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 “ از وب سایت   واگذاری مکان بوفه فروش مواد غذایی بیمارستان شهدای تکاب مزایدهنحوه دریافت شرایط         ”

 

   بیمارستان شهدای تکاب می مکان بوفه فروش مواد غذاییواگذاری  مزایدهمتقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در-

  بایست به شرح ذیل اقدام نمایند :

سایت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تکاب از 42/66/6931لغایت  61/66/6931از تاریخ  مزاریده  رامتقاضیان می بایست اوراق  (1

دانلود نمایند و پس از تکمیل کامل به حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب واقع   www.tekab.umsu.ac.irبه آدرس:

 خیابان انقالب ستاد شبکه بهداشت و درمان طبقه اول  تحویل نمایند. –در تکاب 

 که در  اب( فقط در زمان مقررشبکه بهداشت و درمان تک بدیهی است دریافت اسناد از سایت )سایت (2

 اشاره شده قابل دانلود و عودت خواهد بود.  مزایدهبرگ 

به حساب شماره   )دویست هزار ریال(ریال  000/400بایست مبلغ می های مربوطه()از سایتمزایدهمتقاضیان جهت دریافت اوراق  (3

گذاشته و به همراه « الف»نزد بانك ملـی)واریز در کلیه شعب بانك ملی( واریز و فیش مربوطه  را در داخل پاکت    8422101148112

  باشد(نمی ستردادسایر پاکات در موعد مقرر تحویل حراست شبکه نمایند.)این مبلغ قابل ا

 با تشکر

 «امور قراردادها ،شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تکاب»
 

http://www.tekab.umsu.ac.ir/
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 ”  در پاکات گذاشته شودپاکات خودداری نموده و تمام مدارک باید به ترتیب جدول ذیل از گذاشتن هر گونه مدارک اضافی در “  

ت 
پاک

 «
ف

ال
» 

 توضيحات مدارك مورد نياز جهت شركت در استعالم رديف

ضمانتنامه شامل مزایده در  شرکت( تضمین 4  مزايده تضمين شركت در  1
مورد بانک از پست  بانکی ،  نامهضمانت )ارائه
یا  باشد(نمیشبکه بهداشت و درمان تکاب  قبول

در وجه شبکه بهداشت و درمان تکاب  نقدیفیش 
-اعالمی مربوطه  حساب مبلغ و شماره و بر اساس

 در برگ شرایط. 
 

 

2 

 برگ شرایط(  1)پیوست شماره اعالم شماره حساب  
های دریافتی سپرده)به منظور ارائه خدمات بهتر و سریعتر جهت استرداد 

هایی که وجه نقد به حساب اعالمی واریز کرده اند،درج شماره حساب ازشرکت
 باشد. برگ شرایط الزامی می 1بانکی )ترجیحاً صادرات( بر روی پیوست شماره 
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 های مربوطه( استعالم)ازسایتشرایطدریافت اوراقجهتمتقاضیان 
شماره حساب  ریال )دویست هزار ریال( به 111/811مبلغ  بایستمی

پاکت مربوطه را در داخل واریز و فیش ملـینزد بانک  8422101148112
 دبیرخانهدر موعد مقرر تحویل سایر پاکات  همراه و به گذاشته« الف»

-حراست شبکه بهداشت ودرمان تکاب نمایند.)این مبلغ قابل استرداد نمی

 باشد(

 

ت 
پاک

 «
« ب

 

 رديف

 ب“در پاکت  ترتیب ذیلمدارك مورد نیار جهت شرکت در استعالم که باید برابر ”
 توضيحات قرار داده شود.

1 

 
برابر با اصل  صنفی ) پروانه کسب بنام شرکت کننده ( معتبر پروانهتصویر 

 توسط مبادی ذیربط )دادگستری(

 4  ) 
شـده   پیشنهادهائی که بعد از مهلت مقرر واصـل 

 1نخواهند شد باشد درکمیسیون استعالم مطرح

افـراد   و اثرانگشت  ( کلیه مدارك باید به امضاء1
  شرکت باشند.

مبتم،مهههط، ، موهه ،ا،  هه    ،  بههپ شنهههات     -2
-شنهات   تي كپ بع   ز متله   اله ش هه ا ، شهه هه ا     

 0 وو ه  ه   ثط   اب ه تطتنب

 گرددگشت انکلیه اوراق توسط شرکت کننده امضا و ثبت اثر  2
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 پيشنهاد قيمت 

 برگ شرایط(2 شماره )پیوست
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 تعهدنامه منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتی

 برگ شرايط ( 1) پيوست 

 

  

 

  الزامی است در غیر آن سپرده شرکت در استعالم شخص برنده به نفع شبکه بهداشـت و  کپی برابر اصل مدارك خواسته شده در حین عقد قرارداد برای شرکت برنده

 نماید.گر با امضاء این شرایط حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب میدرمان تکاب ضبط خواهد شد و استعالم

 0اشدارائه کلیه مدارك درخواست شده در جدول فوق جهت شرکت در استعالم الزامی می ب  

   این چك لیست، از تحویل مدارك خـوددرای فرماییـد. و اثر انگشت بدون تکمیل و امضاء و                                                                                                                                                                                                                 

    

 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب
 ((6931-6931سال  –شهرستان تکاببیمارستان  مکان فوفه فروش مواد غذایی )) چك لیست مدارك الزم جهت شرکت در استعالم عمومی واگذاری 
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  در حساب  مزایده) نفرات اوّل و دوّم ( تا مرحله تنظیم قرارداد با نفر اول  مزایدهسپرده شرکت در

ها پس از طی مراحل اداری مربوطه عودت داده خواهد باقی و مابقی سپرده بیمارستان سپرده 

 شد.

 نامه بانکی به میزانبه منظور حسن اجرای تعهدات مزایده پذیر باید قبل از عقد قرارداد ضمانت  

، یا همان مبلغ را به  مـاه 32 اعتبار کل قرارداد بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات با مبلغ 22%

بابت   2333512263229 بشمارهشعبه تکاب   بانك صادرات صورت وجه نقد به حساب سپهر

 واریز نماید. سپرده حسن انجام تعهدات بنام بیمارستان شهدای تکاب

ای قانونی قرارداد را دارا شده باید قابلیت تمدید تا ارائه تسویه حساب هبدیهی است ضمانت نامه ارائه  تبصره: 

 باشد.

