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،تهيه ايجاد چمنشامل،(عمليات ايجاد فضاي سبز

لذا خواهشمند است بيمارستان اقدام نمايد سبز

فضاي سبزو،نظافت محوطه زمان سبز شدن

 مبلغ قرارداد به عنوان تضمين به كارفرما تسليم

و لباس كار .بعهده پيمانكار است ...و غيره چكمه
و همچنين موظف است در قبال كارهاي انجام د

باشدل جبران خسارت برابر با نظر كارشناس مي

.ي در قبال آن ندارد

 كارگر بايد به تاييد ناظر رسيده باشد

.
 ونمايندگان مجلسين وكارمندان دولت در معامالت

، كارفرما داراي حق فسخ است ه معامالت دولتي
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استعالم بها: سومتجديد مرحله

)اعصاب وروانبيمارستان( لرستان
............................... :

عمبه صادره در نظر دارد نسبت هاياستناد به مجوز با آباد

س،،نگهداري تا زمان سبز شدن، ،نظافت محوطه ،درختچه فضاي

:و تائيد آن اقدام فرمائيدر جدول مربوطه

، وچدرخت مثمر، گل فصل من كاري،نگهداري تادرختچه

) باشد

.اقدام نمايد نظافت ونگهداري ،آبياري فضاي سبز به

.ت

. است

.را رعايت نمايد طرف دانشگاه وبيمارستانه از

، الزم است در زمان عقد قرارداد درصد 10 از سوي پيمانكار

چ دستگاهها ووسايل كار از جملهر از جمله ، دستكش، عينك
از سوي كارفرما تنظيم نمايد خود را بر اساس برنامه ابالغ شده
. هفتگي در اختيار كارفرما قراردهد

، زيرا در غير اينصورت پيمانكار مسئول  ساير امكانات بيمارستان
.وضعيت كاركرد كسر نمايد صورت

و كارفرما هيچگونه تعهدي ن انجام وظيفه بعهده پيمانكار است
. است

و مهارت كارگ ، ميزان توانايي و مهارت الزم استفاده كند  توانائي
.پيمانكار مي باشد به عهده ...)و ماليات وغيرهه

، مختار است .ز استعالم ها
، اختيار تام دارد 25ش مقدار موضوع قرارداد به ميزان درصد

راجع به منع مداخله وزرا ونما« مشمول ممنوعيت موضوع قانون

؛ در صورت اثبات ممنوعيت پيمانكار از ورود به» ، نمي باشد

. تضمينات يا مطالبات پيمانكار جبران نمايد
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 لرستان

دانشگاه علوم پزشكي استان لر: از
: ..........مديريت محترم شركت: به

خرم اعصاب وروانبيمارستان احتراماً

، درخت مثمر ،درختوكاشت گل فصل

د نسبت به ارائه قيمت پيشنهادي خود

گ،تهيه بذر،چمن كاري:موضوع كاشت

ب5000متراژتقريبي( بيمارستان مترمي

:شرايط كار

ب–1 پيمانكار مكلف است روزانه نسبت

هزينه انجام كار بعهده پيمانكار است–2

رعايت مقررات كار بعهده پيمانكار–3

پيمانكار بايد دستورالعملهاي صادره-4

به منظور اطمينان از انجام تعهدات-5
.شود

تامين لوازم مورد نياز براي انجام كار-6
پيمانكار مي بايست برنامه كاري خو-7

و به صورت هفتگ شده گزارش كار تهيه
به-8 و ساي دستگاهعدم ايراد خسارت

و يا و كارفرما راسا مي تواند از تضمين
هرگونه حوادث ناشي از كار در زمان-9

هزينه انجام كار بعهده پيمانكار اس-10
پيمانكار بايستي از كارگران با توان-11
از(كليه كسورات قانوني–12 بيمهاعم
هر دانشگاه–13 يك ازدر رد يا پذيرش
نسبت به افزايش يا كاهش دانشگاه–14
پيمانكار اقرار مي نمايد مشمو- 15

»1337شوري مصوب ديماه دولتي وك

و خواهد توانست خسارات خود را از تض
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و به نفع خود ، از محل تضمينات وي كسر  وارده

. نمايد

از(ت حقوق كاركنان و- دستمزد: اعم بر ...) بيمه

.ت ايمني مي باشد

.ه صورت كتبي به اطالع كارفرما برسد

 دانشگاهواحد حراست، تحويل25/02/97 مورخ

بانك(سيبا 0110901516007 شماره حساب

بديهي است بعد از برنده.بازديد به عمل آورند

 تاخير غير موجه در امضاي قرارداد يا عدم تسليم

ط نمايد

و تصوير آگهي روزنامه ، اساسنامه  صالحيت ايمني

. تغييرات آن را ارسال نمايد

و مهر امضاء نمايد ، تنظيم . در آن تكميل

 ...................................شناسه ملي

............................................................

