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 مرکز کز بهداشت شهرستان ارومیه در نظر دارد امور خدماتی درمانی و بهداشتیمر 

خود را با شرایط زیر به افراد حقیقی و حقوقی واگذار معتادان کاهش آسیب ( DIC) گذری

 :نماید 

 :موضوع واگذاری  -1

 . خیابانی مرکز خدمات کاهش آسیب وابستگی به سوء مصرف مواد به معتادان تزریقیواگذاری 

معتادان خیابانی ، حاشیه ای و سخت دسترس و همچنین مصرف کننده مواد : گروه هدف ))  -

 .مخدر که دارای رفتار پر خطر هستند 

 :محل استقرار مرکز کاهش  -2

محل .محل مرکز کاهش آسیب باید در مناطق آلوده که به تایید کمیته کاهش آسیب رسیده باشد 

 . می باشد حسین آباد/بیا محله علی آباد کمربندی خاتم االنمرکز 

 :استانداردهای فیزیکی ساختمان  - 3

دانشگاه  فیزیکی امنیت فیزیکی مرکز که از نظر فنی ، توسط گروه فنی واحد مدیریت منابع: الف 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تایید و حداقل مشابه ساختمانهای معمولی همان منطقه 

 .باشد( متر مربع  04حداقل ) 
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، آموزش و تحویل (روانشناس  –پزشک ) اتاق جهت خدمات پرستاری ، مشاوره و حداقل دارای دو 

 .سرنگ وسایر وسایل کاهش آسیب 

 (دستشویی و توالت )حداقل یک سرویس بهداشتی : ب 

 (حداقل یک دوش ) وجود حمام جهت استحمام : ج

د مطابق با ضوابط مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت بای و حمام سرویس بهداشتی – 1تبصره

 .، درمان و آموزش پزشکی باشد 

 (مترمربع  0حداقل . ) انباری جهت نگهداری تجهیزات پزشکی و بهداشتی : د 

 برای تهیه چای و غذا یا گرم کردن غذابا فضای مناسب  یا ابدارخانه آشپزخانه: ه 

 نفر 24قل مکانی جهت پذیرایی برای حدا: و 

 .سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب مکان ، مجهز به : ح 

مکان در محلی مناسب از نظر دسترسی برای مراجعین بوده و مزاحمتی برای مجاورین نداشته : ط 

 .باشد و مورد تائید دستگاه واگذار کننده باشد

 : مدت واگذاری  -3

 .بمدت یکسال شمسی خواهد بود31/43/1338لغایت  41/40/1331مدت واگذاری از تاریخ  
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روز نسبت به راندازی (پانزده )  11برنده استعالم بعداز عقد قرارداد موظف است ظرف مدت : تبصره 

 .اقدام ودر غیر اینصورت ضمانت نامه پیمانکار به نفع کارفرما ضبط خواهد شد  DICواحد 

 :تی تجهیزات الزم اداری ، پزشکی ، پرستاری و بهداش  -0

الزم بذکر می باشد که تهیه .به عهده برنده استعالم خواهد بود     3و 2و 1به شرح جداول پیوستی 

    .کلیه وسایل تجهیز اولیه برعهده برنده استعالم می باشد 

 وسایل صرف چای الزم است وسایل استریل ، پانسمان به اندازه نیاز دوهفته مصرف ،: تبصره 

 .، ظروف غذای یکبار مصرف در مرکز موجود باشد، آب ، غذا و پخت غذا  -

 :استاندارد نیروی انسانی  -1

 .نیروی انسانی برابر ساعات کاری ذکر شده بشرح زیر بایستی در محل مورد نظر بکارگیری شوند

ساعت 0بایستی حداقل روزانه  MMTدر صورت دارا بودن مراحل :  MMTپزشک دوره دیده : الف 

را راه  MMTواحد موظف است حداکثر تا یکماه استعالم باشد و برنده در مرکز حضور داشته 

در صورت عدم فعالیت واحد مزبور در موعد مقرر عالوه بر بودجه واحد مزبور تا یک . اندازی نماید

