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  »متري جهت داروخانه درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی  امید بابل58مال االجاره دپارتمان قرارداد نمونه  «

ابـل بـه   مـانی ب این قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشـتی ،در دانشگاه کمیسیون مزایده شماره .................مورخ...................... صورتجلسهباستناد 
که در این قرارداد 32199016تلفن با و  دانشگاه علوم پزشکی -دانشگاهبه آدرس: بابل، میدان مدیریت ومنابع  ه زاهد پاشا معاون توسعهنمایندگی آقاي دکترعین ال

شماره ثبت        وشناسه ملی                      به نمایندگی آقاي         مـدیر عامـل                                           /آقايشود ازیک سو و شرکتنامیده می موجر
نامیده میشود به شرح ذیل منعقـد و مفـاد آن بـراي متعاقـدین الزم     مستاجرالك     تلفن ................................که در این قرارداد پ        –         –و به آدرس :      

  ساعت به یکدیگر مطلع می نمایند. 48االتباع می باشد .ومکاتبه به آدرس طرفین قانونی بوده وهرگونه تغییرآدرس راظرف 

  موضوع قرارداد:  -1ماده 

وفوق تخصصی امید که مـوجر ملـزم بـه ایجادداروخانـه وفروشـگاه تجهیـزات پزشـکی        مترمربع جهت داروخانه درمانگاه تخصصی 58اجاره یک باب دپارتمان حدود
  وبهداشتی می باشد.

  مجوز صادر می نماید.امید دانشگاه جهت داروخانه کلینیک  20درصورت عدم ارائه پروانه داروخانه توسط موجر،کمیسیون ماده :1تبصره

  اجر پروانه داروخانه وي لغومیگردد.درصورت فسخ قرارداد یا اتمام قرارداد با مست :2تبصره

   :اجارهمدت قرارداد -2ماده 

قابـل   مـوجر ودرصورت رضایت طـرفین ونیـاز   که این مدت حداقل مدت  اجاره بوده شمسی تعیین گردید. سالیکبه مدت  ...........لغایت ..........مدت قرارداد از تاریخ
  تمدیدمی باشد. 

  مبلغ قرارداد: -3ماده 

 که در پایان هرماه ازسوي موجرباشدریال می......................................................ریال  وبحروف برابر با...................................................عبارت از به عدد  اجاره بهاءمبلغ کل 
  گردد. پرداخت می

  تعهدات پیمانکار:  - 4ماده 

  جهت انجام موضوع قرارداد را دارد. توانایی الزم فنی و مالیو اذعان میدارد که  پیمانکار اقرار -4-1

ندارنـد و  موجرشوند کارگران وي محسـوب گردیـده و هیچگونـه رابطـه اسـتخدامی بـا       نماید کلیه کسانی که از طرف ایشان بکار گرفته میتعهد می مستاجر -4-2
  کار و تامین اجتماعی را در مورد  آنان رعایت نماید.موظف است کلیه ضوابط و مقررات قوانین  مستاجر

جمعه و تعطیالت پنجشنبه ودر تمام ایام هفته به غیر از ساعت 12پاسی از شب به مدت حداقل لغایت  عصر13:30را از ساعت  داروخانه پیمانکار مکلف است -4-3
  رسمی فعال نگهدارد.

متعهد مـی شـودپس   مستاجربوده که تلفن گازو  –برق  -وداراي آب مستاجرتحویل بوده بصورت اجاره به موجرکه متعلق به  داروخانهساختمان محل استقرار  -4-4
  موجرنماید.  بصورت صحیح وسالم تحویل را از پایان قراردادساختمان مذکور وکلیه امکانات متعلقه 

  باشد.موجر نظارت بامتناسب باکاروباید داروخانهتهیه تجهیزات وسایل  -تبصره 

(در صورت اشـتراك، طبـق توافـق     شود.توسط مستاجرپرداخت میتلفن و ...) درطول مدت قرارداد  -گاز -برق -(آب حاملهاي انرژي داروخانه پرداخت هزینه -4-5
  انجام می پذیرد.)طرفین و به نرخ عرف 
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  طبق فرم پیوست از طریق کارشناسان معرفی شده اعمال میگردد.باشد که  دانشگاه می غذا ودارو عهده معاونته نظارت و ارزیابی عملکرد مرکز، ب -4-6

