
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجانغربی

 چایپارهشبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 

 



شبکه بهداشت و نسبت به تهیه کاغذ و مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ ، فرم ها، کارت ها، پاکات و ...  در نظر دارد چایپارهشبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 : داراي صالحیت معتبر و یا پروانه کسب معتبر به شرح ذیل خریداري نمایداز اشخاص حقیقی و حقوقی  را ) بیمارستان و مرکز بهداشت( چایپارهدرمان 

وتمام صفحات را توسط شخص یا پذیر باید آنرا به دقت مطالعه نموده  استعالمجزء الینفک قرارداد محسوب می گردد  استعالمبا توجه به اینکه شرایط *

، مدارک ناقص تلقی شده و تصمیم نهایی با کمیسیون  مهر و امضاء حتی یک صفحهدر صورت عدم   .نماید اشخاص صاحب امضاء ، مهر و امضاء

 خواهد بود.

 : استعالمموضوع - 1ماده 

 (برگ شرایط 3عبارت است از تهیه کاغذ و مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ ، فرم ها،کارت ها و سایر موارد مورد نیاز )مطابق ماده  

به واحد ، لذا متقاضیان می توانند ضمن مراجعه بایستی طبق نمونه و درخواست مرکز باشدبا توجه به اینکه اوراق ، فرم ها، کارت ها و ...  تذکر مهم: 

 .تهیه نمونه ها اقدام نمایند مشاهده و نسبت به  مربوطه

 : مدت قرارداد- 2ماده 

 شمسی تعیین می گردد ماه6به مدت  1400/08/30لغایت  1400/02/12مدت این قرارداد از تاریخ                                    

 :  شرایط اختصاصی- 3ده ما

 "الف " مطابق فرم پیوست 

 : : تعهدات طرفین4ماده 

پذیر ملزم می باشد که نسبت به تهیه کاغذ و مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ ، فرم ها، کارت ها، برچسب ها و .... با مشخصات مندرج در  استعالم:  4-1

 .فرم پیشنهاد قیمت و به مقدار مندرج و نمونه هاي مربوطه اقدام نماید

پذیرموظف است بگونه اي مدیریت  استعالم به مرکز می باشد قدار مورد نیازبر اساس مو  صورت تدریجیپذیر ملزم به تحویل اوراق به  استعالم:  4-2

حداقل به اندازه مصرف ده روز نماید تا به میزان مصرف اوراق و فرم ها و ... در اختیار مرکز قرار گیرد به صورتی که در هر شرایط موجودي مدارک باید 

 .محفوظ گردد کاري

 .پذیر می باشد استعالمیمه و ... بر عهده کلیه کسورات قانونی اعم از ب: 4-3

 .میباشد چایپارهیا شبکه بهداشت و درمان   امام خمینی )ره(چایپارهبیمارستان بسته به محل سفارش  محل تحویل اقالم :  4-4

اتخاذ نماید و چنانچه موردي  استعالمپذیر متعهد میگردد که کلیه تدابیر الزم را براي جلوگیري از وارد شدن خسارات و آسیب بـه اقالم  استعالم :  4-5

 .را از مطالبات یا ضمانت مأخوذه کسر نماید پذیر استعالمتوجهی  مشاهده گردد مرکز حق دارد خسارات ناشی از بی

 . به صورت تقریبی بوده و هیچ گونه تعهدي براي مرکز نداردو بهداشتی کلیه اوراق بیمارستانی  آیتم هاي اعالمی شامل :  4-6

نقض پذیراقرار مینماید که از موضوع قرارداد اطالع کامل داشته و به عذر عدم اطالع نمیتواند هیچ یک از موارد و شرایط را نادیده گرفته و  استعالم:  4-7

 .نماید



روز از زمـان درخواستی هر ماه، خریدار اقدام به تهیه اوراق و  7پذیر در تـامین فـرم هـا و اوراق درخواسـتی بـیش از  استعالمدر صورت عدم توانایی :  4-8

