون–2

.» 1337دولتي وكشوري مصوب ديماه  ، نمي باشد

، از نحوه مناقصهمناقص–3 و نسبت به وظايف خود–موضوع–ه گر بايد قبل از ارائه پيشنهاد و شرايط آن اطالع كافي كسب نمايد مقتضيات محل

و نقض  و آگاهي نمي تواند هيچ يك از مفاد شرايط را ناديده گرفته ، مناقصه گر با عذر عدم اطالع ؛ بديهي است .آشنايي كامل داشته باشد  نمايد

.ش–4 و تكاليف تعيين شده از سوي واحد مناقصه گزار است و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات  ركت در مناقصه

، ترتيب اثر نخواهد داد.–مشروط–دستگاه مناقصه گزار به پيشنهادات مبهم–5  فاقد سپرده وپيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد
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و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

6
 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

د–6 (اعـم از : بيمـه،ماليات،عوارض وسـاير مـوارد) كـه بابـت معاملـه بـه طـرف دستگاه مناقصه گزار اختيار ارد هرگونـه كسـور قـانوني

و كارفرما قانوناً مكلف به كسر آن مي باشد را از بهاي كاركرد يا كاالي تحويلي در موقع پرداخت مطال بـات او قرارداد(پيمانكار) تعلق مي گيرد

.  كسر نمايد

و سپرده هاي برندگان فوق–7 و دوم پس از طي مراحل قانوني مسترد ، تضمين مناقصه گران به استثناء برندگان اول  پس از تعيين برنده مناقصه

. (با برنده اول) به آنها مسترد خواهد شد  پس از عقد قرارداد

با1تبصره .: برنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي  برنده اول كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد

، تضـمين2تبصره : در صورتي كه برنده اول به هر نحو از انعقاد قرارداد امتناع يا از دادن تضمين(انجام تعهدات) در مهلت مقرر خودداري نمايد

م و چنانچه بر اساس ، مناقصه داراي برنده دوم باشد قرارداد با برنده دوم شركت در مناقصه آن شركت به نفع مناقصه گزار ضبط مي گردد قررات

، تضمين وي نيز به نفع دستگاه مناقصه گزا ؛ در صورت امتناع برنده دوم از انعقاد قرارداد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر ر ضبط مي منعقد مي شود

. و مقررات مشخص مي شود و نتيجه مناقصه بر اساس قوانين  گردد

، الزم است در زمان عقد قراردادبه–8 تضـمين انجـام درصد مبلـغ قـرارداد بـه عنـوان10منظور اطمينان از انجام تعهدات از سوي برنده مناقصه

(ضمانتنامه بايد تا پايان مدت قرارداد معتبر تعهدات از-قابل تمديد-به صورت ضمانتنامه بانكي به مناقصه گزار تسليم شود و صـادره بي قيدوشرط

و به سود دانشگابا تاه علوم پزشكي استان لرستان باشد)نك هاي مورد قبول مناقصه گزار و در صورتي كه حداكثر از زمان اعالم برنده يك هفته.

؛ شـخص دوم نيـز بـراي تسـليم و از شخص دوم دعوت به عمل خواهد آمـد ، تضمين برنده ضبط ، براي اين كار اقدام نشود (به صورت كتبي)

. يك هفتهضمانتنامه حداكثر  فرصت دارد

. ايام تعطيلياستثنابه روز20مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر-9  خواهد بود

ويدر– 10 ، مدارك دريـافتي صورت وجود مستنداتي دالّ بر عدم رضايت مناقصه گزار از شخص شركت كننده در مناقصه طي سال هاي قبل

و شخص مزبور حق اعتراض نخواهد داشت .   در كميسيون مناقصه مفتوح نمي شود

تا– 11 اف25مناقصه گزار مختار است در صورت تمايل مقدار مورد معامله را ؛ عليهذا ضروري است مناقصـه گـران درصد زايش يا كاهش دهد

، ادعـايي عليـه مناقصـه گـزار يـا نرخ هاي واحد خود را به نحوي ارائه نمايند كه در طول مدت قرارداد در صورت كاهش يا افزايش حجم كار

. و متحمل زيان نشوند  كارفرما نداشته باشند
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 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

تج– 12 و يا ، بـراي مناقصه گزار حق تغيير يا اصالح ديدنظر در هر قسمت از اسناد مناقصه را قبل از انقضاء مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادات

، به اطالع كليه شركت كنندگان در مناق و اگر چنين موردي پيش آيد اصالحات فوق از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه ؛ صه خود محفوظ مي دارد

گ ، به سايت خواهد رسيد . علي ايحال الزم است مناقصه و قبل از ارائه پيشنهاد خود به دبيرخانه ران عزيز جهت اطالع از آخرين تغييرات مناقصه

و در صورت نياز اصالحات الزم را اعمال نمايند .   دانشگاه مراجعه نمايند

(شركت– 13 ، تضمين و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در مناقصه) برنده مناقصـه مسـترد هرگاه مناقصه گزار از اجراي خدمات

