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:شماره
:اريخت

:پيوست

بها استعالم قصه(آگهي ابنبيمارستانتاسيساتتعميرونگهداشت)منا

دلفانسينا

سينا ابن داردندلفاشهرستانبيمارستان نظر مجوزشمارهدر به استناد شماره12/9/96مورخ14881/96/111با دانشگاه12/9/96مورخ10522/96/100وكارشناسي محترم ازمعاونت
دلفانبيمارستانتاسيساتنگهداشتتعميرو سيناي حجميراابن صورت متقبه از لذا نمايد واگذار مناقصه طريق از پيوست اسناد در مندرج مشخصات مـتنبا به توجه با ميگردد دعوت اضيان

نمايند اقدام خود پيشنهاد وارائه مناقصه در شركت به نسبت اسناد وساير .آگهي

مناقصه اسناد دريافت :نحوه
تاريخ از مناقصه اسناد دريافت جهت عزيز نمايند14/11/96لغايت7/11/96متقاضيان اقدام ذيل طريق به توانند مي

ساي به لرستانمراجعه پزشكي علوم دانشگاه نشاني(ت كاغذ)www.lums.ac.irبه روي بر مناقصه اوراق وچاپ تكروa4ودريافت

قيمت پيشنهاد ارائه :نحوه
زماني مهلت در مناقصه اسناد وساير روز7/11/96پيشنهاد اداري وقت پايان شود)14(ساعت14/11/96لغايت داده تحويل شبكه حراست .به

شود:تبصره ومهر امضائ متقاضي توسط مناقصه .اسناد
نمايند:2تبصره مراجعه دانشگاه سايت به تغييرات آخرين از اطالع جهت فوق مهلت آخر روز تا محترم متقاضيان است دكر به الزم

دريافتي پاكات ومكان :زمان
پاكا بازگشائي جهت روززمان ابتداء باشد10ساعت15/11/96ت .مي

مناقصه در شركت تضمين ارائه وچگونگي ،نوع مبلغ
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با)الف برابر تضمين باشد000/000/90مبلغ مي بصورت.ريال وياكه ماهه سه اعتبار با بانكي نامه نقدضمانت شمارهوجه به واريزي5476542383يا وفيش واريز بيمارستان حساب
شوددردر گذاشته كات پا

مناقصه در شركت :تعاريف–1:راهنماي
ميگردند تعريف ذيل شرح به مناقصه، اين در شده برده كار به :واژگان

گزار)الف كارفرما(مناقصه :يا كند) مي برگزار را مناقصه اين كه لرستان استان پزشكي علوم .دانشگاه
گر)ب من:مناقصه اسناد كه حقوقي كندشخص مي شركت مناقصه در و دريافت را .اقصه
فروشنده(پيمانكار)ج :يا قرارداد) و مناقصه موضوع انجام به متعهد و مناقصه .برنده
مناقصه)د عمومي:اسناد شرايط از اختصاصي–متشكل قرارداد–شرايط پيوست–طرح اوراق ساير و قيمت پيشنهاد ....فرم
نامه)ه كشور«ورمنظ:آيين درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هاي دانشكده و ها دانشگاه معامالتي و مالي نامه .است»آيين

مناقصه–2 عمومي:نوع
مناقصه–3 دلفانبيمارستانتأسيساتتعميرونگهداشت:موضوع سينا ابن
پاكات-6 افتتاح مكان و :زمان

شد10ساعت14/11/96مورخشنبه:زمان خواهد رساني اطالع قانون برابر كه يابد تغيير مزبور تاريخ است ممكن چه اگر .صبح
بهداشت:مكان شبكه رياست مناقصاتاتاق كميسيون موافقت وبا سالن گنجايش حد در و تمايل صورت در نيز گران مناقصه ؛ پذيرفت خواهد شركتانجام پيشنهادها افتتاح جلسه در ميتوانند
باشد.نمايند دعوتنامه ارسال به نيازي اينكه بدون ميباشد پيشنهادي پاكات افتتاح مكان و زمان رسمي ابالغ منزله به ، بند اين .وجود

پاكات–8 تنظيم :نحوه
صورت:1–8 به بزرگ حروف با و دقيقاً ، مورد حسب بر بايد ها پاكت از شوند)ج(–)ب(–)الف(هريك .مشخص
مناقصهد:2–8 موضوع نام است–رج الزامي ها پاكت روي بر گزار مناقصه دستگاه نام و گر مناقصه آدرس و تماس .نام،شماره
شوند:3–8 داده قرار شده مهر و الك و مناسب لفاف در بايد ها پاكت .همه
مجزّا:4–8 پاكت سه در مناقصه اسناد و پيشنهادات كليه است آنها(الزم همگي شوندكه مي گذاشته پاكت يك در گردند)نهايتاً ارائه شده مهر و الك صورت به و .تنظيم
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پيشنهادي–9 هاي پاكت :محتويات
:الف(پاكت:1–9 (

