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آگْی هٌاقصِ عوَهی:
زاٛكِب ٟػٔ ٕٞدعقٌی  ٝذسٗبر ث٢ساقشی زضٗبٛی اؾشبٓ ٙطؾشب ٙزض ٛظط زاضز ثب سٞج ٠ثٗ ٠جٞظ ١بی نبزض، ٟج٢تز ستبٗن ٚهغؼتبر کسًی٢ِٛ،تساضی
ٝسؼ٘نط ذٞزض١ٝبی آٗجٞالٛؽ ،ذٞزض١بی ؾجيٛ،ن٘ ٠ؾِٜنٗ ٚطًعٗسکطکز حٞازص  ٝكٞضکش٢بی دعقٌی اظ ٝاحس١بی سبثغ ذٞز ضا ٗغبثن ثب قطاکظ ظکتط
ث ٠قطًش٢بی شکهالح اظ عطکن ٜٗبههٝ ٠اُصاض ٘ٛبکس ؛ ٓصا اظ قطًش٢بی ٝاجس قطاکظ زػٞر ٗی قٞز ثب سٞج ٠ثٗ ٠ش ٚاک ٚآُ٢ی  ٝؾبکط اؾٜبز ٛ ،ؿتجز
ث ٠قطًز زض ٜٗبهه ٝ ٠اضائ ٠دنك٢ٜبزار ذٞز اهسإ ٘ٛبکٜس .

ًحَُ دريافت اسٌاد هٌاقصِ :
ٗشوبضنب ٙػعکع ج٢ز زضکبكز اؾٜبز ٜٗبهه ٠اظ سبضکدٓ 99/09/52ـبکزٗ99/09/52ی سٞاٜٛس ث ٠عطکن ظکط اهسإ ٘ٛبکٜس :
ٗطاجؼ ٠ث ٠ؾبکز زاٛكِب( ٟثٛ ٠كبٛی ٝ ، )www.lums.ac.ir :زضکبكز  ٝچبح اٝضام ٜٗبهه ٠ثط ضٝی ًبؿص١بی  A4سي ض. ٝ

ًحَُ ارائِ پيشٌْادات :
دنك٢ٜبزار  ٝؾبکط اؾٜبز ٜٗبهه ٠زض ٗٔ٢ز ظٗبٛیٓ 99/09/52ـبکز دبکتبٝ ٙهتز ازاضی ضٝظ قتٜج(99/00/08-.٠ؾتبػز  )02ثتٝ ٠احتس حطاؾتز
زاٛكِب ٟسحٞکْ زازٗ ٟی قٞز .
(ٛكبٛی ٝاحس حطاؾز  :ؾشبز ٗطًعی زاٛكِب ٟػٔ ٕٞدعقٌی اؾشبٓ ٙطؾشب –ٙؾبذش٘ب ٙق٘بضٝ–5 ٟاحسضکبؾز-عجو ٠ؾ)ٕٞ
ٌٛش : 0 ٠اؾٜبز ٜٗبهه ٠ثبکس سٞؾظ ٗشوبضی ٢ٗ ،ط  ٝاٗضبء قٞز .
ٌٛش : 5 ٠الظٕ اؾز ٗشوبضنب ٙػعکع  ،سب ضٝظ آذط ٗٔ٢ز كٞم ج٢ز اعالع اظ آذطک ٚسـننطار  ،ث ٠ؾبکز زاٛكِبٗ ٟطاجؼ٘ٛ ٠بکٜس .

زهاى ٍ هكاى افتتاح پاكات دريافتی :
ظٗب ٙدنف ثنٜی قس ٟج٢ز اكششبح دنك٢ٜبزار  ،اثشسائبً ضٝکي قٜجٞٗ ٠ضخ99/00/09ؾبػز ٗ 00 :ی ثبقس ٓ ،نٌ ٚاک ٚظٗب ٌٚ٘ٗ ٙاؾز سـننط کبثس ؛
ػٔتتی اکحتتبّ ج٢تتز اعتتالع اظ ظٗتتب ٙاكششتتبح دبًتتبر ٗ ،تتی ستتٞا ٙثتتب زثنطذبٛتتً٘ ٠نؿتتنٗ ٙٞؼتتبٗالر  ٝاٗتتٞض هطاضزاز١تتب س٘تتبؼ حبنتتْ ٘ٛتتٞز
.سٔل02233303208ٚ
ٌٗب : ٙؾبٓ ٚجٔؿبر ٗؼبٛٝز سٞؾؼ ٠زاٛكِب ٟثٛ ٠كبٛی  :ؾشبز زاٛكِب ٟػٔ ٕٞدعقٌی اؾشبٓ ٙطؾشب – ٙؾبذش٘ب ٙق٘بض –0 ٟعجوٗ - 5 ٠ؼبٛٝز سٞؾؼ٠
ٗسکطکز ٜٗ ٝبثغ .
راٌّوای شركت در هٌاقصِ :
 – 4تعاریف :
ٝاغُب ٙثً ٠بض ثطز ٟقس ٟزض اکٜٗ ٚبهه ، ٠ث ٠قطح شکْ سؼطکق ٗی ُطزٛس :
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آق ) ٜٗبههُ ٠عاض (کب ًبضكطٗب)  :زاٛكِب ٟػٔ ٕٞدعقٌی اؾشبٓ ٙطؾشب ٠ً ٙاکٜٗ ٚبهه ٠ضا ثطُعاض ٗی ًٜس .
ة ) ٜٗبههُ ٠ط  :قرم حوٞهی ً ٠اؾٜبز ٜٗبهه ٠ضا زضکبكز  ٝزض ٜٗبهه ٠قطًز ٗی ًٜس .
ع ) دن٘بٌٛبض (کب كطٝقٜس : )ٟثطٛسٜٗ ٟبههٗ ٝ ٠شؼ٢س ث ٠اٛجبٕ ٗٞضٞع ٜٗبهه ٝ ٠هطاضزاز .
ز ) اؾٜبز ٜٗبههٗ : ٠شكٌْ اظ قطاکظ ػ٘ٗٞی – قطاکظ اذشهبنی – عطح هطاضزاز – كطٕ دنك٢ٜبز هن٘ز  ٝؾبکط اٝضام دنٞؾز ....
 ) ٟآکنٛ ٚبٜٗٗ : ٠ظٞض « آکنٛ ٚبٗٗ ٠بٓی ٗ ٝؼبٗالسی زاٛكِب١ ٟب  ٝزاٛكٌس١ ٟبی ػٔ ٕٞدعقٌی  ٝذسٗبر ث٢ساقشی زضٗبٛی ًكٞض» اؾز .
ًَ – 2ع هٌاقصِ  :ػ٘ٗٞی کي ٗطحٔ ٠ای .
 – 2هَضَع هٌاقصِ :سبٗن ٚهغؼبر کسًی٢ِٛ،ساضی ٝسؼ٘نط ذٞزض١بی آٗجٞالٛؽ ٗطًع كٞضکش٢بی دعقٌی 002اؾشبٓ ٙطؾشبٙ
ً - 4حَُ دریافت اسٌاد هٌاقصِ :
ظٗبٓ 99/09/52 ٙـبکز 99/09/52
اظ عطکن ٗطاجؼ ٠ث ٠ؾبکز زاٛكِب ٟثٛ ٠كبٛی www.lums.ac.ir :کب ؾبکز ٗٔی ٜٗبههبر
 – 5زهاى ٍ هکاى ارائِ پیشٌْادات :
ظٗبٓ99/09/52 : ٙـبکز 99/00/08
ٌٗبٝ : ٙاحس حطاؾز ؾشبز زاٛكِبٟ
 - 6زهاى ٍ هکاى افتتاح پاکات :
ظٗبٞٗ : ٙضخ 99/00/09
ٌٗب : ٙؾبٓ ٚجٔؿبر ٗؼبٛٝز سٞؾؼٗ ٠سکطکز ٜٗ ٝبثغ زاٛكِب ٟثب حضٞض  :ضئنؽ زاٛكِب ٟکب ٘ٛبکٜسٝ ٟی – ٗؼب ٙٝسٞؾؼٗ ٠سکطکز ٜٗ ٝتبثغ کتب ٘ٛبکٜتسٟ
ٝی – ٗسکط اٗٞض ٗبٓی کب ٘ٛبکٜسٝ ٟی  ٝزض نٞضر ٓع ٕٝؾبکط ٗؿئٓٞن ٚشکطثظ اٛجبٕ ذٞا١س دصکطكز ؛ ٜٗبههُ ٠طاٛ ٙنتع زض نتٞضر س٘بکتْ  ٝزض حتس
ُٜجبکف ؾبٓٝ ٚثب ٗٞاكوز ً٘نؿنٜٗ ٙٞبههبر ٗی سٞاٜٛس زض جٔؿ ٠اكششبح دنك٢ٜبز١ب قطًز ٘ٛبکٜس ٝ .جٞز اک ٚثٜس  ،ثٜٗ ٠عٓ ٠اثالؽ ضؾت٘ی ظٗتبٝ ٙ
ٌٗب ٙاكششبح دبًبر دنك٢ٜبزی ٗنجبقس ثس ٙٝاکٛ ٠ٌٜنبظی ث ٠اضؾبّ زػٞسٜبٗ ٠ثبقس .
– 7هبلغ ًَ ،ع ٍ چگًَگی ارائِ تضویي شرکت در هٌاقصِ (ٍجِ التسام) :
آق ) ٗجٔؾ سض٘ن220/000/000 : ٚضکبّ (دبٛهس ٝدٜجبٗ ٟنٔن ٙٞضکبّ) .

