

شماره 011/39/.......:

داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بهداشتی درهاًی استاى لرستاىتاریخ 39/....... /.......:
فشم ضشکت دساستؼالم ثِبی اًجبم اهْسات سختطْیخبًَّ csrاستشیل
ثیوبسستبى اهبم خویٌی(سٍ) ضِشستبى کُْذضت:

اص  :ضجکَ ثِذاضت ّ دسهبى ضِشستبى کُْذضت
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اًجبم

اهْسات

ّاستشیل ثیوبسستبى اهبم خویٌی(سٍ) ضِشستبى کُْذضت

خْد سا اص طشیك ثشگضاسی استؼالم ثِب ثب هٌبسجتشیي لیوت پیطٌِبدی
ّاگزاس ًوبیذ ؛ لزا خْاُطوٌذ است ثب تْجَ ثَ ضشایط ریل ً ،سجت ثَ
اسائَ لیوت پیطٌِبدی خْد دس جذّل هشثْطَ ّ تأییذ آى الذام فشهبییذ
:
 هْضْع:ّاگزاسی اًجبم اهْسات سختطْیخبًَ ّcsrاستشیل ثیوبسستبى خْد سا اص
طشیك ثشگضاسی استؼالم ثِب ثب پبییي تشیي لیوت پیطٌِبدی ثَ خشیذاس
ثشاثش ثب ضشایط اختصبصی ّػوْهی ریل.
تجصشٍ :تِیَ هْاد ضْیٌذٍ ثؼِذٍ پیوبًکبس هی ثبضذ .
ضشایط اختصبصی :
 -4ثبصدیذحضْسی
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ثشای

هحل
ضشکت
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کبسضٌبسبى فٌی ّخذهبت ثیوبسستبى ّداًطگبٍ اججبسی هی ثبضذ.
ّ -2اسیض هجلغ  24/411/111لایر ثؼٌْاى ثَ حسبة ضوبسٍ ً 14415144142113ضد
ثبًک هلی ثٌبم ثیوبسستبى اهبم خویٌی (سٍ) ضِشستبى کُْذضت ثؼٌْاى
تضویي ضشکت دس استؼالم ثِبء .
 -2ضشکت ُبی ضشکت کٌٌذٍ ثبیستی داسای سبثمَ دّ سبل اسائَ خذهبت دس
ایي صهیٌَ ثب کبسُبی هطبثَ سا داضتَ ثبضٌذ کَ تبییذیَ آى سا
ُوشاٍ سبیش هذاسک تحْیل ًوبیٌذ .
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شماره 011/39/.......:

داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بهداشتی درهاًی استاى لرستاىتاریخ 39/....... /.......:

 ضشایط ػوْهی : – 4کلیَ کسْس لبًًْی ثَ ػِذٍ ضشکت هی ثبضذ  ّ ،الصم است لیوت اسائَ
ضذٍ ثذّى هالحظَ هبلیبت ثش اسصش افضّدٍ صْست گیشد .
 – 2داًطگبٍ دس سد یب پزیشش ُش یک اص استؼالم ُب  ،هختبس است .
 – 2داًطگبٍ ًسجت ثَ افضایص یب کبُص همذاس هْضْع لشاسداد ثَ هیضاى
 21دسصذ  ،اختیبس تبم داسد .
 - 4ضشکت الشاس هی ًوبیذ هطوْل هوٌْػیت هْضْع لبًْى «ساجغ ثَ هٌغ
هذاخلَ ّصسا ًّوبیٌذگبى هجلس ّکبسهٌذاى دّلت دس هؼبهالت دّلتی
ّکطْسی هصْة دیوبٍ ً ، »4223وی ثبضذ ؛ دس صْست اثجبت هوٌْػیت ضشکت
اص ّسّد ثَ هؼبهالت دّلتی  ،داًطگبٍ داساي حك فسخ است ّ خْاُذ
تْاًست خسبسات خْد سا اص تضویٌبت یب هطبلجبت ضشکت ججشاى ًوبیذ .
ً یب كالً ثَ غیش ًذاسد .
 - 1ضشکت حك ّاگزاسی اهْس سا  ،جضئب
 - 2ضشکت الشاس هي ًوبیذ اص هْضْع کبس ّ همتضیبت هحل  ،اطالع کبهلل
داضتَ ّ داسد .
 –3دس صْست ثشًذٍ ضذى ضشکت دس استؼالم ثِبی حبضلش  ،ضلشکت هْ لی هلی
ثبضذ ثب اًؼمبد لشاسداد ًسجت ثَ اجشای هفبد لشاسداد ّتبهیي خْاستَ
ُبی کبسفش هبثشاثش ًظش یَ کبسضٌب سبى ف ٌی ّهٌِذ سیي ًب ش ّ خذهبت
ثیوبسستبى الذام ًوْدٍ ّدس ایي صهیٌَ تبثغ دستْسات ثبضذ .

