
بها(( استعالم در آبادءآگهيشركت خرم شهرستان مدني اله شهيدآيت بيمارستان اكسيژن ))تامين

شماره مجوز برابر دارد نظر در آباد خرم شهرستان مدني اله شهيدآيت و358/97/111بيمارستان دانشگاه توسعه معاونت

شماره ،20/01/97مورخه278/97/100كارشناسي تأمين ، طبيتهيه اكسيژن كپسولهاي سرويس و الهشارژ شهيدآيت بيمارستان

تاريخ از بهاء استعالم طريق از يكسال مدت براي را لذا24/03/1397لغايت06/03/1397مدني ، نمايد واگذار بخشخصوصي به

تا آنها تحويل و پيوستي اوراق تكميل ضمن است خواهشمند متقاضيان ادارياز وقت حراستبه24/03/1397تاريخپايان دفتر

مدني اله شهيدآيت آورندبيمارستان عمل به را الزم اقدام آباد خرم .شهرستان

بهاء استعالم اسناد دريافت :نحوه

تاريخ از اسناد دريافت جهت عزيز نمايند24/03/1397لغايت06/03/1397متقاضيان اقدام ذيل طريق به توانند .مي

لرستان پزشكي علوم دانشگاه سايت به نشاني(مراجعه كاغذ)lums.ac.ir.به روي بر مناقصه اوراق وچاپ دريافت تكروa4و



قيمت پيشنهاد ارائه :نحوه

اسناد ساير و بهاءپيشنهاد زمانياستعالم مهلت اداري06/03/1397در وقت پايان حراستبه24/03/1397لغايت شـهيدبيمارستانواحد
مدني اله گرددآيت .تحويل

بهاءاسناد:تبصره شوداستعالم مهر و امضاء متقاضي .توسط

مراجعه:تبصره لرستان پزشكي علوم دانشگاه سايت به تغييرات آخرين از اطالع جهت فوق مهلت آخر روز تا محترم متقاضيان است ذكر به الزم
.نمايند

پاكات تنظيم :نحوه

صورت:1 به بزرگ حروف با و دقيقاً ، مورد حسب بر بايد ها پاكت از شوند)ج(–)ب(–)الف(هريك .مشخص

موضوع:2 نام بهاءدرج است–استعالم الزامي ها پاكت روي بر گزار مناقصه دستگاه نام و گر مناقصه آدرس و تماس .نام،شماره

و:3 الك و مناسب لفاف در بايد ها پاكت شوندهمه داده قرار شده .مهر

مجزّا:4 پاكت سه در مناقصه اسناد و پيشنهادات كليه است شوند(الزم مي گذاشته پاكت يك در نهايتاً آنها همگي گردند)كه ارائه شده مهر و الك صورت به و .تنظيم

پيشنهادي هاي پاكت :محتويات



:الف(پاكت:1 (

مناقصه در شركت به(تضمين توضيح ضمانتبندجهت مناقصهمبلغ در شركت شود»راهنماي .)رجوع

):ب(پاكت:2

بهاءاسناد–1 باشداستعالم گر مناقصه مجاز امضاء به ممضي و شركت مهر به ممهور آن صفحات تمامي كه بايسـت.(حاضر مـي اوراق و اسـناد تمام كه است مجدد تأكيد به الزم

شوند امضاء و .)مهر

شامل–2 گر مناقصه پستي–آدرس–نام:مشخصات اقتصادي–كد و–شماره تلفن شماره...شماره شده بيني پيش فرم در است الزم شود)1(كه .درج

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

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

تغييرات–5 آخرين و تأسيس آگهي حاوي كشور رسمي روزنامه تصميماتي(تصوير باشد)ا اعتبار داراي كه .شركت

شركت--6 جهت اجتماعي امور و كار ، تعاون اداره از معتبر صالحيت تاييد گواهي .تصوير

شده:)ج(پاكت:3 ارائه جدول طبق قيمت گردد(پيشنهاد ذكر حروف و عدد به ها )قيمت

نكات :ساير

واحد:1 از ، مناقصه اسناد تحويل از پس است الزم گران دارندحراستمناقصه دريافت شماره(رسيد )2فرم



