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) منا قصه(آگهي استعالم بها

، رخشويدر نظر دارد واحدهاي12/12/96مورخه111/96/20090با توجه به مجوز شماره شبكه بهداشت ودرمان شهرستان ازنا سي اس آر

، وبي خطر ساز زباله طر)ع(بيمارستان امام علي خانه از در اسناد پيوست از را به مدت يكسال با مشخصات مندرج يق مناقصه واگذار نمايد لذا
.متقاضيان دعوت ميگردد با توجه به متن آگهي وساير اسناد نسبت به شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد خود اقدام نمايند 

:نحوه دريافت اسناد مناقصه
 ذيل اقدام نمايند مي توانند به طريق08/03/97لغايت30/02/97متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ

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

در مهلت زماني روز لغايت30/02/97پيشنهاد وساير اسناد مناقصه .به حراست شبكه تحويل داده شود)13(ساعت08/03/97پايان وقت اداري
.اسناد مناقصه توسط متقاضي امضائ ومهر شود: تبصره
روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات به سايت دانشگاه مراجعه نمايند:2تبصره  الزم به دكر است متقاضيان محترم تا

:ت دريافتي زمان ومكان پاكا
.مي باشد10ساعت08/03/97زمان جهت بازگشائي پاكات ابتداء روز

در مناقصه  مبلغ ،نوع وچگونگي ارائه تضمين شركت

با) الف .ريال مي باشد 33000000مبلغ تضمين برابر
ويا ارائه ملي نزد بانك 223555077009به شماره حساب)ع(مبلغ فوق به صورت واريز وجه نقد به نام بيمارستان امام علي

 9871831133وكد پستي 14000287790شناسه ملي 411411184463كد اقتصادي- ضمانت نامه بانكي معتبر 
، فيش واريزي يا ضمانت نامه بانكي مي بايست نام شركت مزايـده گـر بـه عنـوان يـك شخصـيت: نكته در قسمت نام پرداخت كننده

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

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

.)رجوع شود» جهت توضيح به بند مبلغ ضمانت راهنماي شركت در مناقصه(شركت در مناقصه تضمين
):ب(پاكت:-2
 اسناد مناقصه حاضر كه تمامي صفحات آن ممهور–1

و ممضي به امضاء مجاز مناقصه گر باشد و امضا.(به مهر شركت و اوراق مي بايست مهر ء شوند الزم به تأكيد مجدد است كه تمام اسناد
(. 
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و–شماره اقتصادي–كد پستي–آدرس–نام: مشخصات مناقصه گر شامل–2 كه الزم است در فـرم پـيش بينـي شـده ... شماره تلفن
. درج شود)1(شماره 

و گواهي رسمي دفاتر اسناد رسمي مبنـي: مدارك احراز هويت شامل–3 و اعضاء هيأت مديره كپي شناسنامه يا كارت ملي مديرعامل
و اسناد ماليب .ر صحت امضاء افراد مجاز به امضاء قراردادها

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

و آخرين تغييرات–5 .شركت كه داراي اعتبار باشد) يا تصميمات(تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس
 تصوير گواهينامه صالحيت پيمانكاري–6
:ج(پاكت:- (

و حروف ذكر گردد(پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده )قيمت ها به عدد
: شرايط مناقصه

. جهت اشخاص حقوفي مجاز مي باشند شركت در مناقصه-1
از تاريخ قرارداد مي باشد-2 .مدت قرارداد يكسال شمسي
6/6/67آيين نامه تشخيص صالحيت وارجاع كار به پيمانكاران مصوب56هر گاه معلوم شود كه مناقصه گران با هم تباني كرده اند طبق ماده-3

. هيات وزيران با آنان برخورد خواهد شد
در صورت انقضاءمدت فوق هيچگونه اعتراضي مسموع نخواهد مهلت اعال-4 از اعتبار پيشنهادها است بديهي است م اعتراضات به مناقصه يك ماه پس
.بود
. شركت در مناقصه به معناي قبول كليه شرايط آن است-5
از پيشنهادات مختار است-6 هر يك .مناقصه گزار در رد يا قبول
رع-7 .ايت قانون كار وطرح طبقه بندي مشاغل جهت افراد شاغل مي باشد برنده مناقصه موظف به
و ظرف مدت حد اكثر پنج روز تحويل مناقصه-8 گزار برنده مناقصه متعهد مي باشد ده درصد كل مبلغ قرارداد را ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تهيه

