دفتر امور حقوقي

برگ شرايط مزايده

بزگ ضزايط هشايذٍ اجارٍ هحل ّ هطاركت در ارائَ خذهت بخص راديْلْژي ّ سًْْگزافي ّ سٌجص تزاکن استخْاى
درهاًگاٍ سزپايي بيوارستاى اهام رضا(ع)
داًطگاٍ علْم پشضکي هطِذ صع ٔظغ صاعص ِذٍي عا جٙت عاٖ أضاػي ثشق عاصيٌٛٛژي  ٚؿٛٔٛگغافي صع ِذً بيوارستاى اهام
رضا(ع) ثٗ ه ٛعت ِلبعکتي اػ ٍغيك أجبَ ِؼايضٖ ػِّٛي ثٗ اكشبم دميمي  ٚدمٛلي ٚاجض كغايَ ثٗ كغح طيً ٚاگظاع ّٔبيض.
هادٍ :1هْضْع ّاگذاري :
ٚاگظاعي ِذٍي ( ثٗ ِـبدت تمغيجي ِ 541تغ ِغثغ) ٚالغ صع ؿبستّبْ صعِبٔگبٖ ثيّبعؿتبْ اِبَ عًب (ع) ثٗ ِٕظٛع عاٖ أضاػي  ٚاعائٗ
سضِبت تغاکُ اؿتشٛاْ  ٚؿٛٔٛگغافي  ٚاعايٗ سضِبت عاصيٌٛٛژي ثٗ ثيّبعاْ ؿغپبيي ٚثيّبعاْ صعِبٔگب٘ٙبي کٍيٕيک ٚيژٖ  ٚثيّبعاْ آػاص ٚ
صع هٛعت اػالَ ٔيبػ ثيّبعؿتبْ ثٗ ثيّبعاْ ثـتغي  ٚپغتبثً ثشق ٘بي اٚعژأؾ صاسٍي ،اٚعژأؾ ؿٛأخ  ٚجغادي  ...ٚبػْرت ضباًَ
رّسي ثغاي عاصيٌٛٛژي  ٚتب ؿبػت  51كت ثغاي ؿٛٔٛگغافي  ٚتغاکُ اؿتشٛاْ  ٚثٗ كغح طيً:
تٙيٗٔ ،وت  ٚعاٖ أضاػي يک صؿتگبٖ عاصيٌٛٛژي ثب لبثٍيت اعائٗ توبٚيغ صيجيتبي تغجيذب هارک سيوٌس يا تْضيبا يا ضيواتشّ يا با
کيفيت هعادل دستگاٍ ُاي فْق(بَ تطخيع ّاحذ تجِيشات پشضکي داًطگاٍ) ّ حتواً با حذاقل  2فلت پٌل ثٗ
ِٕظٛع اعائٗ فيٍُ عاصيٛگغافي ثٗ ثيّبعاْ صاعاي تبييضيٗ ِ ٚضاعک الػَ اػ ِغاجغ لبٔٔٛي ٔظيغ ؿبػِبْ أغژي اتّي صع ِذً صعِبٔگبٖ
ثيّبعؿتبْ
تٙيٗٔ ،وت  ٚعاٖ أضاػي يک صؿتگبٖ ؿٕجق تغاکُ استخْاى  Hologic Discoveryيا با کيفيت هعادل دستگاٍ فْق صع
ِذً صعِبٔگبٖ ثيّبعؿتبْ
تٙيٗٔ ،وت  ٚعاٖ أضاػي يک صؿتگبٖ ؿٛٔٛگغافي صاپٍغ صع ِذً صعِبٔگبٖ ثيّبعؿتبْ ثٗ تغتيت اّلْيت ّ تزجيحاً جٌزال الکتزيک
يا فيليپس يا سيوٌس يا با کيفيت هعادل دستگاٍ ُاي فْق ّ حتواً با حذاقل  3پزّپ فْل آپطي
تبػزٍِ )1لشوبت فٕي صؿتگبٖ ٘بي فٛق ،لجً اػ ٔوت  ٚعاٖ أضاػي ِي ثبيـت ثٗ تبئيض صؿتگبٖ ِؼايضٖ گؼاع ٚ ٚادض تجٙيؼات
پؼكکي ثيّبعؿتبْ  ٚاصاعٖ تجٙيؼات ٍِ ٚؼِٚبت پؼكکي صألگبٖ ثغؿض  ٚکٍيٗ صؿتگبٖ ٘بي ًِٛٛع لغاعصاص ثبيض صاعي ِجٛػ ٚعٚص اػ اصاعٖ
کً تجٙيؼات پؼكکي ثبكٕض.
هادٍ -2هذت ّاگذاري:
ثغٔضٖ ِؼايضٖ اػتبعيز أؼمبص لغاعصاص دضاکخغ ثٗ ِضت يک ِبٖ ثبيض ٔـجت ثٗ ثٗ عاٖ أضاػي ثشق فٛق ٔ ٚوت صؿتگبٖ ٘ب الضاَ ّٔبيض.
صعهٛعت تبسيغ صعاجغاي ٘غ کضاَ اػ ِٛاعص ِظکٛع صع ثٕض 2-5ثغٔضٖ ِؼايضٖ ثبيض ثٗ اػاي ٘غعٚػ تبسيغ ِجٍغ 1/000/000لاير ٚجٗ اٌتؼاَ
ثٗ ِؼايضٖ گؼاع پغصاست ّٔبيض .صع هٛعت تبسيغ ثيق اػ ص٘ ٚفتٗ ِ ،ؼايضٖ گؼاع ِي تٛأض ثطٛع يىطغفٗ لغاعصاص عا فـز ٔ ٚـجت ثٗ ًجَ
تٌّيٕبت ِبسٛطٖ الضاَ ّٔبيض ٚايٓ پيق ثيٕي دك فـز ِؼثٛع ِبٔغ اػ تؼٍك ٚجٗ اٌتؼاَ ِمغع تب ػِبْ اػّبي فـز ّٔي كٛص .
ِضت لغاعصاص جٙت كغٚع فؼبٌيت ثشق اػتبعيز أؼمبص لغاعصاص ثٗ ِضت  3ؿبي كّـي سٛا٘ض ثٛص.
ثغٔضٖ ٍِؼَ سٛا٘ض ثٛص اػ ػِبْ أؼمبص لغاعصاص دضاکخغ ثٗ ِضت يک ِبٖ ٔـجت ثٗ ثٙغٖ ثغصاعي اػصؿتگبٖ ٚعاٖ أضاػي ثشق الضاَ
ّٔبيض وٗ صعهٛعتي وٗ ثغٔضٖ ػٚصتغ اػِٛػض ِمغع ٔـجت ثٗ عاٖ أضاػي ثشق الضاَ ّٔبيض کٗ ايٓ ِضت ثٗ ِضت لغاعصاص افؼٚصٖ سٛا٘ض
كض.
هادٍ  :3ضزايط ًيزّي اًساًي :
ً -3-1يزُّاي هتخػع :
 - 3-5-5تبِيٓ ٔيغٚي أـبٔي ثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِي ثبكض کٗ ِي ثبيـت ثب اٌٛٚيت اؿتفبصٖ اػ ٔيغ٘ٚبي تشووي ٚاػٌبء ٘يبت ػٍّي يب
وبعوٕبْ صألگبٖ ػٍ َٛپؼكىي ِي ثبكض صع هٛعت ػضَ کفبيت ّ٘کبعي اؿتفبصٖ اػ ؿبيغ پؼكکبْ ثب تبييض ثيّبعؿتبْ سٛا٘ض ثٛص.
