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 بسمه تعالی
با  بصورت حجمی راحمل و دفع پسماندهای عفونی  بی خطر سازی و در نظر داردشبكه بهداشت و درمان شهرستان تكاب 

نماید.متقاضذاان مذی    واگذاار به مدت یكسال  از مهرماه سال جاریواجد شرایط  )افراد حقوقی(شركت هایشرایط ذیل به 

حداكثر تا آخذر وقذت   توانند ضمن بازدید از محل و بررسی كلاه جوانب و لحاظ شرایط زیر در استعالم بهاء شركت نموده و

 مایند :پاشنهاد ناقدام به ارائه   25/6/96 اداری مورخه 

در  در وضعات فعلی ملحقاتبا كلاه  بامارستان شهدای تكاب موجود در هایدروكالو زباله دستگاه بی خطر ساز  -1

خواهد شد این امر با تنظام صورت جلسه از طریق اموال و سایر مراجع  وواگااربه برنده استعالم  جایگاه زباله

 ذیربط صورت خواهد گرفت .

های آب،برق و گاز مصرفی بامارستان از شركت پامانكار)برنده استعالم( به تفكاک دلال موجود نبودن كنتور به  -2

 كسر می گردد. 3،000،000مبلغ ماه هر 

در پایان قرارداد دستگاه با همان شرایط و ملحوظ داشتن استهالک متعارف تحویل گرفته خواهد شد. تشخاص  -3

 خواهد بود. پزشكی دانشگاه علومموضوع و مازان استهالک بر عهده كارشناسان 

  31/6/7139 :ریخ خاتمهتا   01/7/6139 تاریخ شروع:به مدت یكسال شمسی می باشد. قررداد زمان انجام  مدت -4

پامانكار)برنده استعالم( مكلف است تا انعفاد قرارداد جدید حداكثر تا  و در صورت اعالم كتبی كارفرما خواهد بود.

 ماه با همان شرایط به كار مبادرت ورزد. 3

خواهد بود و شركت كنندگان می  استعالم بر عهده برنده دستگاه كلاه تعمارات و نگهداری و قطعات مورد نااز -5

برنده استعالم باید حداكثر تا تاریخ شروع  قرارداد نسبت و شركت  بایست با لحاظ كلاه جوانب ارائه قامت نمایند.

 به تعمارات دستگاه اقدام نماید.

ركز الزامی رعایت كلاه شرایط فنی و بهداشتی بی خطر سازی پسماندها مطابق نظر كارشناسان بهداشت محاط م -6

 است.
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دانشگاه علوم پزشكی و سازمان بازیافذت  پامانكار متعهد ماگردد برابر شرایط اعالمی كارفرما و تعاان شده توسط   -7

زباله های عفونی و تحویل دادن زباله های عفونی بی خطرشده و زباله هذای ياذر عفذونی در    بی خطر سازی  نسبت به

 ساعت مقرر به ماشان شهرداری اقدام نماید.

 

جایگذاه آورده مذی شذوند    حمل زباله های بامارستان كه از داخل بخش ها به گاری دستی پامانكار متعهد ماگردد -8

 آنها اقدام نماید. و ضدعفونی نسبت به شستشو

را  مذورد نظذر مركذز   زباله های بامارستانی )ابواب جمعی شركت پامانكار( بایستی شرایط  بی خطر كنندهكاركنان   -9    

 دارا بوده و پامانكار مكلف به رعایت آن قبل از بكارگاری كارگران در طی قرارداد می باشد 

كلاه كارگران و افرادی كه در اجرای مفاد این قرارداد با شركت همكاری مانمایند جزء پرسنل پامانكذار محسذوب و   -  10

نخواهد داشذت. ضذمناک كذارگران بایذد دارای      تكاب و شبكه بهداشت و درمان كاری  با دانشگاهاستخدامی وهاچگونه رابطه 

   باشند.و ماسک  چكمه ، دست كش، لباس كار 

نباشذد   مركزدر صورتاكه شركت پامانكار به تعهدات خود عمل ننماید و یا ارائه خدمت شركت یاد شده مورد رضایت  -11

و یا شركت موصوف در انجام تعهدات خود مرتكب سهل انگاری و قصور شود، كارفرما می تواند راساک نسبت به فسخ قرارداد 

  بصورت یكجانبه اقدام و خسارات وارده را از محل سپرده های حسن انجام كار و یا سایر مطالبات پامانكار برداشت نماید.

