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* الظم تِ شًطاست ًِ ًليِ غلحات ايي زكتطچِ هيثايست تِ هْطٍاهضاء هجاظ ٍتؼْسآٍض ضطًت پيطٌْاز زٌّسُ تطسس ًٍليِ جساٍل
تٌويل ضسُ تاضس .زضؿيطايي غَضت پيطٌْاز زٌّسُ اظهعايسُ حصف هي گطزز

تسمه تعالي
فزم شماره يك
 -1هَضَع هعايسُ
ٍاگصاضي ًطط زاًطگاُ جْت اضائِ ذسهات ضكاّي زاًطجَيي ًپي -غحاكي ٍ ......
 -2هست هطاضزاز:
هست هطاضزاز يي سال اظتاضيد اًؼوازهطاضزاز ذَاّستَز.
الق  -هيوت پيطٌْازي تطاي هست يٌسال ضوسي هي تاضس.
ب  -پطزاذت تيوِ ٍهاليات ٍؿيطُ (ًليِ ًسَضهاًًَي) تؼْسُ پيواًٌاض هي تاضس.
ج  -اسٌازهعايسُ ٍپيطٌْاز هيوت هي تايست حساًثط تاساػت زٍاظزُ يي ّلتِ تؼس اظ زضج آگْي زض ضٍظًاهِ زضپاًتْاي الى ٍهْطضسُ ًِ
ضٍي آى ًَضتِ ضسُ تاضس(هطتَط تِ هعايسُ ًطط زاًطگاُ آظاز اسالهي ٍاحس اضسٌجاى) زضهثال زضياكت ضسيستسلين زتيطذاًِ ٍاحس گطزز.
ز -پيطٌْازات تايس تغَض غطيح ٍضٍضي ػٌَاى گطزيسُ ًٍاهالً ذَاًا ٍتسٍى ذظ ذَضزگي تاضس.
ّـ ّ -طگًَِ پيطٌْاز ٍياًَضتِ اي ذاضج اظ هَضَع زضذَاست زضتطٍ كطم پيطٌْاز هيوت (كطم ضواضُ  )5ذالف هحسَب گطتِ ٍاظهعايسُ
ذاضج هي گطزز.
ً -3ليِ ضطًت ًٌٌسگاى هي تايست تِ ّوطاُ پيطٌْاز ذَزهساضى ظيط ضاتحَيل ًوايٌس:
ًليِ اسٌازهعايسُ ًِ تِ هْط ٍ اهضاء هجاظ ٍ تؼْس آٍض ضطًت يا پيواًٌاض ضسيسُ تاضس.
سپطزُ ضطًت زضهعايسُ تِ هثلؾ 10/000/000ضيال (زُ هيليَى ضيال )تِ غَضت ضواًت ًاهِ هؼتثطتاًٌي ياٍاضيع تِ حساب
 0105798353007تاًي هلي ضؼثِ هطًعي اضسٌجاى ٍاضائِ اغل كيص ٍاضيعي ٍ تػَيطٍاضيعي كيص تاًٌي تِ هثلؾ  100000ضيال(يٌػس
ّعاض ضيال) تِ حساب ضواضُ  0105798353007تاًي هلي ضؼثِ هطًعي اضسٌجاى تاتت ذطيس اسٌاز هعايسُ ًِ زضظهاى تحَيل اسٌاز،
هعايسُ تَسظ آى ضطًت زضپاًت الق تحَيل زستگاُ هعايسُ گصاض گطزز.
تثػطُ  :ضواًت ضطًت زضهعايسُ اظ ًلطاٍل تاسَم تاظهاى ػوسهطاضزاز تاًلطتطًسُ ًعز زاًطگاُ هحلَػ ٍپس اظ هغؼي ضسى هطاضزاز تِ ضطًت
ًٌٌسگاى هستطز ذَاّسضس ٍهاتوي ضطًت ًٌٌسگاى پس اظ تاضيد هطائت اسٌاز هازض تِ زضياكت ضواًت ًاهِ ّاي ذَز ذَاٌّس تَز.
پيطٌْازات ٍاغلِ ساػت  10غثح تاحضَض يٌٌلط ًوايٌسُ( اذتياضي) اظ ّطيي اظضطًتْاي پيطٌْاز زٌّسُ ( تازضزست زاضتي هؼطكي ًاهِ
ضطًت ) تاظ ٍهطائت ذَاّسضس.
ًاضكطها(زاًطگاُ آظازاسالهي ٍاحساضسٌجاى) زض ضز ياهثَل يي ياًليِ پيطٌْازات آظازذَاّستَز.
تطًسُ پيطٌْاز حساًثط زض هست يي ّلتِ تؼساظ اتالؽ تااضائِ  %5هثلؾ پيطٌْازي تػَضت ضواًتٌاهِ هؼتثط تاًٌي هي تايست ًسثت تِ
اهضاء هطاضزاز اهسام ًوايس.
پيطٌْازات هي تايست زضزٍپاًت الق ٍب اضائِ گطزز (.هَاضز كطم ضواضُ  4هطتَط تِ پاًت الق ٍب)

