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و درماني لرستاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 مناقصه آگهي

(ره) شبكهه نگهداري فضاي سبز وتنظيف محوطبا توجه به مجوزهاي صادره ،درنظر دارد امور الشتر بيمارستان امام خميني

و بيمارستان امام الشتر  بهمدت تقريباًيكسال شمسي بامشخصات مندرج در شرايط اختصاصيبه ،از طريق مناقصهبهداشت

به شركتهايازصالحيتدار واگذار نمايد؛ لذا شركتهاي واجدشرايط دعوت مي شود با توجه به متن اين آگهي وساير اسناد ،نسبت

م  ات خود اقدام نمايند.وارائه پيشنهاد ناقصهشركت در
م :ناقصهنحوه دريافت اسناد

م ي توانند به طريق زير اقدام نمايند:12/2/98لغايت07/02/98از تاريخ ناقصهمتقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد

در www.lums.ac.irمراجعه به سايت دانشگاه علوم پزشكي لرستان به آدرس و چاپ بر روي برگهو  تك رو.A4يافت اسناد
 نحوه ارائه پيشنهادات:

.بيمارستان امام(ره)تحويل داده شود حراستبه واحد12/2/98تا تاريخ ناقصهمدات وسايراسناداپيشنه

.الشتربيمارستان امام خميني(ره) حراست اتاق- رحيمي انتهاي خيابان شهيد-(نشاني:الشتر

م:1نكته .توسط متقاضي، مهر وامضاء شود از شماره ومهر دبيرخانه بيمارستانپس ناقصهاسناد
 زمان ومكان افتتاح پاكات دريافتي:

 ليكن اين زمان ممكن است تغيير يابد.14/2/98شنبهروز زمان پيش بيني شده جهت افتتاح پيشنهاد

 به نشاني بيمارستان امام(ره) الشتر-اتاق دفتر رياست بيمارستانمكان:

مراهنماي :ناقصهشركت در

 ،به شرح ذيل تعريف ميگردند:مناقصهگان به كار رفته شده در اينژواتعاريف:-1

م بيمارستان امام خميني(ره)شهرستان الشتره گزار(يا كارفرما):ناقصالف)م ه را برگزار ميكند.ناقصكه اين

م ركتيگر:ش مناقصهب) م ناقصهكه اسناد  شركت ميكند. ناقصهرا دريافت ودر

 وقرارداد.مناقصه ومتعهد به انجام موضوع مناقصهمانكار(يا فروشنده):برندهج)پي

م  پيشنهاد قيمت وساير اوراق پيوست.............فرم-طرح قرارداد-شرايط اختصاصي-ه:متشكل از شرايط عموميناقصد)اسناد

شكي وخدمات بهداشتي درماني كشور))ه)آيين نامه:منظور((آيين نامه مالي ومعامالتي دانشگاه ها ودانشكده هاي علوم پز

 است

م-2  واگذاري نگهداري فضاي سبز بيمارستان وستاد شبكه بهداشت ودرمان شهرستان الشتر ومحوطه آنه:ناقصموضوع
 زمان ومكان ارائه پيشنهادات:-3

12/2/98لغايت پايان وقت اداري روز07/02/98ازتاريخزمان:

و و بسته بندي مناقصه گر موظف است كليه مكان:شرايط و سپس مهر پاكات را طبق شرايط اعالمي در يك پاكت بزرگ گذاشته

و ادرس وتلفن متقاضي بر روي ان درج شده سپس  و مشخصات و تاريخ تحويل و توسط واحد دبير خانه شماره گذاري نموده

 گردد. بيمارستان حراست تحويل واحد



و درماني لرستان و خدمات بهداشتي  دانشگاه علوم پزشكي

 زمان ومكان افتتاح پاكات:-4
14/2/98مورخزمان:

ورياست بيمارستان باحضوررياست دفترمكان: مديرمالي ودرصورت- وقيحق- بازرسي- حراست-و اعضاي كميسون معامالت

جايش سالنگنگزار ودرحد ناقصهم موافقتت صورگران نيزدرناقصه لزوم سايرمسئولين ذيربط انجام خواهدپذيرفت؛م

وايميتواننددرجلسه افتتاح پيشنهادهاشركت نمايند.وجود مكان افتتاح پاكات پيشنهادي مي باشدن بند،به منزله ابالغ رسمي زمان

 بدون اينكه نيازي به ارسال دعوتنامه باشد.