 7915را اتخاذ نماید تا كلاه زباله های تولاد شده دربامارستان برابر بخشنامه شذماره   كارفرما موظف است ترتاباتی  -12

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و با لحاظ نمودن سذایر شذرایط بهداشذتی مذورد تائاذد مراجذع        28/7/76مورخ 

 ذیصالح، تفكاک جمع آوری و درساعات تعاان شده تحویل گردد.

 .بعهده پامانكار خواهد بود مخصوص جمع آوری زباله و دستگاه بی خطر ساز و محل دپو یگاه زبالهنظافت روزانه جا  -13

پامانكار موظف است به تعداد كافی ناروی آموزش دیده جهت انجام حجم كار در محل مستقر نموده و طبذق برنامذه    -14

 .تنظامی و ساعات كار ارائه شده از سوی كار فرما انجام وظافه نماید
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: افراد بكار گمارده شده توسط شركت می بایست از لحاظ جسمی و روحی از سالمت كامل  برخوردار بوده و مورد 1 تبصره

 تائاد كارفرما قرار گارند و الزم است كلاه شئونات اسالمی و مقررات محل كار را به دقت مراعات نماید. 

: پامانكار موظف است قبل از شروع بكار صورت اسامی كاركنان تحت پوشش خودرا كه به محل كار رفت و آمذد   2 تبصره

  .خواهند كرد به كارفرما اعالم و هرگونه تغاارات را ناز سریعاک به اطالع  كارفرما برساند

: پامانكار موظف است به كلاه پرسنل خود آموزش الزم را با توجه به نوع خدمت ارائه نماید و در صذورت تخلذف    3تبصره 

سذاعت فذرد واجذد شذرایط دیگذری را       24هر یک از كاركنان ، از ادامه كار آنها جلوگاری و پامانكار موظذف اسذت ظذرف    

 بكارگاری نماید.

وظف است پرسنل و عوامل دخل در بی خطرسازی به منظور جبران خسذارت  پامانكار به لحاظ اهمات موضوع  م 4تبصره 

قراداده و تصویر برابر اصل آنرا به كارفرما ارائه نماید و كلاه هزینه  CGLجانی احمالی تحت پوشش بامه مسئولات مدنی 

 های مربوطه به عهده پامانكار می باشد  

نان خود بوده و متعهد می گردد كه كلاه كاركنان مقررات ایمنذی ،  پامانكار در طول مدت قرارداد مسئول كامل كارك -15

 بهداشتی و انضباط اداری ، اخالقی و امثالهم را به نحو احسن رعایت نماید.

متحد الشكل برای كاركنان بعهده پامانكذار بذوده و از نظذر نظافذت     و ماسک تهاه لباس ، كفش یا چكمه و دستكش  -16

 اینده كارفرما قرار گارد.دائمی باید مورد تائاد نم

پامانكار اقرار می نماید كه مشخصات كار مورد معامله و مقتضاات محل و بعد مسافت و از چگونگی انجام كار اطذالع   -17

 .كامل دارد 

ت در ان دولذ پامانكار موظف است ممنوعات موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلذ  و كارمنذد   -18

را رعایت نموده و در ضمن تعهد می نماید كه تا پایذان كذار تسذویه     1337معامالت دولتی و كشوری مصوب دی ماه سال 

حساب با دانشگاه علوم پزشكی به هاچ وجه اشخاص ماكور در قانون فوق الذاكر را در موضذوع مناقصذه سذهام و ذینفذع      

 نسازد. 
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د شدن هر نوع خسارت به اموال و تاساسات و لوازم اداری و درمانی دانشگاه با توجه به مسئولات مدنی در صورت وار -19

كه ناشی از سوء عملكرد عوامل تحت امر  پامانكار باشد وی مسئول شناخته شده و موظف به جبذران خسذارت وارده مذی    

امانكار خسارات مذورد  باشد. تشخاص موضوع برعهده كارشناسان دانشگاه خواهد بود. و در صورت عدم تامان آن از طرف پ

 نظر از مبلغ ماهاانه قرارداد یا سایر مطالبات پامانكار كسر خواهد شد.

