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  بسمه تعالی
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  )عمومی دعوتنامه شرکت در مناقصه(

  

  

  :موضوع

  الشترشهرستان  )ره(امام خمینی   بهسازي اورژانس وآزمایشگاه بیمارستان و ژه تعمیرپرواجراي 
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 بسمه تعالی

  عمومی دعوتنامه شرکت در مناقصه

  : به

  :نشانی

  ه علوم پزشکی لرستان دانشگا:  از      

  .بدینوسیله از شما دعوت می شود در مناقصه اي با مشخصات مشروحه ذیل شرکت نمائید 
  شهرستان الشتر) ره(امام خمینی   بهسازي اورژانس وآزمایشگاه بیمارستان و اجراي پروژه تعمیر : موضوع مناقصه-1
  :شرح مختصري از مشخصات و مقادیر کار -2

ودستور کارهایی که توسط کارشناسان فنی دانشگاه درحین انجام کار صادر مشخصات فنی  نقشه و مطابق با 
  میشود

  .متر طول می باشد  -متر مربع ، حصار     - متر مربع ، محوطه 1050-  :ساختمان  سطح اجرایی  -
  الشتر)ره(اورژانس بیمارستان امام خمینی  :  پروژه  محل اجراي -3
  .آن افزایش یا کاهش دهد% 25مبلغ پیمان را تا  ریال و کارفرما مختار است95710285950مبلغ برآورد کار- 4
   ماه   6: پروژه مدت اجراي  -5
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان: کارفرما -6
  پزشکی لرستان دانشگاه علوم  مدیریت توسعه ، تأمین منابع فیزیکی ، امور عمرانی و تجهیزاتی: دستگاه نظارت -7
  .یابان معلم دانشگاه علوم پزشکی لرستان خ –خرم آباد -
  مدیریت توسعه وتامین منابع فیزیکی -دانشگاه علوم پزشکی لرستان: ار دستگاه مناقصه گز-8
قرار ) الف(به صورت مشروحه ذیل در پاکت  ریال است که باید000/000/514مبلغ تضمین شرکت در مناقصه -9

بدیهی است ارائه هر نوع تضمین دیگري به  .ار گردد  مناقصه گز ویلهمراه سایر اسناد مناقصه تح به داده شود و
  .غیر از دو بند ذیل قابل قبول نمی باشد

  ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه  -الف
  به نفع دانشگاه علوم پزشکی لرستان) سیبا (ملی بانک  0110901516007به شماره حساب  9واریز مبلغ بند  -ب
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بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل   صورتجلسه گشایش پاکات هاي فوق باید حداقل سه ماه از تاریخ اعتبار تضمین مدت -10

  .باشد و عالوه بر آن ضمانتنامه هاي بانکی باید طبق فرمهاي مورد قبول تنظیم شود  تمدید

  .به فروش میرسد  18/09/96رخمو شنبه روزقت اداري پایان وتا  12/09/96شنبه یکاسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از تاریخ  - 11

  : نشانی محل فروش اسناد مناقصه  - 12

  مدیریت منابع فیزیکی وامور عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خیابان معلم   -خرم آباد 

ملی مرکزي واریز و بانک ) 2178354904003(به شماره  ریال است که باید بحساب سیبا000/000/1/قیمت اسناد مناقصه - 13

  .گردد  دانشگاهدفتر فنی  امور قراردادهاي جهت دریافت اسناد مناقصه تحویل  فیش آن

 مورخ  شنبهیک چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه ، مایل به شرکت در مناقصه نیستید ، مراتب را تا آخر وقت اداري روز  - 14

  .   اطالع دهید کتباً به دستگاه مناقصه گزار 26/09/96

  .می باشد   28/09/96مورخ   شنبه  سهروز  صبح9تا ساعت : آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد - 15

  .واقع در خیابان معلمدانشگاه علوم پزشکی لرستان  حراستاداره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها - 16

  .مضاي مجاز تحویل خواهد شد اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماینده شما با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و ا- 17

در صورتی که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده و یا قرارداد منعقد نموده اید از ظرفیت - 18

  .اعالم نمایید ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز شما تجاوز نماید مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار

اتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمائید و دستگاه مناقصه گزار و کارفرما از موضوع اطالع در صورتیکه مر-

حاصل نمایند ، مجازند که تا قبل از تعیین برنده مناقصه ، پیشنهاد را حذف و پس از انعقاد قرارداد نیز نسبت به خلع ید از مناقصه 

  .قانونی دیگر معمول دارند  گر متخلف اقدام نمایند و یا اقدام

 سد و همراه با پیشنهاد قیمت تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهد آور و مناقصه گر بر- 19