در اختیار کارفرما قرار  وتسویه حساب و جبران خسارات احتمالی وثیقه تخلیهبصورت ضمانت نامه معتبربانکی بعنوان راکل مبلغ قرارداد  است موظفمستاجر -4-7
  مسترد خواهدشد.مستاجرات وثیقه مزبور به دهد. بدیهی است پس از انقضاي مدت قرارداد و انجام کامل تعهد

موظف به پاسخگویی و جبران خسارت جانی و مـالی در زمینـه   مستاجرشاکی باشند،مستاجري عملکردچنانچه شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی از نحوه -4-8
  هیچگونه تعهدي دراین خصوص نداشته و نخواهد داشت. موجرخواهدبود و داروئی 

  نمی باشد. 1337شمول منع مداخله کارکنان دولت مصوب دیماه میدارد م اقرار مستاجر -4-9

  حق واگذاري موضوع قرارداد و تکالیف خود بصورت کلی یا جزئی بغیر را تحت هر عنوان ندارد. مستاجر -4-10

اجراي عملیات موضوع این قرارداد وقوف پیدا کرده و با  نماید که از کمیت و کیفیت و مشخصات و خصوصیات کار و جمیع امور مربوط بهتائید می مستاجر -4-11
اي که ناشی از عدم اطالع باشد بنماید را ندارد. شرایط توافـق  است و به هیچ عنوان حق ادعا و مطالبهعلم و اطالع کامل از تمام مفاد آنها این قرارداد را امضاء نموده

  به رعایت کامل آنها میباشد. موظف و متعهدمستاجرشده جزء الینفک قرارداد بوده و 

تاپایـان هرمـاه پرداخـت     سازمان تامین اجتماعی حقـوق و مزایـاي ماهانـه نیروهـاي خـودرا نهایتـاً      رعایت دقیق قانون کار و  متعهدمی گرددضمن مستاجر-4-12
  ید.ودرپایان قرارداد نسبت به مفاصاحساب خود ازسازمانهاي بیمه گر اقدام نموده وتحویل موجر نمانماید.

  می نماید. چنانچه مستاجر براي بهره برداري ازمکان اجاره ساختمان،  نیاز به تغییر فیزیکی محل داروخانه  داشته باشد باهماهنگی رئیس مرکز اقدام-4-13

  را ندارد.     تجهیز قفسه وپیشخوان و..........داروخانه که توسط مستاجر مهیا میگردد جزء داروخانه بوده ومستاجر درپایان قرارداد حق جابجایی آنان -4-14

  شت ودرمان به فروش برساند.مستاجر مکلف است عالوه بررعایت قانون مالک ومستاجر، داروها ولوازم پزشکی وبهداشتی را براساس تعرفه وزارت بهدا -4-15

  مستاجر می بایست ازصالحیتهاي تخصصی واجتماعی که  مورد تائید موجرباشد برخوردارباشد.-4-16 

  دانشگاه نسبت به صدور مجوزالزم اقدام نماید.20که ازطریق کمیسیون ماده موجر تعهد می نماید -4-17

   بود که از طریق سازمان غذاودارو مشخص میگردد.ارائه خدمات توسط مستاجر برابرتعرفه هایی خواهد -4-18

  ازآنجائیکه هدف اصلی موجرارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع می باشدمستاجربه هیچ عنوان حق تعطیلی داروخانه را ندارد.-4-19

براي  ، شیمی درمانی وسرطانیداروهاي خاصوتامین بعنوان مرکزمادرتخصصی تامین داروي دانشگاه، نسبت به تهیه داروخانه خودرا مستاجر متعهد است تا -4-20
       نماید مجهزبیماران 

کی درصورت تخلف مستاجردراحقاق حقوق کارمندان وعدم تسویه مالی وحصول مفاصاحساب، موجرحق دارد بدون تشریفات قانونی ازمحل ضمانت نامه بـان -4-21
   ه اعتراضی را ازخود سلب می نمایدنسبت به تسویه بدهی مستاجر اقدام نماید ومستاجر حق هرگون