  روز کاری شبکه به استثنای ایام  7از تاریخ ابالغ نتیجه ظرف مدت  مزایدهدر صورتیکه برنده اول

تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد حاضر نشود سپرده شرکت 

ضبط و مراتب به برنده دوم استعالم ابالغ خواهد  بیمارستان شهدای تکابدر استعالم به نفع 

روز کاری دانشگاه به استثنای ایام تعطیل نسبت به  7رف مدت شد و اگر او نیز از تاریخ ابالغ ظ

بیمارستان  سپردن تضمین حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام نکند سپرده او هم به نفع 

  ضبط خواهد شد.شهدای تکاب 

  برگ شرایط اعالم نموده است محل اقامت قانونی استعالم پذیر و شماره تلفن همان است که در 

  پیشنهادات واصله با حضور اعضاء یا نمایندگان کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بدیهی

شبکه بهداشت و ش ترتیب اثر داده نخواهد شد و است به پیشنهادات کلی و مبهم و مخدو

 در حین بررسی و پس از آن در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود. درمان تکاب 

 پذیران جهت تسلیم پیشنهادات خود الزم است به شکل ذیل عمل نمایند : مزایده 
 

  )) از گذاشتن هر گونه مدارک اضافی در پاکات خودداری نموده و تمام مدارک باید به ترتیب ذیل در پاکات گذاشته شود (()) از گذاشتن هر گونه مدارک اضافی در پاکات خودداری نموده و تمام مدارک باید به ترتیب ذیل در پاکات گذاشته شود ((  توجه :توجه :

 گردد: آموزشی درمانی شهید مطهری  ارومیه ارائهامور تأسیسات مرکز استعالم  ج( جهت–ب–پاکتی )الفشکل سه پیشنهاد به 

هر یک از سه پاکت الف، ب و ج باید جداگانه الک و مهر شده و جمعاً در لفاف یا پاکت الک و مهر شده دیگری گذاشته شوند هر یک از سه پاکت الف، ب و ج باید جداگانه الک و مهر شده و جمعاً در لفاف یا پاکت الک و مهر شده دیگری گذاشته شوند     توجه :توجه :

  به وضوح نوشته شده باشد.به وضوح نوشته شده باشد.    ، شماره تلفن همراه، شماره تلفن همراهمزایده مزایده نام و نشانی استعالم گر، عنوان نام و نشانی استعالم گر، عنوان و روی آنها و روی آنها 

  

 حاوی :« الف » پاکت 

  حساب سپرده بیمارستان شهدای تکاب به شماره که به  میلیون (پنج ) ریال222/222/6مبلغ   فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی به

  حساب ذکر شده صادر شده باشد. نفع بانک صادرات و یا به 2333512263229
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بیمارستان کد پستی    -   033157931637کد اقتصادی دانشگاه:      -  30222202267:     تکاب  بیمارستان شهدای تکاب شناسه ملی 

 67735-67566:    شهدای تکاب 
 

نامه معتبر بانکی ارائه نماید این ضمانت نامه باید حداقل دارای ســه مـاه   ضمانتمزایده گر برای شرکت در مزایددر صورتیکه  : 1تبصره 

 اعتبـار باشد.

  مزایده گردد می توانند با ضمانت نامه مأخوذه در آن اشرکت می نمایند ولی بنا به دالیلی استعالم تجدید میمزایده اشخاصی که در یک

 مجدداً شرکت نمایند به شرط آنکه ضمانت نامه مذکور اعتباری حداقل یک ماهه و قابلیت تمدید سه ماهه داشته باشد.

–این مورد قبول مزایده در  شرکتو سپرده  انجام تعهداتکار و یا حسن انجام حسن جهت بانک های صادره از پست نامه ضمانت : 2تبصره 

 باشد. نمیشبکه 

ریال )دویست هزار ریال( به  222/222بایست مبلغ  می های مربوطه()از سایت مزایده متقاضیان جهت دریافت اوراق شرایط  : 3تبصره 

گذاشته و به « الف»نزد بانک ملـی )قابل واریز در کلیه شعب( واریز و فیش مربوطه  را در داخل پاکت   2399072232229ره  حساب شما

 نمایند. )این مبلغ قابل استرداد  نمی باشد( همراه سایر پاکات در موعد مقرر تحویل حراست شبکه بهداشت ودرمان تکاب

  حاوی :« ب » پاکت 
  اصل پروانه کسب مرتبط با موضوع واگذاریاصل پروانه کسب مرتبط با موضوع واگذاری  تصویر برابرتصویر برابرتصویر تصویر   --

  ..موظف می باشد در صورت اتمام اعتبار مدت در طول اجرای قرارداد نسبت به تمدید آن اقدام نمایدموظف می باشد در صورت اتمام اعتبار مدت در طول اجرای قرارداد نسبت به تمدید آن اقدام نماید  مستاجر مستاجر تبصره: تبصره:     --

 شناسنامه  ، کارکت ملی الزامی است ارائه تصویر  -

--      
  پذیر اقرار می نماید که نمونه قرارداد پیوستی رابطور کامل رویت نموده است. مزایده   --

الزامی است در غیر آن سپرده شرکت در استعالم مزایده کپی برابر اصل مدارک خواسته شده در حین عقد قرارداد برای برنده  :1تبصره 

گر با امضاء این شرایط حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از مزایده ضبط خواهد شد و  بیمارستان شهدای تکاب شخص برنده به نفع 

 نماید.خود سلب می
 

 حاوی : « ج » پاکت 
،قیمت که به صورت خوانا ، بدون قلم خوردگی و بدون امضاء شده توسط شرکت کننده  کلیه برگ شرایط حاوی 

ماهیانه و به مهر  الزم است پیشنهاد به صورت ممهور و اثر انشکت و یا قید و شرط مجزا که توسط افراد مجاز امضاء و 

عداد و حروف نوشته شده، بدیهی است در صورت بروز اختالف بین ا.سالیانه به عدد و حروف نوشته شده باشد 

  عمل قرار خواهد گرفت. حروف مالک 
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 موضوع برگ شرایط:  -3ماده «

سبهدتشاا  س هاا ست تداا سفاادمتاسفاار مسمااغتاسغاا ت  س سبهدتشاا  فاار مسمااغتاسغاا ت  س سسسغرفاا مکاات سعباات است اا ستاست اات  س

س ات اسبهدتش س س تحدهتيسذ ربطسطبقست  تندت اهتيس

 

 : اجاره مورد -2 ماده
سمحغط سبیمت   ت سشهدتيستکتبسسسمحلسا س تقعسامینسم رمربعسس سیبسم رتژكلسب سمکت س تگ ت يستاست  سعبت ا

 

 :قرارداد مدت  -1ماده 
سسفغتهدسبغاسشمس ستمتمسب سمداس كس تلسس03/11/79لغت  سس1/11/79تاستت  خسسسقرت اتاسمداس

 

