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“در پاکات گذاشته شوداز گذاشتن هر گونه مدارك اضافی در پاکات خودداري نموده و تمام مدارك باید به ترتیب جدول ذیل”

ت 
پاک

 »
ف

ال
«

توضیحاتمدارك مورد نیاز جهت شرکت در مناقصهردیف
مهضمانتناعمومی شاملدر مناقصهشرکتتضمین ) 11تضمین شرکت در مناقصه1

-نمیدانشگاه مورد قبولبانک از پست نامهضمانتارائه(

و بر پزشکیدر وجه دانشگاه علوم نقديفیش یا)باشد
در برگ اعالمی مربوطه حسابمبلغ و شمارهاساس
.شرایط

را در داخـل  فـیش واریـزي   بایستیکنندگانشرکت)2
بگذارند» الف«پاکت 

2

)برگ شرایط2پیوست شماره (ب  اعالم شماره حسا
هاي دریافتی از به منظور ارائه خدمات بهتر و سریعتر جهت استرداد سپرده(

-که وجه نقد به شماره حساب اعالمی دانشگاه واریز نمودهپیشنهاد دهندگانی
2شمارهبر روي پیوست ) ترجیحاً صادرات(اند، درج شماره حساب بانکی 

.)باشدی میالزامشرایط مناقصه برگ 

3

-می)هاي مربوطهاز سایت(مناقصه شرایطاوراقدریافتجهتمتقاضیان 

شماره حساب به )دویست هزارریال(ریال 000/200مبلغ بایست 
پاکت واریز مربوطه را در داخلفیشملـی و نزد بانک 2178490012007

دبیرخانهد مقرر تحویل در موعسایر پاکات همراهو بهگذاشته» الف«
.حراست دانشگاه نمایند

ت 
پاک

 »
»ب 

ردیف
 مدارك مورد نیار جهت شرکت در مناقصه که باید برابر ترتیب ذیل در پاکت

توضیحات.قرار داده شود“ ب”

1

ارائه تصویر اساسنامه و آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییـرات شـرکت بـا    
و ارائه پروانـه کسـب معتبـر    ) حقوقیاشخاص(مدت فعالیت هیأت مدیره 

.الزامی است) درارتباط با اشخاص حقیقی(

برابر ایـن چـک   » ب«مدارك موجود در پاکت ) 1
ــت و  ــب لیســ ــه ترتیــ ــیدگی بــ موردرســ

ــدگرفت ــد وقرارخواه ــاقص باش ــورتیکه ن در ص
0داده نخواهد شددرمناقصه شرکت

دهنده در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاد) 2
اي اسناد مالی و تعهدآور با مدت فعالیت هیئت بر

مدیره که توسط اداره ثبـت شـرکتهاي سـازمان    
-دادگستري و مراجع ذیصالحدوایرثبت اسناد و یا

-شـرکتهایی کـه  (رونوشت برابر اصل شده باشند 

).باشندمناقصه موضوع درراستايفعالیت آنها
شده پیشنهادهائی که بعد از مهلت مقرر واصل) 3

0نخواهند شدباشد درکمیسیون مناقصه مطرح
کلیه مدارك باید به امضاء افراد مجاز و ممهور به مهر ) 4

.شرکت باشند

تصویرگواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر2

و براي اشخاص از مراجع ذي صالح معتبر براي اشخاص حقوقی ارائه صالحیت 3
انه کسبحقیقی ارائه پرو

پیوست شماره (اصل تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت 4
)برگ شرایط3

5

-که نمونه قرادادو در مناقصهشرکت)شرایط عمومی و اختصاصی(برگ شرایط

شرکت در صورت تغییر .(باشندمهر  به توسط افراد مجاز امضاء و ممهور
بایست نمونه اق تعهدآور که در اساسنامه قید شده ، میصاحبان امضاء اور

امضاء جدید که به تائید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه مدارك 
. )نماید

ت 
پاک

 »
توضیحاتمدارك مورد نیاز جهت شرکت در مناقصهردیف»ج 

پیشنهاد قیمت 1
)برگ شرایط1شمارهپیوست(

ط، مخـدوش، نـاقص و   مبهم،مشـرو به پیشنهادات
-پیشنهاداتی که بعد از مهلت اعـالم شـده واصـل   

0نخواهد شدباشدترتیب اثردادهشده

 هرهرِ امضاء(امضاء افراد مجاز به صورت مباشددر تائید اسناد، مورد قبول نمی) م.
بـه نفـع   مناقصـه پذیر غیر آن سپرده شرکت در مناقصه شخصالزامی است درمناقصه پذیرکپی برابر اصل مدارك خواسته شده در حین عقد قرارداد براي شرکت

.نمایدگر با امضاء این شرایط حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب میدانشگاه ضبط خواهد شد و مناقصه
0ارائه کلیه مدارك درخواست شده در جدول فوق جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد
این چک لیست، از تحویل مدارك خـوددراي فرماییـد) شرکت(هربدون تکمیل و امضاء و م.

بسمه تعالی
مرکز آموزشی درمانی مطهري  دانشگاه اوراق چاپی، تکثیرو فرم هاي آماريخریدعمومیمناقصه چک لیست مدارك الزم جهت شرکت در (( 

"96علوم پزشکی ارومیه سال 



نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکتنام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت
مهر و امضاءمهر و امضاء
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برگ شرایط مناقصه عمومی 

و فرم هاي  خرید اوراق چاپی، تکثیر
شهید آموزشی درمانی مرکزآماري 

ارومیهمطهري
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاه

غربیدرمانی آذربایجان

»1396سال «
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””شکی شکی فرم مشخصات شرکتهاي مورد قرارداد با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزفرم مشخصات شرکتهاي مورد قرارداد با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پز“ “ 
»»دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی««