  .........و .... دوربین مداربسته. پیشخوان -ویدئو -تلویزیون -تلفن -صندلی -کارمیز -داروخانه مانند یخچالفنی و اداري مورد نیاز تهیه تجهیزات  4-22

  بیمارستانی مجهزنماید.HISو ومعاونت غذادارHIXمستاجرمکلف است سیستم داروخانه اي خودرا به تجهیزات نرم افزاري -4-23
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  :موجر تعهدات – 5ماده 

  هیچ تعهدي درافزایش قرارداد ندارد. موجردرصورتی که درطی مدت قرارداد هزینه جانبی ومصرفی وحقوق کارگران مرکز افزایش یابد  -5-1

  باشد.  % قابل افزایش یا کاهش می25در خواست نماید موضوع قرارداد تا ه موجرچنانچ -5-2

اطالع دهد و پس از انقضـاء مـدت یکمـاه رابطـه حقـوقی       مستاجرید حداقل یکماه قبل مراتب را به به هر دلیل از ادامه قرارداد منصرف شود با موجر چنانچه -5-3
  طرفین قطع خواهدشد.

  حق دارد درصورت رضایت ، اجاره بهاء را درسنوات آتی تمدید نماید.موجر-5-4

ا اقالم معلومی دردونسخه صورتجلسه کرده وتحویـل مسـتاجرنماید   موجر مکلف است ساختمان محل اجاره داروخانه را با کلیه لوازم تجهیز شده طی لیستی ب-5-5
  .ویک نسخه هم نزد خود نگه دارد. 

%نمره راکسب نماید 80چنانچه موجر از عملکرد مستاجردرجهت ارائه خدمات داروئی رضایت داشته باشد ودرارزشیابی ساالنه معاونت غذاودارودانشگاه حداقل  -5-6
  با افزایش مال االجاره قرارداد تمدید می شود. باتوافق طرفین وبرحسب عرف

  حل اختالف: -6ماده 

نـاظر   غـذا وداروبعنـوان   اقـدامات معاونـت  ،  درصورت عدم رعایت ارائه خدمات توسط مسـتاجر چون هدف ازاجاره ساختمان ارائه خدمات دارویی می باشد، و -6-1
  دانشگاه علوم پزشکی (معاونت غذا ودارو) نافی قانون مالک ومستاجر نخواهد بود.هاي براجراي قانون داروخانه ها به قوت خویش باقی است .وبرخورد

آنرا ازطریق مسالمت آمیز حـل وفصـل نماینـدبرابرماده     ندنتوان، چنانچه ابهام واختالف دررابطه باموضوع قرارداد وانجام وظایف محوله در صورت بروز هرگونه  -6-2
  اهها اقدام میگردد.معامالتی دانشگآئین نامه مالی 94

  حاکمیت خواهدداشت.باشد، قواعد و مقررات سازمان غذاوداروهقید نشداجاره بهاء در مواردي که حکم خاصی در این  -6-3 

  :7ماده 

وامورقراردادها) تهیه وتنظیم، که پس ازمهـرو امضـاء طـرفین حکـم واحـد داشـته و        موجر.مالی. مستاجرنسخه( 4تبصره و در 3،بند  32ماده،7این قرارداد در 
  باشد./قالزم االجرا می

  

  

  

  آقاي..............                                       

   مدیرموسسه/مدیرعامل....................                                                   

      

 

  

 له زاهدپاشاعین ادکتر 

  توسعه مدیریت ومنابع دانشگاهمعاون 
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                   باسالم                                                         ...............روزنامه............... نمایندگی مدیریت محترم

  ذیل جهت چاپ درآن روزنامه در یک نوبت ارسال میگردد.شایسته است همکاري الزم را بفرمائید.مزایده احتراماً بدینوسیله آگهی 

ک تخصصی وفوق پلی کلنیدرساختمان مترمربع جهت راه اندازي داروخانه واقع  60واگذاري دپارتمان به متراژحدود دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به
  اقدام نماید . به صورت مزایده روبروي شهرك شمال بابل تخصصصی امید به نشانی 

 بصورت مزایده. متري براي راه اندازي داروخانه روزانه دردرمانگاه فوق تخصصی امید بابل60اجاره بهاي ساختمان  شرح مختصر کار: - 1

