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،)مناقصه(آگهي استعالم بها و پيراستننگهداري و محوطهفضاي سبزآراستن

و دانشكده پرستاري  خوابگاه

و م02/07/97مورخ 9309/97/111با استناد به مجوز شماره بروجرددرمان شهرستان شبكه بهداشت و نابع دانشگاه علوم معاونت محترم توسعه مديريت
در نظر دار و پيراستن فضاي سبز؛دپزشكي لرستان و دانشكده پرستاريو محوطه آراستن در اسناد پيوسترا خوابگاه و بـا توجـه بـه به مدت يكسال با مشخصات مندرج

و ساير اسناد پيوست نسبت بـه لذا از متقاضيان.از طريق مناقصه واگذار نمايد فعلي شرايط موجود در مناقصـه واجد شرايط دعوت مي گردد با توجه به متن آگهي شـركت
.وارائه پيشنهاد خود اقدام نمايند 

:نحوه ارائه پيشنهاد قيمت
و .شبكه تحويل داده شود به حراست00:12ساعت21/07/97لغايت روز17/07/97در مهلت زماني ساير اسناد مناقصه پيشنهاد

.مهر شودواسناد مناقصه توسط متقاضي امضاء: تبصره

و پ زمان : اكات دريافتي مكان
روز زمان جهت .مي باشد00:10ساعت22/07/97بازگشائي پاكات ابتداء

:راهنماي شركت در مناقصه

مي:تعاريف-1 :گردند واژگان به كار برده شده در اين مناقصه، به شرح ذيل تعريف
: يا كارفرما(مناقصه گزار) الف و درمان بروجرد) منشبكه بهداشت .اقصه را برگزار مي كند كه اين
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

 محدود: نوع مناقصه–4
وواگذاري: عبارتست از موضوع مناقصه–3 و آراستن محوطه س پيراستن و دانشـكده پرسـتاريبزفضاي بـه صـورت حجمـي خوابگاه

.باشرايط موجود فعلي از لحاظ نيرو به شركت برنده مناقصه
و مكان افتتاح پاكات-4 :زمان

شد10ساعت22/07/97مورخ شنبهيك:زمان .صبح اگر چه ممكن است تاريخ مزبور تغيير يابد كه برابر قانون اطالع رساني خواهد
وشبكه بهداشت امور عمومي اتاق: مكان و در حد گنجايش سالن ؛ مناقصه گران نيز در صورت تمايل با موافقت كميسيون انجام خواهد پذيرفت

مي. ميتوانند در جلسه افتتاح پيشنهادها شركت نمايند مناقصات و مكان افتتاح پاكات پيشنهادي ، به منزله ابالغ رسمي زمان باشد وجود اين بند
.نكه نيازي به ارسال دعوتنامه باشد بدون اي

و چگونگي ارائه تضمين-5 ، نوع )شركت در مناقصه( مبلغ
در استعالم بهاء ، نوع وچگونگي ارائه تضمين شركت :مبلغ

با) الف .ريال مي باشد000/720/27/-مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه برابر
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 جـاري بنـام حسـاب مليبانك 0111045835007معتبر يا فيش واريزي به شماره حساب بانكي مبلغ فوق به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي
.شهرستان بروجرد تأمين گردد دانشكده پرستاري

، فيش واريزي يا ضمانت نامه بانكي مي بايست نام شخص مناقصه گر بعنوان يك شخصيت حقوقي قيد شود: نكته .در قسمت نام پرداخت كننده
و آدرس مناقصه گر بر روي پاكت الزامي است درج نام مو ، شماره تماس ، نام .ضوع استعالم بهاء

:نحوه تنظيم پاكات–6
و با حروف بزرگ به صورت:1–6 ، دقيقاً .مشخص شوند)ج(–)ب(–) الف(هريك از پاكت ها بايد بر حسب مورد
و آدرس–درج نام موضوع مناقصه:2–6 و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاكت ها الزامي است نام،شماره تماس .مناقصه گر
و مهر شده قرار داده شوند:3–6 و الك .همه پاكت ها بايد در لفاف مناسب
و اسناد مناقصه در سه پاكت مجزّا:4–6 و) كه همگي آنها نهايتاً در يك پاكت گذاشته مي شوند(الزم است كليه پيشنهادات به صورت تنظيم