ّعيٌِ چاج آگْي تؼْسُ تطًسُ هعايسُ ذَاّستَز.
تاريخ :

/

/

نام ونام خانوادگي پيمانكار
مهزوامضاء مجاس وتعهذآورشزكت

تسمه تعالي
فزم شماره 2
«تعهذنامه »

تسيٌَسيلِ اػالم هيساضز ايي ضطًت هيوت پيطٌْازي ذَز ضا ًاهالً هَضز تطضسي ٍ هغالؼِ هطاض زازُ ٍ هتؼْس هيگطززًِ زض غَضت تطًسُ
ضسى زض هعايسُ ػوسهطاضزاز ًوَزُ ٍتِ ّيچ ػٌَاى تواضاي تؼسيل تْا اظ ًاضكطها ضا ًٌوايس ًٍليِ هَاضز(هَضَع هعايسُ ضاتاحساهل ً) 41يطٍي
هترػع اًجام ًوايس.
تاريخ:
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نام ونام خانوادگي
مهزوامضاء مجاس وتعهذآورشزكت

سمه تعالي
فزم شماره 1
تؼْسًاهِ پيطٌْاززٌّسُ زضهَضزػسم ضوَل هاًَى هٌغ هساذلِ ًاضهٌساى زٍلتي
هَضخ  77/10/22هطتَط تِ هعايسُ ًطط زاًطگاُ آظاز اسالهي ٍاحس اضسٌجاى

ايي پيطٌْاززٌّسُ تااهضائ شيل ايي ٍضهِ  ،تسيٌَسيلِ تائيس هي ًوايس ًِ هطوَل هوٌَػيت هصًَض زضهاًَى هٌغ هساذلِ ًاضهٌساى زٍلت
زضهؼاهالت زٍلتي هػَب زي هاُ ً 1337وي تاضس ٍچٌاًچِ ذالف ايي هَضَع تاثثات تطسسً ،اضكطهاياهعايسُ گعاضحن زاضز ًِ پيطٌْاز
اضائِ ضسُ تطاي هعايسُ كَم ضاهطزٍزٍتضويي ضطًت زضهعايسُ ضاضثظ ًوايسّ.وچٌيي هثَل ٍتائيس هيگطززًِ ّطگاُ ايي پيطٌْاز زٌّسُ
تطًسُ هعايسُ كَم تطريع زازُ ضسٍتؼٌَاى پيواًٌاضپيواى هطتَط ضااهضاء ًوايس ٍذالف اظْاضات كَم زضذالل هست پيواى (تاييس ًْايي اظ
عطف ساظهاى هطًعي زاًطگاُ آظاز اسالهي ) تاثثات تطسس ياچٌاًچِ اكطازي ضاًِ هطوَل هوٌَػيت هصًَض زضهاًَى كَم ّستٌس زضايي
پيواى سْين ٍشيٌلغ ًوايس ٍياهسوتي اظًاضضاتِ آًْا هحَل ًٌس ًاضكطهاحن ذَاّسزاضت ًِ هطاضزاز ضاكسد ٍضواًت ًاهِ اًجام تؼْسات
پيواًٌاض ضاضثظ ًواتس تسيْي است هحاسثِ ٍذساضت ٍاضزُ تاتطريع ًاضكطها هيثاضس .ايي پيطٌْاززٌّسُ هتؼْس هي ضَز چٌاًچِ زضحيي
اجطاي پيواى تِ زليل تـييطات ٍيااًتػاتات زضزستگاُ زٍلت هطوَل هاًَى هعتَض گطزز هطاتة ضاتالكاغلِ تِ اعالع ًاضكطها تطساًس تاعثن
هوطضات تِ پيواى ذاتوِ زازُ ضَز .تسيْي است چٌاًچِ ايي پيطٌْاززٌّسُ هطاتة كَم ضاتالكاغلِ تِ اعالع ًطساًس ًِ تٌْا ًاضكطها حن
زاضز پيواى ضاكسد ًوَزُ ٍضواًت ًاهِ ّاي هطتَط ضاضثظ ًوايس تلٌِ ذساضات ًاضي اظكسد پيواى ٍياتاذيطزضاجطاي ًاضضاًيع تٌاتِ
تطريع ذَزاظاهَال ايي پيطٌْاززٌّسُ ٍغَل ذَاّسًوَز .هضاكاَ ايي پيطٌْاز زٌّسُ اػالم هيساضز ًِ تطهجاظاتْاي هطتثظ تِ هترلليي
اظهاًَى كَم آگاّي ًاهل زاضز ٍزضغَضت ترلق هستحن هجاظاتْاي هطتَعِ هيثاضس.
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نام پيشنهاددهنذه
امضاء ومهزمجاس تعهذآورپيشنهادهنذه