  ماه12: مدت اجاره - 2

 به فروش می رسد . 13/7/8139لغایت     2/70/1398ساعتهاي اداري از تاریخ در نادمدت خرید اسناد : اس- 3

  : معاونت آموزشی نزد آقاي علیجان زاده مراجعه شود.خرید اسنادمحل  - 4

  می باشد.17/7/98لغایت پایان وقت اداري3/7/98.ازتاریخدانشگاه حراست  فترمحل تحویل اسناد: د - 5

  می شود.قرائت باز و  مزایدهدر کمیسیون  21/7/1398صبح مورخ  11شنبه  ساعت  یکروز جلسه پیشنهاد هاي واصله  در  -6

  ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه با حداقل سه ما ه اعتبار  میلیون تومان وشش سی ریال معادل 000/000/360ارائه مبلغ  -:الف مزایده تضمین شرکت در - 7

  بانک ملت شعبه سبز میدان بابل 1475777737الذکر به شماره حساب جاري یا ارائه فیش واریزي مبلغ فوق  –ب 

  درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی امید بابل وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابلمحل اجراي کار:   - 8

بانـک ملـی  شـعبه     2178455012008ریال معادل (سی هزار تومان ) است که باید به شماره حساب جـاري   000/300مبلغ  مزایدهقیمت اسناد  -9
  مرکزي بابل بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل واریز گردد .   

                                                                      . می باشد مزایدهچاپ آگهی به عهده برنده هزینه  -10

)درج www.mubabol.ac.irسایت دانشگاه علوم پزشـکی بابـل (  )وWWW.spac.irاطالعات اولیه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس(
  گردید.      

  

 ه زاهدپاشاعین الدکتر                                                                                        

 توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه معاون                                                                                         
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                                        1فرم شماره عمومی                                                                مزایدهشرایط 

مترمربع جهت راه اندازي داروخانه واقع درپلی کلنیک تخصصی وفوق تخصصصی امید واقع درروبروي شهرك 60:  واگذاري دپارتمان به متراژحدودمزایدهموضوع 
  اقدام نماید .  به صورت مزایده شمال بابل

 متري براي راه اندازي داروخانه روزانه دردرمانگاه فوق تخصصی امید بابل بصورت مزایده.60اجاره بهاي ساختمان  شرح مختصر کار: - 1

  ماه12: مدت اجاره - 2

 به فروش می رسد . 13/7/8139لغایت     2/70/1398ساعتهاي اداري از تاریخ در مدت خرید اسناد : اسناد- 3

  آقاي علیجان زاده مراجعه شود. : معاونت آموزشی نزدخرید اسنادمحل  - 4

  می باشد.17/7/98لغایت پایان وقت اداري3/7/98دانشگاه .ازتاریخحراست  فترمحل تحویل اسناد: د - 5

  می شود.قرائت باز و  مزایدهدر کمیسیون  21/7/1398صبح مورخ  11شنبه  ساعت  یکروز جلسه پیشنهاد هاي واصله  در  -6

  ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه با حداقل سه ما ه اعتبار سی وشش میلیون تومان  ریال معادل 000/000/360ارائه مبلغ  - :الفمزایده تضمین شرکت در - 7

  بانک ملت شعبه سبز میدان بابل 1475777737یا ارائه فیش واریزي مبلغ فوق الذکر به شماره حساب جاري  –ب 

  امید بابل وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابلدرمانگاه تخصصی وفوق تخصصی محل اجراي کار:   - 8

بانـک ملـی  شـعبه     2178455012008ریال معادل (سی هزار تومان ) است که باید به شماره حسـاب جـاري    000/300مبلغ  مزایدهقیمت اسناد -9
  مرکزي بابل بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل واریز گردد .   

  شرایط متقاضی :  -10

 ویا پروانه بهره برداري وزارت بهداشت ویا مبادي ذیربط.داشتن گواهی صالحیت امور مربوطه از  -10- 1

  وتوانمندي مالی وفنی.داشتن امکانات اولیه  و تجهیزات و نیروي انسانی متخصص و مجرب مرتبط با موضوع کار  -10- 2

  ت طبق ضوابطنامه بانکی حسن انجام تعهدا داشتن توانایی ارایه ضمانت -10- 3

و....... که همگی    کپی پروانه کسب-کپی آخرین تغییرات-کپی آگهی تاسیس شرکت -کارت ملی - فتوکپی اساسنامه :مدارك الزم اشخاص حقوقی یاحقیقی  -11
  برابربااصل شده باشد.

