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تعاليمبس ه

 .........................محترم پيمانكار/ شركت

 ...........................بهاء استعالم: موضوع

و احترام  با سالم

برجهاي نوري بيمارستان اعصـاب وروان دانشـگاه علـوم پزشـكي اسـتان بهاء به پيوست يك برگ استعالم

در 016/02/1397خواهشمند است حداكثر تا تاريخ. ارسال مي گردد لرستان قيمت پيشنهادي خود را صرفاً

و به واحد  بديهي است فرم پيوست مي بايسـت داراي. تحويل نماييد حراست دانشگاهفرم پيوست وارد نموده

و ممهور به مهر شركت باشد .امضاء صاحبان، امضاء مجاز

 .....................دكتر

 ......................رئيس/ معاون
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،خريد( اجراي سيستم روشناييدانشگاه علوم پزشكي استان لرستان در نظر دارد در15برج6)وراه اندازي،تست نصب ،حمل ،بارگيري متري

ميلذا؛واگذار نمايد صالحيتواجد شركتهايبه استعالماز طريق براساس مشخصات فني در اسناد،بيمارستان اعصاب وروان را گردد از متقاضيان دعوت

و تائيد آن اقدام فرمائيد با توجه به اسناد  :نسبت به ارائه قيمت پيشنهادي خود در جدول مربوطه

» برجهاي نورياستعالم بهاء«

)ريال(مبلغ كلفي تعدادشرحرديف

1

متري ،بدنه با پوشش گالوانيزه15برج نوري

و كنتاكتور داخلي،  گرم، داراي ساعت نجومي

ورت برقي با موتور موتوژن آسانسور سبد بص

و گيربكس مركب با وزنه تعادل، سيم  تبريز

8بكسل مغزي فوالدي، سبد با قابليت نصب 

 پرژكتور داراي قرقره بلبرينگ دار

6

2
وLED  200نورافكن وات با مدول

 درايور مربوطه
48

700 مسي16*4كابل3

6 پايه بتني4

5

بيروني باراني، با پوشش رنگ(تابلو توزيع

8الكترواستاتيك، داراي سه خروجي 

پرژكتوره، جهت سه برج نوري به همراه سكو

جهت نصب،و قطعات مورد نياز داخلي مورد 

65IPو) تائيد دفتر فني

2

6

متر با صفحه مسي3چاه ارت به عمق

و5به ضخامت50*50 بنتونيت با ميليمتر

 اهم5 مقاومت زير

3

6 نصب وراه اندازي همراه با هزينه جرثقيل7

 هزينه حمل ونقل8

)به عدد وحروف(كار جمع كل مبلغ
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.شامل كليه كارهاي اجرايي مي باشداين مبالغ-1
خو-2 ، مبلغ كل پيمان مالك عمل .اهد بوددر صورت مغايرت قيمت هاي جزء با مبلغ كل
ا-3 يك دوره به همان مدت با اعالم كارفرما قابل تمديـد روز خواهد بود كه براي20تاريخ بازگشاييزمدت اعتبار پيشنهاد

.مي باشد
مبلغ اوليـه پيمـان ضـمانت درصد10پيمانكار براي تضمين حسن انجام تعهدات خود بايد به ميزان قرارداد هنگام امضاء-4

.رما ارائه نمايدنامه مورد قبول كارف
پر-5 شددرآمدهاي اختصاصي از محل وژه اعتبارات اين .تامين خواهد
.سال مي باشد/ماه............... مدت زمان اجراي پروژه از تاريخ صورت مجلس تحويل به مدت-6
ماليـات بـر ارزش ماليات بر ارزش افزوده در جمع كل محاسبه نگردد، در صورت شموليت بعد از ارائـه گـواهي ثبـت نـام-7

.افزوده پرداخت خواهد شد
و)برابر اصل(پيشنهاد دهنده مي بايست تصوير مصدق-8 ، اساسـنامه ، گواهي صالحيت ايمنـي گواهي صالحيت پيمانكاري