س: نحوه پرداخت - 0ماده 
سست ات  سسمتهتنا سسمبلا سسپراتفا سسا س  ا13ستاسبای سستاتفیرسس،سنمت ادسستقادتمسسبهاتسست ات  سسپراتفا سسبا سسنساب سسهرمات سست لسبت دسمس ت ر

شادس،سمامتن سنتما س س اتس اترا ستحامینسحسانستنداتمست هادتاسسسسسسسسسسسفغتهادسسماغ رسس تنابسستاسبار سشارت طسسس کطرفا سسفسخسمغ ب

سب سنحغسشبک سبهدتش س سا مت سمبطسفغتهدسشد سس

سباا سبهاات ست اات  سمغقااعسباا سپراتفاا س سپیگیااريس سپراتفاا سپاای سا  تفاا ستاستعاا ستلاا كرسفااغ سمااغت اسمساالغلی ست اا سبااد ه 

س.مغ رفغتهدبغاسنتظرقرت اتاسعهد 

سب ست نسبر سشرت طسبرسعهد سمس ت رسفغتهدسبغا.ممنتسكسغ سقتنغن سم  لقسسس1تبصر س:س
 

س: تهیه و نصب کانیکس -6ماده 
تهیا س،سحمالس ستصاابسكاتنیکعسباا سعهاد سمسا ت رسماا سبتشاد،سسا سپت اات سقارت اتاسنیا ستف یاات س تگا ت يس س ااتستن  اتلس  سسباا سسسسسسسسسسسس

 سسعهد سمس ت رسفغتهدسبغا
س

 تعهدات موجر:  -5ماده  
سمغ رسم  هدست  سمحلسمغمغعسبر سشرت طس تس ه ست ت  سطبقسصغ تدلس ستنظیم ستحغ لسمس ت رسنمت د.س -1-6

بت س  سشخص س تسب ناغت سناتظرسبا سمسا ت رسم رفا سنمت ادسكا سمسا ت رسمکلادسبا ست داتاسهماتهنگ س امسباتسسسسسسسسسسسسسسسمغ رسم س-1-6

س.بتشدسنتمبرا سم 

سندت ا. تسمس ت رسمغ رست هديس ه ستتمینسغ تس ست تبسذهتبسپر نلسس-0-6

مااغ رسهیوگغناا سمساالغلی  سا سقبااتلسما غاشااد ست نااتتس سلااغتامسمساا ت رسندتشاا  س سحااادس سنگهاادت يس  سباارسعهااد سس-4-6

سمس ت رسم سبتشد.

مااغ رسب اادستاستتمااتمسباار سقاارت اتاسسهیوکغناا ست هااديسمبناا سباارستحغ االسگاارف نسمااغتاسفااغ تك س،سبهدتشاا  س سلااغتامس سسس-5-6

سمس ت رس تسندت اس.ستدهی تاستتمینسشد ستغ ط
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مغ ر هاا ست اات  سفحااتيسماا كغ س اارقال سا  تفاا سنکاارا ست اا س سمساا ت رسنیاا ستقاارت سماا سات اسكاا سهیوگغناا س  هاا سس-6-6

تحاا سعنااغت سحااقسكساابس سپییاا س سصاانا س س اارقال س سغیاار سباا سمااغ رسپراتفاا سننمااغا س ساماات ستن حاات سمااداست اات  سسسسسس

سبغا سس سسهیوگغن ستاعت  ستاست نسبتب سندت اس.سمس ت رسمکلدسب ستخلی س ستحغ لسمغ است ت  سب سمغ ر

س سقااغتنینس اات رس ست  مااتع ستااتمینسقااتنغ سكاات ،سقااتنغ سامیناا سا سمساا ت رستنسااتن سنیاار يسمطتلبااتاسقبااتلسا سمااغ رس-9-6

سذ صاا  س سذ ااربطسقااتنغن سمرت ااعس اات رس ست  مااتع ستااتمینس ااتامت ست  مااتع ،ستمااغ س سكاات س ات اسبرتباارسا سمربغطاا سم اار تا

س.سسبتشدسم سذ ربطسقغتنینس عت  سب سمغظدسمس ت رس سندت اسمسغ لی  سغن هیوگ

سحدتقل(سساتنیگت ستف  فسحلس74سمتا سكمی  ستصغ بس ا صغ اسا  لسذكرسبتستلب  )سبر سشرت طسفسخسبرتيست  سمغ رمدتا -9-6

سم سصتا سنی سمس ت رسبرتيسكمی  سهمینستتدیدسلحتظسبتسشرت طست ن.ساهدستط عسمس ت رسب سك بتًس تسمغمغعسفسخستاسقبلسمت س ك

سبتشد

 : تعهدات مستاجر:9ماده 
تاسمرت ااعسقااتنغن سسپر تناا سف تلیاا هااتيسفناا س ستف قاا س امس سسصاا حی بت ساا سسمساا ت رس سكلیاا سكت كناات س يسماا سسس-1-9 

سبتشد.سسس سمنت بسبتسمرت  ینستغ طسمس ت رس سكت كنت س يستل تم سم ساتش  سبتشدس سبرفغ اسمح رمتن ذ ربطس تس

سبهدتشاا سكت شاانتتستاا كرتاس سهااتس تهنماات  سباا س سبتشااندسم  باارسبهدتشاا  سكاات اسات تيسبت اادسبغفاا سكت كناات سكلیاا -1-9

س.نمت دسعمل س تس نهتس سنمغا ستغ  سمرك سمسلغلینس ت رس سعاغن سكن رلسكت شنتتس سمحیط

سه  ن سكت شنت  ست یینسمی ت سبهت س سه  ن سا جس گه سا س  انتم سبرسعهد سمس ت رسم سبتشدسسس-0-9

سًس تس  تًسب سغیرس تسندت ا.سمس ت رسحقس تگ ت يسمغ است ت  س تسك س-4-9

سباار سشاارت طس،سمااغ است اانستثبااتاس سمیااتهد سصااغ اسا  ناادت اس س تست اات  سمحاالسا سكاات بريستغییاارسمساا ت رسحااقس-5-9

س.گرااسم سفسخس کدتنب سبصغ ا

س.بتشدسم سشبک سبهدتش س سا مت س سبیمت   ت سسهتيسبتا تسبتسهمکت يسب سمکلدسمس ت ر-6-9

سكاا سنمت اادسگاا ت مس سبتاا اادسفاادمتاست تداا سنحااغ س ست اات  سمااغ اسمحاالستاسبخغتهاادسكاا سلحظاا سهاارسات اسحااقسمااغ ر-9-9