 استعالمیا از محل مطالبات  فرم ها از افراد حقیقی یا حقوقی اقدام نموده و مابه التفاوت خرید انجام شده بر طبق فاکتور مربوطه از ضمانت نامه قرارداد و

 . پذیرکسر خواهد گردید

 عـودت خواهد شد وبدون  پرداخت هیچگونه هزبنه اي  ، اوراق و فرمهـا و ... کارفرما  ینناظردر صورت عدم تائید کیفیت اوراق و فرم ها و ... از سوي :  4-9

 .درخواست تحویل نمایدپذیرمکلف است اوراق و فرم هاي درخواستی را با کیفیت مورد  استعالم

و پس قرارداد  ینمرکز موظف به پرداخت بهاي فاکتور هاي صادر شده از تاریخ صدور قبض انبار و پس از تائید کیفیت اوراق و فرم ها و ... توسط ناظر:  4-10

 . پذیرمی باشد استعالمدر وجه از تامین اعتبار 

 پذیر موظف است نسبت به تهیه فرمها برابر قرارداد اقدام نماید. استعالمنبود اعتبار از طرف دانشگاه هیچ خدشه ای بر اجرای قرارداد وارد نکرده و :  1تبصره 

   .می گردد انجامصورت تامین اعتبار از طرف دانشگاه  پرداخت وجوه فاکتور ها درو 

 پذیرمی باشد استعالمکلیه هزینه هاي حمل و نقل و تهیه کاغذ و مقوا و زینگ و طراحـی و دسـتمزد بـه عهـده  : 4-11

 .به مفهوم آشنایی با قوانین دولتی و دانشگاهی و مالی و معامالتی می باشد استعالمشرکت در این :  4-12

میباشد وکلیه پرداختها  استعالم پذیرملزم به رعایت قیمتهـاي داده شده در استعالمطرف  قیمت ارائه شده درطول مدت قرارداد داراي اعتبار بوده و:  4-13

 . بهاء با عقد قرارداد بوده و اخذ مفاصا حساب در پایان مدت قرارداد الزامی میباشد استعالمدرخصوص 

 . پذیرخواهد بود استعالمهزینه هاي مربوط به طراحی و پرینتهاي قبل ازچاپ و تهیـه زینگهـا و کاغـذ کـال بعهـده :  4-14

 و تشخیص آن با کارفرما می باشد . انجام گردددر سطح استاندارد  لحاظ کیفت کار از بایستی و مواد اولیه مورد استفاده  کلیه چاپها :  4-15

به منزله اطالع و آگاهی کامل استعالم شونده از کلیه شرایط فی مابین و به منزله مشاهده نمونه هاي درخواستی می باشد و استعالم : ارسال استعالم 4-16

 شونده هرگونه  اعتراض و عذر و بهانه اي را در اینخصوص از خود سلب می نماید .

تحویل نماید و در صورتی که جنس از طرف کارفرما  درخواستی  قرارداد و نمونه  مشخصات موضوع”برنده متعهد میگردد که موضوع قرارداد را طبق : 4-17

به برنده مسترد و خسارات مربوطه از محل ضمانتنامه یا سایر مطالبات وي بدون پرداخت هیچگونه وجهی تحویلی برابر نمونه نباشد کلیه اوراق و فرم ها 

 . تراضی در این خصوص را از خود سلب مینمایدبرداشت خواهد گردید و برنده بدواً حق هر گونه اع

کارفرما رسانده و  ینهر یک از فرمها ، می بایست یک نمونه چاپ و از لحاظ نوع و کیفیت به تایید ناظر قبل از اقدام به چاپ و تکثیرپذیر  استعالم : 1تبصره 

و همچنین مغابرت )از هر لحاظ( با نمونه اصلی  ي تکثیر شدهسپس تعداد درخواستی تکثیر گردد . در غیر اینصورت در صورت عدم تایید نوع و کیفیت فرمها 