از مقررات مذكور ضمانت نامه وي ضبط.نمايد  هر يك دوم. خواهد شد وبا برنده دوم قرارداد منعقد ميگردد در صورت عدم انجام ودر صورت عدم امتناءبرنده
.از انعقاد قرار داد تضمين وي نيز به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط ميگردد 

.برنده مناقصه حق واگذاري كلي يا جزئي موضوع پيمان را ندارد-9
مو-10 از كليه شرايط وامكانات بر جهل به موضوع برنده مناقصه مي بايست جود درواحد فوق بازديد بعمل آورد كه پس از انعقاد قرارداد هيچ ادعايي دال

. مسموع نمي باشد 
در معامالت نمي باشد-11 . شركت كنندگان اقرار مي نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت
وت-12 در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات .كاليف تعيين شده از سوي واحد مناقصه گزار است شركت
تر تيب اثر نخواهد داد-13 از موعد مقرر واصل گردد .به پيشنهادات مبهم ،مشروط وپيشنهاداتي كه پس
د-14 بر عدم رضايت مناقصه گزار شخص شركت كننده در طي مناقصه طي سالهاي قبل ،مدارك دريافتي وي ر كميسيوندر صورت وجود مستنداتي دال

.مناقصه مفتوح نمي شود
خ-15 از اجراي خدمات وانعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد تضمين شركت مسترد وبرنده حق هيچگونه ادعاي جبران از هرگاه مناقصه گزار سارتي

. اين بابت نخواهد داشت 
و متعهد به رعايت مسائل اخالقي وشئونات مذهبي باشد موظف است درانتخاب افراد شاغل به منظور انجام كارباه متقاضي-16 .ماهنگي كارفرما اقدام نمايد
بصورت يكطرفه كارفرما نسبت به عقد قرارداد ولغو آن، اختيارتام ويكطرفه دارد وچنانچه به هردليل از كيفيت كارپيمانكارراضي نباشد قرارداد في مابين-17

.ن مرجع تشخيص كيفيت كار پيمانكار خود كارفرما مي باشد درضم. ازناحيه كارفرما فسخ خواهد شد 
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.در صورت اتمام قرارداد تا تعيين پيمانكار جديد پيمانكار موظف مي باشد موضوع قرارداد را با قيمت پيشنهادي در قرارداد انجام نمايد-18
ت قانوني قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد-19 .كليه كسورا
در صورت عدم تأييد نيروها پيمانكار موظف اسـت ظـرف مـدت صالحيت-20 و سـاعت24به كارگيري كليه نيروها بايستي به تأييد مناقصه گزار صورت پذيرد

.نسبت به معرفي مجدد افراد واجدالشرايط اقدام نمايد 
.طرف قرارداد مي باشددر صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده پيمانكار-21
و پيمانكار در مقابل دستگاه مناقصه گزار پاسخگو است-22 و كيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است . ضمانت حسن اخالق كاركنان
و نكات ايمني مي باشد-23 .شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه مناقصه گزار، حفظ اسرار
ت-24 و لوازم مورد نياز به عهده پيمانكار بودهزينه و نگهداري كليه وسايل . عمير
ا-25 و ساير افزايش هاي ناشي و پرداخت افزايش حقوق در مورد كارگران تحت پوشش و تأمين اجتماعي ز مصوبات پيمانكار موظف به اجراي دقيق قوانين كار

و امور اجتماعي مي باشد . شواري عالي كار
و پرداخت صورت وضعيت پيمانكا-26 در موعد مقرر اقدام نمايد و ماليات متعلقه به حساب هاي مربوطه ر مشـروط بـه پيمانكار متعهد است نسبت به واريز بيمه

.رعايت بند ذكر شده مي باشد
ب-27 و كسر جرايم مطابق با مفاد قرارداد مبني ر عدم اجراي صـحيح در هـر قسـمت از مـوارد قـرارداد بـه در صورتيكه توسط مناقصه گزار سه بار اخطار كتبي