س ر ماا س سبرفااغ ا(س10سمااتا )سبهدتشاا  سنتماا س دااینسبرت ااتتسا غیرت نصااغ ا.سنمت اادسبرطاارفس تستع ماا سمااغت اسبت اادسمساا ت ر

س.بتشدسم سبغف سمس ت رسم غ  ستمرسعغتقبسكلی س سشدسفغتهدست طیلسنیتاسا صغ اس 

سمساا ت رسسنیااغاسمیساارسف لاا سقاارت اتاسمساا ت رسسمااداس ااتف نسپت اات ستاسقباالسمساا ت رس د اادسستن خااتبسكاا سصااغ ت سا س-9-9

ستاتماا سفااغاسف تلیاا سباا (سسماات س اا ستااتسحاادتك ر)سس د اادسمساا ت رستن خااتبستااتس،سقاارت اتاسمااداسپت اات سا ست اا سمغظاادسف لاا 

 ك سمیمغلست د لس  تل سنخغتهدسگرا د.،اهد

محالسماغ است ا اتا س تسصاحی سسسسسسمس ت رسم  هدست  سسا سپت ات سماداسقارت اتاس اتسلاديستلاساخسماغ است ات  س تستخلیا س سسسسسسسسسس-7-9

 گغن سافلس ستصرف سا س  س تسندت ا. س تل ستحغ لسبدهدس سحقسهیچس

سكت كنت سمس ت رسمغظدسب س عت  سنظتمتاسعمغم س سا  غ تل ملسهتيسحاتظ  س ستن ظتم سمغ رسمیبتشند.س-13-9

كاالسسا صاادا سشااغاسهم ماات سبااتستمحاات سباار سشاارت طس ااكسف اار سماامتن نتم سبااتنک سباا سمیاا ت سسسماا سمساا ت رسم  هاادس-11-9

 سسقارت اتاسسحسانستنداتمست هادتاس،پراتفا سبمغقاعست ات  سبهات س تخلیا سماغ است ات  سا سماغت اسفساخسسسسسسسسسسسسستحامینسس تس ه سسقرت اتا

تااتسا صااغ استخلاادسمساا ت ر،مغ رسب غتناادسمطتلبااتاسفااغا تسبااتسسا ستف یاات سمااغ رسسقاارت ساهاادسسقاارت اتاتتمااتمسمغعاادسقااتنغن س

ا سصاغ ت سكا سسمسا ت رسبا سهارس اكس اتسسسسسسسسمناغ سبا ست تدا ستحامینسما كغ سما سبتشاد،سسسسسسسسقارتاتاسستنایا سسس صغلس  ست  یاتسنمت اد.س

عاادمسسكلیاا ست هاادتاسفااغاسباا سطااغ س  داا س س ااتسكلاا سعماالسننمت اادس س ااتسمغ بااتاسماار س سا اات س تسفاارته س ااتااس سهمونااینس

تغتنادسباد  ستنداتمستیار اتاستات يس سقحات  ستحامینسفاغ س تسبا سنااعسفاغاسمابطسنمت ادس،سسسسسسسسسسسسسستخلی سا سمغعدسم ر س،سماغ رسما سس

 ست تداا سماتصتحسااتبستاسسبیماا س سقرت اتاسا سصااغ اس عت اا سكتماالسماااتاسقاارت اتاتن حااتيسمااداسا سغیاارست اانسصااغ اسپااعستاس
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)مساالغلی سات ت ا س سعادمسباده سمسا ت رسبتبا ست اغ سم غقا س ست دااتاسفسات اسستحامینسما كغ سبا س يسمسا راسفغتهادسشد.سسسسسسسسسسسسس

  تحدس/مرك سم سبتشد.(سنتظرقرت اتام كغ سسممتن نتم تف س

تشااخت س سسفساات ت ست اا سكاا ستاس تناابست س سكت كناات س يسباا سمااغ رسس س ااتسماارت  ینسسسسلس باارت لغمساا ت رسمسااس-9-11سس

هااتيسح ااغق س س  ت اا سسلی لغلی سمساا ت رس تفااعسمساالغبتشااد.سبااد ه ست اا سمسااسماا س  اادس ت اسماا سح ی اا س سح ااغق سثتلاا 

سكت كنت سم كغ سا سقبتلستشخت سثتل س سمرت عسقحت  سنخغتهدسبغا.س

سبارتيسسا گاريسسالیالسسهارسس اتسس سفارايسسحاتظا سس عت ا سسعادمسس اتسس ست منا سس  ات لسس  اغاسسدمعسالیلسب ستيسحتاث سچنتنو س-10-9

سسهیوگغنا سسسماغ رسس سباغا سسمسا ت رسسم غ ا سس  سمساغ لی سس  ادسسپای سس يسپغشا سستحا سسهاتيسسنیار يسستاس اكسسهارسس اتسس سمس ت ر

س ت ا سمااتل س س ااتن سفساات تاس باارت سمساالغلسمساا ت رسشااغاسمااغ رسم غ اا سفساات ت سچنتنواا س ساتشاا سنخغتهاادسمساالغلی  

س.بغاسفغتهد

بتشادسكا ًسبا سعهاد سمسا ت رسسسسسسستهی سلغتامس س  ت لستاسقبیلس خوتلس سغیار سكا س ا  سمار   تاست انسبار سشارت طسما سسسسسسسسس-14-9

بتشدس ستهی س  ستماريست بات يسفغتهادسباغا.سا سمامنسكلیا س  ات ل سكا ستاسطارفسمسا ت رسبا سعناغت ستماغتلس ها ست تدا سسسسسسسسسسسسسسسسسم 

مسمناد جسا سصغ تدلسا سپاعستاسكسابسمداغاسفار جسسسسسسستيسثبا سگارااس سف اطستقا سسسسسشغاسبت ادسطا سصغ تدلسا سسسسفدمتاس ت اسم 

س.تاسمغ رستمکت سفر جسفغتهندساتش س

ستمااغتلس ستباا ت س سمصااتل ستمااتمس نگهاادت يسحااادسقبااتلسا سكااتم ًس سشخصااتًسقاارت اتاست اارتيسمااداسطااغلسا سمساا ت رس-15-9

س اتسس س تبا ت سس  ات لسسف ادت سس اتسس سصادم سسناغعسسهارسسبار اسسصاغ اسسا س سبتشادسسما سسمسالغلسسات استف یت سا سك س مغ رسبرفغاسم  لق

سه  نا سسبا سسبت سا  سس سباغاسسفغتهادسسپت اخگغسس سمسالغلسسشخصاتًسسمسا ت رسسشاغاسست داتاس...سس س اغايسس تا سس اببسسبا سسك سفست تت 

