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برگه استعالم بها( مناقصه) خدمات مربوط به فضای سبز
هشکض آهَصضٖ دسهبًٖ ضْذإ فطبٗش ثِ استٌبد هجَص ضوبسٓ  97/99/31 -333/97/31831هقبًٍت هحتشم تَسعقِ هعذٗشٗت ٍ
هٌبثـ داًطگبُ دس ًؾش داسد تػذٕ فضبٕ سجض اٗي هشکض (ضبهل ًگْذاسٕ ،آث٘بسٕ ،کبضت ،آساستي ٍ پ٘شاستي ٍ سبٗش اهَس جبسٕ) سا ثِ
ثخص خػَغٖ ثب ضشائظ رٗل ٍ ثِ کوتشٗي ق٘وت ٍاگزاس ًوبٗذ.
 -3پ٘وبًکبس هلضم ثِ اجشإ فول٘بت هَضَؿ قشاسداد ثب سفبٗت استبًذاسدّبٕ الصم ٍ اٗجبد ثستش هٌبست هشثَعِ ثِ فضبٕ سجض ثِ ًحَ
هغلَة ٍ فبلٖ هٖ ثبضذ.
 -1پ٘وبًکبس هلضم ثِ ثکبسگ٘شٕ فَاهل اًسبًٖ هبّش ٍ استفبدُ اص تجْ٘ضاتٍ ،سبٗل ٍ سبٗش هَاد هَسد ً٘بص ثب ک٘ف٘ت فبلٖ ٍ اسعتبًذاسد
هٖ ثبضذ.ثذٗي لحبػ تِْ٘ کل٘ٔ اثضاسآالت ٍ تجْ٘ضات کبس هضَؿ قشاسداد ثش فْذُ پ٘وبًکبس هٖ ثبضذ( تِْ٘ ٍ تبه٘ي ثزس چوعي-گعل ٍ
کَد ثش فْذٓ کبسفشهب هٖ ثبضذ)
 -1پ٘وبًکبس هتقْذ ثِ اجشا ٕ اقذاهبت تکو٘لٖ هشثَط ثِ هَضَؿ قشاسداد ضبهل گلکبسٕ فػلٍٖ ،ج٘ي ٍ  ...دس هَفذ صهبًٖ هَسد ًؾش
جْت افضاٗص ثبصدّٖ هغلَة فضبٕ سجض هٖ ثبضذ.
 -4پ٘وبًکبس هلضم ثِ سفبٗت کل٘ٔ قَاً٘ي ٍ هقشسات هشثَط ثِ حفؼ ثْذاضت هح٘ظ کبسگبُ ٍ سفبٗعت دسعتَسالقولْبٕ حفبؽعت فٌعٖ
،دسخػَظ حف ؼ سالهت پشسٌل تحت اهش ٍ اضخبظ ثبلث ثَدُ ،ثذْٖٗ است هسئَل٘ت فذم سفبٗت هفبد اٗي هبدُ ٍ ثشٍص خسبست ٍ
لغوبت هبدٕ ٍ هقٌَٕ ثِ اضخبظ ثبلث ٍ پشسٌل ضبغل  ،هتَجِ ضخع پ٘وبًکبس هٖ ثبضذ ٍ کبسفشهب دس اٗي خػَظ فبقذ ّشگًَعِ
هسئَل٘تٖ هٖ ثبضذ.
 -5پ٘وبًکععبس هلععضم ثععِ سفبٗععت قععَاً٘ي ٍ هقععشسات هشثععَط ثععِ کععبس ٍ تععبه٘ي اجتوععبفٖ دسخػععَظ پشسععٌل ثکععبسگ٘شٕ ضععذُ
هٖ ثبضذ.
 -6پ٘وبًکبس هکلف ثِ هقشفٖ کتجٖ پشسٌل هَسد ً٘بص ٍ اجبصُ اضتغبل ،پس اص اخز ًؾش کبسفشهب ٍ تبٗ٘ذ غالح٘ت ٍ گضٌٗص ًْبٖٗ هعٖ
ثبضذ .ثذْٖٗ است دس غَست افالم ًؾش کبسفشهب هجٌٖ ثش سقَط ضشائظ الصم جْت اضتغبل پشسٌل ،کبسفشهب هَؽف ثِ تق٘٘ي جبٗگضٗي
ثب سفبٗت ضشائظ هفبد اٗي هبدُ هٖ ثبضذ.
 -7پ٘وبًکبس هلضم ثِ اسائِ ضوبًت ًبهِ ثبًکٖ هقتجش ثِ ه٘ضاى  %39اسصش قشاسداد هٖ ثبضذ.
 -8ضشکت کٌٌذگبى جْت ثبصدٗذ فضبٕ سجض هشکض ثِ ٍاحذ خذهبت هشاجقِ ًوبٌٗذ .
-9حق الضحوِ هبّ٘بًِ ثشًذُ هٌبقػِ دس پبٗبى ّش هبُ ,پس اص گَاّٖ ًبؽش تق٘٘ي ضذُ ٍ تبٗ٘ذ ًْبٖٗ کبسفشهب ٍفعق هجلعپ پ٘طعٌْبدٕ
ثشًذُ ٍپس اص کسش کسَسات قبًًَٖ قبثل پشداخت هٖ ثبضذ .
-39ثشًذُ هٌبقػِ دس پبٗبى قشاسداد هلضم ثِ اسائِ هفبغب حسبة هبل٘بتٖ ٍ تبه٘ي احتوبفٖ ثِ کبس فشهب هٖ ثبضذ .

مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال :
 -3مذارک تعیین صالحیت شزکت شامل اساسنامه وآگهی آخزین تغییزات و گواهی امضاء در پاکت ب
 -1فیش بانکی بهه ملغه  19.6990999ریها –معهاد سهه میغیهو و نهصذوشصهت هشارتومها  -بحسهاب سهدزدش شههارش
 9339895954994بنام مزکشآموسشی درمانی شهذای عشایز و نشد بانک مغی ایزا شعله الغهذیز خهزم آبهاد بعنهوا
تضهین شزکت در مشایذش در پاکت الف
وشاوی :خرم آباد – خیابان اوقالب بیمارستان شهدای عشایر
www. Shohada hospital . org
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 -1فزم پیشنهاد قیهت در پاکت ج قزار دادش شود.
 -4آخزین مهغت تحویل پیشنهادات به دبیزخانه بیهارستا شههذای عشهایز سهاعت 31ظههز  97/99/14په

اساولهین روس

انتشار اوراق مناقصه می باشذ9
 -5ثِ پ٘طٌْبدات هجْن  ،هطشٍط ٍ هخذٍش تشت٘ت اثش دادُ ًوٖ ضَد.
 -6مناقصه گذار در رد یا قلو پیشنهادات مختار است .
 -7عذم رعایت هزکذام اس موارد فوق باعث حذف متقاضی اس لیست شزکت کننذگا توسهظ کهیسهیو معهامالت خواههذ
شذ.
 -8هیچ یک اس شزکت کننذگا در مناقصه نهی تواننذ بیش اس یک پیشنهاد را تسغیم نهاینذ.
 -9بغحاظ امکا بزوس شزایظ خاص پیش بینی نشذش  ,مناقصه گذار محق به اعها هزگونه تغییزات در اسناد مناقصه تا قلهل اس
اتهام فزصت شزکت در مشایذش می باشذ  .لذا متقاضیا ضزوریست تا قلل اس اتهام مهغت آخزین اعالعات مزبوط به بزگشاری
مشایذش را اس عزیق سایت پیگیزی نهاینذ.
-39سایز موارد که در این استعالم بها مناقصه منظور نگزدیذش است بز اساس شزایظ و مقهزرات منهذرج در آیهین نامهه مهالی
معاالتی اعها و اجزا میگزدد.

فرم پیشنهاد قیمت
دستمزد پیشنهادی برای خدمات فضای سبز در یک ماه

نام و نام خانوادگی :

مهر و امضاء
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