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مجتمع آموزشي گلدشتتاسيسات)منا قصه(آگهي استعالم بها

وخوابگاه شهيد مطهري
وخوابگـاه شـهيد مجتمع آموزشي گلدشت در نظر دارد تعمير ونگهداري تاسيسات دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان لرستان

را با مشخصات مندرج در اسناد پيوست از طريق مناقصه واگذار نمايد لذا از متقاضيان دعوت ميگردد با توجه به متن آگهي وساير اسـناد مطهري
.نسبت به شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد خود اقدام نمايند 

:نحوه دريافت اسناد
 مي توانند به طريق ذيل اقدام نمايند12/10/96لغايت06/10/96ه از تاريخ متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مناقص

 تكروa4ودريافت وچاپ اوراق مناقصه بر روي كاغذ) www.lums.ac.irبه نشاني(مراجعه به سايت دانشگاه علوم پزشكي لرستان

:نحوه ارائه پيشنهاد قيمت
 پيراپزشكي مجتمعبه حراست)13(ساعت12/10/96لغايت پايان وقت اداري روز06/10/96پيشنهاد وساير اسناد مناقصه در مهلت زماني

 تحويل داده شود
.اسناد مناقصه توسط متقاضي امضائ ومهر شود: تبصره
به:2تبصره اطذالزم  الع از آخرين تغييرات به سايت دانشگاه مراجعه نمايند كر است متقاضيان محترم تا روز آخر مهلت فوق جهت

: زمان ومكان پاكات دريافتي
.مي باشد10ساعت13/10/96زمان جهت بازگشائي پاكات ابتداء روز

 مبلغ ،نوع وچگونگي ارائه تضمين شركت در مناقصه
مجتمـع آموزشـي بـه نـام ملـي بانـك1-0111046193008نوع وچگونگي ارئه تضمين به صورت واريز وجه نقد به حسـاب شـماره) الف

 6813833946كد پستي-. فيش در پاكت الفرائهاولرستانگلدشتاستان 
.ريال مي باشد000/000/45مبلغ تضمين برابر با

:راهنماي شركت در مناقصه

:واژگان به كار برده شده در اين مناقصه، به شرح ذيل تعريف ميگردند:تعاريف–1
: يا كارفرما(مناقصه گزار) الف .دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان كه اين مناقصه را برگزار مي كند)
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
و ساير اوراق پيوست–طرح قرارداد–شرايط اختصاصي–متشكل از شرايط عمومي: اسناد مناقصه)د  ....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
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و تعمير وراهبري تأسيسات مكانيكي والكتريكي: موضوع مناقصه–3 و ارائه انجام حجم كليه امور نگهداري مجتمـع آموزشـي واگذاري مديريتي
 گلدشت وخوابگاه شهيد مطهري

و مكان افتتاح پاكات-6 :زمان
شدصبح اگر چه ممكن است تاريخ مزبور تغي10ساعت13/10/96مورخ چهارشنبه:زمان .ير يابد كه برابر قانون اطالع رساني خواهد
و در حـد گنجـايش سـالن وبـا موافقـت مجتمع آموزشي گلدشت سالن جلساتدر مكان ؛ مناقصه گران نيز در صـورت تمايـل انجام خواهد پذيرفت

، به منزله ابالغ. كميسيون مناقصاتميتوانند در جلسه افتتاح پيشنهادها شركت نمايند  و مكان افتتاح پاكات پيشـنهادي وجود اين بند رسمي زمان
.ميباشد بدون اينكه نيازي به ارسال دعوتنامه باشد 

: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
ت–درج نام موضوع مناقصه:2–8 و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاكت ها الزامي است نام،شماره و آدرس مناقصه گر .ماس
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)دكه همگي آنها نهايتاً در يك پاكت گذاشته مي شون(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 اسناد مناقصه حاضر كه تمامي صفحات آن ممهور به مهر شرك–1 الزم به تأكيد مجدد اسـت كـه.(ت

و امضاء شوند  و اوراق مي بايست مهر .)تمام اسناد
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 اعضاء هيأت مديره: از هويت شامل مدارك احر–3  كپي شناسنامه يا كارت ملي مديرعامل
.موضوع فعاليت شركت بايد مطابق با موضوع مناقصه حاضر باشدباتصوير اساسنامه شركت كه بايستي–4
و آخرين تغييرات–5 .باشد شركت كه داراي اعتبار) يا تصميمات(تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس
نام(باشد5ضمنا شركت مي بايست داراي رشته تاسيسات با حداقل رتبه.تصوير گواهينامه صالحيت پيمانكاري از معاونت عمراني استانداري–6

)شركت در سامانه ساجا ثبت شده باشد 
: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 .نبايد به هيچ عنوان حاوي قيمت پيشنهادي باشد)ب(و) الف(اسناد
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جد:3– 10 .ول پيش بيني شده درج شود پيشنهاد قيمت ميبايست فقط در
.هر مناقصه گر ميتواند تنها يك پيشنهاد مالي ارائه نمايد:4– 10
شد:5- 10 و مشروط توجهي نخواهد .به پيشنهادات مبهم، مخدوش
تا:6– 10 و قابل گواهي و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي قبل از پايان مهلت ارائه هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني

.پيشنهادات انجام 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–ست اسامي پيشنهاد دهندگان تهيه فهر: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 (
و كنار)ج(باز كردن پاكت قيمت:6– 11 ، و امضا .گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبولو كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك
و امضاي صورتجلسه الزم با ذكر كليه موارد توسط كميسيون مناقصات–تهيه:7– 11 . تنظيم
شد:8– 11 ، توسط كميسيون مناقصات اعالم خواهد و دوم پس از بررسي هاي فوق الذكر .برنده اول
، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاو:1نكته .ت 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
رد تصميمات كميسيون مناقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه:3نكته ؛ وكميسيون مذكور در و اسناد مناقصه اتخاذ خواهد شد ها

، مختار مي باشد  .يا پذيرش پيشنهادات با ذكر دليل
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:10– 11 .به عمل آورد مناقصه گزار در صورت تمايل مي تواند از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشايش پاكات پيشنهادي