ِ 3-5-2تشوويٓ ثکبعگيغي كضٖ ثبيـتي صاعاي ِجٛػ فؼبٌيت ِ ٚجٛػ عيپٛعت عاصيٌٛٛژي  ٚؿٛٔٛگغافي ثبكٕض  ٚاػ ٔظغ اسالق پؼكىي ٚ
ِـبئً دغفٗ اي ِٛعص تبييض صألگبٖ ػٍ َٛپؼكکي ِلٙض ثبكٕض.
تجوغٖ ٔ :ذّ٘ ٖٛىبعي کبعکٕبْ عؿّي صألگبٖ ثب ثغٔضٖ ِؼايضٖ صع هٛعت صعسٛاؿت ثغٔضٖ ِؼايدضٖ ٍجدك لدغاعصاص جضاگبٔدٗ اي ثدب عػبيدت
ًٛاثَ ِٚمغعات صألگبٖ أجبَ سٛا٘ض كض (.دمٛق ِٚؼايب ٍجك ًٛاثَ تٛؿدَ ثيّبعؿدتبْ پغصاسدت ٚاػ ددك اٌـد ُٙثغٔدضٖ کـدغ سٛا٘دض
گغصيض)

 -3-5-3تؼييٓ ِـئٛي فٕي ٚاجض كغايَ صع ٘غ كيفت ثب تبييض ِؼايضٖ گؼاع ثغاثغ ًٛاثَ ِؼبٔٚت صعِبْ ثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ اؿت.
تبػزٍ  :عئيؾ ثشق عاصيٌٛٛژي ثيّبعؿتبْ کتجبً ثٗ ػٕٛاْ ّٔبيٕضٖ ٔ ٚبظغ کيفي ِغکؼ ِؼغفي ِي كٛص ٘ ٚغگ ٗٔٛپغصاست
ِبٌي ِٕ ٍٛثٗ تبييض ِـئٌٛيٓ ِغث ٍٗٛسٛا٘ض ثٛص.
ً -3-2يزُّاي فٌي ّ پطتيباًي :
 -3-2-5تبِيٓ ٔيغ٘ٚبي فٕي (ِبٕٔض کبعكٕبؽ  ٚتکٕـيٓ  ٚ )...ٚپلتيجبٔي (ِبٕٔض ِٕلي ،سضِتگؼاع ٚ ) ... ٚاجض كغايَ ثغ
ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ اؿت.
 -3-2-2افغاص ثىبعگيغي كضٖ ثبيض صاعاي ِضاعن تذويٍي ِؼتجغ ِ ٚتٕبؿت ثب ًِٛٛع لغاعصاص ثبكٕضکٗ ايٓ ًِٛٛع ِي ثبيـت
ثٗ تبئيضثيّبعؿتبْ ثغؿض.
 -3-2-3تغکيت ٔيغ٘ٚبي ثکبعگيغي كضٖ صع كيفت ٘بي ِشتٍف ثبيـتي ثگ ٗٔٛاي ثبكض کٗ ثب عػبيت ٍغح أطجبق صع اعائٗ
سضِبت ٘يچگ ٗٔٛاستالي يب اػصدبِي ايجبص ٔلٛص.
مهر و امضاء متقاضي شرکت در مزايده
سايت مزايده ها و مزايده هاي دانشگاه
آدرس پست الکترونيکي واحد امور قرارداد هاي دانشگاه
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 -3-2-4صع هٛعت تّبيً ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِ ،ؼايضٖ گؼاع ِي تٛأض ٔيغ٘ٚبي ِجغة سٛص عا ٍجك ًٛاثَ ِمغع صع استيبع ثغٔضٖ ِؼايضٖ
لغاع ص٘ض (ثضيٙي اؿت کٗ کٍيٗ دمٛق ِٚؼايبي ٔيغ٘ٚبي ايٓ ثٕض ثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ سٛا٘ض ثٛص کٗ اػايٓ ثبثت ِي
ثبيـت لغاعصاص جضاگبٔٗ ثب ٔظغ  ٚتٛافك ٔيغٚ ٚثغٔضٖ ِؼايضٖ ِٕؼمض گغصص صع غيغ ايٕوٛعت ثيّبعؿتبْ پغصاست  ٚاػ ؿ ُٙثغٔضٖ
کـغ سٛا٘ض ّٔٛص
تبػزٍ :صع تّبَ كيفت ٘ب ثبيـتي ٔيغ٘ٚبي فٕي ِميُ جٙت ٘غ صؿتگبٖ صع ٔظغ گغفتٗ كٔٛض  ٚاصاعٖ ثشق ِظکٛع
ثوٛعت آٔکبي اِکبٔپظيغ ٔشٛا٘ض ثٛص
 -3-3ضزايط عوْهي ًيزّي اًساًي:
 -3-3-5هالديت ػٍّي ،فٕي  ٚاساللي ِتشوويٓ ٔ ٚيغ٘ٚبي ِؼغفي كضٖ ثبيض ثٗ تبييض ِؼايضٖ گؼاع ِ ٚؼبٔٚت صعِبْ
صألگبٖ ثغؿض.
-3-3-2کٍيٗ ٔيغ٘ٚبي ثکبعگيغي كضٖ ٔجبيـتي صاعاي ِٕغ لبٔٔٛي جٙت اعائٗ سضِت صع ِذً أجبَ لغاعصاص ثبكٕض .کٍيٗ
ِـئٌٛيتٙبي ٔبكي اػ ايٓ اِغ ثؼٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِي ثبكض.
 -3-3-3آِٛػف ٘بي الػَ جٙت ٔيغٚي أـبٔي (اػُ اػ ػِّٛي  ٚاستوبهي) ثغ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ اؿت.
 -3-3-4وٍيٗ افغاص ثىبعگيغي كضٖ( ثجؼ ثٕض)3-2-4ٚ 3-5-5ثٗ ػٕٛاْ وبعوٕبْ ثغٔضٖ ِؼايضٖ لٍّضاص ِي كٔٛض  ٚاػ ٔظغ صعيبفت
دمٛق ِ ٚؼايب  ٚؿبيغ ِٛاعص ٘يچگ ٗٔٛاعتجبٍي ثب ِؼايضٖ گؼاعٔضاعٔض  ٚثغٔضٖ ِؼايضٖ ِتؼٙض ثٗ عػبيت وٍيٗ ِمغعات ًٛ ٚاثَ
لبٔ ْٛوبع  ٚتبِيٓ اجتّبػي (اػُ اػ ٔذ ٖٛپغصاست دمٛق ِ ٚؼايب ،ثيّٗ  ٚاِٛع عفب٘ي  ٚعػبيت ًٛاثَ ايّٕي  ٚثٙضاكت
ِذيَ کبع  ) ... ٚصع ِٛعص آٔبْ ِي ثبكض.