س سسحاینسسا سمسا ت رسسلاغتامسس ستدهیا تاسسنگهادت يسسقباتلسسا ست هاديسسهیوگغنا سسسماغ رسس  نمت ادسسمار سس فعسفغا ستاسپاعسسقارت اتا

س.اتش سنخغتهدستتمتم

بتشاادس سسبااغا س ست اا اتا سا گاارستاس  سممنااغعسماا س شااتمیدن محاالسمااغ است اات  س هاا ست تداا س سفاار مسمااغتاسغاا ت  س سس-16-9

سمحاایطسبخصااغ سپخاا س سپاا س ستغا ااعسغاا تيسگاارمس)ا سصااغ استغا ااعسغاا تيسگاارمستفاا سمدااغاستاس تحاادستغ  اا س سبهدتشاا سس

سبتشد.سبتشد(س ست   متلس سفر مستنغتعسافتنیتاستكیدتًسممنغعسم س تحدستل تم سم 

تهیاا س ست اا اتا ستاس  پااغمس ااایدس ستمیاا س س عت اا سمااغتا نسبهدتشاا  سا سمحاالسبغفاا سهنگااتمسعرماا سمااغتاسغاا ت  سسسسس-19-9

س ایدس ه سكت كنت سب سعهد سمس ت رسم سبتشد.س  پغمسمر  يست  سممنتستهی 

ت رسحااقست طیاالس سمساا سبتشاادسماا سشاابسس1صااب س سلغت اا سس9ها اا س ستاس ااتع ساماات ست تداا سفاادمتاسا ستمااتمست ااتمسس-19-9

تغتنادسسسكرا سبغفا سباد  ستفا سمداغاستاسماغ رس تسنادت ا.سچنتنوا ست انستمارسمغ ابستفا لسا ست تدا سفادمتاسگارااسماغ رسما سسسسسسسسسسسسسسسس

 بر سشرت طس تسب سطغ س کدتنب سفسخسنمت د.سس

يست میاارتاس  داا سمکاات ست اات  سسلی سه  ناا لغمسااا سصااغ تیک سمکاات سمااغ است اات  س ااتف مت ستاسبیمت  اا ت سبتشاادس،سس-17-9

رتاسكلاا س ست ت اا سباا سعهااد سمااغ رسفغتهاادسمیاايسمساا ت رس ست سباا سعهااد سقاارت اتاا سمااداس  ااتل(س333/333/13)تااتس اا دس

سبغا.

ماات سسبتباا س بس سباار سمصاارف سمساا ت رسمدت ااب س ستغ ااطسسسستاسكاالسباار س س بسمصاارف سبیمت  اا ت سا سسناای سا صاادس-9-13س

سپیمتنکت سب سحستبسبیمت   ت س ت   سفغتهدسشد سس

یطسبغف س س عت ا سكتمالسبهدتشا سا س تبطا سباتستهیا س سعرما سكلیا ستقا مسغا ت  س سعادمست ا اتا ستاس ات رسسسسسسسسسسسسسسنظتف سمحس-11-9

يسابتلاا س سسيسكیساا سهااتسباا س  اایل سبنااديس  س   يسهاارسگغناا سابتلاا سا ستطاارتفسمحاالسكاات س سبساا  سسهااتيس تحاادس س مااعسمحاایط

سبتشد.ستي،سمر  يست  س سمس ت رسمل مسب س عت  س  سم سپتش سا   س  
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س–ستمااغتلسعنااغت س–س ا ااد)سسمیخصااتاسبااتسطاا سصغ تدلساا ستيسسمن ااغلس غیاارسمن ااغلستمااغتلسا سصااغ استحغ االسس-11-9

 .ندت اس تستاسبیمت   ت ستمغتلسكرا سفت جس س تبدت  سحقسمس ت رس سفغتهدسشدسمس ت رستحغ ل...س(س ست دتا

س  تف مت سمغ رس تسندت ا.هتيسسمس ت رسب س   سمکت سمغ است ت  سحقست  اتا ستاس ت رسقسم س-10-9

كا ستمکات سنصابسبت كادس  اغاسنادت ا،سم الس اتند  چ،سچاتيس سسسسسسسسسسسكلیا سكت هاتسات تيسبت كادسباغا س سا سفصاغ ستق ما سسسسسسس-9-14س

سس.غیر سقیم س  ست یینسشد س سا ستتبلغسبغف سا سم رضسا دسمرت  ینسنصبسشغاس

س.بتشدسبیی رسمربغط ستصنتفسيسمصغب سهتيسقیم ستاسنبت س  ستق مس تسمغتاسعرم سقیم س-15-9

سباا ستخلاادسصااغ اسا س سبر ااتندسبااار مس نهااتس  يسچااتپ سقیماا سطبااقس تسكت هااتستمااتمسشااغاسماا سم  هاادسمساا ت رس-16-9

سبصاغ اسسبار سشارت طسسسقاتنغن سسمرت اعسسبا سسم رفا سسمامنسسمركا سسطارفسستاسگارااسستکارت سسستخلادسستگرس سصتا سك ب ستفطت سنتمبرا 

س.شدسفغتهدسفسخسمغ رس غيستاس کطرف 

س نهااتسقبااتلسا سمساالغلی  س ااتست هاادسهیوگغناا س مااغ رسبااغا سبغفاا سمساا ت رست اا خدتمسا سبغفاا سا سشااتغلستفاارتاسسكلیاا -19-9

سحیاا ست اانستاس سبااغا سمساا ت رسعهااد سباا س ح ااغق ست   رتتاا س سگرتنار شاا سمسااتدلسكلیاا سباا سپت ااخگغد س ساتشاا سنخغتهااد

س.سندت اسمسلغلی  سگغن سهیچسكنند س تگ ت 

يسمساا ت رسستهیاا سا اا گت س یساا  سفر شااگته سبت كاادفغت سا سكلیاا سبغفاا سب هااد ا سصااغ است اا اتا ستاست كاادسفااغت سس-19-9

هاتيستقا مسمصارف سما كغ سبا سعهاد سسسسسسسستنادتايسشاغاسكا سكلیا سه  نا سسسسسسبت سا سقبالستاسشار عست ات  سنصابس س ت سسسسسسم سبتشدسك سم 

سمس ت رسفغتهدسبغا.سس

سسقارت اتاسقبالس سحاینسكات سا سبغفا سبت سا  سبا ستت یادسناتظرسسسسسسسسسسبت دتغ اطسمسا ت رسسسص حی سنیر هاتيسبکات سگرف ا سشاد سسسس-17-9

