
تعالی بسمه

و درماني لرستان و خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي

(مرحله سوم) آگهي تجديد مناقصه

م و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان با توجه به 20/8/97مورخ1255/97/111شماره جوزهاي صادرهدانشگاه علوم پزشكي
و منابع دانشگاه و عفوني زباله هايء امحا، در نظر دارد امور معاون توسعه مديريت و آراستن و هفتگي اورژانس و نظافت روزانه

و درماني خيريه، امور واگذار شده با نظر كارفرماو انجام ساير) عصر( پبراستن محوطه بيمارستان در شيفت بعداز ظهر مركز آموزشي

بهمحاج كريم عسلي را به مدت تقريباً يكسال شمسي با  از شركتهاي صالحيتدار واگذار نمايد؛لذا شخصات مندرج در شرايط اختصاصي

و ارائه پيشنهادات خود  و ساير اسناد،نسبت به شركت در مناقصه شركتهاي واجد شرايط دعوت مي شود با توجه به متن اين آگهي

.اقدام نمايند 

:نحوه دريافت اسناد مناقصه

:مي توانند به طريق زير اقدام نمايند 13/12/97لغايت 8/12/97متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ

:نحوه ارائه پيشنهادات

و ساير اسناد مناقصه تا و درماني خيريه حاج كريم 13/12/97تاريخ پايان وقت اداري پيشنهادات به واحد حراست مركز آموزشي

.شودعسلي تحويل داده 

)ابتداي خيابان كوي فلسطين مركز خيريه حاج كريم عسلي–خيابان شريعتي–خرم آباد: نشاني(

و مكان افتتاح پاكات دريافتي :زمان

.صبح مي باشد10ساعت 14/12/97تاريخ شنبهسه پيشنهاد روز پاكات زمان پيش بيني شده جهت افتتاح

 اتاق دفتر رياست بيمارستان:مكان

:راهنماي شركت در مناقصه

:واژگان به كار رفته شده در اين مناقصه،به شرح ذيل تعريف ميگردند: تعاريف-1

و درماني خيريه حاج كريم عسلي كه اين مناقصه را برگزار ميكند):يا كارفرما(مناقصه گزار)الف .مركز آموزشي

گر)ب و در مناقصه شركت ميكند:مناقصه .شركتي كه اسناد مناقصه را دريافت

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

و ساير اوراق پيوست-طرح قرارداد-شرايطاختصاصي- متشكل از شرايط عمومي:اسناد مناقصه)د  .........................فرم پيشنهاد قيمت

و خدمات بهداشتي درماني كشور((منظور:آيين نامه)ه و دانشكده هاي علوم پزشكي و معامالتي دانشگاه ها .است))آيين نامه مالي

و پيراستن محوطه بيمارستان در شيفت هاي عفوني واگذاري امحا زباله:موضوع مناقصه-2 و آراستن و هفتگي اورژانس و نظافت روزانه

،) عصر( بعداز ظهر و درماني خيريه حاج كريم عسليو انجام سايرامور واگذار شده بانظر كارفرماي . مركز آموزشي



و مكان ارائه پيشنهادات-3 :زمان

 13/12/97شنبهدولغايت پايان وقت اداري روز 8/12/97از تاريخ:زمان

 حراست مركز:مكان

و مكان افتتاح پاكات-4 :زمان

. شنبهسه روز 14/12/97مورخ: زمان

و در صورت لزوم ساير مسئولين مسئول- مسئول خدمات–امور عمومي- حقوقي- حراست- تر رياست بيمارستان با حضور رياست مركزدف:مكان مالي
.ذير ربط انجام خواهد پذيرفت

و چگونگي ارائه تضمين-5 :))شركت در مناقصه((مبلغ، نوع

و شصتمعاد ريال27600000مبلغ تضمين برابر(الف و هفتصد .مي باشد هزار تومانل دو ميليون

و چگونگي ارائه تضمين)ب يا: نوع و نزد بانك ملي ايران شعبه خيابان0112464293003به شماره حساب فيش واريزي ارائه چك تضميني
.در مناقصهجهت شركت شريعتي 

