
 (مزایده)استعالم بهاء

  درمانی قزوین –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

  شبکه بهداشت ودرمان آبیک

  توجه : تعداد و بهاي واحد و جمع کل دستمزد کار و یا بهاء کاال باید بحروف نوشته شود .

  ..............................................……………نشانی                           ...................... شرکتخانم /آقاي /       13…………………تاریخ 
…………………… 

جمع مبلغ ( کـل در طـول    مبلغ ماهانه ( ریال )  نوع ومشخصات مورد معامله ردیف
 یکسال )

ــاق   1 ــاب ات ــک ب ــاره ی ــات    20اج ــی و ملزوم ــدمات داروئ ــه خ ــت ارائ ــري جه مت
انجـام خـدمات داروئـی از سـاعت      –پزشکی واقـع در بیمارسـتان شـهداي آبیـک     

  .تمام ایام هفته  24الی  7:30
 

  

(بـدون الك غلـط   مبلغ کـل بحروف 
   گیري و خط خوردگی)

  ماهانه:
 

  ساالنه :  
  

  توضیحات :
  متعلقه به قرارداد بر عهده برنده استعالم خواهد بود ( بیمه و مالیات و...)کلیه کسورات قانونی -1  
  .مراجعه نموده و مطالعه دقیق داشته باشند (مزایده )نهاد دهندگان استعالم مکلفند حتما به تصویر قرارداد ضمیمه این استعالمشرکت کنندگان و پیش  -2
ـ   (مزایده)، انعقاد قرارداد بر اساس فرمت تصـویر قـرارداد ضـمیمه اسـتعالم     -3 عـالم  قیمـت پیشـنهادي خـود را بـا توجـه بـه تصـویر قـرارداد ارائـه شـده ا           و ود خواهـد ب

  نمایند که پس از ارائه قیمت پیشنهادي هیچگونه عذري از بابت عدم اطالع پذیرفته نخواهد شد.
  ضروري است. قرارداد مطالعه و مورد تائید می باشد)) عبارت ((و ذکر قراردادتمام صفحات  مهر و امضاء نمودن کلیه ضمائم استعالم از جمله -4
  شود . یمحسوب م شنهادیپ نیا نفکیو مدارك استعالم جزء ال ضمائم اسناد هیکه کلمی گردد کیدتا -5
 مل ی ش عبھ آبی ک    بانـک   2177763307007بـه شـماره حسـاب     شـرکت در مزایـده   بـه عنـوان سـپرده تضـمین     ریـال   000/000/100ارائه فـیش واریـزي  بـه مبلـغ     -6

  .ریال 000/000/100به مبلغ معتبر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی بیمارستان شهداي آّبیک به نام 
 -5مـرتبط ومعتبـر   رپروانهیتصـو  -4یمـدن  تیمسـئول  مـه یب ریتصـو  -3سـوابق کـاري     -2کپـی مـدرك دکتـري داروسـازي      -2کپی کـارت ملـی    -1ذیل:  ارائه مدارك -7

ـ رعا فـرم تعهـد   ریتصـو  - 6) 20 م اده  ونیسـ یکم دیمعتبر مسـتاجر از معاونـت غـذا ودارو دانشـگاه(تائ      تیصالح هیدیتائ ریتصو قـانون منـع مـداخالت کارکنـان دولـت       تی
  دولتی  در معامالت

  میلیون ریال) می باشد. سی و پنج ( 35000000مبلغ  پایه قیمت  -8
  به مسئول حراست شبکه . 2/10/96دریافت فرم استعالم از مسئول امور قراردادهاي شبکه  و ارائه قیمت پیشنهادي و مدارك اعالم شده تا تاریخ  -9

ـ                 کلیه مو ه هـر دلیلـی   ارد ذکر شده جزء موارد مـوثر در ارزیـابی فنـی وبازرگـانی توسـط کمیتـه ارزیـابی مـی باشـد و رعایـت و ارائـه مـوارد فـوق الـذکر الزامـی اسـت و ب
 هرکدام از موارد ذکر شده رعایت نگردد باعث کسر امتیاز و حتی رد پیشنهاد مطروحه شرکت خواهد گردید.

