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و مشاركت بخشمجوزهاي صادره و به منظور توسعه

از طريق، مشخصات مندرج در شرايط اختصاصي

، نسبت به شركت و ساير اسناد  توجه به متن اين آگهي

:ه طريق زير اقدام نمايند

.تكرو A4 روي كاغذهاي

دانشگاه واحد حراستبه)15ساعت(2/05/96

)سومطبقه–2ساختمان شماره– لرستان

. سايت دانشگاه مراجعه نمايند

؛ علي ايحال  ليكن اين زمان ممكن است تغيير يابد

.د

معاونت توسعه-2طبقه–1ساختمان شماره–ن
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 گهي مناقصه عموميآ

به در نظر دارد بهداشتي درماني استان لرستان مجوزبا توجه

و را از مراكز تابعه خود با، به مدت يكسال به شرح ذيل

؛ لذا از اشخاص واجد شرايط دعوت مي شود با توج نمايد

. اقدام نمايند

مي توانند به10/05/96لغايت07/05/96 مناقصه از تاريخ

www.lums.ac.ir(و چاپ اوراق مناقصه بر رو و دريافت

21لغايت پايان وقت اداري روز11/05/96 مهلت زماني

ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستا-خ معلم- آباد

و امضاء شود ، مهر . متقاضي

س ، به ا روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات

، ابت ،10: ساعت-23/05/96دائاً روز پيشنهادات مي باشد

تماس حاصل نمود 066-33314618ي توان با شماره تلفن

ستاد دانشگاه علوم پزشكي استان لرستا: دانشگاه به نشاني

دا

و خدمات بهد دانشگاه علوم پزشكي

و ذهاب امور، خصوصي برخياياب

به اشخاص صالحيتدار واگذارمناقصه

و ارائه پيشنهادات خود اقد در مناقصه

:دريافت اسناد مناقصه نحوه

متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد منا

r:به نشاني(مراجعه به سايت دانشگاه

:نحوه ارائه پيشنهادات

م و ساير اسناد مناقصه در پيشنهادات

. تحويل داده مي شود

آ: دانشگاه واحد حراستنشاني( خرم

اسناد مناقصه بايد توسط متقاض:1نكته

، تا:2نكته الزم است متقاضيان عزيز

و مكان افتتاح پاكات دريافتي :زمان

زمان پيش بيني شده جهت افتتاح پيشن

، مي جهت اطالع از زمان افتتاح پاكات

د: مكان سالن جلسات معاونت توسعه

و منابع .مديريت
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و ايشان مي باشد) دانشگاه(=نماينده كارفرما ،

به صورت مكتوب به پيمانكار) واحد ذيربط باشد

و ساير؛1390با مدل باالتر از سال،صندوقدار

از كيفيت مناسبيو تأييد واحد نقليه دانشگاه

مدل ذكر شده مبلغ پرداختي نصف خواهد زير

ها( سرنشين و برگ معاينه فني)ديه كامل سرنشين

و جبران خسارات وارد بر اختيار فسخ قرارداد

از رانندهو در خصوص استفاده يا عدم استفاده

 زيرا در صورت گزارش سرنشينان مبني بر عدم

و پخش موس ، نيز قي در خودرويز راديو ضبط

شركت/و آژانسدانشگاه دربردارنده نام واحد مربوطه

. عمل مي آيد

و( خودروهاي خود ، ...)ناشي از تصادف يا تعميرات

.دبوخواهدو يا جريمه كتبي

.ز حساب پيمانكار كسر خواهد نمود

و داراي تجربه60تا22و در بازه سنّي سال

و تأييديه تستت لزوم داراي كارت سالمت

، جلوگيري رانندگان خاطي از ادامه كار پيمانكار
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:مناقصهاختصاصي شرايط
، و درمان يا مركزي كه از خودروها استفاده مي نمايد

