
 بسمه تعالي

و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي
د و  بروجرد شهرسنان رمانشبكه بهداشت

���� :���	�
–���� 	 �����
 ���� ���� ���� ����� 
�� ! :42530042 

:شماره
: تاريخ

: پيوست

 بروجردو مراكز تابعه سيسات ستاد شبكهتأ نگهداشت)مناقصه(آگهي استعالم بها

و و منـابع معاونت توسعه02/07/97-9310/97/111با استناد به مجوز شماره بروجرددرمان شهرستان شبكه بهداشت دانشـگاه مـديريت
 ، و خانـه هـاي بهداشـتي-2بروجـردو درمـان شبكه بهداشت-1:تاسيسات نگهداشت؛ در نظر دارد علوم پزشكي لرستان پايگـاه-3مراكـز

با 115اورژانس  طرا  واجـد لذا از متقاضـيان.واگذار نمايد واجد شرايطبه پيمانكاران مناقصه برگزاري ريق مشخصات مندرج در اسناد پيوست از
ومي دعوت الشرايط مارائه پيشنهاد خودو در مناقصه ير اسناد نسبت به شركتسا گردد با توجه به متن آگهي .اقدام نمايندقرر در مهلت

:نحوه دريافت اسناد مناقصه
.مي توانند به طريق ذيل اقدام نمايند21/07/97لغايت17/07/97ت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ متقاضيان عزيز جه

 تكروa4و دريافت وچاپ اوراق مناقصه بر روي كاغذ) lums.ac.irبه نشاني(مراجعه به سايت دانشگاه علوم پزشكي لرستان

:نحوه ارائه پيشنهاد قيمت
و شبكه تحويل به واحد حراست)12(ساعت21/07/97لغايت پايان وقت اداري روز17/07/97در مهلت زماني ساير اسناد مناقصه پيشنهاد

.شود
.مهر شودو اسناد مناقصه توسط متقاضي امضاء:1 تبصره
به:2تبصره .مراجعه نمايند شبكهاست متقاضيان محترم تا روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات به سايت ذكرالزم

و : پاكات دريافتي افتتاح مكان زمان
.ر يابدمي باشد ليكن احتمال دارد اين تاريخ تا چند روز تغيي10ساعت22/07/97زمان جهت بازگشائي پاكات ابتداء روز

، نوع وچگونگي ارائه تضمين شركت در استعالم بهاء :مبلغ
با) الف .ريال مي باشد000/000/48/-مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه برابر

مل 0111582081001مبلغ فوق به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر يا فيش واريزي به شماره حساب بانكي بنـام حسـاب سـپردهي بانك
و درمانش .شهرستان بروجرد تأمين گردد بكه بهداشت

، فيش واريزي يا ضمانت نامه بانكي مي بايست نام شخص مناقصه گر بعنوان يك شخصيت حقوقي قيد شود: نكته .در قسمت نام پرداخت كننده
و آدرس مناقصه گر بر روي پاكت الزامي است ، شماره تماس ، نام .درج نام موضوع استعالم بهاء

:راهنماي شركت در مناقصه

مي:تعاريف-1 :گردند واژگان به كار برده شده در اين مناقصه، به شرح ذيل تعريف
: يا كارفرما(مناقصه گزار) الف و درمان بروجرد(دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان) .كه اين مناقصه را برگزار مي كند) شبكه بهداشت
گر)ب و در مناقصه شركت مي كند شخص حقو: مناقصه .قي كه اسناد مناقصه را دريافت
: يا فروشنده(پيمانكار)ج و قرارداد) و متعهد به انجام موضوع مناقصه .برنده مناقصه
و ساير اوراق پيوست–شرايط اختصاصي–متشكل از شرايط عمومي: اسناد مناقصه)د  ....فرم پيشنهاد قيمت
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و خدمات بهداشتي درماني كشور« ور منظ: آيين نامه)ه و دانشكده هاي علوم پزشكي و معامالتي دانشگاه ها .است» آيين نامه مالي

 عمومي: نوع مناقصه–2
و ارائه انجام حجم كليه: عبارتست از موضوع مناقصه–3 ،: واگذاري مديريتي وامور نگهداري و تعمير  الكتريكـي راهبري تأسيسات مكـانيكي

.به صورت حجمي باشرايط موجود فعلي به شركت برنده مناقصه شهرستان بروجردو مراكز تابعهشبكه ستاد
و مكان افتتاح پاكات-4 :زمان

شد10ساعت22/07/97مورخ شنبهيك:زمان .صبح اگر چه ممكن است تاريخ مزبور تغيير يابد كه برابر قانون اطالع رساني خواهد
وت شبكه بهداشت اتاق رياس: مكان و در حد گنجـايش سـالن ؛ مناقصه گران نيز در صورت تمايل بـا موافقـت كميسـيون انجام خواهد پذيرفت

مي. ميتوانند در جلسه افتتاح پيشنهادها شركت نمايند مناقصات و مكان افتتاح پاكات پيشنهادي ، به منزله ابالغ رسمي زمان باشد وجود اين بند
.به ارسال دعوتنامه باشد بدون اينكه نيازي 

:نحوه تنظيم پاكات–5
و با حروف بزرگ به صورت:1–5 ، دقيقاً .مشخص شوند)ج(–)ب(–) الف(هريك از پاكت ها بايد بر حسب مورد
و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاكت ها الز–درج نام موضوع مناقصه:2–5 و آدرس مناقصه گر .امي است نام،شماره تماس
و مهر شده قرار داده شوند:3–5 و الك .همه پاكت ها بايد در لفاف مناسب
و اسناد مناقصه در سه پاكت مجزّا:4–5 و به صورت) كه همگي آنها نهايتاً در يك پاكت گذاشته مي شوند(الزم است كليه پيشنهادات تنظيم

و مهر شده ارائه گردند  .الك
:هاي پيشنهاديمحتويات پاكت–6
:الف(پاكت:1–6 (

.)رجوع شود» راهنماي شركت در مناقصهمبلغ ضمانت جهت توضيح به بند(تضمين شركت در مناقصه
):ب(پاكت:6-2
و ممضي به امضاء مجاز مناقصه گر باشد–1  الزم به تأكيد مجدد اسـت كـه.(اسناد مناقصه حاضر كه تمامي صفحات آن ممهور به مهر شركت