 .نیز به نسبت مدت زمان تاخیر در شروع فعالیت کسر خواهد شد DIC قرارداد برابر آن از مبلغ کل

 Safeو     Safe Sexشاور  بعنوان مدیر مرکز ، انجام مشاوره و آموزش روانشناس یا م: ب 

Injection . 
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نداشته باشد باید یک نفر روانشاس درای  MMTدرصورتی که موسس مدرک روانشاسی و دوره 

 . نماینددر مرکز بکار گیری بعنوان مسئول و روانشناس  MMTمدرک 

تزریق ایمن ، نمونه گیری خون در بدو ورود مراجعین برای  پرستار یا بهیار مرد ، انجام آموزش: پ 

، کمک های اولیه و پانسمان و سایر آموزش های مرتبط گروهی و   HIVو      HCVآزمایشات 

 .انفرادی

پذیرش از گروه همتایان پاک شده ، پذیرش بیماران ، نمونه گیری تست مرفین ،جمع آوری : ت 

 .،شرکت در تیم سیاریسرنگ های مصرف شده از مراجعین 

  .از گروه همتایان پاک شده  ، شرکت در تیم سیاری و نظافت مرکز  –نیروی خدماتی : د 

 :ساعت کار مرکز  -6

        روز خواهد بود 6ساعت در روز و هفته ای  6عصر بمدت حداقل  24صبح لغایت  8334از ساعت 

 روز سهمیه روز های جمعهخواهد بودو  در روزهای تعطیل بجزءجمعه ها ؛ نیز دایر MMTواحد ) 

محدوده ساعت . خدمات تیم سیاری شش روز در هفته خواهد بود. ( پنج شنبه تحویل خواهد شد 

 .    کاری مرکز باید مشخص و اعالم گردد 

 :شرایط نیروهای بکارگرفته شده در مرکز کاهش آسیب  – 1

 .یلی مرتبط با موضوع واگذاری  باشندنیروهای بکارگیری شده باید دارای مدرک تحص - 1 – 1
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کاردان ) الزم است مسئول مرکز ، پزشک ، پیراپزشک :مدیر مرکز گذری / مسئول / رییس  – 2-1

 روانشناس یا کارشناس ... ( یا کارشناس رشته های پرستاری ، مامایی ، علوم آزمایشگاهی و غیره 

در شرایط مساوی با با تحصیالت فوق مرکز  متقاضی تاسیس. مشاوره یا مددکار اجتماعی باشد 

 (حضورمسئول مرکز درتمامی ساعات کار الزامی است ) . دیگر متقاضیان دارای اولویتند 

 وبه هزینه برنده استعالم برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی افراد توسط برنده استعالم - 3-1

 .   باربا همکاری مرکز بهداشت شهرستان ارومیه سالی حداقل دو 

کلیه افراد بکارگیری شده از نظر رعایت اصول اخالقی  و اداری و اسالمی مورد تائید مرکز   -0-1

بهداشت شهرستان ارومیه بوده ، می بایست خدمات مورد نظر را به شرح بسته خدمتی پیوست 

 .انجام دهند

 :نحوء خدمات دهی  – 8

حداقل ( نفردر تیم سیاری  84نفر درمرکز و 24) برنده استعالم موظف است روزانه به تعداد   - 1-8

وسی درصد ازبیماران زن  بیماران مردترجیحا هفتاد درصد ) MMTنفر در واحد  144نفر و  144

 . (خواهدبود

 MMTخدمات ) 4بر اساس حضور فیزیکی پزشک دوره دیده درمان متادون  ارائه خدمت نماید

 موفق به شناسایی و ارائه بسته خدماتی ،  DICکه مرکز در صورتی  (الزاما با حضور پزشک می باشد 
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ریال بطور ماهیانه به  444/444/14مبلغ (  8 – 1بند ) بیماران زن % 34از % 144تحت درمان قراردادن 

 .مبلغ قرارداد بعنوان پاداش اضافه خواهد شد 

معادل یک و نیم برابر ( باال نفر به  144) برای هرنفر اضافه  MMTو DICدرصورت انجام کار در واحد 