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

.)شوند
شامل–2 گر مناقصه پستي–آدرس–نام:مشخصات اقتصادي–كد و–شماره تلفن شم...شماره شده بيني پيش فرم در است الزم شود)1(ارهكه .درج
شامل–3 هويت احراز قرار:مدارك امضاء به مجاز افراد امضاء صحت بر مبني رسمي اسناد دفاتر رسمي گواهي و مديره هيأت اعضاء و مديرعامل ملي كارت يا شناسنامه اسـنادكپي و دادها

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

باشد حاضر مناقصه موضوع با .مطابق
تغييرات–5 آخرين و تأسيس آگهي حاوي كشور رسمي روزنامه تصميمات(تصوير اداره)يا سوي از مصدق و اعتبار داراي كه هاشركت شركت صـالحيتدارمانند(ثبت مراجـع ساير دفـاتر:يا

رسمي .باشد)اسناد
رتبه–6 حداقل با تاسيسات رشته داراي ميبايست شركت كه استانداري عمراني معاونت از پيمانكاري صالحيت گواهينامه باشد(.باشد5تصوير شده ثبت ساجار سامانه در شركت )نام

:ج(پاكت:3–9 (
شدهپيشنها ارائه جدول طبق قيمت گردد(د ذكر حروف و عدد به ها )قيمت

نكات–10 :ساير
واحد:1–10 از ، مناقصه اسناد تحويل از پس است الزم گران دارندحراستمناقصه دريافت شماره(رسيد )2فرم
پاكت:2–10 در شده ارائه مدارك و حاوي)ب(و)الف(اسناد عنوان هيچ به باشدنبايد پيشنهادي .قيمت
شود:3–10 درج شده بيني پيش جدول در فقط ميبايست قيمت .پيشنهاد
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نمايد:4–10 ارائه مالي پيشنهاد يك تنها ميتواند گر مناقصه .هر
شد:10-5 نخواهد توجهي مشروط و مخدوش مبهم، پيشنهادات .به
جايگزيني:6–10 اصالح، تحويل، تهيه، شودهرگونه انجام پيشنهادات ارائه مهلت پايان از قبل تا گواهي قابل و كتبي صورت به بايست مي پيشنهاد گرفتن پس يا .و
كرد:7–10 نخواهد ايجاد گر مناقصه براي حقي هيچگونه فوق مدارك .ارائه
پيشنهادات–11 افتتاح برنده–نحوه اعالم نحوه و ارزيابي :چگونگي
مقررتشكيل:1–11 مكان و زمان در مناقصه كميسيون .جلسه
دهندگان:2–11 پيشنهاد اسامي فهرست جلسه–تهيه در كنندگان شركت و .حاضران
تضمين:3–11 پاكت آن)الف(گشودن صحت احراز و آن كنترل .و
پاكت:4–11 پاكت)ب(افتتاح صحت احراز صورت .الف(در (
پاك:6–11 كردن قيمتباز قبول)ج(ت قابل غير پيشنهادهاي گذاشتن كنار و ، امضا و مدارك بودن كامل نظر از آن كنترل .و
مناقصات–تهيه:7–11 كميسيون توسط موارد كليه ذكر با الزم صورتجلسه امضاي و .تنظيم
اع:8–11 مناقصات كميسيون توسط ، الذكر فوق هاي بررسي از پس دوم و اول شدبرنده خواهد .الم
باشد:1نكته مناقصه در شركت تضمين مبلغ از كمتر ، اول برنده با او پيشنهادي قيمت تفاوت كه است صورتي در دوم برنده .تعيين
شد:2نكته خواهد داده عودت گران مناقصه ساير تضمين و ، نگهداري آنان تضمين ، دوم و اول برندگان تعيين از .پس
پذيرشتصم:3نكته يا رد در مذكور وكميسيون ؛ شد خواهد اتخاذ مناقصه اسناد و ها دانشگاه معامالتي مالي نامه آيين اساس بر مناقصات كميسيون مييمات مختار ، دليل ذكر با پيشنهادات
.باشد
خ:4نكته قيمت پيشنهاد ابطال و انصراف حق مناقصه در دهندگان پيشنهاد ، ها پاكت گشايش از ندارندبعد را و.ود اصـالح درخواسـت گران مناقصه كليه از مناقصات كميسيون اينكه مگر

نمايد مطرح خاص مهلت طي را پيشنهادات .تكميل
ذينفع:9–11 به آنها استرداد جهت ، شده رد هاي پيشنهاد تضمين و قيمت هاي پاكت از .حفاظت
تواند:10–11 مي تمايل صورت در گزار آوردمناقصه عمل به دعوت ، پيشنهادي پاكات گشايش جلسه در حضور جهت گران مناقصه .از
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مناقصه عمومي :شرايط
صالحيت–1 گواهينامه داراي بايد رتبهشركت حداقل با تاسيسات رشته داراي ميبايست شركت كه استانداري عمراني معاونت از ساجا(.باشد5پيمانكاري سامانه در شركت شـدهنام ثبـت ر

)باشد

قانون–2 موضوع ممنوعيت مشمول نمايد مي اقرار گر ديمـاه«مناقصه مصوب وكشوري دولتي معامالت در دولت وكارمندان مجلسين ونمايندگان وزرا مداخله منع به نمـي»1337راجع ،
.باشد