م-5 ه)):ناقصمبلغ،نوع وچگونگي ارائه تضمين((شركت در

ت  حسابه مبلغ مذكور بايد به شمارريال) مي باشد. ريال.پنجاه ويك ميليون000/000/51 ضمين:برابرالف(مبلغ

 شده قرارداده شود.)لف(او سپس فيش داخل پاك واريزگردد نزد بانك ملي111313899003

.بيمارستان يا واريز وجه نقدبه حساب ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصهب)نوع وچگونگي ارائه تضمين:

مقسمت((نام پرداخت كننده))فيدرنكته: گرناقصش واريزي ياضمانتنامه بانكي،ميبايست نام شركت عنوان يك شخصيت حقوقيبه

 قيد شود.
 نحوه تنظيم پاكات:-6

(ج)مشخص شوند.-(ب)-بر حسب مورد دقيقاً وبا حروف بزرگ به صورت(الف) مي بايست:هريك از پاكتها6-1

م6-2  گر بر روي پاكت ها الزامي است. مناقصهگر ونام موسسه مناقصه تماس وآدرس ،شمارهنام- مناقصهوضوع:درج نام

:همه پاكت ها بايد درلفاف مناسب والك ومهر شده قرارداده شوند.6-3

وبه درسه پاكت مجزا(كه همگي آنهانهايتاًدريك پاكت گذاشته ميشوند)تنظناقصپيشنهادات واسنادم:الزم است كليه6-4 صورت يم

 الك ومهر شده ارائه گردند.

:محتويات پاكت هاي پيشنهادي-7
:پاكت(الف):7-1

م در7ه(جهت توضيح به(( بندناقصتضمين شركت در  ))رجوع شود.)مناقصهراهنماي شركت
:پاكت(ب):7-2

 پاكت(ب) بايد محتوي مدارك واطالعات فني وبازرگاني زير باشد:

 گر مهر وامضاء شود. مناقصهت تمامي صفحات آن توسط حاضر كه مي بايس مناقصهاسناد-1

 گر مي باشد. مناقصه)كه شامل مشخصات مناقصه)(مندرج در اسناد1(پيوست)شماره(تكميل فرم-2

تصويراساسنامه شركت كه بايستي-كپي شناسنامه ياكارت ملي مديرعامل واعضاء هيأت مديرههويت شامل:مدارك احراز-3

تصويرروزنامه رسمي-اسنادرسمي)تصديق شده باشدمانند:دفاترها(ياسايرمراجع صالحيتدارازجانب اداره ثبت شركت 

 تصميمات)شركت كه داراي اعتباركشورحاوي آگهي تأسيس وآخرين تغييرات(يا

ومصدق از سوي اداره ثبت شركت ها(يا ساير مراجع صالحيتدار مانند:دفاتر اسناد رسمي)باشد.(الزم به ذكر است كه موضوع

 حاضر باشد.) مناقصهليت شركت بايد مطابق با موضوع فعا

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

و رفاه اجتماعي.-5 موضوع فعاليت شركت ميبايست مرتبط با موضوع مناقصه تصوير گواهي تعيين صالحيت از اداره تعاون كار

 باشد.



:پاكت(ج):9-3

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

مكن ه نمي توانند بيش از يك پيشنهاد ارائه نمايند.ناقصته:شركت كنندگان در
 ساير نكات:-10

 ،از واحد دبيرخانه وبازرسي رسيد دريافت دارند.مناقصهمناقصه گران الزم است پس از تحويل اسناد1- 10

 شروط توجهي نخواهد شد.به پيشنهاد مبهم ومخدوشوم2- 10

:هرگونه تهيه،تحويل،اصالح،جايگزيني ويا پس گرفتن پيشنهاد،مي بايست به صورت كتبي وقابل گواهي تا پايان مهلت ارائه3- 10

 پيشنهادات انجام شود.