  .تسلیم شود 
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آزاد  تاح پیشنهادهااز طرف هر یک از مناقصه گران در جلسه افت معرفی شده باشد "که کتبارسمی  حضور یک نفر نماینده - 20
  .است
  .دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است - 21
کلیه ضمائم اسناد مناقصه توسط پیمانکار تکمیل و و  بررسی قرار می گیرند که اوراق پیشنهادهاي ارائه شده در صورتی مورد - 22

  .با مدارك الزم اعاده شده باشند 
هد است قبل از تسلیم پیشنهادات از محل اجراي پروژه مورد نظر بازدید نموده و با توجه به در نظر متع مناقصه گر - 23

  .گرفتن موقعیت مکانی ، وضعیت زمین بعد مسافتی و سایر ابعاد دیگر قیمت پیشنهادي خود را اعالم داشته است 
عیین شده براي تجهیز ، طرح موظف است پس از تحویل گرفتن محل پروژه با توجه بمدت تمناقصه گر  - 24

  .جانمایی تجهیز کارگاه را بشرح ذیل تهیه کرده و پس از تایید کارفرما نسبت به اجراي آن اقدام نماید 
  و دستگاه نظارت تجهیز دفاتر کار مناسب جهت پرسنل کارگاهی -

نامه بانکی معتبر  می باشد معادل پنج درصد مبلغ پیمان و بصورت ضمانت) انجام تعهدات(تضمین انجام قرارداد - 25
هفته از تاریخ ابالغ کتبی  متعهد است ضمانتنامه حسن انجام تعهدات را ظرف مدت حداکثر یک هو برنده مناقص

در صورت تاخیر در ارائه ضمانتنامه یاد شده کارفرما اختیار دارد ضمن ضبط ضمانتنامه شرکت . کارفرما ارائه نماید 
  .ن با شرکت کننده بعدي واجد شرایط اقدام نمایددر مناقصه نسبت به عقد پیما

  .پرداخت نمیشود: پیش پرداخت - 26
 اجرايدرصد حجم کار تقاضاي هیچگونه وجهی را ننماید و پس از  50پیمانکار متعهد می گردد تا انجام دادن - 27
ژه نسبت به ارائه توسط ناظر و کارشناس فنی پروو تائید  الیمتناسب با پیشرفت ری درصد پیشرفت فیزیکی 50

  .صورت وضعیت کارکرد به امور مالی اقدام نماید
 28 -در خصوص پرداخت صورت وضعیتهاي کارکرد پیمانکار بجاي دریافت وجه نقد، : نحوه پرداخت

دریافت خواهد نمود و پیمانکار ) دانشگاه علوم پزشکی ( از کارفرما با سررسید دو ساله خزانه اسناد اوراق 
خزانه اسناد ا علم و اطالع از اینکه در ازاي کارکرد خود و ارائه صورت وضعیت اوراق متعهد میگردد ب

  .دریافت خواهد نمود در مناقصه شرکت نموده و پیشنهاد مالی خود را ارائه داده است
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  قبول شرایط مناقصه) 1ماده 

هر پیشنهادي که مطابق با شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن نبود و شرایط خاص دیگري باشد کان : الف 
  .لم یکن تلقی خواهد شد 

پیشنهاد مناقصه باید حداکثر تا تاریخی که در دعوت نامه ارسالی یا آگهی منتشره در جراید تعیین گردیده در : ب 
تحویل گردد ، بدیهی است به هیچ یک از )  3صفحه  دعوتنامه 16در بند (مقابل اخذ رسید کتبی به محل مقرر

  .دعوتنامه دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد  15پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر در بند 
پس از انقضاي موعد تسلیم پیشنهادات که در دعوت نامه ارسالی تعیین گردیده هیچگونه پیشنهادي مبنی بر : ج 
  .یر اصالح پیشنهادات ارائه شده به هر عنوان که باشد پذیرفته نخواهد شد تغی

  .می باشد  روز 20از تاریخ گشایش پاکات مناقصه بمدت   : مدت اعتبار پیشنهادها ) 2ماده 

و ) الف ( ر شده و با حروف ـجداگانه و الك و مه ر در پاکتهايــباید به ترتیب زی :مناقصه  اسناد و مدارك پیشنهاد)3ماده 

بشرح ذیل عالمت گذاري شود و پس از قراردادن آنها در یک پاکت بزرگتر با ذکر نام و نشانی و تلفن مناقصه گر و ) ج ( و ) ب ( 