و امضاء شوند و اوراق مي بايست مهر .)تمام اسناد
و–شماره اقتصادي–كد پستي–آدرس–نام: مشخصات مناقصه گر شامل–2 )1(كه الزم است در فرم پيش بينـي شـده شـماره ... شماره تلفن

. درج شود
مد: مدارك احراز هويت شامل–3 و اعضاء هيأت و گواهي رسمي دفاتر اسناد رسمي مبني بر صحت كپي شناسنامه يا كارت ملي مديرعامل يره

و اسناد مالي  . امضاء افراد مجاز به امضاء قراردادها
ها–4 ؛) دفاتر اسناد رسمي: يا ساير مراجع صالحيتدار مانند(تصوير اساسنامه شركت كه بايستي از جانب اداره ثبت شركت تصـديق شـده باشـد

.شركت بايد مطابق با موضوع مناقصه حاضر باشد الزم به ذكر است كه موضوع فعاليت
و آخرين تغييرات–5 .شركت كه داراي اعتبار باشد) يا تصميمات(تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس
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و درمان بروجردبراي كاري از معاونت عمراني استانداري تصوير گواهينامه صالحيت پيمان–6 واو شبكه بهداشت نـام(. حد هـا باشـد براي ساير
.)ثبت شده باشدرشركت در سامانه ساجا

و امور اجتماعي جهت شركت-7 ، كار .تصوير گواهي تاييد صالحيت معتبر از اداره تعاون

:ج(پاكت:3–6 (
و حروف ذكر گردد(پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده )قيمت ها به عدد

:ساير نكات–7
، از واحد مناقصه گران:1–7 )2فرم شماره(رسيد دريافت دارند حراست الزم است پس از تحويل اسناد مناقصه
و مدارك ارائه شده در پاكت:2–7 .نبايد به هيچ عنوان حاوي قيمت پيشنهادي باشد)ب(و) الف(اسناد
.پيشنهاد قيمت ميبايست فقط در جدول پيش بيني شده درج شود:3–7
م:4–7 .ناقصه گر ميتواند تنها يك پيشنهاد مالي ارائه نمايد هر
شد:7-5 و مشروط توجهي نخواهد .به پيشنهادات مبهم، مخدوش
و قابل گواهي تا قبل از پايان مهلت ارائـه:6–7 و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني

.د پيشنهادات انجام شو
.ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد:7–7
و نحوه اعالم برنده–نحوه افتتاح پيشنهادات–8 :چگونگي ارزيابي
و مكان مقرر:1–8 .تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان
و شركت كنندگ–تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان:2–8 .ان در جلسه حاضران
آن) الف(گشودن پاكت تضمين:3–8 و احراز صحت .و كنترل آن
.الف(در صورت احراز صحت پاكت)ب(افتتاح پاكت:4–8 (
و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول)ج(باز كردن پاكت قيمت:5–8 ، و امضا .و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك
و امضاي صورتجلسه الزم با ذكر كليه موارد توسط كميسيون مناقصات–تهيه:6–8 . تنظيم
شد:7–8 ، توسط كميسيون مناقصات اعالم خواهد و دوم پس از بررسي هاي فوق الذكر .برنده اول

، كمتر از مبلغ تضمي:1نكته .ن شركت در مناقصه باشد تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول
شد:2نكته و تضمين ساير مناقصه گران عودت داده خواهد ، ، تضمين آنان نگهداري و دوم .پس از تعيين برندگان اول
و:3نكته ؛ و اسناد مناقصه اتخاذ خواهد شد در كميسـيون مـذكور تصميمات كميسيون مناقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه ها

، مختار مي باشد و ساقط نمودرد يا پذيرش پيشنهادات با ذكر دليل .و مناقصه گر در اين زمينه حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب
و ابطـال پيشـنهاد قيمـت خـود را ندارنـد:4نكته ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف مگـر اينكـه كميسـيون. بعد از گشايش پاكت ها

و تكميل پيشنهادات را طي مهلت خاص مطرح نمايدم . ناقصات از كليه مناقصه گران درخواست اصالح
، جهت استرداد آنها به ذينفع:8–8 و تضمين پيشنهاد هاي رد شده .حفاظت از پاكت هاي قيمت
، دعوت به عمل آورد مناقصه گزار در صورت تمايل مي تواند از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشايش:9–8 .پاكات پيشنهادي
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:شرايط عمومي مناقصه
و آگهــي آخــرينو اســتانداري باشــد معاونــت عمرانــيازدر رشــته تاسيســات شــركت بايــد داراي گواهينامــه صــالحيت–1 برابــر اساســنامه

و شرايط انجام امور مربوطه بود) تصميمات(تغييرات و به ثبت رسيده باشد، مناقصه گر بايد داراي زمينه .ه
راجع به منع مداخله وزرا ونمايندگان مجلسين وكارمنـدان دولـت در معـامالت«مناقصه گر اقرار مي نمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانون–2

.، نمي باشد» 1337دولتي وكشوري مصوب ديماه 
، از نحوه مناقصه–3 و نسبت بـه وظـايفمق–موضوع–مناقصه گر بايد قبل از ارائه پيشنهاد و شرايط آن اطالع كافي كسب نمايد تضيات محل

و آگاهي نميمناقصهستا بديهي.باشدكامل داشته خود آشنايي  و نقض نمايد گر با عذر عدم اطالع .تواند هيچ يك از مفاد شرايط را ناديده گرفته
و تكاليف–4 و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات .تعيين شده از سوي واحد مناقصه گزار است شركت در مناقصه
و–مشروط–دستگاه مناقصه گزار به پيشنهادات مبهم–5 ، ترتيب اثر نخواهد داد فاقد سپرده .پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد
از(دستگاه مناقصه گزار اختيار دارد هرگونه كسور قانوني–6 ) پيمانكـار(كه بابت معامله به طرف قـرارداد)ردبيمه،ماليات،عوارض وساير موا: اعم