  متقاضیان محترم میتوانند جهت سایت ویزیت باهماهنگی آقاي علیجان زاده اقدام نمایند. -12

  تومان می باشد.000/000/360مبلغ یکساله میزان قیمت پایه اجاره بهاء ساختمان باقراردادحداقل -13
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  کلیه اسناد ونمونه قرارداد باجمله(((قرائت شد ومورد قبول است)))توسط اشخاص واجد شرایط ویاشرکتها تائید شود.-14

  ود. درشرایط مساوي ایثارگران ، شرکتهاي تعاونی.افراد بومی وکسانیکه گواهی حسن انجام کار در اماکن آموزشی درمانی دارنددرالویت خواهند ب-15

                                                                      . می باشدمزایده چاپ آگهی به عهده برنده هزینه  -16

ــه آدرس(   -17 ــات بـ ــانی مناقصـ ــالع رسـ ــی اطـ ــاه ملـ ــه در پایگـ ــات اولیـ ــل  )وWWW.spac.irاطالعـ ــکی بابـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــایت دانشـ سـ
)www.mubabol.ac.ir     .درج گردید(  
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  2فرم شماره                                                  مزایده سایر شرایط                                 

  مورد عمل قرار خواهد گرفت .مزایده  ذکر شده است شرایط مشروحه زیر نیز در این مزایده  عالوه بر مراتبی که درشرایط عمومی  این

باید پیشنهاد خود را در پاکت سر بسته و الك و مهر شده که محتوي در پاکت جداگانه (الف) و (ب) و (ج)  مـی باشـد    مزایدهداوطلب مشارکت در  -1
  گزار تسلیم نماید .  مزایده  ،بترتیب بندهاي بعدي تنظیم ودر موعد مقرر به دستگاه

ت که حسب مورد درداخل یکی ازپاکت هاي (الـف) یـا (ب) یـا (ج)    اس 4و3و2، تمام اسناد و مدارك مشروحه دربند هاي  مزایدهمنظور از پیشنهاد  -2
  قرار میگیرند .

  در پاکت (الف) اصل ضمانت نامه بانکی ویا اصل فیش واریزي قرارمیگیرد.   1-2

  مدارك و اسنادي که باید در پاکت (ب) قرار داده شود عبارتند از : -3

  تهیه گردد . مزایدهباید طبق شرح مندرج در شرایط عمومی  مزایدهمدارك شرکت در  -1-3 

وگواهی مجوزفعالیت رشته فوق ازسازمانها ومراجع ذیصـالح   ارسال کپی برابر با اصل شرکت یاپروانه کسب معتبر وکپی کارت ملی مدیر موسسه -2-3
  الزامی است.

  تصویر مصدق آگهی تاسیس در روزنامه رسمی . -3-3

  صورتیکه شرکت تغییرات داشته باشد) .خرین آگهی تغییرات درروزنامه رسمی(درصویرمصدق آت -4-3

  است.داراي امتیازآموزش پزشکی وابسته به وزارت بهداشت درمان و دانشگاه هايداروئی درمراکزارائه خدمات سوابق حسن انجام کارو -5-3

  آدرس قانونی شرکت با شماره تلفن و فاکس امضاء و مهر شده . -6-3

  و پاکت  الف و ب و  ج  در پاکت بزرگ لفافه دارقرار داده شود . مزایدهکلیه مدارك ومستندات شرکت در -7-3

اشته شرکت هایی که  در طول مدت قرارداد با دانشگاه هاي علوم پزشکی یا با هرگونه مکان کار ي دیگر ، بنا به هر دلیل سابقه  فسخ قرارداد د – 8-3
    نخواهند بود. مزایده،  مجاز به شرکت در این   2موجود در فرم شماره   3-5دعاوي حقوقی و قضائی باشند حتی با داشتن شرایط اند و یا داراي سوابق 

   برگ پیشنهاد قیمت می باشند.درداخل پاکت (ج)  )4

حروف بصـورت خوانـا بـا امضـاء مقـام مجـاز و مهـر        اسناد و مدارکی که باید در پاکت ( ج) قرار داده شود عبارتند از :قیمت پیشنهادي با عدد و  -4-1
  شرکت که در فرم پیوستی تکمیل و مهر و امضاء شده باشد.(درصورت اختالف قیمت عددباحروف ، مالك اعالن قیمت باحروف می باشد).

