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 بروجرد)ره(سول اكسيژن طبي بيمارستان امامپك)مناقصه(آگهي استعالم بها

و و مـدير قائم مقام12/07/96- 10977/96/111با استناد به مجوز شماره بروجرددرمان شهرستان شبكه بهداشت بودجـه معاونت توسعه
 ، ،؛ در نظر دارد دانشگاه علوم پزشكي لرستان ، تأمين سرتهيه و بـهرابروجـرد)ره(بيمارستان امام خمينـي طبي يس كپسولهاي اكسيژنوشارژ

طبا مدت يكسال  واجـد لـذا از متقاضـيان.واگـذار نمايـد واجد شـرايط به پيمانكاران مناقصه برگزاري ريق مشخصات مندرج در اسناد پيوست از
ميالشرايط و دعوت دسا گردد با توجه به متن آگهي مدرارائه پيشنهاد خودور مناقصهير اسناد نسبت به شركت .اقدام نمايندقرر مهلت

:نحوه دريافت اسناد مناقصه
.مي توانند به طريق ذيل اقدام نمايند 02/10/1396لغايت 28/09/1396متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ

 تكروa4دريافت وچاپ اوراق مناقصه بر روي كاغذو) lums.ac.irبه نشاني(دانشگاه علوم پزشكي لرستان مراجعه به سايت

:نحوه ارائه پيشنهاد قيمت
و دانشـگاه علـوم واحـد حراسـت بـه 02/10/1396لغايت پايان وقت اداري روز 28/09/1396در مهلت زماني ساير اسناد مناقصه پيشنهاد

.تحويل گردد پزشكي لرستان
ا:تبصره .مهر شودو مضاءاسناد مناقصه توسط متقاضي
دانشـگاه علـوم پزشـكي لرسـتان الزم به دكر است متقاضيان محترم تا روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات به سـايت:2تبصره

.مراجعه نمايند

و : مكان پاكات دريافتي زمان
.مال دارد اين تاريخ تا چند روز تغيير يابدمي باشد ليكن احت10ساعت 03/10/1396زمان جهت بازگشائي پاكات ابتداء روز

، :نوع وچگونگي ارائه تضمين شركت در مناقصه مبلغ
.ريال مي باشد000/000/10/-مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه برابر با) الف

انـك ملـت بنـام حسـاب سـپردهب 5482219777يا فيش واريزي به شماره حسـاب بـانكي مبلغ فوق به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر
.شهرستان بروجرد تأمين گردد)ره(بيمارستان امام خميني 

گر: نكته ، فيش واريزي يا ضمانت نامه بانكي مي بايست نام شخص مناقصه .بعنوان يك شخصيت حقوقي قيد شوددر قسمت نام پرداخت كننده
گ و آدرس مناقصه ، شماره تماس ، نام .ر بر روي پاكت الزامي است درج نام موضوع مناقصه
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:راهنماي شركت در مناقصه

مي:تعاريف-1 :گردند واژگان به كار برده شده در اين مناقصه، به شرح ذيل تعريف
: يا كارفرما(مناقصه گزار) الف و درمان بروجرد(دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان) . كه اين مناقصه را برگزار مي كند) شبكه بهداشت

گر)ب و در مناقصه شركت مي كند: مناقصه .شخص حقوقي كه اسناد مناقصه را دريافت
: يا فروشنده(پيمانكار)ج و قرارداد) و متعهد به انجام موضوع مناقصه .برنده مناقصه
س–طرح قرارداد–شرايط اختصاصي–متشكل از شرايط عمومي: اسناد مناقصه)د و  ....اير اوراق پيوست فرم پيشنهاد قيمت
و خدمات بهداشتي درماني كشور« منظور: آيين نامه)ه و دانشكده هاي علوم پزشكي و معامالتي دانشگاه ها .است» آيين نامه مالي

 عمومي: نوع مناقصه–2
و سرويس كبسولهاي اكسيژن طبي: عبارتست از موضوع مناقصه–3 ، شارژ ، تأمين ليتري جهت بيمارستان امام خميني10و20–40تهيه
.توسط شركت برنده مناقصهبصورت حجمي شهرستان بروجرد)ره(