ة ) ٞٛع  ٝچِِٛٞی اضائ ٠آ: ٙ
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ٗجٔؾ كٞم ث ٠ز ٝنٞضر ٝ،اضکع ٝجٛ ٠وس ث ٠حؿبة ق٘بض 0000900202009 ٟثبٛي ٗٔی( ؾنجب) ثٛ ٠بٕ زاٛكِب ٟػٔ ٕٞدعقٌی اؾتشبٓ ٙطؾتشب ٙيا
اضائ ٠ض٘بٛشٜبٗ ٠ثتبٌٛی ٗؼشجطثتب اػشجتبض ؾتٗ ٠ب١ت ، ٠ستمٗنٗ ٚتی ُتطزز  .قت٘بض ٟقتجبً- ir 920090000000000900202009 :ساهشهتبزی
زاٛكِب300099928922:ٟقٜبؾٔٗ ٠ی ً– 03000585520:سدؿشی2803833932:
ٌٛش : ٠زض هؿ٘ز «ٛبٕ دطزاذز ًٜٜس »ٟكنف ٝاضکعی کب ض٘بٛشٜبٗ ٠ثبٌٛی ٗ ،ی ثبکؿز ٛبٕ قطًز ٜٗبههُ ٠ط ث ٠ػٜٞا ٙکي قرهتنز حوتٞهی هنتس
قٞز.
الظٕ اؾز ًٔن ٠دنك٢ٜبزار  ٝاؾٜبز ٜٗبهه ٠زض ؾ ٠دبًز ٗجعا (ًِ٘١ ٠ی آ٢ٛب ٢ٛبکشبً زض کي دبًز ُصاقشٗ ٠ی قٛٞس) سٜظنٖ  ٝث ٠نٞضر الى ٢ٗ ٝط
قس ٟاضائُ ٠طزٛس .
ً – 8حَُ تٌظین پاکات :
١ : 0 – 8طکي اظ دبًز ١ب ثبکس ثط حؿت ٗٞضز  ،زهنوبً  ٝثب حطٝف ثعضٍ ث ٠نٞضر (آق) – (ة) – (ع) ٗكرم قٛٞس .
 : 5 – 8زضع ٛبٕ ٗٞضٞع ٜٗبههٛ – ٠بٕ  ،ق٘بض ٟس٘بؼ  ٝآزضؼ ٜٗبههُ ٠ط ٛ ٝبٕ زؾشِبٜٗ ٟبههُ ٠عاض ثط ضٝی دبًز ١ب آعاٗی اؾز .
 ٠٘١ : 3 – 8دبًز ١ب ثبکس زض ٓلبف ٜٗبؾت  ٝالى ٢ٗ ٝط قس ٟهطاض زاز ٟقٛٞس .
 – 9هحتَیات پاکت ّای پیشٌْادی:
 : 0 – 9دبًز (آق) :
كنف ٝاضکعی کب ض٘بٛشٜبٗ ٠ثبٌٛی ثٗ ٠جٔؾ 220/000/000ضکبّ ( دبٛهس  ٝدٜجبٗ ٟنٔن ٙٞضکبّ) ث ٠حؿبة ق٘بض 0000900202009 ٟثبٛي ٗٔی
(قجب) ثٛ ٠بٕ زاٛكِب ٟػٔ ٕٞدعقٌی اؾشبٓ ٙطؾشب ٙثبثز سض٘ن ٚقطًز زض ٜٗبههٝ( ٠ج ٠آشعإ) .
 : 5 – 9دبًز (ة) :
دبًز (ة) ثبکس ٗحشٞی ٗساضى  ٝاعالػبر ظکط ثبقس  ٝزض ١نچ کي اظ اؾٜبز اک ٚدبًز ٛجبکس اقبض ٟای ث ٠هن٘ز دنك٢ٜبزی قٞز .
 – 0سهٞکط اؾٜبز ٜٗبهه ٠ً ٠س٘بٗی نلحبر آٞ٢٘ٗ ٙض ث٢ٗ ٠ط قطًز ٘ٗ ٝضی ث ٠اٗضبء ٗجبظ ٜٗبههُ ٠ط ثبقس .
ٗ – 5كرهبر ٜٗبههُ ٠ط قبْٗ ٛ :بٕ – آزضؼ – ًس دؿشی – ق٘بض ٟاهشهبزی – ق٘بض ٟسٔل ٠ً ... ٝ ٚالظٕ اؾز زض كطٕ دنف ثنٜی قس ٟق٘بض0 ٟ
زضع قٞز .
ً – 3ذی ًبضر ٗٔی اػضبء ١نمر ٗسکطٗ – ٟسکطا ٙاجطاکی ً ٝؿبٛی ً ٠حن اٗضب زاضٛس.
سجهط:ٟدؽ اظ اػالٕ ثطٛسُب، ٙثطٛسٜٗ ٟبههٌٔٗ ٠ق اؾز ث ٠سهسکن اٗضبء ذٞز ٛعز کٌی اظ زكبسط اؾٜبز ضؾ٘ی ًكٞض ٛٝنع سبکنس س٘بٗی ٗساضى كتٞم اظ
ٗطاجغ نالحنشساض(٘١چ ٙٞازاض ٟطجز قطًش٢ب _دفاتر اسٌاد رسوی_ادارٍ کارّ)...هی باشذّ،درغیر ایٌصْرت داًشگااٍ هاگاب بگَ

گ

تضویٌات پیواًکار خْاُذ بْد.
 – 3سهٞکط اؾبؾٜبٗ ٠قطًز ً ٠ثبکؿشی ٗهسم اظ جبٛت ازاض ٟطجز قطًز ١ب (کب ؾبکط ٗطاجغ شکهالح) ثبقس .
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 – 2سهٞکط ضٝظٛبٗ ٠ضؾ٘ی ًكٞض حبٝی آُ٢ی سمؾنؽ  ٝآذطک ٚسـننطار (کب سه٘ن٘بر) قطًز ً ٠زاضای اػشجبض ٗ ٝهسم اظ عطف ازاض ٟطجز قتطًز
١ب (کب ؾبکط ٗطاجغ شکهالح) ثبقس .
-2سهٞکط اظ٢بضٛبٗٗ ٠بٓنبسی ؾبّ ُصقشٗ ٠ً ٠هسم ثبقس.
ٌٛشٜٗ:٠بههُ ٠طاٗ ٙی سٞاٜٛس ؾٞاثن ُٞٝا١ی ًبض١بی ٗكبث ٠ذٞز ضا ٛنع زضنٞضر ٓع ٕٝض٘ن٘٘ٛ ٠بکٜس.
 : 3 – 9دبًز (ع) :
دنك٢ٜبز هن٘ز عجن جس ّٝاضائ ٠قس( ٟهن٘ز ١ب ث ٠ػسز  ٝحطٝف شًط ُطزز)
 – 41سایر ًکات :
( : 0 – 00نكته ههن) ٜٗبههُ ٠طا ٙالظٕ اؾز دؽ اظ سحٞکْ اؾٜبز ٜٗبهه ، ٠اظ ٝاحس حطاؾز ضؾنس زضکبكز زاضٛس.
 : 5 – 00اؾٜبز ٗ ٝساضى اضائ ٠قس ٟزض دبًز (آق) ( ٝة) ٛجبکس ث١ ٠نچ ػٜٞا ٙحبٝی هن٘ز دنك٢ٜبزی ثبقس ؛ زض نٞضر اػالٕ هن٘ز زض دبًبر شًط
قس ، ٟدنك٢ٜبز قطًز ًٜٜس ٟثبعْ ٗی ُطزز .
 : 3 – 00دنك٢ٜبز هن٘ز ٗنجبکؿز كوظ زض جس ّٝدنف ثنٜی قس ٟزضع قٞز .
١ : 3 – 00ط ٜٗبههُ ٠ط ٗی سٞاٛس س٢ٜب کي دنك٢ٜبز ٗبٓی اضائ٘ٛ ٠بکس .
 : 2- 00ث ٠دنك٢ٜبزار ٗجٗ ،ٖ٢رسٝـ ٗ ٝكطٝط سٞج٢ی ٛرٞا١س قس .
١ : 2 – 00طُ ٠ٛٞس٢ن ،٠سحٞکْ ،انالح ،جبکِعکٜی  ٝکب دؽ ُطكش ٚدنك٢ٜبز ٗی ثبکؿز ث ٠نٞضر ًشجی  ٝهبثْ ُٞا١ی سب هجْ اظ دبکبٔ٢ٗ ٙز اضائت٠
دنك٢ٜبزار اٛجبٕ قٞز .
 : 9 – 00اضائٗ ٠ساضى كٞم ١نچِ ٠ٛٞحوی ثطای ٜٗبههُ ٠ط اکجبز ٛرٞا١س ًطز .
ٔ ً : 8 – 00ن١ ٠عک١ ٠ٜبی ٗطثٞط ث ٠س٢ن ٝ ٠سٌ٘نْ دنك٢ٜبز ث ٠ػ٢سٜٗ ٟبههُ ٠ط ذٞا١س ثٞز .
ً – 44حَُ افتتاح پیشٌْادات – چگًَگی ارزیابی ٍ ًحَُ اعالم برًدُ :
 : 0 – 00سكٌنْ جٔؿً٘ ٠نؿنٜٗ ٙٞبهه ٠زض ظٗبٌٗ ٝ ٙبٗ ٙوطض .
 : 5 – 00س٢ن ٠ك٢طؾز اؾبٗی دنك٢ٜبز زٜ١سُب – ٙحبضطا ٝ ٙقطًز ًٜٜسُب ٙزض جٔؿ. ٠
ُ : 3 – 00كٞز ٙدبًز سض٘ن(ٚآق) ًٜ ٝشطّ آ ٝ ٙاحطاظ نحز آ. ٙ
 : 3 – 00اكششبح دبًز كٜی ثبظضُبٛی(ة) زض نٞضر احطاظ نحز دبًز (آق) .
 : 2 – 00سحٞکْ دبًز ١بی كٜی ثبظضُبٛی ثً٘ ٠نش ٠كٜی ثبظضُبٛی زض ٜٗبههبر زٗ ٝطحٔ ٠ای .
 : 2 – 00ثبظ ًطز ٙدبًز هن٘ ز(ع) ًٜ ٝشطّ آ ٙاظ ٛظط ًبْٗ ثٞزٗ ٙساضى  ٝاٗضب ًٜ ٝ ،بض ُصاقش ٚدنك٢ٜبز١بی ؿنط هبثْ هج. ّٞ
 : 9 – 00س٢ن – ٠سٜظنٖ  ٝاٗضبی نٞضسجٔؿ ٠الظٕ ثب شًط ًٔنٞٗ ٠اضز سٞؾظ ً٘نؿنٜٗ ٙٞبههبر .
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 : 8 – 00ثطٛس ٟا ٝ ّٝز ٕٝدؽ اظ ثطضؾی ١بی كٞم آصًط  ،سٞؾظ ً٘نؿنٜٗ ٙٞبههبر اػالٕ ذٞا١س قس .
ٌٛش : 0 ٠سؼنن ٚثطٛس ٟز ٕٝزض نٞضسی اؾز ً ٠سلبٝر هن٘ز دنك٢ٜبزی ا ٝثب ثطٛس ٟاً٘ ، ّٝشط اظ ٗجٔؾ سض٘ن ٚقطًز زض ٜٗبهه ٠ثبقس .
ٌٛش : 5 ٠دؽ اظ سؼنن ٚثطٛسُب ٙا ٝ ّٝز ، ٕٝسض٘ن ٚآ ٛب٢ِٛ ٙساضی  ٝ ،سض٘ن ٚؾبکط ٜٗبههُ ٠طا ٙػٞزر زاز ٟذٞا١س قس .
ٌٛش : 3 ٠سه٘ن٘بر ً٘نؿنٜٗ ٙٞبههبر ثط اؾبؼ آکنٛ ٚبٗٗ ٠بٓی ٗؼبٗالسی زاٛكِب١ ٟب  ٝاؾٜبز ٜٗبهه ٠اسربش ذٞا١س قس ؛ ً٘ٝنؿنٗ ٙٞصًٞض زض ضز کب
دصکطـ دنك٢ٜبزار ثب شًط زٓنْ ٗ ،رشبض ٗی ثبقس .
ٌٛش : 3 ٠ثؼس اظ ُك بکف دبًز ١ب  ،دنك٢ٜبز زٜ١سُب ٙزض ٜٗبهه ٠حن اٛهطاف  ٝاثغبّ دنك٢ٜبز هن٘ز ذٞز ضا ٛساضٛس ِٗ .ط اکً٘ ٠ٌٜنؿنٜٗ ٙٞبههبر
اظ ًٔنٜٗ ٠بههُ ٠طا ٙزضذٞاؾز انالح  ٝسٌ٘نْ دنك٢ٜبزار ضا عی ٗٔ٢ز ذبل ٗغطح ٘ٛبکس .
 : 9 – 00حلبظز اظ دبًز ١بی هن٘ز  ٝسض٘ن ٚدنك٢ٜبز ١بی ضز قس ، ٟج٢ز اؾشطزاز آ٢ٛب ث ٠شکٜلغ .
ٜٗ : 00 – 00بههُ ٠عاض زض نٞضر س٘بکْ ٗی سٞاٛس اظ ٜٗبههُ ٠طا ٙج٢ز حضٞض زض جٔؿُ ٠كبکف دبًبر دنك٢ٜبزی  ،زػٞر ث ٠ػْ٘ آٝضز .
شرايط عوَهی هٌاقصِ :
– 1تزاتز اساسٌاهِ ٍ آگْی آذزیي تغییزات(تصویوات)  ،هٌالصِ گز تایس زارای سهیٌِ ٍ ضزایظ اًجام اهَر هزتَعِ تَزُ ٍ تِ ثثت رسیسُ تاضس .
 – 2هٌالصِ گز الزار هی ًوایس هطوَل هوٌَػیت هَضَع لاًَى «راجغ تِ هٌغ هساذلِ ٍسرا ًٍوایٌسگاى هجلسیي ٍوارهٌدساى زٍتدت زر هؼداه ت
زٍتتی ٍوطَری هصَب زیواُ ً ، »1337وی تاضس .
 – 3هٌالصِ گز تایس لثل اس ارائِ پیطٌْاز  ،اس ًحَُ هٌالصِ–هَضَع–همتضیات هحل ٍ ضزایظ آى اع ع وافی وسة ًوایس ٍ ًسدثت تدِ ٍیدای
ذَز آضٌایی واهل زاضتِ تاضس ؛ تسیْی است  ،هٌالصِ گز تا ػذر ػسم اع ع ٍ آگاّی ًوی تَاًس ّیچ یه اس هفاز ضزایظ را ًازیسُ گزفتِ ٍ ًمد
ًوایس .
 – 4ضزوت زر هٌالصِ ٍ ارائِ پیطٌْاز تِ هٌشتِ لثَل اذتیارات ٍ تىاتی

