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* الظم تِ شًطاؾت ًِ ًليِ نلحات ايي زكتطچِ هيثايؿت تِ هْطٍاهضاء هداظ ٍتؼْسآٍض قطًت پيكٌْاز زٌّسُ تطؾس ًٍليِ خساٍل
تٌويل قسُ تاقس .زضؿيطايي نَضت پيكٌْاز زٌّسُ اظهعايسُ حصف هي گطزز

تسمه تعالي
فزم شماره يك

 -1هَضَع هعايسُ
ٍاگصاضي تَكِ زاًكدَيي ٍ پرت آظاز زاًكگاُ خْت اضائِ ذسهات ضكاّي زاًكدَيي قاهل ؾاًسٍيدؿطز ٍ گطم،ؿصاّاي ؾٌتي
 -2هست هطاضزاز:
هست هطاضزاز يي ؾال اظتاضيد اًؼوازهطاضزاز ذَاّستَز.
الق  -هيوت پيكٌْازي تطاي هست يٌؿال قوؿي هي تاقس.
ب  -پطزاذت تيوِ ٍهاليات ٍؿيطُ (ًليِ ًؿَضهاًًَي) تؼْسُ پيواًٌاض هي تاقس.
ج  -اؾٌازهعايسُ ٍپيكٌْاز هيوت هي تايؿت حساًثط تاؾاػت زٍاظزُ يي ّلتِ تؼس اظ زضج آگْي زض ضٍظًاهِ زضپاًتْاي الى ٍهْطقسُ ًِ
ضٍي آى ًَقتِ قسُ تاقس(هطتَط تِ هعايسُ تَكِ زاًكگاُ آظاز اؾالهي ٍاحس اضؾٌداى) زضهثال زضياكت ضؾيستؿلين زتيطذاًِ ٍاحس گطزز.
ز -پيكٌْازات تايس تغَض نطيح ٍضٍقي ػٌَاى گطزيسُ ًٍاهالً ذَاًا ٍتسٍى ذظ ذَضزگي تاقس.
ّـ ّ -طگًَِ پيكٌْاز ٍياًَقتِ اي ذاضج اظ هَضَع زضذَاؾت زضتطٍ كطم پيكٌْاز هيوت (كطم قواضُ  )5ذالف هحؿَب گكتِ ٍاظهعايسُ
ذاضج هي گطزز.
ً -3ليِ قطًت ًٌٌسگاى هي تايؿت تِ ّوطاُ پيكٌْاز ذَزهساضى ظيط ضاتحَيل ًوايٌس:
ًليِ اؾٌازهعايسُ ًِ تِ هْط ٍ اهضاء هداظ ٍ تؼْس آٍض قطًت يا پيواًٌاض ضؾيسُ تاقس.
ؾپطزُ قطًت زضهعايسُ تِ هثلؾ 10/000/000ضيال (زُ هيليَى ضيال )تِ نَضت ضواًت ًاهِ هؼتثطتاًٌي ياٍاضيع تِ حؿاب
 0105798353007تاًي هلي قؼثِ هطًعي اضؾٌداى ٍاضائِ انل كيف ٍاضيعي ٍ تهَيطٍاضيعي كيف تاًٌي تِ هثلؾ  100000ضيال(يٌهس
ّعاض ضيال) تِ حؿاب قواضُ  0105798353007تاًي هلي قؼثِ هطًعي اضؾٌداى تاتت ذطيس اؾٌاز هعايسُ ًِ زضظهاى تحَيل اؾٌاز،
هعايسُ تَؾظ آى قطًت زضپاًت الق تحَيل زؾتگاُ هعايسُ گصاض گطزز.
تثهطُ  :ضواًت قطًت زضهعايسُ اظ ًلطاٍل تاؾَم تاظهاى ػوسهطاضزاز تاًلطتطًسُ ًعز زاًكگاُ هحلَػ ٍپؽ اظ هغؼي قسى هطاضزاز تِ قطًت
ًٌٌسگاى هؿتطز ذَاّسقس ٍهاتوي قطًت ًٌٌسگاى پؽ اظ تاضيد هطائت اؾٌاز هازض تِ زضياكت ضواًتٌاهِ ّاي ذَز ذَاٌّس تَز.
پيكٌْازات ٍانلِ ؾاػت  10نثح تاحضَض يٌٌلط ًوايٌسُ( اذتياضي) اظ ّطيي اظقطًتْاي پيكٌْاز زٌّسُ ( تازضزؾت زاقتي هؼطكي ًاهِ
قطًت ) تاظ ٍهطائت ذَاّسقس.

