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  بهشتیشهید دکتر  درمانی, مرکز آموزشی 

  بسمه تعالی

  اجاره تابلو تبلیغاتی عمومی واختصاصیشرایط 
  

ــی  ــز آموزشـ ــانی, مرکـ ــهید درمـ ــر  شـ ــاندکتـ ــتی کاشـ ــه   بهشـ ــبت بـ ــر دارد نسـ ــابلو در نظـ ــاره تـ اجـ
ــه   ــاتی ب ــادتبلیغ ــراد  5.5*3 ابع ــه اف ــالح  ب ــد  ذیص ــدام نمای ــت . اق ــی اس ــق    مقتض ــه دقی ــمن مطالع ض

ــناد  ــذارياسـ ــو   واگـ ــت خـ ــنهاد قیمـ ــل ، پیشـ ــد از محـ ــتی  و بازدیـ ــدارك در خواسـ ــایر مـ ــراه سـ د را بهمـ
ــداکثر تــا تــاریخ    ــا پســت پیشــتاز    7/9/98ح ــتی    ب ــا بــه صــورت دس ــان   ی کیلــومتر ســه  بــه نشــانی کاش

ارســال  شــهید دکتــر بهشــتی کاشــان    درمــانی, مرکــز آموزشــی  حراســت  واحــد -بلــوار قطــب راونــدي  
  . نمایند 

   :شرایط عمومی  -الف
واصل شده باشد ، پذیرفته و سایر پیشـنهادات واصـله بعـد     بیمارستانرخانه به دبیدر مهلت مقرر پیشنهاداتی که  -1

  . ازتاریخ مذکور ، ترتیب اثر داده نمی شود 
هیچ یک از شرکت کنندگان بجز در مواردي که در اسناد پـیش بینـی شـده باشـد ، نمـی تواننـد بـیش از یـک          -3

  . پیشنهاد تسلیم کنند 
  . می باشد  بیمارستانول اختیارات و تکالیف تعیین شده از سوي به منزله قب قیمتارایه پیشنهاد -5
   .خود را ضمیمه  شرایط استعالم بهاء نماید و رزومه کاري تاییدیه هاي الزمپیشنهاد دهنده باید  -6

      که مشـمول قـانون منـع مداخلـه کارکنـان در معـامالت دولتـی         نمودنداقرار  استعالم بهاشرکت کنندگان در   -13
  . د نمی باشن

توجیـه   بیمارسـتان در شرایطی که تعداد شرکت کنندگان از سه نفرکمتر باشند و یا قیمت پیشـنهادي از نظـر    -17
و در سایر موارد مطابق آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه عمل خواهـد  تجدید  استعالم بها اقتصادي نداشته باشد ، 

  . شد 
ده است مطابق آیین نامه مالی ومعامالتی دانشـگاه وآخـرین قـوانین ومقـررات     درمواردیکه ذکري به میان نیام – 18

  .مرتبط باموضوع قراردادرفتارخواهدشد
داده وباطرف قراردادتسویه حساب نماید وازایـن بابـت طـرف     بیمارستان مجازاست درهرمقطعی قراردادراخاتمه -19

  .قراردادحق هیچگونه اعتراضی ندارد
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  شرایط اختصاصی   - ب
  .کارفرما از بابت نصب بنر به برنده استعالم مبلغی پرداخت نخواهد نمود _1
اخذ مجوزهاي قانونی الزم جهت محتواي تبلیغات ازمبادي ذیربط بر عهده برنده استعالم خواهـد بـودو الزم    -2

  . است قبل از نصب با ارائه به مدیریت بیمارستان مجوز نهائی نصب توسط ایشان صادر گردد
م پرداخت به موقع اجاره تابلو توسط برنـده اسـتعالم در سررسـید مربوطـه موجـب عـدم صـدور اجـازه         عد  -3

  .تبلیغات براي مرحله بعد توسط کارفرما خواهد شد
مسئولیت پاسخگوئی به حوادث احتمالی ناشی از نقص یا عدم نصب صحیح بنر  اعم از جانی و یـا مـالی بـر     -4

  .ارفرما از این بابت مسئولیتی بر عهده نخواهد داشتعهده برنده استعالم می باشد و ک
مسئولیت نظارت بر محتواي تبلیغات و رعایت ضوابط ابالغی توسط مبادي ذیربط و پاسخگوئی به مراجـع و   -5

  .محاکم قضائی در این ارتباط بر عهده برنده استعالم بوده و کارفرما از این بابت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت
رما موافقت نمود جهت انجام مراحل بازاریابی و معرفی رسانه بـه مشـتریان تبلیغـاتی مبلغـی از برنـده      کارف -7

  .استعالم دریافت ننماید
پس از پایان مدت قرارداد فی مابین و در صورت عدم تمدید آن برنده اسـتعالم موظـف خواهـد بـود ظـرف       _8

  .برداشت بنر نصب شده اقدام نمایدروز نسبت به  2مدت حداکثر  
در صورت عدم برداشت بنر نصب شده توسط برنده استعالم، کارفرما مخیـر خواهـد بـود مسـتقالً در ایـن      :  1تبصره  

  .خصوص اقدام نماید
کلیۀ مسئولیت قانونی اعم از حقوق و دستمزد، مالیات، بیمه و حوادث پیش آمده براي پرسنل اسـتفاده شـده از    _9

  .رنده استعالم جهت نصب و اجراي تبلیغات بر عهده برنده استعالم می باشدسوي ب
در صورت بروز هرگونه خسارت از بابت اجراء و نصب تابلو ، برنده استعالم مسئولیت مسـتقیم جبـران خسـارت     -10

  .یاد شده را بر عهده خواهد داشت
این خصوص هیچگونه ادعائی نداشته و هرگونـه ادعـائی   مالکیت تابلو متعلق به کارفرما بوده و برنده استعالم در  _11

  .را در آینده از خود سلب و ساقط می نماید
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 )ج(فرم پیشنهاد مخصوص پاکت 
  
  
  شهیدبهشتی کاشان درمانی, مرکز آموزشی : به 
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