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) منا قصه(آگهي استعالم بها

در نظر دارد و ايرادات اساسي آسانسور 8475/96/111براساس مجوز شماره شبكه بهداشت ودرمان شهرستان اليگودرز شهيد بيمارستان تعميرات
از متقاضيان دعوت ميگردداستعالم را با مشخصات مندرج در اسناد پيوست از طريق وليان  با توجه به متن آگهي وساير اسناد نسبت به شركت واگذار نمايد لذا

.وارائه پيشنهاد خود اقدام نمايند استعالمدر 

: استعالمنحوه دريافت اسناد
 مي توانند به طريق ذيل اقدام نمايند14/06/96لغايت08/06/96از تاريخ استعالم متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد

 تكروa4بر روي كاغذ استعالم ودريافت وچاپ اوراق)www.lums.ac.irبه نشاني(م پزشكي لرستان مراجعه به سايت دانشگاه علو

: نحوه ارائه پيشنهاد قيمت
روز08/06/96در مهلت زماني استعالم پيشنهاد وساير اسناد در دبير خانه بيمارستانپس)13(ساعت14/06/96لغايت پايان وقت اداري از شماره

. گردد واحد حراست شبكه بهداشت تحويل 
.توسط متقاضي امضائ ومهر شود استعالم اسناد: تبصره
روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات به سايت دانشگاه مراجعه نمايند:2تبصره  الزم به دكر است متقاضيان محترم تا

: ات دريافتيزمان ومكان پاك
.مي باشد10ساعت15/06/96زمان جهت بازگشائي پاكات ابتداء روز

 مبلغ ،نوع وچگونگي ارائه تضمين شركت در استعالم
با) الف .ريال مي باشد 500000000مبلغ تضمين برابر

آن شهيد وليانپرداخت بيمارستان جاري بانك ملت به نام 58/57473738مبلغ فوق به صورت واريز وجه نقد به حساب شماره كد وارائه رسيد
 6861886486وكد پستي 14000282344شناسه ملي 411399958955اقتصادي 

، فيش واريزي يا ضمانت نامه بانكي مي بايست نام شخص: نكته حقيقي قيد/ گر به عنوان يك شخصيت حقوقي استعالم در قسمت نام پرداخت كننده
.شود 

:نحوه تنظيم پاكات–8نح-4
و با حروف بزرگ به صورت:1–8 ، دقيقاً .مشخص شوند)ج(–)ب(–) الف(هريك از پاكت ها بايد بر حسب مورد
و آدرس-استعالم درج نام موضوع:2–8 و نام دستگاه استعالم نام،شماره تماس .گزار بر روي پاكت ها الزامي است استعالم گر
و مهر شده قرار داده شوند همه پاك:3–8 و الك .ت ها بايد در لفاف مناسب
و اسناد:4–8 و) كه همگي آنها نهايتاً در يك پاكت گذاشته مي شوند(در سه پاكت مجزّا استعالم الزم است كليه پيشنهادات تنظيم

و مهر شده ارائه گردند  .به صورت الك
:محتويات پاكت هاي پيشنهادي–9
:الف(اكتپ:1–9 (

.)رجوع شود» راهنماي شركت در مناقصهمبلغ ضمانت جهت توضيح به بند( استعالم تضمين شركت در
):ب(پاكت:9-2
 حاضر كه تمامي صفحات آن ممهور استعالم اسناد–1
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و ممضي به امضاء مجاز و اور.(گر باشد استعالم به مهر شركت و امضـاء الزم به تأكيد مجدد است كه تمام اسناد اق مي بايسـت مهـر
.)شوند 

و–شماره اقتصادي–كد پستي–آدرس–نام: گر شامل استعالم مشخصات–2 كه الزم است در فرم پـيش بينـي شـده ... شماره تلفن
. درج شود)1(شماره 

و گواهي رسمي: مدارك احراز هويت شامل–3 و اعضاء هيأت مديره دفاتر اسناد رسمي مبني كپي شناسنامه يا كارت ملي مديرعامل
و اسناد مالي  . بر صحت امضاء افراد مجاز به امضاء قراردادها

ها–4 تصديق شده) دفاتر اسناد رسمي: يا ساير مراجع صالحيتدار مانند(تصوير اساسنامه شركت كه بايستي از جانب اداره ثبت شركت
؛ الزم به ذكر است كه موضوع فعاليت شركت بايد مطابق  .با موضوع مناقصه حاضر باشد باشد