و برنده حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت .   خواهد شد

و ارجاع كار به پيمانكـاران«56هرگاه معلوم شود كه مناقصه گران با هم تباني كرده اند طبق ماده– 14 مصـوب» آيين نامه تشخيص صالحيت

با 6/6/1367 ، . هيأت وزيران  آنان برخورد خواهد شد

 مدير عامل وهر يك از اعضاي هيات مديره شركت(مناقصه گر) نميتوانند مدير عامل ويا عضو هيأت مديره شركتهاي مشابه باشند.– 15

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

(غير– 17 و عودت داده نخواهد شـد همه اسناد واصله از تضمين شركت در مناقصه) به همراه پيشنهادات به عنوان دارايي مناقصه گزار تلقي شده

و به اين ترتيب هر گونه هزينه كه براي تهيه .–ارائه–،  آزمايش يا ساير فعاليت هاي مربوط به مناقصه صرف شده نيز قابل پرداخت نخواهد بود

18 –، ، به استثناي بخش هايي كه عالمت محرمانـه دارنـد مناقصه گزار هيچگونه تعهدي در قبال محرمانه بودن تمام يا بخشي از اطالعات واصله

؛ در اين صورت هر سندي كه عالمت محرمانه دارد از طرف مناقصه گزار به همان درجه از محافظت جهت افشاء آن به شخص ثالـث  نخواهد داد

.به عمل خو  اهد آورد كه در مورد اطالعات غير عمومي خود

؛ بديهي است در صورت مضي(انقضاء) مدت فـوق هيچگونـه– 19 ، يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها مي باشد مهلت اعالم اعتراضات به مناقصه

.  اعتراضي مسموع نخواهد بود

، با توجه به صالحديد– 20 ، حجم تا قبل از انعقادممكن است مناقصه گزار نيازهاي اعالم شده كاهش يا افزايش يابد؛ بنابراين الزم اسـت قرارداد

. ، قيمت هاي خود را به نحوي ارائه كنند كه كاهش يا افزايش فوق خللي در روند اجراي تعهدشان ايجاد نكند  مناقصه گران عزيز

21 –.  هزينه درج آگهي در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مي باشد

.اع–22 ، توسط مناقصه گزار تأمين شده است و منابع مالي موضوع مناقصه  تبار

23–.  مناقصه گزار در رد يا پذيرش پيشنهادات ارسالي اختيار تام دارد
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 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

(حداقل ممكن)يك شركت كننده باشد كميسيون درب-24 ج شركت كننده درصورتي كه تعداد شركت كنندگان حائزشرايط  ازگشايي پاكت

به ودرصورتي كه قيمت پيشنهادي مناسب باشد كميسيونبوده مختار  عنوان برنده مناقصه اقدام نمايد مي تواند نسبت به انتخاب ايشان

 شرايط اختصاصي
 مي گرددنقليه مركزي دانشگاه به عنوان ناظر قرارداد معرفي-1
و در صورت وجود وسايل نقليه مزبور-2 و اتوبوس ، نيمه سنگين ، خودروهاي سبك خودروهاي موضوع قرارداد شامل كليه خودروهاي آمبوالنس

 در مجموعه خودروهاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مي باشد
، به عهده پيمانكار-3 و مكان بر حسب نياز كارفرما ، همچنين پيمانكار به هيچ وجه حق تعطيلي تعميـرات انجام خدمات در هر زمان خواهد بود

، به عنوان مرخصي پرسنل ندارد و غير تعطيل  در ايام تعطيل
انجام خدمات پس از فروش در دوره گارانتي خودروها توسط پيمانكار به صورت گارانتي رايگان مي باشد(در صـورتي كـه تعميـرات مـورد نيـاز-4

 مشمول گارانتي باشند)
و يا غير مستقيم مـوثر باشـد-5 و فعال نمودن خودروهاي موضوع قرارداد به طور مستقيم و آماده به كار شدن  انجام هرگونه خدمات كه در تعمير

و تعميـرات در محـل توقـف_اعم از تعميرات جزئي وكلي و بـرون اسـتاني و اصالحي در سطح استان بـين راهـي و تعميرات پيشگيرانه اساسي
،  در تعهد پيمانكار مي باشد خودرو

و رنگ آميزي شاسي سازي-6 –الكترونيـك–مكـانيكي برقكـاري–پيمانكار متعهد به انجام خدمات مربوط به تعميرات عمومي شامل صافكاري
و تعويض روغن خودروهاي اشاره شده در موضوع قرارداد خواهد بود–تودوزي–كولر شاپ و اگزوز سازي  راديات

به در صورت-7 و يا هرگونه تعميراتي كه به خدمات شخص ثالث نياز داشته باشد پيمانكار مجاز و گيربكس و دوختن موتور نياز انجام تراشكاري
انجام اين خدمات از طريق كارگاه هاي شخص ثالث مي باشد بديهي است كارگاههاي مورد نظر ابتدا مي بايست مـورد تائيـد نـاظر قـرارداد قـرار 