ًاضكطها(زاًكگاُ آظازاؾالهي ٍاحساضؾٌداى) زض ضز ياهثَل يي ياًليِ پيكٌْازات آظازذَاّستَز.
تطًسُ پيكٌْاز حساًثط زض هست يي ّلتِ تؼساظ اتالؽ تااضائِ  %5هثلؾ پيكٌْازي تهَضت ضواًتٌاهِ هؼتثط تاًٌي هي تايؿت ًؿثت تِ
اهضاء هطاضزاز اهسام ًوايس.
پيكٌْازات هي تايؿت زضزٍپاًت الق ٍب اضائِ گطزز (.هَاضز كطم قواضُ  4هطتَط تِ پاًت الق ٍب)
ّعيٌِ چاج آگْي تؼْسُ تطًسُ هعايسُ ذَاّستَز.
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تسمه تعالي
فزم شماره 2
«تعهذنامه »

تسيٌَؾيلِ اػالم هيساضز ايي قطًت هيوت پيكٌْازي ذَز ضا ًاهالً هَضز تطضؾي ٍ هغالؼِ هطاض زازُ ٍ هتؼْس هيگطززًِ زض نَضت تطًسُ
قسى زض هعايسُ ػوسهطاضزاز ًوَزُ ٍتِ ّيچ ػٌَاى تواضاي تؼسيل تْا اظ ًاضكطها ضا ًٌوايس ًٍليِ هَاضز(هَضَع هعايسُ ضاتاحساهل ً) 41يطٍي
هترهم اًدام ًوايس.
تاريخ:

/

/

نام ونام خانوادگي
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سمه تعالي
فزم شماره 1
تؼْسًاهِ پيكٌْاززٌّسُ زضهَضزػسم قوَل هاًَى هٌغ هساذلِ ًاضهٌساى زٍلتي
هَضخ  77/10/22هطتَط تِ هعايسُ تَكِ زاًكدَيي ٍ پرت آظاز زاًكگاُ آظاز اؾالهي ٍاحس اضؾٌداى

ايي پيكٌْاززٌّسُ تااهضائ شيل ايي ٍضهِ  ،تسيٌَؾيلِ تائيس هي ًوايس ًِ هكوَل هوٌَػيت هصًَض زضهاًَى هٌغ هساذلِ ًاضهٌساى زٍلت
زضهؼاهالت زٍلتي ههَب زي هاُ ً 1337وي تاقس ٍچٌاًچِ ذالف ايي هَضَع تاثثات تطؾسً ،اضكطهاياهعايسُ گعاضحن زاضز ًِ پيكٌْاز
اضائِ قسُ تطاي هعايسُ كَم ضاهطزٍزٍتضويي قطًت زضهعايسُ ضاضثظ ًوايسّ.وچٌيي هثَل ٍتائيس هيگطززًِ ّطگاُ ايي پيكٌْاز زٌّسُ
تطًسُ هعايسُ كَم تكريم زازُ قسٍتؼٌَاى پيواًٌاضپيواى هطتَط ضااهضاء ًوايس ٍذالف اظْاضات كَم زضذالل هست پيواى (تاييس ًْايي اظ
عطف ؾاظهاى هطًعي زاًكگاُ آظاز اؾالهي ) تاثثات تطؾس ياچٌاًچِ اكطازي ضاًِ هكوَل هوٌَػيت هصًَض زضهاًَى كَم ّؿتٌس زضايي
پيواى ؾْين ٍشيٌلغ ًوايس ٍياهؿوتي اظًاضضاتِ آًْا هحَل ًٌس ًاضكطهاحن ذَاّسزاقت ًِ هطاضزاز ضاكؿد ٍضواًت ًاهِ اًدام تؼْسات
پيواًٌاض ضاضثظ ًواتس تسيْي اؾت هحاؾثِ ٍذؿاضت ٍاضزُ تاتكريم ًاضكطها هيثاقس .ايي پيكٌْاززٌّسُ هتؼْس هي قَز چٌاًچِ زضحيي
اخطاي پيواى تِ زليل تـييطات ٍيااًتهاتات زضزؾتگاُ زٍلت هكوَل هاًَى هعتَض گطزز هطاتة ضاتالكانلِ تِ اعالع ًاضكطها تطؾاًس تاعثن
هوطضات تِ پيواى ذاتوِ زازُ قَز .تسيْي اؾت چٌاًچِ ايي پيكٌْاززٌّسُ هطاتة كَم ضاتالكانلِ تِ اعالع ًطؾاًس ًِ تٌْا ًاضكطها حن
زاضز پيواى ضاكؿد ًوَزُ ٍضواًت ًاهِ ّاي هطتَط ضاضثظ ًوايس تلٌِ ذؿاضات ًاقي اظكؿد پيواى ٍياتاذيطزضاخطاي ًاضضاًيع تٌاتِ
تكريم ذَزاظاهَال ايي پيكٌْاززٌّسُ ٍنَل ذَاّسًوَز .هضاكاَ ايي پيكٌْاز زٌّسُ اػالم هيساضز ًِ تطهداظاتْاي هطتثظ تِ هترلليي
اظهاًَى كَم آگاّي ًاهل زاضز ٍزضنَضت ترلق هؿتحن هداظاتْاي هطتَعِ هيثاقس.
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تسمه تعالي
فزم شماره 4
واگذاري توفه دانشجويي و پخت آساد دانشگاه آساداسالمي واحذارسنجان