::کنندهکنندهنـام شـرکتنـام شـرکت

::فعالیتفعالیتموضـوعموضـوع

::آدرسآدرس

))همراه مدیر عاملهمراه مدیر عامل(()           )           ثابتثابت: (: (شماره تماس شماره تماس ::براي شرکتهابراي شرکتهاشماره و تاریخ  ثبت شماره و تاریخ  ثبت 
))همراه  نمایندههمراه  نماینده(() :         ) :         فکس فکس ((

::موضـوع مناقصه موضـوع مناقصه 

ی 
ایـ

جر
ق ا

ابـ
سو

ی 
ایـ

جر
ق ا

ابـ
سو

::

دارددارد* * 


: .........سال اجرایی : ..........................    موضوع قرارداد....................    ..: طرف مورد قرارداد ) * 1

: .........سال اجرایی : ..........................    موضوع قرارداد...............    .......:رف مورد قرارداد ط) * 2

نـداردنـدارد


: .........سال اجرایی : ..........................    موضوع قرارداد.................    .....:طرف مورد قرارداد ) * 3

: .........سال اجرایی : ..........................    موضوع قرارداد...............    .......:رد قرارداد طرف مو) * 4

: .........سال اجرایی : ..........................    موضوع قرارداد................    .....:طرف مورد قرارداد ) * 5

: .........سال اجرایی : ..........................    موضوع قرارداد...............    ......:طرف مورد قرارداد ) * 6

: .........سال اجرایی : ..........................    موضوع قرارداد..............    .......:طرف مورد قرارداد ) * 7


. . اقدام فرمائیداقدام فرمائید))بصورت ریزبصورت ریز((جدول باال جدول باال شرحشرحمربوطه بهمربوطه بهبیان سوابقبیان سوابقمناقصه، نسبت بهمناقصه، نسبت بهدررابطه با موضوعدررابطه با موضوعدرصورت داشتن سوابق اجراییدرصورت داشتن سوابق اجرایی**

 اسامی هیئـت مدیــره شرکت اسامی هیئـت مدیــره شرکت : :


یف
رد

یف
شماره شماره نام پدرنام پدرنام و نام خانوادگینام و نام خانوادگیرد

شناسنامهشناسنامه
محل محل 
صدورصدور

تاریختاریخ
تولدتولد

محلمحل
تولدتولد

عنوان و جایگاهعنوان و جایگاه
در شرکتدر شرکت




::تاریخ  تاریخ  ::سمت و مهر و امضاء سمت و مهر و امضاء ::نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  
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موادوکاغذتهیهبهنسبتدر نظر دارددرمانی استان آذربایجان غربی یبهداشتنشگاه علوم پزشکی و خدمات دا
مرکز آموزشی درمانی ...پاکات و ها،کارتها،فرم،اوراقچاپهزینهو همچنینجهت چاپنیازموردمصرفی

که به شرح و یا پروانه کسب معتبرعتبرماز اشخاص حقیقی و حقوقی داراي صالحیتراارومیه مطهري شهید 
.خریداري نمایدذیل

با توجه به اینکه شرایط مناقصه جزء الینفک قرارداد محسوب می گردد مناقصه پذیر باید آنرا به دقت * 
.مهر و امضاء نماید، توسط شخص یا اشخاص صاحب امضاء مطالعه نموده وتمام صفحات را

:موضوع مناقصه - 1ماده 
و سایر موارد هاها،کارتفرماوراق ،چاپهزینهوچاپجهتنیازموردمصرفیموادوکاغذتهیهازاسترتعبا

)برگ شرایط3مطابق ماده (مورد نیاز 

باشد، لذامرکزدرخواستونمونهطبقبایستی... ها و کارتها،فرم،اوراقاینکهبهتوجهبا: مهمتذکر
نماینداقداماهنمونه تهیهبهنسبتمدارك پرشکیواحدبهمراجعهمنضتوانندمیمتقاضیان

:مدت قرارداد-2ماده 
.تعیین می گرددشمسی یک سالبه مدت --------- لغایت ------ از تاریخ قراردادمدت این 

:شرایط اختصاصی مناقصه - 3ماده 

قیمت کلقیمت واحدتعداد برگنوع و مشخصات کاال و خدماتردیف

25000گرمی80با چاپ تک رویه با چاپ افست  A٣برگ 1

25000گرمی80با چاپ دو رویه با چاپ افست A٣برگ 2
400000گرمی80با چاپ تک رویه با چاپ افست   A٤برگ 3

220000گرمی80با چاپ دو رویه با چاپ افست   A٤برگ 4
42000گرمی80با چاپ تک رویه با چاپ افست    A٥برگ 5
25000گرمی80با چاپ دو رویه با چاپ افست      A٥برگ 6
2615000*32پاکت رادیولوژي  با چاپ افست 7
2016000*26چاپ افست پاکت  رادیولوژي با 8
414000*31پاکت  رادیولوژي  با چاپ افست 9
365000*36پاکت رادیولوژي  با چاپ افست 10
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10000طبق نمونه45*37پاکت رادیولوژي  با چاپ افست 11
100چهار رنگ با طراحی و فیلم و زینگ50*70برگ پوستر سایز 12
44000رنگی با زینگ و چاپ افستA4کاربن لس برگ 13
100گرمی200پشت رو و چهار رنگ با خط تا با گالسه A3برگ بروشور 14
5500گرمی230در شومیز A4و A5انواع کارت دارویی 15
500گرمی لمینتدار250رنگی در گالسه 50*70برگ پوستر تا سایز 16
62برگی با جلد گالینگور و چاپ سیلک 200یمارستانی انواع دفتر ب17
168000گرمی تک رویه80با چاپ رنگی در کاغذ A4برگ انواع 18
682000گرمی دو رویه80با چاپ رنگی در کاغذ A4برگ انواع 19
28500گرمی250پشت و رو چهار رنگ در گالسه A3برگ تراکت20
100000گرمی80با چاپ افست با کناره آبیA5پزشکان برگ سرنسخه 21
1000گرمی135با چاپ رنگی پشت و رو در گالسه A4برگ بروشور انواع 22