 -3-3-5وٍيٗ ِـئٌٛيت ٘بي ِضٔي  ٚويفغي ٔبكي اػ اعائٗ سضِبت تلشيوي تٛؿَ ِتشوويٓ ٔ ٚيغ٘ٚبي ثىبعگيغي كضٖ
ثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِي ثبكض ِ ٚؼايضٖ گظاعصع ايٓ عاثطٗ ٘يچ گِ ٗٔٛـئٌٛيتي ٔضاعص.اٌجتٗ ايٓ اِغ عافغ ِـئٌٛيتٙبي
كشوي افغاص ّٔي ثبكض
ِ -3-3-6ؼايضٖ گؼاع٘يچگ ٗٔٛتؼٙض اؿتشضاِي صعلجبي ثغٔضٖ ِؼايضٖ ٔٚيغ٘ٚبي ثکبعگيغي كضٖ ٚي ٔضاعص.
هادٍ  :4هلشّهات ّ هاضيي آالت اداري :
تٙيٗ  ٚتبِيٓ ٍِؼِٚبت اصاعي ِٛعص ٔيبػ (ِبٕٔض أٛاع ِيؼ ،هٕضٌي ،گٕجٗ  ٚ ) ... ٚأٛاع ِبكيٓ ٘بي اصاعي (ِبٕٔض
عايبٔٗ ،چبپگغ ،)... ٚتجٙيؼات پؼكکي  ٚغيغ پؼكکي،آِبصٖ ؿبػي ِذيَ صع هٛعت ٔيبػ ( اػ جٍّٗ ؿغة کٛثي  )...ٚثغ
ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِي ثبكض
تبِيٓ کٍيٗ ٌٛاػَ ِوغفي پؼكکي (ٔظيغ أٛاع صاع ،ٚفيٍُ ٌٛ ٚ )...ٚاػَ غيغپؼكکي (ٔظيغ ٔٛكت افؼاع ِٛ )... ٚعص ٔيبػ
جٙت أجبَ ًِٛٛع لغاعصاص ثغ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ثٛصٖ ٚ ٚي ِتؼٙض ِي گغصص ًٛاثَ ِغث ٍٛثٗ ٔگٙضاعيِ ،وغف ٚ
اؿتبٔضاعص٘بي ِغث ٍٗٛعا عػبيت ّٔبيض.
ِـئٌٛيت دفع ٔ ٚگٙضاعي صؿتگبٖ ٘ب  ٚتجٙيؼات ِذً ثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِي ثبكض ِ ٚؼايضٖ گؼاع صع ايٓ عاثطٗ
ِـئٌٛيتي ٔضاعص
تجوغٖ :ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِي ثبيـتي ٚعٚص يب سغٚد ٘غ گ ٗٔٛتجٙيؼات يب اِٛاٌي عا صع ٍي ِضت لغاعصاص ثٗ ِذً ٚاگظاع كضٖ ثب
عػبيت ِمغعات اِٛاي صٌٚتي أجبَ ص٘ض.
هادٍ :5تعويز ّ ًگِذاري
وٍيٗ ٘ؼيٕٗ ٘بي ِغث ٍٛثٗ تؼّيغٔ ،گٙضاعي  ٚتٙيٗ  ٚتبِيٓ ٌٛاػَ  ٚلطؼبت يضکي  ٚصيگغ ٍِؼِٚبت ِٛعص ٔيبػ صؿتگبٖ
٘ب ٚتجٙيؼات  ٚتؼّيغ ٔ ٚگٙضاعي ؿبستّبْ صعِضت لغاعصاص ثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِي ثبكض.
ثيّبعؿتبْ اِىبٔبت آة ،ثغق ،گبػ ٚتٍفٓ صاسٍي عا صعاستيبع ثغٔضٖ ِؼايضٖ لغاعسٛا٘ض صاص وٗ اػ ايٓ ثبثت ٘غِب٘ٗ
ِجٍغ 10/000/000لاير ػال ٖٚثغ اجبعٖ ثٙبء ثبيض تٛؿَ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ثٗ دـبة ثيّبعؿتبْ (كّبعٖ دـبة ِٕضعد صع ثٕض
ٚ)6-7اعيؼ گغصص
اِتيبػ تٍفٓ صعهٛعت ٔيبػ ثٗ سَ تٍفٓ آػاص ثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِيجبكض  ٚثضيٙي اؿت وٗ ٘ؼيٕٗ ِىبٌّبت تٍفٓ ٔيؼ
تّبِب ٌ ثٗ ػٙضٖ ٚي سٛا٘ض ثٛص.
هادًٍ -6حٍْ پزداخت هبلغ قزارداد:
٘-6-5ؼيٕٗ کٍيٗ سضِبت اػُ اػ ؿغپبيي يب ثـتغي ثٗ دـبة ثيّبعؿتبْ ٚاعيؼ ِي گغصص وٗ ِؼايضٖ گؼاع ِتؼٙض ِي گغصص
ؿ ُٙثغٔضٖ عا دضاکخغ تب پبيبْ ِبٖ ثؼض ثغاي صعآِض٘بي ٔمضي  ٚيک ِبٖ ٔيؼ پؾ اػ ٚاعيؼ ٚجٗ تٛؿَ ؿبػِبْ ٘بي ثيّٗ گغ
صع ِٛعص صعآِض٘بي غيغٔمضي ِذبؿجٗ  ٚثٗ ثغٔضٖ پغصاست ّٔبيض
-6-2صعآِض دبهً اػ آِٛػف وبعوٕبْ٘،يبت ػٍّي ،صألجٛيبْ پؾ اػوـغ ٘ؼيٕٗ ٘بي جبعي ِتؼٍك ثٗ ِؼايضٖ گؼاع ِي
ثبكض
-6-3پغصاست وٍيٗ وـٛعات لبٔٔٛي ثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِي ثبكض.
-6-4صعهٛعت ثغٚػ دٛاصث غيغِتغلجٗ اػلجيً ؿيً،ػٌؼٌٗ ،آتق ؿٛػي  ...ٚثغٔضٖ ّ٘ىبعيٙبي الػَ عا ثٗ ثيّبعؿتبْ ثؼًّ
سٛا٘ض آٚعص.
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-6-1ثغٔضٖ ِؼايضٖ ٍِؼَ اؿت ػال ٖٚثغ صعهض پيلٕٙبصي صع اثتضاي ٘غ ِبٖ ِجٍغ10/000/000لاير اػ ثبثت اجبعٖ ِذً ثٗ
دـبة ثيّبعؿتبْ ٚاعيؼ ّٔبيض
تبػزٍ)کبعکغص ثشق ّ٘ٗ ِب٘ٗ ِي ثبيـت تٛؿَ ثغٔضٖ ِؼايضٖ اػالَ ٚثٗ تبئيض ِؼايضٖ گؼاع ثغؿض
ِ-6-6ؼايضٖ گؼاعٍِؼَ ثٗ ػمض لغاعصاص ثطٛع ِـتميُ ثب ؿبػِبْ ٘بي ثيّٗ گغ ِي ثبكض ِٚؼايضٖ گؼاع صع ايٓ سوٛم ٘يچگٗٔٛ
ِـئٌٛيتي ٔشٛا٘ض صاكت ٌکٓ ّ٘ىبعي الػَ عا ثب ثغٔضٖ ِؼايضٖ أجبَ سٛا٘ض صاص
 -6-7کـٛعات ؿبػِبْ ٘بي ثيّٗ گغ اػ ؿ ُٙثغٔضٖ ِؼايضٖ کـغ سٛا٘ض كض
هادٍ: 7سايزضزايط:
 -7-1ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِٛظف اؿت اؿتبٔضاعص٘بي فٌبي فيؼيىي ِجتٕي ثغ اهٛي ػٍّي ًٛ ٚاثَ ِ ٚمغعات ِغث ٍٗٛعا عػبيت
ّٔٛصٖ  ٚثٗ تبييض ِغاجغ طيغثَ (ِٛعص ٔظغ ثيّبعؿتبْ) ثغؿبٔض.