و مكان افتتاح پاكات-6 :زمان
شد10ساعت 03/10/1396مورخ يكشنبه:زمان .صبح اگر چه ممكن است تاريخ مزبور تغيير يابد كه برابر قانون اطالع رساني خواهد
ت: مكان ووسعه دانشگاه علوم پزشكي لرستان دفتر معاونت و در حد گنجايش سالن ؛ مناقصه گران نيز در صورت تمايل بـا انجام خواهد پذيرفت

و مكان افتتاح پاكـات. ميتوانند در جلسه افتتاح پيشنهادها شركت نمايند موافقت كميسيون مناقصات ، به منزله ابالغ رسمي زمان وجود اين بند
.بدون اينكه نيازي به ارسال دعوتنامه باشد باشد پيشنهادي مي

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

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

.)رجوع شود» راهنماي شركت در مناقصهمبلغ ضمانت جهت توضيح به بند(تضمين شركت در مناقصه
):ب(پاكت:9-2
و ممضي به امضاء مجاز مناقصه گر باشد–1 به.(اسناد مناقصه حاضر كه تمامي صفحات آن ممهور به مهر شركت تأكيد مجدد اسـت كـه الزم

و امضاء شوند  و اوراق مي بايست مهر .)تمام اسناد
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و–شماره اقتصادي–كد پستي–آدرس–نام: مشخصات مناقصه گر شامل–2 )1(كه الزم است در فرم پيش بينـي شـده شـماره ... شماره تلفن
. درج شود

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

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

و آخرين تغييرات–5 .شركت كه داراي اعتبار باشد) ماتيا تصمي(تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس
و امور اجتماعي جهت شركت-6 ، كار .تصوير گواهي تاييد صالحيت معتبر از اداره تعاون
:ج(پاكت:3–9 و حروف ذكر گردد(پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده) )قيمت ها به عدد

:ساير نكات– 10
، از واحد:1– 10 )2فرم شماره(رسيد دريافت دارند حراست مناقصه گران الزم است پس از تحويل اسناد مناقصه
و مدارك ارائه شده در پاكت:2– 10 ه)ب(و) الف(اسناد .يچ عنوان حاوي قيمت پيشنهادي باشد نبايد به
.پيشنهاد قيمت ميبايست فقط در جدول پيش بيني شده درج شود:3– 10
.هر مناقصه گر ميتواند تنها يك پيشنهاد مالي ارائه نمايد:4– 10
شد:5- 10 و مشروط توجهي نخواهد .به پيشنهادات مبهم، مخدوش
و يا پس گرفتن پيشنهرگونه تهيه،تحويل،اصالح،:6– 10 بجايگزيني و قابل گواهي تا قبل از پايان مهلـت ارائـه پيشـنهادات انجـام هاد مي بايست صورت كتبي
.شود
.ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد:7– 10
و نحوه اعالم برنده–نحوه افتتاح پيشنهادات– 11 :چگونگي ارزيابي
و مكان مقرر:1– 11 .تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان
و شركت كنندگان در جلسه–تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان:2– 11 .حاضران
آن) الف(گشودن پاكت تضمين:3– 11 و احراز صحت .و كنترل آن
.الف(در صورت احراز صحت پاكت)ب(افتتاح پاكت:4– 11 (
كر:6– 11 و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول)ج(دن پاكت قيمتباز ، و امضا .و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك
و امضاي صورتجلسه الزم با ذكر كليه موارد توسط كميسيون مناقصات–تهيه:7– 11 . تنظيم
، توسط كميسيون مناق:8– 11 و دوم پس از بررسي هاي فوق الذكر .صات اعالم خواهد شد برنده اول

، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد:1نكته . تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول
شد:2نكته و تضمين ساير مناقصه گران عودت داده خواهد ، ، تضمين آنان نگهداري و دوم .پس از تعيين برندگان اول
و:3نكته ؛ و اسناد مناقصه اتخاذ خواهد شد در تصميمات كميسيون مناقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه ها كميسـيون مـذكور

، مختار مي باشد و ساقط نمودرد يا پذيرش پيشنهادات با ذكر دليل .و مناقصه گر در اين زمينه حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب
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و ابطـال پيشـنهاد قيمـت خـود را ندارنـد:4نكته ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف مگـر اينكـه كميسـيون. بعد از گشايش پاكت ها
و تكميل پيشنهادات را طي مهلت خاص مطرح نمايد  . مناقصات از كليه مناقصه گران درخواست اصالح