23
گرمی 300مقواي پوشه مدارك پزشکی در رنگهاي مختلف با گیره و

51032000*10در اندازه 

3000گرمی80رچسب رنگی به صورت بA3و A4برگ پشت چسبدار انواع 24

4000با چاپ روي آنA4برگ پاکت نخودي 25

100با چاپ روي آنA3برگ پاکت نخودي 26
27

1000گرمی135چهار رنگ با طراحی گالسه 60*45برگ پوستر سایز 
1000گرمی135چهار رنگ با طراحی گالسه 50*35برگ پوستر سایز 28
5000گرمی230پشت و رو شومیز A3کارت برگ29
5000گرمی پشت و رو135در گالسه A4برگ تراکت 30
23000گرمی پشت و رو135دو رنگ گالسه A3برگ 31
24150000*16پاکت  جواب آزمایش  با چاپ افست 32
164000*11پاکت نامه معمولی 33
18000رنگیA5کارت 34
32000رنگی دو رویهA4کارت 35
32000سفید دو رویه بدون رنگA4کارت 36
37A4150000گرمی ویژه آزمایشگاه پرفراژدار80با چاپ تک رویه با چاپ افست
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طرفینتعهدات:4ماده
همچنین هزینهوجهت چاپنیازموردمصرفیموادوکاغذهتهیبهنسبتکهباشدمیملزممناقصه پذیر:1-4

مندرجمقدارقیمت و بهپیشنهادفرممشخصات مندرج دربا.... ها و برچسبها،کارتها،فرماوراق،چاپ
.نمایداقداممربوطههاينمونهو

.نیاز به مرکز می باشدمورد مقداراساسبروصورت تدریجیاوراق به تحویلبهملزممناقصه پذیر: 4- 2
در اختیار مرکز ... موظف است بگونه اي مدیریت نماید تا به میزان مصرف اوراق و فرم ها و مناقصه پذیر

قرار گیرد به صورتی که در هر شرایط موجودي مدارك باید حداقل به اندازه مصرف ده روز کاري محفوظ 
.گردد

.باشدمیمناقصه پذیرعهدهبر...وبیمهازاعمقانونیکسوراتکلیه: 4- 3

. باشد میدرمانی شهید مطهري ارومیهمرکز آموزشیمحل تحویل اقالم مناقصه  :  4-4
گردد که کلیه تدابیر الزم را براي جلوگیري از وارد شدن خسارات و آسیب بـه  متعهد میمناقصه پذیر:5-4

مناقصه توجهیمرکز حق دارد خسارات ناشی از بیاقالم مناقصه اتخاذ نماید و چنانچه موردي مشاهده گردد 
.را از مطالبات یا ضمانت مأخوذه کسر نماید پذیر

، آزمایش و در صورت لزوم عودت کاال بعد از تحویل کاال تحت هیچ حق مرکز در زمینه بازرسی:  4- 6
.گردددار نمیشهشرایطی به دلیل اینکه کاال قبالً توسط مرکز مورد بازرسی یا آزمایش قرار گرفته خد

آیتم هاي اعالمی شامل کلیه اوراق بیمارستانی و به صورت تقریبی بوده و هیچ گونه تعهدي براي مرکز :4- 7
.ندارد

تواند هیچ نماید که از موضوع قرارداد اطالع کامل داشته و به عذر عدم اطالع نمیمناقصه پذیراقرار می: 8-4
.ه و نقض نمایدیک از موارد و شرایط را نادیده گرفت

زمـان  ازروز7بـیش از درخواسـتی اوراقوهـا فـرم تـامین درمناقصه پذیرتوانایی عدمصورتدر: 9-4
مابه التفاوتونمودهاقدامحقوقییاحقیقیافرادازهافرمواوراقتهیهبهاقدامخریدارماه،هردرخواستی

خواهدکسرمناقصه پذیرمطالباتمحلازیاوقراردادامهنضمانتازمربوطهفاکتورطبقبرشدهانجامخرید
.گردید

عـودت  ...وفرمهـا واوراق،قراردادناظرسوياز...وهافرمواوراقکیفیتتائیدعدمصورتدر:10-4
.نمایددرخواست تحویلموردکیفیتبارادرخواستیهايفرمواوراقاستمکلفمناقصه پذیروشدخواهد
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پسوانبارقبضصدورتاریخازماه4حداکثرشدهصادرهايفاکتوربهايپرداختبهموظفمرکز: 4- 11
.می باشدپذیرمناقصهوجهدرقراردادناظرتوسط...وهافرمواوراقکیفیتتائیداز

آن درشرطدنداقراریاوحذفیاوتغییربدونرامناقصهمداركواسنادتمامبایدپذیرمناقصه: 4- 12
امضا ومهرسهويبصورتحتیاوراقبعضیمناقصهکمسیونتشخیصباچنانچه.نمایدتسلیموتکمیل
.بودخواهندمردودوشدهتلقیناقصپیشنهادتآنباشندنشده

قـرارداد ازانصـراف بابـت منفیامتیازسالجاريدرکهمیباشندمناقصهدرشرکتبهمجازشرکتهایی: 13-4
.باشندنداشتهخودکارنامهدرراايمزایده/استعالمی/ايقصهمنا

.اعالم  کدملی الزامی میباشد.باید داراي کد اقتصادي و شناسه ملی باشد)شرکت(متقاضی:14-4
مناقصـه  کلیه هزینه هاي حمل و نقل و تهیه کاغذ و مقوا و زینگ و طراحـی و دسـتمزد  بـه عهـده    : 15-4

.پذیرمی باشد
.به مفهوم آشنایی با قوانین دولتی و دانشگاهی و مالی و معامالتی می باشدمناقصهرکت در اینش:16-4
قیمت ارائه شده درطول مدت قرارداد  داراي اعتبار بوده و طرف مناقصه پذیرملزم به رعایت قیمتهـاي  : 17-4

اد بوده و اخذ مفاصا حساب داده شده درمناقصه میباشد وکلیه پرداختها درخصوص مناقصه بهاء با عقد قرارد
.در پایان مدت قرارداد الزامی میباشد