پرداخت دستمزد ماهانه كاركنان پامانكار با رعایت مقررات قانون كار و تامان اجتماعی و ناذز پرداخذت حذق بامذه ،      -20

باشذد و بذدیهی اسذت كاركنذان وی هاچگونذه رابطذه        مالاات و حقوق و ... برابر مقررات جاری كشور بر عهده پامانكار می

 استخدامی با كارفرما نداشته و در مورد ادعای آتی آنان پامانكار طرف قرارداد مسئول می باشد.

ماهانذه  و شذاماایی  روزانذه و  با شركتهای مجازجهت انجام پایش ماكروبی  پامانكارمی بایست نسبت به عقد قرارداد – 21

 دام نمایدو جواب پایش ها را ماهانه به كارشناس بهداشت محاط)ناظرقرارداد(تحویل نماید.خطرساز اق دستگاه بی

در قبول یا رد یک یا كلاذه پاشذنهادات واصذله مطذابق آئذان نامذه مذالی و         شبكه بهداشت و درمان شهرستان تكاب - 22

استعالم هاچگونه تعهدی را برای این مركذز  معامالتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مجاز می باشد و تحویل شرایط 

 ایجاد نمی نماید.

پامانكار حق واگااری موضوع پامان را بطور مستقام یا يار مستقام یا به انحاء مختلف تحت هاچ شرایطی و عنذوانی  -23

 به اشخاص حقاقی و حقوقی دیگری ندارد.

 خواهد بود.ركنان بر عهده شركت طرف قراردادالغو یا اتمام قرارداد تسویه حساب قانونی ك،در صورت فسخ  -24

 كسورات مربوط به عدم انجام امور بصورت جدول ذیل محاسبه و منظور خواهد شد. -25

 توضيحات ميزان جريمه امور  رديف

خير در انجام كارهاي ارجاعی به ازاء هر ساعت براي هرر  تأ 1

 مورد گزارش
 ريال 300000

كارشراا   به گزارش مسئولين واحد و تائيد 

 ناظر قرارداد

عدم رعايت مروازين و مررررات اداري بره ازاء هرر مرورد       2

 گزارش  
 ريال  300000

به گزارش مسئولين واحد و تائيد كارشراا   

 ناظر قرارداد

 ريال 500000 عدم رعايت موازين بهداشتی به ازاء هر مورد گزارش   3
به گزارش مسئولين واحد و تائيد كارشراا   

 ناظر قرارداد

به گزارش مسئولين واحد و تائيد كارشراا    ريال 500000عدم رعايت هر يك از موارد قيد شده در قرارداد به ازاء هر  4
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 ناظر قرارداد مورد گزارش  

 ريال 200000 ناهماهاگی در فرم لباسهاي كاركاان هر نفر  5
به گزارش مسئولين واحد و تائيد كارشراا   

 ناظر قرارداد

كارت سالمت شغلی و دوره بهداشرت عمرومی   ارائه ندادن  6

براي پرسال تحت امر تا يك ماه بعد از عررد قررار داد بره    

 ازاي هر روز

 ريال 200000
به گزارش مسئولين واحد و تائيد كارشراا   

 ناظر قرارداد

مربوطه بره ازاي هرر   ماهانه و روزانه عدم انجام تست هاي  7

 مورد
 ريال 1500000

واحد و تائيد كارشراا   به گزارش مسئولين 

 ناظر قرارداد

عدم تعمير به موقع و راه اندازي دستگاه موجود در محرل   8

 بيش از سه روز به ازاي هر روز بی خطر ساز
 ريال 2000000

به گزارش مسئولين واحد و تائيد كارشراا   

 ناظر قرارداد

مبلغ كل قذرارداد   % 10به منظور حسن اجرای تعهدات پامانكار باید قبل از عقد قرارداد ضمانت نامه بانكی به مازان  -26

 .ارائه نماید تكاببه واحد امور قرار دادها شبكه بهداشت و درمان بعنوان حسن انجام كار 

وزن را به صورت دست نخورده و بدون هاچگونه تغااذر در آن   يار عفونی پامانكار متعهد است زباله های بامارستانی -27

 تحویل نمایند. مأمورین شهرداریبه نماید و 

)شامل مشاهده و ثبت شاخص هذای فازیكذی فرآینذدهای سذترون      مكاناكی یشپاپامانكار موظف است در خصوص  -82

انذدیكاتور   تسذت  ویذال روزانذه جهذت گااشذتن     پذایش باولذوكیكی  و سازی نشان داده شده توسط درجه ها و ثباتها است.(

 در داخل دسذتگاه اقذدام نمایذد. و بعذد    جهت تایاد عملكرد دستگاه می باشد  استئارترموفالوس باولوكیک كه حاوی اسپور

 جهت انكوبه نمودن به كارشناس بهداشت محاط بامارستان )ناظر قرارداد(تحویل دهد.

