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مزایده عمومی
مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایردر نظر دارد براساس مجوز شمااره 111/79/533ممور  1579/21/02معاونم

متتمرم سوسمعد ممدیری

و

منابع دانشگاه سصدی واحد سزریقات  ،پانساان و  ...خود را بد بخش خصوصی واگذار نااید لذا از کلید متقاضیان و اشخاص حقوقی واجمد شمرای
جه

در مزایده بدینوسیلد دعوت بعال می آید.

شرک

ماده  :1موضوع مزایده
عبارت اس

واگذاری بخش سزریقات ،پانساان و اخذ  EKGسایر اقدامات درمانی مورد نیاز بیااران سرپایی درمانگاه پزشمکان و اوراانمم مرکمز

براساس شرح مندرج در اوراق مزایده .
ماده  : 2حجم قرارداد
قیا

پاید برای اجاره یک ماه واگذاری واحد سزریقات پانساان سوس مرکز سعیین خواهد شد و بالاسرین پیشنهاد قیا

برنده مزایده خواهد بود.

ماده  -3شرایط متقاضیان شرکت کننده در مزایده
متقاضیان شرک

در مزایده الزاماً باید دارای شخصی

حقوقی واجد صلاحی

باشند لذا ضروریس

مستندات لازم شامل اساسنامد شمرک  ،سعماونی

یا  ...بهاراه آگهی آخرین سغییرات و  ...ارسال گردد.
ماده  -4مدت قرار داد
مدت قرارداد یکسال شاسی سعیین می گردد.
ماده  5شرایط و نحوه اجرای کار:
 -برنده مزایده ملزم بد رعای

مقررات و دستورالعالهای صادره از مراجع ذیصلاح  ،هاچون معاون

درمان و  ...درخصوص سجهیز واحد مذبور بمد

وسایل و ابزار مورد نیاز و پرسنل کارآزموده و مورد سایید (فنی و اخلاقی) می باشد.
 سهید کلید وسایل و سجهیزات پزشکی و غیره و مسئولی -برنده مزایده و کلیۀ پرسنل ست

پرسنل بکارگیری شده در این واحد بر عهدۀ برنده مزایده اس .
قوانین و مقررات جاری بیاارستان و حفظ اسرار پزشکی مراجعین می باشند.

پوشش موظف بد رعای

 -برنده مزایده ملزم بد ارائد خدمات براساس نر های سعرفد مصوب از مراجع ذیصلاح بوده و بدین لتاظ می بایس

سصویر ابلاغی بهای این خدمات

در مکانهای مناسب در مرئی و منظر مراجعین نصب گردد.
 ارائد خدمات بد صورت  02ساعتد و در ساام ایام سال می باشد اخذ صلاحی -ب رنده مزایده موظف اس

برنامد کاری پرسنل را بیس

و پنجم هر ماه برای ماه بعدی سنظیم و جهم

سوس دفتر پرستاری نیاز بد اصلاح برنامد باشد برنده مزایده موظف اس
ای در امر خدم

های لازم پرسنل شاغل از کارفرما الزامیس

.

ساییمد ستویمل دفتمر پرسمتاری ناایمد نانچمد

قبل از پایان ماه اصلاحات لازم را انجام داده بد طوری کد هیچگونمد وقفمد

رسانی بد بیااران پیش نیاید.

 برنده مزایده موظف بد ایجاد واحدهای سزریقات و پانساان خواهران و برادران بصورت جداگاند می باشد. براساس سبصره  3بند  5مصوبد هیأت متترم وزیران  35030مورخد  42/7/0کلید سعهدات پرسنلی مربوط بد قمانون کمار بمد عهمده برنمده مزایمدهاس

و مرکز هیچگوند سعهدی در این زمیند ندارد.

 -برنده مزایده موظف اس

براساس قوانین جاری کشور نسب

بد اجرای طرح طبقد بندی مشاغل اقدام و جه

کلید کارکنان حکم (داور) حقموقی

صادر نااید.
 -متقاضیان لازم اس

ضان بازدید از مرکز متل موضوع مزایده را مورد بازبینی و بررسی قرارداده و اطلاعات لازم را کسب ناایند.