مناقصه–3 نحوه از ، پيشنهاد ارائه از قبل بايد گر م–موضوع–مناقصه ،مقتضيات اسـت بـديهي ؛ باشد داشته كامل آشنايي خود وظايف به نسبت و نمايد كسب كافي اطالع آن شرايط و حل
نمايد نقض و گرفته ناديده را شرايط مفاد از يك هيچ تواند نمي آگاهي و اطالع عدم عذر با گر .مناقصه

ت–4 تكاليف و اختيارات قبول منزله به پيشنهاد ارائه و مناقصه در استشركت گزار مناقصه واحد سوي از شده .عيين
مبهم–5 پيشنهادات به گزار مناقصه داد–مشروط–دستگاه نخواهد اثر ترتيب ، گردد واصل مقرر موعد از پس كه وپيشنهاداتي سپرده .فاقد
قانوني–6 كسور هرگونه دارد اختيار گزار مناقصه از(دستگاه موارد:اعم وساير قرارداد)بيمه،ماليات،عوارض طرف به معامله بابت كسـر)پيمانكار(كه بـه مكلف قانوناً كارفرما و گيرد مي تعلق

نمايد كسر او مطالبات پرداخت موقع در تحويلي كاالي يا كاركرد بهاي از را باشد مي .آن
مر–7 طي از پس دوم و اول برندگان استثناء به گران مناقصه تضمين ، مناقصه برنده تعيين از قراردادپس عقد از پس فوق برندگان هاي سپرده و مسترد قانوني اول(احل برنده آنهـا)با بـه

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

امتناع صورت در ؛ شود مي منعقد دوم برنده با قرارداد باشد دوم برنده داراي مناقصه ، مقررات اساس بر چنانچه و گردد مي ضبط ،گزار مقرر مهلت در تضمين ارائه يا قرارداد انعقاد از دوم برنده
شود مي مشخص مقررات و قوانين اساس بر مناقصه نتيجه و گردد مي ضبط گزار مناقصه دستگاه نفع به نيز وي .تضمين

قرارداد–8 عقد زمان در است الزم ، مناقصه برنده سوي از تعهدات انجام از اطمينان منظور مناقصـهدرص5به بـه بانكي ضمانتنامه صورت به تعهدات انجام تضمين عنوان به قرارداد مبلغ د
شود تسليم معتبر(گزار قرارداد مدت پايان تا بايد تمديد-ضمانتنامه باشـد-قابل لرستان استان پزشكي علوم دانشگاه سود به و گزار مناقصه قبول مورد هاي بانك از صادره و قيدوشرط .بي و)
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صور برندهدر اعالم زمان از هفته يك تا حداكثر كه كتبي(تي صورت بـراي)به نيـز دوم شخص ؛ آمد خواهد عمل به دعوت دوم شخص از و ضبط برنده تضمين ، نشود اقدام كار اين براي ،
دارد فرصت هفته يك حداكثر ضمانتنامه .تسليم

حداكثر-9 پيشنهادها اعتبار ت20مدت ايام استثناي به بودروز خواهد .عطيل
كميسـيون–10 در وي دريافتي مدارك ، قبل هاي سال طي مناقصه در كننده شركت شخص از گزار مناقصه رضايت عدم بر دالّ مستنداتي وجود صورت ودر شـود نمـي مفتـوح مناقصـه

داشت نخواهد اعتراض حق مزبور .شخص
مورد–11 مقدار تمايل صورت در است مختار گزار تامناقصه را كه25معامله نمايند ارائه نحوي به را خود واحد هاي نرخ گران مناقصه است ضروري عليهذا ؛ دهد كاهش يا افزايش درصد

نشوند زيان متحمل و باشند نداشته كارفرما يا گزار مناقصه عليه ادعايي ، كار حجم افزايش يا كاهش صورت در قرارداد مدت طول .در
ح–12 گزار ميمناقصه محفوظ خود براي ، پيشنهادات تسليم جهت الزم مهلت انقضاء از قبل را مناقصه اسناد از قسمت هر در تجديدنظر يا و اصالح يا تغيير مـورديق چنـين اگر و ؛ دارد

فوق اصالحات آيد كارفرماپيش طريق از مكتوب صورت رسيدبه خواهد مناقصه در كنندگان شركت كليه اطالع به در.، نمايندو اعمال را الزم اصالحات نياز .صورت
تضمين–13 ، گردد منصرف مناقصه برنده با قرارداد انعقاد و خدمات اجراي از گزار مناقصه مناقصه(هرگاه در جبـران)شركت ادعـاي هيچگونه حق برنده و شد خواهد مسترد مناقصه برنده

داشت نخواهد بابت اين از .خسارتي
معل–14 مادههرگاه طبق اند كرده تباني هم با گران مناقصه كه شود پيمانكاران«56وم به كار ارجاع و صالحيت تشخيص نامه برخـورد6/6/1367مصوب»آيين آنان با ، وزيران هيأت

