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 بسمه تعالي

 

 شرايط مناقصه 

 اياب و ذهاب کارکنان مجتمع بيمارستانی شهيد دکتر بهشتی واگذاری تامين سرويس و امور

 

مجتمعع  دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری تامين سرويس و اموور ايواو و ابواو كارك وان     

مقتضي است ضمن مطالعوه دقيوق   . م اقصه اقدام نمايد ايصالح ازطريق  به افراد بيمارستانی شهيد دکتر بهشتی

، پيش هاد قيمت خوود را  ( 1مطابق فرم ) با امعان نظر به خط سيربای معين گرديده اس اد واگذاری و بازديد از محل و

به  تحويلو يا از طريق با پست پيشتاز  42/6/18931تاريخ پايان وقت اداری بهمراه ساير مدارك در خواستي حداكثر تا 

 . ارسال نماي د  مركزی حراست دانشگاهدبيرخانه خرداد، ستاد دانشگاه  11ميدان نشاني كاشان 

 : شرايط عمومي  -الف

ثبت رسمي و مجوز  شركت دارای بايد،  توانايي مالي و ف ي برای انجام كار اعالم ضمن يا م اقصه گر پيش هاد دب ده -1

. باشود  مرتبط با موضوع م اقصوه  اداره كاروتامين اجتماعي درزمي ه  ييديهو بمچ ين تا ص ف مربوطهاز معتبر فعاليت 

 .        تصوير مدارك اين ب د بصورت فتوكپي برابر اصل و ممهور به مهر و امضا شركت در پاكت و ارسال گردد

اير پيشو هادات  واصل شده باشد ، پذيرفته و س حراست مركزی دانشگاهپيش هاداتي كه در مهلت مقرر به دبيرخانه  -4

 . واصله بعد ازتاريخ مذكور ، ترتيب اثر داده نمي شود 

بيچ يك از شركت ك  دگان بجز در مواردی كه در اس اد پيش بي ي شده باشد ، نمي توان د بيش از يك پيشو هاد   -8

 . تسليم ك  د 

اين مدت حداكثر برای يك . اشد مي بپس از برگزاری م اقصه شصت روزمتقاضيان يا م اقصه گر مدت اعتبار پيش هاد -2

 . بار و برابر مدت پيش بي ي شده قابل تمديد خوابد بود 

 . شركت در م اقصه و ارايه پيش هاد به م زله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده از سوی كارفرما مي باشد  -1

گاه در موارديكه مكلف به كسر آنها باشد كليه كسورات قانوني ناشي از قرارداد بعهده شركت طرف قرارداد بوده و دانش -6

 . ، اقدام و از صورتحسابهای پرداختي به شركت كسر خوابد نمود 

بابت سپرده شركت در م اقصه در قالب ضمانت نامه  سي وپ ج ميليون ريالپيش هاد دب ده مي بايست معادل مبلغ  -1

م اقصه و يا نفر دوم حاضر به عقد قرارداد نشوند ، سپرده در پاكت الف ارسال نماي د ، در صورتيكه برنده   معتبر بانكي

 . شركت در م اقصه آنها به نفع كارفرما ضبط خوابد شد 

و بمه پاكت  قرارداده شركت ك  دگان ، كليه مدارك درخواستي بشرح ايل را در پاكت بای جداگانه الك و مهر شده -3

  (محتويات پاكات و قابل برگشت نخوابد بود "ضم ا) . با را در لفاف م اسب و الك و مهرشده ارسال نماي د
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 : پاكت الف شامل

 تضمين شركت در م اقصه

 : پاكت ب شامل 

اساس امه شركت و آخرين آگهي تغييرات و ليست سهام داران شركت با اكر سهام آنها ممهور به مهر و امضا  -

 مجاز شركت

 تصوير مجوز فعاليت و ساير تاييديه بای الزم -

 (2فرم شماره ) م اقصه گرتحت مالكيت و بهره برداری دروبای ليست خو -

 رزومه كاری شركت به بمراه تصوير قراردادبای م عقده ، گوابي حسن انجام كار و ساير اطالعات تكميلي  -

