
 

 پارکینگاجاره محل  یعموم دهیمزا یآگه

  یدکتر بهشت دیشه مارستانیب

 

 مراغه یدکتر بهشت دیشه مارستانی:ب گزار دهینام دستگاه مزا -1

 

 .24لغایت7:30متر مربع داخل محوطه بیمارستان باساعت کاری 1000به متراژ پارکینگاجاره محل :  دهیموضوع مزا  -2

 یقبل یآن با هماهنگ طیمورد اجاره و شرا یتوانند از محلها یم دهیعالقمندان به شرکت در مزا:  شنهاداتیمهلت ارائه پ نیآخر -3

 شنبه دوروز  13تا ساعت 6/9/97 خیخود را تا تار شنهاداتیکسب کرده و پ مارستانیب تیریالزم را از مد حاتیتوض وبعمل آورده  دیبازد

  .ندینما مارستانیب تیریدفتر مد لیتحو

 .باشد یم دهیدر اسناد مزا یفیتوص طیفروشگاه طبق شرا یمحلها صرفا برا یکاربر:دهیمزا طیشرا-4

 .باشد یم یکار روز 5  شنهاداتیمدت اعتبار پ -1

اثر  داده نخواهد  بیکه بعد از مهلت اعالم شده واصل شده باشد ترت یشنهاداتیمبهم ، مشروط ، مخدوش ،ناقص و پ شنهاداتیبه پ -2

 شد .  

( اقدام متیق نیباالتر بازگشایی ونسبت به اعالم برنده )پیشنهاد دهنده صبح 11ساعت8/9/97 پنج شنبهروزواصله در  شنهاداتیپ -3

 خواهد شد. 

 باشد. یبالمانع م متیق یپاکتها ییآنها در جلسه بازگشا ندگانینما ایدهندگان  شنهادیحضور پ- -4

 

  .باشد یم یشمس کسالیمدت قرارداد - -5
 

بیمارستان واریزشده  2178190429004درمان حسن انجام تعهدات به شماره حسابقیمت پیشنهادی جهت  درصد10تضمین: -6

درصورت عدم وجودمبلغ واریزی پاکت مورد نظر دراستعالم شرکت داده .مدیریت بیمارستان داده شود ودرپاکت جداگانه تحویل

 نخواهدشد.
 

بیمارستان واریزنموده وفیش آن را 2178190429004درمان اببه شماره حس لاير300000مبلغجهت دریافت برگ استعالم  -7

 واحدمدیریت تحویل دهند.به 

 

 ...............................یوشماره مل.................................بشماره شناسنامه...............................فرزند  .........................اینجانب  

 پس ازرویت محل مورد اجاره و مطالعه اسناد  ....................به شماره تلفن :.......................................................................آدرس:  به 

 لحوظ داشتن كلیه جوانب امر و با علم به با م آنهاكامل از مفاد قرارداد و شرایط مزایده و كمیت و كیفیت امور واگذاري و التزام و تعهد به  یمزایده با آگاه

 و تعهد مینمایم حق و حقوق نیروهاي درگیر با قرارداد را طبق قانون در موعد  یمكان ، نوع و حجم كار و تعهدات نسبت به عقد قرارداد اعالم آمادگ

 (   فروشگاهبراي محل)   یره بهاي ماهیانه با اعمال كسورات قانوناجا اديمقرر پرداخت نمایم و كلیه شرایط مزایده مورد قبول اینجانب میباشد . مبلغ پیشنه

   مبلغ بحروف.......................................................لاير می باشد............   لاير  و........................