:شرايط عمومي مناقصه
و آگهــي آخــرينو از اســتانداري باشــد5در رشــته تاسيســات بــا حــداقل رتبــه شــركت بايــد داراي گواهينامــه صــالحيت–1 برابــر اساســنامه

و به ثبت رسيده باشد) تصميمات(تغييرات و شرايط انجام امور مربوطه بوده .، مناقصه گر بايد داراي زمينه
راجع به منع مداخله وزرا ونمايندگان مجلسين وكارمنـدان دولـت در معـامالت«مناقصه گر اقرار مي نمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانون–2

.، نمي باشد» 1337دولتي وكشوري مصوب ديماه 
، از نحوه مناقصه–3 و شرايط آن اطال–موضوع–مناقصه گر بايد قبل از ارائه پيشنهاد و نسبت بـه وظـايف مقتضيات محل ع كافي كسب نمايد

و و آگاهي نمي تواند هيچ يك از مفاد شرايط را ناديده گرفتـه ، مناقصه گر با عذر عدم اطالع ؛ بديهي است نقـض خود آشنايي كامل داشته باشد
.نمايد 
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و–4 و تكاليف تعيين شده از سوي و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات .احد مناقصه گزار است شركت در مناقصه
، ترتيب اثر نخواهد داد–مشروط–دستگاه مناقصه گزار به پيشنهادات مبهم–5 .فاقد سپرده وپيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد
از(دستگاه مناقصه گزار اختيار دارد هرگونه كسور قانوني–6 ب) بيمه،ماليات،عوارض وساير موارد: اعم ) پيمانكـار(ه طرف قـرارداد كه بابت معامله

و كارفرما قانوناً مكلف به كسر آن مي باشد را از بهاي كاركرد يا كاالي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد .تعلق مي گيرد
و دوم پس از طي مراحل قانوني مسترد–7 ، تضمين مناقصه گران به استثناء برندگان اول و سـپرده هـاي برنـدگان پس از تعيين برنده مناقصه

شد) با برنده اول(فوق پس از عقد قرارداد .به آنها مسترد خواهد
.برنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد:1تبصره
، تضـمين) انجام تعهدات(قرارداد امتناع يا از دادن تضميندر صورتي كه برنده اول به هر نحو از انعقاد:2تبصره در مهلت مقرر خودداري نمايـد

، مناقصه داراي برنده دوم باشد قرارداد با برنـده  و چنانچه بر اساس مقررات دوم شركت در مناقصه آن شركت به نفع مناقصه گزار ضبط مي گردد
؛ در صورت امتناع برنده دوم از انع ، تضمين وي نيز به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط مي منعقد مي شود قاد قرارداد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر

و مقررات مشخص مي شود  و نتيجه مناقصه بر اساس قوانين .گردد
، الزم است در زمان عقد قرارداد–8 ب10به منظور اطمينان از انجام تعهدات از سوي برنده مناقصه ه عنوان تضـمين انجـام درصد مبلغ قرارداد

از-قابل تمديد-ضمانتنامه بايد تا پايان مدت قرارداد معتبر(تعهدات به صورت ضمانتنامه بانكي به مناقصه گزار تسليم شود و صادره بي قيدوشرط
و به سود دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان باشد . بانك هاي مورد قبول مناقصه گزار تا) يك هفته از زمان اعالم برندهو در صورتي كه حداكثر

؛ شـخص دوم نيـز بـراي تسـليم) به صورت كتبي( و از شخص دوم دعوت به عمل خواهد آمـد ، تضمين برنده ضبط ، براي اين كار اقدام نشود
.ضمانتنامه حداكثر يك هفته فرصت دارد

.روز به استثناي ايام تعطيل خواهد بود20مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر-9
وي– 10 ، مدارك دريـافتي در صورت وجود مستنداتي دالّ بر عدم رضايت مناقصه گزار از شخص شركت كننده در مناقصه طي سال هاي قبل

و شخص مزبور حق اعتراض نخواهد داشت  . در كميسيون مناقصه مفتوح نمي شود
تا– 11 ؛ عليهذا ضروري است مناقصـه گـران25مناقصه گزار مختار است در صورت تمايل مقدار مورد معامله را درصد افزايش يا كاهش دهد

ك ، ادعايي عليه مناقصه گزار يا ارفرما نرخ هاي واحد خود را به نحوي ارائه نمايند كه در طول مدت قرارداد در صورت كاهش يا افزايش حجم كار
و متحمل زيان نشوند  .نداشته باشند

، براي مناقصه گزار حق تغيير يا اصالح– 12 و يا تجديدنظر در هر قسمت از اسناد مناقصه را قبل از انقضاء مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادات
و اگر چنين موردي پيش آيد اصالحات فوق ؛ در به صورت مكتوب از طريق كارفرماخود محفوظ مي دارد ، بـه اطـالع كليـه شـركت كننـدگان

.ت الزم را اعمال نمايندو در صورت نياز اصالحا. مناقصه خواهد رسيد
، تضمين– 13 و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد برنـده مناقصـه مسـترد) شركت در مناقصـه(هرگاه مناقصه گزار از اجراي خدمات

و برنده حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت  . خواهد شد
و ارجاع كار به پيمانكاران«56گران با هم تباني كرده اند طبق ماده هرگاه معلوم شود كه مناقصه– 14 مصوب» آيين نامه تشخيص صالحيت

شد 6/6/1367 ، با آنان برخورد خواهد . هيأت وزيران
گر(مدير عامل وهر يك از اعضاي هيات مديره شركت– 15 .باشندنميتوانند مدير عامل ويا عضو هيأت مديره شركتهاي مشابه) مناقصه
، الزاماً به معني تأييد پيشنهاد نمي باشد– 16 و پاسخ به سؤاالت مناقصه گران .ارائه طريق
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شد) غير از تضمين شركت در مناقصه(همه اسناد واصله– 17 و عودت داده نخواهد به همراه پيشنهادات به عنوان دارايي مناقصه گزار تلقي شده
ك و به اين ترتيب هر گونه هزينه .آزمايش يا ساير فعاليت هاي مربوط به مناقصه صرف شده نيز قابل پرداخت نخواهد بود–ارائه–ه براي تهيه،