و كارفرما قانوناً مكلف به كسر آن مي باشد را از بهاي كاركرد يا كاالي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد .تعلق مي گيرد
طي–7 و دوم پس از ، تضمين مناقصه گران به استثناء برندگان اول و سـپرده هـاي برنـدگان پس از تعيين برنده مناقصه مراحل قانوني مسترد

شد) با برنده اول(فوق پس از عقد قرارداد  .به آنها مسترد خواهد
.برنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد:1تبصره
، تضـمين) انجام تعهدات(به هر نحو از انعقاد قرارداد امتناع يا از دادن تضميندر صورتي كه برنده اول:2تبصره در مهلت مقرر خودداري نمايـد

، مناقصه داراي برنده دوم باشد قرارداد با برنـده  و چنانچه بر اساس مقررات دوم شركت در مناقصه آن شركت به نفع مناقصه گزار ضبط مي گردد
؛ در صورت امت ، تضمين وي نيز به نفع دستگاه مناقصـه گـزار ضـبط منعقد مي شود ناع برنده دوم از انعقاد قرارداد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر

و مقررات مشخص مي شود و نتيجه مناقصه بر اساس قوانين .مي گردد
، الزم است در زمان عقد–8 تضـمين سـپرده به عنـوان درصد مبلغ قرارداد5قرارداد به منظور اطمينان از انجام تعهدات از سوي برنده مناقصه

و در صورتي كه حداكثر تا يك هفتـه از زمـان مناقصه گزار تسليم شود يا وجه نقد واريزي بحساببه صورت ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه 
ا،) به صورت كتبي(اعالم برنده و اخذ ضمانتنامه بانكيبراي و از شـخص دوم كارحسن انجام نعقاد قرارداد ، تضـمين برنـده ضـبط اقدام نشـود

؛ شخص دوم نيز براي تسليم ضمانتنامه حداكثر يك هفته فرصت دارد  .دعوت به عمل خواهد آمد
؛ معادل: تبصره حسـن انجـام درصد ارزش كل قرارداد را بصورت10برنده مناقصه مي بايستي پس از اعالم برنده شدن ضـمانت نامـه بـانكي
و صـادره از بانـك هـاي مـورد قبـول-قابـل تمديـد-ضمانتنامه بايد تا پايان مدت قرارداد معتبـر(.به كارفرما ارائه نمايداتتعهد بـي قيدوشـرط

و به سود دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان باشد .مناقصه گزار (
خو20مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر-9 .اهد بود روز به استثناي ايام تعطيل
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وي– 10 ، مدارك دريـافتي در صورت وجود مستنداتي دالّ بر عدم رضايت مناقصه گزار از شخص شركت كننده در مناقصه طي سال هاي قبل
و شخص مزبور حق اعتراض نخواهد داشت  . در كميسيون مناقصه مفتوح نمي شود

تا مناقصه گزار مختار است در صورت تمايل مقدار مورد معامله– 11 ؛ عليهذا ضروري است مناقصـه گـران25را درصد افزايش يا كاهش دهد
ك ، ادعايي عليه مناقصه گزار يا ارفرما نرخ هاي واحد خود را به نحوي ارائه نمايند كه در طول مدت قرارداد در صورت كاهش يا افزايش حجم كار

و متحمل زيان نشوند  .نداشته باشند
، براي مناقصه گزار حق تغيير– 12 و يا تجديدنظر در هر قسمت از اسناد مناقصه را قبل از انقضاء مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادات يا اصالح

و اگر چنين موردي پيش آيد اصالحات فوق  ؛ در به صورت مكتوب از طريق كارفرماخود محفوظ مي دارد ، بـه اطـالع كليـه شـركت كننـدگان
ني. مناقصه خواهد رسيد . از اصالحات الزم را اعمال نمايندو در صورت

، تضمين– 13 و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد برنـده مناقصـه مسـترد) شركت در مناقصـه(هرگاه مناقصه گزار از اجراي خدمات
و برنده حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت  . خواهد شد

و ارجاع كار به پيمانكاران«56كه مناقصه گران با هم تباني كرده اند طبق ماده هرگاه معلوم شود– 14 مصوب» آيين نامه تشخيص صالحيت
شد 6/6/1367 ، با آنان برخورد خواهد . هيأت وزيران

گر(مدير عامل وهر يك از اعضاي هيات مديره شركت– 15 .اي مشابه باشندنميتوانند مدير عامل ويا عضو هيأت مديره شركته) مناقصه
، الزاماً به معني تأييد پيشنهاد نمي باشد– 16 و پاسخ به سؤاالت مناقصه گران .ارائه طريق
شد) غير از تضمين شركت در مناقصه(همه اسناد واصله– 17 و عودت داده نخواهد به همراه پيشنهادات به عنوان دارايي مناقصه گزار تلقي شده

و به اين ترتيب هر گون .آزمايش يا ساير فعاليت هاي مربوط به مناقصه صرف شده نيز قابل پرداخت نخواهد بود–ارائه–ه هزينه كه براي تهيه،
، به استثناي بخش هايي كه عالمت محرمانه دارند– 18 مناقصه گزار هيچگونه تعهدي در قبال محرمانه بودن تمام يا بخشي از اطالعات واصله

ص ؛ در اين ورت هر سندي كه عالمت محرمانه دارد از طرف مناقصه گزار به همان درجه از محافظت جهت افشاء آن به شخص ثالث، نخواهد داد
.به عمل خواهد آورد كه در مورد اطالعات غير عمومي خود 

؛ بديهي است در صورت مضي– 19 ، يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها مي باشد مدت فوق هيچگونه) ضاءانق(مهلت اعالم اعتراضات به مناقصه
.اعتراضي مسموع نخواهد بود 

، حجم نيازهاي اعالم شده كاهش يـا افـزايش يابـد؛ بنـابراين الزم– 20 ، ممكن است تا قبل از انعقاد قرارداد  با توجه به صالحديد مناقصه گزار
، قيمت هاي خود را به نحوي ارائه كنند كه كاهش يا افزايش فو .ق خللي در روند اجراي تعهدشان ايجاد نكند است مناقصه گران عزيز