 رفتار خواهد شد . 21-4قرارداد ، برابر بند  ینوسط ناظرت

دو دهم ین شده نسبت به تحویل کاالي مورد نظر اقدام نماید در صورت تأخیر به ازاء هرروز به میزان پذیر متعهد می باشد درمهلت تعی استعالم :2تبصره 

 . بعنوان جبران خسارت به خریدار تعلق می گیرد درصد مبلغ کل قرارداد

چاپ شده از هرنوع و بر حسب قیمت  فرمهاي تقریبی و برآوردي می باشد و پرداختها بر اساس تعداد 3تعداد فرمهاي درخواستی در ماده   : 3تبصره 

 در پرداخت وجه نمی نماید . این شبکه به هرکدام از فرمها ، تعهدي براي  چایپارهشبکه بهداشت و درمان  پیشنهادي خواهد بود و درصورت عدم نیاز



موظف است بدون  استعالم پذیر 3% اندازه قید شده در ماده 20ا اندازه هاي قید شده براي هر فرم بصورت تخمینی بوده و درصورت تغییر اندازه ت : 4تبصره 

 دریافت هرگونه وجهی فرم مربوطه را با همان مبلغ چاپ و تحویل نماید .

 : استعالم سایر شرایط

قدام نموده و پیوست شماره یک ا 1پذیر متعهد میگردد با علم و آگاهی کامل از مشخصات اوراق خرید مورد نیاز نسبت به فروش طبق ماده  استعالم - 5ماده 

الذکر از جانب وي پذیرفته نخواهد  )قیمت پیشنهادي( را عیناً مطابق مشخصات پیشنهادي تکمیل نماید. هیچگونه عذري از بابت عدم اطالع از مشخصات فوق

گزار میتواند  استعالمگزار مغایرت دارد  ستعالمابا مشخصات ارائه شده توسط (  1بود و هر زمانی که مشخص گردد اوراق خرید مورد نیاز )موضوع ماده 

 .خسارات وارده را از محل ضمانت نامه مأخوذه و یا سایر مطالبات شرکت طرف قرارداد اخذ نماید

 .واهد بودخقرارداد  ینگزار به عهده ناظر استعالمنظارت بر اجراي مفاد قرارداد از طرف - 6ماده 

پذیر حق واگذاري مورد قرارداد را به هیچ عنوان و تحت هـیچ شـرایط بـه اشـخاص حقیقی و حقوقی نـدارد و درغیـر اینصـورت قرارداد  استعالم -7ماده 

گزار  استعالمگزارضبط و مبلـغ مقیـد در آن از بانک صادر کننده مطالبه و به نفع  استعالمو ضمانت حسن انجام کار راسا توسط  استعالم خبطور یکطرفه فس

 . پذیر با امضاء برگ شرایط حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب می نماید استعالمبرداشت خواهد شد و 

پذیر اقرار مینماید که مشمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و  استعالم - 8ماده 

به هیچ چایپاره و شبکه بهداشت و درمان نمی باشند و ضمناً تعهد مینماید که تا پایان اجراي قرارداد و تسویه حساب با دانشگاه  1337ي مصوب دیماه کشور

و خسارات ناشی از گزار پیمان را فسخ نموده  استعالموجه اشخاص مذکوردرقانون فوق الذکررا در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نسازد و در غیر اینصورت 

 فسخ پیمان و یا تأخیردر اجراي کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

ی پذیر تکمیل و ارائه گردد بدیه استعالم تبصره : فرم پیوستی تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باید از طرف

 . کنار گذاشته خواهند شد استعالمارائه نکرده باشند به دلیل نقصان مدارک خواسته شده از (   است اشخاصی که تعهد نامه مذکور را تکمیل و در پاکت )ب

، کاهش و یا افزایش دهند و با همان شرایط  پذیر استعالمو مبلغ قرارداد را با اعالن به  %موضوع 25گزار میتواند در صورت نیاز تا  استعالم - 9ماده 