شد .خواهد
شركت–15 مديره هيات اعضاي از يك وهر عامل گر(مدير مدير)مناقصه هيأت عضو ويا عامل مدير باشندنميتوانند مشابه شركتهاي .ه
باشد–16 نمي پيشنهاد تأييد معني به الزاماً ، گران مناقصه سؤاالت به پاسخ و طريق .ارائه
واصله–17 اسناد مناقصه(همه در شركت تضمين از ترتيب)غير اين به و ، شد نخواهد داده عودت و شده تلقي گزار مناقصه دارايي عنوان به پيشنهادات همراه بـرايبه كـه هزينه گونه هر
بود–ارائه–تهيه نخواهد پرداخت قابل نيز شده صرف مناقصه به مربوط هاي فعاليت ساير يا .آزمايش
ن–18 ، دارند محرمانه عالمت كه هايي بخش استثناي به ، واصله اطالعات از بخشي يا تمام بودن محرمانه قبال در تعهدي هيچگونه گزار دمناقصه ؛ داد كهخواهد سندي هر صورت اين ر

غي اطالعات مورد در كه آورد خواهد عمل به ثالث شخص به آن افشاء جهت محافظت از درجه همان به گزار مناقصه طرف از دارد محرمانه خودعالمت عمومي .ر
صورت–19 در است بديهي ؛ باشد مي پيشنهادها اعتبار از پس ماه يك ، مناقصه به اعتراضات اعالم بود)انقضاء(مضيمهلت نخواهد مسموع اعتراضي هيچگونه فوق .مدت
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الزم–20 بنابراين يابد؛ افزايش يا كاهش شده اعالم نيازهاي حجم ، قرارداد انعقاد از قبل تا است ممكن ، گزار مناقصه صالحديد به توجه بـهبا را خود هاي قيمت ، عزيز گران مناقصه است
اف يا كاهش كه كنند ارائه نكندنحوي ايجاد تعهدشان اجراي روند در خللي فوق .زايش

است–21 شده تأمين گزار مناقصه توسط ، مناقصه موضوع مالي منابع و .اعتبار
دارد-22 تام اختيار ارسالي پيشنهادات پذيرش يا رد در گزار .مناقصه
الزم-25 ،توانايي كار به وشروع شدن برنده درصورت مينمايد گرتعهد استمناقصه دارا را خود ودستمزدكاركنان جاري هاي هزينه كاروپرداخت انجام جهت

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

مي متعهد پيمانكار قرارداد اين اجراي توسطدر كار6حداقلگردد نيروي ،(........نفر اداري،.........سرپرست ساعات در روزكار شب......نفر عصرو شامل)نفر و.....كه مهندس نفر.......نفر
حرفه و فني ذيصالح ميايتكنسين مقيم محل در سيستمكه دستگاهباشند و دهندها قرار مداوم بازرسي و كنترل تحت را قرارداد موضوع بازر.هاي و وسيبازديدها كامل بصورت بايد ها

ليست چك ارائه و بازديد گزارش تنظيم سيستمبا فرعي يا و اصلي اجزاء در قطعات موقع به تعويض يا و سرويس هرگونه و گرفته صورت دسـتگاهها و گـزارشها در و پـذيرد صـورت هـاهـا
گردد تحويل بعدي شيفت نفر به و گرديده الزم.منعكس مداوم كنترل بر سيستمعالوه دستگاهاست و حداقلها كه تاسيسات مهندس يكنفر توسط داشته..ها مرتبط و مفيد كاري سابقه سال

فع كار شرايط گزارش اين در و شود گزارش آن نتيجه و گرفته قرار بررسي مورد زمان هر در كارفرما درخواست حسب و بار يك ماه هر در دستگاهباشد تعـويضلي و قطعـات به نياز لـوازمها،
باشد شده منعكس و اعالم قديمي قطعات جاي به جديد قطعات نمودن جايگزين يا و تكنسين.فرسوده بودن غيرمقيم صورت تكنسـيندر كارفرمـا تلفنـي اعـالم با مهندسين، يا و يـاها و هـا

مدت ظرف حداكثر بايد پيمانكار ساعتمهندسين قيك موضوع دستگاههاي از نقص رفع و بازديد نمايندجهت مراجعه محل به .رارداد
باشد)پيمانكار(شركت-1 داشته را تاسيسات نگهداري و تعمير امور انجام جهت الزم صالحيت .ميبايست
مناقصه-2 ،برقي،تعميرونگهداشت:موضوع ، مكانيكي ،اورژانستأسيسات قرارداد درمدت كه .بيمارستان
انساني–3 نيروي :شرايط
امرامورواگذاري:3-1 در كارمفيد باسابقه وبرق تأسيسات تكنسينهاي شامل متخصص كاركنان توسط گردداجرايميبايستي انجام والكتريكي مكانيكي .تأسيسات