، به استثناي بخش هايي كه عالمت محرمانه دارند– 18 مناقصه گزار هيچگونه تعهدي در قبال محرمانه بودن تمام يا بخشي از اطالعات واصله
؛ در اين صورت هر سن دي كه عالمت محرمانه دارد از طرف مناقصه گزار به همان درجه از محافظت جهت افشاء آن به شخص ثالث، نخواهد داد

.به عمل خواهد آورد كه در مورد اطالعات غير عمومي خود 
؛ بديهي است در صورت مضي– 19 ، يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها مي باشد فوق هيچگونه مدت) انقضاء(مهلت اعالم اعتراضات به مناقصه

.اعتراضي مسموع نخواهد بود 
، حجم نيازهاي اعالم شده كاهش يـا افـزايش يابـد؛ بنـابراين الزم– 20 ، ممكن است تا قبل از انعقاد قرارداد  با توجه به صالحديد مناقصه گزار

، قيمت هاي خود را به نحوي ارائه كنند كه كاهش يا افزايش فوق خللي در .روند اجراي تعهدشان ايجاد نكند است مناقصه گران عزيز
، توسط مناقصه گزار تأمين شده است–21 و منابع مالي موضوع مناقصه .اعتبار
.مناقصه گزار در رد يا پذيرش پيشنهادات ارسالي اختيار تام دارد-22
كاروپرداخت هزينه هاي جاري ودستمزدكاركنان خود مناقصه گرتعهد مينمايد درصورت برنده شدن وشروع به كار ،توانايي الزم جهت انجام-25

 را دارا است
. ؛ودرصورت عدم پرداخت مطالبات توسط كارفرما تادوماه،ميبايست كارخود را مطابق قرارداد ادامه دهد

: مناقصهاختصاصي شرايط
دا)پيمانكار(شركت-1 و نگهداري تاسيسات را .شته باشد ميبايست صالحيت الزم جهت انجام امور تعمير
، بهداشتي،برقي،حرارتي: موضوع مناقصه-2 و ارائه انجام حجم كليه امور نگهداري وراهبريوتعميروسرويس تأسيسات مكانيكي واگذاري مديريتي

، آتشنشاني، تجهيزات اوليه پزشكيوتجهيزاتغيرپزشكيساختمان كليه بخشهاي بـ مجتمع وبرودتي ،تهويه مطبوع و وموتورخانه هـاي مربـوط ه آنهـا
، وخانه هاي سازماني وتصويه خانه درتمام ايام سال اعم هرگونه ماشين آالت تأسيساتي والكتريكي كه درمدت قرارداد بهمجموعهمذكور اضافهشود

ز روزهاي تعطيل وغيرتعطيل به صورت شبانه روزي .ا
:شرايط نيروي انساني–3
وامورواگذاري ميبايستي توسط كاركنان متخصص شامل:1 تكنسـينهاي تأسيسـات وبـرق باسـابقه كارمفيـد در امرنگهـداري وراهبـري مهندس

.تأسيسات مكانيكي والكتريكي انجام گردد 
:تعداد پرسنل مورد نياز به قرار زير مي باشد

A.(با .بيمارستان سال سابقه تجربه كاركرد در تأسيساتدوتكنيسين تأسيسات مكانيك
B.(با .بيمارستان سال سابقه تجربه كاركرد در تأسيساتدوتكنيسين برق
C.(نيروي فني ماهر در زمينه برق.
D.(نيروي فني ماهر در زمينه لوله كشي تأسيسات.
E.(كارگر فني.

.حجم كار باتوجه به نياز كارفرما ممكن است افزايش يا كاهش يابد
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و هماهنگي هاي الزم حداقل يـك بـار در مـاه از محـل بـه همچنين پيمانكار موظف است يك نفر مهندس تأسيسات به منظور بازديد دوره اي
.و انجام كارهاي اداري شركت يكنفر جانشين خارج از شيفت معرفي گردد مجتمعازپيمانكاردر صورت خروج.صورت ميداني تعيين نمايد 

:درمحل به كارگرفته ميشوند بايد داراي شرايط ذيل باشند پرسنل موردنيازي كه جهت انجام وارائه خدمات امور ياد شده ازطريق برنده مناقصه
 دارابودن سالمت جسمي وروحي به تأييد مراكز درماني•
 دارابودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم فني جهت پرسنل تكنسين در رابطه باكار محوله•
 اخذگواهي عدم سوء پيشينه ازمراجع قضائي•
 عدم اعتياد به مواد مخدر•
و احراز آن توسط دستگاه مناقصه گزار• .تعيين صالحيت عمومي
 دارابودن تجربه كافي در امور محوله•
.دارابودن توانايي انجام وظايف محوله•

.دارابودن كارت پايان خدمت وظيفه ويامعافيت دائم
.ابتدا بايد مهارت فني كليه افراد معرفي شده به تاييد ناظر قرارداد برسد

.انتخاب شده بايستي شئونات واخالق اسالمي وكليه مقررات اداري محل رارعايت نمايدنيروي:2
و مورد تاييد كارفرما باشد .ساعات كار پرسنل معرفي شده مي بايست مطابق برنامه

، پيمانكـارموظف اسـت حـداكثر ظـرف مـدت:3 ت پرسـنل سـاع48درصورت عدم رضايت دستگاه مناقصه گزار ازپرسنل تحت پوشش پيمانكار
.جايگزين ديگري رامعرفي نمايد

(تبصره همچنـين سرپرسـت. مديران ومسئولين شركت برنده مناقصه به هيچ عنوان نبايد به عنوان پرسنل دائم ياجايگزين به كارگيري شـوند1
بوطـه درمحـل ارائـه خـدمات تاسيسات مي بايست حداقل روزانه جهت انجام هماهنگي با دستگاه واگذاركننـده نظـارت وپيگيـري امـوراداري مر 