ــ      ................................ نجانـــبیا  ــ یامضـــاء کننـــده پـــس از بررسـ کامـــل و  یو آگهـ
ــذ ــئول  رشیپ ــد مس ــه در   تیتعه ــدرجات دعوتنام ــب و من ــورد مطال ــدهدر م ــرا مزای  طیو ش

 عیــ، بــا اطــالع کامــل از جم  مزایــدهمــدارك و اســناد  یتمــام یبطــور کلــو  آن یاختصاصــ
 که به انجام رسانم. میمان یموضوع قراردادرا اعالم م و عوامل موجود  انجام  طیشرا

  
  محل مهر و امضاء                              

  
 

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک–روبروي شهرداري  -خیابان طالقانی – ابیکآدرس :
 32827731-02832829788شماره تماس : 

  
 
 
 
 
 



 
  تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله

  1337/11/22ندان در معامالت دولتی مورخ کارم
ـ            این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه،  هبدینوسـیله تأییـد مـی نمایـد کـه مشـمول ممنوعیـت مـذکور در قـانون منـع مداخل

نچــه خــالف ایــن موضــوع بــه اثبــات برســد،  نمــی باشــد و چنا 1337کارمنــدان دولــت در معــامالت دولتــی مصــوب دي مــاه  
 طرا ضـب  زایـده را مـردود و تضـمین شـرکت در م    قفـو  زایـده دارد کـه پیشـنهاد ارائـه شـده بـراي م      قگـزار حـ   ایـده مزیا  اکارفرم
د و بـه عنـوان   تشـخیص داده شـو   قفـو  زایـده  همچنین قبول و تأیید می گردد که هـر گـاه ایـن پیشـنهاد دهنـده برنـده م       نماید.
ـ  (در خـالل مـدت پیمـان     قرا امضاء نماید و خـالف اظهـارات فـو    طپیمان مربو ار،پیمانک بـه اثبـات برسـد یـا     )ت قـ ل موتـا تحوی
ایـد و یـا قسـمتی از    هسـتند در ایـن پیمـان سـهیم و ذینفـع نم      قافرادي را که مشـمول ممنوعیـت مـذکور در قـانون فـو      هچنانچ

و  طا ضـب خواهـد داشـت کـه قـرارداد را فسـخ و ضـمانتنامه انجـام تعهـدات پیمانکـار ر          قمحـول کنـد کارفرمـا حـ     اکار را به آنه
خســارت وارده بــا تشــخیص  خســارات وارده دراثــر فســخ پیمــان و تــأخیر اجــراي کــار را از امــوال او اخــذ نمایــد. تعیــین میــزان 

یـا انتصـابات در   پیشنهاد دهنـده متعهـد مـی شـود چنانچـه در حـین اجـراي پیمـان بـه دلیـل تغییـرات و             نکارفرما می باشد . ای
ه مقـررات بـه پیمـان خاتمـ     قمراتـب را بالفاصـله بـه اطـالع کارفرمـا برسـاند تـا طبـ         مزبـور گـردد   انونل قودستگاه دولت مشم

 قرا بالفاصـله بـه اطـالع کارفرمـا نرسـاند نـه تنهـا کارفرمـا حـ          قپیشنهاد دهنـده مراتـب فـو    نداده شود. بدیهی است چنانچه ای
در ی از فســخ پیمــان و یــا تــأخیر نمایــد بلکــه خســارات ناشــ طهــاي مربــو را ضــب هپیمــان را فســخ نمــوده و ضــمانت نامــ دارد

  پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. ناجراي را نیز بنا به تشخیص خود از اموال ای
آگـاهی کامــل دارد و در   قمضـافاً ایـن پیشـنهاد دهنــده اعـالم مـی دارد کـه بــر مجازاتهـاي مترتـب بـر متخلفــین از قـانون فـو           

  مجازاتهاي مربوطه می باشد. قتخلف مستح رتصو
  
  :  خیتار
 دهنده: شنهادیمهر پوو سمت و امضاء  یو نام خانوادگ نام