باشد مي زير قرار به نياز مورد پرسنل :تعداد
A.(بيمارستان تأسيسات در كاركرد تجربه سابقه سال پنج با مكانيك تأسيسات .تكنيسين
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B.(بيمارستان تأسيسات در كاركرد تجربه سابقه سال پنج با برق .تكنيسين
C.(برق زمينه در ماهر فني .نيروي
D.(تأسيسات كشي لوله زمينه در ماهر فني .نيروي
E.(2فني .كارگر

يابد كاهش يا افزايش است ممكن كارفرما نياز به باتوجه كار ..حجم
وار انجام جهت كه موردنيازي باشندپرسنل ذيل شرايط داراي بايد ميشوند كارگرفته به درمحل مناقصه برنده ازطريق شده ياد امور خدمات :ائه

درماني• مراكز تأييد به وروحي جسمي سالمت دارابودن
محوله• باكار رابطه در تكنسين پرسنل جهت فني ديپلم فوق تحصيلي مدرك دارابودن
ق• ازمراجع پيشينه سوء عدم ضائياخذگواهي
مخدر• مواد به اعتياد عدم
گزار• مناقصه دستگاه توسط آن احراز و عمومي صالحيت .تعيين
محوله• امور در كافي تجربه دارابودن
محوله• وظايف انجام توانايي .دارابودن

دائم ويامعافيت وظيفه خدمت پايان كارت .دارابودن
تاي به شده معرفي افراد كليه فني مهارت بايد برسدابتدا قرارداد ناظر .يد

نمايد:3-2 رارعايت محل اداري مقررات وكليه اسالمي واخالق شئونات بايستي شده انتخاب .نيروي
باشد كارفرما تاييد مورد و برنامه مطابق بايست مي شده معرفي پرسنل كار .ساعات

پي:3-3 ، پيمانكار پوشش تحت ازپرسنل گزار مناقصه دستگاه رضايت عدم مدتدرصورت ظرف حداكثر است نمايد48مانكارموظف رامعرفي ديگري جايگزين پرسنل .ساعت
شوند(تبصره كارگيري به ياجايگزين دائم پرسنل عنوان به نبايد عنوان هيچ به مناقصه برنده شركت ومسئولين انجـام.مديران جهـت روزانـه حداقل بايست مي تاسيسات سرپرست همچنين

واگذ دستگاه با باشدهماهنگي حضورداشته خدمات ارائه درمحل مربوطه اموراداري وپيگيري نظارت .اركننده



تعالي بسمه
لرستاندانشگاه استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم

شهرستان درمان ، بهداشت دلفانشبكه

تلفنخيا ساحلي 225698:بان – 2225798 – بيماريها2226000 با 2222212:مبارزه

خواهدبود:3-4 امكانپذير گزار مناقصه دستگاه وتائيد قبلي باهماهنگي نيرو وتغيير كارگيري به .هرگونه
انجام:3-6 شده تعريف خدمات بسته طبق ميبايست مناقصه برنده توسط شده كارگيري به افراد نمايندكليه .وظيفه
ا:3-7 نگردد؛بديهي دركارها ركود امرباعث اين كه نمايد عمل اي گونه به نياز مورد پرسنل تعداد كارگيري به درخصوص است متعهد مناقصه كهبرنده كاري انجام عدم يا تأخير درصورت ست

و مشكالت راكه...موجب هرمبلغي است مجاز گزار مناقصه دستگاه گردد نمايددربيمارستان كسر مناقصه برنده الزحمه حق وجه از دهد تشخيص زيان عنوان به رابطه .دراين
تعطيل:3-8 وغير ازتعطيل اعم قرارداد مدت تمام در كه نمايد ريزي برنامه اي گونه به است موظف مناقصه هيچ,برنده كه نحوي به باشند داشته دائم حضور كار موردنيازدرمحل نيروهاي كل

درا نيايدخللي پيش قرارداد امور .نجام
ندارد–4 شده كارگيري به نيروهاي درقبال استخدامي تعهد هيچگونه گزار مناقصه .دستگاه
باشند–5 دولتي ازدستگاههاي يك هيچ دراستخدام نبايد شده كارگيري به .افراد
دريافت–6 نظر واز بوده مناقصه برنده كاركنان شده كارگيري به افراد وكليه وحق دستگاهارتباطيهيچگونهمواردسايرمزايا .ندارندواگذاركنندهبا
برسدبايدشدهمعرفيافرادكليهفنيمهارت-7 دانشگاه عمراني امور و فيزيكي منابع مديريت تائيد .به
حرا-8 توسط ميبايست امر اين دانشگاه فيزيكي منابع مديريت سوي از نيروها صالحيت تأييد از شودپس انجام نيز دانشگاه .ست
به-9 كه وخساراتي كاركنان براي حادثه هرگونه وقوع است بديهي ، ميباشد مناقصه برنده عهده به قرارداد اين موضوع كاركنان آموزش بـهمسئوليت كاركنـان تقصـير يـا آموزش عدم دليل

به ًوكالً جزئا آيد وارد بيمارستان وساختمان تأسيسات پزشكي ،كارفرماتجهيزات خسارت پرداخت عدم درصورت و ندارد مورد دراين مسئوليتي هيچگونه وكارفرما بود خواهد مناقصه برنده عهده
خواهدكرد كسر سپرده و پيمانكار ماهانه ازپرداختي .راساً