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

.وتكميل وارائه پيشنهاد به عهده مناقصه گر خواهد بود:كليه هزينه هاي مربوط به تهيه5- 10
 چگونگي ارزيابي ونحوه اعالم برنده:-نحوه افتتاح پيشنهدات- 11

:تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان ومكان مقرر.11-1

 حاضران وشركت در جلسه.-:تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان11-2

آن11-3 .:گشودن پاكت تضمين(الف) وكنترل

:افتتاح پاكت فني بازرگاني(ب).11-4

:باز كردن قيمت(ج)وكنترل آن از نظر كامل بودن مدارك وامضاء وكنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول.11-5

 تنظيم وامضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط اعضاء كميسيون مناقصات.-تهيه:11-6

ر11-7 تا:تحويل پاكت هاي قيمت وتضمين پيشنهادهاي د شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذينفع.(تضمين برندگان اول ودوم

 گزار باقي خواهد ماند.)مناقصه زمان انعقاد قرارداد نزد
 شرايط عمومي مناقصه:

برابر اساسنامه وآگهي آخرين تغييرات(تصميمات)،مناقصه گر بايد داراي زمينه وشرايط انجام امور مربوطه بوده وبه ثبت-1

 سيده باشد.ر

((راجع به منع مداخله وزرا ونمايندگان مجلسين وكارمندان دولته گر اقرار مي نمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانونناقصم-2

 ))نمي باشد.1337در معامالت دولتي وكشوري مصوب ديماه

بهع كافي كسبمقتضيات محل وشرايط آن اطال-موضوع- مناقصه گر بايد قبل از ارائه پيشنهاد،از نحوه مناقصه-3 نمايد ونسبت

وظايف خود آشنايي كامل داشته باشد؛ بديهي است،مناقصه گر با عذر عدم اطالع آگاهي نمي تواند هيچ يك از مفاد شرايط را 

 ناديده گرفته ونقض نمايد.

گ-4  زار است.شركت در متاقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتكاليف تعيين شده از سوي واحد مناقصه

وپيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد،ترتيب اثر فاقد سپرده- مشروط–موسسه مناقصه گزار به پيشنهادات مبهم-5

 نخواهد داد.

موسسه مناقصه گزار اختيار دارد هر گونه كسور قانوني(اعم از:بيمه،ماليات،عوارض وساير موارد)كه بابت معامله به طرف-6

در موقع پرداخت تعلق مي گيرد وكارفرما قانوناً مكلف به كسر آن مي باشد را از بهاء كاركرد با كاالي تحويليقرارداد(پيمانكار)

 مطالبات او كسر نمايد.

در صوتي كه برنده مناقصه به هر نحو از انعقاد قرارداد امتناع يا ازدادن تضمين(انجام تعهدات)در مهلت مقرر خودداري-7

مناقصه وي به نفع مناقصه گزار ضبط مي گردد وچنانچه بر اساس مقررات،مناقصه داراي برنده دوم باشد نمايد،تضمين شركت در 

قرارداد با برنده دوم منعقد مي شود؛در صورت امتناع برنده دوم از انعقاد قرارداد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر،تضمين وي به 

ه بر اساس قوانين ومقررات مشخص مي شود.نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط مي گردد ونتيجه مناقص



درصد مبلغ قرارداد به عنوان10به منظور اطمينان از انجام تعهدات از سوي برنده مناقصه الزم است در زمان عقد قرارداد-8

م قابل-عتبرتضمين انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانكي به مناقصه گزار تسليم شود(ضمانتنامه بايد تا پايان مدت قرارداد

بي قيد وشرط وصادره از بانك هاي مورد قبول ماقصه گزار وبه سود دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان باشد.)ودر-تمديد

صورتي كه حداكثر تا يك هفته از زمان اعالم برنده،براي اين كار اقدام نشود،تضمين برنده ضبط واز شخص دوم به عمل خواهد 

 ضمانتنامه حداكثر يك هفته فرصت دارد. آمد؛شخص دوم نيز براي تسليم

ده روز مدت-9  به احتساب ايام تعطيل خواهد بود. اعتبار پيشنهادها حداكثر

در صورت وجود مستنداتي دال بر عدم رضايت مناقصه گزار يا استانداري از شخص شركت كننده در مناقصه طي سال هاي- 10

حق اعتراض نخواهد داشت. مفتوح مناقصهقبل،مدارك دريافتي وي در كميسيون   نمي شود وشخص مزبور

تا-11  درصد افزايش يا كاهش دهد.25مناقصه گزارمختار است در صورت تمايل مقدار مورد معامله را

مناقصه گزار حق تغيير يا اصالح تجديدنظر در هر قسمت از اسناد مناقصه را قبل از انقضاء مهلت الزم جهت تسليم-12

ه اينترنتي دانشگاه،به اطالع كليه چنين موردي پيش آيد اصالحات فوق از طريق پايگامحفوظ مي دارد واگر پيشنهادات،براي خود

شركت كنندگان در مناقصه خواهد رسدوعلي ايحال الزم است مناقصه گران عزيز جهت اطالع از آخرين تغييرات مناقصه وقبل از

 ارائه پيشنهاد خود به دبيرخانه،به سايت شبكه بهداشت مراجعه نمايند ودر صورت نياز اصالحات الزم را اعمال نمايند.