 آخرين ترازنامه مالي شركت -

 اس اد م اقصه و پيوست بای آن ممهور به مهر و امضا مجاز شركت -

 :پاكت ج 

بهمراه جزييات قيمت برای  طبق فرم ج مت مقطوع به عدد و حروف بطور خوانا و بدون قلم خوردگييك پيش هاد قي 

 (8فرم شماره ) برمسير

 

نسبت به گشودن پاكات و تاييد كميسيون م اقصه ، ابتدا پاكات الف مفتوح و پس از ك ترل سپرده شركت در م اقصه  -9

موردتاييود  تكميول  ی بازگشايي مي گردد كوه پاكوات الوف وو آنهوا     پيش هاد قيمت افراد "و وبررسي آن اقدام وصرفا

 .باشدكميسيون م اقصه 

پس از بازگشايي پاكت ج ، قيمت بای پيش هادی از نظر مالي ارزيابي و م اسب ترين قيمت با رعايت صرفه و صالح  -11

مان عقد قرارداد نگهداری و سپرده بای كارفرما بع وان برنده اعالم و سپرده بای شركت در م اقصه نفرات اول و دوم تا ز

 . ساير شركت با مسترد مي گردد 

بعد ( به استث اء ايام تعطيل ) برنده م اقصه مكلف است قبل از انعقاد قرارداد و حداكثر ظرف مدت بفت روز كاری  -11

اقدام  رت ضمانت نامه بانكيبصواز اعالم كارفرما نسبت به تسليم ضمانت انجام تعهدات معادل ده درصد مبلغ كل قرارداد

 . در غير اي صورت كارفرما پس از انقضاء مهلت مقرر ، تعهدی برای انعقاد قرارداد نخوابد داشت . نمايد 

و بشرط تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات توسط برنده  م اقصهچ انچه كارفرما ظرف مدت مقرر در شرايط عمومي  -14

 . درخواست نمايد  " مايد ، شركت برنده مختار است استرداد ضمانت نامه بای خودرا كتبا، اقدام به عقد قرارداد ن م اقصه

بم ظور تضمين حسن انجام كار معادل ده درصد از بر پرداخوت صورتحسواو بوه طورف قورارداد كسور خوابود          -18

 .تادرخاتمه قرارداد وبشرط انجام كليه تعهدات مستردگرددشد

 اقرار نمودند كه مشمول قانون م ع مداخله كارك ان در معامالت دولتي نمي باش د  م اقصهشركت ك  دگان در   -12
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در شرايطي كه تعداد شركت ك  دگان از سه نفركمتر باش د و يا قيمت پيش هادی از نظر كارفرما توجيه اقتصادی  -11

يوين ناموه موالي و معوامالتي     م اقصه  تجديد و در ساير موارد مطابق آ ،م اقصه كميسيونتصميم  حسبنداشته باشد ،

 دانشگاه عمل خوابد شد 

كميسويون   تمي بايست آنها را به رويم اقصه گر بي درنگ ،  شركت در صورت نياز به ارائه اصل اس اد و مدارك -13

 .برساندم اقصه 

 شرايط اختصاصي مناقصه  -ب 

 .خوابد بود 81/6/99لغايت  1/1/93مدت واگذاری از تاريخ  .1

خودرو مي ي بوس بيوندای يا مي ي بوس ب ز كولر دار مي  42ی مورد نياز طبق مسيربای اعالم شده تعداد خودروبا .4

 .باشد 

 .نيازبه تغييرمسير،پيمانكارمكلف به انجام دستورات كارفرما مي باشددر صورت  .8

مورد نظر حضور  برنده م اقصه بايستي ران دگان خود را ملزم نموده تا راس ساعت تعيين شده در قرارداد در محلهای .2

