
  

شالفرم استعالم تهیه خودرو کرایه ای برای  

لكو اعمو  دع ككاا ككد ع شكده علوم عزش ككو عخدنت ن عمو  دععدننداعداندعداانعان   عت تمنکاعک نک  اعدان ككد ععخعمهت بعداها شكده علوم عزش نادهعدان

 نان هگ اعخاجهعكااکطعدمت عخاگذاعنم کهعكاکاعدنعالوعال عدشاحعذکلعت عد كه:

  : تهیه خودرو کرایه ای برای مرکز بهداشتی و درمانی شال موضو ع استعالم -1

علم هع-نخآعع–زژخعع–ممدنخعتیب ععع: نوع خودروی مورد نیاز -2

صبحعلغ کاعآماعخقاعاداننعخعدنعتماقععع7ازعل لاععدانشكده علوم عزشكد عكاالو اعمو  د:عهمهعنخز عطبقعدان تهعادالغ عازعطافع زمان اجرای قرارداد -3

عالشا عدهعت تمنکاعت عاتم  عت تمنکا.

 عتاکشعداهاكو عخعدنت ن عك دعع: مکان اجرای قرارداد -4

 : مسیرهای تابعهمسیرها  -5

عککعل دعكمس ع:مدت اجرای قرارداد-

هكك  عنممد عخعع-6 لككاعطا عتادماعناعات كككه.عخعتم فعا شككممدعت ععتهاموهعک نک  اعدخلاعدنعتع تالبعدخلو عنم عد  كككاکاعک  ه عتوعاهعت عگاددعکهعت

عضمیمهعتهانکعنم که.

ضكمقعقااندادعکالع-7 لكوعال عققعخاگذاننعتم شكه عع"ک عجشاع"دانه عا لك دهعغیاعنهاندعخعدنعزت اعتماندعزیشعدی  عن لكیوهعتمندعنی زعع"ک نطات عنا سكباعتایهعخ ن

ع%عازعتط لب بعزیم ند نعکساعمماههعکاد.ع25اقها عنممد عخعهشک هعتادمطهعناعدهعاض طهع

عکویهعکسمنابعق نمن ع)دیمهع،عت لی بعخعغیا ع(عخعهشک هعه نعتادماعدهعنان ه عخعممدنخعدنعتهبعقااندادعداعلاه عزیم ند نعت عد كه.ع-8

عگمنهععتعاهنععدنعتمندعتایهعلماز عکهک ع،عاللویکع،عد شکنعخعغیا عدنعتهبعقاادادعنهاند.عدانشده عهیچع-9

عدانشده عدنعندعک عقبمدعککعک عکویهعزیش ا دابعت و نعالا.عع-10

ع.دهعزیش ا دعه ک عکهعت هخشع،قومعممند ع،عتشاخاعک عتعهادعدعهعازعتاواعتقانعتحمکلعداد عكمدعتاتیبعاثاعداد عن ماههعكهعع-11

عطا عالوعال عجش عالک فکعقااندادعتادمطهعت عد كهعکهعدعهعازعتش صعكهاعدانه عت عقهعمماههعكه.ع-12

لكوعال عندعع-13 ككاکاعک  ه عدنعا ركمنبعطادع لكوعال عنم کهعدنعغیاعاک  ضكمیمهعطا عا ككه عناع لكوهع لكاعتهانکعتمندعنی زعمما ككاکاعک  ه عتم فعا طادع

عدنعصمنبعدااداعدمداعتبوغعزیش ا دنعاطاادعدمت عدنعاخلمکاعت عد ك ه.عمماههعكه.

عدهعلواعتحهخدکاعالوب نعدلومشدعتادمطهعد عت میاعلهعت ههعزاداماعمماههعكه.ع-14

ع%عکلعتبوغعل النهعزیش ا دنع،علفوهعد ند عدنک طاعمماههكه.ع10دانه عالوعال عتع ددعع-15

(عناعدنعز کو عقاانداد ع کپی گواهناامو -3کپی شیاانیاامو ک کارت م ی  -2کپی کارت ماشین   -1نی زعناع)عككاکاعک  ه عتم فعالكاعتهانکعتمندعع-16

عدهعددیاعم نهعدانشده عتحمکلعخنلیهعدنک طاعنم که.ع30/8/98منمهععز جعك بهعتخعت عآماعخقاعاداننعنخز

عصالقیوا نعلممت عخعدعهعازعط عتااقلعگشک شعمماههعدمد.لقهعقااندادعد عدانه عالوعال عت ماعدهعت کیهعدانه عازعنداعع-17

                            قنمت پنشاهادی ماهانو بو مب غ بو عدد                 ر یال بو حرکف                                                        ریال
دعدهعكم ن عك  ل  تهعععععععععععععععداننه ععممدنخعععععععععععععععععععتهدععععععععععععععععدهعكم ن عزالکعععععععععععععععععععععععد عقبمععععاک   نبعععععععععععععععععععععععععععطازنهععععععععععععع

عکویهعكااکطعخعتف دعتادماعدهعتمضمقعالوعال عخعل کاعتقانابعلممت عتادماعدهعآاعزیش ا دعتبوغععطمقعناعت کیهعخعقبمدعت عنم کم.

 ق :آدرس دقن

 نام ک نام خانوادگی              شماره ت ف  ثابت                                ت ف  همراه                                                                    

 امضاء                                                                                                                                                                            

 

 