 گيرند
ر چه وسايط نقليه موضوع قرارداد در خارج از شهر خرم آباد نياز به تعمير داشته باشند پيمانكار موظف به اعزام تعميركاران به محل اسـقرا چنان-8

 وسايل نقليه مزبور مي باشد(هزينه اعزام نيرو در ليست قيمت موجود است)
و بازسازي خودروهاي موضوع قرارداد را دارد پيمانكار متعهد است توانايي تامين قطعات يدكي جهت انجام تعميرا-9 و اساسي ت اتفاقي دوره اي

)در محل تعميرات را فراهم نمايد-10 (با هزينه پيمانكار  پيمانكار متعهد است جهت حضور تمام وقت نماينده
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تا-11 و كار انجام شده را  ماه ضمانت نمايد4پيمانكار موظف است قطعات يدكي
ب-12 هزار ريـال 500يشتر از يك هفته جهت تعمير بالتكليف باشد در غير اينصورت بابت هر روز توقف خودرو در تعميرگاه مبلغ خودرو نبايستي

 از قرارداد پيمانكار كسر خواهد گرديد
 پيمانكار موظف است در صورت شلوغي كار نيروي كمكي به شهرستانها اعزام نمايد-13
از10در انبار استان بايستي-14  هرنمونه لوازم يدكي توسط پيمانكار تهيه شده باشدقلم
و مورد تائيد نمايندگي مجاز باشد-15  لوازم مصرفي مي بايستي از نوع اصلي
 پيمانكار موظف است داغي قطعات را با اخذ رسيد تحويل مسئولين شهرستانها نمايد-16
 مستقر نمايد دستگاه دياگ جهت كليه خودروهاي شامل قرارداد را در مركز استان-17
و تعويض بيمورد قطعات هر گونه خسارت ناشي از تعويض قطعات بر عهده پيمانكار خواهد بود-18  در صورت تشخيص نادرست مكانيك
 پيمانكار موظف است اسناد تعميرات را در آخر هر ماه ارسال نمايد-19
و پس از تائيد مسئول نقليـه دانشـگاه خـودرو تعميـر در صورت هزينه باالي تعمير يك خودرو ابتدا ميبايستي نظريه كار–20 شناس رسمي اخذ
 گردد

و-21 و در صورت نياز كارفرما به خدماتي كه در جدول فوق پيش بيني نشدهاست قيمت ارزيابي شده توسـط كارشناسـان خبـره در موارد خاص
 متهد دانشگاه براي طرفين الزم االتباع خواهد بود

ع– 22 ، حق به تعويق انداختن تعميرات را نداردپيمانكار به بهانه  دم دريافت مطالبات خود

و ضمناً متقاضيان مـد نظـر داشـته20قلم دستمزد پس از بررسي كارشناسان خبره دانشگاه 157از-23 قلم در سرنوشت رقابت تاثير گذار بوده
و كميسي  ون نيز در خصوص اقالم جبري حق اعمال نظر دارندباشند كه جمع جبري كه در رقابت قرار مي گيرند تاثير گذار نبوده

و هـر مناقصـه گـري كـه درصـد-24 و پلوس پذيرفته نمي باشد ، نرخ نمايندگيهاي مجاز مالك بوده الزم به ذكر است جهت تهيه قطعات يدكي
 ار مي باشدمينوس او زير قيمت نمايندگيهاي مجاز براي اقالمي كه مصرف مي شود نيز در برنده شدن وي تاثير گذ

و صورت وضعيت پيمانكار كه توسط ناظر قرارداد تائيد شده باشد ظرف مدت دو ماه نسبت بـه پرداخـت– 25 مناقصه گذار پس از دريافت اسناد
 اقدام مي نمايد

و به پيمانكار معرفي مي گردد-26  مكان مورد نياز جهت تعميرات توسط كارفرما تهيه
ر-27 ، بـرق پيمانكار موظف است در هر (يعني مكانيـك و مورد تائيد نقليه مركزي دانشگاه به كار گيري نمايد سته كاري افراد مختلف، با تجربه

و غيره ......از هر رسته يك نفر باشند) و جلوبندي ساز  كار
و تعويض قطعات بايستي در قالب فرم مخصوص كه توسط واحد نقليه مركزي ارائه مـي شـود انجـام-28 گيـرد در غيـر اينصـورت كليه تعميرات

 هيچگونه فاكتوري خارج از اين چارچوب مورد قبول نمي باشد. 
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و تعميرات خودروهاي آمبوالنس قراردادپيش نويس ، نگهداري : تأمين قطعات يدكي
، فيمابين ......... مورخ...........استناد مجوز شمارههباين قرارداد و صورتجلسه كميسيون مناقصات به دانشگاه علوم پزشكي استان لرستانرياست محترم دانشگاه

و كارفرمامعاون توسعه مديريت ومنابع كه به اختصار در اين قرارداد ..........نمايندگي آقايان دكتر مثبوت(سهامي)..... شركتناميده مي شود از يك طرف