 كارشناس فني مربوطهز وي

و نام خانوادگي  امضاء-نام
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. جزئاً يا كالً به غير ندارد

، به ميزان خسارت وار  ايراد هرگونه خسارت توسط پيمانكار

و تحويل نما  قرارداد را مطابق مشخصات مورد نظر كارفرما تهيه

و دارد ، اطالع كامل داشته  مقتضيات محل

و مسئوليت پرداخت ر برابر كاركنان پيمانكار نخواهد داشت

، مي باشد .ناظر قرارداد

و نكات) كارفرما( هاي جاري دستگاه واگذاركننده ، حفظ اسرار

و به) پيمانكار(ت طرف قرارداد تا اتمام قرارداد ميبايست فوراً

، آن را تا پايان وقت اداري مسه روزز تكميل فرم حاضر شنبه

ريال مباشد كه به صورت وجه نقد به ميليون000/000/30

.د

تي قبل از ارائه پيشنهاد از محل جهت اطالع ازجزئيات بايس

ج  زئيات قابل قبول نخواهد بودع دقيق از

. اجرايي مي باشد

، قرارداد را امضاء نمايد امتناع يا تاخ. اعتبار پيشنهاد قيمت

ت و ضمانت نامه را ضبط حق دارد كه استعالم را باطل يا جديد

، گواهي صال)برابر اصل(مصدق تصوير گواهي صالحيت پيمانكاري

و آخرين تغييرا و تعهدآور  مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي

، مبلغ كل پيم .ان مالك عمل خواهد بود جزء با مبلغ كل

د و يا قراردادن شرط ، حذف و مدارك استعالم را بدون تغيير

ش................................ كد اقتصادي ................. شماره ثبت:......................................................

.. ...........................................:

............................................................................................................................:............

تداركاتي يا مقام مسئول همترازمسئول واحده

و نام خانوادگي  امضاء-نام
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ج- 16 ، پيمانكار حق واگذاري امور را

ا- 17 كارفرما مجاز است در صورت

.ضبط نمايد

پيمانكار متعهد است موضوع قرا- 18

يد از مقتضپيمانكار اقرار مي نما- 19

كارفرما هيچ نوع مسئوليتي در- 20

.عهده پيمانكار خواهد بود

با- 21 ناظپيمانكار موظف به همكاري

ه- 22 پيمانكار موظف به رعايت نظام

هرگونه تغيير در وضعيت شركت- 23

ران عزيز پس ازالزم است پيمانكا-24

.نمايند

0درمناقصهلغ تضمين شركتمب-25

و فيش در پاكت)ملي ارائه گرددواريز

ج--26 شركت كنندگان در استعالم

شدن هيچ عذري مبني بر عدم اطالع

اين مبالغ شامل كليه كارهاي اج-27

برنده استعالم بايد ظرف مدت-28

ح ضمانتنامه انجام تعهدات به كارفرما

پيشنهاد دهنده مي بايست تصوي-29

رسمي در مورد دارندگان امضاي مجا

ج-30 در صورت مغايرت قيمت هاي

پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد-31

:.............................................نام پيمانكار

و نام خانوادگي مدير عامل :..........نام

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

كارپرداز واحد استعالم گيرنده

و نام خانوادگي  امضاء-نام
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) آباد

و پذيرش تعهد........................................................................... پس از بررسي

، با اطالع كامل از  كاركنان دولت در معامالت دولتي

، فضاي سبز  درختان مثمر ،درختچه ،گل فصل

: تلفن

)ريال( پيشنهادي هر متر

. ريال............................................
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آ،شهرستان اعصاب وروان فضاي سبز بيمارستان استعالم بهاء خرم

..............................................شركت) نماينده(به عنوان............................................................

و با اطالع از قانون منع مداخله كاركن مندرجات در استعالم

د،آماده سازي، ايجاد چمنتهيه بذر ،كود، را جهت كاشت

:به شرح ذيل اعالم مي نمايمتنظيف محوطه

و تلف  ونام خانوادگي مهر وامضاء پيمانكار با ذكر نشاني دقيق

 قيمت پيش

.........................................به حروف ريال ...................................................

 ريال):.........................
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جهت استعال(:جدول پيشنهاد قيمت

..................................................اينجانب

م و و مسئوليت در مورد مطالب اجرا

ر ، مبلغ پيشنهادي خود شرايط كار

، نگهداريو تنظيفو تا زمان سبز شدن

نام

جدول پيشنهاد قيمت

.....................مبلغ به عدد

):..متر5000(قيمت كل