.حضورداشته باشد
و تعميرات-2تبصره و ميبايست) CMMS(تمام امور مربوط به سامانه سيستم مكانيزه مديريت نگهداري  به عهده پيمانكار ميباشد

تقسيم كار وشيفت( انجام وظيفه ضمنا برنامه.هرگونه به كارگيري وتغيير نيرو باهماهنگي قبلي وتائيد دستگاه مناقصه گزار امكانپذير خواهدبود:4
.با صالحديد واگذار كننده تنظيم واجرا مي شود) بندي 

ساعت درطول شبانه روز خواهد بودكه انطباق ايـن امـر بـا قانونكاربـه عهـده برنـده8حداكثرساعت به كارگيري هر نيرو توسط برنده مناقصه:5
.مناقصه خواهد بود

ت:6 .وسط برنده مناقصه ميبايست طبق بسته خدمات تعريف شده انجام وظيفه نمايندكليه افراد به كارگيري شده
برنده مناقصه متعهد است درخصوص به كارگيري تعداد پرسنل مورد نياز به گونه اي عمل نمايد كه اين امرباعث ركود دركارهـا نگردد؛بـديهي:7

و گردد دستگاه مناقصه گزار مجاز است هرمبلغي راكه دراين رابطه بـه تمعمجدر ...است درصورت تأخير يا عدم انجام كاري كه موجب مشكالت
.عنوان زيان تشخيص دهد از وجه حق الزحمه برنده مناقصه كسر نمايد 

مد:8  درمحل كار,نفر2در هر شيفتلت قرارداد اعم ازتعطيل وغير تعطيبرنده مناقصه موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه در تمام
. حضور دائم داشته باشند به نحوي كه هيچ خللي درانجام امور قرارداد پيش نيايد
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از:9 درشيفت ديگري به ارائه خـدمات مشـابه بپردازند؛بـديهي اسـت برنـده مجتمعهيچ يك از نيروهاي برنده مناقصه نميتوانند در داخل يا خارج
ميتواند درصورت اطـالع ومحرزشـدن انجـام واحد.درقبال نقض آن پاسخگو باشدمناقصه بايستي ضمن متعهد ساختن نيروها به رعايت اين بند 

بـديهي اسـت انجـام خـدمت توسـط(. فعاليت افراد درساير واحدهاي خارج از موضوع قرارداد،نيروي جايگزين ازبرنده مناقصه درخواسـت نمايـد 
)مشمول محاسبه نخواهد بود به خدمت مشغول باشند مجتمعنيروهاي مشمول اين بند كه بدون توافق كتبي 

و دفترچـه حضـور وغيـاب واحدخدمات برنده مناقصه موظف است باهماهنگي كارگزيني يا واحد:10 براي كليه نيروهاي به كارگيري شده كارت
.صادرنمايد بديهي است هزينه چاپ كارت هاي مذكوربه عهده برنده مناقصه خواهد بود

پرسنل مستقر در كارگاه رابيمه نمايد وعالوه برآن با يكي ازشركت بيمه قرارداد را امضاء نموده وبـه كارفرمـا برنده مناقصه موظف است كليه: 11
.ارائه دهد درمورد بيمه هاي حوادث تأسيسات وتجهيزات مهم نيز اقدام نمايد 

.العملهاي مربوطه به عهده برنده مناقصه ميباشدداشتن لباس كار متحدالشكل براي پرسنل بكارگيري شده الزامي است وتهيه آن برابر دستور: 12
.برنده مناقصه موظف است لباس را با نظردستگاه مناقصه گذار تهيه نمايد

.دستگاه مناقصه گزار هيچگونه تعهد استخدامي درقبال نيروهاي به كارگيري شده ندارد– 13
.دولتي باشند افراد به كارگيري شده نبايد دراستخدام هيچ يك ازدستگاههاي– 14
.رندكليه افراد به كارگيري شده كاركنان برنده مناقصه بوده واز نظر دريافت حق ومزايا وسايرمواردهيچگونهارتباطيبا دستگاهواگذاركنندهندا– 15
، برندهمناقصهموظفبهجايگزيننمودنفردديگريميباشد-16 .كسر ميگردددر غير اينصورت ماهانه از كل مبلغ اضافي. درصورتمرخصيافراد
و امور عمراني دانشگاه برسد-17 .مهارتفنيكليهافرادمعرفيشدهبايدبه تائيد مديريت منابع فيزيكي
.پس از تأييد صالحيت نيروها از سوي مديريت منابع فيزيكي دانشگاه اين امر ميبايست توسط حراست دانشگاه نيز انجام شود-18
ام-19 شددرصورت نياز به گزينش نيروها اين .ر توسط واحد گزينش دانشگاه انجام خواهد
كه-20 ، بديهي است وقوع هرگونه حادثه براي كاركنان وخساراتي مسئوليت آموزش كاركنان موضوع اين قرارداد به عهده برنده مناقصه ميباشد

ارد آيد جزئا ًوكالً به عهده برنـده مناقصـهو مجتمع پيراپزشكي به دليل عدم آموزش يا تقصير كاركنان به تجهيزات پزشكي تأسيسات وساختمان 
و سپر و درصورت عدم پرداخت خسارت ،كارفرما راساً ازپرداختي ماهانه پيمانكار ده كسر خواهد بود وكارفرما هيچگونه مسئوليتي دراين مورد ندارد

.خواهدكرد
و يا ورود به هر فضـا مجتمع آموزشيي كاريكليه نيروهاي به كارگيري شده بايد قبال توسط پيمانكار در رابطه با فضاها-21 و نحوه انجام كار

و توجيه شده باشند .اطالعات الزم راكسب كرده
و طـي-22 ابزار كار به صورت كامل با برنده مناقصه ميباشد ؛كه در شروع كار مي بايسـت ابـزار كـار اسـتاندارد مـورد نيـاز توسـط وي تـأمين

و  در خاتمه قرارداد برابر صورتجلسه اوليه يا مجوز ورود لوازمي كه حين قرارداد وارد شده اسـت از كارگـاه خـارج صورتجلسه اي وارد كارگاه نمايد
.نمايد