مجاز به امضاء كليه ......مورخ ......(كه مطابق آگهي تغييرات شماره ........./خانمبه مديريت عاملي آقاي .....در اداره ثبت اسناد وامالك ......مورخ ....به شماره
و ... مي باشد) به نشاني و بانكي و اوراق تعهدآور و فكس .....فن همراهتل- .....تلفن- ......كد پستي-- ......ميدانخ.....– ..... اسناد به عنوان .....و

( پيمانكار . .)....شركت پيمانكار داراي كد اقتصادي شمارهاز طرف ديگر منعقد مي گردد  از اداره كل امور مالياتي مي باشد
:1ماده  ) موضوع قرارداد

و و تعمير، تعمير قطعات يدكي تامين قطعات .115و بنز) مركز فوريتهاي پزشكي آمبوالنس هاي(تويوتاخودروهاي، نگهداري
:2ماده  ) مدت قرارداد

. .........لغايت ........از تاريخ  به مدت يك سال مي باشد
: قرارداد) مبلغ3ماده

 براساي جدول پيشنهادي قيمت به صورت ذيل مي باشد.
(ارزش حجم كل كار):......ريال(.........ريال):مبلغ كل قرارداد

 افزوده پس از محاسبه صورت وضعيت ماهيانه توسط كارفرما پرداخت مي گردد.ارزش-3-1
:كليه بندهاوشرايط مندرج دراين قرارداد ،بركليه متمم هاواصالحيه هاي بعدي آن،جاري وحاكم خواهد بود.  تذكر
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)تضمين:4ماده
درصـد مبلـغ قـرارداد بـه عنـوان تضـمين انجـام تعهداتبـه صـورت10رداد به منظور اطمينان از انجام تعهدات از سوي پيمانكار ،الزم است درزمـان عقـد قـرا
(ضمانتنامه بايد تا پايان مدت قرارداد معتبر  بي قيد وشرط وصادره ازبانك هاي مورد قبول كارفرما وبه سود-قابل تمديد–ضمانتنامهبانكي به كارفرما تسليم شود

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان باشد).
 اصالح قرارداد:) روش5 ماده

 درصد افزايش ياكاهش دهد.25ارفرما مي تواند درصورت تمايل مقدار مورد معامله راتاك-5-1
مبلـغ قـرارداد كارفرما مي تواند درصورت دادرا بودن مستخدم رسمي درخدمات موضوع قرارداد با توافق پيمانكار اجاره استفاده ازاين نيروها را بـا كـاهش-5-2

)به پيمانكار اعطا نمايد.(حداقل به ميزان  حقوق ومزاياي افراد مذكور
الحـاق كارفرما مي تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجراي اين قرارداد ورعايت مقررات عمومي،شرايط اختصاصي راكه الزم مي داند به اين قرارداد-5-3

 كليه الحاقيه هاي قرارداد بل امضاي طرفين معتبر خواهد بود.،نمايد 
 تعھدات کارفرما:-٦ماده

 خود جهت همكاري وايجاد همامنگي هاي الزم كتباًبه پيمانكار معرفي مي نمايد. كارفرمايك نفر را به عنوان نماينده-6-1
بيمه وساير كسور قانوني را كسر وبـه–باعنايت به اينكه هزينه كسورقانوني به عهده پيمانكار مي باشد ،لذا كارفرما حق دارد ازهر صورت ،ماليات مربوطه-6-2

 حساب هاي ذيربط واريز نمايد. 
)تعھدات پيمانکار:٧ماده

سـاير قـوانين انجام بيمه هاي الزم بر عهده پيمانكار مي باشد وپيمانكار ميبايست دراجراي قرارداد كليه مقررات وقوانين مربوط بـه ايمنـي وحفاظـت كارو-7-1
 عايت نمايد.ومقررات جاري درزمان اجرا رار

در-7-2  <<شرايط اختصاصی مناقصه>>وساير شرايط مندرج
)نظارت:٨ماده

(حقيقي يا حقوقي) واجد شرايط را كه صالحيت آنان به تأييد باالترين مقام كارفرما-8-1 و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد موظف است حسب كميت
، به عن (كارفرما) رسيده است . دستگاه واگذاركننده  وان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد

8-2-. و تأييد نهايي كارفرما صورت مي گيرد ، با تأييد ناظر  كليه پرداخت ها به پيمانكار
8-3-. ، با ناظر است و كاركنان متبوع وي  نظارت براجراي تعهدات قانوني پيمانكار
ق-8-4 ، كار موضوع و يا به هر دليلي از در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد پيمانكار رارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده

و اخـذ خسـارت طبـ  ، بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه(واگذاركننده) نسبت بـه فسـخ قـرارداد ق مقـررات انجام موضوع قرارداد سرباز مي زند
و جايگزيني شركت(يا پيمانكا و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نداردمربوطه ؛ .ر) ديگر اقدام نمايد

كننـده ناظر به كليه كاركنان وواحدهامعرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسـط پيمانكـار وكارفرما،نظـارت نمايـد ومشـكالت رابـه دسـتگاه واگـذار8-5
(كارفرما)منعكس مي نمايد.