 .هزینه بسته خدمت ارائه شده بعنوان پاداش به برنده استعالم پرداخت خواهد شد 

خدمات غذای گرم (  معتادین تزریقی و  سخت دسترس ) نفر از مراجعین  24روزانه به   - 8 – 2

ل هفته و برابر لیست مورد قبول مرکز بهداشت شهرستان ارومیه و خدمات استحمام در طو

... ( لوازم بهداشتی از قبیل شامپو ، صابون ، پودر لباس شویی و داروی نظافت و ) شستشوی لباس 

باتوافق مرکز بهداشت شهرستان ارومیه ارائه نماید که در صورت عدم انجام به تعداد حداقل ها به 

 .تناسب افرادی که خدمات دریافت نکرده اند از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد 

مشمول در طول قرارداد مسئول و افراد بکارگیری شده و خود برنده و دیگر شرکای وی نباید   - 3

 .قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی خواهند بود 

در صورت تخلف از این قانون بایستی عالوه بر استرداد کلیه وجوه دریافتی متحمل تادیه خسارت 

 .کننده و مراجعیت نیز باشند وارده بر دستگاه واگذار

    در صورت مرخصی افراد و یا عدم اشتغال آنها در مسئولیت های معین شده برنده استعالم   - 14

موظف به ( شهرستان ارومیه  مرکز بهداشت) ضمن اطالع به ناظر قانونی کارفرما (   DICمرکز ) 

مبلغ  وق آنها به نسبت مدت غیبت از تامین فوری جانشین مورد تایید بوده و گرنه به اندازه حق

 .قرارداد کسر خواهد شد
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 .مرکز بعهده برنده استعالم است پرسنل غذا و سرویس ایاب و ذهاب  - 11

 .کلیه مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از ارائه خدمات بعهده برنده استعالم است  - 12

کارت شناسایی عکس دار و لباس کار  برنده موظف است برای کلیه افراد بکارگیری شده  - 13

مرتبط تهیه نماید و افراد موظفند در ساعات کاری ملبس به لباس کار و نصب کارت شناسایی 

 .نمایند

 .برای افراد دریافت کننده خدمات کارت تردد با عکس تهیه نماید  - 10

 .نظافت و ضدعفونی کردن مرتب مرکز بعهده برنده استعالم است  - 11

پیمانکار حق واگذاری مورد قرارداد را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی به اشخاص حقیقی   - 16

ندارد در غیر اینصورت قراردادبه .... و حقوقی دیگر حتی به صورت وکالت ، صلح نامه ، عقد نامه و 

 کار راساً توسط مطالبات یا ضمانت حسن انجامطور یک طرفه فسخ و خسارات وارده از محل 

رما برداشت خواهد شدو پیمانکار با امضاء این اوراق حق هر گونه اعتراض رااز خود سلب می کارف

 .نماید

و هزینه های آب ، برق ، تلفن ، سیستم  ...مالیات و  –بیمه ) پرداخت کلیه کسورات قانونی   - 11

 .(گرمایشی و سرمایشی بعهده برنده استعالم است 

پیوستی (  3جدول شماره ) طبق لیست  DICرای تجهیز اولیه مرکز لوازم و وسایل مورد نیاز ب  - 18

 .جزو موارد الینفک شرایط مرکز کاهش آسیب بوده و بر عهده برنده استعالم می باشد 
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 :شرایط پرداخت  – 13

درصد مورد انتظار  84در سه ماهه اول چنانکه تعداد افراد دریافت کننده خدمات تا  - 13 – 1 

ماهه اول  3ماه قابل قبول خواهد بود ولی پس از پایان  3مربوط به آن % 144پرداخت رسیده باشد 

بدیهی است پرداخت . مورد انتظار رسیده باشد% 144تعداد دریافت کنندگان خدمات باید به 

به تفکیک نوع ارائه خدمات بطور ماهیانه استخراج و متناسب با آن  DICخدمات ارائه شده در مرکز 

به حساب بانکی که در یکی از بانک های کلیه پرداخت ها قانونی . پذیرفترت خواهد پرداخت صو

