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ي صادره وبه منظور توسعه ومشاركت بخش خصوصي

مشخصات مندرج در شرايط اختصاصي بابصورت حجمي

، نسـبت بـه و سـاير اسـناد  توجه به متن ايـن آگهـي

: به طريق زير اقدام نمايند
.تكروA4بر روي كاغذهايه

.ه تحويل داده مي شود
–طبقه سـوم–2ساختمان شماره–

. به سايت دانشگاه مراجعه نمايند
. تحويل مي نمايند

، لـيكن ايـن زمـان10 مـي باشـد

طبقـه–1ساختمان شماره– لرستان

 ....و ساير اوراق پيوست چك ليستهاي نظارتي-ح كار
.است» بهداشتي درماني كشور

.برخي از واحدهاي تابع دانشگاه والكتريكي مكانيكيت
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عمومي مناقصهاسناد
به در نظر دارد لرستان بهداشتي درماني استان هايمجوز با توجه

بصور يكسال را به مدتاز واحدهاي تابعه خود برخيت

؛ شرايط دعوت مي شود با توينلذا از واجد خصوصي واگذار نمايد

ن .مايند خود اقدام

مي توانند10/05/96لغايت07/05/96از تاريخمناقصه
www.lums.ac.ir(و چاپ اوراق مناقصهو دريافت

به واحد حراست دانشگا21/05/96پايان وقت اداري روز
–ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان- معلم

و امضاء شود مهر ، .ميبايست توسط متقاضي
ب ، ، تا روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات

ت دانشگاه تحوت خود را در برابر اخذ رسيد به واحد حراس

: دريافتي
، ابتدائاً روز :ساعت-25/05/96شنبه چهار پيشنهادات

ع: دانشگاه به نشاني لوم پزشكي استان لرسستاد دانشگاه
.


 در ��������:راه���� 

: شرح ذيل تعريف ميگردند
.مناقصه را برگزار مي كند علوم پزشكي استان لرستان كه اين

و در مناقصه شركت مي كند . مناقصه را دريافت
و قرارداد .و متعهد به انجام موضوع مناقصه

شرح-فرم پيشنهاد قيمت–د طرح قراردا–شرايط اختصاصي–ي
و خدمات بهداش و دانشكده هاي علوم پزشكي  معامالتي دانشگاه ها

)ه اي

 	���� ���مديريتي��	تأسيسات وراهبري تعميرو نگهداري 	��هكلي� 	

دانشگ

و خدمات بهداشت دانشگاه علوم پزشكي

و نگهداري تأسيسات، امور تعميرات

به بخش خصو عمومياز طريق مناقصه

خ و ارائه پيشنهادات شركت در مناقصه

: مناقصهنحوه دريافت اسناد
ممتقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد

:به نشاني(مراجعه به سايت دانشگاه

:پيشنهادات نحوه ارائه
و ساير اسناد پاتا مناقصهپيشنهادات

م-خرم آباد:: نشاني واحد حراست( خ
)-حوزه رياست

ميبايس مناقصهتمامي اسناد:1نكته
،:2نكته الزم است متقاضيان عزيز
متقاضيان گرامي پيشنهادات:3نكته

و مكان افتتاح پاكات دري زمان
زمان پيش بيني شده جهت افتتاح پي

.ممكن است تغيير يابد
سالن جلسات معاونت توسعه: مكان

و منابع-2 معاونت توسعه مديريت

ر
:تعاريف–1

ب كار برده شده در اين مناقصه، بهه واژگان
: يا كارفرما(مناقصه گزار) الف دانشگاه عل)
گر)ب شخص حقوقي كه اسناد: مناقصه
: يا فروشنده(پيمانكار)ج و) برنده مناقصه
متشكل از شرايط عمومي: اسناد مناقصه)د
م« منظور: آيين نامه)ه و آيين نامه مالي
يك مرحله( عمومي:نوع مناقصه–2
مديريت�	��	�:موضوع مناقصه–3
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ن لرستان

05/96

 ممكن است تاريخ مزبور تغيير يابـد كـه برابـر قـانون اطـالع

و منابع يـا نماينـده وي مـدير امـور–معاون توسعه مديريت
و در حـد ؛ مناقصـه گـران نيـز در صـورت تمايـل  پذيرفت
و مكـان افتتـاح پاكـات ، به منزله ابالغ رسمي زمان  بند

به نام دانشگاه علوم)سيبا(يمل بانك0110901516007
76017000000011901516007ir-شناسه

. مناقصه گر به عنوان يك شخصيت حقوقي قيد شود

 ريال مي باشد كه به حساب شماره000/300غ
 الف قرار دهند

.مشخص شوند)ج
. بر روي پاكت ها الزامي است

تاريخ شروع)ريال(ن

 قرارداد
21001/06/1396 

16201/06/1396 

901/06/1396 

701/08/1396 

10201/06/1396 

901/06/1396 

10501/06/1396 

501/06/1396 
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21/5 ��رخ ���و�
 ادار� روز ����ن
 ستاد دانشگاه حراست

اگر چه ممكصبح10ساعت25/05/96مورخ شنبهچهار ابتدائاًروز

و منابع دانشگاه با حضور وي:ت معاو–رئيس دانشگاه يا نماينده
و در صورت لزوم ساير مسئولين ذيربط انجام خواهد پذ نماينده وي

وجود اين. ميتوانند در جلسه افتتاح پيشنهادها شركت نمايند مناقصات
. ارسال دعوتنامه باشد

: تضمين شركت در مناقصه
.ل مي باشد

516007واريز وجه نقد به حساب شماره:ق به دو صورت
، تأمين مي گردد شماره شبا. ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه

 411199958955كد اقتصادي-6813833946
، مي بايست نام شركت مناقص فيش واريزي يا ضمانتنامه بانكي

هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ: خريد اسناد مناقصه
 بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز واصل فيش آن را در پاكت

و با حروف بزرگ به صورت ، دقيقاً ج(–)ب(–) الف(ب مورد
ب و نام دستگاه مناقصه گزار و آدرس مناقصه گر نام،شماره تماس

و مهر شده قرار داده شوند و الك . مناسب

تضمينمقدار دانشكده/بيمارستانشهرستان

000/000/0رحيميخرم آباد

000/000/62عشايرخرم آباد

000/000/96)ره(امامكوهدشت

000/600/78هفت تير،سيد مصطفيدورود

000/000/02امام جعفر صادقاليگودرز

000/000/96)ع(امام عليازنا

000/000/05بيمارستان ومراكزپلدختر

000/800/52دانشكده پرستاريپلدختر

دانشگ

�� ��:زمان ارائه پيشنهادات–4
ح:ارائه پيشنهادات مكان-5 واحد

: بازگشايي افتتاح پاكات دريافتي زمان
زمان پيش بيني شده افتتاح پيشنهادات ابتد

.رساني خواهد شد
سالن جلسات معاونت توسعه مديريت: مكان

رييس بيمارستان يا–مالي يا نماينده وي
وبا موافقت كميسيون مناقص گنجايش سالن

پيشنهادي ميباشد بدون اينكه نيازي به ارس

ت–7 و چگونگي ارائه مبلغ،نوع
جدول ذيلبه شرح: مبلغ تضمين) الف
آن)ب و چگونگي ارائه مبلغ فوق:نوع

ارائه ضمانتنامياپزشكي استان لرستان
3946كد پستي-14000282251

ف» نام پرداخت كننده«در قسمت: نكته

فيش واريزي جهت هزينه-ج
سيبا بانك ملي بن2178354904003

:نحوه تنظيم پاكات–8
هريك از پاكت ها بايد بر حسب:1–8
نام،–درج نام موضوع مناقصه:2–8
همه پاكت ها بايد در لفاف منا:3–8

شهرديف

خر1
خر2
كوه3
د4
الي5
6

پلدختر  7
پلدختر  8
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  ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان
  

تنظيم و به صورت الك و مهر ) مي شوند كه همگي آنها نهايتاً در يك پاكت گذاشته

  .)رجوع شود » راهنماي شركت در مناقصه

  .كه تمامي صفحات آن ممهور به مهر شركت و ممضي به امضاء مجاز مناقصه گر باشد 

درج  )1(فرم پيش بيني شده شماره كه الزم است در 

  
  .كه داراي اعتبار باشد 

بـراي بيمارسـتان   4تصوير گواهينامه صالحيت پيمانكاري از معاونت عمراني استانداري كه شركت ميبايست داراي رشته تاسيسـات بـا حـداقل رتبـه     

  .در صورت عدم ارائه آناليز قيمت پيشنهادي رد مي شود ومناقصه گر حق هيچكونه اعتراضي را ندارد

  ) 2فرم شماره 
.  

ادات انجـام  هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي و قابل گواهي تا قبل از پايان مهلت ارائه پيشـنه 

  .و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك و امضا ، و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول 

  . تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد 
  .آنان نگهداري ، و تضمين ساير مناقصه گران عودت داده خواهد شد 
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خدمات بهداشتي درماني استان لرستاندانشگاه علوم پزشكي و 
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كه همگي آنها نهايتاً در يك پاكت گذاشته(الزم است پيشنهادات و اسناد مناقصه در سه پاكت مجزّا 

  :محتويات پاكت هاي پيشنهادي

راهنماي شركت در مناقصه« 7جهت توضيح به بند (وفيش واريزي جهت خريد اسناد مناقصه

كه تمامي صفحات آن ممهور به مهر شركت و ممضي به امضاء مجاز مناقصه گر باشد 

كه الزم است در ... شماره تلفن و –شماره اقتصادي–كد پستي–آدرس–

   .كپي شناسنامه يا كارت ملي مديرعامل و اعضاء هيأت مديره
  .تصوير اساسنامه شركت كه موضوع فعاليت شركت بايد مطابق با موضوع مناقصه حاضر باشد 

كه داراي اعتبار باشد  شركت) يا تصميمات(تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات
تصوير گواهينامه صالحيت پيمانكاري از معاونت عمراني استانداري كه شركت ميبايست داراي رشته تاسيسـات بـا حـداقل رتبـه     

  )نام شركت در سامانه ساجار ثبت شده باشد(. باشد براي ساير واحدها

  )قيمت ها به عدد و حروف ذكر گردد
در صورت عدم ارائه آناليز قيمت پيشنهادي رد مي شود ومناقصه گر حق هيچكونه اعتراضي را ندارد. ارائه آناليز قيمت پيشنهادي ضروري مي باشد

فرم شماره ( رسيد دريافت دارند حراست اسناد مناقصه ، از واحد مناقصه گران الزم است پس از تحويل
.عنوان حاوي قيمت پيشنهادي باشد  نبايد به هيچ) ب(و ) الف(اسناد و مدارك ارائه شده در پاكت 

  .پيشنهاد قيمت ميبايست فقط در جدول پيش بيني شده درج شود 
  .هر مناقصه گر ميتواند تنها يك پيشنهاد مالي ارائه نمايد 

  .به پيشنهادات مبهم، مخدوش و مشروط توجهي نخواهد شد 
هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي و قابل گواهي تا قبل از پايان مهلت ارائه پيشـنه 

  .ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد 
  :زيابي و نحوه اعالم برنده چگونگي ار

  .تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان و مكان مقرر 
  .حاضران و شركت كنندگان در جلسه  –تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان 

  .و كنترل آن و احراز صحت آن 
  ) .الف(در صورت احراز صحت پاكت 

و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك و امضا ، و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول 
  . تنظيم و امضاي صورتجلسه الزم با ذكر كليه موارد توسط كميسيون مناقصات 

  .برنده اول و دوم پس از بررسي هاي فوق الذكر ، توسط كميسيون مناقصات اعالم خواهد شد 
تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد 

آنان نگهداري ، و تضمين ساير مناقصه گران عودت داده خواهد شد  پس از تعيين برندگان اول و دوم ، تضمين

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

الزم است پيشنهادات و اسناد مناقصه در سه پاكت مجزّا :  4 – 8
  .شده ارائه گردند 

محتويات پاكت هاي پيشنهادي – 9
  ) :الف(پاكت :  1 – 9
وفيش واريزي جهت خريد اسناد مناقصه تضمين شركت در مناقصه-1 

  ):ب(پاكت : 9-2
كه تمامي صفحات آن ممهور به مهر شركت و ممضي به امضاء مجاز مناقصه گر باشد اسناد مناقصه حاضر – 1

–نام: مشخصات مناقصه گر شامل  – 2

  . شود 

كپي شناسنامه يا كارت ملي مديرعامل و اعضاء هيأت مديره: مدارك احراز هويت شامل  – 3
تصوير اساسنامه شركت كه موضوع فعاليت شركت بايد مطابق با موضوع مناقصه حاضر باشد – 4 

تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات – 5
تصوير گواهينامه صالحيت پيمانكاري از معاونت عمراني استانداري كه شركت ميبايست داراي رشته تاسيسـات بـا حـداقل رتبـه      – 6

براي ساير واحدها5رحيمي وحداقل رتبه 
  ) :ج(پاكت :  3 – 9
قيمت ها به عدد و حروف ذكر گردد(پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده -1
ارائه آناليز قيمت پيشنهادي ضروري مي باشد-2

  :ساير نكات  – 10
مناقصه گران الزم است پس از تحويل:  1 – 10
اسناد و مدارك ارائه شده در پاكت :  2 – 10
پيشنهاد قيمت ميبايست فقط در جدول پيش بيني شده درج شود :  3 – 10
هر مناقصه گر ميتواند تنها يك پيشنهاد مالي ارائه نمايد :  4 – 10
به پيشنهادات مبهم، مخدوش و مشروط توجهي نخواهد شد :  5- 10
هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي و قابل گواهي تا قبل از پايان مهلت ارائه پيشـنه :  6 – 10