كه ميبايست ترجيحاً مسئول نقليه يا خدمات وا(را قرارداد

ص 206يا L90تندر-پارسپژو–405پژو-سمند نوع

موردوبدون نقص فني نيز بايد)و خودروي كمك دارن

ز.) باشد90بايد باالتراز درصورت استفاده از ماشين

س و ، ميبايست داراي بيمه شخص ثالث مسافربري  قرارداد

ا ، كارفرما ر از خودرويي كه داراي شرايط فوق نباشد

. دارد

و ؛ و قابل استفاده باشد  خودروها ميبايست كامالً سالم

؛ زير ، تابع نظر سرنشين يا سرنشينان مي باشد  خودرو

همچنين راننده در استفاده از. مشمول جريمه خواهد بود

. باشد

تابلويي كه دربردارنز به نقليه به كار گرفته شده را مجه

، جلوگيري بهن تابلو به داخل واحدهاي تابعه دانشگاه

. مشمول جريمه خواهند شد

در هر يك از خودرو نقص فنيغيبت يا وجود صورت

ك مستحق،؛ در غير اينصورت نمايدي سالم اقدام تذكر

و مبلغ آن را از  كارفرما شخصاً اقدام به تهيه خودرو نموده

و معتبر2ب ياپايه دومگواهينامه) حداقل(دارايو

؛ تاريخ اخذ گواهينامه در صورهمچنين ميبايست باشند

، كارفرما مي تواند ا اينصورت عمال جريمه براي پيمضمن

.فرد صالح ديگري را به كار گماردت

دا

و–1 باالترين مقام شبكه بهداشت

و ناظر نيز ميبايست نماينده خود

.معرفي نمايند

نوع خودروهاي سواري بايد از–2

وانت نيسا-ميني بوس: مانند(خودروها

كليه ماشينهامدل(.دبرخوردار باش

.شد

خودروهاي مورد استفاده قرارد–3

؛ در صورت استفاده پيمانكار باشد

خود از محل تضمينات پيمانكار را

و گرمايشي–4 سيستم سرمايشي

وسايل گرمايشي يا سرمايشي خود

، مشم استفاده از سيستم هاي فوق

تابع نظر سرنشين يا سرنشينان مي

پيمانكار بايستي كليه وسايل نقل-5

.طرف قرارداد باشد

از ورود خودروهاي بدون:1تبصره

خودروهاي فاقد تابلو مش:2تبصره

ص-6 پيمانكار متعهد مي گردد در

نسبت به جايگزيني آن با خودروي

، كارف: تبصره در شرايط اضطراري

و–7 رانندگان خودرو بايد متأهل

ساله در رانندگي از تارسهحداقل

زيرا در غير اينصو؛ باشندمرفين

و پيمانكار نيز بايد به فوريتنموده ،
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و از هر جهت موجبات آسايش ،  رانندگي باشند

و پيمانكار نيز بايد به فوريت ن جلوگيري نموده

و اعالم آن از سوي ياروزهاي تعطيل غيرتعطيل

وه جهت انجام امور محوله بعد از وقت اداري

 .) مستقر نمايد

، يا افراد غير را سوار نمايند . متوقف

. در كابين خودرو نيستند

؛ر در غير ورت بايد خودرو را متوقف نمايند

. باشند

، در صورت شلوغي جايگاه هاي بنزين يا گاز

.مي باشد) گاز

كليه كسورات قانوني بر عهده همچنين.د بود

و كارفرما قانوناً مكلف به  پيمانكار تعلق مي گيرد

و معتبر به پيمانكار و در ازاي مدارك الزم كارفرما

و عوارض ناشي ، هرگونه عواقب  مؤدي مالياتي

و–لوازم يدكي- روغن–استهالك نظافت خودرو

. فوق از كارفرما ندارد

و پاسخگوييجهت نظارت در امر سرويس دهي

و در صورت ، و در محل مستقر نمايد  معرفي

را، كارفرما مي) صورت پيامكي تواند جرايم الزم
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و را و راهنمايي و مقررات ايمني  رعايت موازين شرعي