 .پذیر در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی ندارد استعالم

دار  منهچنانچه به دالیلی خارج از حیطه اختیار طرفین به علت اتفاقاتی مانند جنگ ، زلزله ، سیل ، طغیانهاي غیر عادي و همچنین آتشسوزیهاي دا- 10ماده 

در عرف حقوقی به آن فورس ماژور میگویند، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات و وظایف موضوع شرایط قرارداد پذیر نباشد که  استعالمکه ناشی از تقصیر 

 .امکانپذیر نباشد مادام که موانع ذکر شده برطرف نشده باشد عدم انجام تعهدات مزبور تخلف از آن محسوب نمیگردد

ورشکست و یا مؤسسه/شرکت وي منحل و تعطیل گردد و یا شخصاً محجور و ممنوع از مداخله و  پذیر در دوره اجرایی قرارداد استعالمدر صورتیکه - 11ماده 

نحوي از انحاء از یا بعللی منصرف از اجراي قرارداد شود یا در انجام تعهدات خود مسامحه و نسبت به تحویل اقالم موضوع ماده یک قرارداد تأخیر نماید و ب

 استعالمگزار مجاز و مختار است بدون هیچگونه تشریفات قضائی نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات  استعالممفاد قرارداد تخلف نماید، 

پذیر حق هیچگونه ادعا و اعتراضی  استعالمپذیر به نفع خود اقدام و زیانهاي وارده را بر اساس مقررات قانونی قرارداد از فروشنده مطالبه نماید و در این صورت 

 .را در هیچ مورد نخواهد داشت

 پذیر اقرار می نماید از جمیع قوانین و مقررات قانون کار و تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی کشور مطلع است و ملزم میباشد کلیه هزینه استعالم - 12ماده 

 .هاي ناشی از اجراي قوانین مزبور را بپردازد

کتبی به طرف دیگر اطالع دهند در غیر این صورت روز بـه صـورت  5در آدرس مراتب را ظـرف مـدت  طرفین ملزم میباشند در صورت تغییر- 13ماده 

 . شودآدرس اعالمی در قرارداد نشانی قانونی تلقی می 



ناشی از اجراي مفاد  پـذیر و یا کارکنان وي در انجام امور استعالمدر صورت مشاهده هر گونه قصور و یا تقصیر ، بینظمی و یا مسامحه از طرف - 14ماده

پذیر و یا سـایر مطالبـات وي اقـدام و در صورت  استعالمگزار حـق دارد نسـبت بـه اخـذ جریمه مناسب از ضمانت نامه حسن انجام تعهدات  استعالمقرارداد 

 . گـزار در ایـن مورد قطعی و غیر قابل اعتراض است استعالمتکرار حق فسخ قراردادو ضبط ضمانت نامه را خواهد داشت. تشخیص 

، با اعالم کتبی یک ماهه به فروشنده و حصول اطمینان از  چایپارهریاست شبکه بهداشت و درمان  خریدار متعهد است براي فسخ قرارداد با تائیـد - 15ماده 

ن قرارداد طرفین هیچگونه ادعایی در خصوص اخذ خسـارت یـا مطالبه ضرر و زیان اطالع وي نسبت بـه فسـخ قـرارداد اقدام نماید. بدیهی است با امضاي ای

  .نخواهند داشت

پذیر پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجراي عملیات موضوع قرارداد و یا تغییر و تفسیر هر یک  استعالمگزار و  استعالمدر صورتی که اختالفی بین - 16ماده 

آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه،  94شد، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمایند، باستناد ماده از موارد شرایط عمومی آن با

طرح اختالف ناشی از معامالت که بین طرفین معامله ایجاد میشود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس مؤسسه تعیین خواهد شد م