  .شود 
ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد :  7 – 10
چگونگي ار –نحوه افتتاح پيشنهادات  – 11
تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان و مكان مقرر :  1 – 11
تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان :  2 – 11
و كنترل آن و احراز صحت آن ) الف(گشودن پاكت تضمين:  3 – 11
در صورت احراز صحت پاكت ) ب(افتتاح پاكت :  4 – 11
و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك و امضا ، و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول ) ج(باز كردن پاكت قيمت:   6 – 11
تنظيم و امضاي صورتجلسه الزم با ذكر كليه موارد توسط كميسيون مناقصات  –تهيه :  7 – 11
برنده اول و دوم پس از بررسي هاي فوق الذكر ، توسط كميسيون مناقصات اعالم خواهد شد :  8 – 11

تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد :  1نكته 
پس از تعيين برندگان اول و دوم ، تضمين:  2نكته 
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  ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان
  

يرش تصميمات كميسيون مناقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه هـا و اسـناد مناقصـه اتخـاذ خواهـد شـد ؛ وكميسـيون مـذكور در رد يـا پـذ          

مگر اينكه كميسـيون مناقصـات از كليـه مناقصـه     . گشايش پاكت ها ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف و ابطال پيشنهاد قيمت خود را ندارند 

  .مناقصه گزار در صورت تمايل مي تواند از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشايش پاكات پيشنهادي ، دعوت به عمل آورد 

بـراي   5رتبـه  حـداقل  براي بيمارستان رحيمي و  تاسيسات
  .طه بوده و به ثبت رسيده باشد ، مناقصه گر بايد داراي زمينه و شرايط انجام امور مربو

راجع به منع مداخله وزرا ونمايندگان مجلسين وكارمندان دولت در معامالت دولتي وكشوري مصوب 

مقتضيات محل و شرايط آن اطالع كافي كسب نمايد و نسبت بـه وظـايف خـود آشـنايي كامـل      
  .داشته باشد ؛ بديهي است ، مناقصه گر با عذر عدم اطالع و آگاهي نمي تواند هيچ يك از مفاد شرايط را ناديده گرفته و نقض نمايد 

  .شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده از سوي واحد مناقصه گزار است 

  .فاقد سپرده وپيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد ، ترتيب اثر نخواهد داد

تعلـق مـي گيـرد و    ) پيمانكـار (كه بابت معامله به طرف قـرارداد 
  .كارفرما قانوناً مكلف به كسر آن مي باشد را از بهاي كاركرد يا كاالي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد 

اقصه ، تضمين مناقصه گران به استثناء برندگان اول و دوم پس از طي مراحل قانوني مسترد و سپرده هاي برندگان فوق پس از عقد قرارداد 

  .غ تضمين شركت در مناقصه باشد 

در مهلت مقرر خودداري نمايد ، تضمين شركت در مناقصـه آن  
برنده دوم باشد قرارداد با برنده دوم منعقد مي شود ؛ در صورت امتناع برنده دوم 

نين و مقررات مشـخص مـي   از انعقاد قرارداد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر ، تضمين وي نيز به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط مي گردد و نتيجه مناقصه بر اساس قوا

درصد مبلغ قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهـدات بـه صـورت    
قصه گزار و به بي قيدوشرط و صادره از بانك هاي مورد قبول منا

، براي اين كار اقدام نشود ، تضمين برنده ) به صورت كتبي
  .صت دارد فر

مناقصه در صورت وجود مستنداتي دالّ بر عدم رضايت مناقصه گزار از شخص شركت كننده در مناقصه طي سال هاي قبل ، مدارك دريافتي وي در كميسيون 

درصد افزايش يا كاهش دهد ؛ عليهذا ضروري است مناقصه گران نرخ هاي واحد خـود را  
  .ار يا كارفرما نداشته باشند و متحمل زيان نشوند به نحوي ارائه نمايند كه در طول مدت قرارداد در صورت كاهش يا افزايش حجم كار ، ادعايي عليه مناقصه گز
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تصميمات كميسيون مناقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه هـا و اسـناد مناقصـه اتخـاذ خواهـد شـد ؛ وكميسـيون مـذكور در رد يـا پـذ          
  

گشايش پاكت ها ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف و ابطال پيشنهاد قيمت خود را ندارند 
  . گران درخواست اصالح و تكميل پيشنهادات را طي مهلت خاص مطرح نمايد 

  .جهت استرداد آنها به ذينفع  حفاظت از پاكت هاي قيمت و تضمين پيشنهاد هاي رد شده ،
مناقصه گزار در صورت تمايل مي تواند از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشايش پاكات پيشنهادي ، دعوت به عمل آورد 

  :شرايط عمومي مناقصه                                  
تاسيسات 4رتبه شركت بايد داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري از معاونت عمراني استانداري و داراي حداقل 

، مناقصه گر بايد داراي زمينه و شرايط انجام امور مربو) تصميمات(اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات

راجع به منع مداخله وزرا ونمايندگان مجلسين وكارمندان دولت در معامالت دولتي وكشوري مصوب «مناقصه گر اقرار مي نمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانون 

مقتضيات محل و شرايط آن اطالع كافي كسب نمايد و نسبت بـه وظـايف خـود آشـنايي كامـل      –ضوعمو–مناقصه گر بايد قبل از ارائه پيشنهاد ، از نحوه مناقصه
داشته باشد ؛ بديهي است ، مناقصه گر با عذر عدم اطالع و آگاهي نمي تواند هيچ يك از مفاد شرايط را ناديده گرفته و نقض نمايد 

شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده از سوي واحد مناقصه گزار است 

فاقد سپرده وپيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد ، ترتيب اثر نخواهد داد–مشروط–دستگاه مناقصه گزار به پيشنهادات مبهم

كه بابت معامله به طرف قـرارداد ) بيمه،ماليات،عوارض وساير موارد: اعم از (دارد هرگونه كسور قانوني 
كارفرما قانوناً مكلف به كسر آن مي باشد را از بهاي كاركرد يا كاالي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد 

اقصه ، تضمين مناقصه گران به استثناء برندگان اول و دوم پس از طي مراحل قانوني مسترد و سپرده هاي برندگان فوق پس از عقد قرارداد 

غ تضمين شركت در مناقصه باشد برنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبل

در مهلت مقرر خودداري نمايد ، تضمين شركت در مناقصـه آن  ) انجام تعهدات(در صورتي كه برنده اول به هر نحو از انعقاد قرارداد امتناع يا از دادن تضمين
برنده دوم باشد قرارداد با برنده دوم منعقد مي شود ؛ در صورت امتناع برنده دوم شركت به نفع مناقصه گزار ضبط مي گردد و چنانچه بر اساس مقررات ، مناقصه داراي 

از انعقاد قرارداد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر ، تضمين وي نيز به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط مي گردد و نتيجه مناقصه بر اساس قوا

درصد مبلغ قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهـدات بـه صـورت     10م تعهدات از سوي برنده مناقصه ، الزم است در زمان عقد قرارداد 
بي قيدوشرط و صادره از بانك هاي مورد قبول منا-قابل تمديد-ضمانتنامه بايد تا پايان مدت قرارداد معتبر(ضمانتنامه بانكي به مناقصه گزار تسليم شود 

به صورت كتبي(از زمان اعالم برنده  يك هفتهو در صورتي كه حداكثر تا ) . سود دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان باشد
فر يك هفتهضبط و از شخص دوم دعوت به عمل خواهد آمد ؛ شخص دوم نيز براي تسليم ضمانتنامه حداكثر 

  .روز به استثناي ايام تعطيل خواهد بود 

در صورت وجود مستنداتي دالّ بر عدم رضايت مناقصه گزار از شخص شركت كننده در مناقصه طي سال هاي قبل ، مدارك دريافتي وي در كميسيون 
  . نخواهد داشت مفتوح نمي شود و شخص مزبور حق اعتراض 

درصد افزايش يا كاهش دهد ؛ عليهذا ضروري است مناقصه گران نرخ هاي واحد خـود را   25مناقصه گزار مختار است در صورت تمايل مقدار مورد معامله را تا 
به نحوي ارائه نمايند كه در طول مدت قرارداد در صورت كاهش يا افزايش حجم كار ، ادعايي عليه مناقصه گز

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

تصميمات كميسيون مناقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه هـا و اسـناد مناقصـه اتخـاذ خواهـد شـد ؛ وكميسـيون مـذكور در رد يـا پـذ          :  3نكته 
  .پيشنهادات با ذكر دليل ، مختار مي باشد 

گشايش پاكت ها ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف و ابطال پيشنهاد قيمت خود را ندارند بعد از :  4نكته 
گران درخواست اصالح و تكميل پيشنهادات را طي مهلت خاص مطرح نمايد 

حفاظت از پاكت هاي قيمت و تضمين پيشنهاد هاي رد شده ،:  9 – 11
مناقصه گزار در صورت تمايل مي تواند از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشايش پاكات پيشنهادي ، دعوت به عمل آورد :  10 – 11

  
  

                                 
شركت بايد داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري از معاونت عمراني استانداري و داراي حداقل – 1

اساسنامه و آگهي آخرين تغييراتبرابر  باشد وساير واحدها 

مناقصه گر اقرار مي نمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانون  – 2

  .، نمي باشد » 1337ديماه 

مناقصه گر بايد قبل از ارائه پيشنهاد ، از نحوه مناقصه – 3
داشته باشد ؛ بديهي است ، مناقصه گر با عذر عدم اطالع و آگاهي نمي تواند هيچ يك از مفاد شرايط را ناديده گرفته و نقض نمايد 

شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده از سوي واحد مناقصه گزار است  – 4

دستگاه مناقصه گزار به پيشنهادات مبهم – 5

دارد هرگونه كسور قانوني  دستگاه مناقصه گزار اختيار – 6
كارفرما قانوناً مكلف به كسر آن مي باشد را از بهاي كاركرد يا كاالي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد 

اقصه ، تضمين مناقصه گران به استثناء برندگان اول و دوم پس از طي مراحل قانوني مسترد و سپرده هاي برندگان فوق پس از عقد قرارداد پس از تعيين برنده من – 7
  .به آنها مسترد خواهد شد ) با برنده اول(

برنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبل:  1تبصره 

در صورتي كه برنده اول به هر نحو از انعقاد قرارداد امتناع يا از دادن تضمين:  2تبصره 
شركت به نفع مناقصه گزار ضبط مي گردد و چنانچه بر اساس مقررات ، مناقصه داراي 

از انعقاد قرارداد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر ، تضمين وي نيز به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط مي گردد و نتيجه مناقصه بر اساس قوا
  .شود 

م تعهدات از سوي برنده مناقصه ، الزم است در زمان عقد قرارداد به منظور اطمينان از انجا – 8
ضمانتنامه بانكي به مناقصه گزار تسليم شود 

سود دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان باشد
ضبط و از شخص دوم دعوت به عمل خواهد آمد ؛ شخص دوم نيز براي تسليم ضمانتنامه حداكثر 

روز به استثناي ايام تعطيل خواهد بود  20مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر  - 9

در صورت وجود مستنداتي دالّ بر عدم رضايت مناقصه گزار از شخص شركت كننده در مناقصه طي سال هاي قبل ، مدارك دريافتي وي در كميسيون  – 10
مفتوح نمي شود و شخص مزبور حق اعتراض 

مناقصه گزار مختار است در صورت تمايل مقدار مورد معامله را تا  – 11
به نحوي ارائه نمايند كه در طول مدت قرارداد در صورت كاهش يا افزايش حجم كار ، ادعايي عليه مناقصه گز
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  ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان
  

خود محفوظ مي دارد مناقصه گزار حق تغيير يا اصالح و يا تجديدنظر در هر قسمت از اسناد مناقصه را قبل از انقضاء مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادات ، براي 
و در صـورت نيـاز    .كننـدگان در مناقصـه خواهـد رسـيد      

برنده مناقصه مسترد خواهد شد و برنـده حـق   ) شركت در مناقصه

هيأت  6/6/1367مصوب » آيين نامه تشخيص صالحيت و ارجاع كار به پيمانكاران

  .هيأت مديره شركتهاي مشابه باشند

ايـن ترتيـب    به همراه پيشنهادات به عنوان دارايي مناقصه گزار تلقي شده و عودت داده نخواهد شد ، و به
  .آزمايش يا ساير فعاليت هاي مربوط به مناقصه صرف شده نيز قابل پرداخت نخواهد بود 

هـد داد ؛ در  خوامناقصه گزار هيچگونه تعهدي در قبال محرمانه بودن تمام يا بخشي از اطالعات واصله ، به استثناي بخش هايي كه عالمت محرمانه دارنـد ، ن 
ه در مـورد  اين صورت هر سندي كه عالمت محرمانه دارد از طرف مناقصه گزار به همان درجه از محافظت جهت افشاء آن به شخص ثالث بـه عمـل خواهـد آورد كـ    

مدت فـوق هيچگونـه اعتراضـي مسـموع     ) انقضاء(ت در صورت مضي

نيازهاي اعالم شده كاهش يا افزايش يابد؛ بنابراين الزم است مناقصه گران عزيز 
  .كاهش يا افزايش فوق خللي در روند اجراي تعهدشان ايجاد نكند 

 .ماه با همان قيمت قبلي با كارفرما كار كند
يك شركت كننده باشـد كميسـيون دربازگشـايي پاكـت ج     

يشـان بـه عنـوان برنـده     شركت كننده مختاربوده ودرصورتي كه قيمت پيشنهادي مناسب باشد كميسيون مي تواند نسبت به انتخاب ا

شـركت همزمـان در   (مي باشد  بيمارستانها

  .) واهد بودشركت همزمان يك پيمانكاردر دو مناقصه ،دانشگاه مجاز به حذف يكي از پيشنهادها خ

 بايد قرارداد عقد مناقصه موقع برنده شرکت

 کرد خواھد
 ارائه به نسبت کنندگان بايستی شرکت باشد

 سه ميزان به حداقلبه قرارداد مربوط

 شد نخواھد پذيرفته اط<ع عدم عذر لذا نمايند
 اثر ترتيب )نباشد برخوردار کار اجراي براي
 قرارداد موضوع اجراي براي Jزم
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مناقصه گزار حق تغيير يا اصالح و يا تجديدنظر در هر قسمت از اسناد مناقصه را قبل از انقضاء مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادات ، براي 
 ، به اطـالع كليـه شـركت    كارفرما به صورت مكتوب از طريق؛ و اگر چنين موردي پيش آيد اصالحات فوق 