 .داشته باشد

دقيقوه غيبوت    1ساعت ورود و خروج سرويسها مطابق برنامه ت ظيمي بيمارستان بوده و در صورت تواخير بويش از    .1

 راساً اقدام و بزي ه بای انجام شده را از صورتحساو طرف قرارداد كسر خوابد نمود  مجازاست محسوو شده و بيمارستان

ساعت  42ظرف ورت بروز برگونه اشكال و عيب ف ي برای خودروبای موضوع قرارداد برنده م اقصه موظف است در ص .6

نسبت به تعمير و رفع عيب اقدام نمايد و در صورت عدم فرصت زماني م اسب خودرو ديگری را به م ظور جلوگيری از 

تان مشمول جريمه نقودی  جايگزين نمودن ران ده يا خودرو بدون بماب گي با بيمارس.ركود گردش كار  جايگزين نمايد 

چ انچه به بر دليلي .در طول مدت قرار داد خودروبا نبايد بدون بماب گي و موافقت بيمارستان تعويض شود. خوابد بود

يكي از ران دگان برنده م اقصه نتواند موضوع قرار داد را انجام دبد و يا در انجام موضوع قرارداد تاخير نمايد مطابق چك 

 . از صورتحساو طرف قرارداد كسر خوابد شد (4فرم)ليست جريمه

خسارات ناشي از تصادفات ، بزي ه سوخت ، تعميرات .... كليه بزي ه مي ي بوس با از قبيل استهالك و لوازم يدكي و  .1

 جرايم ناشي از تخلفات ران دگي وساير موارد برعهده برنده م اقصه بوده و بيمارستان در ايون ... اعم از موتوری و بدنه و 

بديهي است خسارات وارده به اموال بيمارستان با تشخيص واعالم كارفرما حداكثر . خصوص بيچگونه مسئوليتي ندارد 

در غير اي صورت از مبلغ قرارداد كسر مي گردد وبرنده . ساعت بايستي توسط برنده م اقصه تامين گردد 14ظرف مدت 

 .م اقصه حق برگونه اعتراضي را از خود سلب نمود

كارت معاي ه ف ي ، , بوسهای موضوع م اقصه بايستي در طول مدت قرارداد دارای بيمه شخص ثالث ،بيمه بدنه مي ي .3

كارت صالحيت و تردد داخل شهر و س د مالكيت مي ي بوس ب ام شخص ران ده و يا شركت طرف قرارداد باشد كه اين 

بر زمان كوامالً تميوز و مرتوب و مجهوز بوه وسوايل       ضم ا كليه خودروبا بايستي در . مهم بر عهده برنده م اقصه است 

بوده، در غير اي صورت ضمن اخطار كتبي از طرف ناظر قرارداد مطابق ( استاندارد م اسب بر فصل)سرمايش و گرمايشي 
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چك ليست پيوست جريمه خوابد شد كه از صورتحساو دريافتي مابيانه طرف قرارداد كسر خوابد گرديد و در صورت 

 (الزامي است( و)ارسال تصوير موارد فوق الذكر در پاكت  .)برابر از شركت اخذ گردد  4 ماخذمه به جري، تكرار 

 .مي ي بوس استفاده شده از لحاظ ظابری بايستي مورد تائيد مسئول نقليه بيمارستان باشد  .9

 باپيمانكارتسوويه حسواو  و  كارفرما مجاز است در صورت عدم نياز به ادامه قرارداد ، در بر زمان قورارداد را خاتموه  .11

 .ايدوپيمانكارازاين بابت حق اعتراضي نداردنم

 .برنده م اقصه حق واگذاری موضوع قرارداد را تحت بيچ شرايطي به غير نخوابد داشت.11

ران دگان برنده م اقصه متعهد مي باش د در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرويس دبي به كارك ان در محيط .14

كليه شئونات اداری و اسالمي و مقررات و ضوابط حاكم را رعايت نموده و در صورت عدم رعايت شوئون اداری و  اداری 