از پيمان كار برابر مقررات اخذ نمـوده پيمانكار داده شود مناقصه گزار مجاز است با اخطار چهارم به طور يكجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده وغرامت وارده را
.و نسبت به ضبط تضمين وي به نفع دانشگاه اقدام نمايد 

.كليه افرادي كه به كار گرفته مي شوند بايستي فاقد سوء پيشينه كيفري باشند-28
و رعايت شئونات اداري-29 و رفتار و اداري را دقيقاً رعايت نموده ومسئوليت حسن اخالق كليه پرسنل به پيمانكار موظف است كليه مقررات وشئونات اسالمي

هر يك از پرسنل پيمانكار موظف است بدون هيچ گونه عذري كار گرفته شده به عهده پيمانكار مي باشد از نحوه خدمتي در صورت عدم رضايت مناقصه گزار و
.نسبت به تعويض آن اقدام نمايد

ع-30 در صورت و دم تأييد توسط مناقصه پيمانكار متعهد مي گردد پرسنلي را به كار گيرد كه توانايي جسمي وروحي الزم را براي فعاليت مورد نظر داشته باشند
.گزار پيمانكار موظف به جايگزيني نيروي مربوطه مي باشد 

و امور اجتماعي وبا توجه به حجمي بودن كار پيمانكار-31 و مقررات اداره كار و رعايت كامل قوانين و حجم زياد كار موظف است تامين با توجه به تجارب قبلي
در واحدهاي مذكور جهت ار .ائه خدمات به كارگيرد نيروي انساني

در خواست مناقصه گزار حداكثر به مدت-32 و مناقصه گـزار ملـزم بـه3پيمانكار موظف است پس از اتمام قرارداد در صورت ماه كماكان به قرارداد اقدام نموده
.پرداخت هزينه هاي مربوطه برابر قرارداد منعقده قبلي مي باشد 

در تمامي مراحل كار ملبس به لباس كارپيمانكار موظف است كليه كار-33 هر نفر(كنان تحت پوشش خود را ) دست لباس كار وجود داشته باشـد3حداقل براي
و كليه وسايل مورد نياز كـارگران–چكمه–پيشبند–دمپايي( مخصوص بهداشتي همراه با آرم شركت مربوطه كه هزينه تهيه بـه عهـده پيمانكـار) دستكش

. ميباشد
هر-34 و ميبايست و افرادي كه داراي كارت بهداشـتي نباشـند6تهيه كارت بهداشتي براي كاركنان جزو تعهدات الزامي پيمانكار ميباشد ماه يكبار تجديد گردد

در معرض ديد نماينده  و نماينده شركت ميبايست ؛ ضمناً كارت هاي بهداشتي كاركنان .مناقصه گزار نصب شود به هيچ عنوان نمي توانند در محيط كار كنند
و افراد ديگر ممنوع ميباشد-35 در محل توسط كارگران .استعمال دخانيات
و هزينه هاي جـاري-36 و بدون تأخير ميباشد ضمناً تأمين كليه مواد الزم و مزاياي پرسنل خود بصورت ماهيانه حـداقل بـراي پيمانكار ملزم به پرداخت حقوق

دو ماه به عهده پيمان ا نداردمدت و تأمين مواد الزم . كار بوده مناقصه گزار هيچگونه مسئوليتي در قبال تأخير در پرداخت حقوق به كاركنان
، مناقصه گر متعهد مي گردد تا تعين پيمانكار نسبت به قرارداد اقدام نمايد-37 و عدم تعيين پيمانكار جديد .در صورت اتمام قرارداد
د-38 و پيمانكار موظف است و ماهانه تصـوير ليسـت پرداخـت حقـوق هر ماه پرداخت نمايد و ساير مزايا براي كاركنان شاغل را برابر قانون كاردر پايان ستمزد

باعـث ايجـاد حقوق كارگرانبيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده به امور مالي بيمارستان ارائه نمايد تا عدم پرداخت به موقع 
گر و پايين آمدن كيفيت كارا نگردد ضمناً پرداخت وجه صورتحساب هاي پيمانكار منوط به رضايت نامه پرداخت حقوق كاركنان بكار . فته شده مي باشدنارضايتي