سبر د.سس

بتشاادسا سغیارست اانسصااغ اسسس اغايس سغیاار (سباا سعهاد سمساا ت رسما سسسسا ستف یاات س)حاغتاآ،س تاا سسبغفا سسلی سبیماا سلغمساسس-03-9

سبتشد.سسسغلی سپیتمدهتيسنتش ستاستتاتقتاست دتاسشد سب سعهد سمس ت رسم لمس

سحقسندت استتبتعسبیگتن س تس ه سكت س ست تد سفدم سا سمحلسمغمغعسبر سشرت طسبکت سگیرا.سمس ت رسس-01-9

تيستاست اانسبتباا سباارسسمساا ت رسمغظاادست اا سنسااب سباا سنظتفاا سمحاالست اات  سكغشااتسبااغا س سا سصااغ استحمیاالسه  ناا سس-01-9

س يسه  ن سمربغط سفغتهدبغا.سمغ ر،سمس ت رسمسغ لس س برت سكنند 

سكیساا ساتفاالسا س تسفااغاسهااتيسابتلاا سمركاا سم اار تاسطبااقس سبهدتشاا  س"كااتم سشاارت طسا سبغفاا ست م صااد ست اا س امس-00-9

س.اهندستحغ لسابتل ستمحت س تلنسب س ق ست رعسا س سمنظ سبطغ س سشیرتب س   مسبد  س سابتل سمیک سپ   یک سهتي

سمرتكا سستاسمکات سست انسست نکا سسبارسسمبنا سست ات  سسماغ اسسمکات سسمحال،سسمغق یا ،سس سكیادسس سكا سستاستطا عسس سعلا سسبتسمس ت رس-9-04س

س عت اا سماامنسكاا ست اا سملاا مس سم  هاادس سنمااغا ست اات  سباا سمبااتا اسبتشاادسشاابک سبهدتشاا س سا ماات ستکااتبسماا سباا س تبساا  

سپت ااخگغس سمساالغلسمااغت اس عت اا سعاادمس ااتستخلاادسصااغ اسا س سنمت اادسعماالس هااتاستمااتم سبااتست اا م سشاا تدرس سمااغتا ن

س.فغتهدبغا

س سنمت نادسست تدا سس نارتسسم  بارسسنتما سسگاغته سس سگ  تناد سس تسعماغم سسبهدتشا سس  اه سسهاتيسسا   سبت سا  سسبغفا سسا سشتغلستفرتاس-05-9

س.بتشدسم سممنغعسنتم سگغته ست نسفتقدستفرتاسبکت گیري

س.كندسنصبسبغف سمنت بسمحلسا سكتملس  ت لسبتست لی سكمکهتيس  ب سبت دسمس ت رس-06-9

س.نمت دسنصبسفغامسه  ن سبتسا  سامس سمنت بسمحلسا سكنسفتمغمس ت سكتسغلسبت دسبغف سمس ت رس-09-9

س،سمصاارفس،ستغلیاادستاات  )سقبیاالستاسهیاا سگتناا سمااغت اسات تيس س ااكسا  اا سبت اادسبغفاا سا سشااد سعرماا ست نااتتسكلیاا  -09-9

س سشاد سسشانتف  سسمت كهاتيسسباتسسف صا سس سمصاغبسسقیما سسباتس....سس ست ا تندت اسسنیات سس ستغلیادسسمحالسسنیاتن سس سبارات يسسبهار سسپر تن 

سفااغ سع داا سفتقاادس سنااتمرغغبست نااتتسعاغناا ،سكن اارلس سمحاایطسبهدتشاا سكت شنت اات سا غیرت نصااغ ا.(سبتشااندسم اار ف
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سبغفا سسمسا ت رسس ساتاسفغتهادسستنداتمسس تسقاتنغن سستقادتمسسغا ت  سسماغتاسسبارسسنظات اسسمح ارمسستات  سهماتهنگ سسباتسس س   يس ماعسس تستل كر

س.   اسب ملس تس امسهمکت يست  سمغظدسمغ است نسا 

سطرفستاسا غیرت نصغ اسنمت ندست رت س"اقی تس تسبهدتش  سمغت اس سبر سشرت طستل تمتاس سم ر تاسكلی سبت دسبغف سم صد ت س-07-9

س كسبطغ س تسبر سشرت طسات اسحقسمغ رس،سشد ساتا ستفطت سشد سبرطرفسعدمسا صغ اس،سك ب ستفطت س  اس  سفتصل سبتسبت س0سمرك 

س.نمت دس تگ ت سا گريسشخصسب سم ر تاسطبقس تسبر سشرت طست رتيسمغمغعس سفسخس تنب 

ست ناتتسسبا سسمرباغ سسهاتيسستتحتا ا سس سبتا گاتن سسبا سسمرباغ سسقاغتنینسستماتمسست ا سسمکلادسس سنمت ادسسما سست هادسسبغف سمس ت رس-43-9

سبتشادسسما سسمسا ت رسسعهاد سسبارسسبات  سست انسسا ستخلااتاسسهرگغنا سسبا سسپت اخگغ  سسمسالغلی سس سنمت ادسس عت  س"اقی تس تسفغاسفر ش 

س.ت  سم ر تاس سقغتنینسصحی ست رتيسبرتيسنتظرستنهتسمغ رس 

سگاارااسبغفاا سمحاالسشااد سپلماا سمغ اابس يستخلاادس سشااغاسمرتکاابس تسقااغتنینستاستخلاادسبغفاا سا سمساا ت رسچنتنواا -41-9

ستندااتمست اات  سمبلاا سا ستخایااا سهیوگغناا سبغفاا ست طیلاا سبتباا س تاسشاادسفغتهاادسمساا ت رسعهااد سباارسبغفاا ست طیلاا سمساالغلی 

س.سگرف سنخغتهد

سمس ت رس سنمت ناد ست یات سكا ستاسطارفسمسا ت رسبا سماغ رسم رفا سشاد ست ا س سكلیا ستفارتايسكا ستغ اطسمسا ت رسسسسسسسسسسسسسسسس-41-9

 ،سبت دستاسهس  سگ  ن ساتنیگت سعلغمسپ شک سص حی س امس تسكسبسنمت د.سم سشغاسگرف  سبکت 

ستاستاتماا سمااتنعسگاا  ن س سحرت اا سشاابک سبهدتشاا س سا ماات سسسنظر اا سكاا سصااغ ت سا سگاارااسماا سم  هاادسمساا ت رس-40-9

سمن  د  ستشا غتلسستاتما سسبارسسمبنا سستاعاتد سسگغنا سسهایچسس سگارااسستل ا سس کانسسلا سسكات سس سلغاغسسمربغطا سس تحادسس غيستاسبتشدسقرت اتا

سم سبتشدسسص حی ستحرتاسب سمنغ سقرت اتاسستمد دس تستدت مس"ممنت.ساتش سنخغتهدس تبط ست نسا 

ا سفصااغ سستاسمبااتايسذ ااربطس)سا صااغ اسبکاات گیريسكاات گرمساا ت رسمکلاادست اا سماتصااتسحسااتبسسقاارت اتاا سپت اات سس-44-9

سب سمغ رست تد ساهد. س ت رسمغت اسمغ اسنیتاس(سستح سپغش سفغاسكت گربیم سپراتف س

سما سسمسالغلسسما كغ سس اتامتنهتيسسم تبالسسا س سباغا سسكات سسقاغتنینسس ست  ماتع سستاتمینسسقاغتنینسس عت ا سسبا سسم  هدسمس ت رس-45-9

سبتشدس سمغ رسهیچست هديسا ست نسامین سندت ا.