 .گزارش ناظر كارفرما پيمانكار موظف به جابجايي ران ده مورد نظر مي باشد

ه م اقصوه حوق   كيلومتر با بيمارستان بوده و برند 11حق تغيير مسير در صورت صالحديد و در بر زمان به ميزان .18

 .بيچگونه اعتراضي را در بر زمان ندارد

در صورتيكه با گوابي سرنشي ان حاضر در مي ي بوس ، ران ده در مسيری حركت نمايد كه يك يا چ د نفر از كارك ان .12

 موفق به سوارشدن و استفاده از سرويس نشوند و يا در صورت مشابده سوار نمودن افراد غير پرس ل ، طبق چك ليست

 .جريمه از صورتحساو پيمانكار كسر خوابد شد 

گوابي اموه معتبور و مورتبط بوا موضووع قورارداد و       ،  ران دگان برنده م اقصه بايد متابل ، دارای كارت پايان خدمت.11

دارای برگه تشخيص بويوت و عودم اعتيواد از    , ، سالمت كامل جسمي و رواني ، خوش برخورد مورد استفادهخودروی 

 . ه ومورد تائيد بسته گزي ش كارفرما باشدمراجع صالح

تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات جاری كشور و يا بور نووع حقووق و    , كليه مسئوليتهای ناشي از قانون كار.16

كارفرمايي بعهده برنده م اقصه است و بمچ ين در صورت بروز برگونه سانحه برای خوودرو، ران وده و    -مزايای كارگری

مسئوليت كليه بزي ه بای درماني و خسارات قانوني به عهده برنده م اقصه مي , آنها كه در حين انجام وظيفه  سرنشي ان

 . باشد و كارفرما در اي گونه موارد بيچگونه مسئوليتي ندارد

ل رنده م اقصه متعهد مي گردد مي ي بوس بكار گرفته  شده جهت انجام موضوع قرارداد از لحواظ نظافوت ، وسواي   ب.11

رفابي ، بخاری ، كولر ، دربها ، پ جره ، ص دلي با و سالم بودن شيشه با بيچگونه  نقصي نداشوته و در صوورت بوروز    

ساعت نسبت به تعمير و رفع عيب آن اقدام نمايد  42برگونه نقصان برای مي ي بوس مذكور سريعاً و حداكثر ظرف مدت 

 .حوله خودرو مشابه ديگری جايگزين نمايدو در اين فاصله نيز  جهت جلوگيری از ركود امور م

 ران دگان برنده م اقصه نبايد از وسايل صوتي و تصويری غيرمجاز در وسيله نقليه ب گام سرويس دبي استفاده نمايد.13

برنده م اقصه مي بايست برای ران دگان خود لباس فرم م اسب و متحدالشكل تهيه نمووده و ران ودگان موظوف بوه     .19

 .استفاده از آن مي باش د
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پوس از كسور كسوورات    و تائيد ناظر و رئيس بيمارستان  ومبلغ كل قرارداد مابيانه پس از درخواست برنده م اقصه .41

 .پرده انجام كار به حساو برنده م اقصه واريز خوابد شد س% 11و ( بيمه و ماليات ) قانوني 

و ارائه مفاصا حساو از  وانجام كليه تعهدات پيمانكارپس از پايان قرارداد  تضمي ات انجام تعهدات وحسن انجام كار.41

 .مسترد خوابد گرديد وتاييدكارفرما سازمانهای مربوطه

ای قرارداد وخسارات وارده به سرنشي ان اتومبيل بر عهده پيمانكوار  كليه مسئوليتهای حقوقي و كيفری ناشي از اجر.44

 .دراين خصوص بيچگونه مسئوليتي نخوابد داشت دانشگاهبوده و 

 .ران دگان مي بايست دارای پروانه فعاليت از اتحاديه اتوبوس راني باش دكليه .48

امالتي دانشگاه وسايرمقررات مورتبط بوا موضووع    درموارديكه اكری به ميان نيامده است مطابق آيين نامه مالي ومع.42