 داشتن يك دستگاه رايانه با پرينتر وساير تجهيزات الزم وتهيه نسخه نرم افزار ثبت خدمات جزئي جهت ثبت اطالعات) تبصره
.الزامي است واخذ گزارشات وساير موارد خواسته شده

و برنـده مناقصـه بـراي خـروج كاراز محل) اعم از سالم، خراب واسقاطي(خارج كردن ابزار كار ،لوازم يدكي وقطعات دستگاهها-23 ممنوع بـوده
و با اخذ برگه خروج از واحد مناقصه گزار اقدا و يا ابزار متعلق به خود موظف است صرفا ًدرساعات اداري .م نمايدقطعات كه نياز به تعمير دارند

.را بنمايد برنده مناقصه موظف است در راهبري تاسيسات حداكثر صرفه جويي را در مصرف سوخت ،آب وبرق-24
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و در نتيجه خدمات مورد پيمان جزئاً وكالً متوق-25 ف درصورتي كه برنده مناقصه از اجراي تعهدات خود كه در اسناد مناقصه آمده است سرباززند
و براي هركارخاص ارجاع شده به تشـخيص مناقصـه گـزار مبلـغ بـالغ بـر سـه درصـ د از گردد براي هرساعت عدم ارائه خدمات در هر ساختمان

و توقف خدمات در هر هفته بيش از و چنانچه مجموع ساعات ساعت تجـاوز نمايـد مناقصـه گزارحـق20صورتحساب ماهانه وي كسر خواهد شد
و يا آنكه موضـوع قـرارداد رابـه هرنحـوي كـه  و قرارداد را فسخ نمايد و وصول نمايد  خواهد داشت سپرده حسن انجام كار را به نفع خود ضبط

و در صورت مقتضي بدا و در اين صورت چنانچه اضافه بهاء پيمان مبلغي پرداخت نمايد ازمحل تضمينات ند به طوركلي وجزئي به غير واگذار نمايد
و يا با مراجعه به ساير دارائي هاي وي وصول نمايد .عدم تكافو از ساير مطالبات برنده مناقصه

كا-26 رگيري شده كارت شناسايي عكسدار تهيه نمايد وكليه افراد بـه كـارگيري شـده موظفنـد برنده مناقصه موظف است براي تمامي افراد به
ه وكارت شناسايي خود را برسينه الصاق نمايند  درساعات كارملبس به لباس كار بود

دريافـت بـرگ. فاده نمايدبرنده مناقصه ميتواند از افراد به كارگيري شده در شركت قبلي كه خدمات آنان مورد تاييد واحد خدمتي باشد است-27
و رعايت ساير ضوابط مربوط دراين امربه عهده برنده مناقصه ميباشد .تسويه حساب كامل كارگران از شركت قبلي

و ساير مزاياي افراد به كارگيري شده را طبق آخرين تعرفه وزارت كار پرداخت نمايـد چنانچـه دسـتمزد-28 برنده مناقصه موظف است دستمزد
درطول مدت قرارداد ازطرف وزارت مذكور افزايش يابد برنده مناقصه موظف است طبق تعرفه جديد دستمزد رابه كارگران پرداخت نمايـد كارگران 

.وعذري مورد قبول مناقصه گذار نخواهد بود
.مناقصه گزار هنگام عقد قرارداد ميتواند درصورت نياز بر پرداختهاي كارگري نظارت كند-29
گ-30 .زار كاركرد مسئولين شركت را جزء نفر ساعت مورد نياز محاسبه نخواهد نمودمناقصه
؛ گرچه نظارت عاليه به عهده-31 و طرحهاي عمراني دانشگاه«ناظر قرارداد توسط كارفرما اعالم خواهد شد .ميباشد»مديريت منابع فيزيكي
اي ومطابق آخرين فرم چك ليسـت ارزشـيابي ابالغـي توسـط دسـتگاه پرداخت دستمزد انجام كار پس ازتأييد چك ليستهاي كنترلي دوره-23

)بديهي است چنانچه درطول انجام كار نياز به تغييرات چك ليست باشد اعمال خواهدشد(.واگذاركننده مديريت عمراني انجام خواهدشد
اخ-32 و تحول تاسيسات در برابر ذ تضمين معتبر درابتداي امـر بـه برنـده مناقصـه كليه دستگاههاي تاسيساتي موجود برابر چك ليست تحويل

و در پايان قرارداد برابر چك ليست ياد شده تحويل گرفته ميشود و پيمانكار موظف است سيستمهاي ذيل رابه شرح برنامـه زمانبنـدي بـا.تحويل
و تاييديه آنرا ارائ .ه نمايدهماهنگي وحضور نماينده مديريت منابع فيزيكي تحت معاينه فني قرار گرفته

و انتهاي فصل:1-  سيستم برودتي در ابتداي شروع فصل گرما
 سيستم هاي بخار هر چهار ماه يكبار:2
و تجهيزات مربوطه هر چهار ماه يكبار:3 و ديجيتال  سيستم هاي الكترونيكي
 پست هاي مركزي توزيع برق وتجهيزات مربوطه هر شش ماه يكبار:4
ي هر شش ماه يكبارديزل ژنراتور هاي اضطرار:5

 بقيه موراد طبق چك ليست مديريت منابع فيزيكي
و اورژانس بايد حداكثر تا يك دقيقه بعد سيستم برق اضطراري برقرار شـود در غيراينصـورت پيمانكـار مـي:-33 در صورت قطع برق اتاق عمل

. بايست قانونا در مقابل حوادث ناشي از عدم اقدام به موقع پاسخگو باشد 
و بررسي وكنترل قرارميگيرند:-34 و دستوركارمديريت فني مورد تست  بقيه موارد مطابق دستورالعملهاي ارائه شده در بسته خدمات
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با مجتمعدرصورت عدم انجام هريك از موارد فوق توسط برنده مناقصه،) تبصره و افزايش ،هزينه انجام شده را از مطالبات برنـده%15آنرا انجام
.خواهد نمودمناقصه كسر 