تسمه تعالي
فزم شماره 4
واگذاري نشز دانشگاه آساداسالمي واحذارسنجان

ػالٍُ تط هطاتثي ًِ زضزػَتٌاهِ ( كطم ضواضُ يي) ايي هعايسُ شًطضسُ است ضطايظ هططٍحِ ظيط ًيعزضايي هعايسُ هَضز ػول
هطاضذَاّسگطكت.
زاٍعلة ضطًت زضهعايسُ تايسپيطٌْازذَزضازضيي پاًت سطتستِ الى ٍهْطضسُ ًِ هحتَي زٍپاًت جساگاًِ «الق» ٍ«ب » هيثاضس تِ
تطتية ظيط تٌظين ٍزضهَػسهوطض تِ زتيطذاًِ زاًطگاُ آظازاسالهي ٍاحساضسٌجاى تسلين ًوايٌس .زضضٍي پاًت كَم الصًط تايس هَضَع هعايسُ ،
ًام ًٍطاًي پيطٌْاززٌّسُ ،تللي تواس ٍتاضيد تسلين اسٌاز ًَضتِ ضسُ تاضس ٍزضهْلت هوطضتااذصضسيسحاٍي ساػت ٍتاضيد ٍغَل تِ
زاًطگاُ تحَيل گطزز.
اسٌازٍهساضى هعايسُ ًِ اظعطف زاًطگاُ زضاذتياض زاٍعلثاى هطاضًت زضهعايسُ هطاضزازُ ضسُ است تايستطعثن ضطايظ هعايسُ ٍّوچٌيي
سايط زستَضالؼولْا ٍهوطضات تٌويل ٍتٌظين ضسُ ٍّوطاُ سايطهساضى زضذَاستي زضپاًتْاي «الق» ٍ«ب» تِ زتيطذاًِ زاًطگاُ تسلين
گطزز.
هساضى ٍاسٌازي ًِ تايس زضپاًت «الق» ٍ«ب» هطاضزازُ ضَز
پاًت الق ضاهل:
ًليِ اسٌاز هعايسُ ًِ تِ هْط ٍاهضاء ضطًت هوَْض ضسُ تاضس.
كيص ٍاضيعي ذطيس اسٌاز تِ هثلؾ  100000ضيال.
ضظهِ ًاضي ضطًت .
ضواًتٌاهِ تاًٌي ياكيص ٍاضيعي ضواًت ضطًت زضهعايسُ تِ هثلؾ 10/000/000ضيال.
اساسٌاهِ ضطًت
پطٍاًِ غالحيت گَاّي سالهت
ضطايظ ذػَغي:
-1

ظهاى ًاضي 7 :غثح لـايت 19/30ػػط

-2

تؼغيالتً :ساضز
تط اساس ًياظ

-3

تؼساز ًيطٍ:

-4

ًَع جٌسيت :تط حسة ًياظ ٍ ًظط زاًطگاُ

-5

ّعيٌِ آب ٍ تطم

-6

ذساضات

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

* كطم هصًَض هي تايست هوَْض تِ هْط ٍاهضاء هجاظ ٍتؼْس آٍض ضطًت تاضس
پيطٌْاززٌّسُ تايس توام اسٌاز ٍهساضى هعايسُ ضا تسٍى تـييط  ،حصف ٍياهطاضزازى ضطط زضآى تٌويل ٍتٌظين ٍهْط ٍاهضاء ًوَزُ  ،تِ
زاًطگاُ تسلين ًوايس .چٌاًچِ تاتطريع ًويسيَى هعايسُ تؼضي اظاٍضام ؿيطتؼْسآٍضسَْاً هْطٍاهضاء ًطسُ تاضس پيطٌْاززٌّسُ زضجلسِ
هعايسُ آى ضاهْط ٍاهضاء ذَاّسًوَز زضؿيطايي غَضت آى پيطٌْاز ًاهع ٍهطزٍز ذَاّستَز.

پيطٌْازّاي هعايسُ تايس اظّطحيث ًاهل ٍتسٍى هيسٍضطط تَزُ ٍّيچ ًَع اتْام  ،ذسضِ ،ػية ًٍوع ٍ هلن ذَضزگي ًساضتِ تاضس.زضغَضت
ٍجَز ذسضِ ياًوع زضاسٌازٍهساضى هعايسُ ٍ يااضائِ پيطٌْاز هططٍط ،اتْام ٍزضغَضت ٍجَزّطگًَِ ذالف ضطايظ هعايسُ ٍياًساضتي
تضويي ًاكي آى پيطٌْاز هطزٍز است ٍػيٌاً تِ پيطٌْاززٌّسُ هستطزهيطَز.
ّطگًَِ تَضيح ياتجسيسًظطياحصف ٍاضاكِ ًوَزى اسٌاز ٍهساضى ًتثاً اظسَي ًاضكطها اػالم ذَاّس ضس.
ًاضكطها حن تـييط  ،اغالح ياتجسيسًظط زضاسٌاز ٍهطرػات ضاهثل اظاًوضاي هْلت تسلين پيطٌْازّا تطاي ذَزهحلَػ هيساضز ٍاگط چٌيي
هَضزي پيص آهس هطاتة تِ ضطًت ًٌٌسگاى اتالؽ هيطَز ٍزضغَضتيٌِ پيطٌْازي هثل اظ اتالؽ هطاتة هعتَض تسلين ضسُ تاضس
پيطٌْاززٌّسُ حن زاضز تواضاي استطزازآى ضاتٌوايس .اظآًجائيٌِ هوٌي است تجسيسًظط يااغالح زضاسٌاز ٍهطرػات هستلعم
تـييطهوازيطياهيوتْا تاضس زضايي غَضت ًاضكطها هيتَاًس آذطيي هْلت زضياكت پيطٌْازّا ضاتااػالم ًتثي تِ پيطٌْاززٌّسگاى تِ تؼَين
اًساظز تِ ًحَي ًِ آًاى كطغت ًاكي تطاي اغالح ٍتجسيسًظطزضپيطٌْاز ذَزضازاضتِ تاضٌس.
تطًسُ هعايسُ تايس حساًثط يي ّلتِ پس اظاتالؽ ًاضكطها تااضائِ  %5هثلؾ پيطٌْازي تػَضت ضواًتٌاهِ هؼتثط تاًٌي ًسثت تِ اًؼوازپيواى
هثازضت ًوايس زضؿيطاًػَضت تضويي ضطًت زضهعايسُ ايطاى تسٍى ّيچ تططيلات هضائي تِ ًلغ ًاضكطها ضثظ هي ضَز ٍحن ّيچگًَِ
اػتطاضي ًساضز.زضغَضتي ًِ تطًسُ هعايسُ زضهْلت پيص تيٌي ضسُ حاضطتِ اًؼوازپيواى ًثَز ًلطزٍم تؼٌَاى تطًسُ هعايسُ اػالم هيطَز
ٍچٌاًچِ اًٍيعتاتَجِ تِ هَاضزيازضسُ تاالحاضطتِ اًؼوازپيواى ًثَزتضويي اٍّن تِ ًلغ ًاضكطها ضثظ هي ضَز ٍتِ ّويي ًحَ زضذػَظ
تطًسُ سَم هعايسُ ػول ذَاّسضس.
 -تحت ػٌَاى تضويي ضواًتٌاهِ ٍياكيص ٍاضيعي ضاتِ ًلغ ًاضكطها زضپاًت الق توسين زاضتِ ام.