 .م اقصه رفتارخوابدشد
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            خط سیرهای بیمارستان( : 1)رمف                                                                                          

 5مسیر  4مسیر 3مسیر  2مسیر  1مسیر 

 فين كوچك از درب باغ 

مجتمع  –ميدان عامريه  –

پزشكاان بوكوار شكك دا    

خ  -فين تا اولين تقكاعع  

ميككدان امككا   –اميركبيككر 

 -مككدر  -( ع)حسككين 

 -بوككوار بككا  ر  -مفككت 

 .بيمارستان

كوچكه   –شروع از مجتمع پزشكاان  

ميككدان امككا   -اميركبيككر –چابككر  

خ آيت اله كاشاني تكا سكه   –حسين 

بوككوار  -خ مككدر   -راه غزنككو  

 -بوكوار مممكار  –وار با  ر بو -مفت 

 .بيمارستان –مدخل ش ر 

خ فاضككل -خ اعتمككاد   

ميككدان كمككا    -نراقككي 

  -باباافضكككل –الموكككك 

 -زيارتي -شا د –ب شتي 

 -بووارقطكككا راونكككد  

 .بيمارستان

كوچكه  )مسير برگشت از بيمارسكتان   

لتحكر تكا    -ب من 22ش رك  -( ميالد

  -بخككارايي  –انت كا  خيابككان شكك دا  

ميكدان   –خ مالمحسكن   - ميدان فيض

 –ميدان شورا  -خ مدر -اما  حسين 

 .بووار ستوده بيمارستان

 –بووار ساحوي از كمرب كد   

 -خ ژانككدارمر  تككا اواسكك  

چ ارراه امكا    -بووارچمران 

خ غيككاا الككدين   -جككواد

-خ راه آ ككككن-جمشكككيد 

 .بيمارستان  -كمرب د  

 11مسیر 9مسیر  8مسیر  7مسیر  6مسیر 

بكه تقكاعع   شروع نرسيده 

خ  -پمپ ب زين رعيتكي  

خ –درب عطككا   -نط ككز

ميكككدان امكككا   -ابكككا ر

 –دروازه دولت  -خمي ي

 .بيمارستان-ب من  22خ 

 (شیفت  3در ) 

 –بووار ساحوي ج كوبي از خ نط كز   

 –خ مشكف    –انت ا  درب اصف ان 

خ  -..خ مالفكت  ا  –خ شمس آباد  

 –خ محتشكك –شككري .. مالحبيكا ا 

 -كمرب كد    –خ امكا    –ميدان اما 

 .بيمارستان

شكككروع از انت كككا  خ   

خ  –خكرداد   51 -عالقاني

 52 -شككك يد رجككككايي 

ش يد ب شكتي   -فروردين 

بوككوار  -ميككدان مموكك   –

 -بيمارستان -مط ر 

 (شیفت  3در ) 

خ  -نكاجي آبكاد   5فكاز   -بووار الغدير 

ميكدان  -شاه حمزه بووارش يد خاندايي

 -بووارامكا  رضكا   -بووارستوده -شورا

 . بيمارستان –دانش  بووار

 (شیفت  3در ) 

ميكدان   –خ ش يد صكالحي   

 -بووار اما  رضكا  -اما  رضا 

خ  –بووارگوسككتان ج ككوبي  

 - يئككت ام ككا  –ب ارسككتان 

 -بووار زيتون  –ميدان پويس 

 . بيمارستان

 (شیفت  3در ) 