و تجربه مفيد باشد ويك نسخه از قراردادهاي قبلي راهمراه بـاگواهي3شركت بايستي در رابطه با نگهداري تاسيسات داراي-35 سال سابقه كار
.حسن انجام كار ازكارفرمايان مربوطه به ضميمه ارسال نمايد

به-36 .غير واگذار نمايدبرنده مناقصه نميتواند كل ياقسمتي از موضوع قرارداد را
و سقف ريالي به مناقصه گذار اعالم نمايد-37  برنده مناقصه موظف است درهنگام عقد قرارداد ظرفيت خالي خود را از نظر تعداد كار
و كاركنانش نخواهد داشت-38 و اياب وذهاب پيمانكار .كارفرما تعهدي در خصوص هزينه هاي غذا
و تعمير لوازم-39 و مجتمعانجام اموري چون جوشكاري و ديگر لـوازم مـورد نيـاز واحـدها و پنجره و درب از قبيل تخت، برانكارد،ميز،صندلي

و نيـز  و كمـد هـاي پرسـنل و تعـويض قفـل درب هـا و پنجره ها و خرده كاريهاي داخلي بخشها از قبيل رگالژ درب ملزومات موجود در كارگاه
.ليه تجهيزات پزشكي به عهده پيمانكار ميباشدتعميرات او

. تأييد نمودن ليست بيمه پرسنل منوط به ارائه چك ليست نظارتي به مديريت عمراني به صورت ماهيانه مي باشد-40
؛ در غير اينصورت پيمانكـار مسـتحق-41 و سرپرست شركت مي بايست در طول ساعات اداري در قسمت تأسيسات حضور داشته باشد اخطـار

.جريمه خواهد بود 
و ساير محل هايي كـه-42 و انبار تاسيسات محوطه موتورخانه و اتاق هاي مربوطه و ژنراتورهاي برق و تجهيزات موتور خانه نظافت دستگاهها

و تاسيساتي در آن نصب مي باشد به عهده پيمانكار است .سيستم برق رساني
و دست-43 و تحول به عهده پيمانكار تحويل گيرنده مي باشد الزم اسـت دقـت كـافي در مسئوليت سالمت كليه سيستم ها گاها پس از تحويل

و تحول به عمل آيد .تحويل
.نفر از نيروهاي به كار گمارده را به كارفرما ارائه نمايد3پيمانكار موظف است با هزينه خود بيمه حوادث بدون نام به ميزان حداقل-44
در-45 .سيستم روشنايي بخش ها سريعا بعد از اعالم كتبي يا شفاهي با هماهنگي مدير بيمارستان بايستي رفع اشكال شود در مورد اشكال
و مـراجعين-46 ، حرفه اي وحفظ احتـرام كاركنـان ، اخالقي كليه كارگران موظف به اجراي مقررات موضوعه ومتعهد به رعايت موازين اسالمي

د آنها به محل كار جلوگيري وبه پيمانكار اعالم خواهد شد كه با متخلف به هرنحوي كه بـه صـالح واگذاركننـده ميباشند در غير اينصورت از ورو
و در صورتيكه ايراد خسارت نمايد هزينه مربوط با برآورد كارشناسي از مبلغ پرداختي به پيمانكار كسرخواهد شد ، .باشد برخورد نمايد

و پرداخت هاي انجام شده درمورد آنها را بطور پيمانكار موظف است براي هر كدام-47 ، مكاتبات از كارگران پرونده پرسنلي تكميل وكليه مدارك
و در پرونـده يـاد  شـده جداگانه در پرونده مربوطه ثبت ونگهداري نمايد وموقع اتمام قرارداد پيمانكار برگ تسويه حساب تك تك كارگران را اخذ

در. حفظ نمايد  ، معرفي) براي آقايان(اين پرونده ها عبارت است از كارت پايان خدمت يا معافيت از سربازي سايرمدارك موجود ، كپي شناسنامه
، گواهي سالمت جسمي ورواني .نامه از سازمان دولتي يا افراد حقيقي وحقوقي معتبر ،گواهي عدم سوء پيشينه كيفري

كه-48 ، عينـك براي كليه كارگران بر حسب نوع كارو وظيفه اي ، دستكش ، كفش ،ماسك و بهداشتي مانند كاله بر عهده دارند وسايل ايمني
و آموزش هاي شغلي الزم را به آنها بدهد ........و و آنان را در برابر حوادث شغلي بيمه كرده .تهيه نموده

و پرداخت-49 ، پيمانكار مسئول بوده .هزينه هاي مترتب بعهده وي خواهد بود در صورت بروز هر گونه حادثه ناشي از سهل انگاري
مر-50 و براي كارگراني كه به خصـي كارگراني كه دو بار اخطار از طرف پيمانكار دريافت كرده اند بار سوم بايد با موافقت كارفرما جايگزين شوند

و قبل از اعزام كارگر به مرخصي جانشين واجد شرا . يط بصورت كتبي معرفي شود ميروند با هماهنگي قبلي با نماينده كارفرما
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و به كارگيري ويا عزل نيرو بايد با تاييد مديريت منابع فيزيكي دانشگاه باشد-51 .ورود
و تجربه آنهاو بر اساس قانون كار پرداخت گردد-52 .ميزان حقوق كارگران مي بايست بر اساس ميزان سابقه كاري
و-53 و تعميرات واحدهاي ذكر شده را در محل كار خود پيمانكار موظف است كه كليه ابزار آالت ديگر وسايل مورد نياز براي سرويس نگهداري

و ابزار كار نمي تواند معوق بماند و كاري به دليل نبودن وسايل .فراهم آورد

در-54 و كليه لوازمي كه در رابطه با اين قرارداد ، ماشين آالت و نگهداري وسايل، تجهيزات و حراست اختيار پيمانكار قرارداده مي شود به حفظ
 ، و چنانچه از اين جهت خساراتي به كارفرما وارد آيد كه طبق تشخيص كارشناس فني كارفرمـا، پيمانكـار مسـئول آن باشـد عهده پيمانكار است