در صـورت  لـم خـوردگی نداشـته باشـد .    بوده و قباید از هر حیث کامل ، بدون قید و شرط  و هیچ نوع ابهام و عیب و نقص  مزایدهپیشنهاد هاي  -4-2
  خواهد بود. مزایدهباشد ، تصمیم باکمیسیون  مزایدهیاارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و برخالف شرایط مزایده  وجود خدشه یا نقص در

  ) کلیه اوراق ونمونه قرارداد باید باجمله (((روئیت شد ومورد قبول است )))به تائید شرکتهابرسد.5
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    .گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار استمزایده  ) 6

که تمام صـفحات توسـط پیمانکـار مهـر و امضـاء شـده باشـد بـا          مزایدهونمونه قرارداد و برگ شرایط اختصاصی مزایده :  برگه شرایط عمومی  1تبصره
  . >>قرائت شد و مورد قبول است  <<قیدعبارت 

  وسایرمراجع ذیصالح. هداشتب:  یکبرگ مصدق تعیین صالحیت از وزارت 2تبصره 

گـزار  مزایـده  را بدون تغییر ،حذف و یا قرار دادن پیش شرط آن را تکمیـل ، نمـوده و بـه دسـتگاه     مزایده گر باید تمام اسناد و مدارك مزایده  :3تبصره 
  خواهد بود .مزایده  آن با کمیسیونتسلیم نماید.چنانچه بعضی از اوراق سهواً مهر و امضاء نشده باشد بررسی پیشنهاد ناقص، و تعیین تکلیف 

و مزایـده   قرار داده شده است بایـد برطبـق شـرایط    مزایدهگزار در اختیار داوطلبان شرکت در  مزایدهکه از طرف دستگاه مزایده  : اسناد و مدارك4تبصره
  گزار تسلیم نماید . مزایدهرارداد داده و به دستگاه سایر دستورا لعملها و مقررات تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارك در خواستی در پاکت (ب)ق

    گر اسناد و مدارك مازاد بر شرایط عمومی و اختصاصی را  باید در پاکت (ب)  قراردهد . مزایده: 5تبصره

گزاراطالع داده وتقاضاي توضیح نمایند.                                                                                                            مزایدهابهامی داشته باشندبایدپس ازخرید، مراتب رابه  مزایدهنسبت به مفهوم اسنادومدارك گر مزایدهاگر -5

گزار اعالم و جزء مـدارك  مزایده و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتبا از سوي دستگاه  مزایدههرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد  -6
  پیمان منظور خواهد شد .

ل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهاد هـا بـراي خـود محفـوظ مـی دارد و اگـر       گزار حق تغییر اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قب مزایده -7
گرحـق دارد  مزایـده   گران ابالغ می شود و درصورتیکه پیشنهادي قبل از ابالغ مراتب مذبورتسلیم شده باشـد ،  مزایدهچنین موردي پیش آید مراتب به 

  تقاضاي استرداد اسناد نماید.  

و اقـدام قـانونی علیـه آن    مزایده  لت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشودصمن ضبط وجه الضمان شرکت دردر مه مزایدهدر صورتیکه برنده  -8
  تجدید خواهد شد .   مزایدهاعالم می شود و چنانچه او نیز حاضر به انعقاد پیمان نشودسپرده وي ضبط و مزایده  شرکت ، نفر دوم بعنوان برنده

خللـی در ارائـه خـدمات نـامبرده     و می نماید که  ازمالئت فنی و مالی خوبی جهـت انجـام موضـوع قـرارداد برخورداربـوده     اقرارواذعان برنده مزایده  -9
    .ید آ یمبوجودن

  (((قرائت شد ومورد قبول است)))                                                                                 

  ه زاهدپاشادکترعین ال                     نام ونام خانوادگی شخص/شرکت                                    
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