تؼییي ضسُ اس سَی ٍاحس هٌالصِ گشار است .

 – 5زستگاُ هٌالصِ گشار تِ پیطٌْازات هثْن–هطزٍط–فالس سپززُ ٍپیطٌْازاتی وِ پس اس هَػس همزر ٍاصل گززز  ،تزتیة اثز ًرَاّس زاز.
 – 6زستگاُ هٌالصِ گشار اذ تیار زارز ّزگًَدِ وسدَر لداًًَی (اػدن اس م تیودِ،هاتیات،ػَاری ٍسدایز هدَارز) ودِ تاتدت هؼاهلدِ تدِ عدز
لزارزاز(پیواًىار) تؼلك هی گیزز ٍ وارفزها لاًًَاً هىل

تِ وسز آى هی تاضس را اس تْای واروزز یا واالی تحَیلی زر هَلغ پززاذت هغاتثدات اٍ

وسز ًوایس .
 – 7پس اس تؼییي تزًس ُ هٌالصِ  ،تضویي هٌالصِ گزاى تِ استثٌاء تزًسگاى اٍل ٍ زٍم پس اس عی هزاحل لاًًَی هستزز ٍ سپززُ ّای تزًسگاى فَق
پس اس ػمس لزارزاز (تا تزًسُ اٍل) تِ آًْا هستزز ذَاّس ضس .
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تثصزُ  1م تزًسُ زٍم زر صَرتی اػ م هی ضَز وِ تفاٍت لیوت پیطٌْازی ٍی تا تزًسُ اٍل ووتز اس هثلغ تضویي ضزوت زر هٌالصِ تاضس .
تثصزُ  2م زر صَرتی وِ تزًسُ اٍل تِ ّز ًحَ اس اًؼماز لزارزاز اهتٌاع یا اس زازى تضویي(اًجام تؼْسات) زر هْلت همزر ذَززاری ًوایس  ،تضدویي
ضزوت زر هٌالصِ آى ضزوت تِ ًفغ هٌالصِ گشار ضثظ هی گززز ٍ چٌاًچِ تز اساس همزرات  ،هٌالصِ زارای تزًسُ زٍم تاضس لزارزاز تا تزًسُ زٍم
هٌؼمس هی ضَز ؛ زر صَرت اهتٌاع تزًسُ زٍم اس اًؼماز لزارزاز یا ارائِ تضویي زر هْلت همزر  ،تضویي ٍی ًیش تِ ًفغ زستگاُ هٌالصِ گشار ضثظ هی
گززز ٍ ًتیجِ هٌالصِ تز اساس لَاًیي ٍ همزرات هطرص هی ضَز .
 – 8تِ هٌظَر اعویٌاى اس اًجام تؼْسات اس سَی تزًسُ هٌالصِ  ،السم است زر سهاى ػمس لزارزاز 11زرصس هثلغ لدزارزاز تدِ ػٌدَاى تضمين انجام ا
تعهدنت تِ صَرت ضواًتٌاهِ تاًىی تِ هٌالصِ گشار تسلین ضَز (ضواًتٌاهِ تایس تا پایاى هست لزارزاز هؼتثز-لاتل توسیس-تی لیسٍضزط ٍ صدازرُ اس
تاًه ّای هَرز لثَل هٌالصِ گشار ٍ تِ سَز زاًطگاُ ػلَم پشضىی استاى تزستاى تاضس) ٍ .زر صَرتی وِ حساوثز تا یه ّفتِ اس سهاى اػ م تزًسُ
(تِ صَرت وتثی)  ،تزای ایي وار السام ًطَز  ،تضویي تزًسُ ضثظ ٍ اس ضرص زٍم زػَت تِ ػول ذَاّس آهدس ؛ ضدرص زٍم ًیدش تدزای تسدلین
ضواًتٌاهِ حساوثز یه ّفتِ فزصت زارز .
 - 9هست اػتثار پیطٌْازّا حساوثز  21رٍستِ استثٌای ایام تؼغیل ذَاّس تَز .
 – 11زر صَرت ٍجَز هستٌساتی زالّ تز ػسم رضایت هٌالصِ گشار اس ضرص ضزوت وٌٌسُ زر هٌالصِ عی سال ّای لثل  ،هسارن زریدافتی ٍی
زر وویسیَى هٌالصِ هفتَح ًوی ضَز ٍ ضرص هشتَر حك اػتزای ًرَاّس زاضت .
 – 11هٌالصِ گشار هرتار است زر صَرت توایل همسار هَرز هؼاهلِ را تا  25زرصس افشایص یا واّص زّس ؛ ػلیْذا ضزٍری است هٌالصدِ گدزاى
ًزخ ّای ٍاحس ذَز را تِ ًحَی ارائِ ًوایٌس وِ زر عَل هست لزارزاز زر صَرت واّص یا افشایص حجن وار  ،ازّػدایی ػلیدِ هٌالصدِ گدشار یدا
وارفزها ًساضتِ تاضٌس ٍ هتحول سیاى ًطًَس .
 – 12هٌالصِ گشار حك تغییز یا اص ح ٍ یا تجسیسًظز زر ّز لسوت اس اسٌاز هٌالصِ را لثل اس اًمضاء هْلت السم جْت تسلین پیطٌْازات  ،تدزای
ذَز هحفَػ هی زارز ؛ ٍ اگز چٌیي هَرزی پیص آیس اص حات فَق اس عزیك پایگاُ ایٌتزًتی زاًطگاُ  ،تِ اع ع ولیِ ضزوت وٌٌسگاى زر هٌالصِ
ذَاّس رسیس  .ػلی ایحال السم است هٌالص ِ گزاى ػشیش جْت اع ع اس آذزیي تغییزات هٌالصِ ٍ لثل اس ارائِ پیطٌْاز ذَز تِ زتیزذاًِ  ،تِ سایت
زاًطگاُ هزاجؼِ ًوایٌس ٍ زر صَرت ًیاس اص حات السم را اػوال ًوایٌس .
ّ – 13زگاُ هٌالصِ گشار اس اجزای ذسهات ٍ اًؼماز لزارزاز تا تزًسُ هٌالصِ هٌصز

گززز  ،تضویي (ضزوت زر هٌالصِ) تزًسُ هٌالصدِ هسدتزز

ذَاّس ضس ٍ تزًسُ حك ّیچگًَِ ازػای جثزاى ذسارتی اس ایي تاتت ًرَاّس زاضت .
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ّ – 14زگاُ هؼلَم ضَز وِ هٌالصِ گزاى تا ّن تثاًی وززُ اًس عثك هازُ « 56آییي ًاهِ تطریص ص حیت ٍ ارجاع وار تِ پیواًىاراى» هصدَب
ّ 1367/6/6یأت ٍسیزاى  ،تا آًاى تزذَرز ذَاّس ضس .
 – 15هسیز ػاهل ٍّز یه اس اػضای ّیات هسیزُ ضزوت(هٌالصِ گز) ًویتَاًٌس هسیز ػاهل ٍیا ػضَ ّیأت هسیزُ ضزوتْای هطاتِ تاضٌس.
 – 16ارائِ عزیك ٍ پاسد تِ سؤاالت هٌالصِ گزاى  ،اتشاهاً تِ هؼٌی تأییس پیطٌْاز ًوی تاضس .
ّ – 17وِ اسٌاز ٍاصلِ (غ یز اس تضویي ضزوت زر هٌالصِ) تِ ّوزاُ پیطٌْازات تِ ػٌَاى زارایی هٌالصِ گشار تلمی ضسُ ٍ ػَزت زازُ ًرَاّس ضس
 ٍ ،تِ ایي تزتیة ّز گًَِ ّشیٌِ وِ تزای تْیِ–ارائِ–آسهایص یا سایز فؼاتیت ّای هزتَط تِ هٌالصِ صز

ضسُ ًیش لاتل پززاذت ًرَاّس تَز .