 برنده مزایده ( پیاانکار) موظف بد معرفمی مسمئول فنمی واحمدستمی باشد

سصمدی (سزریقمات) براسماس مقمرارات و ضمواب وزارت بهداشم

و درممان
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از قوانین و مقررات مربوط بد کار  ،بیاد های سامین اجتااعی  ،مالیات ،عوارض و دیگر قوانین و مقررات اطلاعات کافی

داشتد باشد.
برنده مزایده موظف بد معرفی شخص واجد صلاحیتی بعنوان نااینده سام الاختیار و بد صورت ساام وق -برنده مزایده مسئول حسن انجام امور پرسنل خود بوده و می بایس

بد کارفرما می باشد.

بد طور مرسب بر کار آنها نظارت و کنترل داشتد باشد.

 -برنده مزایده در ار وب قوانین و مقررات و دستورالعال های حفاظ

فنی و بهداش

کار ،مسئول خسارسهای وارد شمده بمد پرسمنل مجاوعمد و

اشخاص ثالث در طول مدت قرارداد بوده و کارفرما در این مورد هیچ گوند مسئولیتی ندارد .
 -نانچد نیاز بد جذب نیروی جدید باشد برنده مزایده میبایس جه

طی مراحل قانونی گزینش و  ...کتباً پرسنل را بد کارفرما معرفی و پم از

انجام اقدامات قانونی نظیر اخذ ساییدید از مدیر خدمات پرستاریارکز(ساییدید معاون

درمان) و گزینش اخلاقی و  ...در صورت سأیید کارفرما آنهما

را بکارگیری نااید.
برنده مزایده نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشد . -برنده مزایده و کلید کارکنان ست

پوشش وی موظف بد رعای
شرک

مقررات و ضواب و شئونات جاری در مرکز می باشند.

را حداکثر ظرف مدت یک هفتد کتباً بد کارفرما اعلام نااید.

 -برنده مزایده موظف اس

هرگوند سغییر در وضعی

 -برنده مزایده موظف اس

آموزشهای لازم وحرفد ای را زیر نظر کارشناسان و مسئولین مربوطد جه

کارکنان خود اعاال نااید .

 برنده مزایده مجاز بد واگذاری کلی و یا بخشی از موضوع قرارداد بد غیر نای باشد. -برنده مزایده موظف بد سهید لباس فرم جه

پرسنل ( -1آقایان  :روپوش سفید ،شلوارسرمد ای و کفش مشکی -0خانم ها  :روپوش سفید  ،مقنعد ،

مانتو وشلوارسرمد ای یامشکی و کفش ) هر  6ماه یکبار از بدو شروع بکار میباشد و لباس ها میبایسم

متتمد الشمکل بموده و رعایم

شمئونات

اخلاقی در آن الزامی می باشد.
 -برنده مزایده موظف اس

با سوجد بد اهای

پیشگیری و بلتاظ نوع فعالی

پرسنل ملزم بد انجام واکسیناسیون بیااریهای شایع برای نیروهای خمود

می باشد.
مستاجر می بایست از بابت تضمین تخلیه  ،وثیقه وسایل تحویلی و تضمین پرداخت مال الاجاره ،یک چک معادل کل مبلغ اجاره به مووجرتسلیم نماید که در پایان مدت قرارداد در صورت تسویه حساب کامل و تخلیه بموقع به وی مسترد خواهد گردید و در صورت عود تخلیوه
بموقع مبلغ مزبور بعنوان وجه التزا تعیین می گردد .بدیهی است در مدت تاخیر در تخلیه ،علاوه پرداخت وجه التزا بعنوان جریمه ،ملوز
به پرداخت اجاره بهاء برابر اجرت المثل خواهد بود.
پرداخت کلیه کسورات و عوارض قانونی متعلقه به این قرارداد بر عهده مستأجر می باشدموجر می تواند با اطلاع کتبی ده روزه قرارداد را فسخ نماید.در صورت تاخیر در پرداخت مال الاجاره بعد از موعد مقرر در مبلغ قرارداد ،بازای هر روز مبلغ  3/000/000ریال بعنوان جریمه تاخیر تعیینمی گردد که مستاجر مکلف به پرداخت آن همزمان با پرداخت مال الاجاره می باشد و در صورت عد پرداخت بیمارستان از محول تضومین
ماخوذه نسبت به وصول آن اقدا خواهد نمود

ماده : 6روش اصلاح قرارداد
 کارفرما می سواند در صورت ضرورت در جهمی داند بد این قرارداد التاق نااید.