، توسط مناقصه گزار تأمين شده است–21 و منابع مالي موضوع مناقصه .اعتبار
و مناقصه گر با امضاي اين اوراق حق هرگونه اعتراضي را در ايـن زمينـه از مناقصه گزار در رد يا پذيرش پيشنهادات ارسالي اختيار تام دارد-22

و .ساقط نمودخود سلب
گر-23 در مناقصه و تعهد مينمايد ، صورت برنده شدن وو توانايي الزم جهت انجام كـار شروع به كار  دسـتمزد پرداخـت هزينـه هـاي جـاري

تادر؛و خود را دارا است كاركنان . بايست كارخود را مطابق قرارداد ادامه دهدمي، ماه3 صورت عدم پرداخت مطالبات توسط كارفرما
.ماه با همان قيمت قبلي با كارفرما كار كند2برنده مناقصه موظف است در پايان قرارداد تا انتخاب پيمانكار جديد به مدت– 24
ج شركت كننـده) حداقل ممكن( در صورتي كه تعداد شركت كنندگان حائز شرايط– 25 يك شركت كننده باشد كميسيون در بازگشايي پاكت

و درصو .رتي كه قيمت پيشنهادي مناسب باشد كميسيون مي تواند نسبت به انتخاب ايشان به عنوان برنده مناقصه اقدام نمايد مختار بوده
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و مداركي بخواهد كه در اين شرايط آورده نشده باشد شركت كننده بايستي نسـبت بـه ارائـه آن اقـدام– 26 چنانچه دستگاه مناقصه گزار اسناد
.نمايد
ت كنندگان در مناقصه پس از رفع تمامي ابهامات نسبت به تحويل پاكت ها اقدام نماينـد لـذا عـذر عـدم اطـالع پذيرفتـه الزم است شرك– 27

.نخواهد شد
ترتيب اثر) به قدري كم باشد كه در عمل از تناسب الزم براي اجراي كار برخوردار نباشد( به پيشنهادهايي كه قيمت آنها غير واقعي باشد– 28

دستگاه مناقصه گزار قيمت پيشنهاد دهنده اي را به عنوان برنده انتخاب مي نمايد كه از تناسب الزم براي اجراي موضوع قرارداد. واهد شد داده نخ
.برخوردار باشد اگر چه كمترين قيمت نباشد 

: مناقصهاختصاصي شرايط
ر صالحيت داراي گواهينامه بايستمي)پيمانكار(شركت-1 و نظـارت راهبـردي شته تاسيسات پيمانكاري در اسـتانداري از معاونت برنامه ريزي

.براي واحدها باشد 
و: موضوع مناقصه-2 و ارائه انجام حجم كليه امور نگهداري ، بهداشتي،و تعميرو راهبري واگذاري مديريتي ، برقي سرويس تأسيسات مكانيكي

و ، حرارتي ، آتش برودتي  شـبكه مجموعـه بخشـهاي ساختمان كليـه فني پزشكي غير تجهيزاتو يزات اوليه پزشكينشاني، تجه تهويه مطبوع
و درمان شامل ، خانه هاي بهداشت( مركز بهداشت: بهداشت و روستايي موتورخانه هاي مربوط به آنهاو)115و پايگاه اورژانس مراكز شهري

و و انجام هرگونه امورات مرتبط با موضوع قـرارداد شود مذكور اضافه مجموعهبه الكتريكي كه درمدت قراردادو هرگونه ماشين آالت تأسيساتي
وو،) براساس نظر كارفرما( ادريه خانه تصف خانه هاي سازماني و:زتمام ايام سال اعم ب روزهاي تعطيل .صورت شبانه روزيغيرتعطيل

و نگهداري با ادراره نگهد-3 و تعمير .اشت مي باشدتعيين حدود كارهاي اجرايي
:شرايط نيروي انساني–3
و مفيد در امـر سابقه كاربابصورت حجمي مي بايستي توسط نيروهاي فني ماهر تأسيسات ذاري امور واگ:3-1 راهبـري تأسيسـات نگهـداري

و )نفر نيرودوحداقل(.انجام گردد الكتريكي مكانيكي
و مدارك معتبر درخواستي خواهد بودتشخيص ماهر بودن نيروهاي مذكور مطابق تصميم: توجه .ات كارفرما

.حجم كار باتوجه به نياز كارفرما ممكن است افزايش يا كاهش يابد
و تعميرات و ميبايست پيش بيني الزم جهت) CMMS( تمام امور مربوط به سامانه سيستم مكانيزه مديريت نگهداري به عهده پيمانكار ميباشد

.رد انجام امور را در نظر بگي
در پرسنل موردنيازي كه جهت انجام وارائه خدمات امور ياد شده از :محل به كارگرفته ميشوند بايد داراي شرايط ذيل باشند طريق برنده مناقصه

و دارا• .روحي به تأييد مراكز درماني بودن سالمت جسمي
از• .مراجع قضائي اخذگواهي عدم سوء پيشينه
.عدم اعتياد به مواد مخدر•
و احراز آن توسط دستگاه مناقصه گزار• .تعيين صالحيت عمومي
)سال سابقه كار مفيد در اين رابطه با ارائه پرداخت حق بيمه2دارا بودن حداقل(.بودن تجربه كافي در امور محوله دارا•
.بودن توانايي انجام وظايف محوله دارا•
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و دارا• .افيت دائممعيا بودن كارت پايان خدمت وظيفه
.و انجام ساير مراحل اداري مورد نياز•

.ابتدا بايد مهارت فني كليه افراد معرفي شده به تاييد ناظر قرارداد برسد: توجه
.نيروي انتخاب شده بايستي شئونات واخالق اسالمي وكليه مقررات اداري محل رارعايت نمايد:3-2

و مورد تاييد كارفرما باشدساعات كار پرسنل معرفي شده مي بايست مطاب .ق برنامه
از:3-3 ، پيمانكارموظف است حداكثر ظرف مـدت درصورت عدم رضايت دستگاه مناقصه گزار سـاعت پرسـنل48پرسنل تحت پوشش پيمانكار

