
  

شالفرم استعالم تهیه خودرو کرایه ای برای  

ه دانشكده علوم پزشكي  و خدمات بهداشتي ودرماني خلخال  درنظر دارد برای انجام ماموریت کارکنان دانشكده علوم پزشككي شهرتكتان خلخكال رابك

 رانندگان واجد شرایط بومي واگذا نماید شرکت در اتتعالم بشرح ذیل مي باشد:

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

 دانشكده تایید گردد.( ) خودرو باید توتط کارشناس نقلیهبه باال  68 –پژو پارس و پژو روآ  –تمند   - 504پژو خودرو  : نوع خودروی مورد نیاز -2

صبح لغایت آخر وقت اداری و در مواقع  7از تاعت  دانشكده علوم پزشكي شهرتتان خلخال: همه روزه طبق برنامه ابالغي از طرف  زمان اجرای قرارداد -3

 اعزام به ماموریت تا اتمام ماموریت.

  مرکز بهداشتي و درماني شال  : مکان اجرای قرارداد -4

 مسیرهای تابعه :مسیرها  -5

 یک تال شمسي :مدت اجرای قرارداد-

شرکت کننده متعهد مي گردد که مشمول منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي نمي باشد. و موظف اتت فكرم مربكور را امءكام نمكوده و  -8

 ضمیمه مدارک نماید.

نسبت تهیه وتیله مكورد نیكاز  "ارد و در زمان موارد پیش بیني نشده کارفرما راتابه غیر ند "یا جزا "برنده اتتعالم حق واگذاری موضوع قرارداد کال -7

 از مطالبات پیمانكار کسر خواهد کرد. % 54اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه 

 ه پیمانكار مي باشد.کلیه کسورات قانوني )بیمه ، مالیات و غیره ( و هزینه های مربور به راننده و خودرو در مدت قرارداد بر عهد -6

 دانشكده هیچگونه  تعهدی  در مورد تهیه لوازم یدکي ، التتیک ، بنزین و غیره در مدت قراداد ندارد.  -9

 دانشكده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار اتت.  -00

 داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهاد هایي که مخدوش ،قلم خورده ، مشرور یا تعداد بعد از مهلت مقرر تحویل  -00

 فرم اتتعالم جزم الینفک قرارداد مربوطه مي باشد که بعد از مشخص شدن برنده منعقد خواهد شد. -05

فرد شرکت کننده موظف اتت مدارک مورد نیاز خواتته شده را ضمیمه فرم اتتعالم نماید در غیر اینصكورت فكرد شكرکت کننكده در اتكتعالم رد  -01

 خواهد شد.

 به علت محدودیت اعتبار دتتمزد مربوطه با تاخیر ته ماهه پرداخت خواهد شد. -05

 کل مبلغ تاالنه پیشنهادی ، تفته بانكي دریافت خواهدشد. % 00برنده اتتعالم معادل  از -04

( را در پاکتي قكرارداده  کپی گواهینامه -3لی کپی شناسنامه و کارت م -2کپی کارت ماشین  -1شرکت کننده موظف اتت مدارک مورد نیاز را )  -08

 به دبیر خانه دانشكده تحویل ورتید دریافت نماید. 7/4/96ورخه  دوشنبه م و تا آخر وقت اداری روز

 عقد قرارداد با برنده اتتعالم منور به تایید برنده از نظر صالحیتهای عمومي و بعد از طي مراحل گزینش خواهد بود. -07

                            قیمت پیشنهادی ماهانه به مبلغ به عدد                 ر یال به حروف                                                        ریال
مدل                به شماره پكالک                       بكا                  اینجانب                           فرزند                به شماره شناتنامه               دارنده  خودرو   

 قبول کلیه شرایط و مفاد مربور به موضوع اتتعالم و تایر مقررات عمومي مربور به آن پیشنهاد مبلغ  فوق را تایید و قبول مي نمایم.