 – 18هٌالصِ گشار ّیچگًَِ تؼْسی زر لثال هحزهاًِ تَزى توام یا ترطی اس اع ػات ٍاصلِ  ،تِ استثٌای ترص ّایی وِ ػ هت هحزهاًدِ زارًدس ،
ًرَاّس زاز ؛ زر ایي صَرت ّز سٌسی وِ ػ هت هحزهاًِ زارز اس عز

هٌالصِ گشار تِ ّواى زرجِ اس هحافظت جْت افطاء آى تِ ضرص ثاتد

تِ ػول ذَاّس آٍرز وِ زر هَرز اع ػات غیز ػوَهی ذَز .
 – 19هْلت اػ م اػتزاضات تِ هٌالصِ  ،یه هاُ پس اس اػتثار پیطٌْازّا هی تاضس ؛ تسیْی است زر صَرت هضی(اًمضاء) هست فدَق ّیچگًَدِ
اػتزاضی هسوَع ًرَاّس تَز .
– 21تا تَجِ تِ ص حسیس هٌالصِ گشار  ،هوىي است تا لثل اس اًؼماز لزارزاز  ،حجن ًیاسّای اػ م ضسُ واّص یا افشایص یاتس؛ تٌاتزایي السم است
هٌالصِ گزاى ػشیش  ،لیوت ّای ذَز را تِ ًحَی ارائِ وٌٌس وِ واّص یا افشایص فَق ذللی زر رًٍس اجزای تؼْسضاى ایجاز ًىٌس .
ّ – 21شیٌِ زرج آگْی زر رٍسًاهِ تز ػْسُ تزًسُ هٌالصِ هی تاضس .
 –22اػتثار ٍ هٌاتغ هاتی هَضَع هٌالصِ  ،تَسظ هٌالصِ گشار تأهیي ضسُ است .
 –23هٌالصِ گشار زر رز یا پذیزش پیطٌْازات ارساتی اذتیار تام زارز .
-24زرصَرتی وِ تؼساز ضزوت وٌٌسگاى حائشضزایظ (حسالل هوىي)یه ضزوت وٌٌسُ تاضس وویسیَى زرتاسگطایی پاوت ج ضزوت وٌٌسُ
هرتارتَزُ ٍزرصَرتی وِ لیوت پیطٌْازی هٌاسة تاضس وویسیَى هی تَاًس ًسثت تِ اًتراب ایطاى تِ ػٌَاى تزًسُ هٌالصِ السام ًوایس
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ضشایظ اختػبغی
٘-0مّیٔ ٝشوضی دا٘طٍب ٜب ٝػٛٙاٖ ٘بظش لشاسداد ٔؼشفی ٔی ٌشدد
 -5خٛدسٞٚبی ٔٛضٛع لشاسداد ضبُٔ وّی ٝخٛدسٞٚبی آٔبٛال٘س  ،خٛدسٞٚبی سبه ٘ ،یٕ ٝسٍٙیٗ  ٚاتٛبٛس  ٚدس غٛست ٚجٛد ٚسبیُ ٘مّیٔ ٝضبٛس
دس ٔجٕٛػ ٝخٛدسٞٚبی دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی ِشستبٖ ٔی ببضذ
 -3ا٘جبْ خذٔبت دس ٞش صٔبٖ ٔ ٚىبٖ بش حسب ٘یبص وبسفشٔب  ،ب ٝػٟذ ٜپیٕب٘ىبس خٛاٞذ بٛد ٕٞ ،چٙیٗ پیٕب٘ىبس بٞ ٝیچ ٚج ٝحك تؼغیّی تؼٕیرشات
دس ایبْ تؼغیُ  ٚغیش تؼغیُ  ،ب ٝػٛٙاٖ ٔشخػی پشس٘ ُٙذاسد
-3ا٘جبْ خذٔبت پس اص فشٚش دس دٚسٌ ٜبسا٘تی خٛدسٞٚب تٛسظ پیٕب٘ىبس ب ٝغٛست ٌبسا٘تی سایٍبٖ ٔی ببضذ(دس غرٛستی ور ٝتؼٕیرشات ٔرٛسد ٘یربص
ٔطٌٕ َٛبسا٘تی ببضٙذ)
-2ا٘جبْ ٞشٌ ٝ٘ٛخذٔبت و ٝدس تؼٕیش  ٚآٔبد ٜب ٝوبس ضذٖ  ٚفؼبَ ٕ٘ٛدٖ خٛدسٞٚبی ٔٛضٛع لشاسداد ب ٝعٛس ٔستمیٓ  ٚیب غیش ٔستمیٓ ٔٛثش ببضرذ
اػٓ اص تؼٕیشات جضئی ٚوّی _ اسبسی  ٚتؼٕیشات پیطٍیشا٘ ٚ ٝاغالحی دس سغح استبٖ بریٗ ساٞری  ٚبرش ٖٚاسرتب٘ی  ٚتؼٕیرشات دس ٔقرُ تٛلر
خٛدس ، ٚدس تؼٟذ پیٕب٘ىبس ٔی ببضذ
-2پیٕب٘ىبس ٔتؼٟذ ب ٝا٘جبْ خذٔبت ٔشبٛط ب ٝتؼٕیشات ػٕٔٛی ضبُٔ غبفىبسی  ٚسً٘ آٔیضی ضبسی سبصی – ٔىرب٘یىی بشلىربسی –اِىتش٘ٚیره –
وِٛش ضبپ – تٛدٚصی – سادیبت  ٚاٌضٚص سبصی  ٚتؼٛیض سٚغٗ خٛدسٞٚبی اضبس ٜضذ ٜدس ٔٛضٛع لشاسداد خٛاٞذ بٛد
 -9دس غٛست ٘یبص ا٘ جبْ تشاضىبسی  ٚدٚختٗ ٔٛتٛس ٌ ٚیشبىس  ٚیب ٞشٌ ٝ٘ٛتؼٕیشاتی و ٝب ٝخذٔبت ضخع ثبِث ٘یبص داضت ٝببضذ پیٕب٘ىبس ٔجبص بٝ
ا٘جبْ ایٗ خذٔبت اص عشیك وبسٌبٞ ٜبی ضخع ثبِث ٔی ببضذ بذیٟی است وبسٌبٟٞبی ٔٛسد ٘ظش ابتذا ٔی ببیست ٔرٛسد تبئیرذ ٘ربظش لرشاسداد لرشاس
ٌیش٘ذ
-8چٙب٘چٚ ٝسبیظ ٘مّیٛٔ ٝضٛع لشاسداد دس خبسج اص ضٟش خشْ آببد ٘یبص ب ٝتؼٕیش داضت ٝببضٙذ پیٕب٘ىبس ٔٛظ ب ٝاػضاْ تؼٕیشوبساٖ بٔ ٝقُ اسرمشاس
ٚسبیُ ٘مّیٔ ٝضبٛس ٔی ببضذ(ٞضی ٝٙاػضاْ ٘یش ٚدس ِیست لیٕت ٔٛجٛد است)
-9پیٕب٘ىبس ٔتؼٟذ است تٛا٘بیی تبٔیٗ لغؼبت یذوی جٟت ا٘جبْ تؼٕیشات اتفبلی دٚس ٜای  ٚاسبسی  ٚببصسبصی خٛدسٞٚبی ٔٛضٛع لشاسداد سا داسد
-00پیٕب٘ىبس ٔتؼٟذ است جٟت حضٛس تٕبْ ٚلت ٕ٘بیٙذ( ٜبب ٞضی ٝٙپیٕب٘ىبس )دس ٔقُ تؼٕیشات سا فشإ٘ ٓٞبیذ
 -00پیٕب٘ىبس ٔٛظ است لغؼبت یذوی  ٚوبس ا٘جبْ ضذ ٜسا تب ٔ 3ب ٜضٕب٘ت ٕ٘بیذ
-05خٛدس٘ ٚببیستی بیطتش اص یه ٞفت ٝجٟت تؼٕیش بالتىّی ببضذ دس غیش ایٙػٛست بببت ٞش سٚص تٛل خٛدس ٚدس تؼٕیشٌبٔ ٜبّغ ٞ 200ضاس سیبَ
اص لشاسداد پیٕب٘ىبس وسش خٛاٞذ ٌشدیذ
-03پیٕب٘ىبس ٔٛظ است دس غٛست ضّٛغی وبس ٘یشٚی وٕىی ب ٝضٟشستبٟ٘ب اػضاْ ٕ٘بیذ
 -03دس ا٘ببس استبٖ ببیستی  00لّٓ اص ٞشِٕ٘ٛ ٝ٘ٛاصْ یذوی تٛسظ پیٕب٘ىبس تٟی ٝضذ ٜببضذ
ِٛ -02اصْ ٔػشفی ٔی ببیستی اص ٘ٛع اغّی ٛٔ ٚسد تبئیذ ٕ٘بیٙذٌی ٔجبص ببضذ
-02پیٕب٘ىبس ٔٛظ است داغی لغؼبت سا بب اخز سسیذ تقٛیُ ٔسئِٛیٗ ضٟشستبٟ٘ب ٕ٘بیذ
-09دستٍب ٜدیبي جٟت وّی ٝخٛدسٞٚبی ضبُٔ لشاسداد سا دس ٔشوض استبٖ ٔستمش ٕ٘بیذ
 -08دس غٛست تطخیع ٘بدسست ٔىب٘یه  ٚتؼٛیض بیٕٛسد لغؼبت ٞش ٌ ٝ٘ٛخسبست ٘بضی اص تؼٛیض لغؼبت بش ػٟذ ٜپیٕب٘ىبس خٛاٞذ بٛد
 -09پیٕب٘ىبس ٔٛظ است اسٙبد تؼٕیشات سا دس آخش ٞش ٔب ٜاسسبَ ٕ٘بیذ
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 –50دس غٛست ٞضی ٝٙببالی تؼٕیش یه خٛدس ٚابتذا ٔیببیستی ٘ظشی ٝوبسضٙبس سسٕی اخز  ٚپس اص تبئیذ ٔسئ٘ َٛمّیر ٝدا٘طرٍب ٜخرٛدس ٚتؼٕیرش
ٌشدد
 -50دس ٔٛاسد خبظ  ٚدس غٛست ٘یبص وبسفشٔب ب ٝخذٔبتی و ٝدس جذ َٚفٛق پیص بیٙی ٘طذٞبست لیٕت اسصیببی ضذ ٜتٛسظ وبسضٙبسربٖ خبرشٚ ٜ
ٔتٟذ دا٘طٍب ٜبشای عشفیٗ الصْ االتببع خٛاٞذ بٛد
 – 55پیٕب٘ىبس ب ٝبٟب٘ ٝػذْ دسیبفت ٔغبِببت خٛد  ،حك ب ٝتؼٛیك ا٘ذاختٗ تؼٕیشات سا ٘ذاسد
 -53اص  029لّٓ دستٕضد پس اص بشسسی وبسضٙبسبٖ خبش ٜدا٘طٍب 50 ٜلّٓ دس سش٘ٛضت سلببت تبثیش ٌزاس بٛد ٚ ٜضٕٙبً ٔتمبضیبٖ ٔذ ٘ظرش داضرتٝ
ببضٙذ و ٝجٕغ جبشی و ٝدس سلببت لشاس ٔی ٌیش٘ذ تبثیش ٌزاس ٘بٛد ٚ ٜوٕیسی٘ ٖٛیض دس خػٛظ الالْ جبشی حك اػٕبَ ٘ظش داس٘ذ
-53الصْ ب ٝروش است جٟت تٟی ٝلغؼبت یذوی ٘ ،شخ ٕ٘بیٙذٌیٟبی ٔجبص ٔالن بٛد ٚ ٜپّٛس پزیشفتٕ٘ ٝی ببضذ ٞ ٚرش ٔٙبلػرٌ ٝرشی ور ٝدسغرذ
ٔیٛٙس ا ٚصیش لیٕت ٕ٘بیٙذٌیٟبی ٔجبص بشای الالٔی ؤ ٝػشف ٔی ضٛد ٘یض دس بش٘ذ ٜضذٖ ٚی تبثیش ٌزاس ٔی ببضذ
ٙٔ – 52بلػٌ ٝزاس پس اص دسیبفت اسٙبد  ٚغٛست ٚضؼیت پیٕب٘ىبس و ٝتٛسظ ٘بظش لشاسداد تبئیذ ضذ ٜببضذ ظشف ٔذت دٔ ٚب٘ ٜسبت بر ٝپشداخرت
الذاْ ٔی ٕ٘بیذ
ٔ -52ىبٖ ٔٛسد ٘یبص جٟت تؼٕیشات تٛسظ وبسفشٔب تٟی ٚ ٝب ٝپیٕب٘ىبس ٔؼشفی ٔی ٌشدد
 -59پیٕب٘ىبس ٔٛظ است دس ٞش سست ٝوبسی افشاد ٔختّ  ،بب تجشبٛٔ ٚ ٝسد تبئیذ ٘مّیٔ ٝشوضی دا٘طٍب ٜب ٝوبس ٌیشی ٕ٘بیذ (یؼٙی ٔىب٘یره  ،برشق
وبس  ٚجّٛبٙذی سبص  ٚغیش...... ٜاص ٞش سست ٝیه ٘فش ببضٙذ)
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پيش ًَيسقرارداد تأهيي قطعات يذكی ً ،گْذاری ٍ تعويرات خَدرٍّای آهبَالًس :
اک ٚهطاضزاز ث ٠اؾشٜبز ٗجٞظ ق٘بضٞٗ .........ٟضخ...........ضکبؾز ٗحشطٕ زاٛكِب ٝ ٟنٞضسجٔؿً٘ ٠نؿنٜٗ ٙٞبههبر  ،كن٘بثن ٚدانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ث٠
٘ٛبکٜسُی آهبکب ٙزًشط ٗ ..........ؼب ٙٝسٞؾؼٗ ٠سکطکز ٜٗٝبثغ ً ٠ث ٠اذشهبض زض اک ٚهطاضزاز ك رفره ٛبٗنسٗ ٟی قٞز اظ کي عطف  ٝشرکت (.....سهامی) ٗظجٞر
ث ٠ق٘بضٞٗ .... ٟضخ ......زض ازاض ٟطجز اؾٜبز ٝاٗالى  .....ثٗ ٠سکطکز ػبٗٔی آهبی/ذبٗ ٠ً(......... ٖٛغبثن آُ٢ی سـننطار ق٘بضٞٗ ...... ٟضخ ٗ ......جبظ ث ٠اٗضبء ًٔن٠
اؾٜبز  ٝاٝضام سؼ٢سآٝض  ٝثبٌٛی ٗ ... ٝی ثبقس) ثٛ ٠كبٛی – .....خٗ .....نساً- -...... ٙس دؿشی  - ......سٔل - ..... ٚسٔل٘١ ٚطا ٝ ٝ ..... ٟكٌؽ  .....ث ٠ػٜٞاٙ
پيو نك ر اظ عطف زکِط ٜٗؼوس ٗی ُطزز ( .قطًز دن٘بٌٛبض زاضای ًس اهشهبزی ق٘بض....ٟاظ ازاض ًْ ٟاٗٞض ٗبٓنبسی ٗی ثبقس ).
هادُ  )4هَضَع قرارداد :