 -7-2صؿتگبٖ ٘بي سغيضاعي كضٖ ًِٛٛع ِؼايضٖ ثبيض ِٛعص تبييض ِؼايضٖ گؼاع ٚصاعاي لبثٍيت اتوبي توبٚيغ ثٗ ؿيـتُ
 PACSثيّبعؿتبْ ثبكض.
 -7-3صؿتگبٖ عاصيٌٛٛژي  ٚؿٛٔٛگغافي ثبيـتي صاعاي سغٚجي  ٚ Dicomثب ؿيـتُ  PACSفؼبي كضٖ ثبكض  ٚلبثٍيت
طسيغٖ ؿبػي صاكتٗ ثبكض ػال ٖٚثغ ايٓ توبٚيغ عاصيٛگغافي ثبيـتي ثغ عٚي فيٍُ عاصيٛگغافي حجت  ٚتذٛيً ثيّبع يب
ثشق ِغث ٍٗٛگغصص.
تجوغٖ )5فغآيٕض پظيغف  ٚگؼاعف ص٘ي کٍيٗ ثيّبعاْ ثـتغي ثبيض اػ ٍغيك ؿيـتُ  HISثيّبعؿتبْ  ٚتٛؿَ ثغٔضٖ ِؼايضٖ
أجبَ گغصص  ٚصؿتگبٖ ثبيض ايٓ لبثٍيت عا صاكتٗ  ٚثغٔضٖ ّ٘کبعي الػَ عا صع ايٓ سوٛم ثّٕبيض .
تجوغٖ )2ثغٔضٖ ِؼايضٖ ٍِؼَ ثٗ عػبيت اؿتبٔضاعص٘بي ايجبص صاصٖ ٚػاعت ِتجٛع (اػُ اػ صاصٖ ٘بي ِغث ٍٛثٗ ٘ٛيت ثيّبعاْ )... ٚ
صع ٍٛي ِضت لغاعصاص ِي ثبكض
 -7-4صع هٛعتي کٗ پيلغفت ٘بي تىٌٕٛٛژي صع ٍٛي ِضت لغاعصاص ثٗ دضي ثبكض کٗ صؿتگبٖ ِٛعص ٔظغ ٔتٛأض پبؿشگٛي
ٔيبػ ثيّبعؿتبْ ثبكض ثغٔضٖ ِؼايضٖ ٍِؼَ اؿت صعهٛعت تلشين  ٚاػالَ ِؼايضٖ گؼاع صؿتگبٖ عا ثٗ دضي کٗ عفغ کٕٕضٖ
ٔيبػ ثيّبعاْ  ٚثيّبعؿتبْ ثبكض اعتمبء ص٘ض.
 -7-5وٍيٗ ٘ؼيٕٗ ٘بي تغييغات ؿبستّبٔي (ثٗ ِٕظٛع ثٙغٖ ثغصاعي ثٙيٕٗ اػ صؿتگبٖ ) ثب تبئيض ثيّبعؿتبْ ثغ ػٙضٖ ثغٔضٖ
ِؼايضٖ سٛا٘ض ثٛص  ٚصع أتٙبي ِضت لغاعصاص ٔـجت ثٗ ٘ؼيٕٗ ٘بي أجبَ صاصٖ اصػبيي ٔشٛا٘ض صاكت.
 -7-6ثغٔضٖ ِؼايضٖ دك ٚاگظاعي ِذً  ٚصؿتگبٖ عا تذت ٘يچ ػٕٛاْ ثٗ غيغ ٔضاعص.
 -7-7ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِي ثبيـت تشفيف ٘بي ِضصکبعي (دضاکخغ ٔ 41فغصع ِبٖ) عا ِتمجً  ٚثض ْٚصعيبفت ٘يچگٚ ٗٔٛجٙي
أجبَ ص٘ض.
 -7-8ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِٛظف ثٗ اعائٗ سضِبت ٍجك ِبصٖ يک ثٗ ثيّبعاْ ؿغپبيي  ٚثـتغي ثيّبعؿتبْ  ٚؿبيغ ِغاجؼيٓ آػاص ثٗ
هٛعت كجبٔٗ عٚػي اؿت ٌکٓ ّ٘ٛاعٖ اٌٛٚيت ثب ثيّبعاْ ثيّبعؿتبْ سٛا٘ض ثٛص.
 -7-9چٕبٔچٗ اعائٗ سضِبت ًِٛٛع ِؼايضٖ ثٗ ٘غصٌيً صچبع استالي گغصص(اػ لجيً ٔمن فٕي صؿتگبٖ ،غيجت کبعکٕبْ )...ٚ
کٍيٗ ِـئٌٛيت ٘بي لبٔٔٛي  ٚججغاْ سـبعات ٚاعصٖ ثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ سٛا٘ض ثٛص.
 -7-11ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِتؼٙض ِي گغصص سٛص  ٚکبعکٕبٔق کٍيٗ اٍالػبت پؼكکي  ٚغيغ پؼكکي ثيّبعؿتبْ  ٚثيّبعاْ عا دفع
ّٔبيض  ٚاػ فبف کغصْ آْ ثضّ٘ ْٚبٕ٘گي  ٚصؿتٛع عييؾ ثيّبعؿتبْ ،ثپغ٘يؼٔض صعهٛعت ػضَ عػبيت ايٓ ثٕض ِـئٌٛيت
لبٔٔٛي آْ ثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِي ثبكض.
 -7-11اعائٗ سضِبت عاصيٌٛٛژي  ٚؿٛٔٛگغافي ثٗ ثيّبعاْ ثبيض ثب عػبيت اؿتبٔضاعص٘بي ِٛعص تبييض ٚػاعت ثٙضاكت ،صعِبْ
ٚآِٛػف پؼكکي ّ٘ ٚکبعي صع أجبَ اِٛع ٔظبعتي صألگبٖ  ٚاعگبٔٙبي طيغثَ ٍجك ِمغعات ثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِي
ثبكض.
 -7-12صعهٛعت ثغٚػ دٛاصث غيغِتغلجٗ اػ لجيً ؿيً ،ػٌؼٌٗ ،آتق ؿٛػي  ...ٚثغٔضٖ ِؼايضٖ ّ٘ىبعي ٘بي الػَ عا ثب ِؼايضٖ
گؼاع ثٗ ػًّ سٛا٘ض آٚعص.
تبػزٍ – صع ِٛاعص سغاثي صؿتگبٖ ٘بي ثيّبعؿتبْ  ٚثب اػالَ ٔيبػ ؿٛپغٚايؼع ِ ٚـئٛي ثشق عاصيٌٛٛژي ،ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِٛظف
ثٗ ّ٘کبعي صع پظيغف ثيّبعاْ ثـتغي ثيّبعؿتبْ ِي ثبكض.