شركت در مناقصه(هرگاه مناقصه گزار از اجراي خدمات و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد ، تضمين 
  . هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت 

آيين نامه تشخيص صالحيت و ارجاع كار به پيمانكاران« 56هرگاه معلوم شود كه مناقصه گران با هم تباني كرده اند طبق ماده 

هيأت مديره شركتهاي مشابه باشند نميتوانند مدير عامل ويا عضو) مناقصه گر(مدير عامل وهر يك از اعضاي هيات مديره شركت

  .ارائه طريق و پاسخ به سؤاالت مناقصه گران ، الزاماً به معني تأييد پيشنهاد نمي باشد 

به همراه پيشنهادات به عنوان دارايي مناقصه گزار تلقي شده و عودت داده نخواهد شد ، و به) غير از تضمين شركت در مناقصه
آزمايش يا ساير فعاليت هاي مربوط به مناقصه صرف شده نيز قابل پرداخت نخواهد بود 

مناقصه گزار هيچگونه تعهدي در قبال محرمانه بودن تمام يا بخشي از اطالعات واصله ، به استثناي بخش هايي كه عالمت محرمانه دارنـد ، ن 
اين صورت هر سندي كه عالمت محرمانه دارد از طرف مناقصه گزار به همان درجه از محافظت جهت افشاء آن به شخص ثالث بـه عمـل خواهـد آورد كـ    

ت در صورت مضيمهلت اعالم اعتراضات به مناقصه ، يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها مي باشد ؛ بديهي اس

نيازهاي اعالم شده كاهش يا افزايش يابد؛ بنابراين الزم است مناقصه گران عزيز تا قبل از انعقاد قرارداد ، حجم ممكن است 
كاهش يا افزايش فوق خللي در روند اجراي تعهدشان ايجاد نكند ، قيمت هاي خود را به نحوي ارائه كنند كه 

  .اعتبار و منابع مالي موضوع مناقصه ، توسط مناقصه گزار تأمين شده است 

  .مناقصه گزار در رد يا پذيرش پيشنهادات ارسالي اختيار تام دارد 
ماه با همان قيمت قبلي با كارفرما كار كند2پيمانكار جديد به مدت برنده مناقصه موظف است در پايان قرارداد تا انتخاب 

يك شركت كننده باشـد كميسـيون دربازگشـايي پاكـت ج     )حداقل ممكن(درصورتي كه تعداد شركت كنندگان حائزشرايط 

شركت كننده مختاربوده ودرصورتي كه قيمت پيشنهادي مناسب باشد كميسيون مي تواند نسبت به انتخاب ا

بيمارستانها هر پيمانكار تنها مجاز به ارائه قيمت در يكي از مناقصات تعمير ونگهداري تاسيسات

شركت همزمان يك پيمانكاردر دو مناقصه ،دانشگاه مجاز به حذف يكي از پيشنهادها خ

شرکت که باشد می مناقصه برنده عھده بر مناقصه آگھی چاپ به مربوط

خواھد کسر پرداخت اولين از را مذکور مبلغ دانشگاه صورت اين غير
باشد نشده آورده شرايط اين در که بخواھد مدارکی و اسناد )گزار

مربوط ھاي ھزينه کليه پرداخت جھت مناسب مالی توانايی بايستی مناقصه
 باشد نکرده پرداخت قرارداد براي مبلغی
نمايند اقدام پاکتھا تحويل به نسبت ابھامات تمامی رفع از پس مناقصه

براي Jزم تناسب از عمل در که باشد کم قدري به ( باشد واقعی
Jزم تناسب از که نمايد می انتخاب برنده عنوان به را اي دھنده 

  نباشد

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

مناقصه گزار حق تغيير يا اصالح و يا تجديدنظر در هر قسمت از اسناد مناقصه را قبل از انقضاء مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادات ، براي  – 12
؛ و اگر چنين موردي پيش آيد اصالحات فوق 

  . اصالحات الزم را اعمال نمايند 

هرگاه مناقصه گزار از اجراي خدمات و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد ، تضمين  – 13
هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت 

هرگاه معلوم شود كه مناقصه گران با هم تباني كرده اند طبق ماده  – 14
  . وزيران ، با آنان برخورد خواهد شد 

مدير عامل وهر يك از اعضاي هيات مديره شركت – 15

ارائه طريق و پاسخ به سؤاالت مناقصه گران ، الزاماً به معني تأييد پيشنهاد نمي باشد  – 16

غير از تضمين شركت در مناقصه(همه اسناد واصله  – 17
آزمايش يا ساير فعاليت هاي مربوط به مناقصه صرف شده نيز قابل پرداخت نخواهد بود –ارائه–هر گونه هزينه كه براي تهيه

مناقصه گزار هيچگونه تعهدي در قبال محرمانه بودن تمام يا بخشي از اطالعات واصله ، به استثناي بخش هايي كه عالمت محرمانه دارنـد ، ن  – 18
اين صورت هر سندي كه عالمت محرمانه دارد از طرف مناقصه گزار به همان درجه از محافظت جهت افشاء آن به شخص ثالث بـه عمـل خواهـد آورد كـ    

  .اطالعات غير عمومي خود 

مهلت اعالم اعتراضات به مناقصه ، يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها مي باشد ؛ بديهي اس – 19
  .نخواهد بود 

مناقصه گزار ، با توجه به صالحديد – 20
، قيمت هاي خود را به نحوي ارائه كنند كه 

اعتبار و منابع مالي موضوع مناقصه ، توسط مناقصه گزار تأمين شده است  –21

مناقصه گزار در رد يا پذيرش پيشنهادات ارسالي اختيار تام دارد  -22
برنده مناقصه موظف است در پايان قرارداد تا انتخاب  -23

درصورتي كه تعداد شركت كنندگان حائزشرايط .-��

شركت كننده مختاربوده ودرصورتي كه قيمت پيشنهادي مناسب باشد كميسيون مي تواند نسبت به انتخاب ا

  مناقصه اقدام نمايد

هر پيمانكار تنها مجاز به ارائه قيمت در يكي از مناقصات تعمير ونگهداري تاسيسات-25

شركت همزمان يك پيمانكاردر دو مناقصه ،دانشگاه مجاز به حذف يكي از پيشنهادها خدو مناقصه ممنوع و در صورت 

مربوط ھاي ھزينههزينه هاي مربوط -26

غير در ؛ نمايد آن اقدام پرداخت به نسبت
گزار مناقصه دستگاه ( دانشگاه چنانچه 27
  نمايند اقدام آن

مناقصه در کننده شرکت ھاي شرکت- 28
مبلغی دانشگاه اگر حتی باشند داشته را ماه
مناقصه در کنندگان شرکت است Jزم -29
واقعی غير آنھا قيمت که ھايی پيشنھاد به- 30
 پيشنھاد قيمت دانشگاه . شد نخواھد داده

نباشد قيمت کمترين گرچه ؛ باشد برخوردار
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براي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 4با حداقل رتبه 
  ) شركت در سامانه ساجار ثبت شده باشد
،  مكانيكي سيساتتأ سرويس و وتعمير وراهبري

بيمارستان  كليه بخشهاين ساختما غيرپزشكي وتجهيزات
 ايام درتمام،  شود اضافه مذكور مجموعه به قرارداد

 وراهبري در امرنگهداري كارمفيد باسابقه وبرق سيسات

  سايقهسال  5 براي بيمارستان رحيمي
  سايقهسال 5براي بيمارستان رحيمي 

به عهده پيمانكار ميباشـد و ميبايسـت   

 ميشوند كارگرفته به

براي بيمارستان رحيمي )بيمه حق پرداخت باارائه

  .نمايد رارعايت

����� ��	
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  : مناقصهاختصاصي  شرايط  
با حداقل رتبه  داراي گواهينامه صالحيت  در رشته تاسيسات

شركت در سامانه ساجار ثبت شده باشد( .باشد 5بيمارستان رحيمي وبراي ساير واحدها حداقل رتبه 
وراهبري نگهداري واگذاري مديريتي و ارائه انجام حجم كليه امور

وتجهيزات ، تجهيزات اوليه پزشكيآتشنشاني ، مطبوع ،تهويه
قرارداد درمدت كه والكتريكي سيساتيتأ آالت ماشين هرگونه
 . روزي شبانه صورت به وغيرتعطيل

سيساتتأ وتكنسينهاي مهندس شامل متخصص كاركنان 
 . گردد 

براي بيمارستان رحيمي)به صورت مقيم(سال سابقه در امور تعمير و نگهداري
براي بيمارستان رحيمي  .سال سابقه تجربه كاركرد در تأسيسات بيمارستان 

  .نيروي فني ماهر در زمينه برق و تاسيسات 
  .نيروي فني ماهر در زمينه لوله كشي تأسيسات 

  محوله  باكار
  .حجم كار باتوجه به نياز كارفرما ممكن است افزايش يا كاهش يابد

به عهده پيمانكار ميباشـد و ميبايسـت   ) CMMS(سيستم مكانيزه مديريت نگهداري و تعميرات
  .پيش بيني الزم جهت انجام امور را در نظر بگيرد

به درمحل مناقصه برنده ازطريق شده ياد امور خدمات وارائه

 قضائي ازمراجع

 . ارگز مناقصه دستگاه توسط 
باارائه رابطه دراين كارمفيد سابقه سال2 حداقل دارابودن (محوله

 . محوله
  . دائم ويامعافيت

 .ابتدا بايد مهارت فني كليه افراد معرفي شده به تاييد ناظر  قرارداد برسد
رارعايت محل اداري مقرراته وكلي اسالمي واخالق شئونات

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

  

  

داراي گواهينامه صالحيت  در رشته تاسيساتميبايست  )پيمانكار(شركت - 1
بيمارستان رحيمي وبراي ساير واحدها حداقل رتبه 

واگذاري مديريتي و ارائه انجام حجم كليه امور :مناقصه موضوع  -2
،تهويه يوبرودت حرارتيبهداشتي،برقي،

هرگونه و آنها به مربوط وموتورخانه هاي
وغيرتعطيل تعطيل روزهاي ز ا اعم سال

 :انساني نيروي شرايط– 3
 توسط ميبايستي امورواگذاري: 3-1
 انجام والكتريكي مكانيكي سيساتتأ

سال سابقه در امور تعمير و نگهداري دومهندس تأسيسات با ) الف
سال سابقه تجربه كاركرد در تأسيسات بيمارستان  دوتكنيسين تأسيسات مكانيك با  ) ب
نيروي فني ماهر در زمينه برق و تاسيسات  ) ج
نيروي فني ماهر در زمينه لوله كشي تأسيسات  ) د

باكار رابطه درتكنسين  .كارگر فني  ) ه
حجم كار باتوجه به نياز كارفرما ممكن است افزايش يا كاهش يابد

سيستم مكانيزه مديريت نگهداري و تعميرات تمام امور مربوط به سامانه-
پيش بيني الزم جهت انجام امور را در نظر بگيرد

وارائه انجام جهت كه موردنيازي پرسنل
 : باشند ذيل شرايط بايد داراي

ازمراجع پيشينه سوء عدم اخذگواهي•
 مخدر مواد به اعتياد عدم•
 آن احراز و عمومي صالحيت تعيين•
محوله امور در كافي تجربه دارابودن•
 سايقهسال 5
محوله وظايف انجام توانايي دارابودن•

ويامعافيت وظيفه خدمت پايان كارت دارابودن
ابتدا بايد مهارت فني كليه افراد معرفي شده به تاييد ناظر  قرارداد برسد

شئونات بايستي شده انتخاب نيروي:3-2
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 )مدت زمان شيفتهاو شيفت بندي به عهده كارفرما است
 پرسنل ساعت48مدت  ظرف اكثرحد است موظف

سرپرست  همچنين.  شوند كارگيريه ب ياجايگزين
 ارائه خدمات درمحل مربوطه اموراداري وپيگيري

 .خواهدبود
 برنده عهده با قانونكاربه امر اين انطباق بودكه خواهد

 .نمايند وظيفه انجام شده
دركارها  ركود امرباعث اين كه نمايد عمل اي 
 هرمبلغي است مجاز ارگز مناقصه دستگاه گردد دربيمارستان
 

 كل نيروهاي ,تعطيل وغير ازتعطيل اعم قرارداد
 . نيايد پيش

 است بديهي؛مشابه بپردازند خدمات ارائه به ديگري
 اطالع درصورت ميتواند بيمارستان .پاسخگو باشد

 انجام است بديهي( . نمايد درخواست مناقصه ازبرنده
 )بود نخواهد محاسبه مشمول باشند
كارت و دفترچه  شده كارگيري به نيروهاي كليه
 .بود خواهد

 را مسئوليت مدني قرارداد بيمه ازشركت يكي با 
 .نيز اقدام نمايد 

 برنده مناقصه عهده به مربوطه دستورالعملهاي برابر

. 