و آخرين تغييرات آن  و تعهدآور تصوير آگهي روزنامه رسمي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي
.ا ارسال نمايدر
و يا قراردادن شرط در آن تكميل-9 ، حذف و مدارك استعالم را بدون تغيير و مهر پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد ، تنظيم

.امضاء نمايد
و-10 و ماليات و ... كليه كسور قانوني از قبيل بيمه كسـور قـراردادي توسـط كارفرمـا از صـورت بهمراهبه عهده برنده بوده

.هاي پيمانكار كسر خواهد گرديدوضعيت
و كليه وسايل ايمني بر اساس قـانون كـار در اختيـار:تبصره پيمانكار موظف است ضمن بيمه كارگاه كارگران خويش را بيمه

.آنها قراردهد
امتنـاع يـا تـاخير غيـر موجـه در امضـاي. قرارداد را امضاء نمايد، اعتبار پيشنهاد قيمتبرنده استعالم بايد ظرف مدت-11

و ضـمانت نامـه را ضـبط قرارداد يا عدم تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات به كارفرما حق دارد كه استعالم را باطل يا تجديـد 
.نمايد

هز، قيمت هاي مندرج در فرم پيشنهاد قيمت-12 و شامل كليه ينه هايي است كه ممكن است كل كارها را پوشش مي دهد
و براي كار با در نظر گر و تعهدات مندرج در قرارداد واقع شوددر اجراي كار ، مسئوليتها .فتن كليه خطرات

 1337ديماه22كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب-13
و در صورت احراز شمولحق مشاركت در اين استعالم را ندا ،شته در هر مرحله از استعالم يا در زمان عقد قرارداد مطابق يت

و مقررات با وي رفتار  .گرديدخواهد قوانين
.دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد-14
،25نسبت به افزايش يا كاهش مقدار موضوع قرارداد به ميزان دانشگاه-15 .اختيار تام دارد درصد
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مي باشد كه پيشنهاد دهنده مي بايست در مهلت تعيين شده پيشنهاد 16/02/1397:مهلت پاسخ به استعالم تا تاريخ-16
و مهر شده به همراه مستندات خواسته شده به  : دانشگاه علوم پزشكي بـه نشـاني واحد حراستقيمت خود را در پاكتي الك

.تحويل نمايدحوزه رياست طبقه سوم2ايي خيابان معلم ستاد دانشگاه ساختمان شماره خرم آباد ميدان انوشيروان رض
.تماس بگيريد دفتر فني دانشگاهواحد 06633303887جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن-17
 وجه نقـد(يا ضمانت نامه بانكي ميليون ريال مباشد كه به صورت وجه نقد000/000/98مبلغ تضمين شركت درمناقصه-18

 شـماره شـبا.ارائـه گـردد در پاكـت)فـيش مربوطـهو واريـز)بانـك ملـي(سـيبا 0110901516007به شماره حسـاب
ــگاه-760170000000110901516007 ــادي دانش ــي-411199958955كداقتص ــه مل -14000282251شناس

 6813833946كدپستي
ا-19 ز ارائه پيشنهاد از محل پروژه بازديـد بـه عمـل آورنـد شركت كنندگان در استعالم جهت اطالع ازجزئيات بايستي قبل

 بديهي است بعد از برنده شدن هيچ عذري مبني بر عدم اطالع دقيق از جزئيات پروژه قابل قبول نخواهد بود.
و دارد-20 ، اطالع كامل داشته  پيمانكار اقرار مي نمايد از مقتضيات محل

 كارپرداز واحد استعالم گيرنده

و نام  امضاء- خانوادگي نام

 مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي

و نام خانوادگي  امضاء- نام

 كارشناس فني مربوطه

و نام خانوادگي  امضاء- نام

نام ونام خانوادگي وامضاء مجاز

 وتعهدآورومهر پيشنهاد دهنده

:تاريخ

 ...................................شناسه ملي ................................ كد اقتصادي ................. شماره ثبت ..........:............................................نام پيمانكار
و نام خانوادگي مدير عامل ..نام ...........................................: 

و تلفن شركت  ........................................................................................................................................................:................................آدرس


