
 فرم استعالم تهیه خودروکرایه ای برای ستاد دانشکده علوم پزشکی خلخال         
ماموریت   انجام  درنظردارد  خلخال  ودرمانی  بهداشتی  وخدمات  پزشکی  علوم  ودانشکده  اساتید  وذهاب  ایاب  خلخال  وسرویس  پزشکی  علوم  دانشکده  وتجهیزات  کارکنان  وسایل  وجابجائی 

خلخال   شهرستان  اردبیلدرسطح  کشورو  واستان  بومی  برگزاری  راازطریق  سایرنقاط  واجدشرایط  رانندگان  به  دولت استعالم  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  آدرس    )ستاد(ازطریق  به 

www.SETADIRAN.IR ؛ واگذارنماید 

 شرایط شرکت دراستعالم بشرح ذیل می باشد 

وجابجائی وسایل وتجهیزات درسطح شهرستان خلخال واستان   خلخال پزشکی  وسرویس ایاب وذهاب اساتید وکارکنان دانشکده علومموضوع استعالم : تهیه خودروکرایه ای برای انجام ماموریت 

 وسایرنقاط کشور اردبیل

 کارشناس نقلیه دانشکده تاییدگردد( روبایدتوسط )خودبه باال  90مدل    405پژو ،سمند پژوپارس ،نوع خودروی موردنیاز : خودرو 

به استثناءایام    ماموریتصبح لغایت آخروقت اداری ودرمواقع اعزام به ماموریت تااتمام    7زمان اجرای قرارداد : همه روزه طبق برنامه ابالغی ازطرف دانشکده علوم پزشکی خلخال ازساعت  

 تعطیل

 دانشکده علوم پزشکی خلخال مکان اجرای قرارداد : ستاد 

 استان اردبیل وهرمسیردیگری براساس درخواست کارفرما درسطح کشوری   تابعه ومسیرها : داخل شهرستان خلخال وروستاهای  

 مدت اجرای قرارداد : یک سال شمسی تمام  

 تی نمی باشد وموظف است فرم مربوطه را امضانموده وضمیمه مدارک نماید  شرکت کننده متعهد میگرددکه مشمول منع مداخله کارکنان دولت درمعامالت دولشرایط استعالم : 

قراردادکالً موضوع  واگذاری  حق  استعالم  کارفرماراسایاجزاًبرنده  نشده  بینی  مواردپیش  غیررانداردودرزمان  موردنیازاقدام":به  وسیله  تهیه  به  اضافه   نسبت  رابه  مربوطه  وهزینه  نموده 

   واهدکردازمطالبات پیمانکارکسرخ25%

 ازطرف کارفرما واریزنخواهدشد( کلیه کسورات قانونی )بیمه مالیات وغیره (وهزینه های مربوط به راننده وخودرودرمدت قراردادبرعهده پیمانکارمی باشد )هیچگونه بیمه ای 

   قراردادندارددانشکده هیچگونه تعهدی درموردواریزی بیمه تهیه لوازم یدکی ؛الستیک ؛بنزین وغیره درمدت 

 پیمانکاردرطول مدت قراردادهیچگونه رابطه استخدامی باکارفرمانخواهدداشت  

 دانشکده درردیاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست 

 به پیشنهادهایی که مخدوش ؛قلم خورده ؛مشروط ویابعدازمهلت مقررتحویل داده شودترتیب اثرداده نخواهدشد 

 جزءالینفک قراردادمربوطه می باشدفرم استعالم 

در نموده  استعالم  فرم  راضمیمه  شده  موردنیازخواسته  مدارک  است  موظف  کننده  دولتفردشرکت  الکترونیکی  تدارکات  درسامانه  شده  تعیین  آدرس    مهلت    درج www.SETADIRAN.IRبه 

 وبارگذاری نمایند 

 محدودیت اعتباردستمزدمربوطه باتاخیرسه ماهه پرداخت خواهدشد به علت 

 ازبرنده استعالم زمان انعقاد قراردادمعادل کل مبلغ ساالنه پیشنهادی ؛سفته بانکی دریافت خواهدشد 

کپی    -3)صفحه اول وصفحه مشخصات زوجه (وکارت ملی  کپی شناسنامه    -2کپی کارت ماشین)کارت ماشین بنام شرکت کننده بایدباشد(    -1شرکت کننده موظف است مدارک موردنیاز }

ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  صرفاً  2/2/1400مورخه    پنج شنبه  تاآخروقت اداری روز  را  امضاءوارائه برگ تعهدنامه منع مداخله کارکنان درمعامالت دولتی{-4گواهینامه (

 ؛   وبارگذاری نمایند درجwww.SETADIRAN.IRآدرس 

 عقدقراردادبا برنده استعالم منوط به تاییدبرنده ازنظر صالحیت های عمومی وبعدازطی مراحل گزینش خواهدبود  