حسن اجرای این قمرارداد و رعایم

مقمررات عامومی ،شمرای اختصاصمی دیگمری را کمد لمازم
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کارفرما مکلف اس

-

سضاین معتبر بانکی پرداخ

را بد میزان ممورد نظمر و منقبمر بمر

مقررات جاری ،از طرف قرارداد اخذ نااید.
پم از اساام قرارداد و حسب نیاز کارفرما  ،سا سعیین پیاانکار و انعقاد قمرارداد جدیمد  ،حمداقل بمد ممدت دو مماه برابمر مفماد

 -پیاانکار موظف اس

موجود در این قرارداد  ،بد خدمات خود ادامد دهد .
ماده : 7نظارت بر اجرای کار
 برنده مزایده موظف بد هاکاری مقلوب بامدیر خدمات پرستاری و دفتر پرستاری و سایر عوامل مندرج در این قمرارداد بموده و هاچنمین ملمزم بمداجرای ساام دستورات و سوصید کارها منقبر با مفاد قرارداد می باشد.
 -عالکرد برنده مزایده براساس ک لیس های امور مربوط ارزیابی می شود و ملاک هرگوند اقدام میزان امتیاز کسب شده در ک لیس

سنظیای

کد سوس مرکز سهید گردیده،می باشد.
ماده  : 8نحوه پرداخت اجاره
برنده مزایده در پایان هر ماه اجاره ماهیاند را بد حسابی کد مرکز اعلام می نااید واریز و فیش آن را ستویل مدیری
هر روز ساخیر در پرداخ

مرکز نااید.

حر الاجاره مرکز یک درصد جریاد ساخیر خواهد داش .

ماده  : 9اجرای قوانین کار و مقررات تامین اجتماعی
 -4-1برنده مزایده موظف بد واریز اجاره بها ماهیاند بد حساب منظور شده سوس مرکز و ستویل فیش واریزی بد امور مالی می باشد.
 -4-0باب

هر روز سأخیر در پرداخ

اجاره بها ،معادل ریالی یک درصد اجاره بها ماهیاند بعنوان جریاد منظور خواهد شد.

ماده - 10رسیدگی به اختلاف و حل اختلاف
براساس سوافر بد عال آمده نانچد اختلافاسی بین طرفین این قرارداد پیش آید اعم از اینکد مربوط بمد اجمرای مفماد قمرارداد و مربموط بمد
سفسیر و سعبیر هر یک از مواد قرارداد و شرای عاومی قراردادها و سایر اسناد و املاک پیوسم

قمرارداد باشمد و طمرفین نتواننمد موضموع

اختلاف را از راه سوافر رفع ناایند کایتد موضوع ماده 72آئین نامد مالی معاملاسی دانشگاه بعنوان حکم (داور) سعیین متعهد بد پذیرش نظمر
کایتد موصوف بد عنوان قاطع دعوا می باشند .
سبصره  :طرف دوم ملزم اس

کد سا حل اختلاف  ،سعهداسی را کد براساس قرارداد ،بد عهده دارد اجرا نااید بمدیهی اسم

مرکمز نیمز در

طول مدت حل اختلاف سعهداسی را کد براساس قرارداد بعهده دارد اجرا می نااید .
ماده  11فسخ قرارداد:
 -1قرارداد با سوجد بد ستقر شرای زیر بد صورت یک طرفد از جانب کارفرما قابل فسخ می باشد .
الف – عدم رعای