 -7-13ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِتؼٙض اؿت صع اجغاي لغاعصاص كغايَ فٕي ،اؿتبٔضاعص٘بي ٚػاعت ثٙضاكت صعِبْ  ٚآِٛػف پؼكىي،
ِمغعات ٔظبعت ثغ صعِبْ  ٚؿبػِبْ أغژي اتّي عا عػبيت ّٔبيض.
 -7-14ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِىٍف اؿت ِمغعات اصاعي  ٚكئٔٛبت اؿالِي ِذً وبع عا صع أجبَ اِٛع ثيّبعاْ عػبيت ّٔبيض .
 -7-15ؿبػبت وبع ِذً ِٛعص اجبعٖ صع ايبَ تؼطيً  ٚغيغ تؼطيً  ٚثوٛعت كجبٔٗ عٚػي سٛا٘ض ثٛص ًّٓ .ايٕکٗ دض اکخغ
ػِبْ تؼطيٍي صؿتگبٖ(  21 ) down timeعٚػ غيغ پيٛؿتٗ صع ؿبي (ثٗ ٘غ ػٕٛاْ) تؼييٓ ِي گغصص (.کٗ صع ٍي ايٓ
ِضت صع هٛعت ٚجٛص صؿتگبٖ پلتيجبْ  ٚثبکـت ِجٛػ اػ عييؾ ثيّبعؿتبْ سضِبت ثبيـتي اعائٗ كٛص) صع غيغايٓ
هٛعت ِي ثبيـت ثٗ ٔـجت افؼايق  21عٚػ ِؼبصي ِيبٔگيٓ ؿ ُٙثيّبعؿتبْ اػ صعآِض ؿٗ ِبٖ لجً تٛؿَ ثغٔضٖ
ِؼايضٖ ِجٍغ عٚػأٗ ِذبؿجٗ  ٚثٗ ثيّبعؿتبْ پغصاست گغصص.
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٘ -7-16يچگٚ ٗٔٛجٙي اػثغٔضٖ ِؼايضٖ ثبثت ؿغلفٍي  ...ٚصعيبفت ٔشٛا٘ض كض ٌظا صع پبيبْ ِضت  ٚيب ديٓ اٌفـز ثغٔضٖ
ِؼايضٖ صع ايٓ سوٛم دمي ٔشٛا٘ض صاكت.
 -7-17پبؿشگٛئي ثٗ وٍيٗ اِٛع ِـئٌٛيت دغفٗ اي ،دمٛلي  ٚويفغي ٔبكي اػ ػٍّىغص ٔيغ٘ٚب صع ٍٛي ِضت لغاعصاص صع
ِغاجغ طيوالح اػ لجيً ٔظبَ پؼكىي ،تؼؼيغات دکِٛتي  ...ٚثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِي ثبكض  ٚاػ ايٓ ديج ثيّبعؿتبْ
٘يچگِ ٗٔٛـئٌٛيتي ٔضاعص.
ٚ -7-18عٚص ٔ ٚوت ٘غ گ ٗٔٛصؿتگبٖ توٛيغ ثغصاعي صيگغ ثٗ ثيّبعؿتبْ اػ ؿٛي ثغٔضٖ ِؼايضٖ ثٗ كغٍ تٛافك کتجي
ثيّبعؿتبْ ِ ٚؼبٔٚت صعِبْ اِىبْ پظيغ سٛا٘ض ثٛص.
 -7-19ثيّبعؿتبْ صع هٛعت ٔيبػ  ٚصعسٛاؿت ثغٔضٖ ِؼايضّٖ٘ ،کبعي الػَ صع دض تٛاْ صع سوٛم ِکبتجبت جٙت اسظ ِجٛػ
کبع ثب اكؼٗ ِ ٚجٛػ ٚعٚص صؿتگبٖ ثٗ ولٛع عا أجبَ سٛا٘ض صاص .ػضَ اسظ ِجٛػ ثب اعائٗ ِـتٕضات ِخجتٗ عافغ
ِـئٌٛيت ثغٔضٖ ِؼايضٖ ٔشٛا٘ض ثٛص ِ ).جٛػ کبع ثب اكؼٗ ثٗ ٔبَ ثيّبعؿتبْ اِبَ عًب(ع) سٛا٘ض ثٛص)
 -7-21اسظ کٍيٗ تبئيضيٗ ٘ب ِ ٚجٛػ٘بي الػَ صع سوٛم ًِٛٛع ِؼايضٖ ثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِي ثبكض ،ثضيٙي اؿت
ِـئٌٛيت لبٔٔٛي صع ايٓ سوٛم ِتٛجٗ ثغٔضٖ ِؼايضٖ سٛا٘ض ثٛص  .اسظ ِجٛػ کّيـي ْٛؿطخ ثٕضي ثٗ ػٙضٖ ِؼايضٖ
گؼاع ِي ثبكض.
 -7-21ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِىٍف اؿت تؼغفٗ ٘بي اػالَ كضٖ اػ ؿٛي ٚػاعت ثٙضاكت صعِبْ  ٚاِٛػف پؼكىي صع ثشق
صٌٚتي عا وبِال عػبيت ّٔبيض
 -7-22وٍيٗ صؿتگبٖ ٘ب ٚتجٙيؼاتي وٗ ِتؼٍك ثٗ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِيجبكض صع پبيبْ لغاعصاص( ،يب ديٓ اٌفـز  ٚيب تّضيض) پؾ
اػ تـٛيٗ ٔٙبيي ثب ثيّبعؿتبْ ٚاعائٗ گٛا٘ي دـٓ أجبَ کبعِ ،فبهب دـبة ثيّٗ تبِيٓ اجتّبػي  ٚصاعايي ثب تٛافك
ٍغفيٓ  ٚليّت وبعكٕبؿي ثٗ ِؼايضٖ گؼاعلبثً ٚاگظاعي سٛا٘ض ثٛص صعغيغايٓ هٛعت جؼء اِٛاي ثغٔضٖ ِؼايضٖ ثٛصٖ ٚ
توّيُ گيغي صع ِٛعص آْ ٘ب ثب ٚي ِي ثبكض(.صع هٛعت ػضَ اعائٗ گٛا٘ي ٘بي ِظکٛع ،صؿتگبٖ تب ػِبْ اعائٗ ،صع استيبع
ثيّبعؿتبْ ثٛصٖ ِ ٚؼايضٖ گؼاعدك ثٙغٖ ثغصاعي اػ آْ عا ثض ْٚکـت اجبػٖ اػ ثغٔضٖ ِؼايضٖ عا صاعص  ٚکٍيٗ صعاِض٘ب ي
دبهً اػ آْ صٚعٖ ِتؼٍك ثٗ ِؼايضٖ گؼاع سٛا٘ض ثٛص)
 -7-23ثغٔضٖ ِؼايضٖ الغاع  ٚاػتغاف ِي صاعص وٗ ِبٌه  ٚهبدت لبٔٔٛي صؿتگبٖ ثٛصٖ ِ ٚـئٌٛيت ٘بي لبٔٔٛي ٔبكي اػ
ايٓ اِغ ثغ ػٙضٖ ٚي ِي ثبكض.
 -7-24أجبَ اِٛعسضِبتي ِذً ًِٛٛع لغاعصاص ثؼٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِي ثبكض.