 15مسیر  14مسیر 13مسیر 12مسیر  11مسیر 

 -خ پاسكااه -بووار اما  رضا

  - 4شمشاد  –خ مخابرات 

بووارگوستان -راه ورزشااه 4

شمشاد  –بووار ارج -شمالي

 -انت ككا  بوككوار ارج   - 51

 –فرعككي آخككر خ صكك مت  

 -مدرسككككه مالصكككككدرا  

 .بيمارستان

 -محمودآبكاد  -محمدآباد -عوي آباد

 .بيمارستان  -پويس راه  -سفيدش ر

محوه  -استرك -جوشقان

شك رك   -راوند -سادات

 -قطككككا و جانبككككازان

 .انبيمارست

بووار -سط  ش رآران با رضايت پرس ل

 .بيمارستان -ش يد قاس  پور 

سط  ش ربيدگل با رضكايت  

 .بيمارستان -پرس ل

 21مسیر  19مسیر  18مسیر  17مسیر  16مسیر 

سط  ش رآران وبيكدگل  

شيفت  -بارضايت پرس ل

 -صب  رفت و برگشكت 

 .بيمارستان

مكدخل   -ش رك انقالب -نوش آباد

 -اونكككد بووارقطكككا ر -شككك ر

  .بيمارستان

 (شیفت  3در ) 

شيفت عصكر و  )خ س يل 

 -خ ككككارگر –( شكككا

  .بيمارستان

 (شیفت  3در ) 

خ آيت  -راه غزنو   4شروع از 

ي..ا  -ميدان شورا -خ مدر  -كاشان

بووار  -ميدان ج اد -ميدان اما  حسن

شيفت صب  رفت . بيمارستان –دانش 

 و برگشت

فين  -كويه فاز ا  ساختمان م ر

ش رك  -خ امامزاده قاس  -رگبز

ساختمان ا   –اميرالموم ين 

 -بووار اما  رضا -سرافراز 

 . بيمارستان - يئت ام ا 

 25مسیر  24مسیر  23مسیر  22مسیر  21مسیر 

 -خ س يل (شيفت صب  )

 -ب مكن 22خ -خ عالقاني

بوكوار   –ميكدان م تركر    

 .ش يد خادمي بيمارستان

 شيفت صب  وبالماس

 