و مهر شده ارائه گردند  .الك
:محتويات پاكت هاي پيشنهادي–7
:الف(پاكت:1–7 (

.)رجوع شود» راهنماي شركت در مناقصهمبلغ ضمانت جهت توضيح به بند(تضمين شركت در مناقصه
):ب(پاكت:7-2

و بازرگاني زير باشد)ب( پاكت و اطالعات فني :بايد حاوي مدارك
و ممضي به امضاء مجاز مناقصه گر باشد–1 الزم به تأكيد مجدد اسـت كـه.(اسناد مناقصه حاضر كه تمامي صفحات آن ممهور به مهر شركت

و امضاء شوند  و اوراق مي بايست مهر .)تمام اسناد
و–شماره اقتصادي–كد پستي–آدرس–نام: مشخصات مناقصه گر شامل–2 در... شماره تلفن )1(فرم پيش بينـي شـده شـماره كه الزم است

. درج شود
و گواهي رسمي دفاتر اسناد رسمي مبني بر صحت: مدارك احراز هويت شامل–3 و اعضاء هيأت مديره كپي شناسنامه يا كارت ملي مديرعامل

و اسناد مالي  . امضاء افراد مجاز به امضاء قراردادها
؛) دفاتر اسناد رسمي: يا ساير مراجع صالحيتدار مانند(اداره ثبت شركت ها تصوير اساسنامه شركت كه بايستي از جانب–4 تصـديق شـده باشـد

.الزم به ذكر است كه موضوع فعاليت شركت بايد مطابق با موضوع مناقصه حاضر باشد 
و آخرين تغييرات–5 .باشد شركت كه داراي اعتبار) يا تصميمات(تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس
گر–6 .گواهي رسمي دفاتر اسناد رسمي مبني بر صحت امضاء شخص مناقصه
و امور اجتماعي جهت شركت-7 ، كار .تصوير گواهي تاييد صالحيت معتبر از اداره تعاون
:ج(پاكت:3–7 (

و حروف ذكر گردد(پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده )قيمت ها به عدد
:ساير نكات–8
، از واحد:1–8 )2فرم شماره(رسيد دريافت دارند حراستمناقصه گران الزم است پس از تحويل اسناد مناقصه
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و مدارك ارائه شده در پاكت:2–8 .نبايد به هيچ عنوان حاوي قيمت پيشنهادي باشد)ب(و) الف(اسناد
. پيشنهاد قيمت ميبايست فقط در جدول پيش بيني شده درج شود:3–8
.هر مناقصه گر ميتواند تنها يك پيشنهاد مالي ارائه نمايد:4–8
شد:8-5 و مشروط توجهي نخواهد .به پيشنهادات مبهم، مخدوش
و قابل گواهي تا قبل از پايان مهلـت ارائـه:6–8 و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني

.هادات انجام شود پيشن
.ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد:7–8
و نحوه اعالم برنده–نحوه افتتاح پيشنهادات–9 :چگونگي ارزيابي
و مكان مقرر:1–9 .تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان
و شركت كنندگان در جلسه حاضرا–تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان:2–9 .ن
آن) الف(گشودن پاكت تضمين:3–9 و احراز صحت .و كنترل آن
.الف(در صورت احراز صحت پاكت)ب(افتتاح پاكت:4–9 (
و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول)ج(باز كردن پاكت قيمت:6–9 ، و امضا .و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك
و امضاي صورتجلسه–تهيه:7–9 . كميسيون مناقصات اعضاء گشايش پيشنهادات توسط تنظيم
شد:8–9 ، توسط كميسيون مناقصات اعالم خواهد و دوم پس از بررسي هاي فوق الذكر .برنده اول

، كمت:1نكته .ر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاوت 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
و:3نكته ؛ و اسناد مناقصه اتخاذ خواهد شد در تصميمات كميسيون مناقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه ها كميسـيون مـذكور

، مختار مي باشد و ساقط نمودرد يا پذيرش پيشنهادات با ذكر دليل .و مناقصه گر در اين زمينه حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب
و ابطـال پيشـنهاد قيمـت خـود را ندارنـد:4نكته ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف ا. بعد از گشايش پاكت ها ينكـه كميسـيون مگـر