 با دستگاه ارتباطي هيچگونه موارد ساير و مزايا
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مدت زمان شيفتهاو شيفت بندي به عهده كارفرما است(.مي بايست مطابق برنامه و مورد تاييد كارفرما باشد
موظفپيمانكار ، پيمانكارپوشش  تحت ازپرسنل ارگز مناقصه 

ياجايگزين دائم رسنلپ عنوان به نبايد عنوان هيچ به مناقصه برنده
وپيگيري نظارت واگذاركننده دستگاه با هماهنگي انجام جهت 

خواهدبود امكانپذير ارگز مناقصه دستگاه وتائيد قبلي باهماهنگي نيرو
خواهد روز شبانه درطول ساعت 8مناقصه برنده توسط نيرو 

شده تعريف خدمات بسته طبق ميبايست مناقصه برنده توسط
 گونه به نياز مورد پرسنل تعداد كارگيريه ب درخصوص

دربيمارستان ...و مشكالت موجبه كي كار نجاما معد يا
 . نمايد كسر مناقصه برنده الزحمه حق وجه از دهد تشخيص

قرارداد مدت تمام در كه نمايد ريزي برنامه اي گونه به 
پيش قرارداد امور درانجام خللي هيچ كه نحويه ب باشند داشته

ديگري درشيفت ازبيمارستان خارج يا داخل در نميتوانند مناقصه
پاسخگو باشد آن نقض درقبال بند اين رعايت به نيروها ساختن 
ازبرنده جايگزين موضوع قرارداد،نيروي از خارج واحدهاي درساير

باشند مشغول خدمت به بيمارستان كتبي توافق بدون بند كه
كليه براي يا واحد خدمات بيمارستان كارگزيني باهماهنگي

خواهد مناقصه برنده عهده مذكوربه هاي كارت چاپ هزينه است
 برآن وعالوه نمايد رابيمه كارگاه در مستقر پرسنل كليه 

نيز اقدام نمايد  مهم وتجهيزات سيساتتأ حوادث هاي بيمه درمورد
برابر آن وتهيه است الزامي شده بكارگيري پرسنل برايالشكل 

 .نمايد تهيه گذار مناقصه نظردستگاه با را لباس
. ندارد شده كارگيريه ب نيروهاي درقبال استخدامي تعهد 

 .باشند دولتي ازدستگاههاي يك هيچ دراستخدام
مزايا و  حق دريافت نظر واز بوده مناقصه برنده كاركنان

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

مي بايست مطابق برنامه و مورد تاييد كارفرما باشد ساعات كار پرسنل معرفي شده 
 دستگاه رضايت عدم درصورت:3-3

  .نمايد رامعرفي ديگري جايگزين
برنده شركت ومسئولين مديران (تبصره

 حداقل روزانهتاسيسات مي بايست 
 .باشد حضورداشته

نيرو وتغيير كارگيريه ب هرگونه :3-4
 هر كارگيريه ب حداكثرساعت :3-5

 .بود خواهد مناقصه
توسط شده كارگيري به افراد كليه: 3-6
درخصوص است متعهد مناقصه برنده :3-7

يا خيرتأ درصورت است بديهي؛نگردد
تشخيص زيان عنوان به رابطه دراين راكه

 است موظف مناقصه برنده :3-8
داشته دائم حضور كار موردنيازدرمحل

مناقصه برنده نيروهاي از يك هيچ:3-9
 متعهد ضمن بايستي مناقصه برنده

درساير افراد فعاليت انجام ومحرزشدن
بند كه اين مشمول نيروهاي توسط خدمت

باهماهنگي است موظف مناقصه برنده:3-10
است بديهي وغياب صادرنمايد حضور

 است موظف مناقصه برنده: 3-11
درمورد دهد ارائه كارفرما وبه نموده امضاء

الشكل متحدكار  لباس داشتن :3-12
لباس است موظف مناقصه برنده .ميباشد

 هيچگونه ارگز مناقصه دستگاه – 4
دراستخدام نبايد شده كارگيري به افراد – 5
كاركنان شده كارگيريه ب افراد كليه – 6

 .ندارند واگذاركننده
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كسر در غير اينصورت ماهانه از كل مبلغ اضافي  .

 .برسد دانشگاه
  . شود انجام دانشگاه نيز حراست توسط

 
 وخساراتيكنان براي كار حادثه هرگونه وقوع است

 مناقصه برنده عهده به وكالًً ائجز آيد وارد بيمارستان
و سپرده  پيمانكار ماهانه زپرداختيا اً،كارفرما راس 

 فضا هر به يا ورود و كار انجام نحوه و بيمارستان

طي  و مينتأ وي توسط نياز مورداستاندارد  كار 
 خارجكارگاه  از است شده وارد قرارداد حين كه لوازمي

  خواهد شد و نگهداري و سرويس ومواد مصرفي و قطعات يدكي و هزينه سيم پيچي موضوع قرارداد توسط كارفرما تامين و پرداخت 
  .موضوع قرارداد جزو تعهدات پيمانكار مي باشد اگرچه در قرارداد تصريح به آن نشده باشد

ه سيم پيچي و يا پرداخت بهاي آن از سوي كارفرما منوط به اين است كه ضرورت تعويض قطعات و 
در صورتي كه قصور از پيمانكار باشد پيمانكار بايد نسبت به تهيه قطعه و دستمزد و راه اندازي 

تعميرات كلي واساسي خارج از موارد ذكر شده در شرايط اختصاصي وشرح كار نگهداشت تاسيسات بيمارستاني درصورتي كه قصوري 
  .از طرف پيمانكار رخ نداده باشد با تائيد كارشناسان مديريت منابع فيزيكي وامور عمراني دانشگاه به عهده كارفرما خواهد بود

 اخذ و اطالعات ثبت جهت جزئي خدمات ثبت افزار

 براي مناقصه برنده بوده و ممنوع بيمارستان محل
 اقدام ارگز مناقصه واحد از خروج اخذ برگه با و اداري

  .بنمايد را وبرق ،آب سوخت
 وكالً جزئاً مورد پيمان خدمات نتيجه در و زند باز 
 بالغ بر سه درصد مبلغ ارگز تشخيص مناقصه به شده

 مناقصه نمايد تجاوز ساعت20از بيش هفته خدمات در هر

����� ��	
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.ميباشد ديگري فرد  نمودن جايگزين به موظف مناقصه 

دانشگاه مديريت منابع فيزيكي و امور عمراني تائيد هب  بايد شده
توسط ميبايست امر اين دانشگاهمديريت منابع فيزيكي  سوي

 .شد خواهد انجام دانشگاه گزينش واحد توسط امر اين نيروها
است بديهي،  ميباشد مناقصه برنده عهدهه ب قرارداد اين موضوع
بيمارستانساختمان وتأسيسات  پزشكي تجهيزات بهكنان كار
 خسارت پرداخت عدم درصورت و مورد ندارد دراين مسئوليتي

بيمارستان كاري فضاهاي با رابطه در پيمانكار توسط قبال بايد شده
 .باشند شده توجيه

 ابزار بايست مي كار شروع در كه؛ ميباشد مناقصه برنده
لوازمي ورود مجوز يا اوليه صورتجلسه برابر قرارداد خاتمه در

مواد مصرفي و قطعات يدكي و هزينه سيم پيچي موضوع قرارداد توسط كارفرما تامين و پرداخت 
موضوع قرارداد جزو تعهدات پيمانكار مي باشد اگرچه در قرارداد تصريح به آن نشده باشد

ه سيم پيچي و يا پرداخت بهاي آن از سوي كارفرما منوط به اين است كه ضرورت تعويض قطعات و تامين قطعات و لوازم و هزين
در صورتي كه قصور از پيمانكار باشد پيمانكار بايد نسبت به تهيه قطعه و دستمزد و راه اندازي .لوازم و سيم پيچي ناشي از قصور پيمانكار نباشد

تعميرات كلي واساسي خارج از موارد ذكر شده در شرايط اختصاصي وشرح كار نگهداشت تاسيسات بيمارستاني درصورتي كه قصوري 
از طرف پيمانكار رخ نداده باشد با تائيد كارشناسان مديريت منابع فيزيكي وامور عمراني دانشگاه به عهده كارفرما خواهد بود

افزار نرم نسخه وتهيه الزم تجهيزات وساير پرينتر با رايانه
 .است الزامي
محل از) واسقاطي خراب سالم، از اعم(دستگاهها  وقطعات يدكي

اداري درساعاتً صرفا است موظف خود به متعلق ابزار يا و 

سوخت مصرف در را جويي صرفه حداكثر تاسيسات راهبري
 سر است آمده مناقصه اسناد در كه خود تعهدات اجراي از

شده ارجاع هركارخاص براي و ساختمان هر در خدمات ارائه
خدمات در هر توقف و ساعات مجموع چنانچه و شد خواهد

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

 برنده،  افراد مرخصي درصورت -7
 .ميگردد

شده معرفي افراد كليه فني مهارت -8
سوي از نيروها صالحيت ييدتأ از پس -9

نيروها گزينش به نياز درصورت - 10
موضوع كنانكار آموزش مسئوليت - 11
كار تقصير يا آموزش عدم دليل به كه

مسئوليتي هيچگونه وكارفرما بود خواهد
 .خواهدكرد كسر
شده كارگيريه ب نيروهاي كليه - 12

توجيه و كرده راكسب الزم اطالعات
برنده با كامل صورت به كار ابزار - 13

در و نمايد كارگاه وارد اي صورتجلسه
  .نمايد

مواد مصرفي و قطعات يدكي و هزينه سيم پيچي موضوع قرارداد توسط كارفرما تامين و پرداخت  - 1-13
موضوع قرارداد جزو تعهدات پيمانكار مي باشد اگرچه در قرارداد تصريح به آن نشده باشدتعمير تجهيزات و تاسيسات 

تامين قطعات و لوازم و هزين - 2-13
لوازم و سيم پيچي ناشي از قصور پيمانكار نباشد

  .مجدد دستگاه مربوطه اقدام نمايد
تعميرات كلي واساسي خارج از موارد ذكر شده در شرايط اختصاصي وشرح كار نگهداشت تاسيسات بيمارستاني درصورتي كه قصوري )1بصرهت

از طرف پيمانكار رخ نداده باشد با تائيد كارشناسان مديريت منابع فيزيكي وامور عمراني دانشگاه به عهده كارفرما خواهد بود
رايانه دستگاه يك داشتن )2 تبصره

الزامي شده خواسته موارد وساير گزارشات
يدكي ،لوازم كار ابزار كردن خارج - 14

 دارند تعمير به نياز كه قطعات خروج
 .نمايد
راهبري در است موظف مناقصه برنده - 15

از مناقصه برنده كه درصورتي -16 
ارائه عدم هرساعت براي گردد متوقف

خواهد كسري و ماهانه صورتحساب از
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 رابه قرارداد موضوع آنكه يا و نمايد فسخ را قرارداد
 ازمحل نمايد پرداخت مبلغي پيمان بهاء اضافه چنانچه
 .نمايد وصول وي هاي 
 موظفند شده به كارگيري افراد وكليه نمايد تهيه عكسدار

 دريافت . نمايد استفاده باشد خدمتي واحد تاييد 
 .ميباشد مناقصه برنده عهده

 دستمزد نمايد چنانچه پرداخت كار وزارت تعرفه آخرين
 پرداخت كارگران رابه دستمزد جديد تعرفه طبق 

 .كند
. 

 .ميباشد»عمراني دانشگاه مديريت منابع فيزيكي و طرحهاي
 دستگاه توسط ابالغي ارزشيابي ليست چك فرم آخرين

 )اعمال خواهدشد باشد ليست چك تغييرات
 مناقصه برنده به امر درابتداي معتبر تضمين اخذ برابر

 با زمانبندي برنامه شرح رابه ذيل سيستمهاي است
 .نمايد ارائه آنرا تاييديه و گرفته

  صورت پيمانكار در صورت قطع برق اتاق عمل و اورژانس بايد حداكثر تا يك دقيقه بعد سيستم برق اضطراري برقرار شود در غيراين

 وكنترل قرارميگيرند بررسي و تست مورد 
 مطالبات از را انجام شده ،هزينه افزايش % 15با 
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قرارداد و نمايد   وصول و ضبط خود نفع به را كار انجام 
چنانچه صورت اين در و نمايد واگذار غير به وجزئي طوركلي

 دارائي ساير به مراجعه با يا و برنده مناقصه مطالبات ساير
عكسدار شناساييت كار شده كارگيري به افراد تمامي براي

 نمايند الصاق برسينه را خود شناسايي وكارت ه 
 مورد آنان خدمات كه قبلي شركت در شده كارگيريه ب 
عهده امربه دراين مربوط ضوابط ساير رعايت و قبلي شركت 

آخرين طبق را شده كارگيريه ب افراد مزاياي ساير و دستمزد
 است موظف مناقصه برنده يابد افزايش مذكور وزارت ازطرف
 .بود نخواهد گذار
كند نظارت كارگري پرداختهاي بر نياز درصورت ميتواند قرارداد
نمود نخواهد محاسبه نياز مورد ساعت نفر جزء را شركت 

مديريت منابع فيزيكي و طرحهاي«ظارت عاليه به عهده ناظر قرارداد توسط كارفرما اعالم خواهد شد ؛ گرچه ن
آخرين ومطابق اي دوره كنترلي ليستهاي چك يدتأياز پس

تغييرات به نياز كار انجام درطول چنانچه است بديهي( .خواهدشد
برابر در تاسيسات تحول و تحويل ليست چك برابر موجود

است موظف پيمانكار و.ميشود گرفته تحويل شده ياد ليست 
گرفته قرار فني معاينه تحت و نماينده بيمارستان مديريت منابع فيزيكي

  سيستم برودتي در ابتداي شروع فصل گرما و انتهاي فصل 
  سيستم هاي بخار هر چهار ماه يكبار 

  سيستم هاي الكترونيكي و ديجيتال و تجهيزات مربوطه هر چهار ماه يكبار
  پست هاي مركزي توزيع برق وتجهيزات مربوطه هر شش ماه يكبار 

  ديزل ژنراتور هاي اضطراري هر شش ماه يكبار
  قيه موراد طبق چك ليست مديريت منابع فيزيكي

در صورت قطع برق اتاق عمل و اورژانس بايد حداكثر تا يك دقيقه بعد سيستم برق اضطراري برقرار شود در غيراين
  . مي بايست قانونا در مقابل حوادث ناشي از عدم اقدام به موقع پاسخگو باشد 

 فني دستوركارمديريت و خدمات بسته در شده ارائه دستورالعملهاي
 و انجام آنرا مناقصه،بيمارستان برنده توسط فوق موارد از 

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

 حسن سپرده داشت خواهد ارحقگز
طوركلي به بداند مقتضي كه هرنحوي
ساير از تكافو عدم صورت در و تضمينات

براي است موظف مناقصه برنده - 17
 بود كار لباس به كارملبس درساعات

 افراد از ميتواند مناقصه برنده - 18
 از كارگران كامل حساب تسويه برگ
دستمزد است موظف مناقصه برنده - 19