مقررات و دستورالعالهای جاری موضوع قرارداد

ب -انتقال کلی یا جزئی حقوق ناشی از قرارداد بد شخص ثالث
ج -عدم سائید گزارش عالکرد متعهد در سد نوب

متوالی

 -0در صورت انصراف هر کدام از طرفین پیاان  ،می بایس
ماده  : 12تمهیدات لازم

موضوع یک ماه قبل بد صورت کتبی بد طرف مقابل اعلام نااید.
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در صورت عدم انجام سعهدات و نقص در اجرای وظایف متولمد ،براسماس سشمخیص کارفرمما،
موضوع را با ذکر دلیل بد برنده مزایده ابلاغ و در صورت عدم سوجد و پم از دوبار سذکر کتبی با رعای
اجرای وظایفاعوقد و انجام سعهدات و سکالیف ناقص بد نتو مقتضی می باشد .بدیهی اس

فاصلد زمانی یک هفتد  ،کارفرما متمر بمد

هزیند های مربوطد از متل درآمدهای واحد یا ضماان

نامد مربوطد قابل وصول سوس کارفرما می باشد.
ماده  :13ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادات

مهل

ستویل پیشنهادات بد واحد حراس

بیاارستان شهدای عشایر واقع در خیابان انقلماب از سماریخ  79/21/00پایمان وقم

اداری  79/21/07می باشد
هیچ یک از شرک

کنندگان در مزایده نای سوانند بیش از یک پیشنهاد را سسلیم ناایند.

هریک از پاکت ها باید بر حسب مورد  ،دقیقاً و با حروف بزرگ به صورت (الف) – (ب) – (ج) مشخص شوند .
درج نام موضوع استعلام بها– نام،شماره تماس و آدرس استعلام بهاگر و نام موسسهاستعلام بهاگزار بر روی پاکت ها الزامی است .
همه پاکت ها باید در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار داده شوند .
لازم است کلیه پیشنهادات و اسناد استعلام بهادر سه پاکت مج زّا (که همگی آنها نهایتاً در یک پاکت گذاشته می شوند) تنظیم و به صورت لااک و مهار شاده
ارائه گردند .
– محتویات پاکت های پیشنهادی:
پاکت (الف) :
تضمین شرکت در استعلام بها  -فیش بانکی بد مبلغ 34/022/222ریال –معادل پنج میلیون و هشتصد و بیس

هزار سومان  -بتساب شماره

 2112423732222بنام بیمارستان شهدای عشایر و نزد بانک ملی شعبه الغدیر .
پاکت (ب) :
پاکت (ب) باید محتوی مدارک و اطلاعات فنی و بازرگانی زیر باشد :
– 1اسناد استعلام بهاحاضر که میبایست تمامی صفحات آن توسط استعلام بهاگر مُهر و امضاء شود .
– 0تکمیل فرم (پیوست)شماره (( )1مندرج در اسناداستعلام بها) که شامل مشخصات استعلام بهاگر می باشد .
 – 5مدارک احراز هویت شامل :کپی شناسنامه یا کارت ملی مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره – تصویر اساسنامه شرکت که بایستی از جانب اداره ثبت شرکت
ها (یا سایر مراجع صلاحیتدار مانند  :دفاتر اسناد رسمی) تصدیق شده باشد  -تصویر روزنامه رسمی کشور حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (یا تصمیمات) شرکت
که دارای اعتبار و مصدَّّق از سوی اداره ثبت شرکت ها (یا سایر مراجع صلاحیتدارمانند  :دفاتر اسناد رسمی) باشد ( .لازم به ذکر است که موضوع فعالیات شارکت بایاد
مطابق با موضوع استعلام بهاحاضر باشد).
 – 2گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی مبنی بر صحت امضاء شخص استعلام بهاگر .
 -3ارائه لیست اسامی و مدارک تحصیلی یا مهارتی پرسنل (پرستار ،ماما،اتاق عمل،هوشبری،بهیار) وپزشاک مسالوف فنای شارکت ( .لاازم باه ذکار اسات ،
صلاحیت و توانایی انجام کار پزشک وپرسنل  ،میبایست به تأیید معاونت درمان دانشگاه برسد).اسناد تاییدیه و لیست داخل پاکت (ب) قرار داده شود.
-6پیمانکار متعهد گردد که در طوف قراراداد از پرسنل و پزشک مسلوف فنی فاقد تاییدیه معاونت درمان استفاده ننماید .
پاکت (ج) :
پیشنهاد قیمت طبق جدوف ارائه شده (قیمت ها به عدد و حروف ذکر گردد) .
نکته  :شرکت کنندگان در استعلام بهانمی توانند بیش از یک پیشنهاد قیمت ارائه نمایند .