.نامه بانكي مي بايست نام شركت مناقصه گر به عنوان يك شخصيت حقوقي قيد شودفيش واريزي يا ضمانت )) نام پرداخت كننده(( در قسمت: نكته

:نحوه تنظيم پاكات-6

و با حروف بزرگ به صورت:6-1 .مشخص شود)ج(-)ب(-)الف(هر يك از پاكتها بايد برحسب مورد دقيقا

،–درج نام موضوع مناقصه:6-2 ن نام و و آدرس مناقصه گر .مناقصه گر بر روي پاكت ها الزامي استام موسسهشماره تماس

لف:6-3 ي پاكت ها بايد در و مهر شده همه و الك .قرار داده شونداف مناسب

و اسناد مناقصه در سه پاكت مجزا:6-4 و) كه همگي آنها نهايتا در يك پاكت گذاشته مي شوند(الزم است كليه پيشنهادات و به صورت الك تنظيم
.گردندمهر شده ارائه 

:محتويات پاكت هاي پيشنهادي-7

):الف(پاكت:7-1

به(تضمين شركت در مناقصه .رجوع شود)) راهنماي شركت در مزايده5بند (( جهت توضيح

):ب(پاكت:7-2

و بازرگاني زير باشد)ب(پاكت و اطالعات فني :بايد محتواي مدارك

و امضاء شودر كه مي بايست تمامي صحفات آن اسناد مناقصه حاض-1 .توسط مناقصه گر مهر

(1(شماره) پيوست(تكميل فرم-2 .كه شامل مشخصات مناقصه گر مي باشد) در اسناد مزايدهمندرج)

و اعضاي هيئت مديره: مدارك احراز هويت شامل-3 تصوير اساسنامه شركت كه بايستي از جانب اداره ثبت–كپي شناسنامه يا كارت ملي مدير عامل
ه و آخرين تصوير روزنامه رسمي-تصديق شده باشد) دفاتر اسناد رسمي: يا ساير مراجع صالحيت دار مانند(ا شركت كشور حاوي آگهي تاسيس



ها) يا تصميمات( ييراتتغ و مصدق از سوي اداره ثبت شركت به) دفاتر اسناد رسمي: يا ساير مراجع صالحيت دار مانند( شركت كه داراي اعتبار الزم
.)ت كه موضوع فعاليت شركت بايد مطابق با موضوع مناقصه حاضر باشدذكر اس

گر-4 .گواهي رسمي دفاتر اسناد رسمي مبني بر صحت امضاء شخص مناقصه

.عنوان خدماتي در اساسنامه شركت قيد شده باشد-5

)ج(پاكت:7-3

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

.شركت كنندگان در مناقصه نمي توانند بيش از يك پيشنهاد ارائه نمايند: نكته

:ساير نكات-8

المناقصه گرا:10-1 .ازواحد دبيرخانه حراست رسيد دريافت دارندزم است پس از تحويل اسناد مناقصهن

شد:10-2 و مشروط توجهي نخواهد و مخدوش .به پيشنهاد مبهم

تههر:10-3 تاميبايگرفتن پيشنهاد يه،تحويل،اصالح،جايگزيني ويا پس گونه پايان مهلت ارائه پيشنهادات انجام شود ست به صورت كتبي وقابل گواهي
.

.ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد:10-4

و ارئه پيشنهاد به عهده مناقص:10-5 و تكميل .ه گر خواهد بودكليه هزينه هاي مربوط به تهيه

و نحوه اعالم برنده- نحوه افتتاح پيشنهادات-9 :چگونگي ارزيابي

مكاتشكيل جلس:9-1 و .ن مقرره كميسيون مناقصه در زمان

و شركت در جلسه-تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان:9-2 .حاضران

آن)الف(گشودن پاكت تضمين:9-3 .و كنترل

.)ب(افتتاح پاكت فني بازرگاني:9-4

و كنار گذاشتن پيشنهاد هاي غير قابل قبول)ج(بازكردن قيمت:9-5 و امضاء .و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك

و امض-تهيه:9-6 .اء صورت جلسه گشايش پيشنهاد ها توسط اعضاي كميسيون مناقصات تنظيم

و تضمين پيشنهاد هاي رد شده به مناقصه گزار براي:9-7 و دوم(ذينفعبه استرداد تحويل پاكت هاي قيمت تا زمان انعقاد تضمين برندگان اول
.)قرارداد نزد مناقصه گزار باقي خواهد ماند

:شرايط عمومي مناقصه

و آگهي آخرين تغييرات-1 و شرايط انجام امورمربوطه بوده وبه ثبت رسيده باشد)تصميمات(برابراساسنامه .،مناقصه گر بايدداراي زمينه

گر-2 و((اقرار مينمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانونمناقصه و كارمندان دولت در معامالت دولتي و نمايندگان مجلسين راجع به منع مداخله وزرا

.نمي باشد ))1337كشوري مصوب دي ماه 

و شرايط آن اطالع كافي كسب نماي-وعموض- مناقصه گر بايد قبل از ارائه پيشنهاد،از نحوه مناقصه-3 و نسبت به وظايف خود آشنايي مقتضيات محل د
و نقض نمايدو كامل داشته باشد،بديهي است،مناقصه گر با عذر عدم اطالع .آگاهي نميتواند هيچ يك از مفاد شرايط را ناديده گرفته



و تكاليف تعيين شده از سوي واحد مناقصه گزار است-4 و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات .شركت در مناقصه

.و پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد،ترتيب اثر نخواهد داد-فاقد سپرده- مشروط- موسسه مناقصه گزار به پيشنهادات مبهم-5

از(موسسه مناقصه گزار اختيار داردهر گونه كسور قانوني-6 و ساير موارد:اعم تعلق)پيمانكار(كه بابت معامله به طرف قرارداد)بيمه،ماليات،عوارض
و كارفرما قانوناً مكلف به كسر آن ميباشدميگي .ء كاركرد با كاالي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايدرا از بها.رد

در)انجام تعهدات(در صورتي كه برنده مناقصه به هر نحو از انعقاد قرارداد امتناع يا از دادن تضمين-7 در مهلت مقرر خودداري نمايد،تضمين شركت
و چنانچه بر اساس مقررات،مناقصه داراي برنده دوم باشد قرارداد با برنده دوم منعقد ميشود،در صورت.به نفع مناقصه گزار ضبط ميگردد مناقصه وي

ب و نتيجه مناقصه قوانينر اساس امتناع برنده دوم از انعقاد قرارداد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر،تضمين وي به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط ميگردد
.و مقررات مشخص ميشود 

درصد مبلغ قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به صورت10به منظور اطمينان از انجام تعهدات از سوي برنده مناقصه الزم است در زمان عقد قرارداد-8
و صادره از بانك هاي مورد قبول مناقصه-قابل تمديد-ضمانت نامه بايد تا پايان مدت قرارداد معتبر(ضمانت نامه بانكي به مناقصه گذار تسليم شود  و شرط بي قيد

و به سود دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان و .) باشد گذار و در صورتي كه حد اكثر تا يك هفته از زمان اعالم برنده، براي اين كار اقدام نشود، تضمين برنده ضبط
ع باز شخص دوم به تمل خواهد آمد؛ شخص دوم نيز .سليم ضمانت نامه حداكثر يك هفته فرصت داردراي

بامدت اعت-9 .احتساب ايام تعطيل خواهد بود بار پيشنهاد ها حداكثر يك هفته

وي-10 در در صورت وجود مستنداتي دال بر عدم رضايت مناقصه گذار يا استانداري از شخص شركت كننده در مناقصه طي سال هاي قبل، مدارك دريافتي
و شخص مذبوكميسي .ور حق اعتراض نخواهد داشتن مناقصه مفتوح نمي شود

تا-11 .درصد افزايش يا كاهش دهد25مناقصه گذار مختار است در صورت تمايل مقدار مورد معامله را

ر-12 تسمناقصه گذار حق تغيير يا اصالح تجديد نظر در هر قسمت از اسناد مناقصه وا قبل از انقضاء مهلت الزم جهت ليم پيشنهادات، براي خود محفوظ مي دارد
چ الزاگر و علي ايحال م است مناقصه نين موردي پيش آيد اصالحات فوق از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه، به اطالع كليه شركت كنندگان در مناقصه خواهد رسد