، كارفرما مي تواند از ادامه كار ايشان ر غير اينصورت

.د

درغيراداري ياي موردي در ساعات اداري روزهو

ضمناً ممكن است پيمانكار ملزم شود كه.(ن خواهد بود

شبانه روزي در محل مس دستگاه خودرو به صورت كشيك

و يا بدون دليل متوق ،  را از مسيرهاي تعيين شده خارج

د و و يا دخانيات در محلّ كار  مجاز به استعمال سيگار

و در صورت ضر حين رانند گي با تلفن مكالمه نمايند

.ت جريمه خواهد بود

مي از زمان خدمت غيري سوختگيري خودرو در ساعات

،  بيني كه خودروي مربوطه فاقد سوخت كافي است

و چه(موظف به استفاده از جايگاه خلوت تر چه بنزين

، .ندارد گانرانندغذاي تهيه بابتتعهدي اداري

و گر...بيمه رانندگان خواهد)پيمانكار(= متوجه مناقصه

 است هرگونه كسور قانوني كه بابت اين قرارداد به پيم

. كاركرد در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد

كارفرم، توسط» ماليات بر ارزش افزوده« مطابق قانون

م  در صورت عدم ارائه مدارك معتبر دالّ بر ثبت نام

. عهده پيمانكار مي باشد

استهال–جرائم رانندگي–تعميرات–سوخت: قبيل

پيمانكار حق مطالبه وجهي بابت هزينه هاي فوراننده يا

جهخود نمايندهرا به عنوان يك نفر،ز انعقاد قرارداد

و ارائه آن به مسئول نقليه ، به صورت مكتوب فرم ها

ص( درخواستي مسئول نقليه و چه به چه به صورت شفاهي يا كتبي

دا

ر–8 الزم است رانندگان مقيد به

؛ د سرنشينان را فراهم نمايند زيرا

، فرد صالح ديگري را به كار گمارد

در صورت نياز به سرويس ها–9

، آپيماكارفرما نكار ملزم به تأمين

يك دستگ، بنا به تشخيص كارفرما

ر- 10 رانندگان نبايستي خودروها

رانندگان به كار گرفته شده- 11

ح–12 رانندگان پيمانكار نبايد در

پيمانكار مستحق دريافتاينصورت

س–13 رانندگان پيمانكار موظف به

مواقع غير قابل پيشدر:تبصره

،راننده با كسب نظر از سرنشينان

در مأموريت هاي اداركارفرما–14

و مسئوليت–15 بيپرداخت حقوق

و ؛ كارفرما مكلف اس پيمانكار است

، از بهاي كارك كسر آن مي باشد را

بر: تبصره مماليات ارزش افزوده

د ؛ بديهي است پرداخت مي گردد

عدم پرداخت ارزش افزوده به عهد

ق(كليه هزينه هاي خودرو–16 از

و رانندهتماماً بر عهده ...) ؛ راست

اپيمانكار موظف است- 17 پس

ف مناسب و در صورت لزوم تكميل

عدم حضور نماينده در مواقع درخو

عمال نمايدا.
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پيمانكار موظف به اجراي دقيق قوانين كار.د

تسوي مفاصاحساب از مين اجتماعيأسازمان

. مفاصا حساب از مراجع ذيربط است

، سكونت داشته باشد مي ؛ همچنين دفتركند

، دقيقه ده نحوي كه حداكثر زمان تأخير خودرو

.ممنوع است

 كليه مكاتبات صورت گرفته به نشاني فوق به

و به صورت ، نشاني جديد خود را فوري  اقامتگاه

به جازمفقطپيمانكار است سهم مديريت خود را

. نقليه نمايد

مي 13:30تا 7:30 روزهاي پنجشنبه از ساعت

. خدمت است

.مي باشد 15:30تا 7:15 شنبه تا چهارشنبه

و بنا به تشخيص كارفرما بر  ايجاد شرايط خاص

عمال تعديل بهاي قرارداد اقدام توان نسبت به ا

و جريمه هاي احتمالي پرداخت خواهد شد ؛ي

، گاهي ممكن است و پرداخت وجه  تأمين اعتبار

و اعتباري باشد به هيچ وجه:ثانياً.ه قوي مالي

ل كيفيت خدمات خود قرار دهد؛ زيرا در غيرزّ
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ندارند) دانشگاه=(گونه رابطه استخدامي با كارفرما ،هيچ