جذّل پیطٌِبد لیوت :دس سطش ریل تکویل گشدد.
محل اقامتگاه شرکت یا خریدارن

وقی .................................... :
دسج هجبلغ ثَ صْست حشّف ّػذد.
ثشاثشثب تکویل فشم ریل ثب رکش هحبسجبت جْاًت کبس سا دس ًظش گشفتَ
ًّسجت ثَ اسائَ لیوت ثَ صْست ضفبف ثذّى الک گشفتگی ّللن خْسدگی ُن ثَ صْست
ػذدی ُّن ثَ صْست حشّف دس کبدس ریل رکش گشدد.

ًبم ّ ًبم خبًْادگی ُوشاٍ ثب هِش ّ اهضبء
ضشکت ّ ًوبیٌذٍ لبًًْی آى :
تْضیحبت
هجلغ هْسد ًظش ثشای ُشهبٍ ثَ
هجلغ هْسد ًظش ثشای ُشهبٍ ثَ
لایر ثبحشّف
لایر ثب ػذد
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شماره 011/39/.......:

داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بهداشتی درهاًی استاى لرستاىتاریخ 39/....... /.......:

ًبم ّ ًبم خبًْادگی ُوشاٍ ثب هِش ّ اهضبء ًبم ّ ًبم خبًْادگی ُوشاٍ ثب
هِش ّ اهضبء
کبسپشداص یب هأهْس خشیذ :هسئْل ّاحذ تذاسکبتی (یب همبم هسئْل ُوتشاص ّی)
:

ًکتَ توبم اّساق ثَ هِش ّاهضبء خشیذاس ثشسٌذ  :الصم ثزکش است
تب تبسیخ 4253/15/21هذاسک ّ فیص ّاسیضی تضویي ضشکت دس استؼالم
ثِبء تحْیل دفتش سیبست ضجکَ ثِذاضت ّدسهبى ضِشستبى کُْذضت
گشدد.
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شماره 011/39/.......:

داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بهداشتی درهاًی استاى لرستاىتاریخ 39/....... /.......:

آگيی شرکت دراستعالم بيای انجام امٌرات رختشٌیخانو ً csrاستریل
بیمارستان امام خمینی(ره) شيرستان کٌىذشت
شبکً بٍذاشت َدرمان شٍزستان کٌُذشت در وظز دارد بزابز مجُس
َکارشىاسی
داوشگاي
تُسعً
معاَوت
شماري111/53/1224
ًاستریل بیمارستان csrشماري100/53/5113مُرخً 53/031/04رختشٌیخانو
امام خمیىی(ري) خُد را اس طزیق استعالم بٍاء اس تاریخ1353/05/14
لغایت1353/05/21بً بخش خصُصی َاگذار ومایذ لذا اس متقاضیان خُاٌشمىذ
است ضمه تکمیل اَراق پیُستی َتحُیل آوٍا تا تاریخ 1353/05/21بً
حزاست شبکً بٍذاشت شٍزستان کٌُذشت اقذام السم را بعمل آَروذ .
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