و تكميل پيشنهادات را طي مهلت خاص مطرح نمايد  . مناقصات از كليه مناقصه گران درخواست اصالح
، جهت استرداد آنها به ذينفع:9–9 و تضمين پيشنهاد هاي رد شده .حفاظت از پاكت هاي قيمت
، دعوت به عمل آورد مناقصه گزار در صورت تمايل مي تواند از مناقصه گران جهت حضو:10–9 .ر در جلسه گشايش پاكات پيشنهادي

:شرايط عمومي مناقصه
و آگهي آخرين تغييرات–1 و شرايط انجام امور مربوط) تصميمات(برابر اساسنامه و بـه ثبـت بـه موضـوع مناقصـه، مناقصه گر بايد داراي زمينه

.رسيده باشد
راجع به منع مداخله وزرا ونمايندگان مجلسين وكارمنـدان دولـت در معـامالت«موضوع قانون مناقصه گر اقرار مي نمايد مشمول ممنوعيت–2

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

و آگاهي نميمناقصهستا بديهي.باشدكامل داشتهي خود آشناي و نقض نمايد گر با عذر عدم اطالع .تواند هيچ يك از مفاد شرايط را ناديده گرفته
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و تكاليف تعيين شده از سوي واحد مناقصه گزار است–4 و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات .شركت در مناقصه
به–5 و–مشروط–پيشنهادات مبهمدستگاه مناقصه گزار ، ترتيب اثر نخواهد داد فاقد سپرده .پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد
از(دستگاه مناقصه گزار اختيار دارد هرگونه كسور قانوني–6 ) پيمانكـار(كه بابت معامله به طرف قـرارداد) بيمه،ماليات،عوارض وساير موارد: اعم

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 سـپرده هـاي برنـدگان–7 و دوم پس از طي مراحل قانوني مسترد ، تضمين مناقصه گران به استثناء برندگان اول پس از تعيين برنده مناقصه

ب(فوق پس از عقد قرارداد  شد) رنده اولبا .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
، تضـميند) انجام تعهدات(در صورتي كه برنده اول به هر نحو از انعقاد قرارداد امتناع يا از دادن تضمين:2تبصره ر 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
، تضمين ؛ در صورت امتناع برنده دوم از انعقاد قرارداد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر وي نيز به نفع دستگاه مناقصـه گـزار ضـبط منعقد مي شود

و مقررات مشخص مي شود و نتيجه مناقصه بر اساس قوانين .مي گردد
كه–8 تا در صورتي ا،) به صورت كتبي(از زمان اعالم برنده پنج روز حداكثر و اخذ ضمانتنامه بانكيبراي اقـدامحسن انجـام كـار نعقاد قرارداد

، ؛ شخص دوم نيز براي تسليم ضمانتنامه حداكثر يك هفته فرصت دارد تضمين نشود و از شخص دوم دعوت به عمل خواهد آمد .برنده ضبط
؛ معادل: تبصره به10برنده مناقصه مي بايستي پس از اعالم برنده شدن حسن انجام كار درصد ارزش كل قرارداد را بصورت ضمانت نامه بانكي

و-قابل تمديد-ضمانتنامه بايد تا پايان مدت قرارداد معتبر(.كارفرما ارائه نمايد و صـادره از بانـك هـاي مـورد قبـول مناقصـه گـزار بي قيدوشرط
.به سود دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان باشد (

از باستثناي ايام تعطيل روز20مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر-9 ذانقضاي مدت مزبور بوده كه پس ..يصالح فاقد اعتبار خواهد بوددر تمام مراجع
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) حجم كار(است در صورت تمايل مقدار مورد معامله مناقصه گزار مختار– 11 ؛ عليهـذا ضـروري اسـت25را درصد افزايش يا كاهش دهـد

، ادعايي عليه مناق صـه مناقصه گران 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 گزار يا كارفرما نداشته باشند

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

.و در صورت نياز اصالحات الزم را اعمال نمايند. 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«56هرگاه معلوم شود كه مناقصه گران با هم تباني كرده اند طبق ماده– 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 .نميتوانند مدير عامل ويا عضو هيأت مديره شركتهاي مشابه باشند)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
و به اين ترتيب هر گونه هزينه كه براي تهيه .آزمايش يا ساير فعاليت هاي مربوط به مناقصه صرف شده نيز قابل پرداخت نخواهد بود–ارائه–،