مناقصـه  هزینه هاي مربوط به طراحی و پرینتهاي قبل ازچاپ و تهیـه زینگهـا  و کاغـذ کـال بعهـده     : 18-4
.خواهد بودپذیر
.ی توسط دستگاه چاپ افست به لحاظ کیفت کار انجام گرددتکلیه چاپها بایس: 4- 19
مشخصات موضوع قرارداد و نمونه ارائه شده در “گردد که موضوع قرارداد را طبق هد میبرنده متع: 4- 20

و در صورتی که جنس تحویلی برابر نمونه نباشد کلیه اوراق و فرم ها به برنده مسترد و مناقصه تحویل نماید
دواً حق هر گونه نامه یا سایر مطالبات وي برداشت خواهد گردید و برنده بخسارات مربوطه از محل ضمانت

.نمایداعتراضی در این خصوص را از خود سلب می

متعهد می باشد درمهلت تعیین شده نسبت به تحویل کاالي مورد نظر اقدام رمناقصه پذی:تبصره
جبران مبلغ کل قرارداد بعنواندرصددهمدو هرروز به میزانصورت تأخیر به ازاء درنماید

.گیردخسارت به خریدار تعلق می 
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:شرایط مناقصه سایر 
مورد نیاز اوراق خرید  آگاهی کامل از مشخصات با علم و گرددمتعهد میمناقصه پذیر- 5ماده 

را عیناً مطابق ) قیمت پیشنهادي(اقدام نموده و پیوست شماره یک 1نسبت به فروش طبق ماده 
الذکر از ع از مشخصات فوقهیچگونه عذري از بابت عدم اطال. مشخصات پیشنهادي تکمیل نماید

موضوع ماده (اوراق خرید  مورد نیاز جانب وي پذیرفته نخواهد بود و هر زمانی که مشخص گردد 
تواند خسارات وارده میمناقصه گزارمغایرت دارد مناقصه گزاربا مشخصات ارائه شده توسط ) 1

.داد اخذ نمایدرا از محل ضمانت نامه مأخوذه و یا سایر مطالبات شرکت طرف قرار
به عهده ناظر قرارداد و کارشناس فنی مناقصه گزارنظارت بر اجراي مفاد قرارداد از طرف - 6ماده 

.خواهد بوددانشگاه
حق واگذاري مورد قرارداد را به هیچ عنوان و تحت هـیچ شـرایط بـه اشـخاص     مناقصه پذیر-7ماده 

نـدارد و درغیـر اینصـورت    ..... عقدنامـه و  حقیقی و حقوقی دیگرحتی بصورت وکالت ، صلح نامه ، 
ضبط و مبلـغ مقیـد در   مناقصه گزارقرارداد بطور یکطرفه فسخ و ضمانت حسن انجام کار راسا توسط 

با امضاء برگ مناقصه پذیربرداشت خواهد شد و ارزمناقصه گآن از بانک صادر کننده مطالبه و به نفع 
.از خود سلب می نماید شرایط حق هر گونه اعتراض در این خصوص را 

نماید که مشمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء اقرار میپذیرمناقصه - 8ماده 
نمی باشند و ضمناً 1337ونمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري مصوب دیماه 

دانشگاه به هیچ وجه اشخاص مذکوردرقانون فوق تسویه حساب باوتعهد مینماید که تا پایان اجراي قرارداد
پیمان را فسخ نموده و مناقصه گزار موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نسازد و در غیر اینصورت درالذکررا

خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیردر اجراي کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده 
)3ست شماره پیو( .وصول خواهد نمود

فرم پیوستی تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باید از : تبصره 
) ب(تکمیل و ارائه گردد بدیهی است اشخاصی که تعهد نامه مذکور را تکمیل و در پاکت مناقصه پذیرطرف 

.ز مناقصه کنار گذاشته خواهند شد ارائه نکرده باشند به دلیل نقصان مدارك خواسته شده ا
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ماده » ب«19موضوع و مبلغ قرارداد را به استناد بند % 25تواند در صورت نیاز تا میارزمناقصه گ- 9ماده 
در این مناقصه پذیر، کاهش و یا افزایش دهند مناقصه پذیرنامه مالی و معامالتی دانشگاه با اعالن به آئین64

.تراضی نداردخصوص حق هیچگونه اع
چنانچه به دالیلی خارج از حیطه اختیار طرفین به علت اتفاقاتی مانند جنگ ، زلزله ، سیل ، -10ماده 

نباشد که در عرف مناقصه پذیردار که ناشی از تقصیر هاي دامنهسوزيطغیانهاي غیر عادي و همچنین آتش
ع شرایط قرارداد وز تعهدات و وظایف موضانجام تمام یا قسمتی ا،گویندحقوقی به آن فورس ماژور می

امکانپذیر نباشد مادام که موانع ذکر شده برطرف نشده باشد عدم انجام تعهدات مزبور تخلف از آن محسوب 
.گرددنمی

وي منحل و شرکت/در دوره اجرایی قرارداد ورشکست و یا مؤسسهمناقصه پذیردر صورتیکه- 11ماده 
ور و ممنوع از مداخله و یا بعللی منصرف از اجراي قرارداد شود یا در انجام تعطیل گردد و یا شخصاً محج

ازتعهدات خود مسامحه و نسبت به تحویل اقالم موضوع ماده یک قرارداد تأخیر نماید و بنحوي از انحاء
خ مجاز و مختار است بدون هیچگونه تشریفات قضائی نسبت به فسارزمناقصه گمفاد قرارداد تخلف نماید، 

به نفع خود اقدام و زیانهاي وارده را بر اساس مناقصه پذیرقرارداد و ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات 
حق هیچگونه ادعا و اعتراضی مناقصه پذیرمقررات قانونی قرارداد از فروشنده مطالبه نماید و در این صورت 