. معرفي نمايد جايگزين ديگري را
بمديران شركت برنده مناقصه به هيچ عنوان نبايد بعنوان پرسنل دائم ياجاي: تبصره مي بايست همچنين سرپرست تاسيسات. ري شوندكارگيگزين

و در پيگيري امور حداقل روزانه جهت انجام هماهنگي با دستگاه واگذاركننده نظارت .داشته باشد محل ارائه خدمات حضور اداري مربوطه
ضـمنا برنامـه انجـام وظيفـه.هرگونه بـه كـارگيري وتغييـر نيـرو باهمـاهنگي قبلـي وتائيـد دسـتگاه مناقصـه گـزار امكانپـذير خواهـدبود:3-4
و( و) شيفت بندي تقسيم كار .اجرا مي شود با صالحديد واگذار كننده تنظيم

در8ده مناقصهحداكثرساعت به كارگيري هر نيرو توسط برن:3-5 به عهده برنده كار طول شبانه روز خواهد بودكه انطباق اين امر با قانون ساعت
.مناقصه خواهد بود

مي:3-6 .بايست طبق بسته خدمات تعريف شده انجام وظيفه نمايند كليه افراد به كارگيري شده توسط برنده مناقصه
تع:3-7 داد پرسنل مورد نياز به گونه اي عمل نمايد كه اين امرباعـث ركـود دركارهـا نگـردد؛ برنده مناقصه متعهد است درخصوص به كارگيري

و .بديهي است درصورت تأخير يا عدم انجام كاري كه موجب مشكالت . و اورژانس شبكهدر. گردد دستگاه مناقصه گزار مجـاز 115و مراكز
.تشخيص دهد از وجه حق الزحمه برنده مناقصه كسر نمايد است هرمبلغي راكه دراين رابطه به عنوان زيان 

مد:3-8 ازبرنده مناقصه موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه در تمام و:ت قرارداد اعم در نفـر2لي در هـر شـيفت غير تعطي تعطيل
ن محل كار حضور دائم داشته باشند به نحوي كه هيچ خللي در . يايدانجام امور قرارداد پيش

شـيفت ديگـري بـه ارائـه خـدمات مشـابهدر اننـد در داخـل يـا خـارج از محـل موضـوع قـرارداد هيچ يك از نيروهاي برنده مناقصه نميتو:3-9
ميتواند درصورت كارفرما. بپردازند؛بديهي است برنده مناقصه بايستي ضمن متعهد ساختن نيروها به رعايت اين بند درقبال نقض آن پاسخگو باشد

واطال بـديهي اسـت(. محرزشدن انجام فعاليت افراد درساير واحدهاي خارج از موضوع قرارداد،نيروي جايگزين ازبرنده مناقصه درخواست نمايدع
ب .)به خدمت مشغول باشند مشمول محاسبه نخواهد بود شبكهند كه بدون توافق كتبي انجام خدمت توسط نيروهاي مشمول اين

و شبكهكارگزيني يا واحد خدمات است باهماهنگي برنده مناقصه موظف:3-10 و دفترچـه حضـور  براي كليه نيروهاي به كارگيري شـده كـارت
.نمايد بديهي است هزينه چاپ كارت هاي مذكوربه عهده برنده مناقصه خواهد بود غياب صادر

را:3-11 و برنده مناقصه موظف است كليه پرسنل مستقر در كارگاه ب بيمه نمايد را مسـئوليت مـدني آن با يكي ازشركت بيمـه قـراردادرعالوه
و در امضاء نموده و به كارفرما ارائه دهد .تجهيزات مهم نيز اقدام نمايد مورد بيمه هاي حوادث تأسيسات

و:3-12 برنـده مناقصـه تهيه آن برابر دستورالعملهاي مربوطه به عهـده داشتن لباس كار متحدالشكل براي پرسنل بكارگيري شده الزامي است
.برنده مناقصه موظف است لباس را با نظردستگاه مناقصه گذار تهيه نمايد.ميباشد

.دستگاه مناقصه گزار هيچگونه تعهد استخدامي درقبال نيروهاي به كارگيري شده ندارد–4
در–5 از افراد به كارگيري شده نبايد .دستگاههاي دولتي باشند استخدام هيچ يك
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و ار حق تعويض يا جابجايي نيروهاي قبلي مشغول بكار در اداره را ندارد ليكن پيمانك–6  كليه افراد به كارگيري شده كاركنان برنده مناقصه بـوده
وو از نظر دريافت حقوق .ندارند واگذاركننده دستگاهبا ارتباطي هيچگونه موارد ساير مزايا

، برنده مرخصي درصورت-7 در غيـر اينصـورت ماهانـه از كـل مبلـغ اضـافي. باشـد مـي ديگري فرد نمودن ايگزينجبه موظف مناقصه افراد
.گردد كسر مي

و امور عمراني دانشگاه برسد بايد شده معرفي افراد كليه فني مهارت-8 .به تائيد مديريت منابع فيزيكي
ا-9 ميپس از تأييد صالحيت نيروها از سوي مديريت منابع فيزيكي دانشگاه .ه نيز انجام شود بايست توسط حراست شبك ين امر

شددر-10 .صورت نياز به گزينش نيروها اين امر توسط واحد گزينش دانشگاه انجام خواهد
فض-11 و پايگـاه اورژانـس شبكاهاي كاري كليه نيروهاي به كارگيري شده بايد قبال توسط پيمانكار در رابطه با ، مراكزو خانه هـاي بهداشـت ه

و توجيه شده باشند 115 و يا ورود به هر فضا اطالعات الزم راكسب كرده .و نحوه انجام كار
مي-12 و مسئوليت آموزش كاركنان موضوع اين قرارداد به عهده برنده مناقصه ، بديهي است وقوع هرگونه حادثه براي كاركنان خسـاراتي باشد

و اورژانس شبك ساختمانو كه به دليل عدم آموزش يا تقصير كاركنان به تجهيزات و خانه هاي بهداشت ، مراكز جزئا ًوكالً بـه؛ وارد آيد 115ه
در عهده برنده مناقصه خواهد بود وكارفرما هيچگونه مسئوليتي در و از اين مورد ندارد  پرداختي ماهانـه صورت عدم پرداخت خسارت ،كارفرما راساً