و نماینده پیمانکار افتتاح می گردد ( دارای تفویض مالی ) مشترک نماینده کارفرما با امضاءصادرات 

 .، واریز خواهد شد 

اریز نشود در صورتیکه بصورت ماهیانه مبلغ پیمان توسط کارفرما به حساب مشترک و: نکته

پیمانکار موظف است مبلغ قرارداد را شخصا به حساب مشترک واریز واز طریق حساب مشترک 

  .هزینه نمایند 

براساس نظر کارشناسی هزینه واحد یک مورد تامین غذا و تامین البسه و انجام استحمام  - 13 – 2

تعداد و انجام خدمات فوق  بصورت ماهیانه محاسبه و پس از تایید کارشناسی به ازای DICدر مرکز 

 .الذکر قابل پرداخت خواهد بود 

در قبال گزارش کتبی عملکرد ماهانه و سه ماهه که برابر فرمهای مورد عمل واگذار کننده   -3-13

 است پس از تایید و تکمیل چک لیست ارزشیابی توسط کارشناس پیشگیری از اعتیاد مرکز 
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شهرستان ارومیه بصورت ماهانه پس از کسر کسورات قانونی اعم از مالیات ، بیمه براساس بهداشت 

 .قانون سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد 38ماده 

پرداخت آخرین صورت وضعیت و تسویه حساب نهای پاپیمانکار وفق قانون تامین اجتماعی  -

ین ارائه برگ تسویه حساب از منوط به ارائه تسویه حساب از سازمان مذکور و همچن

روز از وصول برگ  34کارکنان تحت پوشش خواهد بود وکارفرما مکلف است حداکثر ظرف 

 .وضعیت های پیمانکار اقدام نماید مفاصا حساب نسبت به پرداخت صورت 

مبلغ قرارداد ، مبلغ قطعی واریزی به حساب مشترک نخواهد بود و مالک واریز وجه به  -

 .عملکرد واقعی با تایید کارفرما می باشد حساب مشترک ، 

کمتر  6ماده  1در صورتی که تعداد افراد گیرنده خدمت از حداقل های تعیین شده در بند   - 0-13

 .باشد به نسبت کسری از حداقل ها از مبلغ پرداختی ماهانه کسر خواهد شد

ه و طبق نامه شماره بود( برنده استعالم )  DICبرعهده مرکز  MMTارائه خدمات   - 1-13

معاونت محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برنده  16/12/36مورخ  044د/34310

 که بر بوده MMTسهم سازمان تعرفه استعالم موظف به عقد قرارداد با سازمانهای بیمه گر و اخذ 

ماهیانه ه های هزین،از سرجمع توسط پیمانکار وتاییدآناساس لیست اعالمی گیرندگان خدمت 

 .پرداختی توسط مرکز بهداشت شهرستان ارومیه کسر خواهد شد 

 .تحویل نماید پیمانکار موظف می باشد ماهیانه مستندات سازمانهای بیمه گر   - 24
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هرماهه لیست حقوق پرداخت شده ممهور به مهر بانک مربوطه را پیمانکار موظف است  – 24 – 1

 .تحویل کارفرما نماید 

 :ضمانت نامه و تضمین حسن انجام کار  -21

درصد کل مبلغ قراداد ضمانت نامه بانکی می  14برنده استعالم قبل از انعقاد قرارداد موظف به ارائه 

که بعد از اتمام قراردادو تسویه حساب با پرسنل تحت امر و مراجع ذیصالح و ارائه مفاصا .باشد 

 .نجام به طرف قرارداد عودت داده خواهد شدحسن ا% 14حساب از سازمان تامین اجتماعی 

طرف قرارداد ضمن آگاهی از قوانین و مقررات قانون کار و بسته خدمتی و نظرات کارشناسی    - 22

در صورت . لحاظ شده در این برگ ملزم به رعایت تمام مفاد آن در طول مدت قرارداد می باشد

 مدنی شهرستان ارومیه کلیه مسئولیتهایشت اهمال کاری و عدم هماهنگی با دستورات مرکز بهدا

 .وارده به پیمانکار و عوامل پیمانکار و اشخاص ثالث ومراجعه کنندگان برعهده پیمانکار میباشد 