.را در هیچ مورد نخواهد داشت
از جمیع قوانین و مقررات قانون کار و تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی اقرار می نمایدمناقصه پذیر-12ماده

.کشور مطلع است و ملزم میباشد کلیه هزینه هاي ناشی از اجراي قوانین مزبور را بپردازد
بـه تشـخیص   (هـاي اجرایـی   ر صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاهد-13ماده

نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي آیین ) 1(یکی از اعمال بندهاي ماده مرتکب) دستگاه اجرایی
) دستگاه ذیربط(مناقصه گزارهیئت وزیران  شوند 23/12/83هـ  مورخه /30374ت /73377اجرایی به شماره 

.باشدمجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده به مدت پنج سال نمی
نامـه  آیین) 1(حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در ماده ) 13ماده (که اشخاص یاد شده در صورتی:تبصره

پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرایی گردند مراجع ذي صالح کشور موظف است ضمن اعـالم  
ط  عمومی پیمان مزبور را جزء شرایهاي اجرایی خودداري از انجام معامله با اشخاصنام آنها به کلیه دستگاه

.لحاظ نماید
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ت /73377بر اساس آیین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرایی به شـماره  -14ماده 
هیئت وزیران ، شرکت طرف قرارداد متعهد است هرگاه بـه تشـخیص   23/12/83هـ  مورخه /30374

نامـه پیشـگیري و مبـارزه بـا رشـوه در      آیـین ) 1(ماده یکی از اعمال بندهايدستگاه اجرائی مرتکب 
طـرف قـرارداد   نسبت به لغو قرارداد با شرکت موظف استمناقصه گزاردستگاه هاي اجرایی گردد ، 

.اقدام نماید
روز بـه صـورت   5باشند در صورت تغییر در آدرس مراتب را ظـرف مـدت   طرفین ملزم می-15ماده 

-صورت آدرس اعالمی در قرارداد نشانی قانونی تلقی میکتبی به طرف دیگر اطالع دهند در غیر این 

.شود
مناقصه پـذیر نظمی و یا مسامحه از طرف در صورت مشاهده هر گونه قصور و یا تقصیر ، بی-16ماده

حـق دارد نسـبت بـه اخـذ     مناقصه گزارو یا کارکنان وي در انجام امور ناشی از اجراي مفاد قرارداد
و یا سـایر مطالبـات وي اقـدام و در    مناقصه پذیرمناسب از ضمانت نامه حسن انجام تعهدات جریمه

ـ مناقصه تشخیص . را خواهد داشتو ضبط ضمانت نامهصورت تکرار حق فسخ قرارداد در ایـن  ارزگ
.مورد قطعی و غیر قابل اعتراض است 

خ قرارداد با تائیـد معاونـت محتـرم توسـعه مـدیریت و منـابع       خریدار متعهد است براي فس-17ماده
دانشگاه، با اعالم کتبی یک ماهه به فروشنده و حصول اطمینان از اطالع وي نسبت بـه فسـخ قـرارداد    

بدیهی است با امضاي این قرارداد طرفین هیچگونه ادعایی در خصوص اخذ خسـارت یـا   . اقدام نماید
.شتمطالبه ضرر و زیان نخواهند دا

پیش آید اعم از اینکه مربوط به مناقصه پذیرو ارزمناقصه گدر صورتی که اختالفی بین - 18ماده 
عملیات موضوع قرارداد و یا تغییر و تفسیر هر یک از موارد شرایط عمومی آن باشد، چنانچه اجراي

ن نامه مالی و معامالتی آئی94طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمایند، باستناد ماده 
شود در کمیسیونی مرکب از حداقل ، اختالف ناشی از معامالت که بین طرفین معامله ایجاد میدانشگاه

گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون سه نفر که از طرف رئیس مؤسسه تعیین خواهد شد مطرح می
.االجرا استالزم
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ادات خود الزم است به شکل زیر عمل نمایند پیشنهاد به شکل شرکت کنندگان جهت تسلیم پیشنه- 19ماده 
:ارائه گردد » الف ـ ب ـ ج « سه پاکتی 

:حاوي » الف « پاکت 
که در صورت )ریالمیلیون یکصد و پنجاه (حروف000/000/150عددبه مبلغ بانکی یا ضمانت نامه بانکی فیش 

کلیه شعب بانک (بانک صادرات0103034747002ريجاواریز وجه نقد به حساب سپرده دانشگاه به شماره
، باید به نفع در صورت ارائه ضمانت نامهیا و ارائه میگرددصورت فیشبه)صادرات قابل واریز می باشد

. حساب ذکر شده صادر شده باشد
: شماره ثبت دانشـگاه 83734/57147: کدپستی دانشگاه411369713519: کد اقتصادي دانشگاه14000245577:شناسه ملی دانشگاه

1234
نامه معتبر بانکی ارائه نماید این ضمانت نامه باید حداقل داراي پذیر براي شرکت در مناقصه ضمانتدر صورتیکه مناقصه: 1تبصره 

. سـه ماه اعتبـار باشد در غیر آن از دور مناقصه حذف خواهد شد
ایند ولی بنا به دالیلی مناقصه تجدید می گردد می تواند با ضمانت نامه که در یک مناقصه شرکت می نمیاشخاص:  2تبصره 

ماخوذه در آن مناقصه مجدداً شرکت نمایند به شرط آنکه ضمانت نامه مذکور اعتباري حداقل یک ماهه و قابلیت تمدید سه ماهه 
.داشته باشد

مورد در مناقصهشرکت و سپردهتعهداتانجامیا حسن کار وانجامحسن جهتبانک هاي صادره از پست نامهضمانت:3تبصره
. باشددانشگاه نمیاینقبول 

پذیر که ضمانت نامه ارائه شده توسط آنها فاقد تمبر مالیاتی وابطال شده توسط صادر کننده باشد از فرایند مناقصه: 4تبصره
.مناقصه عمومی حذف خواهند شد

