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شرايط شركت در مزايده عمومي يك مرحله اي

آيت اله بروجرديبوفه بيمارستان
و ، قائم مقام08/11/96-17928/96/111با استناد به مجوز شماره بروجرددرمان شهرستان شبكه بهداشت و مدير دانشگاه علوم پزشكي لرستان در معاونت توسعه

بايردبروجآيت اله محل بوفه بيمارستان؛ نظر دارد  طرا از در اسناد پيوست از.واگـذار نمايـد واجـد شـرايط بـه پيمانكـاران مزايـده برگزاري ريق مشخصات مندرج لـذا
ميالشرايط واجدمتقاضيان  و دعوت درسا گردد با توجه به متن آگهي مدرارائه پيشنهاد خودو مزايدهير اسناد نسبت به شركت .اقدام نمايندقرر مهلت

:استعالم بهاءفت اسنادنحوه دريا
. مي توانند به طريق ذيل اقدام نمايند 17/11/1396لغايت 10/11/1396متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد از تاريخ

 تكروa4و دريافت وچاپ اوراق مناقصه بر روي كاغذ) lums.ac.irبه نشاني(مراجعه به سايت دانشگاه علوم پزشكي لرستان
:د قيمت نحوه ارائه پيشنها

و ساير اسناد در مهلت زماني و درمان شهرستان بروجردا به واحد حراست 17/11/1396لغايت پايان وقت اداري روز 10/11/1396پيشنهاد .تحويل گردد شبكه بهداشت
و مهر شود استعالم بهاءاسناد: تبصره .توسط متقاضي امضاء
ر:2تبصره . وز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات به سايت دانشگاه علوم پزشكي لرستان مراجعه نمايندالزم به ذكر است متقاضيان محترم تا

و مكان پاكات دريافتي : زمان
.مي باشد ليكن احتمال دارد اين تاريخ تا چند روز تغيير يابد10ساعت 18/11/1396زمان جهت بازگشائي پاكات ابتداء روز

ا ، نوع وچگونگي : استعالم بهاءرائه تضمين شركت در مبلغ
در) الف با مزايدهمبلغ سپرده تضمين شركت .ريال مي باشد000/000/5/-برابر

.ان بروجرد تأمين گردد شهرست آيت اله بروجرديبنام حساب سپرده بيمارستان ملي بانك 0111090904000مبلغ فوق به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر يا فيش واريزي به شماره حساب بانكي
، فيش واريزي يا ضمانت نامه بانكي مي بايست نام شخص: نكته .گر بعنوان يك شخصيت حقوقي قيد شود مزايدهدر قسمت نام پرداخت كننده

و آدرس استعالم بهاءدرج نام موضوع ، شماره تماس .گر بر روي پاكت الزامي است مزايده، نام
از استعالم بهاءموضوع–3  واگذاري مكان بوفه بيمارستان آيت اله بروجردي شهرستان بروجرد: عبارتست

: استعالم بهاءشرايط
در–1 و حقيقي استعالم بهاء شركت .اشخاص حقوقي در اولويت هستند در صورت يكسان بودن قيمت پيشنهادي ضمنا. مجاز مي باشند) داراي پروانه كسب(جهت اشخاص حقوقي
.دت قرارداد يكسال شمسي از تاريخ قرارداد مي باشدم–2
و متقاضي حق هر گونه اعتراضي را در اين زمينه از خود سلب مي نمايد مزايده–3 .گزار در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است
و حداكثر ظرف مدت پنج روز تحويل متعهد مي باشد ده درصد كل مبلغ قرارداد را ضمانت نامه حسن انجا استعالم بهاءبرنده–4 در صـورت عـدم انجـام هريـك از مقـررات. گزار نمايـد مزايدهم تعهدات

و با برنده دوم قرارداد منعقد مي گردد  . گزار ضبط مي گردد مزايدهو در صورت امتناع برنده دوم از انعقاد قرارداد تضمين وي به نفع دستگاه. مذكور ضمانت نامه وي ضبط خواهد شد
.حق واگذاري كلي يا جزئي موضوع پيمان را ندارد استعالم بهاءبرنده–5
مس استعالم بهاءبرنده–6 و امكانات موجود در واحد فوق بازديد بعمل آورد كه پس از انعقاد قرارداد هيچ ادعايي دال بر جهل به موضوع .موع نمي باشد مي بايست از كليه شرايط
.مي نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاوالت نمي باشد شركت كنندگان اقرار–7
در–8 و تكاليف تعيين شده از سوي واحد استعالم بهاءشركت .گزار است مزايدهو ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات
و پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد ترت–9 ، مشروط .يب اثر نخواهد داد به پيشنهادات مبهم