ازطرف قرارداد مدت درطول كارگران
گذار مناقصه قبول مورد وعذري نمايد
قرارداد عقد هنگام ارگز مناقصه - 20
 مسئولين كاركرد ارگز  مناقصه - 21
ناظر قرارداد توسط كارفرما اعالم خواهد شد ؛ گرچه ن - 22
پس كار انجام دستمزد پرداخت - 23

خواهدشد انجام مديريت عمراني واگذاركننده
موجود تاسيساتي دستگاههاي كليه - 24

 چك برابر قرارداد پايان در و تحويل
مديريت منابع فيزيكي نماينده وحضور هماهنگي

سيستم برودتي در ابتداي شروع فصل گرما و انتهاي فصل : 1- 24
سيستم هاي بخار هر چهار ماه يكبار  :2- 24
سيستم هاي الكترونيكي و ديجيتال و تجهيزات مربوطه هر چهار ماه يكبار :3- 24
پست هاي مركزي توزيع برق وتجهيزات مربوطه هر شش ماه يكبار  :4- 24
ديزل ژنراتور هاي اضطراري هر شش ماه يكبار :5- 24

قيه موراد طبق چك ليست مديريت منابع فيزيكيب
در صورت قطع برق اتاق عمل و اورژانس بايد حداكثر تا يك دقيقه بعد سيستم برق اضطراري برقرار شود در غيراين :6- 24

مي بايست قانونا در مقابل حوادث ناشي از عدم اقدام به موقع پاسخگو باشد 
دستورالعملهاي مطابق موارد بقيه :7- 24

 هريك انجام عدم درصورت) تبصره
 .نمود خواهد كسر مناقصه برنده
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 راهمراه قراردادهاي قبلي از نسخه ويك باشد مفيد
 سايقهسال 5

  نمايد اعالم گذارمناقصه  به ريالي سقف
  .كارفرما تعهدي در خصوص هزينه هاي غذا و اياب وذهاب پيمانكار و كاركنانش نخواهد داشت 

انجام اموري چون جوشكاري و تعمير لوازم بيمارستاني از قبيل تخت، برانكارد،ميز،صندلي و درب و پنجره و ديگر لوازم مورد نياز واحدها 
داخلي بخشها از قبيل رگالژ درب و پنجره ها و تعويض قفل درب ها و كمد هاي پرسنل و نيز 

  . به صورت ماهيانه مي باشد 
حق اخطار و سرپرست شركت مي بايست در طول ساعات اداري در قسمت تأسيسات حضور داشته باشد ؛ در غير اينصورت پيمانكار مست

نظافت دستگاهها و تجهيزات موتور خانه و ژنراتورهاي برق و اتاق هاي مربوطه و انبار تاسيسات محوطه موتورخانه و ساير محل هايي 

دستگاها پس از تحويل و تحول به عهده پيمانكار تحويل گيرنده مي باشد الزم است دقت كافي در 

  .نفر از نيروهاي به كار گمارده را به كارفرما ارائه نمايد
  .با هماهنگي مدير بيمارستان بايستي رفع اشكال شود

كليه كارگران موظف به اجراي مقررات موضوعه ومتعهد به رعايت موازين اسالمي ، اخالقي ، حرفه اي وحفظ احترام كاركنان و مراجعين 
ر غير اينصورت از ورود آنها به محل كار جلوگيري وبه پيمانكار اعالم خواهد شد كه با متخلف به هرنحوي كه به صالح واگذاركننده 

 .باشد برخورد نمايد ، و در صورتيكه ايراد خسارت نمايد هزينه مربوط با برآورد كارشناسي از مبلغ پرداختي به پيمانكار كسرخواهد شد 
وظف است براي هر كدام از كارگران پرونده پرسنلي تكميل وكليه مدارك ، مكاتبات و پرداخت هاي انجام شده درمورد آنها را 

ياد  بطور جداگانه در پرونده مربوطه ثبت ونگهداري نمايد وموقع اتمام قرارداد پيمانكار برگ تسويه حساب تك تك كارگران را اخذ و در پرونده
، كپي شناسنامه ، ) براي آقايان (سايرمدارك موجود در اين پرونده ها عبارت است از كارت پايان خدمت يا معافيت از سربازي 

 .معرفي نامه از سازمان دولتي يا افراد حقيقي وحقوقي معتبر ،گواهي عدم سوء پيشينه كيفري ، گواهي سالمت جسمي ورواني 
نوع كارو وظيفه اي كه بر عهده دارند وسايل ايمني و بهداشتي مانند كاله ، كفش ،ماسك ، دستكش ، 

  .تهيه نموده و آنان را در برابر حوادث شغلي بيمه كرده و آموزش هاي شغلي الزم را به آنها بدهد 
 .ر مسئول بوده و پرداخت هزينه هاي مترتب بعهده وي خواهد بود

جايگزين شوند و براي كارگراني كه به  کارفرماكارگراني كه دو بار اخطار از طرف پيمانكار دريافت كرده اند بار سوم بايد با موافقت 

 . و قبل از اعزام كارگر به مرخصي جانشين واجد شرايط بصورت كتبي  معرفي شود 
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مفيد تجربه و كار سابقه سال2داراي تاسيسات نگهداري
5براي بيمارستان رحيمي  .نمايد ارسال ضميمه به مربوطه ازكارفرمايان

 .نمايد واگذار غير به را قرارداد موضوع از ياقسمتي
سقف و كار تعداد نظر از را خود خالي ظرفيت قرارداد عقد درهنگام

كارفرما تعهدي در خصوص هزينه هاي غذا و اياب وذهاب پيمانكار و كاركنانش نخواهد داشت 
انجام اموري چون جوشكاري و تعمير لوازم بيمارستاني از قبيل تخت، برانكارد،ميز،صندلي و درب و پنجره و ديگر لوازم مورد نياز واحدها 

داخلي بخشها از قبيل رگالژ درب و پنجره ها و تعويض قفل درب ها و كمد هاي پرسنل و نيز و ملزومات موجود در كارگاه و خرده كاريهاي 
  .اوليه تجهيزات پزشكي به عهده پيمانكار ميباشد

به صورت ماهيانه مي باشد  مديريت عمرانيتأييد نمودن ليست بيمه پرسنل منوط به ارائه چك ليست نظارتي به 
سرپرست شركت مي بايست در طول ساعات اداري در قسمت تأسيسات حضور داشته باشد ؛ در غير اينصورت پيمانكار مست

نظافت دستگاهها و تجهيزات موتور خانه و ژنراتورهاي برق و اتاق هاي مربوطه و انبار تاسيسات محوطه موتورخانه و ساير محل هايي 
  .كه سيستم برق رساني و تاسيساتي در آن نصب مي باشد به عهده پيمانكار است

دستگاها پس از تحويل و تحول به عهده پيمانكار تحويل گيرنده مي باشد الزم است دقت كافي در مسئوليت سالمت كليه سيستم ها و 

نفر از نيروهاي به كار گمارده را به كارفرما ارائه نمايد 3پيمانكار موظف است با هزينه خود بيمه حوادث بدون نام به ميزان حداقل 
با هماهنگي مدير بيمارستان بايستي رفع اشكال شود شفاهي يا در مورد اشكال در سيستم روشنايي بخش ها سريعا بعد از اعالم كتبي 

كليه كارگران موظف به اجراي مقررات موضوعه ومتعهد به رعايت موازين اسالمي ، اخالقي ، حرفه اي وحفظ احترام كاركنان و مراجعين 
ر غير اينصورت از ورود آنها به محل كار جلوگيري وبه پيمانكار اعالم خواهد شد كه با متخلف به هرنحوي كه به صالح واگذاركننده 

باشد برخورد نمايد ، و در صورتيكه ايراد خسارت نمايد هزينه مربوط با برآورد كارشناسي از مبلغ پرداختي به پيمانكار كسرخواهد شد 
وظف است براي هر كدام از كارگران پرونده پرسنلي تكميل وكليه مدارك ، مكاتبات و پرداخت هاي انجام شده درمورد آنها را 

بطور جداگانه در پرونده مربوطه ثبت ونگهداري نمايد وموقع اتمام قرارداد پيمانكار برگ تسويه حساب تك تك كارگران را اخذ و در پرونده
سايرمدارك موجود در اين پرونده ها عبارت است از كارت پايان خدمت يا معافيت از سربازي 

معرفي نامه از سازمان دولتي يا افراد حقيقي وحقوقي معتبر ،گواهي عدم سوء پيشينه كيفري ، گواهي سالمت جسمي ورواني 
نوع كارو وظيفه اي كه بر عهده دارند وسايل ايمني و بهداشتي مانند كاله ، كفش ،ماسك ، دستكش ، 

تهيه نموده و آنان را در برابر حوادث شغلي بيمه كرده و آموزش هاي شغلي الزم را به آنها بدهد 
ر مسئول بوده و پرداخت هزينه هاي مترتب بعهده وي خواهد بوددر صورت بروز هر گونه حادثه ناشي از سهل انگاري ،  پيمانكا

كارگراني كه دو بار اخطار از طرف پيمانكار دريافت كرده اند بار سوم بايد با موافقت 

و قبل از اعزام كارگر به مرخصي جانشين واجد شرايط بصورت كتبي  معرفي شود  کارفرمامرخصي ميروند با ھماھنگي قبلي با نماينده 

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

نگهداري با رابطه در بايستي شركت - 25
ازكارفرمايان كار انجام حسن باگواهي

ياقسمتي كل نميتواند مناقصه برنده - 26
درهنگام است موظف مناقصه برنده-��
كارفرما تعهدي در خصوص هزينه هاي غذا و اياب وذهاب پيمانكار و كاركنانش نخواهد داشت  - 28
انجام اموري چون جوشكاري و تعمير لوازم بيمارستاني از قبيل تخت، برانكارد،ميز،صندلي و درب و پنجره و ديگر لوازم مورد نياز واحدها   - 29

و ملزومات موجود در كارگاه و خرده كاريهاي 
اوليه تجهيزات پزشكي به عهده پيمانكار ميباشد تعميرات

تأييد نمودن ليست بيمه پرسنل منوط به ارائه چك ليست نظارتي به  - 30
سرپرست شركت مي بايست در طول ساعات اداري در قسمت تأسيسات حضور داشته باشد ؛ در غير اينصورت پيمانكار مست - 31

 .جريمه خواهد بود 
نظافت دستگاهها و تجهيزات موتور خانه و ژنراتورهاي برق و اتاق هاي مربوطه و انبار تاسيسات محوطه موتورخانه و ساير محل هايي  - 32

كه سيستم برق رساني و تاسيساتي در آن نصب مي باشد به عهده پيمانكار است
مسئوليت سالمت كليه سيستم ها و  - 33

  .تحويل و تحول به عمل آيد
پيمانكار موظف است با هزينه خود بيمه حوادث بدون نام به ميزان حداقل  - 34
در مورد اشكال در سيستم روشنايي بخش ها سريعا بعد از اعالم كتبي  - 35
كليه كارگران موظف به اجراي مقررات موضوعه ومتعهد به رعايت موازين اسالمي ، اخالقي ، حرفه اي وحفظ احترام كاركنان و مراجعين - 36

ر غير اينصورت از ورود آنها به محل كار جلوگيري وبه پيمانكار اعالم خواهد شد كه با متخلف به هرنحوي كه به صالح واگذاركننده ميباشند د
باشد برخورد نمايد ، و در صورتيكه ايراد خسارت نمايد هزينه مربوط با برآورد كارشناسي از مبلغ پرداختي به پيمانكار كسرخواهد شد 

وظف است براي هر كدام از كارگران پرونده پرسنلي تكميل وكليه مدارك ، مكاتبات و پرداخت هاي انجام شده درمورد آنها را پيمانكار م- 37
بطور جداگانه در پرونده مربوطه ثبت ونگهداري نمايد وموقع اتمام قرارداد پيمانكار برگ تسويه حساب تك تك كارگران را اخذ و در پرونده

سايرمدارك موجود در اين پرونده ها عبارت است از كارت پايان خدمت يا معافيت از سربازي . شده حفظ نمايد 
معرفي نامه از سازمان دولتي يا افراد حقيقي وحقوقي معتبر ،گواهي عدم سوء پيشينه كيفري ، گواهي سالمت جسمي ورواني 

نوع كارو وظيفه اي كه بر عهده دارند وسايل ايمني و بهداشتي مانند كاله ، كفش ،ماسك ، دستكش ، براي كليه كارگران بر حسب - 38
تهيه نموده و آنان را در برابر حوادث شغلي بيمه كرده و آموزش هاي شغلي الزم را به آنها بدهد ........ عينك و

در صورت بروز هر گونه حادثه ناشي از سهل انگاري ،  پيمانكا - 39
كارگراني كه دو بار اخطار از طرف پيمانكار دريافت كرده اند بار سوم بايد با موافقت - 40

مرخصي ميروند با ھماھنگي قبلي با نماينده 



  خدمات بهداشتي درماني استان لرستان

11 

  ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان
  

 .رددپرداخت گ و بر اساس قانون كار

������ �	 
�� ������ ���	  �� ��� ���
���
� ���� �����. 

 �����
�� ���� � �! !�!���" #$� �� %&��� �! %� '�(��) %�*�  �+, #���� - ��.��/� -0$�1 	������  21���  34�
 '56 7�5���� 8�9:� ;<= %� �$, !�� ���6��� %� '����>  2�? #$� (� %@��5A  21� �����
�� ���B %� !�� '� �!�!���"
 �� ��$! ���>  #���� �$  %�&" �$ �5?  ���,�� ����>  2 �!�� ���B (� 21� CD
 �$�  E��5B %� 'F*<� �$ %
�.)� ;� 2�? (� %� 21� '�$��

� G�H�  ���� �� �� C�*� I��.J  �!�
� %' *
B� ��
*
B ���� 0�� ���!(�� �� ���K� ��6!  �����
$ �

 �$  �!�1�6 L$ �!�� �! M��5� ��� %�6�J 0$�H� 	������1! (� ����1! �5A �$ L$ %� ��! 8�9:� �����
�� ��J ��
  NO� - P$��� %� 2<>� ��$�� ���Q �!  �!�! RS=� ���6��� %� T�<�� �� N���� 21� 'U�V� - ���� '� '56 �!�4�1� 0��"��W


�� X�/�� %5$.� '*� ����
�� %� ( ��$��  �����6 %Y��� �� ����

�� E!�� '*� �$ 'Y.? 8�9:� 21� ���:��! 7�5���� �� ����. 