از حقوق ب–و بن كارگري–عيدي–پاداش–هرگونه افزايش اعم در مدت قرارداد و غيره و حق تأهل .ه عهده پيمانكار ميباشد عائله مندي
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دو ماه صورت وضعيت ايشان را پرداخت ننمايد حق هيچگونه اعتراضي نداشته باشد-39 در صورتي كه مناقصه گزار تا .پيمانكار موظف است
پرد-40 و و تجهيزات مربوط به بيمارستان توسط كاركنان شركت پيمانكار موظف به تعميـر اخـت بهـاي تجهيـزات مربوطـهدر صورت ايجاد خسارت به وسايل

.ضمنا پيمانكار متعهد به اجراي استانداردهاي اعتبار بخشي وپاسخگوئي به ارزيابان مي باشد.باشد مطابق با نظر كارشناس مي

.برنده مزايده در خصوص اعمال استانداردهاي اعتبار بخشي وپاسخگوئي به ارزيابان متعهد مي باشد-41

بيحجم كار سايواحد ز زبالهخطر
:فهيوظ شرح

هايسفتليتحو-1 از بخشهايباكس  صبح8از ساعتينيباليپر
شيجمع آور-2 در و عصر وشبفتيزباله بخشها  صبح
غيزباله عفونكيتفك-3 يعفونرياز
بلياستر-4 هايخطر سازيو يعفونيزباله
از استر-5 بيانتقال داده تا توسط شهردارويزباله معمولينمودن زباله ها را به محل جمع آورليبعد برونيبه  حمل شود مارستانياز
ب-6 و  خطر سازبي دستگاه نظافت–خطر سازينظافت محل دستگاه

جا نظافت و آور گاهياطراف زباله سوز غيزباله عفونيجمع يعفونريو
بياز واحد خدمات شهريزباله عفونليتحو-7 بيخطر سازيجهت  گردديشهردارليمجددا تحويخطر سازيوبعد از
سا-8  امور محوله طبق دستور مقام مافوقريانجام
.مواد مصرفي به عهده شركت مي باشد-9

:csrشرايط اختصاصي واحد
:فهيشرح وظ

هايشستشو1-  آنها جهت عمليو آماده سازليو استريو بسته بنديجراحيست
و بروز رسانليست استرخيچك تار2-  گذشتهخيتاريهاستيشده
آنلياستراي crs كردن دستگاهزيتم3- و نظافت
هالياستر4- ساهيبخيكردن ستت  بخشهاريو پانسمان
سا5-  امور محوطه طبق دستور مقام مافوقريانجام
سيتمام در واحد  شونديمليوسپس استر گردديميگذارخيو تارياس آرتوسط پرسنل آن واحد بسته بنديست ها

ك  اري واحد رخشوي خانه حجم

:فهيشرح وظ
كثليتحو-1 سا شگاهياز اتاق عمل ،زافيالبسه و تحوريو از شسته شدن به بخشهاليبخشها  مربوطهيآنها بعد
ها-2 آن خانهيرختشوينظافت دستگاه و محوطه اطراف
سا-3  امور محوله طبق دستور مقام مافوقريانجام

.شركت طرف قرارداد مي باشدي مورد نياز به عهده مصرف مواد
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 جدول پيشنهاد قيمت بر اساس مشخصات مندرج در ساير اوراق مناقصه

پس از بررسي وپذيرش تعهد ومسئوليت در مورد مطالب ومندرجات ................ به عنوان نماينده صالحيتدار شركت ...............اينجانب
.بازديد از محل وبا اطالع كامل از شرايط كار مبلغ پيشنهادي خود را به تر تيب ذيل اعالم مينمايم آگهي وشرايط مناقصه وپس از 

توضيحاتپيشنهاد قيمت ريالنوع كارردبف
، سي اس آر1 رخشوي خانه

بي خطر ساز2

:نام ونام خانوادگي اعضاء كه حق امضاء دارند
ه امضائ ومهر شركت كنند

:آدرس
 شماره تلفن تماس

:شماره اقتصادی

 شماره شناسه ملی