پامانكار موظف است نسبت به ثبت پایش های مكذاناكی و باولذوكیكی اقذدام نمایذد و بذه عنذوان مسذتندات جهذت          -29

 اطمانان از صحت عملكرد دستگاه بی خطر ساز نگهداری نماید. 

 تهاه ویال استئارترموفالوس به عهده پامانكار می باشد. -30

بایست تحت نظارت دقاق كارشناس بهداشت محاط بامارسذتان   ثبت پایش ها و گااشتن ویال استئارترموفالوس می -31

 انجام گارد.

 در صورت خرابی دستگاه بی خطرساز در اسرع وقت به كارشناس بهداشت محاط اطالع داده شود. -32
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سذاعت نسذبت بذه راه انذدازی دسذتگاه اقذدام        24در صورت خرابی دستگاه بی خطر ساز پامانكار موظف است ظرف  -33

نی در سذاختمان  تا از تجمذع زبالذه هذای عفذو    رای رفع خرابی از شركت سازنده دستگاه درخواست رفع ایراد گردد و بنماید

در  نماباشذد. ( ه و رفع ایراد دستگاه بی خطر ساز)پامانكارمجاز به تعمار خودسرانجلوگاری بعمل آید.دستگاه بی خطر ساز

يار اینصورت كافرما مجاز خواهد بود زباله های عفونی را جمع آوری واز طریق شركت های مجاز بی خطر ساز ، بی خطر و 

 درصدجریمه از مطالبات شركت كسر نماید15هزینه مربوطه را پرداخت و با اعمال 

ر ان می تواند رأساک اقدام به تعماذ ستدر صورت عدم اقدام فوری پامانكار در خصوص تعمار دستگاه بی خطر ساز بامار -34

سه برابر هزینه)سه برابر فاكتور صادره جهت تعمار( آن را از محل مطالبات پامانكارو یا مبلغ قرارداد كسذر   كارفرمانموده و

 نماید.

هذای  جمع آوری زباله از بخش های بامارستان تا جایگاه بی خطر ساز به عهده بامارستان می باشد. تفكاذک كاسذه    -35

 زباله و قراردادن آن در جایگاه بی خطرساز به عهده پامانكار می باشد.

پامانكار ملزم به رعایت تمامی دستورالعملهای اعالمی از سوی سازمان بازیافت بوده و ملزم به ارائه گزارش روزانذه بذه    -36

 می باشد.بهداشت محاط بامارستان كارشناس 

وع قرارداد فرد یا افراد ) حقاقی و حقوقی ( واجد شرایط را كه صذالحات آنذان   كارفرما بر حسب كمات و كافات موض-37

 به تائاد باالترین مقام دستگاه رساده است به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید.

شذركت و  كلاه پرداختها به طرف قرارداد با تائاد ناظر یا ناظرین صورت گرفته و نظارت عالی بر اجرای تعهدات قانونی -38

 است.  قرارداد كاركنان متبوع آنها با ناظر

 روز كتباک به كارفرما اعالم گردد. 5هرگونه تغاار در وضعات شركت طرف قراداد می بایستی ظرف مدت  -39

در صورتاكه كارفرما تشخاص دهد كه شركت موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگاار نموده یا در نحذوه انجذام كذار    -40

ده و یا به هر دلالی از انجام موضوع قرارداد سرباز زند جریمه الزم اخا و تذاكر كتبذی صذادر خواهذد شذد و در      قصور ورزی

صورت تكرار و صدور باش از سه اخطار كتبی كارفرما می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید بذدیهی اسذت پامانكذار    
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امان خسارات وارده كارفرما می تواند راساک نسبت به تامان آن از جبران خسارات وارده می باشد و در صورت عدم ت به ملزم

 محل مطالبات یا سپرده حسن انجام پامانكار اقدام نماید.