و سالم  و يا ماشين خسارت ديده را كامالً صحيح و جنس يا قطعه و آمـاده بهـره موظف است از عهده پرداخت خسارات برآمده و راه انـدازي تهيه
شد. برداري نمايد . بديهي است كه از جهت حق الزحمه يا مبلغي به عنوان خريد جنس يا دستمزد از طرف كارفرما پرداخت نخواهد

ر-55 و گزارش كلي عمليات و تحول شيف ها را تهيه نموده و سرويس هاي تغيير ا در آخر هر ماه پيمانكار موظف است دفتر حاوي ثبت تعميرات
و پيمانكـار مو و دفتر مـذكور را بازديـد نمايـد و كارفرما مي تواند هر زمان كه مايل باشد عمليات پيمانكار ظـف بـه به دفتر مديريت تسليم نمايد

.همكاري هاي الزم در اين مورد مي باشد 
گ-56 و يا غيرقابل اسـتفاده هر گاه پيمانكار تشخيص دهد كه يك يا چند دستگاه از دستگاههاي تحويل رفته شده مندرج در ماده يك فرسوده

، بدون اجر و راه اندازي آنها ، نصب و در صورت تاييد نسبت به تعويض ، مقتضي است مراتب را كتباً به كارفرما اطالع داده ت مجزا فني مي باشد
و در صورت نياز به تغييرات كلي هزينه انجام تغييرات با ارائه و تاييد كارشناس دانشگاه از طرف كارفرما پرداخت خواهـد شـد اقدام نمايد . فاكتور

.تشخيص جزئي يا كلي بودن تغييرات با كارشناس دانشگاه است
شد-57 .ساير موارد در قرارداد اعمال خواهد
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و نگهداري تأسيسات) نمونه(طرح :قرارداد تعميرات
و صورتجلسه مورخ ............با استناد به مجوز شماره ، اين قـرارداد فيمـابين دانشـگاه علـوم ............... رياست محترم دانشگاه كميسيون مناقصات

نا .............پزشكي استان لرستان به نمايندگي آقايان  ميـده مـي شـود از يـك معاون توسعه مديريت ومنابع كه به اختصار در اين قرارداد كارفرما
و شركت (خانم/به مديريت عاملي آقا........ در اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان ........ مثبوت به شماره .............طرف كـه مطـابق آگهـي ...........

و  و بانكي و اوراق تعهدآور ............................................................................ ...........به نشاني) مي باشد... تغييرات شركت مجاز به امضاء كليه اسناد
. به عنوان پيمانكار از طرف ديگر منعقد مي گردد 

: موضوع قرارداد)1ماده
، و ارائه انجام حجم كليه امور نگهداري وراهبريوتعميروسرويس تأسيسـات مكـانيكي بهداشـتي،برقي،حرارتي وبرودتـي ،تهويـه واگذاري مديريتي

، آتشنشاني، تجهيزات اوليه پزشكيوتجهيزاتغيرپزشكي،ساختمان كليه بخشهاي و هرگونـه ماشـين مجتمع مطبوع وموتورخانه هاي مربوط به آنهـا
به تصفيه خانه وتاسيسات مراكز در صورت نياز واعالم مديريت آالت تأسيساتي والكتريكي مجموعهمذكور اضافهشود، درتمـام كه درمدت قرارداد

ز روزهاي تعطيل وغيرتعطيل به صورت شبانه روزي  ا  ايام سال اعم
و بر اسـاس: توجه ، در محل نصب و ناظر قرارداد با تنظيم صورتجلسه اي حاوي مشخصات دستگاه ها دستگاه هاي مورد نظر با حضور پيمانكار

.چك ليست تحويل پيمانكار مي شود 
:ت قراردادمد)2ماده

.به مدت يك سال مي باشد .........../ ......./.....لغايت ......../ ....../....از تاريخ
آن)3ماده و نحوه پرداخت :مبلغ قرارداد

، كه پس از ارائه گواهير: ............. ريال به قرار ماهيانه : ................. با توجه به قيمت پيشنهادي پيمانكار در مناقصه عمومي برابر با يال مي باشد
:هاي الزم به طريق زير از طرف كارفرما به پيمانكار پرداخت مي گردد 

و حقوقي كه به اين قرارداد تعلق مي گيرد در تعهد پيمانكار مي باشد-3-1 .پرداخت كليه كسورات قانوني اعم از ماليات، بيمه
تأ-3-2 و با . ييد نهايي كارفرما صورت مي گيرد پرداخت ها پس از تأييد ناظر
و در ازاي مدارك الزم ومعتبر بـه پيمانكـار پرداخـت مـي» ماليات بر ارزش افزوده«ماليات بر ارزش افزوده مطابق قانون-3-3 ، توسط كارفرما

ع و ، هرگونه عواقب ؛ بديهي است در صورت عدم ارائه مدارك معتبر دالّ بر ثبت نام مؤدي مالياتي وارض ناشي عدم پرداخت ارزش افـزوده گردد
.به عهده پيمانكار مي باشد 

: تضمين)4ماده
ريـال از ............... معـادل ............ بانـك ........... مورخ .............. درصد مبلغ قرارداد به شماره10ضمانتنامه بانكي انجام تعهدات معادل-4-1

(پيمانكار دريافت گرديد  )ضمانتنامه مذكور نزد امور مالي دانشگاه محفوظ مي باشداصل.
.