بانکی حساب شمارهها ، درجاز شرکتدریافتی هاياسترداد سپردهبهتر و سریعتر جهت منظور ارائه خدماتبه : 5تبصره
. باشدمیالزامیدرمناقصهکنندگان شرکتکلیه برايالف در پاکت آن و ارائه2شماره پیوست بر روي) ترجیحاً صادرات(

. خواهند شدحذف از دور مناقصه درغیرآن
دویست هزار (ریال 000/200بایست مبلغ  می)هاي مربوطهاز سایت(متقاضیان جهت دریافت اوراق شرایط مناقصه :6تبصره 

واریز و فیش)باشدملی و طی فیش بانکشعب واریزي باید در کلیه (نزد بانک ملی2178490012007به حساب شماره  ) ریال
.همراه سایر پاکات در موعد مقرر تحویل دبیرخانه حراست دانشگاه نمایندگذاشته و به» الف«مربوطه را در داخل پاکت 

: حاوي » ب « اکت پ
ارائه تصویر اساسنامه و آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت بـا مـدت فعالیـت هیـأت مـدیره      )1

.الزامی است ) درارتباط با اشخاص حقیقی(معتبر پروانه کسبارائهو)اشخاص حقوقی(
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صویرگواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر ت)2
فعالیت شرکت در راستاي موضوع مناقصه)3
اصل تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت که توسط افراد مجاز امضاء و ممهور به )4

)3پیوست شماره . (مهر شرکت شده باشد
حاضر که کلیه اوراق آن توسط افراد نمونه قراردادو ) شرایط عمومی و شرایط اختصاصی(برگ شرایط)5

یاآگهی امضاهاي مجاز همان است که در اساسنامه. مجاز امضاء و ممهور به مهر شخص شده باشد
درج شده باشد که یاآگهی آخرین تغییراتذکر گردیده براي مثال اگر در اساسنامهآخرین تغییرات

و رئیس هیات مدیره معتبر می باشد ، الزم است اوراق شرایط اوراق تعهد آور به امضاء مدیر عامل
تغییرصاحبان امضاء اوراق تعهدآور که دردرصورتشرکت(.توسط دو نفر ذکر شده امضاء گردد

- ضمیمهاسناد رسمی رسیده باشددفاترجدید که به تائیدبایست نمونه امضاءمیاساسنامه قید شده،

. )مدارك نماید
.باشددر تائید اسناد، مورد قبول نمی) امضاءِ مهر(امضاء افراد مجاز به صورت مهر :1تبصره 
الزامی است در غیر آن مناقصه پذیرکپی برابر اصل مدارك خواسته شده در حین عقد قرارداد براي شرکت:2تبصره 

با امضاء این شرایط حق ارزگمناقصه به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد و مناقصه پذیرسپرده شرکت در مناقصه شخص
.نمایدهرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب می

: حاوي » ج « پاکت 
و بدون قید و شرطو الك گرفتگی که به صورت خوانا ، بدون قلم خوردگی قیمتپیشنهادبرگ حاوي 

ط افراد مجاز امضاء و که توسمیباشد،مناقصه پذیربا در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی که به عهده 
)1پیوست شماره (.ممهور به مهر شرکت باشد الزم است پیشنهاد به عدد و حروف نوشته شده باشد 

یک یا کلیه پیشنهادات واصله مطابق آئین نامه مالیرددانشگاه علوم پزشکی درقبول یا- 20ماده 
رایط مناقصه هیچگونه تعهديوتحویل شومعامالتی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی مجازمیباشد

.نمایدبراي دانشگاه ایجاد نمی
بدیهی است به پیشنهادات کلی ، مبهم ، مخدوش ، فاقد برگ شرایط و نیز پیشنهاداتی که با -21ماده 
ارسال شده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد و دانشگاه در حین و شرط و بعد از موعد مقررقید

.رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود بررسی و پس از آن در 
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فرم ارسالی از وزارت بهداشت و (پذیران می بایست اوراق شرایط و مدارك و فرم مربوط به مشخصات شرکت مناقصه- 22ماده 
و یا سایت http://www.monaghesat.umsu.ac.ir: را در مهلت مقرر از سایت دانشگاه به آدرس) درمان و آموزش پزشکی

دانلود نمایند و پس از تکمیل کامل فرم فوق الذکر آن را پس http://iets.mporg.ir:رسانی مناقصات به آدرسپایگاه ملی اطالع
پزشکیدانشگاه علوم–کوي اورژانس–واقع در بلوار رسالتحراست دانشگاه خانه از پایان مهلت دانلود اوراق شرایط به دبیر

.نمایندتحویل 
فقط در زمان مقرري که ) رسانی مناقصاتسایت دانشگاه یا سایت پایگاه ملی اطالع(بدیهی است دریافت اسناد از سایت : 1تبصره 

. توسط دانشگاه اعالم خواهد شد قابل دانلود خواهد بود
دویست هزار (ریال 000/200بایست مبلغ  می) هاي مربوطهاز سایت(متقاضیان جهت دریافت اوراق شرایط مناقصه : 2صره تب

و فیش می باشدو قابل واریز در کلیه شعب)واریزطی فیش (نزد بانک ملـی2178490012007به حساب شماره  ) ریال
.نماینددر موعد مقرر تحویل دبیرخانه حراست دانشگاه تها ه سایر پاکگذاشته و به همرا» الف«مربوطه را در داخل پاکت 

مناقصه تا مرحله تنظیم قرارداد با نفر اول) نفرات اول و دوم (سپرده شرکت در مناقصه - 23ماده 
5سپرده باقی خواهد بود و مابقی سپرده ها پس از طی مراحل اداري مربوط پس از در حسابپذیر

.عودت داده خواهد شد مناقصه پذیراه بعد از مشخص شدنروز کاري دانشگ
با اعتبار مبلغ قرارداد کلدرصد% 10میزانپذیر مؤظف است ضمانت نامه بانکی به مناقصه-24ماده 