در صورت خودداری برنده استعالم از انعقاد قرارداد ظرف مدت یک هفته با برنده دوم ، قرارداد منعقد   - 23

دوم نیز از سپردن ضمانت نامه خودداری نمایداز طریق کمیسیون در صورتی که برنده . خواهد شد 

 .ترک تشریفات تصمیم گیری خواهد شد

 .تاخیر در راه اندازی مرکز به نسبت مدت تاخیر زمان از کل مبلغ قرارداد کسر خواهد شد  - 20

ستان در صورت بروز اختالف در هر یک از مفاد قرارداد نظر کارشناسی مرکز بهداشت شهر  - 21

 .ارومیه و اداره سالمت روانی ، اجتماعی و اعتیاد وزارت متبوع مالک خواهد بود
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مرکز بهداشت شهرستان ارومیه در رد و قبول کلیه پیشنهادات ولو در صورت برنده شدن   - 26

 . از عقد قرارداد خودداری نماید مختار است و می تواند

       الزامی در پاکت قیمت پیشنهادی ارائه مدارک ) مدارک الزم جهت شرکت در استعالم  - 21

 .(می باشد

 .تصویر اساسنامه برای اشخاص حقوقی که توسط مراجع ذیصالح برابر اصل شده باشد -

مدرک تحصیلی برای اشخاص حقیقی متقاضی که توسط مراجع ذیصالح برابر  آخرینتصویر -

 .اصل شده باشد 

 .پیوست می باشده خله که بفرم تکمیل شده عدم شمول قانون منع مدا -

 .قیمت پیشنهادی با عدد و حروف بصورت ماهیانه و سالیانه بصورت مجزا تکمیل گردد  -

شرکت کنندگان می بایست بعداز دریافت شرایط استعالم از سایت دانشگاه مبلغ    - 28

 پیوستر پیشنهادی ماهانه و سالیانه خودرادر برای انجام بسته یاد شده بصورت حروفی و عددی د

تحویل واحد حراست مرکز بهداشت  20/43/1331درج ودر پاکت الک مهر شده تاتاریخ  0شماره 

 . شهرستان ارومیه واقع در خیابان عطایی کوی دلگشا تحویل نمایند 

 .به پیشنهادات مبهم ، ناقص یا بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد
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 و تیم سیاری DIC – MMTوسایل بهداشتی مصرفی مرکز 

   شرح عنوان ردیف

3 

هزینه لوازم مصرفی کاهش 

 آسیب

   (سی سی  052هرشیشه ) متادون 

   داروهای ترالی 

 (برای هشتاد نفر )  cc 5یا  0سرنگ 

  

 (برای هشتاد نفر )  02سرسوزن نمره 

 سرنگ انسولین

 (برای هشتاد نفر ) آب مقطر 

 (برای هشتاد نفر ) ل پد الک

 فلیتر

 (برای هشتاد نفر ) کاندوم 

 (بر حسب نیاز ) ست پانسمان 

 (برحسب نیاز ) تست های تشخیص 

 چسب زخم

 (لیتری 4تا  3)کوچک  ((SAFTY BOX سفتی باکس 

 

 کاغذ یادداشت کوچک

 کیف سیاری

   جمع 

 

 (1)جدول شماره 
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 و تیم سیاری DIC – MMTمرکز وسایل پزشکی 

 

   شرح عنوان ردیف

4 
لوازم پزشکی مرکز کاهش 

 آسیب

   دستگاه الکترو شوک

   الرنسکوپ

   (عدد  1) کپسول اکسیژن 

   ست احیا

   (عدد  1) تخت معاینه 

   فور

   (عدد  1) ترالی 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)جدول شماره 
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 و تیم سیاری DIC – MMTز وسایل مورد نیاز برای تجهیز اولیه مرک