ملزم به ارائهنيزو در پايان قرارداد، مي باشد خود

م ، منوط به ارائه و سپرده هاي پيمانكار  استرداد تضمينات

، ميبايست در همان شهري كه خدمت رساني  مناقصه

، به نحو ر فاصله نزديكي با مركز محلّ خدمت باشد

، دانشگاه در محلّ،خودروهاي پيمانكار ميا مراكز تابعه آن

و ، ، به عنوان اقامتگاه قانوني وي تلقي مي گردد  پيمانكار

؛ پس پيمانكار ملزم است به محض تغيير اقا  خواهد شد

، ليكن عنوان پرسنل پيمانكار پيما محسوب مي گردند

و به خود اختصاص دهد . ماهيانه رانندگان كسر

و راننده را تحويل واحد نق نسخه از قرارداد فيمابين خود

، از شنبه تا چهارشنبه و براي رو 14:30تا 7:30 اداري

ت كارفرما در ساعات غير اداري نيز ملزم به ارائه خد

، از شن–د مركزي دانشگاه واقع در خرم آباد خ معلم

و ؛ ليكن...ت افزايش نرخ سوخت در صورت اي ندارد

، مي توو تأييد رياست محترم دانشگاه منتخب دانشگاه

ا و پس از عمال كسورات قانوني از تأييد ناظر قرارداد

و تأم كشورمحسوب مي گردد جزء بخش دولتي)دانشگاه

؛ لذا داراي بنيه:اوالًميبايست پيمانكارف زمان باشد

را بهانه كم كاري يا تنزّ)حداكثر سه ماه( پرداخت دستمزد

و حتي فسخ قرارداد خواهد شد . اعمال جريمه

. پرداخت عوارض اتوبان ها نخواهد داشت

دا

وي ،هي رانندگانو پيمانكار- 18

كنانمين اجتماعي در مورد كارأوت

.خواهد بود

و استر: تبصره تسويه حساب نهايي

آژانس يا شركت متقاضي منا–19

دآژانس يا شركت كار ميبايست

.باشد

خودرف بيجايو توقّ پارك: تبصره

نشاني اعالم شده از سوي پيم–20

و قانوني تلقي خو منزله ابالغ واقعي

.دهد اطالع مكتوب به كارفرما

، به–21 اگر چه رانندگان خودرو

كاركردكلّاز ........ميزان حداكثر

پيمانكار ملزم است يك نس: تبصره

ساعات انجام كار در وقت اد- 22

و پيمانكار در صورت خواست ؛ باشد

ساعات انجام كار براي ستا: تبصره

كارفرما هيچگونه تعهدي بابت–23

و مناساس نظريه كارشناسان خبره

.نمود

، هر ماهه پس- 24 مبلغ قرارداد

دانش(=از آنجايي كه كارفرما ليكن

و صرف نيازمند طي مراحل قانوني

تأخير در پرداخم ، جاز نخواهد بود

و اعم تذكر كتبي اينصورت، مستحق

كارفرما تعهدي در برابر پردا–25
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و چه شهرستان همان، خودرو چه در سطح روستا