 .صمیم حداکثر افراد کمیسیون الزماالجرا استمیگردد و ت

 : پاکتی ارائه گردد یکشرکت کنندگان جهت تسلیم پیشنهادات خود الزم است به شکل زیر عمل نمایند پیشنهاد به شکل - 17ماده 

 : حاوي پاکت 

 کسبراي اشخاص حقوقی ارائه صالحیت معتبر از مراجع ذي صالح و براي اشخاص حقیقی ارائه پروانه ب-1

  اصل تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت که توسط افراد مجاز امضاء و ممهور به مهر شرکت شده باشد. )پیوست-2

 (« ب»

 . دوره قبل طرف قرارداد با یکی از واحدهاي دانشگاهی بودند (یک رضایت از عملکرد ) درخصوص شرکت کنندگانی که در -3

ن کلیه کسورات برگ پیشنهاد قیمت که به صورت خوانا ، بدون قلم خوردگی و الك گرفتگی و بدون قید و شرط با در نظر گرفت -4

پذیرمیباشد،که توسط افراد مجاز امضاء و ممهور به مهر باشد الزم است پیشنهاد به عدد و حروف نوشته  ه استعالمقانونی که به عهد

 (الف شده باشد . )پیوست 

  .: امضاء افراد مجاز به صورت مهر )مهرِ امضاء( در تائید اسناد، مورد قبول نمیباشد 1تبصره 

در هر مرحله از اجراي قرارداد ، هرگاه  جعل یا عدم صحت هر یک از مدارك داخل پاکت  اثبات شود ضمن ضبط سپرده :  2تبصره 

 ز خود سلب می نماید .پذیر حق هرگونه اعتراضی را ا استعالمقرارداد یکطرفه لغو و

 این شبکه هیچگونه تعهدي براي  استعالمدرقبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مجازمیباشد وتحویل شرایط   چایپاره شبکه بهداشت و درمان– 18ماده  

 .ایجاد نمی نماید

،  بدیهی است به پیشنهادات کلی ، مبهم ، مخدوش ، فاقد برگ شرایط و نیز پیشنهاداتی که با قید و شرط و بعد از موعد مقرر ارسال شده باشد- 19ماده  

 .ترتیب اثر داده نخواهد شد 

: به آدرس چایپارهودرمان شبکه بهداشت  پذیران می بایست اوراق شرایط و مدارک مربوط به را در مهلت مقرر از سایت  استعالم– 20ماده 

http://chaypare.umsu.ac.ir/  شبکه بهداشت اوراق شرایط به دبیرخانه حراست   از پایان مهلت دانلودو پس از تکمیل کامل فرم فوق الذکر آن را پس

 تحویل نمایند.  چایپارهو درمان 

http://chaypare.umsu.ac.ir/


ماه بابت ضمانت حسن   12%درصد کل مبلغ قرارداد با اعتبار  10ضمانت نامه بانکی به میزان قبل از عقد قرارداد مؤظف است  استعالمبرنده – 21ماده   

واریز و  ................. به نام  .....................و یا معادل همان درصد وجه نقد را به حساب سپهر، بانک صادرات به شماره  اجراي تعهدات قانونی تهیه و ارائه نماید

  .گزار نماید استعالمفیش مربوطه را جهت جبران خسارات و تعهدات قید شده در قرارداد تحویل 

به استثناي ایام تعطیل نسبت به سپردن  چایپارهشبکه بهداشت و درمان روزکاري  7پذیراز تاریخ ابالغ نتیجه ظرف مدت  استعالمدر صورتیکه - 22ماده 

 پذیر کن لم یکن تلقی و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت . استعالمموضوع برنده بودن تضمین حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد حاضر نشود 

مدارک داخل پاکات و لزوم الزامی بودن یا نبودن هریک از و دانشگاه  ، نوع  چایپارهبا در نظر گرفتن موضوع صرفه و صالح شبکه بهداشت و درمان  – 23ماده 