و آخرين تغييرات–5 .شركت كه داراي اعتبار باشد) يا تصميمات(تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس
 تصوير گواهينامه صالحيت پيمانكاري–6
:ج(پاكت:3–9 (

و حروف ذكر گردد(پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده )قيمت ها به عدد
: استعالم شرايط

در-1 . جهت اشخاص حقوفي مجاز مي باشند استعالم شركت
و نگهداري مدت قرارداد-2 از تاريخ قرارداد مي باشد تعمير .يكسال شمسي
6/6/67آيين نامه تشخيص صالحيت وارجاع كار به پيمانكاران مصوب56هر گاه معلوم شود كه مناقصه گران با هم تباني كرده اند طبق ماده-3
شده . يات وزيران با آنان برخورد خواهد
از اعتبار پيشنهادها است بديهي است در صورت انقضـاءمدت فـوق هيچگونـه اعتراضـي مسـموع-4 مهلت اعالم اعتراضات به مناقصه يك ماه پس

.نخواهد بود 
در-5 . به معناي قبول كليه شرايط آن است استعالم شركت
ااستعالم-6 هر يك در رد يا قبول .ز پيشنهادات مختار است گزار
.موظف به رعايت قانون كار وطرح طبقه بندي مشاغل جهت افراد شاغل مي باشد استعالم برنده-7
روز تحويل مناقصـه استعالم برنده-8 و ظرف مدت حد اكثر پنج متعهد مي باشد ده درصد كل مبلغ قرارداد را ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تهيه

از مقررات مذكور ضمانت نامه وي ضبط خواهـد شـد وبـا برنـده دوم قـرارداد منعقـد ميگـردد در صورت.گزار نمايد  هر يك ودر صـورت عـدم. عدم انجام
از انعقاد قرار داد تضمين وي نيز به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط ميگردد  .امتناءبرنده دوم

.حق واگذاري كلي يا جزئي موضوع پيمان را ندارد استعالم برنده-9
بر جهل بـه موضـوع استعالم برنده-10 از انعقاد قرارداد هيچ ادعايي دال از كليه شرايط وامكانات موجود درواحد فوق بازديد بعمل آورد كه پس مي بايست

. مسموع نمي باشد 
. شركت كنندگان اقرار مي نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت نمي باشد-11
در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتكاليف تعيين شده از سوي واحد مناقصه گزار استش-12 .ركت
تر تيب اثر نخواهد داد-13 از موعد مقرر واصل گردد .به پيشنهادات مبهم ،مشروط وپيشنهاداتي كه پس
شرك-14 بر عدم رضايت مناقصه گزار شخص در كميسيوندر صورت وجود مستنداتي دال ت كننده در طي مناقصه طي سالهاي قبل ،مدارك دريافتي وي

.مناقصه مفتوح نمي شود
از اجراي خدمات وانعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد تضمين شركت مسترد وبرنده حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي استعالم هرگاه-15 گزار

. از اين بابت نخواهد داشت 
و متعهد به رعايت مسائل اخالقي وشئونات مذهبي باشد قاضيمت-16 . موظف است درانتخاب افراد شاغل به منظور انجام كارباهماهنگي كارفرما اقدام نمايد
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فـ-17 از كيفيت كارپيمانكارراضي نباشد قرارداد ي مـابين بصـورت يكطرفـه كارفرما نسبت به عقد قرارداد ولغو آن، اختيارتام ويكطرفه دارد وچنانچه به هردليل
. درضمن مرجع تشخيص كيفيت كار پيمانكار خود كارفرما مي باشد. ازناحيه كارفرما فسخ خواهد شد

.در صورت اتمام قرارداد تا تعيين پيمانكار جديد پيمانكار موظف مي باشد موضوع قرارداد را با قيمت پيشنهادي در قرارداد انجام نمايد-18
.فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده پيمانكار طرف قرارداد مي باشد در صورت-19
و پيمانكار در مقابل دستگاه-20 و كيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است . گزار پاسخگو است استعالم ضمانت حسن اخالق كاركنان
و پرداخت صورت وضعيت پيمانكا-21 و ماليات متعلقه به حساب هاي مربوطه در موعد مقرر اقدام نمايد ر مشروط بـه پيمانكار متعهد است نسبت به واريز بيمه