ضوابط مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل كارگري را رعايت نموده وحق و حقوق كارگران خود را بر اساس مصوبه هاي شوراي عالي كار ومقررات 

كار ، قيمت پايه  و  هزينه مربوط به قانون كارو طرح طبقه بندي مشاغل پرداخت نمايد و ضروري است قيمت پيشنهاد دهنده بلحاظ تركيب نيروي 

از جمله حقوق ومزايا ، بن ، پول مرخصي ،  عائله مندي ،حق مسكن 

ريق بانك  با ليست بانكي و فيش به كارگران پرداخت نمايد 

ه مجاز به وهمچنين يك نسخه ازليست بيمه  را كه به تائيد مبادي ذيربط رسيده باشد ،به نماينده واگذار كننده  ارائه نمايد ونماينده واگذار كنند

ست بيمه وديگر مدارك شركت را درپرونده مخصوص شركت بايگاني 

پيمانكار مكلف است در قبال اموال دولتي كه به كارگران تحويل ميگردد تضمين الزم را به واگذار كننده ارائه  نمايد وكارگر نيز  ملزم 
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 .دانشگاه باشدويا عزل نيرو بايد با تاييد مديريت منابع فيزيكي 
و بر اساس قانون كارميزان حقوق كارگران مي بايست بر اساس ميزان سابقه كاري و تجربه آنها
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  .شد عمال خواهد

ضوابط مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل كارگري را رعايت نموده وحق و حقوق كارگران خود را بر اساس مصوبه هاي شوراي عالي كار ومقررات 

مربوط به قانون كارو طرح طبقه بندي مشاغل پرداخت نمايد و ضروري است قيمت پيشنهاد دهنده بلحاظ تركيب نيروي 

از جمله حقوق ومزايا ، بن ، پول مرخصي ،  عائله مندي ،حق مسكن ( پيمانكار موظف است به موجب قانون كار كليه مطالبات  كارگران را 

ريق بانك  با ليست بانكي و فيش به كارگران پرداخت نمايد در  پايان هرماه از ط....) ،خواروبار ، نوبت كاري ،سختي كار ، اضافه كاري ، سنوات و

وهمچنين يك نسخه ازليست بيمه  را كه به تائيد مبادي ذيربط رسيده باشد ،به نماينده واگذار كننده  ارائه نمايد ونماينده واگذار كنند

ست بيمه وديگر مدارك شركت را درپرونده مخصوص شركت بايگاني و همه ماهه يك نسخه ازليست با نك ولي

پيمانكار مكلف است در قبال اموال دولتي كه به كارگران تحويل ميگردد تضمين الزم را به واگذار كننده ارائه  نمايد وكارگر نيز  ملزم 

  .خواهد بود تضمينهاي الزم را به شركت پيمانكار ارائه نمايد

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

ويا عزل نيرو بايد با تاييد مديريت منابع فيزيكي ورود و به كارگيري    -41
ميزان حقوق كارگران مي بايست بر اساس ميزان سابقه كاري و تجربه آنها - 42
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47 - عمال خواهدساير موارد در قرارداد ا

  :ساير شرايط) الف  
ضوابط مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل كارگري را رعايت نموده وحق و حقوق كارگران خود را بر اساس مصوبه هاي شوراي عالي كار ومقررات )    1

مربوط به قانون كارو طرح طبقه بندي مشاغل پرداخت نمايد و ضروري است قيمت پيشنهاد دهنده بلحاظ تركيب نيروي 

  .لوازم پيشنهاد شود 

پيمانكار موظف است به موجب قانون كار كليه مطالبات  كارگران را )     2

،خواروبار ، نوبت كاري ،سختي كار ، اضافه كاري ، سنوات و

وهمچنين يك نسخه ازليست بيمه  را كه به تائيد مبادي ذيربط رسيده باشد ،به نماينده واگذار كننده  ارائه نمايد ونماينده واگذار كنند

و همه ماهه يك نسخه ازليست با نك ولي. نظارت برنحوه پرداخت ها ميباشد 

  .نمايد

پيمانكار مكلف است در قبال اموال دولتي كه به كارگران تحويل ميگردد تضمين الزم را به واگذار كننده ارائه  نمايد وكارگر نيز  ملزم 

خواهد بود تضمينهاي الزم را به شركت پيمانكار ارائه نمايد
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تخلف شركت براي واگذار كننده محرز گردد ويا شركت به هر دليلي نتواند حقوق كارگران خود را پرداخت نمايد در اين 

صورت مسئول امور مالي واحد ، حقوق كارگران را پرداخت و از مبلغ قرارداد كسر كرده و در صورت لزوم كل ضمانت نامه يا قسمتي از 

اخت دستمزد ماهانه شركت منوط به صدور گواهي كار ازطرف مسئولين ذيربط و تطبيق گواهي كار با ليست بيمه وليست حقوق و فيش بانكي 

تائيد اداره كار ظرف مدت يكماه پس از انعقاد پيمانكار موظف است با كارگران خود بطور جداگانه قرارداد منعقد نموده ونسخه اي از آن را پس از 

در ضمن نصب نام ونام خانوادگي و . با نشان شركت تهيه نمايد 

........ براي كليه كارگران بر حسب نوع كارو وظيفه اي كه بر عهده دارند وسايل ايمني و بهداشتي مانند كاله ، كفش ،ماسك ، دستكش ، عينك و

  .گونه حادثه ناشي از سهل انگاري ،  پيمانكار مسئول بوده و پرداخت هزينه هاي مترتب بعهده وي خواهد بود 

ند كليه كارگران موظف به اجراي مقررات موضوعه ومتعهد به رعايت موازين اسالمي ، اخالقي ، حرفه اي وحفظ احترام كاركنان و مراجعين ميباش

ها به محل كار جلوگيري وبه پيمانكار اعالم خواهد شد كه با متخلف به هرنحوي كه به صالح واگذاركننده باشد برخورد 

  .نمايد ، و در صورتيكه ايراد خسارت نمايد هزينه مربوط با برآورد كارشناسي از مبلغ پرداختي به پيمانكار كسرخواهد شد 

كارگران پرونده پرسنلي تكميل وكليه مدارك ، مكاتبات و پرداخت هاي انجام شده درمورد آنها را بطور 

شده حفظ جداگانه در پرونده مربوطه ثبت ونگهداري نمايد وموقع اتمام قرارداد پيمانكار برگ تسويه حساب تك تك كارگران را اخذ و در پرونده ياد 

، كپي شناسنامه ، معرفي نامه از سازمان دولتي يا افراد حقيقي وحقوقي معتبر ،گواهي عدم سوء پيشينه 

  .نداشته  و از هرگونه مسئوليتي در اين خصوص مبرا ميباشد 

  .ساعات انجام كار كارگران مطابق قانون كار وورود و خروج آنها برابر با نياز و پيشنهاد واگذاركننده خواهد بود 

  كننده تنظيم و به اجرا گذاشته خواهد شد با صالحديدواگذار

  .پيمانكار مكلف است جهت انجام موضوع قرارداد ، نماينده خود را كه مورد تائيدواگذاركننده مي باشد به واگذاركننده معرفي نمايد 

نموده پيمانكار اقرار و اذعان مينمايد كه شرايط مناقصه و يك نسخه از پيش نويس قرارداد را بطور كامل مطالعه وتمام صفحات آنرا امضاء ومهر 

  )هر بايستي طبق نمونه امضاو مهر موجود در اساسنامه باشد 

 .واگذار كننده متعهد ميشود منابع مالي مورد مناقصه را از محل اعتبارات خود در طي قرارداد پيش بيني نمايد

  .ص ، تعيين واعالم نمايدپيمانكار الزم است پيشنهاد قيمت خود را بر اساس حجم كار  محاسبه وبهاي پيشنهادي خود را به مبلغ مشخ
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تخلف شركت براي واگذار كننده محرز گردد ويا شركت به هر دليلي نتواند حقوق كارگران خود را پرداخت نمايد در اين 

صورت مسئول امور مالي واحد ، حقوق كارگران را پرداخت و از مبلغ قرارداد كسر كرده و در صورت لزوم كل ضمانت نامه يا قسمتي از 

اخت دستمزد ماهانه شركت منوط به صدور گواهي كار ازطرف مسئولين ذيربط و تطبيق گواهي كار با ليست بيمه وليست حقوق و فيش بانكي 

  .ميباشد و عدم مغاير ت هر سه باهم ميباشد

پيمانكار موظف است با كارگران خود بطور جداگانه قرارداد منعقد نموده ونسخه اي از آن را پس از 

  .و كارگر ذيربط تحويل نمايد 

با نشان شركت تهيه نمايد ) به تناسب نوع كار ودرخواست واگذار كننده( براي كليه كارگران لباس مخصوص 

  .زامي است 

براي كليه كارگران بر حسب نوع كارو وظيفه اي كه بر عهده دارند وسايل ايمني و بهداشتي مانند كاله ، كفش ،ماسك ، دستكش ، عينك و

  .تهيه نموده و آنان را در برابر حوادث شغلي بيمه كرده و آموزش هاي شغلي الزم را به آنها بدهد 

گونه حادثه ناشي از سهل انگاري ،  پيمانكار مسئول بوده و پرداخت هزينه هاي مترتب بعهده وي خواهد بود 

كليه كارگران موظف به اجراي مقررات موضوعه ومتعهد به رعايت موازين اسالمي ، اخالقي ، حرفه اي وحفظ احترام كاركنان و مراجعين ميباش

ها به محل كار جلوگيري وبه پيمانكار اعالم خواهد شد كه با متخلف به هرنحوي كه به صالح واگذاركننده باشد برخورد 

نمايد ، و در صورتيكه ايراد خسارت نمايد هزينه مربوط با برآورد كارشناسي از مبلغ پرداختي به پيمانكار كسرخواهد شد 

كارگران پرونده پرسنلي تكميل وكليه مدارك ، مكاتبات و پرداخت هاي انجام شده درمورد آنها را بطور  پيمانكار موظف است براي هر كدام از

جداگانه در پرونده مربوطه ثبت ونگهداري نمايد وموقع اتمام قرارداد پيمانكار برگ تسويه حساب تك تك كارگران را اخذ و در پرونده ياد 

  ن پرونده ها عبارت است از كارت پايان

، كپي شناسنامه ، معرفي نامه از سازمان دولتي يا افراد حقيقي وحقوقي معتبر ،گواهي عدم سوء پيشينه ) براي آقايان 

  .كيفري ، گواهي سالمت جسمي ورواني 

نداشته  و از هرگونه مسئوليتي در اين خصوص مبرا ميباشد واگذار كننده  هيچگونه تعهدي براي استخدام كارگر 

ساعات انجام كار كارگران مطابق قانون كار وورود و خروج آنها برابر با نياز و پيشنهاد واگذاركننده خواهد بود 

با صالحديدواگذار) تقسيم كار، شيفت بندي و بكارگيري كارگران 

پيمانكار مكلف است جهت انجام موضوع قرارداد ، نماينده خود را كه مورد تائيدواگذاركننده مي باشد به واگذاركننده معرفي نمايد 

  .پيمانكار حق واگذاري مورد قرارداد را در جزء يا كل به ديگري ندارد

  مالي ومعامالتي دانشگاه وساير مقررات مرتبط ضروري ميباشد 

پيمانكار اقرار و اذعان مينمايد كه شرايط مناقصه و يك نسخه از پيش نويس قرارداد را بطور كامل مطالعه وتمام صفحات آنرا امضاء ومهر 

هر بايستي طبق نمونه امضاو مهر موجود در اساسنامه باشد امضا و م.( است وبعد از برنده شدن مفاد آن را الزم االجرا مي داند 

واگذار كننده متعهد ميشود منابع مالي مورد مناقصه را از محل اعتبارات خود در طي قرارداد پيش بيني نمايد

پيمانكار الزم است پيشنهاد قيمت خود را بر اساس حجم كار  محاسبه وبهاي پيشنهادي خود را به مبلغ مشخ

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

تخلف شركت براي واگذار كننده محرز گردد ويا شركت به هر دليلي نتواند حقوق كارگران خود را پرداخت نمايد در اين در صورتيكه 

صورت مسئول امور مالي واحد ، حقوق كارگران را پرداخت و از مبلغ قرارداد كسر كرده و در صورت لزوم كل ضمانت نامه يا قسمتي از 

  .آن را ضبط خواهد نمود 

اخت دستمزد ماهانه شركت منوط به صدور گواهي كار ازطرف مسئولين ذيربط و تطبيق گواهي كار با ليست بيمه وليست حقوق و فيش بانكي پرد)   3

ميباشد و عدم مغاير ت هر سه باهم ميباشد

پيمانكار موظف است با كارگران خود بطور جداگانه قرارداد منعقد نموده ونسخه اي از آن را پس از )    4

و كارگر ذيربط تحويل نمايد ) واگذاركننده (قرارداد به 

براي كليه كارگران لباس مخصوص )  5

زامي است شغل كارگر بر روي سينه وي ال

براي كليه كارگران بر حسب نوع كارو وظيفه اي كه بر عهده دارند وسايل ايمني و بهداشتي مانند كاله ، كفش ،ماسك ، دستكش ، عينك و)  6

تهيه نموده و آنان را در برابر حوادث شغلي بيمه كرده و آموزش هاي شغلي الزم را به آنها بدهد 

گونه حادثه ناشي از سهل انگاري ،  پيمانكار مسئول بوده و پرداخت هزينه هاي مترتب بعهده وي خواهد بود در صورت بروز هر )  7

كليه كارگران موظف به اجراي مقررات موضوعه ومتعهد به رعايت موازين اسالمي ، اخالقي ، حرفه اي وحفظ احترام كاركنان و مراجعين ميباش)  8