    .دانشگاه داده شود و رسید اخذ نمایند اداره حراستعنوان پروژه در روي پاکت تحویل 

  . مناقصه  ضمانت نامه شرکت در :  شامل ) الف ( پاکت   – 1 – 3

روزنامه رسمی آخرین –) برابر با اصل ( رونوشت مصدق اساسنامه شرکت  مشخصات فنی  ،نقشه و شامل ) ب ( پاکت   - 2 – 3
  فرم خود اظهاري   -تغییرات اعضاي هیأت مدیره شرکت 

ب ( در پاکت ) امضاي مجاز  (مشخصات فنی ممهور شده به مهر شرکت و امضاء مدیر عامل ، نقشه و  اسناد مناقصهارائه  – 3 -3

  .الزامی می باشد) 

توضیح اینکه هیچ گونه اطالعاتی که به قیمت مربوط باشد و از آن تمام یا بخشی از مبلغ پیشنهادي قابل استخراج باشد  – 4 – 3
   .قرار گیرد) ب ( نباید در پاکت 

  .پیشنهاد قیمت  برگ فقط) ج ( پاکت   -  5 – 3
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   :پیشنهادات مناقصه ح افتتا )4ماده 
جلسه داده و پیشنهاداتی را که تا موعد مقرر  تشکیل 28/90/96مورخ  شنبه سه صبح روز 10کمیسیون مناقصه در ساعت   4 – 1

 روز  صبح9ساعت بدیهی است کلیه پیشنهادات می بایست حداکثر تا . وصول گردیده باشد را باز و مورد رسیدگی قرار خواهد داد 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان گردد به پیشنهادات واصله بعد از این ساعت ترتیب اثر داده  اداره حراستتسلیم   28/09/96شنبه سه 

   .نخواهد شد
شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه گشوده می شود چنانچه ضمانتنامه کامل و ) الف ( پاکت پاکتها ابتدا براي  گشودن   4 – 2

آن نسبت محتویات بودن حاوي اسناد و مدارك مناقصه باز می شود در صورت کامل و بدون نقص  )ب (  پاکت بدون نقص باشد
  .اقدام خواهد شد ) پیشنهاد قیمت ) ( ج ( به گشایش پاکت 

در مناقصه وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان دانشگاه علوم پزشکی لرستان تبانی کرده اند مناقصه هر گاه   4 – 3
ار تعیین خواهد شد حق شرکت در مناقصات بعدي را نخواهند زعالم و شرکت کنندگان متخلف تا مدتی که توسط مناقصه گباطل ا

  .متخلفین طی صورتجلسه اي به معاونت عمرانی استانداري معرفی خواهند شدداشت و اسامی 
بول نظر خود را کتبا به نفر اول مناقصه اعالم کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته از روز قرائت پیشنهادات واصله مورد ق  4 -4

  .نموده و در این هنگام سپرده شرکت در مناقصه سایر شرکت کنندگان به استثناي نفرات اول و دوم آزاد خواهد شد 
داد اقدام پیشنهادها  مکلف است نسبت به امضاء قرار از ابالغ کتبی و قبل از اتمام مدت اعتبار یک هفته پسبرنده مناقصه   4 – 5

نماید در صورت عدم انعقاد قرارداد ضمانت نامه شرکت در مناقصه او به نفع دانشگاه علوم پزشکی ضبط می گردد و با نفر دوم 
   ).مشروط به اینکه تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد . ( قرارداد منعقد می گردد

  .رائه برنامه زمانبندي مطابق با مدت پیمان در زمان انعقاد قرارداد می باشدمناقصه موظف به ابرنده   4 – 6
روز قبل از تاریخ افتتاح پاکات فرصت دارد  2چنانچه در اسناد مناقصه اشتباه و یا اشکالی مشاهده شد پیمانکار  ) 5ماده  

  .ل و ابهام اقدام نمایددرخواست کتبی خود را با ذکر اشتباه اعالم تا مناقصه گزار نسبت به رفع اشکا
از سوي  "توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباهر گونه  ) 6ماده  

    .و مدارك پیمان منظور خواهد شد اسناد ءار اعالم و جزدستگاه مناقصه گز
ل و بدون قید شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب و نقص و قلم باید از هر حیث کامپیشنهاد هاي مناقصه  ) 7ماده 

در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارك مناقصه یا پیشنهاد مشروط ، مبهم و بر خالف شرایط . خوردگی نداشته باشند
نام این گونه پیشنهاد . د می شود به پیشنهاد دهنده مسترد "مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی ، آن پیشنهاد مردود است و عینا

  . دهندگان به مراجع مربوطه اعالم می شود تا اقدامهاي الزم در مورد آنان بعمل آید
  .تهیه شده است  1396بر اساس فهارس بهاء سال  این پروژه الی برآورد ریمبلغ محاسبه ي  ) 8ماده 
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