سبٗن ٚهغؼبر  ٝسؼ٘نط هغؼبر کسًی ٢ِٛ ،ساضی  ٝسؼ٘نط ،ذٞزض١ٝبی آٗجٞالٛؽ ١بی(سٞکٞسب  ٝثٜع) ٗطًع كٞضکش٢بی دعقٌی .002
هادُ  )2هذت قرارداد :

اظ سبضکد ٓ ........ـبکز  .........ثٗ ٠سر کي ؾبّ ٗی ثبقس .
هادُ  )2هبلغ قرارداد :

ثطاؾبی جس ّٝدنك٢ٜبزی هن٘ز ث ٠نٞضر شکْ ٗی ثبقس.
هطاضزاز(:ارزش حجن كل كار)......:ريال(.........ريال)

ٗجٔؾ ًْ
-0-3اضظـ اكعٝز ٟدؽ اظ ٗحبؾج ٠نٞضر ٝضؼنز ٗب١نب ٠ٛسٞؾظ ًبضكطٗب دطزاذز ٗی ُطزز.
سصًط ًٔ:ن ٠ثٜس١بٝقطاکظ ٜٗسضع زضاک ٚهطاضزاز ،ثطًٔنٗ ٠شٖ٘ ١بٝانالحن١ ٠بی ثؼسی آ،ٙجبضی ٝحبًٖ ذٞا١س ثٞز.
ٗبز)3 ٟسض٘ن:ٚ
ثٜٗ ٠ظٞض اع٘نٜب ٙاظ اٛجبٕ سؼ٢سار اظ ؾٞی دن٘بٌٛبض ،الظٕ اؾز زضظٗتب ٙػوتس هتطاضزاز  00زضنتس ٗجٔتؾ هتطاضزاز ثت ٠ػٜتٞا ٙسضت٘ن ٚاٛجتبٕ سؼ٢ساسجت ٠نتٞضر
ض٘بٛشٜبٗ٢جبٌٛی ثً ٠بضكطٗب سؿٔنٖ قٞز (ض٘بٛشٜبٗ ٠ثبکس سب دبکبٗ ٙسر هطاضزاز ٗؼشجط –هبثْ س٘سکس-ثی هنس ٝقطط ٝنبزض ٟاظثبٛي ١بی ٗٞضز هجً ّٞبضكطٗب ٝث ٠ؾٞز
زاٛكِب ٟػٔ ٕٞدعقٌی ٓطؾشب ٙثبقس).
هادُ  )5رٍش اصالح قرارداد:

ً -0-2بضكطٗب ٗی سٞاٛس زضنٞضر س٘بکْ ٗوساض ٗٞضز ٗؼبٗٔ ٠ضاسب 52زضنس اكعاکف کبًب١ف ز١س.
ً-5-2بضكطٗب ٗی سٞاٛس زضنٞضر زازضا ثٞزٗ ٙؿشرسٕ ضؾ٘ی زضذسٗبر ٗٞضٞع هطاضزاز ثب سٞاكن دن٘بٌٛبض اجبض ٟاؾشلبز ٟاظاکٛ ٚنط١ٝب ضا ثتب ًتب١ف ٗجٔتؾ هتطاضزاز
(حساهْ ثٗ ٠نعا ٙحوٞم ٗٝعاکبی اكطاز ٗصًٞض )ث ٠دن٘بٌٛبض اػغب ٘ٛبکس.
ً-3-2بضكطٗب ٗی سٞاٛس زضنٞضر ضطٝضر زضج٢ز حؿ ٚاجطای اک ٚهطاضزاز ٝضػبکز ٗوطضار ػ٘ٗٞی،قطاکظ اذشهبنی ضاً ٠الظٕ ٗی زاٛس ث ٠اک ٚهطاضزاز آحتبم
٘ٛبکس ًٔ،ن ٠آحبهن١ ٠بی هطاضزاز ثْ اٗضبی عطكنٗ ٚؼشجط ذٞا١س ثٞز.
هادٍ-2تعِذات کارفرها:
ً-0-2بضكطٗبکي ٛلط ضا ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبکٜس ٟذٞز ج٢ز ٌ٘١بضی ٝاکجبز ٘١بِٜٗی ١بی الظٕ ًشجبًث ٠دن٘بٌٛبض ٗؼطكی ٗی ٘ٛبکس.
-5-2ثبػٜبکز ث ٠اک١ ٠ٌٜعکً ٠ٜؿٞضهبٛٞٛی ث ٠ػ٢س ٟدن٘بٌٛبض ٗی ثبقس ٓ،صا ًبضكطٗب حن زاضز اظ١ط نٞضر ٗ،بٓنبر ٗطثٞع– ٠ثن٘ٝ ٠ؾبکط ًؿٞض هبٛٞٛی ضا ًؿط ٝثت٠
حؿبة ١بی شکطثظ ٝاضکع ٘ٛبکس.
هادٍ )9تعِذات پیواًکار:
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-0-9اٛجبٕ ثن٘١ ٠بی الظٕ ثط ػ٢س ٟدن٘بٌٛبض ٗی ثبقس ٝدن٘بٌٛبض ٗنجبکؿز زضاجطای هطاضزاز ًٔنٗ ٠وطضار ٝهٞاٛنٗ ٚطثٞط ث ٠اکٜ٘تی ٝحلبظتز ًبضٝؾتبکط هتٞاٛنٚ
ٗٝوطضار جبضی زضظٗب ٙاجطا ضاضػبکز ٘ٛبکس.
ٝ-5-9ؾبکط قطاکظ ٜٗسضع زض<<شرای اختصاصی هٌاقصَ>>
هادًٍ)8ظارت:
ً -0-8بضكطٗب ٗٞظق اؾز حؿت ً٘نز ً ٝنلنز ٗٞضٞع هطاضزاز كطز کب اكطاز (حونوی کب حوٞهی) ٝاجس قطاکظ ضا ً ٠نالحنز آٛب ٙث ٠سمکنس ثبالسطکٗ ٚوبٕ
زؾشِبٝ ٟاُصاضًٜٜسً( ٟبضكطٗب) ضؾنس ٟاؾز  ،ث ٠ػٜٞاٛ ٙبظط ث ٠عطف هطاضزاز ٗؼطكی ٘ٛبکس .
ًٔ-2-8ن ٠دطزاذز ١ب ث ٠دن٘بٌٛبض  ،ثب سمکنس ٛبظط  ٝسمکنس ٢ٛبکی ًبضكطٗب نٞضر ٗی ُنطز .
ٛ -2-8ظبضر ثطاجطای سؼ٢سار هبٛٞٛی دن٘بٌٛبض ً ٝبضًٜبٗ ٙشجٞع ٝی  ،ثب ٛبظط اؾز .
-4-8زض نٞضسی ًً ٠بضكطٗب سكرنم ز١س دن٘بٌٛبض ً ،بض ٗٞضٞع هطاضزاز ضا ث ٠قرم طبٓظی ٝاُصاض ٞ٘ٛز ٟکب زض ٛح ٟٞاٛجبٕ ًبض ههٞض ٝضظکس ٝ ٟکب ث١ ٠ط زٓنٔی اظ
اٛجبٕ ٗٞضٞع هطاضزاز ؾطثبظ ٗی ظٛس  ،ثبکؿشی زض ج٢ز جُٔٞنطی اظ سضننغ حوٞم زؾشِبٝ(ٟاُصاضًٜٜسٛ )ٟؿجز ثت ٠كؿتد هتطاضزاز  ٝاذتص ذؿتبضر عجتن ٗوتطضار
ٗطثٞع ٝ ٠جبکِعکٜی قطًز(کب دن٘بٌٛبض) زکِط اهسإ ٘ٛبکس ؛  ٝدن٘بٌٛبض حن ١نچِ ٠ٛٞاػشطاضی ضا ٛساضز.
ٛ 2-8بظط ثًٔ ٠نً ٠بضًٜبٝٝ ٙاحس١بٗؼطكی ٗی قٞز سب ثطحؿ ٚاجطای هطاضزاز سٞؾتظ دن٘بٌٛتبض ًٝب ضكطٗبٛ،ظتبضر ٘ٛبکتس ٗٝكتٌالر ضاثت ٠زؾتشِبٝ ٟاُتصاض ًٜٜتسٟ
(ًبضكطٗب)ٜٗؼٌؽ ٗی ٘ٛبکس.
هادٍ )9هْارد فسخ قرارداد:
-0سبذنط زضقطٝع ػ٘ٔنبر ٗٞضٞع هطاضزاز سٞؾظ دن٘بٌٛبض ثنف اظ30ضٝظ
 -5ػسٕ سٞاٛبکنذن٘بٌٛبض زضاٛجبٕ ػ٘ٔنبر ٗٞضٞع هطاضزاز ثٓ ٠حبػ كٜی کب ٗبٓی کب ؿنط.ٟ
-3اٛشوبّ هطاضزاز ث ٠قرم طبٓض ثس ٙٝاجبظً ٟبضكطٗب.
-3زض١ط نٞضر چٜبٛچً ٠بضكطٗب ث ٠کٌی اظ ػْٔ ٗكطٝح ٠زضاکٗ ٚبز، ٟهطاضزاز كؿد ٘ٛبکسٗ،طاست ضاًشجبًث ٠اعالع دن٘بٌٛبض ضؾبٛنسٝ ٟثس ٙٝاحشنبع ث ٠اهتساٗبر ازاضی
ٝهضبکی ٗؿشون٘بًٗجٔؾ ض٘بٛشٜبٗ ٠اٛجبٕ سؼ٢سار ٝحؿ ٚاٛجبٕ ًبض ٗٞضٞع هطاضزاز ضاثٛ ٠لغ ذٞزٝن٘ٛ ّٞبکس.
هادُ )41ساير شرايط :