)موارد فسخ قرارداد:٩ماده
ازتاخير-١  روز30درشروع عمليات موضوع قرارداد توسط پيمانكار بيش
 عدم تواناييپيمانكار درانجام عمليات موضوع قرارداد به لحاظ فني يا مالي يا غيره.-2
 انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه كارفرما.-3
نمايد،مراتب راكتباًبه اطالع پيمانكار رسانيده وبدون احتياج به اقـدامات اداري درهر صورت چنانچه كارفرما به يكي از علل مشروحه دراين ماده ،قرارداد فسخ-4

 وقضايي مستقيماًمبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات وحسن انجام كار موضوع قرارداد رابه نفع خودوصول نمايد.

: ساير شرايط)10ماده
و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون ماده-1 و فصل هرگونه اختالف ناشي از تفسير مواد اين قرارداد آئين نامه مالي ومعامالتي دانشگاه مي باشد94حل

؛و نظر مرجع مذك و مطابق مفاد ور براي طرفين الزم االتباع است ، پيمانكار متعهد است بدون تعلل ، به كار خود ادامه دهد درطول رسيدگي به اختالف قرارداد
.

و نسبت به وظايف خود آشنايي كامل دارد–پيمانكار اقرار مي نمايد نسبت به موضوع-2 و شرايط قرارداد اطالع كافي داشته .مقتضيات محل
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 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

 وسپرده وي به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را جزئاًيا كالًبه غير ندارد.درغير اينصورت قرارداد منعقده ،فسخ-3
(اعم از : بيمه راتکسو ھرگونهپرداخت-4 به–ماليات- قانونی و کارفرما قانوناً مکلف و ...) كه بابت اين قرارداد به پيمانکار تعلق می گيرد عوارض

ب ، از بھای کارکرد در موقع پرداخت مطالبات او کسر نمايد . ماليات ،» ماليات بر ارزش افزوده«ارزش افزوده مطابق قانونر کسر آن می باشد را
؛ بديھی است در صورت عدم ارائه مدارک معتبر داّل بر ثبت نام و در ازای مدارک gزم ومعتبر به پيمانکار پرداخت می گردد مؤدی توسط كارفرما

و عوارض ناشی عدم پرداخت ارزش افزوده به عھده پيمانک ، ھرگونه عواقب .مالياتی  ار می باشد
)ھر گاه کارفرما ازاجرای خدمات وادامه قرارداد با پيمانکار منصرف گردد،پيمانکار حق ھيچگونه ادعای جبران خسارت ازاين بابت نخواھد۵ماده

.  داشت
)نسبت به جبران-۶ (پيمانکار خسارت وارده به خود درصورت رعايت ھريک ازشرايط باg،کارفرما می تواند ازکليه مطالبات يا تضمينات شرکت

.اقدام نمايد

 حل اختالف: مرجع18ماده
و و، چنانچه طرفين نتوانند آنرا از طريق مسالمتانجام وظايف محوله به هر نحوي در صورت بروز هر گونه ابهام واختالف در ارتباط با موضوع قرارداد  آميز حل

و معامالتي دانشگاه به عنوان حكم مشترك ومرضي آئين نامه94مادهف به كميسيون، درغير اين صورت موضوع اختالفصل نمايند الطرفين ارجاع ورأي مالي

مي ره از كميسيون حل اختالف كه صلحاٌصاد در شود قطعي ونسبت به طرفين الزم صادر االجرا خواهدبود ورأي مذكور از طريق كميسيون به نشاني طرفين كه

شداين قرارداد درج گرديده است به پيو .ست نامه اداري ابالغ خواهد

:)11ماده  فورس ماژور
(به جزء موارد فورس ماژور) مورد قبول كارفرما نخواهد بود ، به معناي هيچگونه عذري براي تأخير در انجام كار ، متأثر از فورس ماژور و عدم انجام تعهدات

؛ عدم ؛ بديهي است پس از زائل شدنرعايت مفاد قرارداد نخواهد بود ، پيمانكار موظف به انجام تعهدات خود بر اساس قرارداد خواهد بود  شرايط فورس ماژور
. تدابير الزم را اتخاذ خواهد نمود به تشخيص خوددر هر حال كارفرما

و قابل«-تعريف فورس ماژور(قوه قهريه) و رفع نباشد عبارت است از هر حادثه مستقل از اراده شخص(متعهد) كه خارج از اختيارش بوده مـوارد .» پيش بيني
.–سيل–زلزله–شيوع بيماريهاي واگيردار–فورس ماژور به عنوان نمونه مي تواند : جنگ  و .... باشد  آتش سوزيهاي دامنه دار