ػالٍُ تط هطاتثي ًِ زضزػَتٌاهِ ( كطم قواضُ يي) ايي هعايسُ شًطقسُ اؾت قطايظ هكطٍحِ ظيط ًيعزضايي هعايسُ هَضز ػول
هطاضذَاّسگطكت.
زاٍعلة قطًت زضهعايسُ تايسپيكٌْازذَزضازضيي پاًت ؾطتؿتِ الى ٍهْطقسُ ًِ هحتَي زٍپاًت خساگاًِ «الق» ٍ«ب » هيثاقس تِ
تطتية ظيط تٌظين ٍزضهَػسهوطض تِ زتيطذاًِ زاًكگاُ آظازاؾالهي ٍاحساضؾٌداى تؿلين ًوايٌس .زضضٍي پاًت كَم الصًط تايس هَضَع هعايسُ ،
ًام ًٍكاًي پيكٌْاززٌّسُ ،تللي تواؼ ٍتاضيد تؿلين اؾٌاز ًَقتِ قسُ تاقس ٍزضهْلت هوطضتااذصضؾيسحاٍي ؾاػت ٍتاضيد ٍنَل تِ
زاًكگاُ تحَيل گطزز.
اؾٌازٍهساضى هعايسُ ًِ اظعطف زاًكگاُ زضاذتياض زاٍعلثاى هكاضًت زضهعايسُ هطاضزازُ قسُ اؾت تايستطعثن قطايظ هعايسُ ٍّوچٌيي
ؾايط زؾتَضالؼولْا ٍهوطضات تٌويل ٍتٌظين قسُ ٍّوطاُ ؾايطهساضى زضذَاؾتي زضپاًتْاي «الق» ٍ«ب» تِ زتيطذاًِ زاًكگاُ تؿلين
گطزز.
هساضى ٍاؾٌازي ًِ تايس زضپاًت «الق» ٍ«ب» هطاضزازُ قَز
پاًت الق قاهل:
ًليِ اؾٌاز هعايسُ ًِ تِ هْط ٍاهضاء قطًت هوَْض قسُ تاقس.
كيف ٍاضيعي ذطيس اؾٌاز تِ هثلؾ  100000ضيال.
ضظهِ ًاضي قطًت .
ضواًتٌاهِ تاًٌي ياكيف ٍاضيعي ضواًت قطًت زضهعايسُ تِ هثلؾ 10/000/000ضيال.
اؾاؾٌاهِ قطًت
پطٍاًِ نالحيت گَاّي ؾالهت
قطايظ ذهَني:
-1

ظهاى ًاضي 7:نثح لـايت 19/30ػهط

-2

تؼغيالتً :ساضز

-3

تؼساز ًيطٍ :تط اؾاؼ ًياظ

-4

ًَع خٌؿيت:

-5

ّعيٌِ آب ٍ تطم

-6

ذؿاضات

تط حؿة ًياظ ٍ ًظط زاًكگاُ

پاكت ب شامل :
تزگ پيشنهاد قيمت (فزم شماره )5

* كطم هصًَض هي تايؿت هوَْض تِ هْط ٍاهضاء هداظ ٍتؼْس آٍض قطًت تاقس
پيكٌْاززٌّسُ تايس توام اؾٌاز ٍهساضى هعايسُ ضا تسٍى تـييط  ،حصف ٍياهطاضزازى قطط زضآى تٌويل ٍتٌظين ٍهْط ٍاهضاء ًوَزُ  ،تِ
زاًكگاُ تؿلين ًوايس .چٌاًچِ تاتكريم ًويؿيَى هعايسُ تؼضي اظاٍضام ؿيطتؼْسآٍضؾَْاً هْطٍاهضاء ًكسُ تاقس پيكٌْاززٌّسُ زضخلؿِ
هعايسُ آى ضاهْط ٍاهضاء ذَاّسًوَز زضؿيطايي نَضت آى پيكٌْازًاهم ٍهطزٍز ذَاّستَز.
پيكٌْازّاي هعايسُ تايس اظّطحيث ًاهل ٍتسٍى هيسٍقطط تَزُ ٍّيچ ًَع اتْام  ،ذسقِ ،ػية ًٍوم ٍ هلن ذَضزگي ًساقتِ تاقس.زضنَضت
ٍخَز ذسقِ ياًوم زضاؾٌازٍهساضى هعايسُ ٍ يااضائِ پيكٌْاز هكطٍط ،اتْام ٍزضنَضت ٍخَزّطگًَِ ذالف قطايظ هعايسُ ٍياًساقتي
تضويي ًاكي آى پيكٌْاز هطزٍز اؾت ٍػيٌاً تِ پيكٌْاززٌّسُ هؿتطزهيكَز.
ّطگًَِ تَضيح ياتدسيسًظطياحصف ٍاضاكِ ًوَزى اؾٌاز ٍهساضى ًتثاً اظؾَي ًاضكطها اػالم ذَاّس قس.
ًاضكطها حن تـييط  ،انالح ياتدسيسًظط زضاؾٌاز ٍهكرهات ضاهثل اظاًوضاي هْلت تؿلين پيكٌْازّا تطاي ذَزهحلَػ هيساضز ٍاگط چٌيي
هَضزي پيف آهس هطاتة تِ قطًت ًٌٌسگاى اتالؽ هيكَز ٍزضنَضتيٌِ پيكٌْازي هثل اظ اتالؽ هطاتة هعتَض تؿلين قسُ تاقس
پيكٌْاززٌّسُ حن زاضز تواضاي اؾتطزازآى ضاتٌوايس .اظآًدائيٌِ هوٌي اؾت تدسيسًظط ياانالح زضاؾٌاز ٍهكرهات هؿتلعم

تـييطهوازيطياهيوتْا تاقس زضايي نَضت ًاضكطها هيتَاًس آذطيي هْلت زضياكت پيكٌْازّا ضاتااػالم ًتثي تِ پيكٌْاززٌّسگاى تِ تؼَين
اًساظز تِ ًحَي ًِ آًاى كطنت ًاكي تطاي انالح ٍتدسيسًظطزضپيكٌْاز ذَزضازاقتِ تاقٌس.
تطًسُ هعايسُ تايس حساًثط يي ّلتِ پؽ اظاتالؽ ًاضكطها تااضائِ  %5هثلؾ پيكٌْازي تهَضت ضواًتٌاهِ هؼتثط تاًٌي ًؿثت تِ اًؼوازپيواى
هثازضت ًوايس زضؿيطاًهَضت تضويي قطًت زضهعايسُ ايكاى تسٍى ّيچ تكطيلات هضائي تِ ًلغ ًاضكطها ضثظ هي قَز ٍحن ّيچگًَِ
اػتطاضي ًساضز.زضنَضتي ًِ تطًسُ هعايسُ زضهْلت پيف تيٌي قسُ حاضطتِ اًؼوازپيواى ًثَز ًلطزٍم تؼٌَاى تطًسُ هعايسُ اػالم هيكَز
ٍچٌاًچِ اًٍيعتاتَخِ تِ هَاضزيازقسُ تاالحاضطتِ اًؼوازپيواى ًثَزتضويي اٍّن تِ ًلغ ًاضكطها ضثظ هي قَز ٍتِ ّويي ًحَ زضذهَل
تطًسُ ؾَم هعايسُ ػول ذَاّسقس.
 -تحت ػٌَاى تضويي ضواًتٌاهِ ٍياكيف ٍاضيعي ضاتِ ًلغ ًاضكطها زضپاًت الق توسين زاقتِ ام.