-0حْ  ٝكهْ ١طُ ٠ٛٞاذشالف ٛبقی اظ سلؿنط ٗٞاز اک ٚهطاضزاز  ٝکب اجطای ١طکي اظآ٢ٛب ثط ػ٢سً٘ ٟنؿنٗ ٙٞبز 93 ٟآئنٛ ٚبٗٗ ٠بٓی ٗٝؼبٗالسی زاٛكِبٗ ٟی
ثبقس ٛ ٝظط ٗطجغ ٗصًٞض ثطای عطكن ٚالظٕ االسجبع اؾز ؛ زضع ّٞضؾنسُی ث ٠اذشالف  ،دن٘بٌٛبض ٗشؼ٢س اؾز ثس ٙٝسؼْٔ ٗ ٝغبثن ٗلبز هطاضزاز  ،ثً ٠بض ذٞز ازاٗ٠
ز١س .
-5دن٘بٌٛبض اهطاض ٗی ٘ٛبکس ٛؿجز ثٞٗ ٠ضٞع – ٗوشضنبر ٗحْ  ٝقطاکظ هطاضزاز اعالع ًبكی زاقشٛ ٝ ٠ؿجز ثٝ ٠ظبکق ذٞز آقٜبکی ًبْٗ زاضز.
-3دن٘بٌٛبض حن ٝاُصاضی ٗٞضٞع هطاضزاز ضا جعئبًکب ًالًث ٠ؿنط ٛساضز.زضؿنط اکٜهٞضر هطاضزاز ٜٗؼوس، ٟكؿد ٝؾذطزٝ ٟی ثٛ ٠لغ ًبضكطٗب ضجظ ذٞا١س قس.
ً
-3پرداخت ُرگًَْ کسْرات قاًًْی (اعن اب  :بیوَ-هالیات–عْارض ّ  )...كَ بابت ایي قرارداد بَ پیواًکار تعلق هی گیرد ّ کارفرها قاًًْا هکلف بَ
کسر آى هی باشذ را  ،اب بِای کارکرد در هْقع پرداخت هطال ات اّ کسر ًوایذ  .هالیات بر اربش افزّدٍ هطابق قاًْى «هالیات بر اربش افزّدٍ» ،
تْس كارفرها ّ در ابای هذارک البم ّهعت ر بَ پیواًکار پرداخت هی گردد ؛ بذیِی است در صْرت عذم ارائَ هذارک هعت ر دا ّل بر ث ت ًام هؤدی
هالیاتی ُ ،رگًَْ عْاقب ّ عْارض ًاشی عذم پرداخت اربش افزّدٍ بَ عِذٍ پیواًکار هی باشذ .
هادٍُ)2ر گاٍ کارفرها اباجرای خذهات ّاداهَ قراردا د با پیواًکار هٌصرف گردد،پیواًکار حق ُیچاًَْ ادعای ج راى خسارت ابایي بابت ًخْاُذ
داشت .
 -2درصْرت رعایت ُریک ابشرای باال،کارفرها هی تْاًذ ابکلیَ هطال ات یا تضویٌات شرکت (پیواًکار )ًس ت بَ ج راى خسارت ّاردٍ بَ خْد
اقذام ًوایذ.

هادُ  :81هرجع حل اختالف
زض نٞضر ثطٝظ ١ط ُ ٠ٛٞاث٢بٕ ٝاذشالف زض اضسجبط ثب ٗٞضٞع هطاضزاز  ٝاٛجبٕ ٝظبکق ٗح ٠ٓٞث١ ٠ط ٛحٞی ،چٜبٛچ ٠عطكنٛ ٚشٞاٜٛس آٛطا اظ عطکن ٗؿبٓ٘زآٗنع حْ ٝ
كهْ ٘ٛبکٜس ،زضؿنط اک ٚنٞضر ٗٞضٞع اذشالف ثً٘ ٠نؿنٗ ٙٞبز 93 ٟآئنٛ ٚبٗٗ ٠بٓی ٗ ٝؼبٗالسی زاٛكِب ٟث ٠ػٜٞا ٙحٌٖ ٗكشطى ٗٝطضیآغطكن ٚاضجبع ٝضأی
نبزض ٟاظ ً٘نؿن ٙٞحْ اذشالف ً ٠نٔحبٌ نبزض ٗیقٞز هغؼی ٛٝؿجز ث ٠عطكن ٚالظٕاالجطا ذٞا١سثٞز ٝضأی ٗصًٞض اظ عطکن ً٘نؿن ٙٞثٛ ٠كبٛی عطكن ٠ً ٚزض
اک ٚهطاضزاز زضع ُطزکس ٟاؾز ث ٠دنٞؾز ٛبٗ ٠ازاضی اثالؽ ذٞا١س قس.
هادُ )44فَرس هاژٍر :
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١نچِ ٠ٛٞػصضی ثطای سمذنط زض اٛجبٕ ًبض (ث ٠جعء ٗٞاضز كٞضؼ ٗبغٝض) ٗٞضز هجً ّٞبضكطٗب ٛرٞا١س ثٞز  ٝػسٕ اٛجبٕ سؼ٢سار ٗ ،شمطط اظ كٞضؼ ٗبغٝض  ،ثٗ ٠ؼٜبی
ػسٕ ضػبکز ٗلبز هطاضزاز ٛرٞا١س ثٞز ؛ ثسک٢ی اؾز دؽ اظ ظائْ قس ٙقطاکظ كٞضؼ ٗبغٝض  ،دن٘بٌٛبض ٗٞظق ث ٠اٛجبٕ سؼ٢سار ذٞز ثط اؾبؼ هطاضزاز ذٞا١س ثٞز ؛
زض ١ط حبّ ًبضكطٗبث ٠سكرنم ذٞز سساثنط الظٕ ضا اسربش ذٞا١س ٞ٘ٛز .
سؼطکق كٞضؼ ٗبغٝض(ه ٟٞه٢طک « - )٠ػجبضر اؾز اظ ١ط حبزطٗ ٠ؿشوْ اظ اضاز ٟقرم(ٗشؼ٢س) ً ٠ذبضع اظ اذشنبضـ ثٞز ٝ ٟهبثْ دنف ثنٜی  ٝضكغ ٛجبقس ٗ ».تٞاضز
كٞضؼ ٗبغٝض ث ٠ػٜٞاٗ ٠ٛٞ٘ٛ ٙی سٞاٛس  :ج – َٜقنٞع ثن٘بضک٢بی ٝاُنطزاض – ظٓعٓ – ٠ؾنْ – آسف ؾٞظک٢بی زاٗ ٠ٜزاض  .... ٝثبقس .
كٞضؼ ٗبغٝض ثب ٝجٞز قطاکظ ظکط احطاظ ٗی ُطزز :
 : 8-0دن٘بٌٛبض ثالكبنٔ ٠اظ سبضکد ٝهٞع حبزط ٠ه٢طی (كٞضؼ ٗبغٝض)ًشجبً ًبضكطٗب ضا ٗغٔغ ٞ٘ٛز ٟثبقس .
ٝ : 8-5هٞع حبزط ٠اظ عطف ٗوبٗبر نبٓحٗ ٠طثٞط ثٗ ٠حْ حبزط ، ٠ضؾ٘بً ُٞا١ی قٞز .
 : 8-3زٓنْ ضكغ كٞضؼ ٗبغٝض  ٝدبکبٗ ٙسر آ ٙثب ُٞا١ی ضؾ٘ی ٗوبٗبر نبٓحٗ ٠حْ ٝهٞع حبزط ، ٠اظ عطف دن٘بٌٛبض ثً ٠بضكطٗب سؿٔنٖ قس ٟثبقس .
 : 8-3كٞضؼ ٗبغٝض زض ٗحسٝزٗ ٟطظ١بی اکطا ٙضٝی زاز ٟثبقس ً ( .بال هجْ اظ سطذنم اظ ُ٘طى  ،ذبضع اظ ٗطظ ٗحؿٞة ٗی قٞز ).
 : 8-2كٞضؼ ٗبغٝض ٗؿشون٘بً  ٝثسٝ ٙٝاؾغٗ ٠بٛغ اجطای هطاضزاز قس ٟثبقس .
ٞٛ : 8-2ؾبٛبر هن٘ز (اظ هجنْ  :اكعاکف هن٘ز ًبال – اكعاکف ؾغح زؾش٘عز١ب – سـننط ثطاثطی ٛطخ اضظ١ب) جعء ٗٞاضز كتٞضؼ ٗتبغٝض ٗحؿتٞة ٛرٞا١تس قتس ٝ
سمطنطی  ٖ١زض هن٘ز آٛ ٙساضز .
سجهط : ٟثب ضػبکز ٗوطضار ثبال  ،حن ٗغبٓجٗ ٠بٓی ث ٠عٞض ًٔی ثطای دن٘بٌٛبض  ٝث ٠ضطض ًبضكطٗب اکجبز ٛرٞا١س ًطز .
هادًُ )42شاًی طرفيي ٛ :كبٛتی ١بی ٜٗسضع زض نسض هطاضزاز ثٜٗ ٠عٓ ٠اهبٗشِب ٟهبٛٞٛی عطكنٗ ٚی ثبقس ٓ ،صا ٌٗبسجبر ضؾ٘ی  ٝاضؾبّ ٗطاؾتالر اظ
عطکن ٛكبٛی ١بی كٞم آصًط  ،هبٛٞٛی سٔوی ٗی قٞز ؛ زضنٞضر سـننط ٛكبٛی  ،عطكنٞٗ ٚظلٜس كٞضاً کٌسکِط ضا ًشجبً ٗغٔغ ٘ٛبکٜس  ،زضؿنط اکٜهٞضر
ًٔنٛ ٠بٗ١ ٠بی اضؾبٓی اثالؽ قس ٟسٔوی  ٝػصض ػسٕ اعالع دصکطكش٘ٛ ٠ی ثبقس .
هادُ  )03اهضاء طرفيي قرارداد :