دره- 13 ه)برنده مناقصرگاه مناقصه گزار از اجراي خدمات وانعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد،تضمين(شركت

حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.  مناقصه مسترد خواهد شد وبرنده

كه-14 نامه تشخيص صالحيت وارجاع كار به پيمانكار))(آيين56گران با هم تباني كرده اند طبق مده متاقصههرگاه معلوم شود

 هيأت وزيرانفاقدام خواهد شد. 06/06/1367مصوب

 گران،الزاماً به معني تأييد پيشنهاد آنان نمي باشد. مناقصهارائه طريق وپاسخ به سواالت-15

ه گزار تلقي شده وعودت داده اصله از مناقصه گران،غير از تضمين شركت در متاقصه،به عنوان دارايي مناقصوهمه اسناد-16

به-ارائه-نخواهد شد؛وبه اين ترتيب هر گونه هزينه كه براي تهيه ه صرف شده نيز مناقصآزمايش يا ساير فعاليت هاي مربوط

 قابل پرداخت نخواهد بود.

هايي كه عالمت بخشي از اطالعات واصله،به استثناي بخش مناقصه گزار هيچگونه تعهدي در قبال محرمانه بودن تمام يا 17

محرمانه دارند،نخواهد داد؛در اين صورت هر سندي كه عالمت محرمانه دارد از طرف مناقصه گزار به همان درجه از محافظت 

 جهت افشاء آن به شخص ثالث به عمل آورد كه در مورد اطالعات غير عمومي خود.

م-18 ي باشد؛بديهي است در صورت مضي(انقضاء)مدت فوق مهلت اعالم اعتراضات به مناقصه،يكماه پس از اعتبار يشنهادها

 هيچگونه اعتراضي مسموع نخواهد بود.

ه بر عهده برنده مناقصه مي باشد.مهزينه درج آگهي در روزنا-19

 ه،توسط مناقصه گزار تأمين شده است.مناقصاعتبار ومنابع مالي موضوع-20

ب-21 ه كار،توانايي الزم جهت انجام كار وپرداخت هزينه هاي جاري مناقصه گر تعهد مي نمايد در صورت برنده شدن وشروع

 ودستمزد كاركنان خود را تا دو ماه دارا است.

مي-22 .فرغون.بيل.......)ونگه داري در محل كار قبل از شروع كار (چمن زن.قيچي پيمانكار ملزم به تهيه كليه لوازم كار

 باشد

% از مبلغ قرار داد ماهيانه را از ايشان كسر نمايد ودر صورت10%تا3نكار از كارفرما مختار است نسبت به كم كاري پيما- 23

 تكرار مختار است نسبت به فسخ قرار داد اقدام نمايد

به كارفرما در بازگشايي-24  مختار مي باشد كه قبال در بيمارستان داراي سوءسابقه مي باشند شركتهاي متقاضي پاكتهاي مربوط



م  ناقصه:شرايط اختصاصي

 واگذاري فضاي سبز بيمارستان وستاد شبكه بهداشت ومحوطه هاي ان به شرح ذيل مي باشد.

 موضوع قرارداد:

كا-1 چفيآبياري به موقع به ميزان و درختها،نمجهت استفاده  درختچه ها

صواشجارهرس اشجار،وجين علفهاي هرز وسمپاشي-2 حفر تشك- رت نيازبراي مبارزه با آفات وبيماريها وهرمون پاشي در

گل وشكل دهييجهت آبخور گلتپه هاي وفصل مورد نياز كود دهي فضايدر وكاشت شخمو لكه گيري چمن-درختان سبز

هادنز -ي سبزحمل نخاله هاي حاصله از فضا-ي سبزچمن زني واصالح به موقع فضا-وپاي درختان تپه

 شرايط پرسنلي:

قيمت الزم جهت به پيشنهاد مي بايست اقدام ري بيمارستان وشبكه بهداشت، متر چمن ودرختكا60000با توجه به مساحت-1

 با پرداخت كليه حقوق ومزايا وپرداخت اضافه كاري بنابه نياز بيمارستان وانجام كيفي امور محوله بنمايد كاربصورت حجمي

 پاسخگو بودن در قبال شكايات مربوطه-2

 انشگاه علوم پزشكي)همكاري با بازرسان بيمارستان وشبكه وكارفرما(د-3

 تعمير ونگهداري وسايل وتجهيزات كار به عهده پيمانكار مي باشد.-4

مي-5 پيمانكار موظف به معرفي نماينده تام االختيار در هرنوبت كاري به منظور پاسخگويي وانجام هماهنگي هاي مورد نياز

 باشد.

مكليه مسئ-6 طالبات به عهده پيمانكار مي باشد وكار فرما تعهدي وليت هاي پرسنل اعم از حقوق،بيمه،ماليات،حق لباس وساير

 در اين خصوص ندارد.

 پيمانكار مكلف خواهد بود مقررات مربوط به محيط بيمارستان را رعايت نمايد.-7

حق واگذاري موضوع قرارداد راكالً يا جزعاً به غير ندارد.-8  پيمانكار

قرار گيرد،پيمانكار مكلف است نهايت دقت رادر نگهداري انكاردر صورتي كه از سوي كارفرما اموال واشيايي در اختيار پيم-9

 اموال واشياء تحويلي بنمايد ودر صورت هر گونه ايرام خرابي ملزم به تعمير با هزينه خويش مي باشد.

به- 10  كليه عواقب وعوارض جانبي فضاي سبز(اعم از فوت ويا هرگونه آسيب)برعهده پيمانكار مي باشد،ضمناً پيمانكار موظف

 ارائه بيمه نامه مسئوليت مدني براي خود وكاركنانش مي باشد.

 رعايت موازين شرعي واخالقي وبرخورد صحيح با مراجعين الزم بوده-11

انجام كار در محيط بيمارستان نداشته باشند،ضمن اخطار به چنانچه نيروهاي پيمانكار صالحيت مورد نظر رادر خصوص-12

 به جايگزيني آنان در اسرع وقت خواهد بود. پيمانكار واعمال جريمه الزم وي مكلف

و داشتن لباس فرم وبرخورد خوب با ارباب رجوع- 13 حضور فيزيكي دائم ومستمر در بيمارستان مربوطه،نصب اتيكت

 ورعايت موازين اسالمي وشرعي وحفظ حجاب اسالمي در محل كار جهت پرسنل پيمانكار ضروري است.

اس-14-15 تانداردها در انجام خدمات مي باشد، وصرفه جويي هايي كه منجر به كاهش كيفيت پيمانكار مكلف به رعايت كليه

 انجام خدمات شود،ممنوع مي باشد.

مسئوليت هاي ناشي از اجراي مقررات قانوني در تمامي ايام شبانه روز در واحد مذكور بر عهده پيمانكار خواهد ليهك-15

ت.بود وبيمارستان در اين زمينه مسئوليتي نخواهد داش

 تهيه غذا واياب وذهاب پرسنل پيمانكار برعهده پيمانكار مي باشد.-16

 به اين افراد برعهده پيمانكار مي باشد. متعلقه كسورات وعوارض قانوني كليه پرداخت-17

و وسايل نظافتي-18  مورد نياز كاركنان را شخصاً تهيه نمايد كاري پيمانكار مكلف است



د ويا زمان فسخ قرارداد،سريعاً محل را تخليه در غير اينصورت تضمين وي به كلف است در پايان مدت قراردامپيمانكار-19

 نفع كارفرما ضبط خواهد شد.