.رعايت بند ذكر شده مي باشد

.كليه افرادي كه به كار گرفته مي شوند بايستي فاقد سوء پيشينه كيفري باشند-22
در صـورت عـدم تأييـد توسـط پيمانكار-23 و متعهد مي گردد پرسنلي را به كار گيرد كه توانايي جسمي وروحي الزم را براي فعاليت مورد نظر داشـته باشـند

.مناقصه گزار پيمانكار موظف به جايگزيني نيروي مربوطه مي باشد 
كه-24 در صورتي اياستعالم پيمانكار موظف است دو ماه صورت وضعيت .شان را پرداخت ننمايد حق هيچگونه اعتراضي نداشته باشد گزار تا
و پرداخـت بهـاي تجهيـزات مربو-25 و تجهيزات مربوط به بيمارستان توسط كاركنان شركت پيمانكار موظف به تعمير طـهدر صورت ايجاد خسارت به وسايل

.باشد مطابق با نظر كارشناس مي
و مونتاز باشند شرکت ھا جھت شرکت در مناقصه حتما بايد-26 .دارای پروانه طراحی
در شهرس-27 در مناقصه برنده شوند بايد يك نفر را به عنوان مقيم تان اليگـودرز چنانچه هر شرگتي در استان لرستان به غير از شركت هاي شهرستان اليگودرز

. به بيمارستان شهيد وليان معرفي كنند

و نگهداري قرارداد  آسانسورتعميرات اساسي
م-1 ي آسانسور را متعهد گردد كه مبناي و نگهداري ساالنه بلغ شركتي كه به عنوان برنده تعميرات اساسي آسانسور مشخص مي گردد مي بايست تعمير

در مناقصه مي باشد  و نگهداري پايين ترين مبلغ پيشنهاد قيمت شركت هاي شركت كننده .قرارداد تعمير
از سوي پيمپرداخت مبلغ قرارداد پيمانكار-2 و ارائه مفاصا حساب تعمين اجتماعي و تائيد ناظر و كسر سپرده حسن انجام كاربعد ارائه صورت وضعيت .انكار
 پيمانكار موظف است-3
و خرابي پس از اطالع حداكثر ظرف1-3 در مواقع اضطراري  ساعت24اعزام تكنسين
از سيستم آسانسور2-3 دو هفته يكبار هر  بازديد دوره اي
و ارئه راه حل جهت رفع عيب3-3 و شناسايي قطعات وسيستم هاي فرسوده  عيب يابي
و درصورتيكه خروخ دستگاه يا قطعات يا لواز-4 و استقرار دستگاه انجام دهد در محل نصب م آن جهت پيمانكار موظف است كليه عمليات موضوع قرارداد را

در خارج از محل مذكور ضروري باشد موضوع و با اخذ رسيد جهت انجام تعميرات مربوطه تحويل پيمانكار گرددتعمير .بايد توسط دستگاه نظارت كتبا تاييد
پي-5 از دريافت و تعمير داشته باشد پيمانكار متعهد است پس در فواصل انجام سرويس به تشخيص دستگاه نظارت دستگاه نياز به بازرسي ام كار فرما چنانچه

و رفع آنها اقدام كند در اسرع وقت نسبت به باز و نواقص بر اساسو چنانچه پيمانكار در موضوع قرارداد.ديد از دستگاه تشخيص عيب تاخير نمايد بازاي تاخير
از مبلغ قراداد كم مي شود كه  از محل مطالبات پيمانكار برداشت نمايد كارفرمانظر كارشناس .مي تواند مبلغ را

در متن قرارداد ذكر مي گردد دستگاه مذكور انجام آن را چنانچه به تشخيص دستگاه نظارت-6 به پيمانكار ابالغ نمايد انجام تعميراتي به غير از انچه كه
و مدت انجام كا و آزمايشات مربوط به راه اندازي دستگاه و در اينصورت هزينه تعميرات و پيمانكار ملزم به انجام اين قبيل تعميرات بوده ر توسط وي پيشنهاد

 اين قبيل تعميرات تعميرات خاص ناميده مي شود. صورت تائيد كتبي كارفرما نسبت به انجام آن اقدام مي نماييد در
و توسط وي .انجام پذيرد چنانچه به تشخيص دستگاه نظارت لزوم تعميرات خاص بدليل عملكرد غلط پيمانكار ايجاد گرديده باشد تعمير مذكور بايد به هزينه