   شرح عنوان ردیف

5 
لوازم مورد نیاز برای 

 تجهیز اولیه

   تلویزیون 

   DVD / CDدستگاه 

   اجاق گاز 

   نفر 02ظروف غذا برای 

   کپسول آتش نشانی

   (عدد  4)  پشت میزصندلی 

   (صندلی  02حداقل ) معمولیصندلی 

   با نیاز واحد متناسب گاو صندوق

   ( 3) میز تحریر 

   رخت آویز

   ( 0) کمدشیشه ای 

   (شعله  3) بخاری 

   (دستگاه  1) یخچال 

 

 

 

 (3)جدول شماره 
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 سایر موارد مورد نیاز 

 سالیانه ماهیانه شرح عنوان ردیف

   (نفر  1) حق مدیریت    هزینه های پرسنلی 1

   (نفر  1( ) ساعت 4)پزشک

   (نفر 1) نشناس روا

   (نفر  1( ) ثبت کامپیوتر)بهیار

   (نفر 1) حسابدار 

   (نفر 0) نفرات سیاری 

   جمع 

 

 انهیسال انهیماه شرح عنوان ردیف

   اجاره خانه هزینه مکان 0

 

 انهیسال انهیماه شرح عنوان ردیف

 سایر هزینه ها 4

   نفر 02غذا برای 

   (نترنت و کپی یآب ، برق ، تلفن ،گاز ،ا) هزینه های جاری 

   بیمه قرارداد

   مالیات
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درمعامالت دولتی ... دهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله کارکنان دولـت و  تعهدنامه پيشنهاد» 

 « 22/01/0331مورخه 

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

گذار حق دارد باشد و چنانچه خالف این موضوع با ثبات برسد ، کارفرما یا مناقصهنمی 1331دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 

 .که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را معردود اعالم نماید

د که هرگاه این پیشنهاددهنده برندة مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار پیمان مربوطعه  گردهمچنین قبول و تائید می

را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیمان به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قعانون  

قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا 

-تعیین میزان خسارات وارده به تشخیص کارفرما می. و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید

بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون شود چنانچه در حین اجرای پیمان این پیشنهاددهنده متعهد می. باشد

مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات بعه پیمعان خاتمعه داده شعود بعدیهی اسعت چنانچعه ایعن         

سارات ناشی از فسخ پیمعان و یعا   پیشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و خ

-مضافاً این پیشنهاددهنده اعالم معی . تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود

 .باشددارد که بر مجازاتهای متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می

 

 ....................................نام پیشنهاد دهنده     ..................................                                       ریخ   تا

 

 

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

 ی وتحویل دارو بشرح جدول ذیلجرائم عدم حضور واجرا  

 مسئول گزارش میزان جریمه به ریال امور ردیف

  344/0 عدم تحویل شربت متادون به یک نفر 1

  444/0 عدم تحویل لوازم کاهش به یک نفر 2

  444/04 عدم تحویل غذا برای یک نفر 3

  444/144/2 عدم حضور پزشک روزانه 0

  444/444/3 روزانه عدم حضور مسئول 1

  444/144/2 روزانه عدم حضور تیم سیاری 6

  444/344 روزانه عدم حضور روانشناس 1

  444/144 روزانه عدم حضور بهیار یا پرستار 8

  444/444/1 روزانه عدم اجرای برنامه سیاری 3
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عدم تحویل سوزن و سرنگهای مصرف شده به مرکز بهداشت شهرستان ارومیه 

در مرحله اول (امحاء –حمل  –جمع آوری ) ی شرایط یا شرکت های دارا

کل مبلغ قرارداد ودرصورت تکرار لغویک % 24اخطار کتبی ،مرحله دوم 

 .طرفه قرارداد و ضبط ضمانت نامه به نفع کارفرما
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
  استان آذربايجان غربیاستان آذربايجان غربی  

 

ري استعالم ربگ شرايط  شت شهرستان اروميه DICمرکز واگذا   9317سال  - مرکز بهدا
 

 

 

 

 

  DICبرگ پیشنهاد قیمت برای مرکز 

 قیمت پیشنهادی

 یانه بحروفسال سالیانه بعدد ماهانه بحروف ماهانه بعدد

    

 

  

 

 نام و نام خانوادگی                 

 امضاء پیشنهاد دهنده 

 4پیوست 