طي مزايدهدر صورت وجود مستنداتي دال بر عدم رضايت– 10 ، مدارك دريافتي وي در كميسيون مزايدهگزار شخص شركت كننده در .مفتوح نمي شود مزايدهطي سالهاي قبل
و انعقاد قرارداد با برنده مزايدههرگاه– 11 گر استعالم بهاءگزار از اجراي خدمات و برنده حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت منصرف .دد تضمين شركت مسترد
و چنانچه به هر دليل از كيفيت كار پيمانكار راضي نباشد قرارداد– 12 و يكطرفه دارد ، اختيار تام و لغو آن كا كارفرما نسبت به عقد قرارداد . رفرمـا فسـخ خواهـد شـد في مابين بصـورت يكطرفـه از ناحيـه

.درضمن مرجع تشخيص كيفيت كار پيمانكار خود كارفرما مي باشد
.انجام نمايد كارشناسي جديددر صورت اتمام قرارداد تا تعيين پيمانكار جديد پيمانكار موظف مي باشد موضوع قرارداد را با قيمت– 13
و نيز پرداخت به موقع اجاره-14 دهد تا درصورت تخلف مستاجر تعهدات مذكور مـوجر بتوانـد مطالبـات خـودرا بـا ماهانه يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد در اختيار موجر قرارميمستاجربابت تخليه محل

.آن استيفا نمايد وصول
و نيز پرداخت به موقع اجاره ماهانه يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد در اختيار موجر قرار-15 دهد تا درصورت تخلف مستاجر تعهدات مذكور مـوجر بتوانـد مطالبـات خـودرا بـاميمستاجربابت تخليه محل

.وصوآلن استيفا نمايد
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)) واحد حراستبه مزايده فرم تحويل اسناد ((

ــب ــئول .................................................... اينجانــ ــركت در ................... ............................مســ ــده، پاكــــات شــ ــتان بوفــــه« مزايــ ــت الــــه بيمارســ ــرد آيــ شــــركت»يبروجــ
و درب بسته دريافت نمودم ............... را طي تعداد .......................................................................  .پاكت بصورت سالم

خ و نام و نام خانوادگي مسئول نام  مزايده گزارانوادگي ارائه كننده پاكت نام
و تاريخ و امضاء و تاريخ مهر و امضاء  مهر
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و مزايده  اعضاء محترم کميسيون مناقصه
یبروجرد آيت الهی مکان بوفه بيمارستان واگذار: موضوع

 سAم عليکم
و ضميمه نمودن مدارک مBورد درخواسBت ، تکميل فرم مشخصات فردی ، بازديد از محل بيمارستان بBا توجBه بBه احتراما پس از مطالعه دقيق فرم شرايط مزايده

ب ، قيمت پيشنھادی خود را جھت در اختيار گرفتن مکان بوفه و تعھدات .ر اساس شرايط بيمارستان به شرح ذيل اعAم می دارم شرايط

 مبلغ اجاره سا^نه مبلغ اجاره ماھانه

لایر: به عددلایر: به عدد

لایر: به حروفلایر: به حروف

: همچنين ملتزم به رعايت نكات زير خواهم بود
، اقدام نمايم–1 و انعقاد قرارداد .در صورت برنده شدنم ظرف مدت حداكثر پنج روز نسبت به تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات
، الزامي براي واگذاري موضوع مزايدهكامل دارم كه دستگاه اطالع–2 .به هيچ يك از پيشنهادها را ندارد استعالم بهاءگزار
از-3 و ، تخلف محسوب گشته .خارج مي گردد استعالم بهاءهرگونه پيشنهاد يا نوشته اي خارج از موضوع درخواست در جدول فوق
و حروف نوشته شود بدون خدش–واضح–قيمت ها خوانا-4 و به عدد .ه
.، نوشته شود مزايدهقيمت ها فقط براي مشخصات مذكور در اسناد-5
و نسبت به موضوع-6 .ي كامل دارم، آگاه استعالم بهاءاز محل بازديد كرده
؛ تحت هيچ شرايطي پاكت جديد از متقاضيان-7 شد ستعالم بهاءابا پايان يافتن زمان دريافت پيشنهادات در موعد مقرر . وصول نخواهد
.مي باشد استعالم بهاء برنده كليه كسورات قانوني قرارداد به عهده-8

:پيشنھاد دھنده
و نام خانوادگی مستاجر :نام

:تاريخ