:  فورس ماژور با وجود شرايط زير احراز مي گردد
(فورس ماژور)1-8 .: پيمانكار بالفاصله از تاريخ وقوع حادثه قهري  كتباً كارفرما را مطلع نموده باشد
2-8. ، رسماً گواهي شود : وقوع حادثه از طرف مقامات صالحه مربوط به محل حادثه
3-8. ، از طرف پيمانكار به كارفرما تسليم شده باشد و پايان مدت آن با گواهي رسمي مقامات صالحه محل وقوع حادثه  : دليل رفع فورس ماژور
.): فورس ماژو4-8 ، خارج از مرز محسوب مي شود ر در محدوده مرزهاي ايران روي داده باشد . ( كاال قبل از ترخيص از گمرك

5-8. و بدون واسطه مانع اجراي قرارداد شده باشد  : فورس ماژور مستقيماً
(از قبيل : افزايش قيمت كاال6-8 و–افزايش سطح دستمزدها–: نوسانات قيمت تغيير برابري نرخ ارزها) جزء مـوارد فـورس مـاژور محسـوب نخواهـد شـد

.  تأثيري هم در قيمت آن ندارد
. تبصره و به ضرر كارفرما ايجاد نخواهد كرد ، حق مطالبه مالي به طور كلي براي پيمانكار  : با رعايت مقررات باال
:12ماده از نشانـي هاي مندرج در صدر قرارداد به ) نشاني طرفين و ارسال مراسـالت ، لذا مكاتبات رسمي منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد

؛طريق نشاني هاي  ، قانوني تلقي مي شود ، طرفين موظفند فور فوق الذكر ، درصورت تغيير نشاني درغير اينصورتاً يكديگر را كتباً مطلع نمايند
و عذر عدم اط .كليه نامه هاي ارسالي ابالغ شده تلقي  الع پذيرفته نمي باشد

:)13ماده  امضاء طرفين قرارداد
در13اين قرارداد در و وA4 برگ3ماده (جهت : پيمانكار4تكرو و تنظيم شده كه دانشگاه نقليه- سازمان تأمين اجتماعي استان–كارفرما–نسخه ) تهيه

.  پس از امضاي طرفين قرارداد الزم االجرا خواهد بود
و اختصاصي مناقصه .شرايط عمومي و براي طرفين الزم االجرا مي باشد  جزء الينفك قرارداد مي باشد
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 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

: : كارفرما پيمانكار

 استان لرستانو خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي
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 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

1 رم شمارهف

(مشخصات مناقصه گر)

 نام شركت:

 آدرس:

-همراه-تلفن

:-فكس  ايميل

 كدپستي:

 شماره اقتصادي

:  اعضاي هيأت مديره

:كد پستي

:شماره اقتصادي

 شماره حساب شركت:
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 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

 جدول پيشنهاد قيمت بر اساس مشخصات مندرج در اوراق مناقصه

و اينجانب ............................................................ به عنوان نماينده صالحيتدار شركت ........................ ................................................... پس از بررسي
و مندرجات در آگهي  و مسئوليت در مورد مطالب و با اطالع از قانون–شرايط عمومي–پذيرش تعهد اجرا و غيره... شرايط اختصاصي مناقصه

، مبلغ پيشنهادي خود را به ترتيب زير  و با اطالع كامل از شرايط كار ، پس از بازديد محل اعالم منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي
:  مينمايم

 شرح كار قيمت پيشنهادي رديف
 اجرت بازو بست گيربکس کامل وتعمير آن1
و تعمير باک بنزين2  اجرت بازو بست
 اجرت بازو بست چرخ ھای جلو جھت گيريس کاري3
و ريگ&ژ ترمز دستي4  اجرت بازو بست چرخ ھاي عقب
 اجرت بازو بست سرسيلندر5

 اجرت اعزام نيرو به شھرستان به ازای ھر کيلومتر6

و بست انژکتورھای موتور بھمراه مينيفول ھواوشستشوی سوزنھا7  اجرت باز
 اجرت تعويض جعبه فرمان8
و بست جعبه فرمان9  وتعمير ان(تويوتا)اجرت باز

و بست جعبه فرمان وتعمير ان(بنز)10  اجرت باز
و بست رادياتور11  اجرت باز
و بست سيلندر ترمز چرخ جلو12  اجرت باز
 اجرت تعويض دينام13
و تعمير دينام14 و بست  اجرت باز
و15 (شامل کمکھای جلو و لوازم و تعمير کامل جلوبندی و بست  عقب) اجرت باز
و کف آن16 و آب بندی سر سيلندر  اجرت تراش
و تنظيم خودرو با دستگاه17 و عيب يابی  اجرت تست
 اجرت تعريف يونيت کنترل موتور با دستگاه18

و تعميراستارت19 و بست  اجرت باز
 اجرت تعويض استارت20
 اجرت تعمير دسته راھنما21
و تعمير22  رادياتوراجرت باز وبست
 اجرت تعمير سيم کشی صفحه آمپر23
 اجرت تعمير شيشه باCبر24
 اجرت تعمير کامل ديفرانسيل25
 اجرت تعمير کيت آژير26
 اجرت تعمير گردان27
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 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