 سال تمام  50شرط سنی برای شرکت کنندگان حداکثر  -1شرایط عمومی :

 شرکت کنندگان محترم نبایستی ازبازنشستگان دستگاههای دولتی وغیردولتی باشند  -2

 کلیه شرکت کنندگان محترم بایستی متاًهل باشند -3

 به حروف :  قیمت پیشنهادی ماهانه به عدد                                           ریال

 جمع کل قیمت پیشنهادی ساالنه به عدد :                                                  ریال وبه حروف :  

 دارنده خودرو                               فرزند                                       به شماره شناسنامه                                                                         اینجانب 

 م وسایر مقررات عمومی مربوط به آن پیشنهادمبلغ فوق راتاییدوقبول می نمایم  مدل                                   به شماره پالک                                     باقبول کلیه شرایط ومفادمربوط به استعال

 :  آدرس دقیق وکامل

 همراه  شماره تلفن ثابت                                                                                                    شماره تلفن

 نام ونام خانوادگی                                                                             امضاء
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  معامالت در دولت کارمندان مداخله منع قانون شمول عدم  مورد در دهنده پیشنهاد نامه تعهد

 1337/ 22/10 تاریخ دولتی

خلخال  واگذاری  به  مربوط علوم  دانشکده  وکارکنان  اساتید  وذهاب  ایاب  وسرویس  ماموریت  انجام  برای  ای  خودروکرایه  وجابجائی    تهیه 

 واستان اردبیل و)استانهای همجوار گیالن وزنجان برحسب مورد (وسایل وتجهیزات درسطح شهرستان خلخال 

  در   دولت   کارمندان   مداخله  منع  قانون   در  مذکور  ممنوعیت   مشمول   که  نماید  می  تائید   بدینوسیله   ورقه،  این   ذیل  امضای  با  دهنده  پیشنهاد  این

  پیشنهاد   که  دارد  حق   گزاراستعالم    یا  کارفرما  برسد،  اثبات   به  موضوع  این   خالف  چنانچه  و  باشد  نمی  1337  ماه  دی  مصوب   دولتی  معامالت

 .نماید ضبط را استعالم در شرکت  تضمین و مردود را فوق استعالم برای شده ارائه

  را   مربوطه  قرارداد  پیمانکار،  بعنوان   و  شود  داده  تشخیص   فوق   استعالم  برنده  پیشنهاددهنده   این  هرگاه  که  گردد  می  تایید   و  قبول  همچنین

  فوق   قانون   در  مذکور  ممنوعیت   مشمول  که  را  افرادی  چنانچه  یا  برسد  اثبات  به  قرارداد  مدت  خالل  در  فوق  اظهارات  خالف  و  نماید  امضاء

  و   فسخ  را  قرارداد  که  داشت   خواهد  حق  کارفرما   کند،  محول  آنها  به  را  کار   از  قسمتی  یا  و  نماید  ذینفع  و  سهیمقرارداد  این  در  هستند،

 .  نماید ضبط را پیمانکار تعهدات انجام ضمانتنامه

 

 : پیشنهاددهنده نام:                                                      تاریخ

 دهنده  پیشنهاد مهر تعهدآورو و  مجاز صاحبان  وامضای سمت  و  خانوادگی  نام و نام

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشکده علوم پزشکی خلخال ستادمرکزی  آگهی استعالم تهیه خودروبرای  

 )نوبت سوم(

انجام درنظردارددانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال  

ماموریت وسرویس ایاب وذهاب اساتید وکارکنان دانشکده علوم پزشکی خلخال 

وجابجائی وسایل وتجهیزات درسطح شهرستان خلخال واستان اردبیل وسایرنقاط 

  ه رانندگان واجدشرایط بومی واگذارنمایداازطریق استعالم ب کشورر

به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   2/2/1400لغایت    29/2/1400ازتاریخ    استعالم  داوطلبان می توانندجهت دریافت اسناد

نشانی موارد  WWW.SETADIRAN.IR  )ستاد(به  کلیه  وقبول  کافی  ازاطالع  وپس  های  ،مراجعه  پیشنهادوپاکت 

اداری   نمایند  2/2/1400تاریخ  تاخودرادروقت  ودرج  مزبوربارگذاری  گشایش  "ضمنا .درسامانه  جلسه  روز  استعالمتاریخ  سه  ؛ 

ساعت    5/2/1400مورخه  شنبه   بهداشتی  10:30راس  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشکده  ستادمرکزی  درخلخال  ودرمانی    صبح 

علوم  دانشکده  واحدامورقراردادهای  به  اداری  تواننددروقت  بیشترمی  اطالعات  کسب  برای  داوطلبان  همچنین  خواهدبود 

تلفن   ویاباشماره  مراجعه  خلخال  حاصل)واحدنقلیه(045-32426604پزشکی  آدرس    تماس  به  ویا 

 . دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه نمایند   www.khalums.ac.ir:اینترنتی

 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خلخال 
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