پذیر  استعالمولی  حق هیچ گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید . انپذیر استعالمداخل پاکات با کمیسیون بازکننده پاکات بوده و درخواستی در مدارک  

 قرار دهد .الزم است مدارک را بصورت کامل در داخل پاکات به ترتیب خواسته شده 

شبکه حراست  به28/01/1400خمور 0031:حداکثر تاساعت شرکت کنندگان می بایست پاکتهاي پیشنهاد خود را بصورت الک و مهر شده - 24ماده 

 .و رسید دریافت نمایند تحویل  چایپارهبهداشت و درمان 

 .و نتیجه آن در فرصت مقتضی اعالم خواهد شد در موعد مقرر برگزار   استعالم کمیسیون– 25ماده 

حضور اعضاء کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت . بدیهی است به پیشنهادات کلی، مبهم، مخدوش، و برگ شرایط و نیز  با:پیشنهادات واصله  26ماده 

در حین بررسی و پس از   چایپارهشبکه بهداشت و درمان پیشنهاداتی که با قید و شرط و بعد از موعد مقرر ارسال شده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد و 

 . یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود آن در رد

،  برنده بودن نامبرده ابطال و نفر برنده حق اعتراض را از خود سلب شبکه یا دانشگاه محرز نباشد  حراست: چنانچه صالحیت برنده استعالم از طریق  27ماده 

 می نماید .

 ک ماه قبل ، قرارداد را یکطرفه لغو کند و برنده استعالم هرگونه اعتراضی را از خود سلب می کند .: در طول قرارداد ، کارفرما می تواند با اعالم ی 28ماده 

روز از تاریخ اعالم برنده توسط کارفرما ، نسبت به عقد قرارداد و سپردن ضمانت اقدام نماید در غیر اینصورت  7: برنده استعالم می بایست ظرف مدت  29ماده 

 نامبرده لغو  و خق هرگونه اعتراض را از خود سلب می کند .موضوع برنده بودن 

 .تنظیم شده استبرگ  10جمعا به تعداد " ب "و "الف  "پیوست  3برگ به انضمام  10ماده و  92در  استعالمشرایط 

 

 درصورت هرگونه سوال با شماره تلفن های زیر تماس حاصل بفرمایید.

 قادر   جامکیکارپرداز:  09144633652-04436727748

 

 

 

 

 

 



 

 