 اجرت تعويض کاتاليزور28
و راه اندازی بخاری29  اجرت تعمير
و راه اندازی فن کولر30  اجرت تعمير
و بخاری اجرت31 و راه اندازی فن کولر  تعمير
 اجرت نشت يابی وگاز گيری کامل کولر32
و جفتگيري33  اجرت تعمير قفل داخل درب

 اجرت تعمير موتور کامل بنز34

و کاپرااجرت تعمير موتور کامل35  پيکاپ

 اجرت تعمير موتور کامل تويوتا ھايس36

و بوش زدن37  دھنه سيلندر اجرت تعميرو تراش

 اجرت تعميرو جوشکاري اگزوز38

 اجرت تعميرو جوشکاري لوله آب رادياتور39
 اجرت تعميرو رفع اتصالي از سيم کشي برق داخل موتور40
 اجرت تعميرو رفع اتصالي از سيم کشي برق کابين جلو41
 اجرت تعميرو رفع اتصالي از سيم کشي برق کابين عقب42
و رفع اتصالي از سيم کشي پشت داشبورداجرت43  تعمير
و رفع روغن ريزي از قسمت کاسه نمد سرميلنگ44  اجرت تعمير
و رفع نشتي آب از قسمت جنت ھاي موتور45  اجرت تعمير
و ھواگيری سيستم آب46  اجرت تعويض آب رادياتور
 اجرت تعويض بست باطری47
 کندانسوراجرت تعويض پروانه فن48
و ھواگيری سيستم ک&چ49 Cاجرت تعويض پمپ ک&چ با 
 اجرت تعويض پمپ ک&چ پايين50
 اجرت تعويض پمپ ھيدروليک51
 اجرت تعويض ترمز دستی52
 اجرت تعويض جنت توربو شارژ53
 اجرت تعويض جنت ھيدروليک فرمان54
 اجرت تعويض چراغ خطر عقب55
 تعويض دسته گيربکساجرت56
و صفحه ک&چ57  اجرت تعويض ديسک
 اجرت تعويض رله58
 اجرت تعويض سنسور ھوا59
 اجرت تعويض سه راھی بخاری60
 اجرت تعويض سيلندر ترمز چرخ61
 اجرت تعويض سيم ترمز دستی62
 اجرت تعويض سيم دسته آژير63
 اجرت تعويض سيم کيلومتر64
 اجرت تعويض شير برقی کولر کابين عقب65
 اجرت تعويض فشنگی ترمز66
 اجرت تعويض فيلتر روغن67
 اجرت تعويض قفل ريلی وسط درب کشويی68
 اجرت تعويض قفل ريلی باC درب کشويی69
 اجرت تعويض قفل ريلی پايين درب کشويی70
 اجرت تعويض کاسه نمد چرخ عقب71
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 تعويض مانی فولداجرت72
و بست کامل متعلقات73  اجرت تعويض واتر پمپ بھمراه باز
 اجرت تعويض واشر گلو اگزوز74
 اجرت تعويض يونيت آژير75
 اجرت تعويض باطري76

و کاسه نمد چرخ جلو77  اجرت تعويض بلبرينگھا

 اجرت تعويض بوق78

 اجرت تعويض بوقي آژير79

 تعويض پروانه موتوراجرت80

 ٣١٤اجرت تعويض پمپ اي بي اس بنز81

 اجرت تعويض پمپ بنزين82

 ٣١٤اجرت تعويض پمپ گردش آب بخاري بنز83
 ٣١٤اجرت تعويض پولکھاي کامل سيلندربنز84
 ٣١٤اجرت تعويض پولي سرميلنگ بنز85
 اجرت تعويض واچار کشی پيچ ھاي گلويه اگزوز86
 تعويض ترموستاتاجرت87
 اجرت تعويض تسمه موتور88

 اجرت تعويض تيغه ھاي برف پاکن89

 اجرت تعويض جنت بخاري90

 اجرت تعويض چراغ جلو91

 اجرت تعويض روغن موتور92

 اجرت تعويض سيلندر ترمز چرخ عقب93

 اجرت تعويض شيشه جلو94

 ٣١٤اجرت تعويض فن ک&چ بنز95
 تعويض فيلتر بنزين اجرت96
 اجرت تعويض فيلتر ھواکش موتور97
 اجرت تعويض فيلتر ھواي کولر98
و وصل برق کابين عقب99  اجرت تعويض کليد قطع