و قبل از ار بهگران عزيز جهت اطالع از آخرين تغييرات مناقصه عس ائه پيشنهاد خود و در صورت نياز اصالحات الزم دبير خانه، يا سايت بيمارستان لي مراجع نمايند
.را اعمال نمايند

، تضمين-13 و انعقاد قرار داد با برنده مناقصه منصرف گردد و برنده) شركت در مناقصه(هر گاه مناقصه گذار از اجراي خدمات برنده مناقصه مسترد خواهد شد
.ران خسارتي از اين بابت نخواهد داشتحق هيچگونه ادعاي جب

تهر گاه-14 و ارجاع كار به پيمانكار(56باني كرده اند طبق ماده معلوم شود كه مناقصه گران با هم هيئت06/06/1367مصوب) آيين نامه تشخيص صالحيت
.وزيران اقدام خواهد شد

و پاسخ به سواالت مناقصه گران، الزاما به معن-15 .ي تاييد پيشنهاد آنان نمي باشدارائه طريق

شد گذارهمه اسناد واصله از مناقصه گران، غير از تضمين شركت در مناقصه، به عنوان دارايي مناقصه-16 و عودت داده نخواهد و به اين ترتيب هر تلقي شده ؛
فع–ارائه–گونه هزينه كه براي تهيه شوآزمايش يا ساير .نيز قابل پرداخت نخواهد بودداليت هاي مربوط به مناقصه صرف

ن-17 ، به استثناي بخش هايي كه عالمت محرمانه دارند، خواهد داد؛ در اين مناقصه گذار هيچ گونه تعهدي در قبال محرمانه بودن تمام يا بخشي از اطالعات واصله
رد كه در مورد اطالعات غير صورت هر سندي كه عالمت محرمانه دارد از طرف مناقصه گذار به همان درجه از محافظت جهت افشاي آن به شخص ثالث به عمل آو

.عمومي خود

مدت فوق هيچ گونه اعتراضي مسموع) انقضاء(مهلت اعالم اعتراضات به مناقصه، يكماه پس از اعتبار پيشنهاد ها مي باشد؛ بديهي است در صورت مضي-18
.نخواهد بود

.هزينه درج آگهي در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مي باشد-19

.و منابع مالي موضوع مناقصه، توسط مناقصه گذار تامين شده استاعتبار-20



و دستمزد كاركنان-21 و پرداخت هزينه هاي جاري و شروع به كار، توانايي الزم جهت انجام كار خود را تا سه ماه مناقصه گر تعهد مي نمايد در صورت برنده شدن
.دارا است

.و نگه داري در محل كار قبل از شروع كار مي باشد پيمانكار ملزم به تهيه كليه لوازم كار-22

از-23 ن%10تا%3كارفرما مختار است نسبت به كم كاري پيمانكار و در صورت تكرار مختار است نسبت به فسخ از مبلغ قرار داد ماهيا ه را از ايشان كسر نمايد
.قرار داد اقدام نمايد

ب-24 سكارفرما در بازگشايي پاكت هاي مربوط  وء سابقه مي باشند مختار مي باشده شركت هاي متقاضي كه قبال در بيمارستان داراي

و و آراستن و هفتگي اورژانس و همچنين نظافت روزانه شرايط اختصاصي واگذاري خدمات امحاء زباله عفوني
نظ) عصر( پيراستن محوطه بيمارستان در شيفت بعداز ظهر  ر كارفرماي مركزو انجام سايرامور واگذار شده با

:آموزشي درماني خيريه حاج كريم عسلي

:شرايط اختصاصي مناقصه

آ پيمانكار-1 و امحاءآنهامكلف است نسبت به جمع و وري زباله هاي عفوني و هفتگي اورزانسو آراستن و همچنين نظافت روزانه

.اقدام نمايدو انجام ساير امور واگذار شده با نظر كارفرما) عصر( پيراستن محوطه بيمارستان در شيفت بعداز ظهر