 بسمه تعالي

و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

�
���� :��	� 
�� 	�������� ����� ������� گلدشت–��� 

���� :33409971 �	��� :33314618 
 //:lums.ac.irhttp: سايت����

:شماره
:تاريخ

: پيوست

، منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تـأمين10ضمناً آزادسازي ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان-4-2 درصد بهاي كل قرارداد به پيمانكار
. اجتماعي مي باشد 

:شرايط)5ماده
و در صورت ، به تشخيص مناقصه گزار مي باشد همان شرايط اختصاصي مناقصه .لزوم ساير شرايط

:فسخ قرارداد)6ماده
و تضمين پيمانكار را به نفـع خـود-6-1 ، قرارداد را فسخ و عدول از شرايط قرارداد  كارفرما حق دارد در صورت تخلف پيمانكار از انجام تعهدات

و شكايتي ندارد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراض . ضبط نمايد
، پيمانكار حق هيچگونه ادعـاي جبـران خسـارتي از ايـن بابـت-6-2 و ادامه قرارداد با پيمانكار منصرف گردد هر گاه كارفرما از اجراي خدمات

.نخواهد داشت 

:حل اختالف)7ماده
و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون و فصل هرگونه اختالف ناشي از تفسير مواد اين قرارداد آئـين نامـه مـالي ومعـامالتي94مـاده حل

و نظر مرجع مذكور براي طرفين الزم االتباع است  و مطابق مفاد. دانشگاه مي باشد ، پيمانكار متعهد است بدون تعلل درطول رسيدگي به اختالف
، به كار خود ادامه دهد  .قرارداد

:فورس ماژور)8ماده
،) به جزء موارد فورس ماژور(هيچگونه عذري براي تأخير در انجام كار ، متأثر از فورس ماژور مورد قبول كارفرما نخواهد بودو عدم انجام تعهدات

، پيمانكار موظف به انجـام تعهـدات خـود بـر. به معناي عدم رعايت مفاد قرارداد نخواهد بود  بديهي است پس از زائل شدن شرايط فورس ماژور
.به تشخيص خودتدابير الزم را اتخاذ خواهد نمودكارفرمااساس قرارداد خواهد بود ؛در هر حال 

و رفـع) متعهد(عبارت است از هر حادثه مستقل از اراده شخص«-) قوه قهريه(تعريف فورس ماژور و قابل پيش بينـي كه خارج از اختيارش بوده
و–سيل–زلزله–دار شيوع بيماريهاي واگير–جنگ: موارد فورس ماژور به عنوان نمونه مي تواند».نباشد  .باشد .... آتش سوزيهاي دامنه دار

:فورس ماژور با وجود شرايط زير احراز مي گردد
.كتباً كارفرما را مطلع نموده باشد)فورس ماژور(پيمانكار بالفاصله از تاريخ وقوع حادثه قهري:8-1
8-2:، .رسماً گواهي شود وقوع حادثه از طرف مقامات صالحه مربوط به محل حادثه
، از طرف پيمانكار به كارفرما تسليم شده باشد:8-3 و پايان مدت آن با گواهي رسمي مقامات صالحه محل وقوع حادثه .دليل رفع فورس ماژور
( فورس ماژور در محدوده مرزهاي ايران روي داده باشد:8-4 شو. ، خارج از مرز محسوب مي .)د كاال قبل از ترخيص از گمرك
و بدون واسطه مانع اجراي قرارداد شده باشد:8-5 .فورس ماژور مستقيماً
جـزء مـوارد فـورس مـاژور محسـوب) تغيير برابري نرخ ارزها–افزايش سطح دستمزدها–افزايش قيمت كاال: از قبيل(نوسانات قيمت:8-6

و تأثيري هم در قيمت آن ندارد  .نخواهد شد
مق: تبصره و به ضرر كارفرما ايجاد نخواهد كرد با رعايت ، حق مطالبه مالي به طور كلي براي پيمانكار .ررات باال

:ساير شروط)9ماده
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و امور عمراني دانشـگاه وكارفرمـا امكـان پـذ و اصالح در سيستم نگهداري تاسيسات پس از تاييد مديريت منابع فيزيكي ير پيشنهاد هرگونه تغيير
.خواهد بود

و قطعات دستگاهها خارج كردن و اسقاطي( ابزار كار، لوازم يدكي و پيمانكار بايسـتي بـراي) اعم از سالم ،خراب از محل بيمارستان ممنوع است
و اخذ مجوزو برگ خروج اقدام نمايد و يا ابزار متعلقه به خود موظف است صرفا در ساعات اداري .خروج قطعات كه نياز به تعمير دارند

:ني طرفين نشا)10ماده

گر)1(فرم شماره :مشخصات مناقصه

:نام شركت

:آدرس
-همراه-تلفن

:ايميل-فكس
:كد پستي

:شماره اقتصادي

:اعضاي هيأت مديره

:مدير عامل
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:افراد داراي حق امضاء
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در مناقصه رسيد تحويل)2(فرم :پاكات شركت
)در دو نسخه(

ــب ــئول .................................................... اينجان ــه ............................................... مس در مناقص ــركت ــات ش ، پاك
و نگهــــداري تأسيســــات« شــــركت» مجتمــــع آموزشــــي گلدشــــت وخوابگــــاه شــــهيد مطهــــري تعميــــر

.پاكت دريافت نمودم ............... را طي ............................................................... ........

و نام خانوادگي مسئول حراست و نام خانوادگي ارائه كننده پاكت نام  نام
و تاريخ و امضاء و تاريخ مهر و امضاء  مهر

:برگه پيشنهاد قيمت
 مجتمع آموزشي گلدشت وخوابگاه شهيد مطهريجهت مناقصه تأسيسات(

پـس از ........................................................................... شركت) نماينده(به عنوان .... ........................................................اينجانب
و مندرجات در آگهي و مسئوليت در مورد مطالب و پذيرش تعهد اجرا و غيره–بررسي و با اطالع از قانون منـع ... شرايط مناقصه

، مبلغ پيشنهادي خود را به ترتيب زير اعالم مي نمايم مداخله كاركنان دولت در معامالت ، با اطالع كامل از شرايط كار :دولتي
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: همچنين ملتزم به رعايت نكات زير خواهم بود
، اقدام نمايم در صورت–1 و انعقاد قرارداد .برنده شدنم ظرف مدت حداكثر يك هفته 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
مو-3 و از مناقصه خارج ميگردد هرگونه پيشنهاد يا نوشته اي خارج از ، تخلف محسوب گشته .ضوع 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
دا-6 ، آگاهاي كامل و نسبت به موضوع مناقصه .رم از محل بازديد كرده

و نگهداري تأسيسات  مجتمع آموزشي گلدشت وخوابگاه شهيد مطهري مبلغ ماهيانه امور تعميرات

 ريال: پيشنهاد شركت به عدد
.ريال ميباشد:و به حروف