در دستگاه بايد مطابق استاندارد باشد.كيفيت مواد-7 و لوازم مورد مصرف هر زمان كه بخواهد مي تواند دستگاه. قطعات و لوازم.مواد.دستگاه نظارت قطعات
و پيمانكار مو و آزمايش قرار دهد و كارائي مورد بازديد و فراهم نمودن امكانات مذكور را از لحاظ كيفيت چظف به همكاري نين بازرسيدر حد معمول براي

.مي باشد
در موارد ذيل قرارداد از طرف كارفرما قابل فسخ مي باشد-8
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دو هفته1-8 در انجام موضوع قراردادتاخير غير موجه بيش
در اجراي تعهدات موضوع قرارداد به تشخيص كار فرما2-8 و فني پيمانكار  عدم توانايي مالي
ت3-8  شخيص دستگاه نظارت عدم رعايت اصول فني توسط پيمانكار به
 واگذاري قرارداد به غير بدون موافقت كتبي كارفرما4-8
 ورشكستگي پيمانكار5-8
 انحالل شركت پيمانكار6-8

م-9 از علل راهرگاه كار فرما قرارداد را به يكي و بدون احتياج به انجام دادن تشريفپ كتبا با طالع شروحه فوق فسخ كند مراتب ات يمانكار مي رساند
و اداري مبالغ  و) سپرده(ضمانتنامه%5قضائي و ضبط مي نماي%10حسن انجام تعهدات .دسپرده حسن انجام كار را به سود خود وصول

.تعميرات اساسي آسانسور شامل موارد زير است-10
) peer door openingسيتم+تابلو هاي جديد با سيستم برق اضطراري(تعويض تابلو هاي فرمان1-10
و درب كابين با روكش استيل2-10  تعويض درب طبقات
 تغيير سيم كشي تابلو3-10
و شاسي موتورها4-10  تقويت سكوها
و طبقات(نصب شاسي هاي كارتي5-10 بر) كابين  براي آسانسورهاي تخت
 تعويض كفشك هاي كابين6-10
 تايي باشد3تعداد كرپي هاي7-10
ها نصب اورلود ديجيتال براي8-10  تمامي كابين
و موتور خانهاجراي راه پله9-10 در پشت بام  براي عبور

1تعويض فلكه موتور آسانسور شماره10-10
از رولر11-10  براي حركت بهتر)كفشك غلطكي(استفاده
5تعويض موتور آسانسور شماره12-10
 تعمير دستگيره هاي داخل آسانسور13-10
 تمام آسانسورها گرفتن استاندارد جهت14-10
ه15-10  اي زير موتورها در صورت ضعيف بودتقويت شاسي
بروز كند چنانچه طرفين قرار داد نتوانند موضوع را از طريق توافق رفع نمايند-11 و پيمانكار از طريق مراجعه به مراجعدر صورتيكه اختالفاتي بين كارفرما

و فصل خواهد شد م است كه تا حل اختالف تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده دارد اجرا نمايد در غير اينصورت كار فرما پيمانكار ملز.صالحه قانوني حل
و به تشخيص خود نسبت به پيمانكار عمل خواهد نمود  طبق قرار داد



 بسمه تعالي
و خدمات بهداشتي درمان ي استان لرستان دانشگاه علوم پزشكي

، درمان شهرستان اليگودرز  شبكه بهداشت

 2222212: مبارزه با بيماريها   2226000 – 2225798 – 225698: بان ساحلي تلفن خيا

ب................ به عنوان نماينده صالحيتدار شركت ...............اينجانب ررسي وپذيرش تعهد ومسئوليت در مورد مطالب ومندرجات پس از
.وپس از بازديد از محل وبا اطالع كامل از شرايط كار مبلغ پيشنهادي خود را به تر تيب ذيل اعالم مينمايم استعالم آگهي وشرايط 

توضيحاتپيشنهاد قيمت ريالنوع كارردبف
و رفع عيب هاي اساسي آسانسور1 تعمير

تعمير ونگهداري آسانسور به صورت2
ساالنه

: اعضاء كه حق امضاء دارند نام ونام خانوادگي
 امضائ ومهر شركت كننده

:آدرس
 شماره تلفن تماس

:شماره اقتصادی

 شماره شناسه ملی