ع-2 .ده پيمانكار استههزينه انجام كار به

و اصول مربوط به عهده-3 .پيمانكار استرعايت مقررات كار با دستگاه امحاء

و خدمات-4 و همچنين واحد هاي تاسيسات پيمانكار بايد دستورالعمل هاي صادره از بهداشت محيط، مترون، مديريت بيمارستان

.را رعايت نمايد

ده-5 ن به مبلغ قرارداد به عنوان تضمي%10به منظور اطمينان از انجام تعهدات از سوي پيمانكار الزم است در زمان عقد قرارداد

.كارفرما تسليم شود

و غيره به عهده پيمانكار است-6 و لباس كار .تامين لوازم مورد نياز براي انجام كار ازجمله دستكش،عينك،چكمه

همچنين موظف است در قبال.پيمانكار ميبايست برنامه كاري خود را بر اساس برنامه ابالغ شده از سوي كارفرما تنظيم نمايد-7

و به صورت هفتگي در اختيار كارفرما قرار دهدكارهاي انجام  .شده گزارش كار تهيه

و ساير امكانات بيمارستان،زيرا در غير اينصورت پيمانكار مسئول جبران خسارت برابر با نظر-8 عدم ايراد خسارت به دستگاه

و كارفرما راساً ميتواند از تضمين يا صورت وضعيت كاركرد كسب نمايد .كارشناس ميباشد

.و كارفرما هيچ تعهدي در قبال آن ندارد هر گونه حوادث ناشي از كار در انجام وظيفه بعهده پيمانكار است-9

.هزينه انجام كار به عهده پيمانكار است-10

و داراي سالمت جسمي الزم استفاده كند-11 و مهارتهاي الزم ر بايد به ميزان توانايي كارگ.پيمانكار بايستي از كارگران با توانايي

.تاييد ناظر رسيده باشد

و غيره(كليه كسورات قانوني-12 )اععم از بيمه،ماليات . . .به عهده پيمانكار مي باشد.

يك از استعالم ها مختار است-13 .بيمارستان در رد يا پذيرش هر



.درصد اختيار تام دارد%25ان بيمارستان نسبت به افزايش يا كاهش مقدار موضوع قرارداد به ميزان قرارداد به ميز-14

و فيزيكي-15 و بايگاني مستندات شيميايي و ويالهاي بيولوژيكي .تهيه كيت هاي شيميايي

و پيگيري تعميرات دستگاه ها به عهده پيمانكار است-16 .گزارش نقص

و نمايند(پيمانكار اقرار مينمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانون-17 و كارمندان دولت در راجع به منع مداخله وزرا گان مجلسين

و هفت و سي و سيصد و كشوري مصوب ديماه هزار در صورت اثبات ممنوعيت پيمانكار از ورود به معامالت.نميباشد)معامالت دولتي

و به نفع خود ضبط نمايد و خواهد توانست خسارات خود را از محل تضمينات وي كسر .دولتي كارفرما داراي حق فسخ است

و يا كالً به غير را نداردپيم-18 .انكار حق واگذاري امور را جزئاً

وي-19 و تجهيزات مورد استفاده از محل تضمينات كارفرما مجاز است در صورت ايراد هر گونه خسارت توسط پيمانكار به وسايل

و .نفع اداره ضبط گرددبه كسر

و تحويل نمايد مورد نظر كارفرما بق با مشخصاتپيمانكار متعهد است موضوع قرارداد را مطا-20 .تهيه

و دارد-21 .پيمانكار اقرار مينمايد از مقتضيات محل اطالع كامل داشته

و مسئوليت پرداخت حقوق كاركنان-22 از(كارفرما هيچ نوع مسئوليتي در برابر كاركنان پيمانكار نخواهد داشت - دستمزد: اعم

و )بيمه و بر عهده پيمانكار خواهد بود... و كارگر شركت محسوب مي شوند و كاركنان آن هيچگونه رابطه استخدامي با اداره ندارند

.در پايان قرارداد اين كاركنان از محل كار اخراج مي شوند

.پيمانكار موظف به همكاري با ناظر قرارداد ميباشد-23

و رعايت نكات ايمني ميباشدپيمانكار موظف به رعايت نظام هاي جاريه دستگاه واگذار كننده حفظ-24 .اسرار