، 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 سندي كه عالمت محرمانه دارد از طرف مناقصه گزار به همان درجه از محافظت جهت افشاء آن به شخص ثالث  ، نخواهد داد

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

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

، قيمت هاي خود را به نحوي ارائه كنند كه كاهش يا افزايش فوق خللي در روند اجراي تعهدشان ايجاد نكند  .است مناقصه گران عزيز
ازد مناقصه گزار در رد يا پذيرش پيشنهادات ارسالي اختيار تام دار-21 و مناقصه گر با امضاي اين اوراق حق هرگونه اعتراضي را در ايـن زمينـه

و ساقط نمود .خود سلب
گر-22 در مناقصه و تعهد مينمايد ، صورت برنده شدن وو توانايي الزم جهت انجام كـار شروع به كار  دسـتمزد پرداخـت هزينـه هـاي جـاري

تاصورت عدم پردادر؛و خود را دارا است كاركنان .بايست كارخود را مطابق قرارداد ادامه دهدمي، ماهدو خت مطالبات توسط كارفرما
ك در صورتكارفرما مختار است-23 در صـورتو قرارداد اقدام ماهيانه جريمه از مبلغ ريالي بعنوان درصدهاي؛ نسبت به كسر اري پيمانكار كم

.نمايد تكرار مختار است فسخ قرارداد 
: مناقصهصي اختصا شرايط

و درختها–1 ، درختچه . آبياري به موقع به ميزان كافي جهت استفاده چمن
و هرمـون پاشـي در صـورت نيـاز-2 و بيماريها و سمپاشي اشجار براي مبارزه با آفات ، وجين علفهاي هرز حفـر تشـك جهـت–هرس اشجار

و كاشت گل در فصل مورد نياز كو و شكل دهي تپه هاي گل و درختان آبخوري و پاي–د دهي فضاي سبز و شخم زدن تپه ها لكه گيري چمن
و اصالح به موقع فضاي سبز–درختان  .حمل نخاله هاي حاصله از فضاي سبز–چمن زني

.نظافت محوطه-
:شرايط نيروي انساني–3
و دانشكده پرستاريخوبا توجه به مساحت موجود در محوطه–1 پ ابگاه يشنهاد قيمت الزم جهت بكارگيري كارگر متناسب با مي بايست اقدام به

و انجام كيفي امور محوله بنمايدو)حداقل دو نفر نيرو(حجم كار و پرداخت اضافه كاري بنا به نياز كارفرما و مزايا .با پرداخت كليه حقوق
 پاسخگو بودن در قبال شكايات مربوطه-2
و كارفرما-3 )اه علوم پزشكي دانشگ( همكاري با بازرسان شبكه
و تجهيزات كار به عهده پيمانكار مي باشد-4 و نگهداري وسايل .تعمير
و انجام هماهنگي هاي مورد نياز مي باشد-5 .پيمانكار موظف به معرفي نماينده تام االختيار در هر نوبت كاري به منظور پاسخگويي
از–6 و غير مالي شامكليه مسئوليت هاي پرسنل اعم و:ل مالي و ساير مطالبات به عهده پيمانكار مي باشـد ، حق لباس ، ماليات ، بيمه حقوق

.كارفرما تعهدي در اين خصوص ندارد 
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.پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را كال يا جزعا به غير ندارد-7
، پيم-8 و اشيايي در اختيار پيمانكار قرارگيرد و اشـياء در صورتي كه از سوي كارفرما اموال انكار مكلف است نهايت دقت را در نگهـداري امـوال

و در صورت هر گونه ايراد خرابي ملزم به تعمير  .هزينه خويش مي باشدباتحويلي بنمايد
و عوارض جانبي فضاي سبز-9 ، ضمنا پيمانكار موظف بـه ارائـ) اعم از فوت ويا هرگونه آسيب( كليه عواقب ه بيمـه بر عهده پيمانكار مي باشد

و كاركنانش مي باشد .نامه مسئوليت مدني براي خود
ب-11 و و اخالقي .رخورد صحيح با مراجعين الزم مي باشدرعايت موازين شرعي
چنانچه نيروهـاي پيمانكـار صـالحيت مـورد نظـر را در پيمانكار حق تعويض يا جابجايي نيروهاي قبلي مشغول بكار در اداره را ندارد ليكن-12