 -7-25چٕبٔچٗ صع احغ لوٛع ٔيغ٘ٚبي ثغٔضٖ ِؼايضٖ سـبعاتي ثٗ ِذً ؿبستّبْ ٚ ٚؿبيً ثيّبعؿتبْ ٚاعص آيض ،ثغٔضٖ ِؼايضٖ
ثب تلشين ثيّبعؿتبْ ِىٍف ثٗ ججغاْ سـبعات ٚاعصٖ سٛا٘ض ثٛص.
 -7-26اؿتفبصٖ آِٛػكي ثغاي اػٌبي ٘يبت ػٍّي ،صؿتيبعاْ تشووي  ٚفٍٛكيپٙب  ٚصألجٛيبْ ِشتٍف گغ ٖٚپؼكىي
ٚعاصيٌٛٛژي ِبٕٔض ؿبيغ لـّت ٘بي ثشق عاصيٌٛٛژي ثيّبعؿتبْ ثالِبٔغ اؿت.
 -7-27کٍيٗ ِغادً تغسين ٚتلغيفبت گّغکي  ...ٚثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِي ثبكض
 -7-28ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِتؼٙض ثٗ عػبيت لبِٕٔ ْٛغ ِضاسٍٗ کبعکٕبْ صٌٚت ِوٛة  ٚ 5337اهً  545لبٔ ْٛاؿبؿي ِي ثبكض
 ُ٘ ٚچٕيٓ ِتؼٙض اؿت صع ٍٛي ِضت لغاعصاص ثٗ ٘يچ ٚجٗ اكشبم ِظکٛع صع لبٔ ْٛفٛق اٌظکغ عا صع لغاعصاص ؿٙيُ ٚ
طيٕفغ ٔکٕض .
ِ -7-29جٍغ لغاعصاصصع ٍي ِضت لغاعصاص حبثت ثٛصٖ ِ ٚلّٛي ٘يچگ ٗٔٛتؼضيٍي ّٔي ثبكض.
٘ -7-31غگ ٗٔٛاستالف صع ٚظبيف  ٚتؼٙضات ٍغفيٓ (اػ جٍّٗ ؿ ًٙأگبعي يب کٛتب٘ي صع أجبَ تؼٙضات  ٚايجبص سـبعت ثٗ
ثيّبعؿتبْ )...ٚوٗ اػ ٍغيك ِظاوغٖ دً ٔگغصص اػ ٍغيك کّيتٗ اي ٔ 3فغٖ ِغکت اػ ّٔبيٕضگبْ ٍغفيٓ ٚصفتغ دمٛلي
صألگبٖ  ،دً  ٚفوً سٛا٘ض گغصيض عاي کّيتٗ ِؼثٛع لطؼي  ٚالػَ االجغا  ٚغيغ لبثً اػتغاى  ٚاثطبي اؿت ٍ ٚغفيٓ
ًّٓ اٌؼمض الػَ دك ٘غ گ ٗٔٛاػتغاى اػ عاي کّيتٗ ِؼثٛع عا صع ِغاجغ لٌبيي  ٚكجٗ لٌبيي  ٚاصاعي اػ سٛص ؿٍت ٚ
ؿبلَ ّٔٛصٔض  ٚثغٔضٖ ِٛظف اؿت تب دً استالف تؼٙضاتي عا وٗ ثّٛجت ايٓ لغاعصاص ثؼٙضٖ صاعص اجغا ّٔبيض صع غيغ ايٓ
هٛعت ِـئٌٛيت سـبعت ثؼٙضٖ ثغٔضٖ سٛا٘ض ثٛص.
 -7-31صع هٛعتي کٗ ثغٔضٖ ثٗ ٘غ يک اػ ِفبص لغاعصاص  ٚتؼٙضات سٛص ػًّ ّٕٔبيض پؾ اػ  2ثبع اسطبع کتجي ،صألگبٖ ثضْٚ
ٔيبػ ثٗ دکُ يب صؿتٛع ِغاجغ لٌبيي يب اعؿبي اظٙبعٔبِٗ  ٚعاي کّيتٗ ٔ 3فغٖ ،دك فـز يکطغفٗ ً ٚجَ تٌّيٓ دـٓ
أجبَ کبع ِ ٚطبٌجبت ثغٔضٖ ثٗ ٔفغ سٛص عا سٛا٘ض صاكت ِ ٚيتٛأض ثب ادغاػ تشٍف ثغٔضٖ ثٗ تلشين سٛص ًِٛٛع لغاعصاص
عا ثٗ غيغ ٚاگظاع  ٚكشوب اػ ثغٔضٖ عفغ توغف ثٗ ػًّ آٚعص  ٚثغٔضٖ دك ٘يچ گ ٗٔٛاػتغاًي عا ٔضاعص.
 -7-32ثغٔضٖ ِؼايضٖ ِکٍف اؿت ثٗ ِذي اتّبَ ِضت اجبعٖ يب ديٓ اٌفـز ،ػيٓ ِـتأجغٖ عا ثض٘ ْٚيچگ ٗٔٛػظع  ٚثٙبٔٗ
اي تشٍيٗ  ٚثٗ ِؼايضٖ گظاع تـٍيُ ّٔبيض ،کٗ اػايٓ ثبثت يه فمغٖ تٌّيٓ ِؼتجغ ثٗ ِجٍغ  2/000/000/000لاير اػ ٚي
اسظ وٗ صعپبيبْ ِضت لغاعصاص  ٚيب ديٓ فـز پؾ اػتشٍيٗ  ٚتذٛيً ِذً ثٗ ٚي ِـتغص ِيگغصص چٕبٔچٗ ِـتبجغ ِٛعص
اجبعٖ عا عأؽ تبعيز أمٌبء تشٍيٗ کبًِ ّٕٔبيض  ٚيب ثٗ ٘غ صٌيٍي اػ تـٍيُ آْ ثٗ ِٛجغ سٛصصاعي ّٔبيض ِٛظف اؿت
عٚػأٗ ِجٍغ 10/000/000لاير ثٗ ػٕٛاْ اجغت اٌّخً ايبَ توغف ثؼض اػ اتّبَ لغاعصاص ػال ٖٚثغ صعهض صعيبفتي ا ػصعآِض
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ٔبسبٌن(اجبعٖ ثٙبء) ثٗ ػٕٛاْ سـبعت اػ ثغٔضٖ اسظ سٛا٘ض كض کٗ ايٓ اِغ ِب ٔغ الضاِبت لبٔٔٛي جٙت پيگيغي
اػٍغيك ِغاجغ طيوالح ٔشٛا٘ض ثٛص.