چنانچه شركت قصور یا تقصاری در انجام اموری كه منتج به در نظر گرفتن جریمه در صورت حساب ماهاانذه اسذت    -41

 واهی انجام كار اقدام خواهد شد. داشته باشد پ  از كسر موارد نسبت به صدور گ

نحوه جمع آوری زباله باید به گونه ای باشد كه پ  از برداشت زباله اثری از آن به جا نمانذد و در صذورت پراكنذدگی     -42

 زباله می بایستی با وسایل تنظاف موجود جمع آوری شود. 

توسذط كارفرمذا در   با برچسذب مربوطذه   زباله عفونی عبارت از زباله هایی خواهد بود كه در كاسه های مشخص شده  -43

 محل نگهداری موقت زباله گااشته شده باشد. 

قذرارداد باشذد و    بهداشذت محذاط    نوع زباله های عفونی و يار عفونی می تواند شامل كلاه موارد مورد نظر كارشناس-44

 .مكان اعالم نظر در این مورد را نخواهد داشتمانكار اپا

پامانكار موظف است زبالهای عفونی را بعد از توزین و ثبت آن در فرم های مخصوص در هر شافت جهت جلوگاری از  -45

پامانكار حق تجماع زباله های عفونی و ياذر عفذونی شذافتهای مختلذف را     انباشته شدن اقدام به بی خطر سازی نماید . )

 ( بی خطر سازی در یک شافت را ندارد.جهت 

 شركت در این مناقصه به مفهوم آشنایی با قوانان دولتی و دانشگاهی مالی و معامالتی می باشد. -46

پامانكار موظف است در آخرین ماه قرارداد اقدام به ارائه مفاصا حساب از دارایی و تأمان اجتمذاعی جهذت دریافذت     – 47

 نماید. ذیحسابی بامارستانمسئول حق الزحمه به 

توسط شذركت هذای مجذاز و اعذالم شذده در       كالابراساون سالاانه دستگاه هایدروكالونسبت به پامانكار موظف است -48

 ارائه نماید. بهداشت محاط بامارستان و گواهی كنترل كافات به اقدام نماید  IMED  سایت 

شركت های مورد تایاد اداره استاندارد انجذام دهذد و گذواهی    است ضخامت سنجی دیگ بخار توسط پامانكار موظف  -49

 ارائه نماید. بهداشت محاط بامارستانرا به  هولوگرام دار مربوطه
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نمایندگی مجاز اعالم شذده توسذط شذركت كاسذپان     پامانكار موظف است سروی  و تعمار موردی و دوره ای توسط -50

 اد انجام دهد.با تامان قطعات مربوطه در طول مدت قرارد البرز

پامانكار موظف است كلاه تعمارات و سروی  كذاری دسذتگاه هایذدروكالو را در وقذت اداری و زیذر نظذر كارشذناس         -51

تحویذل   بهداشت محاطتجهازات پزشكی بامارستان انجام دهد و یک نسخه از صورتجلسه تعمارات و سروی  كاری را به 

 نماید.

تاساسذاتی و  -در تحویل پامانكار مذی باشذد و هذر گونذه تعماذرات سذاختمانی       كل ساختمان بی خطر ساز بامارستان-52

 تجهازاتی بر عهده پامانكار می باشد.

پزشک طب كار -شايل در بی خطرساز)بترتاب:مراجعه به كارشناس بهداشت حرفه ای بامارستان معاینات دوره ای پرسنل انجام-53

-نوار قلذب -انجام اودیومتری و اپتومتری-در صورت ناازB م واكساناساون هپاتات انجا-اخا تاتر آنتی بادی-انجام آزمایشات روتان–

اخا كارت سالمت شغلی با اعتبار یكساله از واحد بهداشت حرفه ای و تكماذل  -انجام گرافی قفسه سانه و اسپارومتری در صورت نااز

 رای پرسنل مربوطه بر عهده پامانكار می باشد.ب ارائه گواهانامه دوره بهداشت عمومیپرونده بهداشتی در واحد مربوطه( و 

دارا بودن قرارداد فی مابان پامانكار و آزمایشگاه معتبر و مورد تایاد سازمان حفاظت محاط زیست جهت تایاد كذاركرد دسذتگاه   .54

الزامی درمان پارانشذهر از نظر فرایند بی خطر سازی)تست ماكروبی(بصورت ماهانه در طول مدت قرارداد پامانكار با شبكه بهداشت و 

 می باشد.