اک ٚهطاضزاز زض ٗ 03بز ٝ ٟزض  3ثطٍ  A4سٌطٛ 3 ٝ ٝؿر( ٠ج٢ز  :دن٘بٌٛبض – ًبضكطٗب – ؾبظٗب ٙسمٗن ٚاجش٘بػی اؾشبٛ -ٙؤن ٠زاٛكِب )ٟس٢ن ٝ ٠سٜظنٖ قسٟ
ً ٠دؽ اظ اٗضبی عطكن ٚهطاضزاز الظٕ االجطا ذٞا١س ثٞز .
شرايط عووهي و اختص صي هن قصه جسء الينفك قرارداد هي ب شد و براي طرفين الزم االجرا هي ب شد .

پيواًكار :

كارفرها :
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
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فرم شوارُ 4
(هشخصات هٌاقصِ گر)

ن م شركت :

آدرس :
تلفن  -هوراه -
فكس  -ايويل :
كدپستي:
شو ره اقتص دي

اعض ي هيأت هديره :
كد پستي :
شو ره اقتص دي :

شو ره حس ب شركت :
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جذٍل پيشٌْاد قيوت بر اساس هشخصات هٌذرج در اٍراق هٌاقصِ
اکٜجبٛت  ............................................................ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبکٜس ٟنالحنشساض قطًز  ...........................................................................دؽ اظ ثطضؾی ٝ
دصکطـ سؼ٢س اجطا ٗ ٝؿئٓٞنز زض ٗٞضز ٗغبٓت ٜٗ ٝسضجبر زض آُ٢ی – قطاکظ ػ٘ٗٞی – قطاکظ اذشهبنی ٜٗبهه ٝ ٠ؿنط ٝ ...ٟثب اعالع اظ هبٙٞٛ
ٜٗغ ٗساذًٔ ٠بضًٜب ٙزٓٝز زض ٗؼبٗالر زٓٝشی  ،دؽ اظ ثبظزکس ٗحْ  ٝثب اعالع ًبْٗ اظ قطاکظ ًبض ٗ ،جٔؾ دنك٢ٜبزی ذٞز ضا ث ٠سطسنت ظکط اػالٕ
ٗنٜ٘بکٖ :
ٗجٔؾ دنك٢ٜبزی

ضزکق

قطح ًبض

1

اجطر ثبظ ٝثؿز ُنطثٌؽ ًبْٗ ٝسؼ٘نط آ) ٙثٜع اؾذطکٜشط)314

2

اجطر ثبظ ٝثؿز ُنطثٌؽ ًبْٗ ٝسؼ٘نط آ )ٙثٜع اؾذطکٜشط)315

3

اجطر ثبظ ٝثؿز ُنطثٌؽ ًبْٗ ٝسؼ٘نط آ )ٙسٞکٞسب ١بکؽ(

4

اجطر ثبظ ٝثؿز ُنطثٌؽ ًبْٗ ٝسؼ٘نط آً( ٙبدطا)

5

اجطر ثبظ ٝثؿز  ٝسؼ٘نط ثبى ثٜعکٚ

6

اجطر ثبظ ٝثؿز چطخ ١بی جٔ ٞج٢ز ُنطکؽ ًبضی

7

اجطر ثبظ ٝثؿز چطخ ١بی ػوت  ٝضکِالغ سطٗع زؾشی

8

اجطر ثبظ ٝثؿز ؾطؾنٜٔسض

9

اجطر اػعإ ٛنط ٝث ٠ق٢طؾشب ٙث ٠اظای ١ط ًنٔٗٞشط

10

اجطر ثبظ  ٝثؿز اٛػًشٞض١بی ٗٞسٞض ث٘٢طاٗ ٟنٜنلٞ١ ّٞا ٝقؿشكٞی ؾٞظ٢ٛب

11

اجطر سؼٞکض جؼج ٠كطٗبٙ

12

اجطر ثبظ  ٝثؿز جؼج ٠كطٗبٝ ٙسؼ٘نط ا(ٙسٞکٞسب)

13

اجطر ثبظ  ٝثؿز جؼج ٠كطٗبٝ ٙسؼ٘نط ا(ٙثٜع)

14

اجطر ثبظ  ٝثؿز ضازکبسٞض

15

اجطر ثبظ  ٝثؿز ؾنٜٔسض سطٗع چطخ جٔٞ

16

اجطر سؼٞکض زکٜبٕ

17

اجطر ثبظ  ٝثؿز  ٝسؼ٘نط زکٜبٕ

18

اجطر ثبظ  ٝثؿز  ٝسؼ٘نط ًبْٗ جٔٞثٜسی ٞٓ ٝاظٕ) قبْٗ ًٌ٘٢بی جٔ ٝ ٞػوت(
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19

اجطر سطاـ  ٝآة ثٜسی ؾط ؾنٜٔسض ً ٝق آٙ

20

اجطر سؿز  ٝػنت کبثی  ٝسٜظنٖ ذٞزض ٝثب زؾشِبٟ

21

اجطر سؼطکق کٛٞنز ًٜشطّ ٗٞسٞض ثب زؾشِبٟ

22

اجطر ثبظ  ٝثؿز  ٝسؼ٘نطاؾشبضر

23

اجطر سؼٞکض اؾشبضر

24

اجطر سؼ٘نط زؾش ٠ضاٜ٘١ب

25

اجطر ثبظ ٝثؿز  ٝسؼ٘نط ضازکبسٞض

26

اجطر سؼ٘نط ؾنٖ ًكی نلح ٠آٗذط

27

اجطر سؼ٘نط قنك ٠ثبالثط

28

اجطر سؼ٘نط ًبْٗ زکلطاٛؿنْ

29

اجطر سؼ٘نط ًنز آغکط

30

اجطر سؼ٘نط ُطزاٙ

31

اجطر سؼٞکض ًبسبٓنعٝض

32

اجطر سؼ٘نط  ٝضا ٟاٛساظی ثربضی

33

اجطر سؼ٘نط  ٝضا ٟاٛساظی كًٓٞ ٚط

34

اجطر سؼ٘نط  ٝضا ٟاٛساظی كًٓٞ ٚط  ٝثربضی

35

اجطر ٛكز کبثی ُٝبظ ُنطی ًبْٗ ًٓٞط

36

اجطر سؼ٘نط هلْ زاذْ زضة  ٝجلشِنطی

37

اجطر سؼ٘نط ٗٞسٞض ًبْٗ ثٜع

38

اجطر سؼ٘نط ٗٞسٞض ًبْٗ دنٌبح ً ٝبدطا

39

اجطر سؼ٘نط ٗٞسٞض ًبْٗ سٞکٞسب ١بکؽ

40

اجطر سؼ٘نط ٝسطاـ  ٝثٞـ ظز ٙز ٠ٜ١ؾنٜٔسض

41

اجطر سؼ٘نط ٝجٞقٌبضی اُعٝظ

42

اجطر سؼ٘نط ٝجٞقٌبضی ٓ ٠ٓٞآة ضازکبسٞض
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43