 ًّٓ -7-33اٌؼمض الػَ سبعد  ٚثٗ ٚجٗ ٍِؼَ ،ثٗ ِؼايضٖ گؼاع ٚکبٌت ثال ػؼي صاصٖ ِي كٛص تب چٕبٔچٗ ثغٔضٖ صع پبيبْ ِضت
ِمغع يب ديٓ اٌفـز اػ تذٛيً ِذً  ٚثغصْ ٚؿبيً سٛصصاعي  ٚيب تبسيغ ّٔبيضِ ،ؼايضٖ گؼاع ٚکبٌتب  ٚثضٔ ْٚيبػ ثٗ صؿتٛع يب
دکُ لٌبيي صع دٌٛع يب غيبة ثغٔضٖ  ٚثٗ ٘ؼيٕٗ ايلبْ ٚؿبيً عا ثٗ ِذً صيگغي دًّ  ٚػٕضاٌٍؼ َٚاگغ ٔيبػ ثٗ ثبػکغصْ
صع يب كکـتگي لفٍي ثبكض ايٓ استيبع عا صاعص  ٚصع ايٓ هٛعت ٘يچگ ٗٔٛاصػبيي  ٚاػتغاًي ثغاي ثغٔضٖ ٚجٛص ٔشٛا٘ض
صاكت
 -7-34كغوت وٕٕضگبْ صع ِؼايضٖ ِي ثبيـتي ًّٓ ثبػصيض اػ ِذً ِٛعص ٔظغ ثغگ كغايَ ِؼايضٖ عا صعيبفت  ٚپؾ اػ
اٌِبء ّ٘غاٖ ثب ؿبيغ ِضاعن ,صعهض پيلٕٙبصي سٛص عا جٙت ِلبعکت ثٗ كغح فغَ پيلٕٙبص ليّت جٙت أجبَ ًِٛٛع
ِؼايضٖ ثبطوغ ػضص ٚدغٚف صعد  ٚصع پبوت الن ِٙٚغ كضٖ گظاكتٗ ٚدضاوخددغ تددب آسغ ٚلت اصاعي ِٛعر 95/6/51تذٛيً
صثيغسبٔٗ ثيّبعؿتبْ اِبَ عًب(ع) ثٗ آصعؽ ِلٙض -عٚثغٚي سيبثبْ کفبيي ّٔٛصٖ  ٚعؿيض صعيبفت صاعٔض( .پبکت ٘ب
دضاکخغ ظغف ِضت 51عٚػ اػ تبعيز پبيبْ ٍِٙت تذٛيً پيلٕٙبص٘بي ليّت  ،ثبػگلبيي ٔ ٚتيجٗ ثٗ ثغٔضٖ اػالَ سٛا٘ض
كض)
هادٍ -8هذارك السم جِت ارائَ :
پاکت الف :
عؿيض ًّبٔت ٔبِٗ ثبٔىي ثٗ ِجٍغ  100/000/000لاير جٙت كغکت صع ِؼايضٖ (اهً ًّبٔت ٔبِٗ ِي ثبيـت ثٗ

دـبثضاعي ثيّبعؿتبْ تذٛيً گغصص)
پاکت ب :
جِت اضخاظ حقْقي :
 .5فتٛوپي ثغاثغ ثب اهً اظٙبع ٔبِٗ كغکت  ،اؿبؿٕبِٗ كغوت ،آگٙي عٚػٔبِٗ عؿّي کلٛع ،آسغيٓ اگٙي
تغييغات
 .2کپي کبعت ٍِي افغاص هبدت اٌِبي ِجبػ صع كغکت
 .3فغَ تىّيً كضٖ ػضَ كّٛي لبِٕٔ ْٛغ ِضاسٍٗ کبعکٕبْ صٌٚت صع ِؼبِالت صٌٚتي ِوٛة ؿبي ٚ 5337فغَ
اٍالػبت ؿٛاثك كغکت ٘غ يک ِلتًّ ثغ يک ثغگ
 .4اٚعاق ِؼايضٖ وٗ طيً تّبَ آٔٙب ِٙغ  ٚاٌِبء كضٖ ثبكض
 .1کبتبٌٛگ صؿتگبٖ ثٗ ّ٘غاٖ يک ٔـشٗ اػ سوٛهيبت فٕي  ،لبثٍيتٙب ِ ،تؼٍمبت ٌٛ ٚاػَ جبٔجي صؿتگبٖ  ٚتٛإّٔضي
٘بي كغکت ( اػُ اػ اِکبٔبت کبٌيجغاؿي ، ْٛسضِبت پؾ اػ فغٚف ) کٗ طيً تّبَ آٔٙب ِٙغ  ٚاٌِبء كضٖ ثبكض
 .6توٛيغي اػ عًبيتّٕضي ِغاکؼ ٔوت كضٖ صع سوٛم صؿتگبٖ پيلٕٙبصي
جِت اضخاظ حقيقي:
 .5کپي ثغاثغ ثب اهً ِضعک تذويٍي تشون عاصيٌٛٛژيـت ِٚجٛػ عيپٛعت
 .2کپي ثغاثغ ثب اهً پغٚأٗ ِطت ِ ٚجٛػ کبع صع ِذً(ِلٙض)
 .3کپي کبعت ٍِي
 .4فغَ تىّيً كضٖ ػضَ كّٛي لبِٕٔ ْٛغ ِضاسٍٗ کبعکٕبْ صٌٚت صع ِؼبِالت صٌٚتي ِوٛة ؿبي 5337
 .5اٚعاق ِؼايضٖ وٗ طيً تّبَ آٔٙب ِٙغ  ٚاٌِبء كضٖ ثبكض
 .6کبتبٌٛگ صؿتگب٘ٙب ثٗ ّ٘غاٖ يک ٔـشٗ اػ سوٛهيبت فٕي  ،لبثٍيتٙب ِ ،تؼٍمبت ٌٛ ٚاػَ جبٔجي صؿتگبٖ  ٚتٛإّٔضي
٘بي كغکت ( اػُ اػ اِکبٔبت کبٌيجغاؿي ، ْٛسضِبت پؾ اػ فغٚف ) کٗ طيً تّبَ آٔٙب ِٙغ  ٚاٌِبء كضٖ ثبكض
 .7توٛيغي اػ عًبيتّٕضي ِغاکؼ ٔوت كضٖ صع سوٛم صؿتگبٖ پيلٕٙبصي
پاکت ج :
صعهضپيلٕٙبصي ِلبعکت ثيّبعؿتبْ اػ صعآِض ٔبسبٌن دبهٍٗ ثٗ ػضص  ٚدغٚف اػ ثبثت اجبعٖ ِذً ٍجك فغَ پيٛؿت( ِضت
اػتجبع پيلٕٙبص اػ تبعيز اػالَ ٔتيجٗ ثٗ ٘غ ثغٔضٖ  21عٚػ ِي ثبكض )
تبػزٍ  :چٕبٔچٗ ِضاعک كغکت کٕٕضگبْ صع پبکت اٌف  ٚة ٔبلن ثبكض كغکت ِظکٛع اػ ٌيـت كغکت کٕٕضگبْ دظف ٚ
پبکبت د ثبػگلبيي ٔشٛإ٘ض گغصيض .
 -8-1ثٗ پيلٕٙبصات ِجِ ، ُٙشضٚف  ٚفبلض ؿپغصٖ  ٚپيلٕٙبصاتي کٗ ثؼض اػ ِٛػض ِمغع ثغؿض تغتيت احغ صاصٖ ٔشٛا٘ض كض .