، همان مركز  مركز روستايي خدمت مي كند

. گردد

همان هزينه حركت خودرو در محدوده شهري

. كاهش دهد

، شرايط اختصاصي را كه الزم  مقررات عمومي

. خواهد بود

بديهي.ه صورت كتبي به كارفرما اعالم گردد

، حداقل به مدت دو ماه براب ر مفادد قرارداد جديد

و بهس ، از محل تضمينات وي كسر ارت وارده

، كارفرما مي  رعايت الزامات قرارداد مي باشد

. گرددر مي

. گرددكسر مي

. گرددكسر مي

. محل تضمينات پيمانكار را دارد

و شرايط الينفك آن توسط پيمانكار ن قرارداد

و منتخبن خسارت توسط كارشناسان خبره
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، مبدأ حركت خودر)ساعت/كيلومتر( مبتني بر عملكرد

ي كند؛ به عنوان مثال مبدأ حركت خودرويي كه در

گ ، كسر مي  استراحت رانندگان از مدت توقف خودرو

و استراحت كسر مي گردد . هشت ساعت بابت خواب

و بنابراين هزينه ؛ و مقصد تلقي شده ، جزء مبدأ  شهرستان

.

.ت بر ارزش افزوده اعالم مي گردد احتساب ماليا

، مقدار مورد معامله را تا درصد افزايش يا25 قرارداد

و رعايت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد

خ ؛ كليه الحاقيه هاي قرارداد با امضاي طرفين معتبر د

و به)پيمانكار(شركت طرف قرارداد حقوقي مي بايست فوراً

.ي از عدم رعايت اين بند به عهده پيمانكار مي باشد

و انعقاد ، تا تعيين پيمانكار و حسب نياز كارفرما  اتمام قرارداد

. خود ادامه دهد

، به ميزان خس ت ايراد هرگونه خسارت توسط پيمانكار

، كه ناشي از بي توجهي پيمانكار به كتبي ناظر قرارداد

، ماهيانهكاركرد كلّغ ، به عنوان جريمه كسر پيمانكار

،ماهيانه كاركرد كلّمبلغ ، به عنوان جريمه كسر پيمانكار

،ماهيانه كاركرد كلّمبلغ ، به عنوان جريمه كس پيمانكار

، از مح و جبران خسارات وارد بر خود  اختيار فسخ قرارداد

و انطباق كامل هر يك از مواد اين  در اثر عدم رعايت

برآورد ميزان. جبران آن به عهده پيمانكار مي باشد

دا

با توجه به الگوي پرداخت- 26

آنمحل مي خدمتي است كه در

.روستايي است

ني- 27 و زساعت حركت خودرو

، هش: تبصره به ازاي هر روز بيتوته

محدوده شهري در هر شهرس- 28

خواهد بود) ودروخ(ساعتي اقامت

بدون پيشنهاديقيمت هاي- 29

: ساير شرايط–30

ق- الف كارفرما اختيار دارد در مدت

ض-ب كارفرما مي تواند در صورت

مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد

هرگونه تغيير در وضعيت حقو-پ

و مسئوليت هاي ناشي است عواقب

پيمانكار موظف است پس از اتما-ت

خ ، به خدمات موجود در اين قرارداد

كارفرما مجاز است در صورت-ث

.نفع خود ضبط نمايد

ك-ج با صدور هر يك از اخطارهاي

:را انجام دهد اقدامات ذيل تواند

مبلغاز درصد5در مرحله اول–1

مبلغاز درصد10دومدر مرحله–2

مبلاز درصد15سومدر مرحله–3

4–، كارفرما اختيدر مرحله چهارم

چنانچه: نحوه جبران خسارت-چ

ج ، خساراتي به كارفرما وارد آيد

.صورت مي گيرد دانشگاه
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، رأي اكثريتي كميسيون ماده 94اجراي آن

.