، جهت استرداد آنها به ذينفع:9– 11 و تضمين پيشنهاد هاي رد شده .حفاظت از پاكت هاي قيمت
، دعوت به عمل آورد:10– 11 .مناقصه گزار در صورت تمايل مي تواند از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشايش پاكات پيشنهادي

:شرايط مناقصه
در–1 و حقيقي مجاز مي باشند جهت اشخاص مناقصهشركت .ضمنا اشخاص حقوقي در اولويت هستند. حقوقي
.مدت قرارداد يكسال شمسي از تاريخ قرارداد مي باشد–2
و ارجاع كـار بـه پيمانكـاران مصـوب56هرگاه معلوم شود كه مناقصه گران با هم تباني كرده اند طبق ماده–3 آيين نامه تشخيص صالحيت
وز6/6/67 .يران با آنان برخورد خواهد شد هيات
م–4 ناقصه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادات است بديهي است در صـورت انقضـاء مـدت فـوق هيچگونـه اعتراضـي مهلت اعالم اعتراضات به

.مسموع نخواهد بود 
.شركت در مناقصه به معناي قبول كليه شرايط آن است–5
يك–6 .و متقاضي حق هر گونه اعتراضي را در اين زمينه از خود سلب مي نمايداز پيشنهادات مختار است مناقصه گزار در رد يا قبول هر
و طرح طبقه بندي مشاغل جهت افراد شاغل مي باشد–7 . برنده مناقصه موظف به رعايت قانون كار
ت–8 و حداكثر ظرف مدت پنج روز تحويـل مناقصـه برنده مناقصه متعهد مي باشد ده درصد كل مبلغ قرارداد را ضمانت نامه حسن انجام عهدات

و با برنده دوم قرارداد منعقد مي گردد. گزار نمايد  و در صورت. در صورت عدم انجام هريك از مقررات مذكور ضمانت نامه وي ضبط خواهد شد
.امتناع برنده دوم از انعقاد قرارداد تضمين وي به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط مي گردد

.برنده مناقصه حق واگذاري كلي يا جزئي موضوع پيمان را ندارد–9
و امكانات موجود در واحد فوق بازديد بعمل آورد كه پس از انعقاد قرارداد هيچ ادعايي دال بر جهـ–10 ل برنده مناقصه مي بايست از كليه شرايط

.به موضوع مسموع نمي باشد
.الت نمي باشدمكاركنان دولت در معاول قانون منع مداخله شركت كنندگان اقرار مي نمايد مشم– 11
و تكاليف تعيين شده از سوي واحد مناقصه گزار است– 12 و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات .شركت در مناقصه
و پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر نخواهد داد– 13 ، مشروط . به پيشنهادات مبهم
وي– 14 ، مدارك دريـافتي در صورت وجود مستنداتي دال بر عدم رضايت مناقصه گزار شخص شركت كننده در طي مناقصه طي سالهاي قبل

.در كميسيون مناقصه مفتوح نمي شود 
ب– 15 و و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد تضمين شركت مسترد رنده حـق هيچگونـه ادعـاي هرگاه مناقصه گزار از اجراي خدمات

.جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت 
و– 16 و متعهـد بـه رعايـت مسـائل اخالقـي متقاضي موظف است در انتخاب افراد شاغل به منظور انجام كار با هماهنگي كارفرما اقدام نمايد

.شئونات مذهبي باشد 
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17 –، و لغو آن و چنانچه به هر دليل از كيفيت كار پيمانكار راضـي نباشـد قـرارداد فـي اختيار كارفرما نسبت به عقد قرارداد و يكطرفه دارد تام
.درضمن مرجع تشخيص كيفيت كار پيمانكار خود كارفرما مي باشد. مابين بصورت يكطرفه از ناحيه كارفرما فسخ خواهد شد 

م– 18 .ي باشد موضوع قرارداد را با قيمت پيشنهادي در قرارداد انجام نمايد در صورت اتمام قرارداد تا تعيين پيمانكار جديد پيمانكار موظف
.كليه كسورات قانوني قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد– 19