ًکتَ :کٍيٗ ِتمبًيبْ ِتؼٙض ثٗ اػالَ ليّت دـت كغايَ ِؼايضٖ ثٛصٖ  ٚاجبػٖ صعد ٘يچ گ ٗٔٛػجبعت  ٚيب جٍّٗ اي سالف
كغايَ عا ٔضاعٔض الػَ ثٗ طکغ اؿت چٕبٔچٗ كغکت کٕٕضٖ صع ِؼايضٖ اهغاع ثٗ اًبفٗ ّٔٛصْ ثٕضي سبعد اػ كغايَ عا صع پيلٕٙبص
ليّت سٛص صاعص ِشتبع اؿت اػ كغکت صع ِؼايضٖ سٛصصاعي ّٔبيض صع غيغ ايٕوٛعت كغ ،ٍٚػجبعات  ٚيب صعد كضٖ تٛؿَ
كغکت کٕٕضٖ صعِؼايضٖ اػ ٍغف ِؼايضٖ گؼاع ٔبصيضٖ تٍمي سٛا٘ض كض ٚثغٔضٖ ٍِؼَ ثٗ ػمض لغاعصاص ثٛصٖ صع غيغ ايٕوٛعت ٍجك
ثٕض  -8-4كغايَ ِؼايضٖ الضاَ سٛا٘ض كض  ٚثغٔضٖ دك ٘يچ گ ٗٔٛاػتغاًي عا ٔضاعص
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-8-2کٍيٗ پيلٕٙبصات عؿيضٖ صع عٚػ  91/6/53صع ِذً صفتغّٔبيٕضٖ عييؾ صألگبٖ ثب دٌٛع اػٌبء کّيـي ْٛثبػ  ٚلغائت
سٛا٘ض كض .
 -8-3اػ ثغٔضٖ ِؼايضٖ صع ػِبْ أؼمبص لغاعصاص يک فمغٖ ًّبٔت ٔبِٗ ثبٔىي جٙت دـٓ أجبَ وبع  ٚاجغاي تؼٙضات ثٗ ِجٍغ
 300/000/000لاير اسظ سٛا٘ض كض ٔٚؼص ِؼايضٖ گؼاعثب لي ِدي ِدبٔض ودٗ صع پبيبْ ِدضت لدغاعصاص پؾ اػاعائدٗ تـدٛيدٗ
دـبة ثيّٗ تبِيٓ اجتّبػي  ٚصاعايي ثٗ ٚي ِـتغص سٛا٘ض كض  (.لجً اػ ػمض لغاعصاص ،اعائٗ ًّبٔت ٔبِٗ ثبٔىي ثب اػتجبع
ِ 51ب٘ٗ ،اٌؼاِي اؿت)
تبػزٍ  :صع هٛعتيىٗ ثغٔضٖ ثٗ تؼٙضات سٛص صع لغاعصاص  ٚيب صيگغ لغاعصاص٘بي ِٕؼمضٖ ثب صألگبٖ ػًّ ّٕٔبيض  ٚيب ِٛجت
ٚعٚصسـبعت ثٗ ِؼايضٖ گؼاع كٛص ثٗ ٍٛعيىٗ ججغاْ سـبعت اػ ِذً تٌّيٓ ٘بي لغاعصاص ِغثِ ٍٗٛيـغ ٔگغصص ِؼايضٖ گؼاع
ِجبػ اؿت ِجبٌغ ِٛعص ٔظغ عا اػ وٍيٗ تٌّيٕبت  ٚيب ِطبٌجبت ثغٔضٖ صع ؿطخ صألگبٖ ججغاْ ّٔبيض  ٚثغٔضٖ دك ٘يچ گٗٔٛ
اػتغاًي عا ٔضاعص.
-8-4چٕبٔچٗ ثغٔضٖ ِؼايضٖ دضاکخغ ظغف ِضت اػتجبع پيلٕٙبص ليّت ( ِضت اػتجبع پيلٕٙبص ليّت اػ تبعيز اػالَ ٔتيجٗ ثٗ ٘غ
ثغٔضٖ  21عٚػ ِي ثبكض )  ،اػ أؼمبص لغاعصاص  ٚؿپغصْ ًّبٔت ٔبِٗ سٛصصاعي ّٔبيض ؿپغصٖ كغکت صع ِؼايضٖ ثٗ ٔفغ ِؼايضٖ
گؼاع ًجَ سٛا٘ض كض  ٚثب ثغٔضٖ ص َٚصع هٛعت هغفٗ  ٚهالح لبٔٔٛي لغاعصاص ِٕؼمض سٛا٘ض گغصيض  .ثغٔضٖ صٔ َٚيؼ چٕبٔچٗ
دضاکخغ ظغف ِضت اػتجبع پيلٕٙبص ليّت اػ أؼمبص لغاعصاص  ٚؿپغصْ ًّبٔت ٔبِٗ سٛصصاعي ّٔبيض ؿپغصٖ كغکت صع ِؼايضٖ
ٚي ٔيؼ ثٗ ٔفغ ِؼايضٖ گؼاعًجَ ِ ٚؼايضٖ تجضيض  ٚيب اػ ٍغيك کّيـي ْٛتغک تلغيفبت ِؼايضٖ توّيُ گيغي سٛا٘ض گغصيض .
-8-5ثغٔضٖ ِؼايضٖ دك ٚاگظاعي اِٛع ثٗ غيغ عا ٔضاعص .
٘-8-6ؼيٕٗ آگٙي ِؼايضٖ ثٗ ػٙضٖ ثغٔضٖ سٛا٘ض ثٛصوٗ ظغف ِضت  7عٚػ کبعي اػتبعيز اػالَ ثغٔضٖ ثبيض ٔـجت ثٗ تـٛيٗ آْ
الضاَ ّٔبيض .
ِتمبًيبْ صع هٛعت ٘غ گ ٗٔٛؿٛاي ِي تٛإٔض ثب كّبعٖ تٍفٓ  38122111آلبي اٌٙبِي تّبؽ دبهً ّٔبيٕض
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دفتر امور حقوقي

برگ شرايط مزايده

فزم پيطٌِاد قيوت هشايذٍ راديْلْژي ّ سًْْ گزافي ّ ...درهاًگاٍ بيوارستاى اهام رضا(ع)
اس بابت دستگاٍ راديْلْژي ،سًْْگزافي ،تزاکن استخْاى
درغذ ُاي پيطٌِادي اس درآهذ ًاخالع دستگاٍ ( ارسش كل حاغل اس ارائَ خذهات بَ کليَ
بيواراى قبل اس کسز ُشيٌَ ُا) هي باضذ.
سِن بزًذٍ هشايذٍ
سِن هشايذٍ گشار( بيوارستاى)
طْل هذت قزارداد
ِلشوبت صؿتگبٖ ٘بيي کٗ صع هٛعت ثغٔضٖ كضْ جٙت ثيّبعؿتبْ تٙيٗ ٔ ٚوت سٛاُ٘ ّٔٛص:

ٔبَ صؿتگب٘ٙب :
کّپبٔي ؿبػٔضٖ:
ؿبيغ ِلشوبت:

ايٕجبٔت ……………… فغػٔض ………… صاعٔضٖ كٕبؿٕبِٗ كّبعٖ ………… هبصعٖ اػ ……  .ثٗ ّٔبيٕضگي اػ كغوت
……………………… وٗ صاعاي دك اٌِبء تؼٙض آٚع كغوت ِي ثبكُ  /ثٗ كّبعٖ پغٚأٗ ِطت ...................صع ِلٙض،وٍيٗ
ِفبص كغايَ ِؼايضٖ عا ثٗ صلت ِطبٌؼٗ  ًّٓ ٚتذميك صع سوٛم ِيؼاْ  Kصعيبفتي اػ ثيّٗ ٘ب ٚػٍُ ثٗ آْ ثب آگب٘ي وبًِ
اؿٕبص ِٕبلوٗ عا لجٛي ِ ٚجٍغ پيلٕٙبصي سٛص عا ثٗ كغح فٛق اػالَ ِي صاعَ.
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