نحوه-10 و بيمارستان كاري فضاهاي با رابطه در پيمانكار توسط قبال بايد شده كارگيري به نيروهاي باشندكليه شده توجيه و كرده راكسب الزم اطالعات فضا هر به ورود يا و كار .انجام
صورتج-11 طي و تأمين وي توسط نياز مورد استاندارد كار ابزار بايست مي كار شروع در ؛كه ميباشد مناقصه برنده با كامل صورت به كار قـراردادابزار خاتمـه در و نمايد كارگاه وارد اي لسه

صور نمايدبرابر خارج كارگاه از است شده وارد قرارداد حين كه لوازمي ورود مجوز يا اوليه .تجلسه
بنمايد-12 را وبرق ،آب سوخت مصرف در را جويي صرفه حداكثر تاسيسات راهبري در است موظف مناقصه .برنده
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است-13 آمده مناقصه اسناد در كه خود تعهدات اجراي از مناقصه برنده كه سپردهبازسردرصورتي داشت خواهد گزارحق مناقصه گردد متوقف وكالً جزئاً پيمان مورد خدمات نتيجه در و زند
ط به بداند مقتضي كه هرنحوي رابه قرارداد موضوع آنكه يا و نمايد فسخ را قرارداد و نمايد وصول و ضبط خود نفع به را كار انجام احسن در و نمايد واگذار غير به وجزئي صـورتوركلي يـن
س به مراجعه با يا و مناقصه برنده مطالبات ساير از تكافو عدم صورت در و تضمينات ازمحل نمايد پرداخت مبلغي پيمان بهاء اضافه نمايدچنانچه وصول وي هاي دارائي .اير

شد-14 خواهد اعالم كارفرما توسط قرارداد ناظر
ازتأييد-15 پس كار انجام دستمزد فنيپرداخت خواهدشدناظر انجام عمراني مديريت واگذاركننده دستگاه .توسط

.
نمايد-16 واگذار غير به را قرارداد موضوع از ياقسمتي كل نميتواند مناقصه .برنده
داشت-17 نخواهد كاركنانش و پيمانكار وذهاب اياب و غذا هاي هزينه خصوص در تعهدي .كارفرما
دس18 و ها سيستم كليه سالمت آيدمسئوليت عمل به تحول و تحويل در كافي دقت است الزم باشد مي گيرنده تحويل پيمانكار عهده به تحول و تحويل از پس .تگاها
حداقل-19 ميزان به نام بدون حوادث بيمه خود هزينه با است موظف نمايد3پيمانكار ارائه كارفرما به را گمارده كار به نيروهاي از .نفر
د-20 اشكال مورد شوددر اشكال رفع بايستي بيمارستان مدير هماهنگي با شفاهي يا كتبي اعالم از بعد سريعا ها بخش روشنايي سيستم .ر
ميباش-21 مراجعين و كاركنان احترام وحفظ اي حرفه ، اخالقي ، اسالمي موازين رعايت به ومتعهد موضوعه مقررات اجراي به موظف كارگران وركليه از اينصورت غير در محـلند بـه آنها ود

خ ايراد صورتيكه در و ، نمايد برخورد باشد واگذاركننده صالح به كه هرنحوي به متخلف با كه شد خواهد اعالم پيمانكار وبه جلوگيري مبلغكار از كارشناسي برآورد با مربوط هزينه نمايد سارت
شد كسرخواهد پيمانكار به .پرداختي

نوع-22 حسب بر كارگران كليه وبراي عينك ، دستكش ، ،ماسك كفش ، كاله مانند بهداشتي و ايمني وسايل دارند عهده بر كه اي وظيفه حـوادث........كارو برابـر در را آنـان و نموده تهيه
بدهد آنها به را الزم شغلي هاي آموزش و كرده بيمه .شغلي

مس-23 پيمانكار ، انگاري سهل از ناشي حادثه گونه هر بروز صورت هدر هزينه پرداخت و بوده بودئول خواهد وي بعهده مترتب اي
گردد-24 پرداخت كار قانون اساس بر آنهاو تجربه و كاري سابقه ميزان اساس بر بايست مي كارگران حقوق .ميزان
براي-25 نياز مورد وسايل ديگر و آالت ابزار كليه كه است موظف تاسيساتپيمانكار خوداجراي كار محل در بماندرا معوق تواند نمي كار ابزار و وسايل نبودن دليل به كاري و آورد .فراهم
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شود-26 مي قرارداده پيمانكار اختيار در قرارداد اين با رابطه در كه لوازمي كليه و آالت ماشين ، تجهيزات وسايل، نگهداري و حراست و جهـتحفظ ايـن از چنانچه و است پيمانكار عهده به
ك به قطعخساراتي يا جنس و برآمده خسارات پرداخت عهده از است موظف ، باشد آن مسئول پيمانكار كارفرما، فني كارشناس تشخيص طبق كه آيد وارد راارفرما ديـده خسـارت ماشين يا و ه