س سكت ستات  سمرت عسا سشکت  سحقس ساتش سنخغتهدس تسمحلسا ستش غتلس تس ست  خدتمسفصغ سا ستاعت  سهیوگغن سمس ت رس-46-9

س.ندت اس تست  متع ستتمین

سقبااتلسا سمسالغلی  سس اتسست هاادسهیوگغنا سس ماغ رسسباغا سسمحاالسمسا ت رسست ا خدتمسسا سبغفا سسمحاالسا سشاتغلسستفارتاسسسكلیا س-49-9

س.اتش سنخغتهدس نهت

ايسمات سسس11مس ت رستقارت سما سنمت ادسكا سمیامغلسقاتنغ سمناعسمدتفلا سكت كنات سا لا سا سم اتم اسا ل ا سمصاغبسسسسسسسسسسسسسسس-49-9

سنم سبتشد.س1009

ساتنیااگت ،سم ااتم ت سمااتل سنتماا س دااینسكیااغ  س اات يسم اار تاس سقااغتنینستاسكتماالستتب یاا سباارسعاا   سنتماا ست اات  ست اان س-47-9

ست اانسفااغ سقااتنغ سماااتاستاسكتماالس گااته س ستطاا عسبااتس طاارفین.سبتشاادسماا سنیاا س1096س ااتلسمساا ت رس سمااغ رسقااتنغ سمیاامغل

س.سنمغاندستمحت س تسنتم ست ت  

سسمحسااغبسباار سشاارت طس  ناااكس اا  سم ت ااد سا سشاارك سشاارت طس سباار سشاارت طست اانسا سشااد سذكاارسمااغت استمااتم س-53-9

س.ست  ست  رتسس امس سشد 
 

سسنظارت بر اجراء: – 9ماده سسسسس

س رسفغتهدبغا.غتیخیصسعدمستندتمسهرس كستاست هدتاست نسبر سشرت طس سمر س سا ت س ت ا س ست یینسمی ت س  سبتسمس-1-8
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تيستاسطاارفسمااغ رست یااینسفغتهدشاادسكاا سنظاات اس يسس هاا سنظاات اسباارسنحااغ سصااحی ستندااتمسكاات س ست هاادتاسنمت نااد  -1-9

 برتيستندتمسصحی سماتاسبر سشرت طستل تم سفغتهدبغا.س

ا سصغ تیک سبرست تتسگ ت مسك ب سنتظرس،سمس ت رسا ست رتيست هدتاسفغاستاسنظرسكم س تسكیا سكغتته س تسقصغ ساتش  س -0-9

ا صدستاس ق سمغ است هدسكسرسشد س،ا سمرحل س غمسبر سشرت طس13ل ست لست كرسك ب س،سا سمرحل سا مسبتشد،سا سمرح

 بطغ س کدتنب ستاسطرفسمغ رسفسخسم سگراا.

س

 عوارض و مالیات: – 7ماده 

شاارت طسسقاارت اتاپراتفاا سهاارسگغناا سمتلیااتاس سعااغت ضس سح ااغق سكاا سباا سمغ اابسقااغتنینس سم اار تاسمغ ااغاسا ساماات ستمحاات سس

سگیراسبرسعهد سمس ت رست  .ت لقس

س

 العاده: شرایط فوق - 32ماده س

هرسگت سب سعل سحاغتاآسقهاريس سغیرم رقبا سهارس اكستاسطارفینسبار سشارت طسن غتننادست هادتاسفاغاس تستنداتمساهناد،ست ارتيسسسسسسسسسسسسسسس

 بر سشرت طسم غقدسفغتهدسگرا دس سب سترتیبسذ لسعملسفغتهدسشد:سس

ا نا سمغماغعس تسبا ستطا عسماغ رسبر اتند،سا سطاغلست انسمادا،سمسا ت رسمغظادست ا سحادتك رسسسسسسسسسسسسسس سمس ت ر،سبت س  سب -1-13

 ت مسفغاس تس ه سحادست هدتاستندتمسشد سب سبه ر نسنحغس سبتسكم ر نستتفیرسب سعملس   ا.سس

چنتنو سمداست   سبای ستاس اكسمات سبارتيسماغ رس س اتسمسا ت رسبا سطاغلستندتماد،سا س  سصاغ اسهارس اكستاسطارفین،سسسسسسسسسسسسسسس -1-13

 ت سفسخسبر سشرت طس تسبتست تد س تاتش س  م سك ب سات ند.سستف ی

ا سصااغ تیک سمااغ رس هاا ستغ اا  سفاادمتاسفااغاس سهرگغناا ستغییاارتاسفی  کاا سا سفحااتيستات يس ا مااتن سنیااتاسباا سسسسسس -0-13

مکت سبغف ساتش  سبتشدسپعستاستعا مسك با سمرتتابسبا سمسا ت رس،مسا ت رسظارفسماداس اكسها ا سمکلادسبا ستخلیا س سسسسسسسسسسسسسس

 تسغ  سحستبستتستت  خستحغ لسم سبتشد.ستحغ لسمغ است ت  س 

سبااتسباار سشاارت طس غیاار سطغفاات س اایل،س،س،ال لاا س ااغايس تاا س ناا ،ستاقبیاالسسم رقباا سغیاارسحااغتاآسباار اسا صااغ ا -4-13

سمامنسسعاتايسسشارت طسس برقارت يسسمغتناعسسشاد سسبرطارفسستاس پاعسسا فغتهد مادسست لیاقسسحتلا سسبا سسقاتنغن سسم ار تاسس عت  

 .شدسفغتهدستقدتمس  ست رتيسب سنسب سبر سشرت طسمداستمد د

 :قراردادموارد فسخ  – 33ماده 
 تسباا سشاخصسثاتل  س تگاا ت سنماغا س اتسا سنحااغ سسسسسسقارت اتاسا سصاغ ت سكا سماغ رستیااخیصساهادسكا سمساا ت رسمغماغعسسسسسسسس-1-11