ها به محل كار جلوگيري وبه پيمانكار اعالم خواهد شد كه با متخلف به هرنحوي كه به صالح واگذاركننده باشد برخورد در غير اينصورت از ورود آن

نمايد ، و در صورتيكه ايراد خسارت نمايد هزينه مربوط با برآورد كارشناسي از مبلغ پرداختي به پيمانكار كسرخواهد شد 

پيمانكار موظف است براي هر كدام از)  9

جداگانه در پرونده مربوطه ثبت ونگهداري نمايد وموقع اتمام قرارداد پيمانكار برگ تسويه حساب تك تك كارگران را اخذ و در پرونده ياد 

ن پرونده ها عبارت است از كارت پايانسايرمدارك موجود در اي. نمايد 

براي آقايان (خدمت يا معافيت از سربازي  

كيفري ، گواهي سالمت جسمي ورواني 

واگذار كننده  هيچگونه تعهدي براي استخدام كارگر ) 10

ساعات انجام كار كارگران مطابق قانون كار وورود و خروج آنها برابر با نياز و پيشنهاد واگذاركننده خواهد بود )  11

تقسيم كار، شيفت بندي و بكارگيري كارگران (برنامه انجام وظايف محوله )   12

پيمانكار مكلف است جهت انجام موضوع قرارداد ، نماينده خود را كه مورد تائيدواگذاركننده مي باشد به واگذاركننده معرفي نمايد )  13

پيمانكار حق واگذاري مورد قرارداد را در جزء يا كل به ديگري ندارد)  14

مالي ومعامالتي دانشگاه وساير مقررات مرتبط ضروري ميباشد رعايت آئين نامه )  15

پيمانكار اقرار و اذعان مينمايد كه شرايط مناقصه و يك نسخه از پيش نويس قرارداد را بطور كامل مطالعه وتمام صفحات آنرا امضاء ومهر )  16

است وبعد از برنده شدن مفاد آن را الزم االجرا مي داند 

واگذار كننده متعهد ميشود منابع مالي مورد مناقصه را از محل اعتبارات خود در طي قرارداد پيش بيني نمايد

پيمانكار الزم است پيشنهاد قيمت خود را بر اساس حجم كار  محاسبه وبهاي پيشنهادي خود را به مبلغ مشخ)  17
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ه مرخصي كارگراني كه دو بار اخطار از طرف پيمانكار دريافت كرده اند بار سوم بايد با موافقت واگذاركننده جايگزين شوند و براي كارگراني كه ب

وهمه ماهه فرم . بصورت كتبي  معرفي شود  ميروند با هماهنگي قبلي با نماينده واگذاركننده و قبل از اعزام كارگر به مرخصي جانشين واجد شرايط

بر قانون پيمانكار متعهد وملزم است در صورت درخواست واگذار كننده از افرادي كه قبالً در واحدهاي مربوطه مشغول به كار بوده اند استفاده وبرا

اسفند بدون درخواست ازواگذاركننده  حق الزحمه و عيدي  و پايان كار و تمامي مطالبات كارگران را بطور كامل 

رگر ميباشد و آناليز تحويلي به شركت كننده فقط 

در صورتي كه از شركت كننده درسالهاي قبل در واحدهاي مختلف دانشگاه ناراضي باشندمدارك ارسالي در كمسيون مناقصه بازگشايي نخواهد 

ر ضمن حق فسخ يكطرفه از سوي كارفرما در هر مرحله از قرارداد كارفرما متعهداست حداقل يكماه قبل از فسخ ،موضوع را كتباًبه طرف پيمانكا
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كارگراني كه دو بار اخطار از طرف پيمانكار دريافت كرده اند بار سوم بايد با موافقت واگذاركننده جايگزين شوند و براي كارگراني كه ب

ميروند با هماهنگي قبلي با نماينده واگذاركننده و قبل از اعزام كارگر به مرخصي جانشين واجد شرايط

  .مخصوص را پر و به واگذاركننده تحويل دهند 

پيمانكار متعهد وملزم است در صورت درخواست واگذار كننده از افرادي كه قبالً در واحدهاي مربوطه مشغول به كار بوده اند استفاده وبرا

اسفند بدون درخواست ازواگذاركننده  حق الزحمه و عيدي  و پايان كار و تمامي مطالبات كارگران را بطور كامل  

  .پرداخت نمايد )ضمن ارائه مدارك پرداخت كسورات و ليست ممهور شده بانكي 

رگر ميباشد و آناليز تحويلي به شركت كننده فقط پرداخت هاي بعدي واحد به شركت منوط به پرداختي ها ي ماه قبلي شركت به كا

  . جهت اطالع شركت از وضعيت كارگران در واحد بوده است

در صورتي كه از شركت كننده درسالهاي قبل در واحدهاي مختلف دانشگاه ناراضي باشندمدارك ارسالي در كمسيون مناقصه بازگشايي نخواهد 

ضمن حق فسخ يكطرفه از سوي كارفرما در هر مرحله از قرارداد كارفرما متعهداست حداقل يكماه قبل از فسخ ،موضوع را كتباًبه طرف پيمانكا

  . اطالع دهد وطرف دوم حق هيچگونه اعتراضي يا درخواست از طرف كارفرما را نخواهد داشت

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

كارگراني كه دو بار اخطار از طرف پيمانكار دريافت كرده اند بار سوم بايد با موافقت واگذاركننده جايگزين شوند و براي كارگراني كه ب)   18

ميروند با هماهنگي قبلي با نماينده واگذاركننده و قبل از اعزام كارگر به مرخصي جانشين واجد شرايط

مخصوص را پر و به واگذاركننده تحويل دهند 

پيمانكار متعهد وملزم است در صورت درخواست واگذار كننده از افرادي كه قبالً در واحدهاي مربوطه مشغول به كار بوده اند استفاده وبرا)  19

  .كار رفتار نمايد 

 20ف است كه تا پيمانكار موظ)   20

ضمن ارائه مدارك پرداخت كسورات و ليست ممهور شده بانكي ( 

پرداخت هاي بعدي واحد به شركت منوط به پرداختي ها ي ماه قبلي شركت به كا

جهت اطالع شركت از وضعيت كارگران در واحد بوده است

در صورتي كه از شركت كننده درسالهاي قبل در واحدهاي مختلف دانشگاه ناراضي باشندمدارك ارسالي در كمسيون مناقصه بازگشايي نخواهد )   21

  .شد و شركت حق اعتراض ندارد

ضمن حق فسخ يكطرفه از سوي كارفرما در هر مرحله از قرارداد كارفرما متعهداست حداقل يكماه قبل از فسخ ،موضوع را كتباًبه طرف پيمانكا)22

اطالع دهد وطرف دوم حق هيچگونه اعتراضي يا درخواست از طرف كارفرما را نخواهد داشت
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  ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان
  

  : سيسات

دانشـگاه  كميسيون مناقصات ، اين قـرارداد فيمـابين   

ناميده مي شود  كارفرماكه به اختصار در اين قرارداد 

كـه  ( ...........خـانم /به مديريت عاملي آقا........ در اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان 

ــانكي و    ــدآور و بـ ــناد و اوراق تعهـ ــه اسـ ــاء كليـ ــه امضـ ــاز بـ ــد... مجـ ــاني ) مـــي باشـ ــه نشـ بـ

  . از طرف ديگر منعقد مي گردد 

وبرودتـي   حرارتيمكـانيكي ، بهداشـتي،برقي،   سيسـات 

 و آنها به مربوط وموتورخانه هايبيمارستان  كليه بخشهاي

 تعطيـل  روزهـاي  زا  اعـم  سـال  ايـام  درتمـام ،  شـود 

تحويـل   دستگاه هاي مورد نظر با حضور پيمانكار و ناظر قرارداد با تنظيم صورتجلسه اي حاوي مشخصات دستگاه ها ، در محل نصب و بر اساس چك ليسـت 

ريال مي باشد ، كه پس از ارائه گواهي هاي الزم به طريق 

  .پرداخت كليه كسورات قانوني اعم از ماليات، بيمه و حقوقي كه به اين قرارداد تعلق مي گيرد در تعهد پيمانكار مي باشد 
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سيسات قرارداد تعميرات و نگهداري تأ) نمونه(طرح

كميسيون مناقصات ، اين قـرارداد فيمـابين    ...............رياست محترم دانشگاه و صورتجلسه مورخ 

كه به اختصار در اين قرارداد   دانشگاه .......به عنوان  .....ي دكتر به نمايندگي آقا

در اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان  ........مثبوت به شماره 

ــركت ــانكي و    شـ ــدآور و بـ ــناد و اوراق تعهـ ــه اسـ ــاء كليـ ــه امضـ ــاز بـ مجـ

از طرف ديگر منعقد مي گردد  پيمانكاربه عنوان  .....................................................................

سيسـات تأ سرويس و وتعمير وراهبري نگهداريئه انجام حجم كليه امور 

كليه بخشهاين ساختما ،غيرپزشكي وتجهيزات ، تجهيزات اوليه پزشكي

شـود  اضافه مذكور مجموعه به قرارداد درمدت كه والكتريكي

  

دستگاه هاي مورد نظر با حضور پيمانكار و ناظر قرارداد با تنظيم صورتجلسه اي حاوي مشخصات دستگاه ها ، در محل نصب و بر اساس چك ليسـت 

  .به مدت يك سال  مي باشد 

  :پرداخت آن 

ريال مي باشد ، كه پس از ارائه گواهي هاي الزم به طريق  .............: به قرار ماهيانه ريال  .................: با توجه به قيمت پيشنهادي پيمانكار در مناقصه عمومي برابر با 

  :زير از طرف كارفرما به پيمانكار پرداخت مي گردد 

پرداخت كليه كسورات قانوني اعم از ماليات، بيمه و حقوقي كه به اين قرارداد تعلق مي گيرد در تعهد پيمانكار مي باشد 

  . يد ناظر و با تأييد نهايي كارفرما صورت مي گيرد 

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

  

 

طرح                                     

رياست محترم دانشگاه و صورتجلسه مورخ ............شماره با استناد به مجوز 

به نمايندگي آقا علوم پزشكي استان لرستان

مثبوت به شماره .............شركتاز يك طرف و 

ــرات  ــابق آگهـــي تغييـ ــركتمطـ شـ

.......................................................................................

  

  : موضوع قرارداد ) 1ماده 

ئه انجام حجم كليه امور واگذاري مديريتي و ارا

، تجهيزات اوليه پزشكيآتشنشانيمطبوع ،  ،تهويه

والكتريكي سيساتيتأ آالت ماشين هرگونه

   روزي شبانه صورت به وغيرتعطيل

دستگاه هاي مورد نظر با حضور پيمانكار و ناظر قرارداد با تنظيم صورتجلسه اي حاوي مشخصات دستگاه ها ، در محل نصب و بر اساس چك ليسـت : توجه 

  .پيمانكار مي شود 

  :مدت قرارداد ) 2ماده 

به مدت يك سال  مي باشد  .......لغايت   .......از تاريخ 

پرداخت آن  نحوهو  قرارداد مبلغ) 3ماده 

با توجه به قيمت پيشنهادي پيمانكار در مناقصه عمومي برابر با 

زير از طرف كارفرما به پيمانكار پرداخت مي گردد 

پرداخت كليه كسورات قانوني اعم از ماليات، بيمه و حقوقي كه به اين قرارداد تعلق مي گيرد در تعهد پيمانكار مي باشد  -3-1

يد ناظر و با تأييد نهايي كارفرما صورت مي گيرد پرداخت ها پس از تأي -3-2
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  ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان
  

، توسط كارفرما و در ازاي مدارك الزم ومعتبر به پيمانكار پرداخت مي گردد ؛ بديهي اسـت در  

  .رگونه عواقب و عوارض ناشي عدم پرداخت ارزش افزوده به عهده پيمانكار مي باشد 

. ريال از پيمانكار دريافت گرديد  ...............معادل  ............بانك 

. مـي باشـد    تأمين اجتمـاعي درصد بهاي كل قرارداد به پيمانكار ، منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان 

  .مي باشد و در صورت لزوم ساير شرايط ، به تشخيص مناقصه گزار 

پيمانكار را به نفع خود ضبط نمايد و پيمانكـار  كارفرما حق دارد در صورت تخلف پيمانكار از انجام تعهدات و عدول از شرايط قرارداد ، قرارداد را فسخ و تضمين 

  .اهد داشت هر گاه كارفرما از اجراي خدمات و ادامه قرارداد با پيمانكار منصرف گردد ، پيمانكار حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخو

آئين نامه مالي ومعامالتي دانشگاه مي باشد و نظر  94اختالف ناشي از تفسير مواد اين قرارداد و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون ماده 

  .خود ادامه دهد  درطول رسيدگي به اختالف ، پيمانكار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد ، به كار

مورد قبول كارفرما نخواهد بودو عدم انجام تعهدات ، متأثر از فورس ماژور ، به معناي عدم 

در هر حال ماژور ، پيمانكار موظف به انجام تعهدات خود بر اساس قرارداد خواهد بود ؛

موارد فـورس  » .نباشد  كه خارج از اختيارش بوده و قابل پيش بيني و رفع

  .باشد .... آتش سوزيهاي دامنه دار و 
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، توسط كارفرما و در ازاي مدارك الزم ومعتبر به پيمانكار پرداخت مي گردد ؛ بديهي اسـت در  » ماليات بر ارزش افزوده«ارزش افزوده مطابق قانون 

رگونه عواقب و عوارض ناشي عدم پرداخت ارزش افزوده به عهده پيمانكار مي باشد صورت عدم ارائه مدارك معتبر دالّ بر ثبت نام مؤدي مالياتي ، ه

بانك  ........... مورخ .............. شماره  درصد مبلغ قرارداد به 10انجام تعهدات معادل 

  )اصل ضمانتنامه مذكور نزد امور مالي دانشگاه محفوظ مي باشد

درصد بهاي كل قرارداد به پيمانكار ، منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان  10آزادسازي ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان 

و در صورت لزوم ساير شرايط ، به تشخيص مناقصه گزار چك ليست نظارتي  شرح كار،،

كارفرما حق دارد در صورت تخلف پيمانكار از انجام تعهدات و عدول از شرايط قرارداد ، قرارداد را فسخ و تضمين 

هر گاه كارفرما از اجراي خدمات و ادامه قرارداد با پيمانكار منصرف گردد ، پيمانكار حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخو

اختالف ناشي از تفسير مواد اين قرارداد و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون ماده 

درطول رسيدگي به اختالف ، پيمانكار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد ، به كار. مرجع مذكور براي طرفين الزم االتباع است 

مورد قبول كارفرما نخواهد بودو عدم انجام تعهدات ، متأثر از فورس ماژور ، به معناي عدم ) به جزء موارد فورس ماژور(هيچگونه عذري براي تأخير در انجام كار 

ماژور ، پيمانكار موظف به انجام تعهدات خود بر اساس قرارداد خواهد بود ؛بديهي است پس از زائل شدن شرايط فورس 

  .به تشخيص خودتدابير الزم را اتخاذ خواهد نمود

كه خارج از اختيارش بوده و قابل پيش بيني و رفع) متعهد(عبارت است از هر حادثه مستقل از اراده شخص

آتش سوزيهاي دامنه دار و  –سيل  –زلزله  –شيوع بيماريهاي واگيردار 

  :فورس ماژور با وجود شرايط زير احراز مي گردد 

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

ارزش افزوده مطابق قانون ماليات بر  -3-3

صورت عدم ارائه مدارك معتبر دالّ بر ثبت نام مؤدي مالياتي ، ه

  : تضمين )4ماده 

انجام تعهدات معادل  ضمانتنامه بانكي -4-1

اصل ضمانتنامه مذكور نزد امور مالي دانشگاه محفوظ مي باشد(

.  