پاكت:2 در شده ارائه مدارك و باشد)ب(و)الف(اسناد پيشنهادي قيمت حاوي عنوان هيچ به .نبايد

شده:3 بيني پيش جدول در فقط ميبايست قيمت شودپيشنهاد .درج

نمايد:4 ارائه مالي پيشنهاد يك تنها ميتواند گر مناقصه .هر

شد:5 نخواهد توجهي مشروط و مخدوش مبهم، پيشنهادات .به

پيشنهادات:6 ارائه مهلت پايان از قبل تا گواهي قابل و كتبي بصورت بايست مي پيشنهاد گرفتن پس يا و اصالح،جايگزيني تهيه،تحويل، شوداهرگونه .نجام

كرد:7 نخواهد ايجاد گر مناقصه براي حقي هيچگونه فوق مدارك .ارائه

ساير:1نكته تضمين و نگهداري آنان تضمين ، دوم و اول برندگان تعيين از كنندگانپس شدشركت خواهد داده .عودت



اختصاصي :شرايط

حقيقي-1 و حقوقي اشخاص جهت بهاء دراستعالم كسب(شركت جواز باشند)داراي مي .مجاز

باشد–2 مي قرارداد تاريخ از شمسي يكسال قرارداد .مدت

است–3 آن شرايط كليه قبول معناي به بهاء استعالم در .شركت

سلب–4 خود از زمينه اين در را اعتراضي گونه هر حق متقاضي و است مختار پيشنهادات از يك هر قبول يا رد در نمايدبيمارستان .مي

باشد–5 مي شاغل افراد جهت مشاغل بندي طبقه طرح و كار قانون رعايت به موظف مناقصه .برنده

گزار–6 مناقصه تحويل روز پنج مدت ظرف حداكثر و تعهدات انجام حسن نامه ضمانت را قرارداد مبلغ كل درصد ده باشد مي متعهد مناقصه هر.نمايدبرنده انجام عدم صورت ازدر يك
گردد مي منعقد قرارداد دوم برنده با و شد خواهد ضبط وي نامه ضمانت مذكور مـي.مقررات ضبط گزار مناقصه دستگاه نفع به وي تضمين قرارداد انعقاد از دوم برنده امتناع صورت در و

.گردد

ندارد–7 را پيمان موضوع جزئي يا كلي واگذاري حق بهاء استعالم .برنده

بهاءهبرند-8 مساستعالم موضوع به جهل بر دال ادعايي هيچ قرارداد انعقاد از پس كه آورد بعمل بازديد فوق واحد در موجود امكانات و شرايط كليه از بايست باشدمي نمي .موع

رعايت-9 و كنندگان شركت براي مدني اله آيت شهيد بيمارستان در بهاء استعالم موضوع محل از حضوري ازبازديد ساز اكسيژن كارخانه مسافت بعد به توجه با اكسيژن موقع به تامين و قوانين
باشد مي اجباري بهاء استعالم برنده براي .بيمارستان



مبلغ–10 شماره000/000/100واريز حساب به بهاء استعالم در شركت تضمين بعنوان شهيد0111359236004ريال بيمارستان بنام ايران ملي بانك آبادنزد خرم مدني اله .آيت

تاي–11 كه باشند داشته را لرستان استان پزشكي علوم بيمارستانهاي با زمينه اين در خدمات ارائه سال دو سابقه حداقل بايستي كنندگان نمايندشركت تحويل مدارك ساير همراه را آن .يديه

عمومي :شرايط

تباني-1 هم با كنندگان شركت كه شود معلوم مادههرگاه طبق اند مصوب56كرده پيمانكاران به كار ارجاع و صالحيت تشخيص نامه برخـورد6/6/67آيين آنـان بـا وزيـران هيات
شد .خواهد