و-20 چنانچه در هر مقطع زماني از قرارداد كارفرما نارضايتي از فرد كارگران شركت ميبايست مورد تاييد بيمارستان باشند

 ني فرد مناسب ديگري به جاي ايشان مي باشد.ارائه دهنده خدمات داشته باشد،پيمانكار موظف به جايگزي

 پيمانكار موظف مي باشد در صورت عدم توافق تا تعيين پيمانكار جديد به كار خود با شرايط قرارداد ادامه دهد.-21

 باشد. مي پيمانكار عهده بر كار وسالمت كار قوانين رعايت مسئوليت-22

 الزاميست. كارفرما از شاغل پرسنل الزم صالحيتهاي اخذ- 23

 ها ولباس باشد مي بكار شروع بدو از يكبار ماه شش هر وكفش پرسنل جهت كار لباس تهيه به موظف مناقصه برنده- 26

 باشد. مي الزامي اخالقي شئونات ورعايت بوده متحدالشكل ميبايست

 بصورت ريال) ميليون وچهار(سي گذشته سال در سبز فضاي واگذاري نرخ به درصدي10 افزايش از آگاهي با پيمانكار- 27

 نمايد اقدام پيشنهادي قيمت ارائه به بايست مي وميزان ماهيانه

 باال درصد(حداكثرپنج قبلي بند موارد رعايت به نسبت را قيمت مناسبترين قيمت پيشنهاد اراءه در بايست مي پيمانكار- 28

 نمايد اعالم كارشناسي مبلغ به نسبت)را پايين درصد وده

 سال دوم ماهه شش در خصوصا خودش نيروهاي بيكاري اوقاتو فصلي هاي بارندگي مدت طولدرتاس ملزم پيمانكار- 29

. گمارد كار به كارفرما هماهنگي با بيمارستان خدمات انجامو تنظيف جهت

 شبكه داخلي وخدمات نظافت انجام جهت وبيمارستان بهداشت ديدشبكه وباصالح نياز درصورت است پيمانكارملزم- 30

 خودرابكارگمارد. نيروهاي وبيمارستانتبهداش



 گر: مناقصه مشخصات-)1پيوست(

 شركت: نام

 تلفن نشاني:

 ريال: به شده پرداخت مبلغ شده: ثبت سرمايه ثبت: تاريخ ثبت: شماره

 خانوادگي: ونام نام مديره هيأت رئيس

 كاري: مقاطعه كارهاي در وتجربه سابقه

:معلومات پايه

 هاي: رشته در

 خانوادگي: ونام نام عامل مدير

 كاري: مقاطعه كارهاي در وتجربه سابقه

 مديره هيئت اعضاء

 از مجاز امضاء با افراد

 شركت طرف

 سمت: خانوادگي: ونام نام

 سمت: خانوادگي: ونام نام

 سمت: خانوادگي: ونام نام

 همكاري: وحدود كامل،نوع مشخصات ذكر با داخلي خارجي/ ديگر شركتهاياب شركت با همكاري
 وحدود نوع پيوست مدارك همكاري مدت شركت وضعيت شركت/موسسه عنوان رديف

 همكاري
 نيست استتااز خارجي داخلي

1

2

3

4
 دولتي شماباموسسه،نهادوياارگانهاي بيانگرهمكاري موردنيازكه وسايرمدارك يديهوتاي همكاري نوع به مربوط مدارك خواهشمنداست

 وخصوصي

 نماييد. ضميمه را باشد مي

مالحظات:

ماليواظهارنامهوزيانسودترازنامهآخرينواساسنامهنسخهويكاستشدهدرجاندرشركتثبتكهكشوررسميروزنامهازنسخهيك

و

 ها. وتقديرنامه ها نامه رضايت تصوير انضمام به وغيره جاري از اعم يهاداراي كليه ليست



 جدول پيشنهاد قيمت:

(ره)الشتر فضاي سبز(جهت مناقصه نگهداري )بيمارستان امام خميني

...............پس .........................................به عنوان(نماينده) شركت.............................اينجانب..................

آگسي وپذيرش تعهد اجرا ومسئوليت درموردبرراز از-هيمطالب ومندرجات انون منع مداخلهقشرايط مناقصه وغيره......وبااطالع

 معامالت دولتي،با اطالع كامل از شرايط كار،مبلغ پيشنهادي خود را به ترتيب زير اعالم مي نمايم:كاركنان دولت در

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

 همچنين ملتزم به رعايت نكات زير خواهم بود:

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

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

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

 بدون خدشه وبه عدد وحروف نوشته شود.-واضح-مت ها خواناقي-4

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

 قيمت هاي فوق بدون احتساب ماليات برارزش افزوده ،اعالم مي گردد.-6

-آدرس دقيق وتلفن

- نام نام خانوادگي

 سمت وامضاء مجاز وتعهداور پيشنهاد دهنده

-ه با مهر شركت وتاريخهمرا