و به صورت كتبي به اطالع كارفرما برساند-25 .هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد تا اتمام قرارداد ميبايست فوراً

.شركت مذكور ملزم است پس از اتمام قرارداد تا واگذاري به شركت جديد به كار خود ادامه دهد-26

و شماره دبيرخانه تحويل واحد حراست13/12/97لغايت8/12/97ه تحويل اسناد از مورخ تا پايان وقت اداري روز دو شنبه با مهر

.بيمارستان گردد 

.عنوان خدماتي در اساسنامه شركت قيد شده باشد



گر-)1(پيوست :مشخصات مناقصه

:شركت
:تلفن:نشاني

:مبلغ پرداخت شده به ريال:ثبت شدهسرمايهتاريخ ثبت:شماره ثبت
و نام خانوادگي:رئيس هيات مديره :نام

و تجربه در كارهاي مقاطعه كاري :سابقه
:پايه معلومات
:دررشتههاي

:نامونامخانوادگي:مديرعامل
:سابقهوتجربهدركارهايمقاطعهكاري

:اعضاء هيئت مديره

افراد با امضاء مجاز از طرف
 شركت

:سمت:نام ونام خانوادگي
:سمت:نام ونام خانوادگي

:سمت:نام ونام خانوادگي

و حدود همكاري/همكاري با شركت با شركتهاي ديگر خارجي :داخلي با ذكر مشخصات كامل،نوع

و حدود همكاريمدارك پيوستمدت همكاريوضعيت شركتموسسه/عنوان شركترديف نوع
نيستاستتاازخارجيداخلي

1
2
3
4

و يا ارگانهاي دولت و ساير مدارك مورد نياز كه بيانگر همكاري شما با موسسه،نهاد و تاييديه و خصوصي مي باشد را خواهشمند است مدارك مربوط به نوع همكاري ي
.ضميمه نماييد

:مالحظات
و اظهارنامه مالياتي وو ليست كليهيك نسخه از روزنامه رسمي و زيان و آخرين ترازنامه سود و يك نسخه اساسنامه كشور كه ثبت شركت در آن درج شده است

و تقدير نامه ها و غيره به انضمام تصوير رضايت نامه ها .داراييها اعم از جاري



:جدول پيشنهاد قيمت

و جهت مناقصه انجام خدمات امحاء زباله( و هفتگي اورژانس و پيراستن روزانه ، آراستن )از مراكز تابعه دانشگاه ........عفوني

و پذيرش تعهد اجرا...................................................................شركت) نماينده(به عنوان.............................................اينجانب  پس از بررسي

و مندرجات آگهيو و غيره- مسئوليت در مورد مطالب و با اطالع از قانون منع مداخله كاركنان دولت در ........... شرايط مناقصه
:معامالت دولتي،با اطالع كامل از شرايط كار،مبلغ پيشنهادي خود را به ترتيب زير اعالم مي نمايم

و نظافمبلغ ماهيانه امور خدمات امحاء زباله و محوطه در شيفت عصرعفوني و پيراستن اورژانس و آراستن مركز آموزشيت
 ............................................................................. درماني خيريه حاج كريم عسلي

و به حروف: پيشنهاد شركت به عدد .ريال مي باشد: ريال

:همچنين ملتزم به رعايت نكات زير خواهم بود

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

.واگذاري موضوع مناقصه به هيچ يك از پيشنهاد ها ندارد اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار،الزامي براي-2

و از مناقصه خارج ميگردد-3 .هر گونه پيشنهاد يا نوشته اي خارج از موضوع درخواست در جدول فوق،تخلف محسوب گشته

و حروف نوشته شود- واضح- قيمت ها خوانا-4 و به عدد .بدون خدشه

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

ت بر ارزش افزوده،اعالم مي گردد قيمت هاي فوق بدون احتساب ماليا-6

و تلفن -آدرس دقيق



و نام خانوادگي - نام

و تعهد  اور پيشنهاد دهندهسمت امضاء مجاز

و تاريخ - همراه با مهر شركت