مسموع–2 اعتراضي هيچگونه فوق مدت انقضاء صورت در است بديهي است پيشنهادات اعتبار از پس ماه يك بهاء استعالم به اعتراضات اعالم بودمهلت .نخواهد
افزوده-3 ارزش بر ماليات مالحظه بدون شده ارائه قيمت است الزم و ، باشد مي بهاء استعالم برنده عهده به قانوني كسورات گيردكليه .صورت

ميزان–4 به قرارداد موضوع مقدار كاهش يا افزايش به نسبت دارد25بيمارستان تام اختيار ، .درصد
بهاء-5 استعالم قانونبرنده موضوع ممنوعيت مشمول نمايد مي وكشوري«اقرار دولتي معامالت در دولت وكارمندان مجلسين ونمايندگان وزرا مداخله منع به راجع

ديماه را»1337مصوب خود خسارات توانست خواهد و است فسخ حق داراي كارفرما ، دولتي معامالت به ورود از پيمانكار ممنوعيت اثبات صورت در ؛ باشد نمي از،
نمايد جبران پيمانكار مطالبات يا .تضمينات

م-6 به ، پيمانكار توسط خسارت هرگونه ايراد صورت در است مجاز نمايدكارفرما ضبط خود نفع به و كسر وي تضمينات محل از ، وارده خسارت .يزان
بهاء-7 استعالم نمايدبرنده تحويل و تهيه كارفرما نظر مورد مشخصات مطابق را قرارداد موضوع است .متعهد
بهاء-8 استعالم ازبرنده نمايد مي واقرار كار دامحلمقتضياتموضوع و داشته كامل اطالع .رد،
نمايد-9 اقدام قرارداد انعقاد به باشد مي موظف بهاء استعالم برنده ، حاضر بهاي استعالم در شدن برنده صورت .در

بيمارستان دوم(نشاني طبقه تخصصي درمانگاه بيمارستان از تر پائين خيرآباد خيابان حسين امام ميدان آباد )خرم



خوردگ قلم و گرفتگي الك بدون شفاف صورت به قيمت ارائه به نسبت و گرفته نظر در را كار جوانب محاسبات ذكر با ذيل فرم تكميل با عـدديبرابر صورت به هم ي
صورت به هم گردد)ريالي(حروفو .ذكر

قيمتجدول(( مناقصهپيشنهاد اوراق ساير در مندرج اساسمشخصات )بر

عنوان............................................................اينجانب تعهـد...........................................................................شـركت)قانونينماينده(به پـذيرش و بررسـي از پـس
آگهي در مندرجات و مطالب مورد در مسئوليت و بهشرايط–اجرا محلواءاستعالم از بازديد از معـامالتپس در دولـت كاركنـان مداخله منع قانون از اطالع با و

خود پيشنهادي مبلغ ، كار شرايط از كامل اطالع با ، نمايمدولتي مي اعالم زير ترتيب به را
شودذيلقيمت مي اعالم افزوده ارزش بر ماليات مالحظه .بدون

قيمت پيشنهاد :جدول

اقامت كنندهمحل :...........................................شركت
سيلندر-1 ريال...............................................................................كيلويي10هر به
سيلندر-2 ريال.............................................................................كيلويي20هر به
سيلندر-3 ريال............................................................................كيلويي40هر به
كپسول-4 عدد هر بارگيري و ريال......................................................................تخليه به
خاور-5 خودرو برگشت و رفت متر كيلو هر با(هزينه وانت).......................................................كپسول60حداقل ريال به

با(نيسان ...............................................كپسول35حداقل .ريالبه)
تلفن و دقيق نشاني ذكر با پيمانكار وامضاء مهر خانوادگي ونام :نام

)بيمارستان(كارپرداز



اوراق:نكته بايستتمام امضاءممهورمي و مهر باشدبه كننده تـاريخشركت تـا اسـت ذكر به واريـزي24/03/97الزم فـيش و مـدارك

حراست دفتر تحويل بهاء استعالم در شركت گرددتضمين مدني شهيد .بيمارستان