و سپرده كسر خواهدكرد .پيمانكار
ك-13 ميابزار و طـي ار به صورت كامل با برنده مناقصه باشد ؛كه در شروع كار مي بايست ابزار كـار اسـتاندارد مـورد نيـاز توسـط وي تـأمين

و در خاتمـه قـرارداد برابـر صورتجلسـه اوليـه يـا مجـوز ورود لـوازمي كـه حـين قـرارداد وارد شـده اسـت از  صورتجلسه اي وارد كارگـاه نمايـد
.ارگاه خارج نمايدك

و) تبصره و داشتن يك دستگاه رايانه با پرينتر اخذ گزارشاتو تهيه نسخه نرم افزار ثبت خدمات جزئي جهت ثبت اطالعات ساير تجهيزات الزم
.ساير موارد خواسته شده الزامي استو

14-، و خارج كردن ابزار كار و(قطعات دستگاهها لوازم يدكي و برنده مناقصـه از محل موضوع قرارداد) اسقاطي اعم از سالم، خراب ممنوع بوده
و يا ابزار متعلق به خود موظف است صرفا ًدر و با اخذ برگه خروج از واحـد مناقصـه گـزار براي خروج قطعات كه نياز به تعمير دارند ساعات اداري

.اقدام نمايد
ح-15 .داكثر صرفه جويي را در مصرف سوخت ،آب وبرق را بنمايدبرنده مناقصه موظف است در راهبري تاسيسات
سر-16 و در نتيجه خدمات مـورد پيمـان جزئـاً وكـالً باز درصورتي كه برنده مناقصه از اجراي تعهدات خود كه در اسناد مناقصه آمده است زند

ش و براي هركارخاص ارجاع ده به تشخيص مناقصه گزار مبلغ بالغ بر سه درصـد از متوقف گردد براي هرساعت عدم ارائه خدمات در هر ساختمان
و توقف خدمات در هر هفته بيش از و چنانچه مجموع ساعات ساعت تجـاوز نمايـد مناقصـه گزارحـق20صورتحساب ماهانه وي كسر خواهد شد

و وصول خواهد داشت سپرده حسن انجام آنكار را به نفع خود ضبط و يا و قرارداد را فسخ نمايد كه موضوع قرارداد رابه هرنحوي كه مقتضي نمايد
و در صـورت عـد  و در اين صورت چنانچه اضافه بهاء پيمان مبلغي پرداخت نمايد ازمحل تضمينات م بداند به طوركلي وجزئي به غير واگذار نمايد

و يا با مراجعه به ساير دارائي هاي وي وصول نمايد .تكافو از ساير مطالبات برنده مناقصه
ده مناقصه موظف است براي تمامي افراد به كارگيري شده كارت شناسايي عكسدار تهيه نمايد وكليه افراد بـه كـارگيري شـده موظفنـد برن-17

ه وكارت شناسايي خود را برسينه الصاق نمايند  درساعات كارملبس به لباس كار بود
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كه-18 دريافـت بـرگ. خدمات آنان مورد تاييد واحد خدمتي باشد استفاده نمايدبرنده مناقصه ميتواند از افراد به كارگيري شده در شركت قبلي
و رعايت ساير ضوابط مربوط دراين امربه عهده برنده مناقصه ميباشد .تسويه حساب كامل كارگران از شركت قبلي

و ساير مزاياي افراد به كارگيري شده را طبق آخرين تعرفه وزار-19 ت كار پرداخت نمايـد چنانچـه دسـتمزد برنده مناقصه موظف است دستمزد
 كارگران درطول مدت قرارداد ازطرف وزارت مذكور افزايش يابد برنده مناقصه موظف است طبق تعرفه جديد دستمزد رابه كارگران پرداخت نمايـد

.وعذري مورد قبول مناقصه گذار نخواهد بود
مي-20 در مناقصه گزار هنگام عقد قرارداد ب تواند .ر پرداختهاي كارگري نظارت كندصورت نياز
.محاسبه نخواهد نمود عملكرد مالي شركتكاركرد مسئولين شركت را جزء گزار مناقصه-21
؛ گرچه نظارت عاليه به عهده-22 و طرحهاي عمراني دانشگاه«ناظر قرارداد توسط كارفرما اعالم خواهد شد .ميباشد»مديريت منابع فيزيكي
ام كار پس ازتأييد چك ليستهاي كنترلي دوره اي ومطابق آخرين فرم چك ليسـت ارزشـيابي ابالغـي توسـط دسـتگاه پرداخت دستمزد انج-23

.)بديهي است چنانچه درطول انجام كار نياز به تغييرات چك ليست باشد اعمال خواهدشد(.واگذاركننده مديريت عمراني انجام خواهدشد
و تحول تاسيسات در برابر اخذ تضمين معتبر درابتداي امـر بـه برنـده مناقصـه كليه دستگاههاي تاسيساتي موجود برابر-24 چك ليست تحويل

و در پايان قرارداد برابر چك ليست ياد شده تحويل گرفته ميشود هاي ذيل رابه شرح برنامه زمانبنـدي بـاو پيمانكار موظف است سيستم.تحويل
و و تاييديه آنرا ارائه نمايد شبكهمايندهون حضور نماينده مديريت منابع فيزيكي هماهنگي .تحت معاينه فني قرار گرفته

و انتهاي فصل:24-1  سيستم برودتي در ابتداي شروع فصل گرما
 سيستم هاي بخار هر چهار ماه يكبار:24-2
و تجهيزات مربوطه هر چهار ماه يكبار:24-3 و ديجيتال  سيستم هاي الكترونيكي
ت:24-4  وزيع برق وتجهيزات مربوطه هر شش ماه يكبار پست هاي مركزي
 ديزل ژنراتور هاي اضطراري هر شش ماه يكبار:24-5

 بقيه موراد طبق چك ليست مديريت منابع فيزيكي
مقصورت قطع برقدر:24-6 ابـل بايد حداكثر تا يك دقيقه بعد سيستم برق اضطراري برقرار شود در غيراينصورت پيمانكار مي بايست قانونا در