نمايد برداري بهره آماده و اندازي راه و تهيه سالم و صحيح ب.كامالً مبلغي يا الزحمه حق جهت از كه است شدبديهي نخواهد پرداخت كارفرما طرف از دستمزد يا جنس خريد عنوان .ه
شد-27 خواهد قرارداد اعمال در موارد .ساير

تأسيسات)نمونه(طرح نگهداري و تعميرات :قرارداد
شماره مجوز به استناد صورت............با و دانشگاه محترم مورخرياست دكتـر...............جلسه آقايان نمايندگي به لرستان استان پزشكي علوم دانشگاه فيمابين قرارداد اين ، مناقصات كميسيون

كيا خوارزم شركتعلي و طرف يك از شود مي ناميده كارفرما قرارداد اين در اختصار به كه ومنابع مديريت توسعه شماره.............معاون به شهرستان........مثبوت وامالك اسناد ثبت اداره در
ــا........ آق ــاملي ع ــديريت م ــه ــانم/ب (خ و........... ــانكي ب و تعهــدآور اوراق و ــناد اس ــه كلي ــاء امض ــه ب مجــاز ــركت ش ــرات تغيي ــي آگه ــابق مط ــد...كــه باش ــي نشــاني)م ــه ب

گردد....................................................................................... مي منعقد ديگر طرف از پيمانكار عنوان .به

قرارداد)1ماده :موضوع
،برقي،تعميرونگهداشتواگذاري ، مكانيكي دلفانبيمارستانتأسيسات سينا قراردادابن درمدت

صورتج:توجه تنظيم با قرارداد ناظر و پيمانكار حضور با نظر مورد هاي شوددستگاه مي پيمانكار تحويل ليست چك اساس بر و نصب محل در ، ها دستگاه مشخصات حاوي اي .لسه

قرارداد)2ماده :مدت
تاريخ باشد.........../......./.....لغايت......../....../....از مي سال يك مدت .به
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آن)3ماده پرداخت نحوه و قرارداد :مبلغ
پيشنها قيمت به توجه بابا برابر عمومي مناقصه در پيمانكار .................دي ماهيانه: قرار به .............ريال بـه: كارفرما طرف از زير طريق به الزم هاي گواهي ارائه از پس كه ، باشد مي ريال

گردد مي پرداخت :پيمانكار
كه-3-1 حقوقي و بيمه ماليات، از اعم قانوني كسورات كليه باشدپرداخت مي پيمانكار تعهد در گيرد مي تعلق قرارداد اين .به
گيرد-3-2 مي صورت كارفرما نهايي تأييد با و ناظر تأييد از پس ها .پرداخت
قانون-3-3 مطابق افزوده ارزش بر افزوده«ماليات ارزش بر مي»ماليات پرداخت پيمانكار به ومعتبر الزم مدارك ازاي در و كارفرما توسط مـدارك، ارائه عدم صورت در است بديهي ؛ گردد

باشد مي پيمانكار عهده به افزوده ارزش پرداخت عدم ناشي عوارض و عواقب هرگونه ، مالياتي مؤدي نام ثبت بر دالّ .معتبر
:تضمين)4ماده

معادل-4-1 تعهدات انجام بانكي شماره5ضمانتنامه به قرارداد مبلغ گرديد...............معادل............بانك...........رخمو..............درصد دريافت پيمانكار از (ريال نزد. مذكور ضمانتنامه اصل
باشد مي محفوظ دانشگاه مالي )امور

.
ميزان-4-2 به تعهدات انجام ضمانتنامه آزادسازي مفاصا5ضمناً ارائه به منوط ، پيمانكار به قرارداد كل بهاي باشددرصد مي اجتماعي تأمين سازمان از .حساب

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

قرارداد)6ماده :فسخ
قرارداد-6-1 ، قرارداد شرايط از عدول و تعهدات انجام از پيمانكار تخلف صورت در دارد حق وكارفرما اعتراض هيچگونه حق پيمانكار و نمايد ضبط خود نفع به را پيمانكار تضمين و فسخ را

ندارد .شكايتي
نخو-6-2 بابت اين از خسارتي جبران ادعاي هيچگونه حق پيمانكار ، گردد منصرف پيمانكار با قرارداد ادامه و خدمات اجراي از كارفرما گاه داشتهر .اهد

اختالف)7ماده :حل
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ماده كميسيون عهده بر ازآنها هريك اجراي يا و قرارداد اين مواد تفسير از ناشي اختالف هرگونه فصل و طرفين94حل براي مذكور مرجع نظر و باشد مي دانشگاه ومعامالتي مالي نامه آئين
است االتباع مفاد.الزم مطابق و تعلل بدون است متعهد پيمانكار ، اختالف به رسيدگي دهددرطول ادامه خود كار به ، .قرارداد

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

شد. زائل از پس است كارفرمابديهي حال هر ؛در بود خواهد قرارداد اساس بر خود تعهدات انجام به موظف پيمانكار ، ماژور فورس شرايط نمودن خواهد اتخاذ را الزم خودتدابير تشخيص .به
ماژور فورس قهريه(تعريف شخص«-)قوه اراده از مستقل حادثه هر از است پ)متعهد(عبارت قابل و بوده اختيارش از خارج نباشدكه رفع و بيني مي».يش نمونه عنوان به ماژور فورس موارد