و ارائه نماید و یا معادل همان درصد وجه تهیهضمانت حسن اجراي تعهدات قانونیبابتماه12
به نام دانشگاه علوم پزشکی 0103034747002صادرات به شمارهحساب سپهر، بانک نقد را به

ارومیه واریز و فیش مربوطه را جهت  جبران خسارات و تعهدات قید شده در قرارداد تحویل مناقصه 
.گزار نماید

به استثناي کاري دانشگاهروز7نتیجه ظرف مدت ابالغاز تاریخ مناقصه پذیردر صورتیکه- 25ماده 
نسبت به سپردن تضمین حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد حاضر نشود سپرده شرکت در ایام تعطیل

دوم ابالغ خواهد شد و اگر مناقصه پذیرمناقصه به نفع دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ضبط و مراتب به
ن به استثناي ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمیکاري دانشگاه روز 7او نیز از تاریخ ابالغ ظرف مدت 

حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام نکند سپرده او هم به نفع دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ضبط 
.خواهد شد
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دانشگاه حق تغییر، اصالح یا تجدید نظر دراسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت -26ماده 
راتب به دریافت کنندگان ماگرچنین موردي پیش آیدومی داردمحفوظتسلیم پیشنهادها براي خود

مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد نعالکه پیشنهادي قبل از ادرصورتیخواهد شد،نعالشرایط ا
اسناد یا اصالح دربنماید ازآنجا که ممکن است تجدیدنظردهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را

نشگاه می تواندآخرین مهلت دریافت دراین صورت داادیر یا قیمتها باشد،قمشخصات مستلزم تغییرم
ان شرایط را به تعویق اندازد به نحوي که آنان فرصت کافی مناقصه پذیرکتبی به نپیشنهادها را با اعال

براي اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند
به دانشگاهسایتاز طریق(26/4/96لغایت19/4/96ازتاریخمناقصهشرایطدانلود -27ماده 

-مناقصاترسانیاطالعملیهپایگاسایتیاhttp://www.monaghesat.umsu.ac.ir: آدرس

دبیرخانه به7/5/96مورخ16ساعت تا حداکثرو اعاده آن) http://iets.mporg.ir:آدرسبه
.باشدمی) اهگدانشحراست

آخرین شرکت کنندگان جهت اطالع از آخرین اصالحات احتمالی مکلف می باشند که در : تبصره
.مراتب را از سایت پیگیري نمایند و اعتراضات بعدي مسموع نخواهد بودروز مهلت دانلود

شده حداکثر الك و مهر شرکت کنندگان می بایست پاکتهاي پیشنهاد خود را بصورت-28ماده 
.تحویل و رسید دریافت نماینددانشگاهحراستدبیرخانه به 7/5/96خمور16ساعت تا

پاکتهااز دریافت حراستمناقصه ، دبیرخانه پاکتهابدون تکمیل و ارائه چک لیست همراه -29ماده 
خودداري نموده و بدیهی است بعد از اتمام مهلت مقرر در شرایط، هیچگونه عذري در این خصوص 

. دپذیرفته نخواهد ش
در فرصت تشکیل و نتیجه آن8/5/96مورخهشنبهیکروزصبح9کمیسیون مناقصه درساعت -30ماده 

.مقتضی اعالم خواهد شد
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با حضور اعضاء کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد 8/5/1396واصله در تاریخ  پیشنهادات:31ماده 
د فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی و برگ بدیهی است به پیشنهادات کلی، مبهم، مخدوش، فاق. گرفت 

شرایط و نیز پیشنهاداتی که با قید و شرط و بعد از موعد مقرر ارسال شده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد 
.و دانشگاه در حین بررسی و پس از آن در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود 

در مناقصه میباشند که در سال جاري امتیاز منفی بابت انصراف از شرکتهایی مجاز به شرکت -32ماده 
.قرارداد مناقصه اي را در کارنامه خود نداشته باشند

. تنظیم شده استپیوست 3به انضمامبرگ15وتبصره41و ماده 32درمناقصهشرایط

امور قراردادها ، مناقصات و مزایدات« 
»غربیت بهداشتی درمانی آذربایجان و خدمادانشگاه علوم پزشکی
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ه تعالیبسم

ی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربیواحد امور قراردادها، مناقصات و مزایدات دانشگاه علوم پزشک
با سالم،

ضمن اعالم وصول و مطالعه دقیق کلیه اوراق مناقصه و امور جانبی آن و پذیرش کلیه ...............شخص / این شرکت
مادگی شرایط مندرج در اوراق مناقصه و اعاده کلیه اوراق مذکور که امضاء و ممهور به مهر گردیده است، بدینوسیله آ

ذیل اعالم می نمایدشرح خود را جهت اجراي عملیات مورد مناقصه به 
بر عهده خریدار می باشد ولی در صورتی به فروشنده پرداخت خواهد شد کاال و خدمات مالیات بر ارزش افزوده :توجه*

.حساب ارائه دهدکه وي مودي ثبت مالیاتی جهت مالیات بر ارزش افزوده باشد و مدارك مثبته را موقع تسویه

قیمت کلقیمت واحدتعداد برگنوع و مشخصات کاال و خدماتردیف

25000گرمی80با چاپ تک رویه با چاپ افست  A٣برگ 1

25000گرمی80با چاپ دو رویه با چاپ افست A٣برگ 2
400000گرمی80با چاپ تک رویه با چاپ افست   A٤برگ 3

220000گرمی80ا چاپ دو رویه با چاپ افست   بA٤برگ 4
42000گرمی80با چاپ تک رویه با چاپ افست    A٥برگ 5
25000گرمی80با چاپ دو رویه با چاپ افست      A٥برگ 6
2615000*32پاکت رادیولوژي  با چاپ افست 7
2016000*26پاکت  رادیولوژي با چاپ افست 8
414000*31پاکت  رادیولوژي  با چاپ افست 9
365000*36پاکت رادیولوژي  با چاپ افست 10