زيارت اما  زاده  –بزرگ انت ا  فين 

 –امكا  رضكا    –اميرالموم ين  -قاس 

شكيفت  . بيمارسكتان   – يئت ام كا   

 صب  رفت و برگشت

پل 54-شروع از سومان 

خيابان   -دشت چا   

وع خواه   ميدان گاز          

بووار   -بووار گوستان 

ميدان پويس            -نارنجستان  

              تانبيمارس-مدرسه مالصدرا 

 تمامی سطح

 شهر ابوزیدآباد

 –خزاق  –عا رآباد  –يزد  

درب زيارت راوند  –راوند 

 بيمارستان  –
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 (2)فرم

 چك لیست جريمه

 مبلغ جريمه به ريال توضیحات شرح رديف

1 
برخورد نام اسب ران دگان برنده م اقصه با 

 كارك ان 

 به ازای بر مورد گزارش
111/111/1 

يكي از مسيربا به شخص  واگذاری سرويس در 4

 ديگر بدون دليل موجه و بدون بماب گي 
 به ازای بر مورد

111/111/11 

عدم استفاده از سيستم سرمايش و گرمايش  8

 م اسب خودروبا 

 به ازای بر خودرو در بر بازديد
111/111 

عدم رعايت ساعت ورود و خروج طبق برنامه  2

 ت ظيمي بيمارستان 

 تاخير دقيقه  1به ازای بر 
111/111/1 

استفاده از موسيقي غير مجاز ومغاير با موازين  1

 شرعي 
 به ازای بر مورد

111/111 

6 
در صورت نقص ف ي خودرو ، عدم جايگزي ي 

 خودروم اسب ديگر 

 به ازای بر مورد
111/111/2 

1 

حركت ران ده برنده م اقصه در مسيری كه يك يا 

دن و استفاده چ د نفر از كارك ان موفق به سوار ش

 از سرويس نشوند 

 به ازای بر مورد

111/111/1 

3 
عدم نصب تابلوی شماره مبدا و مقصد مسير در 

 جلوی وسيله نقليه 

 به ازای بر خودرو
111/111 

9 
به ازای بر خودرو در بر  ....روكش ص دلي م اسب و  –عدم نظافت خودرو 

 بازديد
111/111 

11 
ارج از محدوده پارك يا پياده نمودن پرس ل خ

 پاركي گ 

 به ازای بر مورد
111/111/1 

11 
جايگزين كردن خودرو سواری به جای مي ي بوس 

 بدون بماب گي 

 به ازای بر مورد
111/311 

14 
عدم رعايت شئونات اسالمي و اداری و استفاده از 

 لباس فرم م اسب توسط ران دگان

 به ازای بر مورد 
111/111/1 

 111/111/1 به ازای بر مورد اضر نشدن جهت اياو و اباو غيبت ران ده و ح 18
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 (3)فرم 

 (ج)فرم پیشنهاد قیمت مخصوص پاكت 

 

 
با آگابي كامول  ..................................  به شماره ثبت ..........................به نماي دگي از شركت ........................................... اي جانب

و اطالع كافي از شرايط م اقصه اياو و اباو كارك ان مجتمع بيمارستاني شهيد دكتر بهشتي بدي وسيله پيش هاد قيمت 

 بحوووووروف  ، ريوووووال ..................................... برابووووورمابيانوووووه   خوووووودرا بووووورای انجوووووام كووووول كوووووار    

درضمن اين شركت دارای مجوز فعاليوت  .طبق آناليز زيراعالم ميدارم............................. ...............................................................

ه آدرس شووركت بوو  و بوووده ............................................... از........................................ مووور  ........................................... بشووماره 

دورنگووووار ................................................................... باشووووماره تلفوووون .............................................................................. نشوووواني

 .ميباشد..........................................

  مهروامضا مجاز پیشنهاددهنده                                                                                      

 

 (1)طبق فرم شماره  قیمت ماهیانه هر مسیر

 1مسیر 

 ريال..................... 

 2مسیر 

 ريال..................... 

 3مسیر

 ريال..................... 

 4مسیر 

 لريا..................... 

 5مسیر

 ريال..................... 

 6مسیر

 ريال..................... 

 7مسیر 

 ريال..................... 

 8مسیر 

 ريال..................... 

 9مسیر 

 ريال..................... 

 11مسیر 

 ريال..................... 

 11مسیر 

 ريال..................... 

 12مسیر 

 ريال.............. .......

 13مسیر 

 ريال..................... 

 14مسیر 

 ريال..................... 

 15مسیر 

 ريال..................... 

 16مسیر 

 ريال..................... 

 17مسیر 

 ريال..................... 

 18مسیر 

 ريال..................... 

 19مسیر 

 ريال..... ................

 21مسیر 

 ريال..................... 

 21مسیر 

 ريال..................... 

 22مسیر 

 ريال..................... 

 23مسیر 

 ريال..................... 

 24مسیر 

 ريال..................... 

 25مسیر

 ريال. ..................... 
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 (4)فرم

 يا شركت كننده در مناقصه  روهای مناقصه گرلیست ماشین ها و خود

 رديف
ه سال تولید نوع خودرو  وضیعت مالكیت معاينه فني وضیعت بیم

ی بیمه بدنه بیمه ثالث  به نام مناقصه گر استیجار

1      

4      

8      

2      

1      

6      

1      

3      

9      

11      

11      

14      

18      

12      

11      

16      

11      

13      

19      

41      

41      

44      

48      

42      

41      
 مهر و امضاء مجاز شركت يا م اقصه گر                                                                                                             

ودن الزم بذكر است كه م اقصه گر يا شركت  ا اصل خودروی تحت مالكيت خويش را بايداستيجاری بودن ، مدارك مثبته و قابل قبول ب  خودرو يا كپي مدارك برابر ب

ا ديگر محتويات پاكت   . ارسال نمايد( و )با اين فرم بمزمان ب