. حوادث ناشي از عدم اقدام به موقع پاسخگو باشد 
و بررسي وكنترل قرارميگيرند:24-7 و دستوركارمديريت فني مورد تست  بقيه موارد مطابق دستورالعملهاي ارائه شده در بسته خدمات

و كارفرما، درصورت عدم انجام هريك از موارد فوق توسط برنده مناقصه) تبصره ،هزينه قيمت طبق نظر كارشناسان دانشگاه فزايشابا آنرا انجام
.انجام شده را از مطالبات برنده مناقصه كسر خواهد نمود

و سال2 طه با نگهداري تاسيسات دارايشركت بايستي در راب-25 و تجربه مفيد باشـد را سابقه كار همـراه يـك نسـخه از قراردادهـاي قبلـي
مباگواهي ح .ربوطه به ضميمه ارسال نمايدسن انجام كار ازكارفرمايان

يا برنده مناقصه نمي-26 .قسمتي از موضوع قرارداد را به غير واگذار نمايد تواند كل
تع-27 گزبرنده مناقصه موظف است درهنگام عقد قرارداد ظرفيت خالي خود را از نظر و سقف ريالي به مناقصه  ار اعالم نمايدداد كار
وكارفرما تعهدي در خصوص هزي-28 و اياب و كاركنانش نخواهد داشت نه هاي غذا .ذهاب پيمانكار
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و درمانيانجام اموري چون-29 و تعمير لوازم اداري و ديگر لوازم مورد نيـاز، ميز،، برانكارد تخت:از قبيل جوشكاري و پنجره و درب صندلي
و ملزومات موجود در و خرده كاريهاي داخلي واحدها ق بخشها كارگاه و: بيلاز و كمد هاي پرسنل و تعويض قفل درب ها و پنجره ها رگالژ درب

.باشد نيز تعميرات اوليه تجهيزات پزشكي به عهده پيمانكار مي
. تأييد نمودن ليست بيمه پرسنل منوط به ارائه چك ليست نظارتي به مديريت عمراني به صورت ماهيانه مي باشد-30
ط-31 و سرپرست شركت مي بايست در ؛ در غير اينصورت پيمانكـار مسـتحق اخطـار ول ساعات اداري در قسمت تأسيسات حضور داشته باشد

.جريمه خواهد بود 
و ساير محل هايي كـه-32 و انبار تاسيسات محوطه موتورخانه و اتاق هاي مربوطه و ژنراتورهاي برق و تجهيزات موتور خانه نظافت دستگاهها

و تاسيسات .ي در آن نصب مي باشد به عهده پيمانكار استسيستم برق رساني
در-33 و تحول به عهده پيمانكار تحويل گيرنده مي باشد الزم اسـت دقـت كـافي و دستگاها پس از تحويل مسئوليت سالمت كليه سيستم ها

و تحول به عمل آيد .تحويل
.نفر از نيروهاي به كار گمارده را به كارفرما ارائه نمايد3 وادث بدون نام به ميزان حداقلحپيمانكار موظف است با هزينه خود بيمه-34
، پايگاه اورژانس واحدهاي در مورد اشكال در سيستم روشنايي-35 و خانه هاي بهداشتي ، مراكز و درمان بروجرد سـريعا 115شبكه بهداشت

و پشتيباني شبكهمسئول شفاهي با هماهنگي بعد از اعالم كتبي يا  .بايستي رفع اشكال شود واحد خدمات
و-36 و كليه كارگران موظف به اجراي مقررات موضوعه ، حرفه اي ، اخالقي و مـراجعين متعهد به رعايت موازين اسالمي  حفظ احترام كاركنان
كه مي به صالح واگذاركننـده باشند در غير اينصورت از ورود آنها به محل كار جلوگيري وبه پيمانكار اعالم خواهد شد كه با متخلف به هرنحوي

و در صورتيكه ايراد خسارت نمايد هزينه مربوط با برآورد كارشناسي از مبلغ پرداختي به پيمانكار كسرخواهد شد  ، .باشد برخورد نمايد
و-37 و پرداخت هاي انجام شده پيمانكار موظف است براي هر كدام از كارگران پرونده پرسنلي تكميل ، مكاتبات رادركليه مدارك مـورد آنهـا

و و بطور جداگانه در پرونده مربوطه ثبت و در پرونده يـاد نگهداري نمايد موقع اتمام قرارداد پيمانكار برگ تسويه حساب تك تك كارگران را اخذ
ازك موجود در اين پرونده ها عبارتسايرمدار. شده حفظ نمايد  ،) ان براي آقايـ(كارت پايان خدمت يا معافيت از سربازي: ست ، كپـي شناسـنامه

و ، گواهي سالمت جسمي ورواني معرفي نامه از سازمان دولتي يا افراد حقيقي .حقوقي معتبر ،گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
و بهداشتي مانند براي كليه كارگران بر حسب نوع كار-38 ،:و وظيفه اي كه بر عهده دارند وسايل ايمني ، كفش ،ماسك ، عينك كاله  دستكش
.و و آموزش هاي شغلي الزم را به آنها بدهد.. و آنان را در برابر حوادث شغلي بيمه كرده .تهيه نموده

و پرداخت هزينه هاي مترتب بعهده وي خواهد بود-39 ، پيمانكار مسئول بوده .در صورت بروز هر گونه حادثه ناشي از سهل انگاري
ا-40 و براي كارگراني كه به مرخصـي كارگراني كه دو بار خطار از طرف پيمانكار دريافت كرده اند بار سوم بايد با موافقت كارفرما جايگزين شوند

و قبل از اعزام كارگر به مرخصي جانشين واجد شرايط بصورت كتبي معرفي شود  . ميروند با هماهنگي قبلي با نماينده كارفرما
و-41 و به كارگيري ت يا عزل ورود و حراست نيرو بايد با .باشد اييد مسئولين شبكه
و تجربه آنهاو بر اساس قانون كار پرداخت گردد-42 .ميزان حقوق كارگران مي بايست بر اساس ميزان سابقه كاري
ش-43 و تعميرات واحدهاي ذكر و ديگر وسايل مورد نياز براي سرويس نگهداري ده را در محل كار خود پيمانكار موظف است كه كليه ابزار آالت