1پیوست شماره 

: پیشنهاد قیمتآنالیزبرگ 
نوبت دوم -مرکز آموزشی درمانی شهید مطهري ارومیه  هاي آماري خرید اوراق چاپی، تکثیرو فرممناقصه عمومی
19/4/96مورخه34679/47/96شماره مناقصه 
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10000طبق نمونه45*37پاکت رادیولوژي  با چاپ افست 11
100چهار رنگ با طراحی و فیلم و زینگ50*70برگ پوستر سایز 12
44000رنگی با زینگ و چاپ افستA4برگ کاربن لس 13
100گرمی200پشت رو و چهار رنگ با خط تا با گالسه A3برگ بروشور 14
5500گرمی230در شومیز A4و A5انواع کارت دارویی 15
500گرمی لمینتدار250رنگی در گالسه 50*70برگ پوستر تا سایز 16
62برگی با جلد گالینگور و چاپ سیلک 200دفتر بیمارستانی ع انوا17
168000گرمی تک رویه80با چاپ رنگی در کاغذ A4برگ انواع 18
682000گرمی دو رویه80با چاپ رنگی در کاغذ A4برگ انواع 19
28500گرمی250پشت و رو چهار رنگ در گالسه A3برگ تراکت20
100000گرمی80با چاپ افست با کناره آبیA5سرنسخه پزشکان برگ 21
1000گرمی135با چاپ رنگی پشت و رو در گالسه A4برگ بروشور انواع 22

23
گرمی 300پوشه مدارك پزشکی در رنگهاي مختلف با گیره و مقواي 

51032000*10در اندازه 

3000گرمی80صورت برچسب رنگی بهA3و A4برگ پشت چسبدار انواع 24

4000با چاپ روي آنA4برگ پاکت نخودي 25
100با چاپ روي آنA3برگ پاکت نخودي 26
27

1000گرمی135چهار رنگ با طراحی گالسه 60*45برگ پوستر سایز 
1000گرمی135چهار رنگ با طراحی گالسه 50*35برگ پوستر سایز 28
5000گرمی230پشت و رو شومیز A3برگ کارت 29
5000گرمی پشت و رو135در گالسه A4برگ تراکت 30
23000گرمی پشت و رو135دو رنگ گالسه A3برگ 31
24150000*16پاکت  جواب آزمایش  با چاپ افست 32
164000*11پاکت نامه معمولی 33
18000یرنگA5کارت 34
32000رنگی دو رویهA4کارت 35
32000سفید دو رویه بدون رنگA4کارت 36
37A4150000گرمی ویژه آزمایشگاه پرفراژدار80با چاپ تک رویه با چاپ افست
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)به ریال(جمع  کل پیشنهادي 
:به عدد

:به حروف

:کد ملی:                            سمت:                      صاحبان امضاء مجاز/صاحبنام و نام خانوادگی 
:کد پستی:                                                                 آدرس شرکت

:شناسه ملی شرکت
:کد اقتصادي شرکت

:شماره تلفن
:شماره نمابر

:صاحبان امضاء/احبشماره تلفن همراه ص
:                                 امضاء هاي مجاز/ امضاء

:مهر شرکت

:نام و نام خانوادگی 
:مهر و امضاء 

:تاریخ 
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سمه تعالیب

سپرده  / جهت  استرداد  سپرده  شرکت در مناقصه )صادراتترجیحاً (اعالم  شماره  حساب  « 
»حسن  انجام کار سپرده  / حسن  انجام تعهدات

..................................................................:سمت............. ..................................................اینجانبان/اینجانب

خود را شماره حساب بانکی..................... .................................................صاحبان امضاء مجاز شرکت / صاحب امضاء 

- به شرح ذیل اعالم میسپرده  حسن  انجام کار/ سپرده حسن انجام تعهدات/ استرداد سپرده شرکت در مناقصه جهت 

.نمایم

 شماره حساب شرکت ..................................................................... :

 شعبه ............................................. : .نام بانک.............................................. :

 بنام....................................................................................... :

 کدملی............... : .................................................شناسه ملی..................................................... :

 کد پستی : ............................................................... کد اقتصادي............................................... :

 شماره همراه صاحب امضاء.................................................

 کد ملی صاحب امضاء.......................................................

:نام و نام خانوادگی 
:مهر و امضاء 

:تاریخ 

2پیوست شماره 
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بسمه تعالی

کارکنان کارکنان دهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخلهدهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخلهتعهدنامه پیشنهادتعهدنامه پیشنهاد« « 

»»13371337//1010//2222درمعامالت دولتی مورخه درمعامالت دولتی مورخه ... ... دولـت و دولـت و 
نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می

باشد و چنانچه خالف ایـن موضـوع بـا    نمی1337مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دي ماه 

اعـالم  ردود ـار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مزگیا مناقصهمناقصه گزار، ثبات برسد

.نماید

گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برندة مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنـوان  همچنین قبول و تائید می

مدت پیمان به اثبات برسد یا چنانچـه  پیمانکار پیمان مربوطه را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل 

افرادي را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از 

حق خواهد داشت که قرارداد را فسـخ و خسـارات وارده در اثـر فسـخ     مناقصه گزارکار را به آنها محول کند 

-میمناقصه گزارتعیین میزان خسارات وارده به تشخیص . موال او اخذ نمایدپیمان و تأخیر اجراي کار را از ا

شود چنانچه در حین اجراي پیمـان بـدلیل تغییـرات و یـا انتصـابات در      این پیشنهاددهنده متعهد می. باشد

برساند تا طبق مقررات بـه مناقصه گزاردستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع 

پیمان خاتمه داده شود بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصـله بـه اطـالع نرسـاند     

خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجراي کار را نیز بنا وحق دارد پیمان را فسخ نموده مناقصه گزار

دارد که دهنده اعالم میاین پیشنهادمضافاً. به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود

-بر مجازاتهاي متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مـی 

.باشد

....................................:نام پیشنهاد دهنده..................................         :تاریخ

:و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده:نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء صاحبان امضاء 

3پیوست شماره 