نام ونام خانوادگي
مهز وامضاء مجاس وتعهذآورشزكت

فزم شماره 5
تزگ پيشنهاد :

هثلؾ اجطاُ تْاء ّط هاُ ......................................:ضيال

نام ونام خانوادگي
مهز وامضاء مجاس وتعهذآورشزكت

شزايط وتعهذات:

-1

پيواًٌاض هَظق تِ اضائِ هغلَب ًٍاهل تِ زاًطجَياى ٍاحس ذَاّستَزٍزضّويي ضاستا هَظق ذَاّستَز تؼساز 3پطسٌل زضاذتياض

زاضتِ تاضس.
-2

پطسٌل تحت اذتياضپيواًٌاضتايستي ضوي اضائِ گَاّي ػسم سَء پيطيٌِ گَاّي سالهت اظتْساضت اظزازگستطي هَضز تاييس

زاًطگاُ ًيع تاضٌس زضايي غَضت تطريع تِ ػْسُ زاًطگاُ ذَاّستَز.
-3

پطسٌل ٍپيواًٌاض هي تايست ًليِ اغَل اذالهي ٍكطٌّگي ضايستِ هحيظ كطٌّگي ضاضػايت ًوايٌس .

-4

پيواًٌاض حن ًساضز اهسام ؿيطهجاظ اظهثيل  :زذاًيات ٍكيلن ٍيا ...ٍ CDضاتِ كطٍش ضساًس .تسيْي است كطٍش  CDذام هوٌَػيتي

ًرَاّس زاضت.
-5

پطسٌل تحت اذتياض ًاضكطها هٌللٌس هغاتن تاضَاتظ زاًطگاُ زضًطط حضَض زاضتِ تاضٌس ٍزضاضائِ ذسهات تپطزاظًس تسيْي است

ّطگًَِ تؼغيلي ذَزسطاًِ هٌجطتِ پطزاذت ذساضت تِ زاًطگاُ ذَاّسضس.
-6

پيواًٌاض هَظق است ياايٌٌِ ضأساً زض ًطط زاًطگاُ جْت ًظاضت تطاهَضحضَض زاضتِ تاضٌس ًٍوايٌسُ اي ٍيژُ ًِ زضغَضت تعٍم

اذتياض تػوين گيطي زاضتِ تاضس ضاتؼييي ًوايس.
-7

ًطط زاًطگاُ هستوطزضهحَعِ زاًطگاُ ذَاّستَزًِ ساػت توطيثي آى  .........هي تاضسٍالظم است ضٍظاًِ تغَض هستوط ٍيٌسطُ تِ

اضائِ ذسهات هطـَل تاضٌسّ .وچٌيي ًظاكت سالي  ،هيع ّا ٍ ...تؼْسُ پيواًٌاض هي تاضس.
-8

زاًطگاُ حن ًظاضت تطًيليت  ،هيوت ٍچگًَگي اجٌاس ٍاهالم ضاذَاّسزاضت ٍپيواًٌاض هٌلق است حساًثط  %10سَز ًسثت تِ

كاًتَضضااظاجٌاس زضياكت ًوايس .تسيْي است زاًطگاُ حن ًظاضت ّوِ جاًثِ ضاذَاّسزاضت.
-9

پيواًٌاض هٌلق است زضذػَظ ضكغ هايحتاج زاًطجَياى اػن اظ ًپي -كٌط ظًي -غحاكي ٍ ...اهسام ًوايس .تِ تؼثيطي اظاضگاى

اغلي ػطضِ ًاال تطاساس تواضاي زاًطجَياى ذَاتگاُ ٍزاًطگاُ ذَاّستَز.