بسمه تعالی
تاریخ ............................... :
شماره ..............................:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان لرستان

پیوست ............................ :

مزایدهگذار در رد یا قبول پیشنهادات مختار اس .
بد پیشنهادات مشروط و مخدوش سرسیب اثر داده نخواهد شد.
عدم رعای

هرکدام از موارد فوق باعث حذف متقاضی از لیس

شرک

کنندگان سوس کایسیون معاملات خواهد شد.

زمان و مکان افتتاح پاکات دریافتی :
زمان پیش بینی شده جهت افتتاح پیشنهادات  ،ابتدائاً روز پنج شنبه مورخ 97/01/30می باشد  ،لیکن این زمان ممکن است تغییر یابد .

دکتر عباس آزادی

سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر

بسمه تعالی
تاریخ ............................... :
شماره ..............................:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان لرستان

پیوست ............................ :

نام شرک :
سلفن:

نشانی :
شااره ثب :

سرماید ثب

ساریخ ثب :

رئیم هیأت مدیره

مدیرعامل:

مبلغ پرداخ

شده:

شده بد ریال:

نام و نام خانوادگی:

پاید معلومات:

سابقد و سجربد در کارهای مقاطعد کاری:

در رشتد های:

نام و نام خانوادگی:

پاید معلومات:

سابقد و سجربد در کارهای مقاطعد کاری:

در رشتد های:

اعضاء هیات مدیره:

افراد با امضاء مجاز از طرف شرک

هاکاری با شرک
ردیف

عنوان شرک /موسسد

نام و نام خانوادگی:

سا :

نام و نام خانوادگی:

سا :

نام و نام خانوادگی:

سا :

یا شرکتهای دیگر خارجی/داخلی با ذکر مشخصات کامل ،نوع و حدود هاکاری :

وضعی
داخلی

شرک
خارجی

مدت هاکاری
از

سا

مدارک پیوس
اس

نوع و حدود هاکاری

نیس

1
0
5
2
خواهشاند اس

مدارک مربوط بد نوع هاکاری و ساییدید و سایر مدارک مورد نیاز کد بیمانگر هاکماری شماا بما موسسمد  ،نهماد و یما ارگانهمای دولتمی و خصوصمی ممی باشمد

راضایاد ناایید.
ملاحظات :

یک نسخد از روزنامد رسای کشور کد ثب

شرک

در آن درج شده اس

و یک نسخد اساسنامد و آخرین سرازنامد سود و زیان و اظهار نامد مالیاسی و لیس

جاری و غیره بد انضاام سصویر رضای نامد ها و سقدیرنامد ها.

اطلاعات مربوط بد سوابر شرک

های شرک

مهر و امضاء مجاز شرک

کننده در مزایده خدمات عاومی مرکز شهدایعشایر (فرم شماره)4

کلید داراییها اعم از

بسمه تعالی
تاریخ ............................... :
شماره ..............................:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان لرستان

پیوست ............................ :

فرم پیشنهاد قیمت
قیمت برای یک ماه اجاره بها بخش تزریقات  ،پانسممان سمرپایی و ...مرکمز آموزشمی
درمانی شهدای عشایر(عددی) ریال
تومان پیشنهاد می شود.

(حروفی)
نام و نام خانوادگی :
شرکت /تعاونی................................................... :
تاریخ:

آدرس .................................................... :
سلفن................................................ :

مدیرعامل:

مهر و امضاء