آزادسازي ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان ضمناً  -4-2

    

  : شرايط) 5ماده 

،اختصاصي مناقصه و عمومي همان شرايط

  :فسخ قرارداد ) 6 ماده

كارفرما حق دارد در صورت تخلف پيمانكار از انجام تعهدات و عدول از شرايط قرارداد ، قرارداد را فسخ و تضمين  -6-1

  .حق هيچگونه اعتراض و شكايتي ندارد 

هر گاه كارفرما از اجراي خدمات و ادامه قرارداد با پيمانكار منصرف گردد ، پيمانكار حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخو -6-2

  :حل اختالف ) 7ماده 

اختالف ناشي از تفسير مواد اين قرارداد و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون ماده حل و فصل هرگونه 

مرجع مذكور براي طرفين الزم االتباع است 

  

  :فورس ماژور ) 8ماده 

هيچگونه عذري براي تأخير در انجام كار 

بديهي است پس از زائل شدن شرايط فورس . رعايت مفاد قرارداد نخواهد بود 

به تشخيص خودتدابير الزم را اتخاذ خواهد نمودكارفرما

عبارت است از هر حادثه مستقل از اراده شخص«  -) قوه قهريه(تعريف فورس ماژور

شيوع بيماريهاي واگيردار  –جنگ : ماژور به عنوان نمونه مي تواند 

فورس ماژور با وجود شرايط زير احراز مي گردد 
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  .دليل رفع فورس ماژور و پايان مدت آن با گواهي رسمي مقامات صالحه محل وقوع حادثه ، از طرف پيمانكار به كارفرما تسليم شده باشد 

  .)كاال قبل از ترخيص از گمرك ، خارج از مرز محسوب مي شود 

جزء موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد و تأثيري هـم  

  .با رعايت مقررات باال ، حق مطالبه مالي به طور كلي براي پيمانكار و به ضرر كارفرما ايجاد نخواهد كرد 

كان پذير مدانشگاه وكارفرما ا نگهداري تاسيسات پس از تاييد مديريت منابع فيزيكي و امور عمراني

از محل بيمارستان ممنوع است و پيمانكار بايستي براي 

 .تعمير دارند و يا ابزار متعلقه به خود موظف است صرفا در ساعات اداري و اخذ مجوزو برگ خروج اقدام نمايد

كر ، قانوني تلقي فوق الذنشانـي هاي مندرج در صدر قرارداد به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد ، لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـالت از طريق نشاني هاي 

عدم اطالع پذيرفته  درصورت تغيير نشاني ، طرفين موظفند فوراً يكديگر را كتباً مطلع نمايند ؛ درغير اينصورت كليه نامه هاي ارسالي ابالغ شده تلقي و عذر

تهيـه و تنظـيم شـده كـه پـس از      ) بيمارستان  و امور مالي

در موارد سكوت يا ابهـام قـرارداد ، بـين    ....) اختصاصي و –

  : پيمانكار                                                                                     
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  .ا مطلع نموده باشد كتباً كارفرما ر)فورس ماژور(پيمانكار بالفاصله از تاريخ وقوع حادثه قهري 

  .وقوع حادثه از طرف مقامات صالحه مربوط به محل حادثه ، رسماً گواهي شود 

دليل رفع فورس ماژور و پايان مدت آن با گواهي رسمي مقامات صالحه محل وقوع حادثه ، از طرف پيمانكار به كارفرما تسليم شده باشد 

كاال قبل از ترخيص از گمرك ، خارج از مرز محسوب مي شود . ( هاي ايران روي داده باشد 

  .فورس ماژور مستقيماً و بدون واسطه مانع اجراي قرارداد شده باشد 

جزء موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد و تأثيري هـم  ) تغيير برابري نرخ ارزها –افزايش سطح دستمزدها  –افزايش قيمت كاال 

با رعايت مقررات باال ، حق مطالبه مالي به طور كلي براي پيمانكار و به ضرر كارفرما ايجاد نخواهد كرد 

نگهداري تاسيسات پس از تاييد مديريت منابع فيزيكي و امور عمراني پيشنهاد هرگونه تغيير و اصالح در سيستم

از محل بيمارستان ممنوع است و پيمانكار بايستي براي ) اعم از سالم ،خراب و اسقاطي ( خارج كردن ابزار كار، لوازم يدكي و قطعات دستگاهها 

تعمير دارند و يا ابزار متعلقه به خود موظف است صرفا در ساعات اداري و اخذ مجوزو برگ خروج اقدام نمايد

نشانـي هاي مندرج در صدر قرارداد به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد ، لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـالت از طريق نشاني هاي 

درصورت تغيير نشاني ، طرفين موظفند فوراً يكديگر را كتباً مطلع نمايند ؛ درغير اينصورت كليه نامه هاي ارسالي ابالغ شده تلقي و عذر

A4  بيمارستان  و امور مالي – مديريت منابع فيزيكي –پيمانكار : جهت (نسخه  4تكرو و

–عمومي (شرايط مناقصه . همه نسخ آن در حكم واحد است  امضاي طرفين قرارداد الزم االجرا خواهد بود و

                                                                                                                                  

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

پيمانكار بالفاصله از تاريخ وقوع حادثه قهري :  8-1

وقوع حادثه از طرف مقامات صالحه مربوط به محل حادثه ، رسماً گواهي شود :   8-2

دليل رفع فورس ماژور و پايان مدت آن با گواهي رسمي مقامات صالحه محل وقوع حادثه ، از طرف پيمانكار به كارفرما تسليم شده باشد :  8-3

هاي ايران روي داده باشد فورس ماژور در محدوده مرز:  8-4

فورس ماژور مستقيماً و بدون واسطه مانع اجراي قرارداد شده باشد :  8-5

افزايش قيمت كاال : از قبيل (نوسانات قيمت :  8-6

  .در قيمت آن ندارد 

با رعايت مقررات باال ، حق مطالبه مالي به طور كلي براي پيمانكار و به ضرر كارفرما ايجاد نخواهد كرد : تبصره 

  :ساير شروط) 9ماده 

پيشنهاد هرگونه تغيير و اصالح در سيستم
  .خواهد بود

خارج كردن ابزار كار، لوازم يدكي و قطعات دستگاهها 

تعمير دارند و يا ابزار متعلقه به خود موظف است صرفا در ساعات اداري و اخذ مجوزو برگ خروج اقدام نمايدخروج قطعات كه نياز به 

  

  :نشاني طرفين ) 10ماده 

نشانـي هاي مندرج در صدر قرارداد به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد ، لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـالت از طريق نشاني هاي 

درصورت تغيير نشاني ، طرفين موظفند فوراً يكديگر را كتباً مطلع نمايند ؛ درغير اينصورت كليه نامه هاي ارسالي ابالغ شده تلقي و عذر. مي شود 

  .نمي باشد 

A4برگ  .......ماده و در  ....اين قرارداد در 

امضاي طرفين قرارداد الزم االجرا خواهد بود و

  .طرفين مجرا خواهد بود 

  

                                                  :   كارفرما
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  : مشخصات مناقصه گر)1(فرم شماره           
  

 :  

    -همراه  
  : ايميل

  

  : شماره اقتصادي

  : اعضاي هيأت مديره

:  

 : افراد داراي حق امضاء

  

  

  

  

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

 
 
 
 

          

 نام شركت

  
  : آدرس

همراه    -تلفن  
ايميل  -فكس  

  : كد پستي

شماره اقتصادي

  
اعضاي هيأت مديره

: مدير عامل

افراد داراي حق امضاء
  

 

  



  خدمات بهداشتي درماني استان لرستان

18 

  ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان
  

»  ......تعمير و نگهداري تأسيسات بيمارستان «، پاكات شركت در مناقصه  

  ......................نام و نام خانوادگي ارائه كننده پاكت                                                نام و نام خانوادگي مسئول 
  مهر و امضاء و تاريخ                                                                      

����� ��	
 
خدمات بهداشتي درماني استان لرستاندانشگاه علوم پزشكي و 

 
ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

  33302030: نمابر– 33302149: تلفن-441: صندوق پستي

  

  

  

  

  : رسيد تحويل پاكات شركت در مناقصه) 2(فرم 

  )در دو نسخه( 
، پاكات شركت در مناقصه   ...............................................مسئول .................................................... 

  .پاكت دريافت نمودم ............... را طي ................. ......................................................

نام و نام خانوادگي ارائه كننده پاكت                                                نام و نام خانوادگي مسئول 
                                                                      مهر و امضاء و تاريخ       

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

فرم 

.................................................... اينجانب 

......................................................شركت 

  
  
  
  

نام و نام خانوادگي ارائه كننده پاكت                                                نام و نام خانوادگي مسئول               
مهر و امضاء و تاريخ                            
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  ....................دانشكده

پس از بررسي و پذيرش تعهد ........................................................................... 
و با اطالع از قانون  منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي ، با 

  :مبلغ ماهيانه امور تعميرات و نگهداري تأسيسات بيمارستان

   ريال                                                         

  .ريال ميباشد                                       

  .در صورت برنده شدنم ظرف مدت حداكثر يك هفته نسبت به تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد ، اقدام نمايم 

  .اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار ، الزامي براي واگذاري موضوع مناقصه به هيچ يك از پيشنهادها را ندارد 

  .رج از موضوع درخواست در جدول فوق ، تخلف محسوب گشته و از مناقصه خارج ميگردد 
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  :شنهاد قيمتپيبرگه                                   

دانشكده/مركز / تأسيسات بيمارستان جهت مناقصه 

........................................................................... شركت ) نماينده(به عنوان ............................................................ 
و با اطالع از قانون  منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي ، با ... شرايط مناقصه و غيره–اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات در آگهي

  :اطالع كامل از شرايط كار ، مبلغ پيشنهادي خود را به ترتيب زير اعالم مي نمايم 

مبلغ ماهيانه امور تعميرات و نگهداري تأسيسات بيمارستان
  

                                                         : شركت به عدد قيمت پيشنهاد

                                                                                  : به حروف

  : همچنين ملتزم به رعايت نكات زير خواهم بود 

در صورت برنده شدنم ظرف مدت حداكثر يك هفته نسبت به تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد ، اقدام نمايم 

اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار ، الزامي براي واگذاري موضوع مناقصه به هيچ يك از پيشنهادها را ندارد 

رج از موضوع درخواست در جدول فوق ، تخلف محسوب گشته و از مناقصه خارج ميگردد 

  .بدون خدشه و به عدد و حروف نوشته شود 

  .قيمت ها فقط براي مشخصات مذكور در اسناد مناقصه ، نوشته شود 

  .كامل دارم  از محل بازديد كرده و نسبت به موضوع مناقصه ، آگاهاي

  .قيمت هاي فوق بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده ، اعالم مي گردد 

  -سمت و امضاء مجاز و تعهد آور پيشنهاد دهنده 

دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 

  
  
  

                              

جهت مناقصه (

............................................................ اينجانب 
اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات در آگهي

اطالع كامل از شرايط كار ، مبلغ پيشنهادي خود را به ترتيب زير اعالم مي نمايم 
  

پيشنهاد

به حروف      

  
همچنين ملتزم به رعايت نكات زير خواهم بود 

در صورت برنده شدنم ظرف مدت حداكثر يك هفته نسبت به تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد ، اقدام نمايم  – 1

اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار ، الزامي براي واگذاري موضوع مناقصه به هيچ يك از پيشنهادها را ندارد  – 2

رج از موضوع درخواست در جدول فوق ، تخلف محسوب گشته و از مناقصه خارج ميگردد هرگونه پيشنهاد يا نوشته اي خا -3

بدون خدشه و به عدد و حروف نوشته شود  –واضح  –قيمت ها خوانا  -4

قيمت ها فقط براي مشخصات مذكور در اسناد مناقصه ، نوشته شود  -5

از محل بازديد كرده و نسبت به موضوع مناقصه ، آگاهاي -6

قيمت هاي فوق بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده ، اعالم مي گردد  -7

  

  -آدرس دقيق و تلفن

  –نام و نام خانوادگي 

سمت و امضاء مجاز و تعهد آور پيشنهاد دهنده 

  –همراه با مهر شركت و تاريخ 
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دانشگاه علوم پزشكي و                          
  

 