و اعمال جريمه الزمخصوص  ، ضمن اخطار به پيمانكار  وي مكلف به جايگزيني آنان در اسرع وقت خواهد بود، انجام كار در محيط نداشته باشند
و رعايـت مـو-13 و برخورد خوب با اربـاب رجـوع و داشتن لباس فرم ، نصب اتيكت و مستمر در محيط كاري مربوطه زيناحضور فيزيكي دائم

و شرع و حفظ حجاب اسالمي اسالمي ي استپرسنل پيمانكار الزام در محل كار جهتو رعايت شئونات اخالقيي
و صرفه جويي هايي كه منجر به كاهش-14 ، ، پيمانكار مكلف به رعايت كليه استانداردها در انجام خدمات مي باشد كيفيت انجام خدمات شود

.ممنوع مي باشد 
و كارفرما در اين زمينه ونياي مقررات قانكليه مسئوليتهاي ناشي از اجر-15 در تمامي ايام شبانه روز در واحد مذكور بر عهده پيمانكار خواهد بود

.مسئوليتي نخواهد داشت 
و ذهاب پرسنل پيمانكار برعهده پيمانكار مي باشد-16 و اياب .تهيه غذا
بر-17 و عوارض قانوني متعلقه به اين افراد .عهده پيمانكار مي باشد پرداخت كليه كسورات
.پيمانكار مكلف است وسايل نظافتي كاري مورد نياز كاركنان را شخصا تهيه نمايد-18
د-19 ، پيمانكار مكلف است و يا زمان فسخ قرارداد سريعا محل را تخليه در غير اين صورت تضمين ساعت24 مدت ظرفرپايان مدت قرارداد

. وي به نفع كارفرما ضبط خواهد شد
و چنانچه در هر مقطع زماني از قرارداد كارفرما نارضايتي از فرد ارائه دهنده خدمات-20 داشته كارگران شركت ميبايست مورد تاييد كارفرما باشند

، پيمانكار  .موظف به جايگزيني فرد مناسب ديگري به جاي ايشان مي باشد باشد
تا-21 .تعيين پيمانكار جديد به كار خود با شرايط قرارداد ادامه دهد پيمانكار موظف مي باشد در صورت عدم توافق
و سالمت كار برعهده پيمانكار مي باشد سئوليتم-22 .رعايت قوانين
.اخذ صالحيتهاي الزم پرسنل شاغل از كارفرما الزاميست-23
و كفش هر شش مـاه يكبـار از بـد-24 و لبـاس هـا ميبايسـت برنده مناقصه موظف به تهيه لباس كار جهت پرسنل و شـروع بكـار مـي باشـد

و راسا واحـد خـدمات كارفرمـا كه در صورت متحدالشكل بوده ، كارفرما حق دارد نسبت به كسر از طلب پيمانكار اقدام عدم تامين در موعد مقرر
و كفش پرسنل شركت نمايد  .پيمانكار حق اعتراضي به آنرا نخواهد داشتواقدام به تهيه لباس كار

به-25 ازو شرايط واگذاري جهت كليه شركتهاي متقاضي الزامي مي باشدو بازديد از مكان جهت سئواالتدانشكده پرستاري مراجعه زيرا پس
و  و مكان . آن هرگونه ادعاي داير بر عدم اطالع از شرايط . ..از سوي پيمانكار مسموع نخواهد بود.
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؛ي واگذاري خدمات فضاي سبزمتقاض شركت-26 ، طبـق زمـان بنـدي اعالمـي از سـويو شرايط با آگاهي از موضوعدر صورت برنده شدن
و مزاياي كارگران كارفرما شروع به اجراي قرارداد و شركت موظف به پرداخت حقوق و( مي نمايد و اضافه كاري و حق بيمه ) حقوق از ابتداي ....
.بود قرارداد تا پايان قرارداد خواهد

گر–)1(پيوست  مشخصات مناقصه

نام شركت
تلفن:نشاني

مبلغ پرداخت شده به ريال:سرمايه ثبت شده:تاريخ ثبت:شماره ثبت
و نام خانوادگي رييس هيات مديره :نام