 ٣١٤اجرت تعويض کمک تسمه سفتکن بنز100

 اجرت تعويض کمک فنرھای جلو101

 اجرت تعويض کمک فنرھای عقب102

 چراغ آCرماجرت تعويض Cمپ103

 اجرت تعويض Cمپ چراغ جلو104

 اجرت تعويض Cمپ چراغ راھنما جلو105

 اجرت تعويض Cمپ مھتابي کابين عقب106

 اجرت تعويض لنت ترمز چرخ ھاي جلو107
 اجرت تعويض لنت ترمز چرخ ھاي عقب108
 اجرت تعويض لنت ترمز چھار چرخ109
و وايرشمع موتور اجرت تعويض يکدست شمع110 و کوئيل
 به ھمراه دستگاه دياگ٣١٤اجرت تعويض يونيت کنترل موتور بنز111
 اجرت تعويض آCرم112
 اجرت تعويض انبار اگزوز113
 اجرت تعويض پولک سيلندر سمت ماني فولد ھوا114
 اجرت تعويض جنت باC رادياتور115
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 اجرت تعويض جنت بخاري116
 اجرت تعويض جنت پايين رادياتور117
 اجرت تعويض دريچه گاز118
 اجرت تعويض ديسک ھای چرخ جلو119
 اجرت تعويض ديسک ھای چرخ عقب120
 اجرت تعويض Cمپ چراغ خطر عقب121
 اجرت تعويض يونيت کنترل موتور تويوتاھايس122
 اجرت تنظيم جلوبندی123
ھااجرت جفت گيری درب124
 اجرت رفع اتصالی از يونيت ای بی اس125
 اجرت رفع روغن ريزی ازديفراسيل126
 اجرت رفع عيب شارژ نشدن باطری عقب127
و تنظيم کاربراتور128  اجرت سرويس
 اجرت ھواگيری سيستم ترمز129

و پاليش دھنه سيلندر130 و ساعت زدن  اجرت تعمير

 اجرت تعويض پمپ ترمز131
 ٣١٤اجرت تعويض پولک بزرگ پيچی سيلندر بنز132
 اجرت تعويض جنت چپقی رادياتور133
 اجرت تعويض دستگيره دربازکن داخلی134
 اجرت تعويض سنسور اگزوز135
 اجرت تعويض شيشه ثابت درب کشايی136
 اجرت تعويض فيلتر دراير کولر137
و بست مغزی سويچ جھت138  دراوردن کليد شکسته اجرت باز
و جوشکاری رادياتور کولر139  اجرت تعمير
و جوشکاری کارتل140  اجرت تعمير
 اجرت تعويض کمپرسور کولر141
 اجرت تعويض آينه بغل142
 اجرت تعويض پمپ تسمه سفتکن143
و رفع اتصالی از جعبه فيوز144  اجرت تعمير
و رفع اتصالی145 و آژيراجرت تعمير  از سيم کشی برق يونيت آgرم
و تعويض اورنگھا146 و رفع روغن ريزی از قسمت روغن سردکن  اجرت تعمير
 ٣١٤اجرت تعويض پريز شارژ کابين عقب بنز147
 ٣١٤اجرت تعويض ترمز درب عقب بيرونی بنز148
 ٣١٤اجرت تعويض ترمز درب عقب داخلی بنز149
 ٣١٤کاپوت بنز اجرت تعويض سيم150
 ٣١٤اجرت تعويض مغزی سويچ بنز151
 ٣١٤اجرت تعويض دسته راھنما بنز152
 ٣١٤اجرت تعويض رادياتور کولر بنز153
 اجرت تعويض سنسور اندازه گيری روغن(فشنگی روغن)154
 اجرت تعويض سوزن اسپکشن جلو کولر155
 ٣١۵اجرت تعمير کامل موتور بنز156
و صفحه بنز157  ٣١۵اجرت تعويض ديسک
 ٣١۵اجرت دياگ بنز158
 ٣١۵اجرت تعمير گيربکس بنز159
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 ٣١۵اجرت تعمير ديفرانسيل بنز160
 ٣١۵اجرت تعمير کامل جلوبندی بنز161
و بست رادياتور بنز162  ٣١۵اجرت باز
 ٣١۵اجرت سيم کشی کابين عقب بنز163
 ٣١۵کامل جلو(موتور) بنزاجرت تعمير سيم کشی164
 ٣١۵اجرت تعمير سيم کشی داشبورت بنز165
 ٣١۵اجرت راه اندازی بخاری بنز166
 ٣١۵اجرت سرويس سوزن انژکتور بنز167
 ٣١۵اجرت تعمير پمپ انژکتور بنز168
 ٣١۵اجرت سرويس توربو شارژ169

 جمع كل مبلغ به عدد:

 به حروف:

:  همچنين ملتزم به رعايت نكات زير خواهم بود

ا–1 ، در صورت برنده شدنم ظرف مدت حداكثر يك هفته نسبت به تسليم ضمانتنامه و انعقاد قرارداد .اقدام نجام تعهدات  نمايم

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

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

.بد–واضح–قيمت ها خوانا-4 و حروف نوشته شود و به عدد  ون خدشه

5-. ، نوشته شود  قيمت ها فقط براي مشخصات مذكور در اسناد مناقصه

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

و تلفن -آدرس دقيق

و نام خانوادگي –نام

و تعهد آور پيشنهاد دهنده و امضاء مجاز -سمت

و تاريخ همراه با مه -ر شركت

(ميزان درصد مينوس) تامين قطعات يدکی ديفر  قيمت پيشنھادی

نسبت به نرخ مرجع يا نمايندگی ھای1
 مجاز 


