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بسمه تعالي

هصايده شوازه...........................:

شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخذر استان .......................
فسم پيشنهاد شسكت دز هصايده اهوال هنقول (به استثناي خودزو)

ششايظ ششوت دس هضايذُ تششح ريل هيتاشذ.
الف) هتماضي تشاي ششوت دس ّش هَسد هضايذُ تايذ دسخَاست خَد سا تا روش هثلؾ پيشٌْادي وتثاً ّوشاُ تا فشم تىويل شذُ ٍ اصل چه تاًىي
صادسُ تويضاى  %10هثلؾ پايِ دس ٍخِ شَساي ّواٌّگي هثاسصُ تا هَادهخذس استاى سا دس يه پاوت دس تستِ تا روش آدسس ٍ شواسُ تلفي تِ
وويسيَى فشٍش استاى تحَيل ٍ سسيذ دسيافت ًوايذ.
ب) حضَس ششوتوٌٌذگاى دس سٍص تاصگشائي پاوتْا اختياسي است ٍ ػذم حضَس هاًغ اص اًدام هضايذُ ًخَاّذ تَد.
ج) تِ پيشٌْادات هثْن ،هخذٍش ،هششٍط ،تذٍى سپشدًُ ،الص ٍ يا ووتش اص ليوت پايِ ،تشتية اثش دادُ ًخَاّذشذ.
د) ششوتوٌٌذگاى دس هضايذُ ،دس صَست اًصشاف هيتَاًٌذ تا لثل اص پاياى ٍلت اداسي سٍص لثل اص تاصگشائي پاوات  ،اًصشاف خَد سا وتثاً اػالم وِ
دس ايي صَست سپشدُ آًاى پس اص پاياى تششيفات هضايذُ هستشد خَاّذ شذ.
ّـ) فشٍش اهَال هَسد هضايذًُ ،مذي تَدُ ٍ تشًذُ هضايذُ شخصي است وِ تاالتشيي ليوت سا پيشٌْاد ًوَدُ تاشذ.
ٍ) تشًذُ هضايذُ هَظف است ،حذاوثش ظشف هذت  7سٍص اداسي اص صهاى اػالم ًتايح هضايذُ ضوي هشاخؼِ تِ شَساي ّواٌّگي هثاسصُ تا هَادهخذس
استاى ًسثت تِ ،اًؼماد لشاسداد ٍ پشداخت  80دسصذ ثوي هؼاهلِ ٍ تحَيل گشفتي هال هَسد هضايذُ الذام ًوايذ.
ص) خشيذاس هَظف است حذاوثش ظشف هذت يه هاُ پس اص تحَيل هال ًسثت تِ تٌظين سٌذ الذام ًوايٌذ ٍ دس صَست ضشٍست ،هذت فَق الزوش تا
تشخيص دتيش شَسا توذيذ هيگشدد.
ح) دس صَست ػذم هشاخؼِ خشيذاس خْت اًتمال سٌذ دس هَػذ همشس تِ اصاء ّش هاُ تأخيش هثلؾ

 %5تالي هاًذُ ٍخِ هال اص خشيذاس دسيافت ٍ تِ

حساب دٍلت ٍاسيض هيگشدد.
ط) ػذم هشاخؼِ تشًذُ هضايذُ دس هْلت همشس ٍ ػذم اًدام تؼْذات هشتَعِ ،تِ ػٌَاى اًصشاف تلمي ٍ سپشدُ تشًذُ هضايذُ تِ ًفغ ستاد هثاسصُ تا
هَاد هخذس ضثظ ٍ خشيذاس حك اػتشاض ًذاسد .دس صَست داشتي ًفش دٍم تششعي وِ تفاٍت تْاي پيشٌْادي اٍ تا ًفش اٍل اص هثلؾ سپشدُ تيشتش
ًثاشذ ،هَسد هضايذُ تِ ًفش دٍم ٍاگزاس ٍ دس صَست اًصشاف ًفش دٍم ،سپشدُ اٍ ًيض تِ ًفغ ستاد هثاسصُ تا هَاد هخذس ضثظ هي گشدد.
ي) تِ شخصي وِ تْاء پيشٌْادي اٍ دس هشتثِ دٍم لشاسداسد ،تِ ششعي اتالؽ هيشَد وِ تفاٍت تْاء پيشٌْادي اٍ تا تشًذُ هضايذُ اص هثلؾ سپشدُ
تيشتش ًثاشذ .دس ؿيشايٌصَست سخَع تِ اٍ هوٌَع است.
ن) دس صَست تساٍي ليوت پيشٌْادي تشًذگاى هضايذُ اػضاء وويسيَى استاى هي تَاًذ تِ ليذ لشػِ هال سا تِ تشًذُ هضايذُ ٍاگزاس ًوايٌذ..
ل) وليِ ّضيٌِّاي هشتَط تِ تشگضاسي هضايذُ تؼْذُ تشًذُ هضايذُ خَاّذ تَد.
م) وويسيَى فشٍش دس سدّ يا لثَل پيشٌْادّا تا سػايت ششٍط فَقالزوش هختاس هيتاشذ.

اينجانب ...................................................فسشند  .......................اش هوضوع هصايده شوازه  ...............................دز تازيخ  ................باشديد نووده
و با آگاهي كاهل ضون پريسفتن كليه شسايط فوق ،خواستاز خسيد اهوال هوزد نظس خود بشسح جدول ذيل هي باشن .ضوناً يک بسگ چک
تضويني به شوازه  ...................................به هبلغ  ...................................زيال بابت ده دزصد هبلغ پيشنهادي به پيوست تسلين هي گسدد.
امضاء خريدار
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