اجطر سؼ٘نط ٝضكغ اسهبٓی اظ ؾنٖ ًكی ثطم زاذْ ٗٞسٞض

44

اجطر سؼ٘نط ٝضكغ اسهبٓی اظ ؾنٖ ًكی ثطم ًبثن ٚجٔٞ

45

اجطر سؼ٘نط ٝضكغ اسهبٓی اظ ؾنٖ ًكی ثطم ًبثن ٚػوت

46

اجطر سؼ٘نط  ٝضكغ اسهبٓی اظ ؾنٖ ًكی دكز زاقجٞضز

47

اجطر سؼ٘نط  ٝضكغ ضٝؿ ٚضکعی اظ هؿ٘ز ًبؾ٘ٛ ٠س ؾطٗنَٜٔ

48

اجطر سؼ٘نط  ٝضكغ ٛكشی آة اظ هؿ٘ز جٜز ١بی ٗٞسٞض

49

اجطر سؼٞکض آة ضازکبسٞض ٞ١ ٝاُنطی ؾنؿشٖ آة

50

اجطر سؼٞکض ثؿز ثبعطی

51

اجطر سؼٞکض دطٝا ٠ٛكًٜ ٚساٛؿٞض

52

اجطر سؼٞکض د٘خ ًالچ ثبال ٞ١ ٝاُنطی ؾنؿشٖ ًالچ

53

اجطر سؼٞکض د٘خ ًالچ دبکنٚ

54

اجطر سؼٞکض د٘خ ١نسضٓٝني

55

اجطر سؼٞکض سطٗع زؾشی

56

اجطر سؼٞکض جٜز سٞضث ٞقبضغ

57

اجطر سؼٞکض جٜز ١نسضٓٝني كطٗبٙ

58

اجطر سؼٞکض چطاؽ ذغط ػوت

59

اجطر سؼٞکض زؾشُ ٠نطثٌؽ

60

اجطر سؼٞکض زکؿي  ٝنلحً ٠الچ

61

اجطر سؼٞکض ضٓ٠

62

اجطر سؼٞکض ؾٜؿٞض ٞ١ا

63

اجطر سؼٞکض ؾ ٠ضا١ی ثربضی

64

اجطر سؼٞکض ؾنٜٔسض سطٗع چطخ

65

اجطر سؼٞکض ؾنٖ سطٗع زؾشی

66

اجطر سؼٞکض ؾنٖ زؾش ٠آغکط
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67

اجطر سؼٞکض ؾنٖ ًنٔٗٞشط

68

اجطر سؼٞکض قنط ثطهی ًٓٞط ًبثن ٚػوت

69

اجطر سؼٞکض ككِٜی سطٗع

70

اجطر سؼٞکض كنٔشط ضٝؿٚ

71

اجطر سؼٞکض هلْ ضکٔی ٝؾظ زضة ًكٞکی

72

اجطر سؼٞکض هلْ ضکٔی ثبال زضة ًكٞکی

73

اجطر سؼٞکض هلْ ضکٔی دبکن ٚزضة ًكٞکی

74

اجطر سؼٞکض ًبؾ٘ٛ ٠س چطخ ػوت

75

اجطر سؼٞکض ٗبٛی كٓٞس

76

اجطر سؼٞکض ٝاسط د٘خ ث٘٢طا ٟثبظ  ٝثؿز ًبْٗ ٗشؼٔوبر

77

اجطر سؼٞکض ٝاقط ُٔ ٞاُعٝظ

78

اجطر سؼٞکض کٛٞنز آغکط

79

اجطر سؼٞکض ثبعطی

80

اجطر سؼٞکض ثٔجطک٢ِٜب ً ٝبؾ٘ٛ ٠س چطخ جٔٞ

81

اجطر سؼٞکض ثٞم

82

اجطر سؼٞکض ثٞهی آغکط

83

اجطر سؼٞکض دطٝاٞٗ ٠ٛسٞض

84

اجطر سؼٞکض د٘خ ای ثی اؼ ثٜع314

85

اجطر سؼٞکض د٘خ ثٜعکٚ

86

اجطر سؼٞکض د٘خ ُطزـ آة ثربضی ثٜع314

87

اجطر سؼٞکض د٢ٌٓٞبی ًبْٗ ؾنٜٔسضثٜع314

88

اجطر سؼٞکض دٓٞی ؾطٗنٔ َٜثٜع314

89

اجطر سؼٞکض ٝاچبض ًكی دنچ ١بی ُٔٞک ٠اُعٝظ

90

اجطر سؼٞکض سطٗٞؾشبر
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91

اجطر سؼٞکض سؿ٘ٞٗ ٠سٞض

92

اجطر سؼٞکض سنـ١ ٠بی ثطف دبًٚ

93

اجطر سؼٞکض جٜز ثربضی

94

اجطر سؼٞکض چطاؽ جٔٞ

95

اجطر سؼٞکض ضٝؿٞٗ ٚسٞض

96

اجطر سؼٞکض ؾنٜٔسض سطٗع چطخ ػوت

97

اجطر سؼٞکض قنك ٠جٔٞ

98

اجطر سؼٞکض كً ٚالچ ثٜع314

99

اجطر سؼٞکض كنٔشط ثٜعکٚ

100

اجطر سؼٞکض كنٔشط ٞ١اًف ٗٞسٞض

101

اجطر سؼٞکض كنٔشط ٞ١ای ًٓٞط

102

اجطر سؼٞکض ًٔنس هغغ ٝ ٝنْ ثطم ًبثن ٚػوت

103

اجطر سؼٞکض ً٘ي سؿ٘ ٠ؾلشٌ ٚثٜع314

104

اجطر سؼٞکض ً٘ي كٜط١بی جٔٞ

105

اجطر سؼٞکض ً٘ي كٜط١بی ػوت

106

اجطر سؼٞکض الٗخ چطاؽ آالضٕ

107

اجطر سؼٞکض الٗخ چطاؽ جٔٞ

108

اجطر سؼٞکض الٗخ چطاؽ ضاٜ٘١ب جٔٞ

109

اجطر سؼٞکض الٗخ ٗ٢شبثی ًبثن ٚػوت

110

اجطر سؼٞکض ٜٓز سطٗع چطخ ١بی جٔٞ

111

اجطر سؼٞکض ٜٓز سطٗع چطخ ١بی ػوت

112

اجطر سؼٞکض ٜٓز سطٗع چ٢بض چطخ

113

اجطر سؼٞکض کٌسؾز ق٘غ ًٞ ٝئنْ ٝ ٝاکطق٘غ ٗٞسٞض

114

اجطر سؼٞکض کٛٞنز ًٜشطّ ٗٞسٞض ثٜع314ث٘١ ٠طا ٟزؾشِب ٟزکبٍ
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115

اجطر سؼٞکض آالضٕ

116

اجطر سؼٞکض اٛجبض اُعٝظ

117

اجطر سؼٞکض دٓٞي ؾنٜٔسض ؾ٘ز ٗبٛی كٓٞس ٞ١ا

118

اجطر سؼٞکض جٜز ثبال ضازکبسٞض

119

اجطر سؼٞکض جٜز ثربضی

120

اجطر سؼٞکض جٜز دبکن ٚضازکبسٞض

121

اجطر سؼٞکض زضکچُ ٠بظ

122

اجطر سؼٞکض زکؿي ١بی چطخ جٔٞ

123

اجطر سؼٞکض زکؿي ١بی چطخ ػوت

124

اجطر سؼٞکض الٗخ چطاؽ ذغط ػوت

125

اجطر سؼٞکض کٛٞنز ًٜشطّ ٗٞسٞض سٞکٞسب١بکؽ

126

اجطر سٜظنٖ جٔٞثٜسی

127

اجطر جلز ُنطی زضة ١ب

128

اجطر ضكغ اسهبٓی اظ کٛٞنز ای ثی اؼ

129

اجطر ضكغ ضٝؿ ٚضکعی اظزکلطاؾنْ

130

اجطر ضكغ ػنت قبضغ ٛكس ٙثبعطی ػوت

131

اجطر ٞ١اُنطی ؾنؿشٖ سطٗع

132

اجطر سؼ٘نط  ٝؾبػز ظز ٝ ٙدبٓنف ز ٠ٜ١ؾنٜٔسض

133

اجطر سؼٞکض د٘خ سطٗع

134

اجطر سؼٞکض دٓٞي ثعضٍ دنچی ؾنٜٔسض ثٜع314

135

اجطر سؼٞکض جٜز چذوی ضازکبسٞض

136

اجطر سؼٞکض زؾشِنط ٟزضثبظً ٚزاذٔی

137

اجطر سؼٞکض ؾٜؿٞض اُعٝظ

138

اجطر سؼٞکض قنك ٠طبثز زضة ًكبکی
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139

اجطر سؼٞکض كنٔشط زضاکط ًٓٞط

140

اجطر ثبظ  ٝثؿز ٗـعی ؾٞکچ ج٢ز زضاٝضزًٔ ٙنس قٌؿش٠

141

اجطر سؼ٘نط  ٝجٞقٌبضی ضازکبسٞض ًٓٞط

142

اجطر سؼ٘نط  ٝجٞقٌبضی ًبضسْ

143

اجطر سؼٞکض ً٘ذطؾٞض ًٓٞط

144

اجطر سؼٞکض آک ٠ٜثـْ

145

اجطر سؼٞکض د٘خ سؿ٘ ٠ؾلشٌٚ

146

اجطر سؼ٘نط  ٝضكغ اسهبٓی اظ جؼج ٠كنٞظ

147

اجطر سؼ٘نط  ٝضكغ اسهبٓی اظ ؾنٖ ًكی ثطم کٛٞنز آالضٕ  ٝآغکط

148

اجطر سؼ٘نط  ٝضكغ ضٝؿ ٚضکعی اظ هؿ٘ز ضٝؿ ٚؾطزً ٝ ٚسؼٞکض اٝض٢ِٛب

149

اجطر سؼٞکض دطکع قبضغ ًبثن ٚػوت ثٜع314

150

اجطر سؼٞکض سطٗع زضة ػوت ثنطٛٝی ثٜع314

151

اجطر سؼٞکض سطٗع زضة ػوت زاذٔی ثٜع314

152

اجطر سؼٞکض ؾنٖ ًبدٞر ثٜع314

153

اجطر سؼٞکض ٗـعی ؾٞکچ ثٜع314

154

اجطر سؼٞکض زؾش ٠ضاٜ٘١ب ثٜع314

155

اجطر سؼٞکض ضازکبسٞض ًٓٞط ثٜع314

156

اجطر سؼٞکض ؾٜؿٞض اٛساظُ ٟنطی ضٝؿ)ٚككِٜی ضٝؿ(ٚ

157

اجطر سؼٞکض ؾٞظ ٙاؾذٌك ٚجًٔٓٞ ٞط

158

اجطر سؼ٘نط  ECUثٜع اؾذطکٜشط

159

اجطر سؼ٘نط  ECUثٜع اؾذطکٜشط

ج٘غ ًْ ٗجٔؾ ث ٠حطٝف:
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ردیف
1

قیمت پیشنهادی (میزان درصد
مینوس)

تاهیي قطعات یذکی
ًس ت بَ ًرخ هرجع یا ًوایٌذگی ُای هااب

٘١چٜنٔٗ ٚشعٕ ث ٠ضػبکز ٌٛبر ظکط ذٞا ٖ١ثٞز :
 – 0زض نٞضر ثطٛس ٟقس ٖٛظطف ٗسر حساًظط کي ١لشٛ ٠ؿجز ث ٠سؿٔنٖ ض٘بٛشٜبٗ ٠اٛجبٕ سؼ٢سار  ٝاٛؼوبز هطاضزاز  ،اهسإ ٘ٛبکٖ .
 – 5اعالع ًبْٗ زاضٕ ً ٠زؾشِبٜٗ ٟبههُ ٠عاض  ،آعاٗی ثطای ٝاُصاضی ٗٞضٞع ٜٗبهه ٠ث١ ٠نچ کي اظ دنك٢ٜبز١ب ضا ٛساضز .
١ -3طُ ٠ٛٞدنك٢ٜبز کب ٞٛقش ٠ای ذب ضع اظ ٗٞضٞع زضذٞاؾز زض جس ّٝكٞم  ،سرٔق ٗحؿٞة ُكش ٝ ٠اظ ٜٗبهه ٠ذبضع ٗی ُطزز .
 -3هن٘ز ١ب ذٞاٛب – ٝاضح – ثس ٙٝذسق ٝ ٠ث ٠ػسز  ٝحطٝف ٞٛقش ٠قٞز .
 -2هن٘ز ١ب كوظ ثطای ٗكرهبر ٗصًٞض زض اؾٜبز ٜٗبههٞٛ ، ٠قش ٠قٞز .
 -2هن٘ز كٞم ثسٗ ٙٝالحظٗ ٠بٓنبر ثط اضظـ اكعٝز ٟاػالٕ ٗی ُطزز .
آزضؼ زهنن  ٝسٔل-ٚ
ٛبٕ ٛ ٝبٕ ذبٞٛازُی –
ؾ٘ز  ٝاٗضبء ٗجبظ  ٝسؼ٢س آٝض دنك٢ٜبز زٜ١س- ٟ
٘١طا ٟثب ٗ٢ط قطًز  ٝسبضکد -
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