 لیست فرمهای درخواستی و اعمال قیمت پیشنهادی ) بدون ارزش افزوده(

 قیمت کل قیمت واحد تعداد برگ نوع و مشخصات کاال و خدمات ردیف

  جلد  A4 60رویه اندازه  2برگی باجلد گالینگور وچاپ سیلک 200انواع دفتر  1
 

  جلد   A4 20برگی باجلد گالینگور وچاپ سیلک تک  رویه اندازه 200انواع دفتر  2
 

   برگ25000 گرمی سربرگ چسب دار 80باچاپ سیاه وسفید تک رویه باکاغذ A4برگ  3

   برگ24000 گرمی سربرگ چسب دار 80رویه باکاغذ  2باچاپ سیاه وسفید A4برگ  4

  برگ 1500 گرمی سربرگ چسب دار 80 باچاپ رنگی  تک رویه باکاغذA4برگ  5
 

  برگ15000 گرمی سربرگ چسب دار 80رویه باکاغذ  2باچاپ رنگی A4برگ  6
 

  برگ 4000 گرمی سربرگ چسب دار 80باچاپ سیاه وسفید تک رویه باکاغذ A5برگ  7
 

  برگ A4 100کاغذ پشت چسب دار سوپرگالسه رنگی دراندازه  8
 

  برگ A4 100کاغذ پشت چسب دار سوپرگالسه سیاه وسفید دراندازه  9
 

  برگ25000 سیاه وسفید 5*10اتیکت سرم پشت چسب دارباکاغذ سوپر گالسه دراندازه  10
 

  برگ 150 رنگی 15*10کاغذ پشت چسب دار سوپر گالسه دراندازه  11
 

  برگ9000 دارباسربرگ چسب  رنگی بازینگ وچاپ افستA4برگ کاربن لس  12
 

  برگ2000 بازینگ وچاپ افست باسربرگ چسب دار A5برگ کاربن لس 13
 

  برگ27000 گرمی تک رویه باحاشیه پائین رنگی سربرگ چسبدار80باکاغذ A4انواع برگ  14
 

  برگ25000 رویه باحاشیه پائین رنگی سربرگ چسبدار 2گرمی 80باکاغذ A4انواع برگ  15
 

   برگ 700 رنگی باجلدآرمدارونوشته داخل پوشه تمام روغنی 16

  برگ 2000 خط تاشونده با دایکات  3پوشه کاهی روکش روغنی رنگی باجلد آرمدار 17
 

   جلد 600 رویه باجلد روغنی2برگی20الی15رنگی A5چاپ کتابچه  18

  جلد500 رویه باجلد روغنی2برگی100الی60رنگی A4چاپ کتابچه  19
 

  جلد 50 رویه باجلد وفنرزنی2برگی100الی60سیاه وسفید A4چاپ کتابچه  20
 

  جلد 50 16*11رویه روغنی باجلد وفنرزنی درابعاد2چاپ کتابچه رنگی  21
 

«الف » پیوست   

 فرم پیشنهاد قیمت

1صفحه   



 

 

 ارزش افزوده(لیست فرمهای درخواستی و اعمال قیمت پیشنهادی ) بدون                                        

 

 قیمت کل قیمت واحد تعداد برگ نوع و مشخصات کاال و خدمات ردیف

  برگ 100 50*70رنگی تک رویه درابعادپوسترکپی  22
 

  برگ A4 100رنگی تک رویه درابعادپوسترکپی  23
 

   جلد 100 تک رویهA3کپی پوستر رنگی  24

   برگ 500 گرمی200رویه درشومیز 2رنگی A5کارت مقوایی مراقبت بیماران درابعاد  25

  جلد 40  تک رویه سیاه وسفید13*24ابعاددرارجاع مادر ونوزادبرگ 200دفترچه چاپ  26
 

  برگ28000 گرمی تک رویه سربرگ چسبدار80باکاغذ18*10سرنسخه وبرگ ترخیص ابعاد 27
 

  برگ5000 دایکات(–رنگی بانوشتار)پاکت سازي 16*24پاکت آزمایشگاهی درابعاد 28
 

  برگ750 گرمی تک رویه200درشومیز 10*15کارت  مقوایی واکسیناسیون درابعاد 29
 

  برگ2000 رویه 2گرمی 200درشومیز 10*15کارت  مقوایی توجهات پرستاري درابعاد 30
 

  برگ7000 رویه 2گرمی 200درشومیز 10*20کارت  مقوایی دارویی پزشک وپرستار درابعاد 31
 

  برگ1500 رویه2گرمی 200درشومیزA4مقوایی گالسه رنگی روغنی درابعادکارت  32
 

  برگ3000 رویه2گرمی 200درشومیزA4کارت مقوایی سیاه وسفیددرابعاد 33
 

  برگ300 گرمی تک رویه200درشومیزA4کارت مقوایی سیاه وسفیددرابعاد 34
 

  برگ300 گرمی تک رویه200درشومیز10*7کارت مقوایی سیاه وسفیددرابعاد 35
 

  برگ500 رویه 2گرمی 200درشومیز10*7کارت مقوایی گالسه رنگی درابعاد 36
 

   برگ1500 رویه 2گرمی 200درشومیز11*15کارت مقوایی گالسه رنگی درابعاد  37

  برگ1500 رویه 2گرمی 200درشومیز11*15کارت مقوایی سیاه وسفید درابعاد  38
 

   جلدA3 15رویه اندازه  2برگی باجلد گالینگور وچاپ سیلک 200دفتر  39

  برگ4000 سیاه وسفید 5*7برچسب سفتی باکس باکاغذ پشت چسب دار دراندازه  40
 

  برگ4000 برچسب عفونی زباله ها 41
 

   برگ4000 برچسب غیر عفونی زباله ها 42

«الف » پیوست   

 فرم پیشنهاد قیمت

2صفحه  



  