نام ونام خانوادگي
مهز وامضاء مجاس وتعهذآورشزكت

فزم شماره 5
تزگ پيشنهاد :
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شزايط وتعهذات:

-1

پيواًٌاض هَظق تِ اضائِ هغلَب ًٍاهل تِ زاًكدَياى ٍاحس ذَاّستَزٍزضّويي ضاؾتا هَظق ذَاّستَز تؼساز 3پطؾٌل زضاذتياض

زاقتِ تاقس.
-2

پطؾٌل تحت اذتياضپيواًٌاضتايؿتي ضوي اضائِ گَاّي ػسم ؾَء پيكيٌِ گَاّي ؾالهت اظتْساقت اظزازگؿتطي هَضز تاييس

زاًكگاُ ًيع تاقٌس زضايي نَضت تكريم تِ ػْسُ زاًكگاُ ذَاّستَز.
-3

پطؾٌل ٍپيواًٌاض هي تايؿت ًليِ انَل اذالهي ٍكطٌّگي قايؿتِ هحيظ كطٌّگي ضاضػايت ًوايٌس .

-4

پيواًٌاض حن ًساضز اهسام ؿيطهداظ اظهثيل  :زذاًيات ٍكيلن ٍيا ...ٍ CDضاتِ كطٍـ ضؾاًس .تسيْي اؾت كطٍـ  CDذام هوٌَػيتي

ًرَاّس زاقت.
-5

پطؾٌل تحت اذتياض ًاضكطها هٌللٌس هغاتن تاضَاتظ زاًكگاُ زضتَكِ حضَض زاقتِ تاقٌس ٍزضاضائِ ذسهات تپطزاظًس تسيْي اؾت

ّطگًَِ تؼغيلي ذَزؾطاًِ هٌدطتِ پطزاذت ذؿاضت تِ زاًكگاُ ذَاّسقس.
-6

پيواًٌاض هَظق اؾت ياايٌٌِ ضأؾاً زضتَكِ زاًكگاُ خْت ًظاضت تطاهَضحضَض زاقتِ تاقٌس ًٍوايٌسُ اي ٍيػُ ًِ زضنَضت تعٍم

اذتياض تهوين گيطي زاقتِ تاقس ضاتؼييي ًوايس.
-7

تَكِ زاًكگاُ هؿتوطزضؾلق ؾطٍيؽ زاًكگاُ ذَاّستَزًِ ؾاػت توطيثي آى

هي تاقسٍالظم اؾت ضٍظاًِ تغَض هؿتوط ٍيٌؿطُ

تِ اضائِ ذسهات هكـَل تاقٌسّ .وچٌيي ًظاكت ؾالي  ،هيع ّا ٍ ...تؼْسُ پيواًٌاض هي تاقس.
-8

زاًكگاُ حن ًظاضت تطًيليت  ،هيوت ٍچگًَگي اخٌاؼ ٍاهسام ضاذَاّسزاقت ٍپيواًٌاض هٌلق اؾت حساًثط  %10ؾَز ًؿثت تِ

كاًتَضضااظاخٌاؼ زضياكت ًوايس .تسيْي اؾت زاًكگاُ حن ًظاضت ّوِ خاًثِ ضاذَاّسزاقت.
-9

پيواًٌاض هٌلق اؾت زضذهَل ضكغ هايحتاج زاًكدَياى اػن اظ ًام  ،اًَاع ًوپَتْا ،ؾاًسٍيح ؾطزٍگطم  ،حثَتات ًٍاضت قاضغ

ٍ ...اهسام ًوايس .تِ تؼثيطي اظاضگاى انلي ػطضِ ًاال تطاؾاؼ تواضاي زاًكدَياى ذَاتگاُ ٍزاًكگاُ ذَاّستَز.