و ابزار كار نمي تواند معوق بماند و كاري به دليل نبودن وسايل .فراهم آورد
و كليه لوازمي كه در رابطه با اين قرارداد در اختيار پيمانكار قرارداده مي شود-44 ، ماشين آالت و نگهداري وسايل، تجهيزات و حراست به حفظ

و چنانچه از ، عهده پيمانكار است اين جهت خساراتي به كارفرما وارد آيد كه طبق تشخيص كارشناس فني كارفرمـا، پيمانكـار مسـئول آن باشـد
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و آمـاده بهـر و راه انـدازي و سالم تهيه و يا ماشين خسارت ديده را كامالً صحيح و جنس يا قطعه ه موظف است از عهده پرداخت خسارات برآمده
. حق الزحمه يا مبلغي به عنوان خريد جنس يا دستمزد از طرف كارفرما پرداخت نخواهد شد بديهي است كه از جهت. برداري نمايد

و گزارش كلي عمليات را در آخر هر ماه-45 و تحول شيف ها را تهيه نموده و سرويس هاي تغيير پيمانكار موظف است دفتر حاوي ثبت تعميرات
و كارفرما مي تواند هر  و پيمانكـار موظـف بـه به دفتر مديريت تسليم نمايد و دفتر مـذكور را بازديـد نمايـد زمان كه مايل باشد عمليات پيمانكار

.همكاري هاي الزم در اين مورد مي باشد 
و يا غيرقابل اسـتفاده-46 هر گاه پيمانكار تشخيص دهد كه يك يا چند دستگاه از دستگاههاي تحويل گرفته شده مندرج در ماده يك فرسوده

، بدون اجرت مجزا فني مي باشد و راه اندازي آنها ، نصب و در صورت تاييد نسبت به تعويض ، مقتضي است مراتب را كتباً به كارفرما اطالع داده
و در صورت نياز به و تاييد كارشناس دانشگاه از طرف كارفرما پرداخت خواهد شـد تعميراتكلي هزينه انجام تعميراتاقدام نمايد . با ارائه فاكتور
.با كارشناس دانشگاه است تعميراتتشخيص جزئي يا كلي بودن

شد-47 .ساير موارد در قرارداد اعمال خواهد

:نام شركت

:آدرس
-همراه-تلفن
:ايميل-فكس

:كد پستي

:شماره اقتصادي

:اعضاي هيأت مديره
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:مدير عامل

:ضاءافراد داراي حق ام
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)2(فرم

)) واحد حراستبه مناقصه فرم تحويل اسناد ((

و درمــان هداشــت تاسيســاتنگ« مناقصــه، پاكــات شــركت در ............................................... مســئول .................................................... اينجانــب شـــركت» بروجــرد شــبكه بهداشــت
و درب بسته دريافت نمودم ............... را طي تعداد .......................................................................  .پاكت بصورت سالم

و نام خانوادگي ارائه كننده پاكت و نام خانوادگي مسئول نام  مناقصه گزارنام
و تاريخ و امضاء و تاريخ مهر و امضاء  مهر



 بسمه تعالي

و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي
د و  بروجرد شهرسنان رمانشبكه بهداشت
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:شماره
: تاريخ

: پيوست

و مراكز تابعه شبكستاد تأسيسات نگهداشت شركت در مناقصه برگه پيشنهاد قيمت(( ))بروجرده

پـس از ........................................................................... شركت) نماينده(به عنوان ............................................................ اينجانب
و مندرجات در آگهي و مسئوليت در مورد مطالب و پذيرش تعهد اجرا و با اطالع از قانون منـع ...و غيره شرايط مناقصه–بررسي

، مبلغ پيشنهادي خود را به ترتيب زير اعالم مي نمايم ، با اطالع كامل از شرايط كار :مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي

: ملتزم به رعايت نكات زير خواهم بود همچنين
ب–1 ، اقدام نمايم رنده شدنم ظرف مدت حداكثر پنج روزدر صورت و انعقاد قرارداد .نسبت به تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات
را–2 ، الزامي براي واگذاري موضوع مناقصه به هيچ يك از پيشنهادها .ندارد اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار
مي-3 و از مناقصه خارج ، تخلف محسوب گشته .گردد هرگونه پيشنهاد يا نوشته اي خارج از موضوع درخواست در جدول فوق
و حروف نوشته شود–واضح–قيمت ها خوانا-4 و به عدد .بدون خدشه
، نوشته شود-5 .قيمت ها فقط براي مشخصات مذكور در اسناد مناقصه
شدبا پايان-6 ؛ تحت هيچ شرايطي پاكت جديد از متقاضيان مناقصه وصول نخواهد . يافتن زمان دريافت پيشنهادات در موعد مقرر
، آگاهاز محل بازديد كرد-7 و نسبت به موضوع مناقصه .ي كامل دارمه
مي CMMSشركت برنده مناقصه تاسيسات ملزم به اجراي برنامه-8 .باشدزير نظر اداره نگهداشت دانشگاه
و-9 و پس از مدتي نادرستي اسـناد و غير واقعي در مناقصه مذكور برنده شوم و اطالعات نادرست و ارائه آمار  در صورتيكه بدليل كتمان حقيقت

و مطالبه و فسخ قرارداد احتمالي ؛ مناقصه گزار اين حق را دارد كه نسبت به رد اسناد مناقصه و مدارك بنده به هر دليلي آشكار گردد و زيان ضرر
و ساقط مي نمايم وصول آن به هر نحو و در مقابل حق هر گونه اعتراضي را در اين زمينه از خود سلب . مقتضي اقدام نمايد
و تلفن :آدرس دقيق
و نام خانوادگي :نام

و تعهدآور پيشنهاد دهنده و امضاء مجاز و تاريخ:سمت :مهر شركت

و نگهداريمبلغ ماهيانه امور  بروجردو مراكز تابعهشبكه ستاد تاسيسات تعميرات

ب براپيشنهاد شركت  ريال ...............................................................................................بره عدد
مي.......................................................................................................... برابر به حروفو .باشد ريال