))فرم تحويل اسناد مناقصه به مناقصه گزار ((

ــب ــئول .......................... ..........................اينجان در ............................................... مس ــركت ــات ش ــه، پاك مناقص
ــي« ــولهاي اكسـ ــارژ كبسـ و شـ ــأمين ، تـ ــه ــي تهيـ ــام خمينـ ــتان امـ ــي بيمارسـ ــرد)ره(ژن طبـ » بروجـ

و درب بسـته پاكـت ............... تعـداد را طـي ...................................................... .................شركت بصـورت سـالم
.دريافت نمودم 

و نام خانوادگي ارائه كننده پاكت و نام خانوا نام  دگي مسئول مناقصه گزارنام
و تاريخ و امضاء و تاريخ مهر و امضاء  مهر



 بسمه تعالي

و خدمات بهداشتي  درماني استان لرستان دانشگاه علوم پزشكي
و درمان  بروجرد شهرسنان شبكه بهداشت

���� :���	�
–���� 	 �����
 ���� ���� ���� ����� 
�� ! :42530042 

:شماره
: تاريخ

: پيوست

))بر اساس مشخصات مندرج در ساير اوراق مناقصه پيشنهاد قيمت جدول((

........................................................................... شـركت) قـانونيدهنماين(به عنوان ............................................................ اينجانب
و مندرجات در آگهي و مسئوليت در مورد مطالب و پذيرش تعهد اجرا و–پس از بررسي با پس از بازديد از محلشرايط مناقصه و

د ، مبلغ پيشنهادي خود را بـه ترتيـب اطالع از قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت ، با اطالع كامل از شرايط كار ولتي
:زير اعالم مي نمايم 

زيهمچنين :ر خواهم بود ملتزم به رعايت نكات
ب–1 ، اقدام نمايم رنده شدنم ظرف مدت حداكثر پنج روزدر صورت و انعقاد قرارداد .نسبت به تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات
، الزامي براي واگذاري موضوع مناقصه به هيچ يك از پيشنهادها را ندارد–2 .اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار
ميهرگونه پيشن-3 و از مناقصه خارج ، تخلف محسوب گشته .گردد هاد يا نوشته اي خارج از موضوع درخواست در جدول فوق
و حروف نوشته شود–واضح–قيمت ها خوانا-4 و به عدد .بدون خدشه
، نوشته شود-5 .قيمت ها فقط براي مشخصات مذكور در اسناد مناقصه
و در اختيار گذاشتن تعداد-6 .ليتري استاندارد جهت بيمارستان تا پايان مدت قرارداد40عدد كبسول اكسيژن80تهيه

 توضيحات پيشنهاد قيمت نوع كاررديف
 ليتري40كپسولهاي1
 ليتري20كپسولهاي2

 ليتري10كپسولهاي3
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و شارژ كبسول-7 . بصورت رايگان به بيمارستانN2تحويل
، آگاهاز محل بازديد كرد-8 و نسبت به موضوع مناقصه .ي كامل دارمه
شر-9 ؛ تحت هيچ شدبا پايان يافتن زمان دريافت پيشنهادات در موعد مقرر . ايطي پاكت جديد از متقاضيان مناقصه وصول نخواهد

و تخليه يك عدد كبسول-10 ؛ بارگيري و تخليه بازاي هر بار ، بارگيري .ريال مي باشد كه تماما بعهده برنده مناقصه است 1000هزينه حمل
كل(حجم كلي قرارداد-11 . ستان اعالم مي شود تعيين مي گرددبر اساس برآورد نياز ماهيانه كه توسط مديريت بيمار) مبلغ
و-12 و پس از مدتي نادرستي اسناد و غير واقعي در مناقصه مذكور برنده شوم و اطالعات نادرست و ارائه آمار  در صورتيكه بدليل كتمان حقيقت

و ؛ مناقصه گزار اين حق را دارد كه نسبت به رد اسناد مناقصه و مدارك بنده به هر دليلي آشكار گردد و زيان و مطالبه ضرر فسخ قرارداد احتمالي
و ساقط مي نمايم.وصول آن به هر نحو و در مقابل حق هر گونه اعتراضي را در اين زمينه از خود سلب . مقتضي اقدام نمايد

و نام خانوادگي و تعهدآور پيشنهاد دهندهنام و امضاء مجاز :سمت
و تلفن و تاريخ: آدرس دقيق : مهر شركت