در كاهاي مقاطعه كاري و تجربه  سابقه
:پايه معلومات

:در رشته هاي

 اعضاء هيئت مديره

م جـاز از طـرف افراد با امضـاء
 شركت

و نام خانوادگي :سمت:نام

و نام خانوادگي :سمت:نام

و نام خانوادگي :سمت:نام

و يا ارگانهاي دول ، نهاد و ساير مدارك مورد نيازكه بيانگر همكاري شما با موسسه و تاييديه و خصوصـي مـي باشـد را خواهشمند است مدارك مربوط به نوع همكاري تـي
.نماييد ضميمه

مالحظات
س و آخرين ترازنامه و يك نسخه اساسنامه و اظهارنامه مالياتييك نسخه از روزنامه رسمي كشور كه ثبت شركت در آن درج شده است و زيان ود
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))فرم تحويل اسناد مناقصه به مناقصه گزار ((

در ........................................................مسئول ... .........................................اينجانب پاكات پيشنهاد قيمت شـركت
و فضـــاي ســـبز« مناقصـــه و آراســـتن محوطـــه و دانشـــكده پرســـتاري واگـــذاري پيراســـتن » خوابگـــاه

متصدي شـركت ........................................................ خانم/ار آقاو درب بسته بصورت سالمرا پاكت .........تعداد به
.دريافت نمودم .................................................................. 

و نام خانوادگي ارائه كننده پاكت نام و نام خانوادگي مسئول مناقصه گزارنام
و تاريخ و امضاء و تاريخ مهر و امضاء  مهر
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و آراستنشركت در مناقصه برگه پيشنهاد قيمت(( ))فضاي سبز پيراستن

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

، مبلغ پيشنهادي خود را به ترتيب زير اعالم مي نمايم مداخله ، با اطالع كامل از شرايط كار :كاركنان دولت در معامالت دولتي

: همچنين ملتزم به رعايت نكات زير خواهم بود
حدر صورت برنده شدنم ظرف–1 ، اقدام نمايم داكثر پنج روزمدت و انعقاد قرارداد .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
ي-3 و، تخلف محسا نوشته اي خارج از موضوع مناقصه هرگونه پيشنهاد .گرددميموجب خروج اسناد مناقصه گر از مناقصه وب گشته
و–واضح–قيمت ها خوانا-4 و به عدد .حروف نوشته شودببدون خدشه
، نوشته شود-5 .قيمت ها فقط براي مشخصات مذكور در اسناد مناقصه
، اعالم مي گردد مالياتقيمت هاي فوق بدون احتساب-6  بر ارزش افزوده

و فضاي سبزمبلغ ماهيانه امور و آراستن محوطه و دانشكده پرستاريپيراستن  خوابگاه
2

بقيمت پيشنهاد  ريال ........... .........................................................ه عدد برابرشركت
حروو مي.................................................................................................ف برابر به .باشد ريال
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شدبا-7 ؛ تحت هيچ شرايطي پاكت جديد از متقاضيان مناقصه وصول نخواهد . پايان يافتن زمان دريافت پيشنهادات در موعد مقرر
ب-8 ه برنده استعالم حداكثر تا پايان وقت اداري موعد تعيين گرديده جهت تهيه ضمانت نامه مي بايست اقدام نمايد در غير اينصورت شبكه مجاز

.ت برنده شدن مناقصه مي باشد معرفي نفر دوم جه
و نسبت به موضوع مناقصه از محل بازديد كرد-9 آنه .ي كامل دارم، آگاهو تمامي شرايط

شكدر صورتيكه-10 و طريق به هر را شرايط عموميل ياو اختصاصي مناقصه و و اطالعـات رعايت ننمايم و ارائـه آمـار بدليل كتمان حقيقت
ــر واقعــي در و غي ؛ نادرســت ــه هــر دليلــي آشــكار گــردد و مــدارك بنــده ب و پــس از مــدتي نادرســتي اســناد ــده شــوم مناقصــه مــذكور برن

و وصول آن به هر نحـو و زيان و مطالبه ضرر و فسخ قرارداد احتمالي مقتضـي اقـدام مناقصه گزار اين حق را دارد كه نسبت به رد اسناد مناقصه
د و و ساقط مي نمايمنمايد .ر مقابل حق هر گونه اعتراضي را در اين زمينه از خود سلب

و تلفن :آدرس دقيق
و نام خانوادگي :نام

و تعهدآور پيشنهاد دهنده و امضاء مجاز و تاريخ:سمت :مهر شركت