 آدرس دقیق :

 تلفن همراه                                                                                  نام و نام خانوادگیشماره تلفن ثابت                                

 امضاء                                                                                                                                                                             

 

 

 



  

 

مرکز بهداشتی درمانی لردفرم استعالم تهیه خودرو کرایه ای برای  

مرکكز بهداشكتي درمكاني ماموریكت کارکنكان امكور دهگردشكي  ودانشكده علوم پزشكي  و خدمات بهداشتي ودرماني خلخال  درنظر دارد بكرای انجكام 

 شهرتتان خلخال رابه رانندگان واجد شرایط بومي واگذا نماید شرکت در اتتعالم بشرح ذیل مي باشد: روتتای لرد

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

 ) خودرو باید توتط کارشناس نقلیه دانشكده تایید گردد.(به باال  68 –پژو پارس و پژو روآ  –تمند   - 504پژو خودرو  : نوع خودروی مورد نیاز -2

صبح لغایت آخر وقت اداری و در مواقع  7از تاعت  شهرتتان خلخالدانشكده علوم پزشكي : همه روزه طبق برنامه ابالغي از طرف  زمان اجرای قرارداد -3

 اعزام به ماموریت تا اتمام ماموریت.

 لردمرکز بهداشتي و درماني   : مکان اجرای قرارداد -4

 : مسیرهای تابعهمسیرها  -5

 یک تال شمسي :مدت اجرای قرارداد-

کارکنان دولت در معامالت دولتي نمي باشد. و موظف اتت فكرم مربكور را امءكام نمكوده و شرکت کننده متعهد مي گردد که مشمول منع مداخله  -8

 ضمیمه مدارک نماید.

نسبت تهیه وتیله مكورد نیكاز  "به غیر ندارد و در زمان موارد پیش بیني نشده کارفرما راتا "یا جزا "برنده اتتعالم حق واگذاری موضوع قرارداد کال -7

 از مطالبات پیمانكار کسر خواهد کرد. % 54ربوطه را به اضافه اقدام نموده و هزینه م

 کلیه کسورات قانوني )بیمه ، مالیات و غیره ( و هزینه های مربور به راننده و خودرو در مدت قرارداد بر عهده پیمانكار مي باشد. -6

 در مدت قراداد ندارد. دانشكده هیچگونه  تعهدی  در مورد تهیه لوازم یدکي ، التتیک ، بنزین و غیره  -9

 دانشكده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار اتت.  -00

 به پیشنهاد هایي که مخدوش ،قلم خورده ، مشرور یا تعداد بعد از مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.  -00

 مشخص شدن برنده منعقد خواهد شد. فرم اتتعالم جزم الینفک قرارداد مربوطه مي باشد که بعد از -05

فرد شرکت کننده موظف اتت مدارک مورد نیاز خواتته شده را ضمیمه فرم اتتعالم نماید در غیر اینصكورت فكرد شكرکت کننكده در اتكتعالم رد  -01

 خواهد شد.

 به علت محدودیت اعتبار دتتمزد مربوطه با تاخیر ته ماهه پرداخت خواهد شد. -05

 کل مبلغ تاالنه پیشنهادی ، تفته بانكي دریافت خواهدشد. % 00اتتعالم معادل برنده از  -04

( را در پاکتي قكرارداده  کپی گواهینامه -3کپی شناسنامه و کارت ملی  -2کپی کارت ماشین  -1شرکت کننده موظف اتت مدارک مورد نیاز را )  -08

 نه دانشكده تحویل ورتید دریافت نماید.به دبیر خا 7/4/96ورخه  دوشنبه م و تا آخر وقت اداری روز

 عقد قرارداد با برنده اتتعالم منور به تایید برنده از نظر صالحیتهای عمومي و بعد از طي مراحل گزینش خواهد بود. -07

 ریال                                        قیمت پیشنهادی ماهانه به مبلغ به عدد                 ر یال به حروف                                           
به شماره پكالک                       بكا              اینجانب                           فرزند                به شماره شناتنامه               دارنده  خودرو                   مدل    

 پیشنهاد مبلغ  فوق را تایید و قبول مي نمایم.قبول کلیه شرایط و مفاد مربور به موضوع اتتعالم و تایر مقررات عمومي مربور به آن 

 آدرس دقیق :

 نام و نام خانوادگی              شماره تلفن ثابت                                تلفن همراه                                                                    

 امضاء                                                                                                                                                                             

 

 