یعسح اغ سسی لاغگیريستاستحاسسساناد،سا س ها سسستندتمسكت سقصغ س  ا د س س اتسبا سالیلا ستاستنداتمسمغماغعسبار سشارت طس اربتاسما سسسسسسسسس

نمت اادس سمساا ت رسحااقسهیوگغناا سسسماا س ستفاا سفساات اس)طبااقسم اار تاسمربغطاا (ستقاادتمسسقاارت اتانسااب سباا سفسااخسسشاابک س

 تع رتم س تسندت ا.س

تغتنادسنساب سبا سفساخسسسسسسنغبا ستغ اطس اتامت ست   ارتاسحکاغم  س ر ما سشاغاسماغ رسما سسسسسسسسسس1ا سصاغ ت سكا سمسا ت رسسسس-1-11

ست د. کدتنب سبر سشرت طس سمبطس ترا سحسنستندتمست هدتاستقدتمسنم
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س ااتسهااتسا اا غ تل ملس،سمااغتبطس،سقااغتنینسقاارت اتاست اارتيس سع اادسم ت ااد ،سبرگاا ت يسمرتحاالستاسمرحلاا سهاارسا سچنتنواا  -0-11

س سسمااتاسستغییارسسبارسسمبنا سسذ اربطسسمرت اعسستاسهات  سسنتما سس دین بار سسست انسسگارااسستبا  سسقارت اتاسسكلا سسفساخسس اتسسقارت اتا

سما سس البسسمسا ت رسستاسقحات  سسح اغق سسپیگیاريسس ستع ارتضسسهرگغنا سسحاقسس سباغاسسفغتهادسس د ادسسم ار تاسستتبعسشرت ط

س.گراا

س اتسسكغتاته سسكیاا سس اتسسكما سسنظارسستاسفاغاسست هادتاسست ارتيسسا سمسا ت رسس،سناتظرسسك با سسگا ت مسست تتسبرسصغ تیک سا  -4-11

س،ا سشااد سكساارست هاادسمااغ اس قاا ستاسا صااد13سا مسمرحلاا س،ا سك باا ستاا كرست لسمرحلاا سا سبتشااد،ساتشاا  سقصااغ 

س.گرااسم سفسخسمغ رسطرفستاس کدتنب سبطغ س غمسقرت اتاسمرحل 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 حل اختالف:   – 32ماده 
سبار سشارت طسسسطارفینسس سباغاسسفغتهادسسماغ رسسعهاد سسبا سسسمسا ت رسسعملکاراسستاست ا اتب سس سقارت اتاسسسمااتاسست ارتيسسحسانسسبرسنظت ا

سشارت طسسست انسست ارتيسس اتسستاسایرسستاسنتشا سستح ماتل سستف  فاتاسسكلیا سسك سنمغاسفغتهندسكغش  س سحالسسما تكر سسطر اقسستاس تسبار 

علااغمسپ شااک س سفاادمتاسبهدتشاا  س سسستفاا  فساتنیااگت سحاالسنظركمی اا س،مطااتبقسنیااد سمرتاااعسصااغ اسا .سنمت ناادسفصاال

سكمی اا س تصاامی سشاادسفغتهاادس(عماالساتنیااگت سم ااتم ت س سمااتل سنتماا س دااینس74سمااتا سسا مااتن س ذ بت داات سغرباا س)مغمااغع

بار سسست انسسا سكا سسطارفینسسنیاتن سسبا سسكمی ا سسطر اقسستاسما كغ سس تيس .سبتشادسسما سست  ارتسس امس،سبر سشارت طسسطرفینسبرتيسم بغ 

سشد.سفغتهدستب  ستات يسيسنتم سپیغ  سب ست  سگرا د سا جسشرت ط

س
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س
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  «بسمعه تعالی »  

قانون منـع مداخله دهنده در مورد عدم شمول  تعهدنامه پيشنهاد» 

 « 22/01/0331کارکنان دولت و ... درمعامالت دولتي مورخه 
 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می

باشيد و ننانهيه خيالف ایين     نميی  7337منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 

گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را ميردود وضوع با ثبات برسد ، خریدار یا مناقصهم

 اعالم نماید.

گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برندة مناقصيه فيوق تشيخیا داده شيود و     همهنین قبول و تائید می

فوق در خالل مدت پیمان به اثبات برسيد  بعنوان فروشنده پیمان مربوطه را امضاء نماید و خالف اظهارات 

یا ننانهه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید 

و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند خریدار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و خسيارات وارده در  

را از اموال او اخذ نماید. تعیین میيزان خسيارات وارده بيه تشيخیا      اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار

شود ننانهه در حین اجرای پیميان بيدلیل تيییيرات و یيا     باشد. این پیشنهاددهنده متعهد میخریدار می

انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع خریدار برساند تا طبيق  

پیمان خاتمه داده شود بدیهی است ننانهه این پیشنهاددهنده مراتيب فيوق را بالفاصيله بيه      مقررات به

اطالع نرساند خریدار حق دارد پیمان را فسخ نموده و خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای 

پیشينهاددهنده   کار را نیز بنا به تشخیا خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود. مضافاً ایين 

دارد که بر مجازاتهای متخلفین از قانون فوق آگياهی کاميل دارد و در صيورت تخليف مسيتحق      اعالم می

 باشد.مجازاتهای مربوطه می
 

 

 

 

 

 

 و اثر انگشت  امضاء 
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 امور قراردادهای شبکه بهداشت ودرمان تکاب
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 برگ پیشنهاد قیمت

 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب واحد امور قراردادها، مناقصات و مزایدات 

 با سالم،

ضمن اعالم وصول و مطالعه دقیق كلیه اوراق استعالم و امور جانبی آن و  اینجانب .....................................

گردیده است،  اثر انشگت پذیرش كلیه شرایط مندرج در اوراق استعالم و اعاده كلیه اوراق مذكور كه امضاء و 

 پرداخت اجاره بها بشرح ذیل اعالم می دارم ینوسیله آمادگی خود را جهت بد

استعالم قیمت در صورت مخدوش شدن )الك گیری ، خط خوردگی ، تیغ زنی ( مردودبوده واز 

 دوراستعالم خارج خواهد شده

 

 شرح   
 مبلغ پیشنهادی به ریال

 به حروف به عدد

 مبلغ ماهیانه 
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 شماره تلفن همراه صاحب /صاحبان امضاء: 

 : امضاء

  ، امضاء و اثر انگشت مهر 
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