واگيردار–جنگ:تواند بيماريهاي و–سيل–زلزله–شيوع دار دامنه سوزيهاي .باشد....آتش

گردد مي احراز زير شرايط وجود با :فورسماژور
قهري:8-1 حادثه وقوع تاريخ از بالفاصله ماژور(پيمانكار باشدكت)فورس نموده مطلع را كارفرما .باً
شود:8-2 گواهي رسماً ، حادثه محل به مربوط صالحه مقامات طرف از حادثه .وقوع
باشد:8-3 شده تسليم كارفرما به پيمانكار طرف از ، حادثه وقوع محل صالحه مقامات رسمي گواهي با آن مدت پايان و ماژور فورس رفع .دليل
ماژور:8-4 باشدفورس داده روي ايران مرزهاي محدوده (در شود. مي محسوب مرز از خارج ، گمرك از ترخيص از قبل .)كاال
باشد:8-5 شده قرارداد اجراي مانع واسطه بدون و مستقيماً ماژور .فورس
قيمت:8-6 قبيل(نوسانات كاال:از قيمت دستمزدها–افزايش سطح ار–افزايش نرخ برابري ندارد)زهاتغيير آن قيمت در هم تأثيري و شد نخواهد محسوب ماژور فورس موارد .جزء

كرد:تبصره نخواهد ايجاد كارفرما ضرر به و پيمانكار براي كلي طور به مالي مطالبه حق ، باال مقررات رعايت .با

شروط)9ماده :ساير
سيستم در اصالح و تغيير هرگونه ازاجرايپيشنهاد پس بودتاسيسات خواهد پذير امكان وكارفرما دانشگاه عمراني امور و فيزيكي منابع مديريت .تاييد

دستگاهها قطعات و يدكي لوازم كار، ابزار كردن اسقاطي(خارج و ،خراب سالم از ابـزار)اعم يـا و دارند تعمير به نياز كه قطعات خروج براي بايستي پيمانكار و است ممنوع بيمارستان محل از
نمايدم اقدام خروج برگ مجوزو اخذ و اداري ساعات در صرفا است موظف خود به .تعلقه

طرفين)10ماده :نشاني
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شركت :نام

:آدرس
-همراه-تلفن
:ايميل-فكس

پستي :كد

اقتصادي :شماره

مديره هيأت :اعضاي
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شماره گر)1(فرم مناقصه عامل:مشخصات :مدير

امض حق داراي :اءافراد
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مناقصه)2(فرم در شركت پاكات تحويل :رسيد
نسخه( دو )در

مناقصه...............................................مسئول....................................................اينجانب در شركت پاكات بيمارسـتانتعميرونگهداشـت«، تأسيسـات
دلفان سينا طي.......................................................................شركت»ابن نمودم...............را دريافت .پاكت

پاكت كننده ارائه خانوادگي نام و مسئولنام خانوادگي نام و شبكهنام حراست
تاريخ و امضاء و مهر تاريخ و امضاء و مهر
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قيمت پيشنهاد :برگه
بيمارستان( تأسيسات مناقصه دجهت سيناي لفانابن

عنوان............................................................اينجانب مسـئوليت...........................................................................شركت)نماينده(به و اجـرا تعهد پذيرش و بررسي از پس
آگهي در مندرجات و مطالب مورد مناق–در غيرهشرايط و مبلـغ...صه ، كـار شرايط از كامل اطالع با ، دولتي معامالت در دولت كاركنان مداخله منع قانون از اطالع با و

نمايم مي اعالم زير ترتيب به را خود :پيشنهادي

تعميرونگهداشتمبلغ بيمارستانپيشنهادي دلفانتأسيسات سيناي ماهانهابن صورت باشدبه
ــدد عـــــــــ ــه ــال:بـــــــــ ــروف.ريـــــــــ حـــــــــ ــه :بـــــــــ

ريال
ساليانه مبلغ كل :جمع

بود خواهم زير نكات رعايت به ملتزم :همچنين
ضمانت–1 تسليم به نسبت هفته يك حداكثر مدت ظرف شدنم برنده صورت نمايمدر اقدام ، قرارداد انعقاد و تعهدات انجام .نامه
ندارد–2 را پيشنهادها از يك هيچ به مناقصه موضوع واگذاري براي الزامي ، گزار مناقصه دستگاه كه دارم كامل .اطالع
مناقصه-3 از و گشته محسوب تخلف ، فوق جدول در درخواست موضوع از خارج اي نوشته يا پيشنهاد ميگرددهرگونه .خارج
خوانا-4 ها شود–واضح–قيمت نوشته حروف و عدد به و خدشه .بدون
شود-5 نوشته ، مناقصه اسناد در مذكور مشخصات براي فقط ها .قيمت
دارم-6 كامل آگاهاي ، مناقصه موضوع به نسبت و كرده بازديد محل .از
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