) 

 

 

 ) بدون ارزش افزوده(قیمت پیشنهادی نهایی) مطابق صفحه یک فرم پیشنهاد قیمت(                   

 

  

 جمع کل مبلغ پیشنهادي ) ریال (

 

 )ریال( بعدد

 

 

 )ریال(بحروف

 

 (.قیمت ها بدون قلم خوردگی و خوانا درج شود)

سمت :  ...............................................................   صاحب / صاحبان امضاء مجاز : .......................................................................... نام و نام خانوادگی

  ........................................................................................ کدپستی ..................آدرس: .................................................    کدملی:................

 تلفن : ................................................................................................

 

و بعد از برنده شدن حق  کلیه شرایط آن نسبت به قیمت پیشنهادي اقدام نمودمپذیرفتن بازدید از نمونه فرمها و   اینجانب با آگاهی از موضوع استعالم و

 .هرگونه اعتراضی را ازخود سلب می نمایم 

 :تاریخ 

 نام و نام خانوادگی :

 مهر شرکت و امضاء استعالم شونده

 

 

 

  تمام صفحات مهر و امضاء شود

 

«الف » پیوست   

 فرم پیشنهاد قیمت

3صفحه   



 

 

 

 

تعهد پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت و ...در معامالت دولتی " 

 "  22/10/1377مورخه 

 

 منع قانون در مذکور ممنوعیت مشمول که مینماید تائید بدینوسیله ورقه این ذیل امضاء با پیشنهاددهنده این

 ثبات با موضوع این خالف چنانچه و نمیباشد 1337 ماه دي مصوب دولتی معامالت در دولت کارمندان مداخله

 .نماید اعالم مردود را فوق استعالم براي شده ارائه پیشنهاد که دارد حق گزار استعالم ، برسد

 بعنوان و شود داده تشخیص فوق استعالم برندة پیشنهاددهنده این هرگاه که میگردد تائید و قبول همچنین

 چنانچه یا برسد اثبات به پیمان مدت خالل در فوق اظهارات خالف و نماید امضاء را مربوطه پیمان پیمانکار

 از قسمتی یا و نماید ذینفع و سهیم پیمان این در هستند فوق قانون در مذکور ممنوعیت مشمول که را افرادي

 فسخ اثر در وارده خسارات و فسخ را قرارداد که داشت خواهد گزارحق استعالم کند محول آنها به را کار

 -گزارمی استعالم تشخیص به وارده خسارات میزان تعیین .نماید اخذ او اموال از را کار اجراي تأخیر و پیمان

 دستگاه در انتصابات یا و تغییرات بدلیل پیمان اجراي حین در چنانچه میشود متعهد پیشنهاددهنده این .باشد

 پیمان به مقررات طبق تا گزاربرساند استعالم اطالع به بالفاصله را مراتب گردد مزبور قانون مشمول دولت

 استعالم نرساند اطالع به بالفاصله را فوق مراتب پیشنهاددهنده این چنانچه است بدیهی شود داده خاتمه

 به بنا نیز را کار اجراي در تأخیر یا و پیمان فسخ از ناشی خسارات و نموده فسخ را پیمان دارد گزارحق

 بر که میدارد اعالم دهنده پیشنهاد این مضافاً .نمود خواهد وصول پیشنهاددهنده این اموال از خود تشخیص

 .میباشد مربوطه مجازاتهاي مستحق تخلف صورت در و دارد کامل آگاهی فوق قانون از متخلفین مجازاتهاي

 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

 مهر و امضاء مجاز :

تاریخ :

«ب  » پیوست  