 5400اذزان زبالذه عفذونی ماهانذه حذدوداک      و م گرمكالذو  180 حذدوداک  شهدای مازان زباله عفونی روزانه بامارستان  – 55

 می باشد. گرمكالو 64800و مازان زباله عفونی ساالنه حدوداک  گرمكالو

 شرایط شركت در مناقصه:-56

 زمان: 

 می باشد. 25/6/1396لغایت 16/6/1396توزیع استعالم بهاء از تاریخ .1

 می باشد 26/6/1396. تحویل پاكت از شركت ها لغایت مورخه 2

 انجام خواهد گرفت. 27/6/1396مورخه  شركت هابازگشایی پاكت .3
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 . بودخواهد  1/7/1396 مورخهمی باشد و تاریخ شروع قرار داد  1396 مهرماه سال  عقد قرارداد با شركت برنده .4

بذه   نماینذد و پاكذت هذا را     كه ممهور به مهر شذركت را ی الف، ب و ج  مدارک مربوطه در پاكت ها شركت كنندگان باید 

 به شرح ذیل تحویذل واحذد  یكشنبه روز 26/6/1396 صورت در بسته و مهر و موم شده حداكثر تا پایان وقت اداری مورخه

 نمایند. تكاب شبكه بهداشت و درمان  حراست

 :حاويپاكت الف  -الف

 كپی اساس نامه )اساس نامه باید راجع به بند قرار داد باشد(.1

 )مجوز راجع به بند قرار داد باشد(از مبادی ذیربط .مجوزهای الزم و مورد نااز برای انجام كار 2

کلیه اوراق )همین برگ شرایط ( بصورت امضاء و مهرشده  ییادا  ر .3

  اخل پاکت قرار ا   شو  

 .كپی مجوز معاونت بهداشتی)مجوز راجع به بند قرار داد باشد(4

   شذذماره بذذه حسذذاب بانذذک رد وجذذوه سذذپرده اسذذتانی  بذذه نذذاممبلذذغ باسذذت مالاذذون ریذذال .اصذذل فذذاش واریذذزی بذذه 5

پاكت -ب بامارستان از طریق استعالم بهاء بی خطر ساز وواگاارجهت شركت در صاردات  نزد بانک   0103034747002

 می باشد. پاشنهاد قامتب حاوی: 

 می باشد. پاكت الف و بپاكت ج حاوی: -

 اسذتعالم بازگشایی نخواهذد شذد و از دور   پاكت ب  شركت مربوط  محتویات پاكت الف كامل نباشد:در صورتی كه 1تبصره

 حاف خواهد شد.

شركت های شركت كننده در مناقصه  تمامی 5مربوط به پاكت الف بند وجه سپرده  تكاب:شبكه بهداشت و درمان 2تبصره

 خواهد داد.  مربوطه عودتهای بعد از عقد قرارداد با برنده مناقصه به شركت را 

درمان اقدام ننماید شركت دوم به عنوان برنده با شبكه بهداشت و جهت عقد قرارداد  : در صورتی كه شركت برنده3تبصره 

 اعالم خواهد شد بدیهی است وجه سپرده به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.
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 : شهداي تکاببيمارستان  پيشاهاد قيمت

 

بری   شرركت .................................جهرت  ....................... در .................. داراي سرمت ........... ..........اياجانب ....................

: بررراي هركيلررو  شررهداي تکرراب بيمارسررتان و دفررع پسررماندهاي عفررونی و ويررر عفررونی   حمررل خطرسررازي و

  ....................ريال............

 

 پيشاهاد می نمايم. ريال....................................................و ساالنه مبلغ .......ريال .......................ماهانه مبلغ ............. 

و پاكرت   نمايادممهور به مهر شركت  رااستعالم محتويات و اوراق  پاكت الف و ب می بايست  *شركت كاادگان محترم

واحرد  بره   26/6/1396حداكثر تا پايران وقرت اداري مرور      و مهروموم شده در بسته بصورتنيز ب و ج را -هاي الف

 تحويل نماياد. تکاب شبکه بهداشت و درمان حراست
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