ب پيمانكار بابت اجاره از صورت وضعيت پيمانكار كسر

با)ارباب رجوع( ارباب رجوع با هزينه خود افراد

توضيحات

باگزارش مسئول نقليه ازاء

باگزارش مسئول نقليه

باگزارش مسئول نقليه

باگزارش مسئول نقليه

باگزارش مسئول نقليه

باگزارش مسئول نقليه
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و تفسير ياز هرگونه اختالف نسبت به مفاد قرارداد

بر»ه و اي طرفين الزم االجرا خواهد بودقاطع اختالف

ل از حساريا000/1000 اختيار پيمانكار قراردهد ماهيانه مبلغ

 مجتمع پرديس دو دستگاه خودرو ون جهت تردد اياب وذهاب

. دانشگاه به كار گمارد

)ميزان برخي از جرائم(1فرم شماره
ميزان جريمه

به معرفي نماينده

ريال000/000/1هرروز

ريال000/000/1ه درمواقع درخواستي توسط

ريال000/000/1 قراردادبه ازاء هرموردگزارش

ريال000/000/1ب پيمانكارونماينده وي باساير

ن ومقررات بهداشتي ونظافتي

ء هرمورد

ريال000/000/1

 سالمت وتاييديه تست

 پس از اتمام فرصت

 بهازاءهرمورد

ريال000/000/1

دا

بدر: حل اختالف-ح روزصورت

آيين نامه مالي ومعامالتي دانشگاه«

در صورتي كه كارفرما مكاني در:تبصره

.مي گردد

پيمانكار مكلف است براي مجتم:توجه

نرخ تعيين شده توسط كارشناسان دانش

نوع تخلّفرديف

عدم معر1

عدم حضورنماينده2

 مسئول نقليه
عدم رعايت مفاد قر3

عدم برخوردمناسب4

مسئولين واحدها
عدم رعايت موازين5

وسايرموارد به ازاء

عدم تمديدكارت6

مرفين رانندگان

درنظر گرفته شده
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: مناقصه اياب وذهاب

 فرم شمارهوبراساس قيمت مشخص شده در شده
ن براي اينكه مناقصه گران نيز توانايي خود را با
 ميبايست قيمت هاي خود رابراساس سود مديريتي
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2فرم شماره

دانشگاه جهت برگزاري من تابعهمراكز تقريبي نيازهاي

ش و پيمانكار بر اساس مقدار كيلومتر يا ساعت كار انجام
و تعداد خودرو مي باشد ؛ ليكنها، مالك عمل نمي باشد

؛ علي ايحال مناقصه گران محترم مي زير ارائه مي گردد
.اجراي تعهداتشان ايجاد نكند خودروها، خللي در روند

 نام واحد شهرستانرديف

وم آبادخرّ ستاد مركزي دانشگاه

معاونت درمان،توسعه 

 وخيرن 115بهداشتي،و

خرم آباد بهداشت مركزم آبادخرّ

و مراكز تابعه آن

و درمان رومشگان  شبكه بهداشت

و مراكز تابعه آن

 بروجرد

و  درمانشبكه بهداشت

و مراكز تابعه آن

 بيمارستان امام

 بيمارستان چمران

دانشكده پرستاري

 بروجرد

بيمارستان آيت اله

 بروجردي

 شبكه بهداشت شهرستان

و مراكز تابعه آن

دا

ليست ني

قرارداد فيمابين دانشگاه:نكته مهم
م9صفحه3 توسط كارفرما مشخص

، آمار تقريبي شرايط محيط بسنجند
افزايش تعداديا كه كاهشارائه نمايند

رد

1

2

3

4
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بيمارستان هفت تير دورود

 وسيد مصطفي

 مركز عالي سالمت

نورآباد

)دلفان(

 شهرستان شبكه بهداشت

و مراكز تابعه آن

 بيمارستان ابن سينا

 كوهدشت

و درمان  شبكه بهداشت

و مراكز تابعه آن

 بيمارستان

 بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد

و بيمارستان // شهيد مدني

و  و اعصاب عسليان

 روان
مجتمع دانشگاهي //1

: شامل(پرديس كمالوند

–معاونت هاي دانشجويي

و دانشكده و تحقيقات آموزشي

)هاي تابعه

و درمان چگني1  شبكه بهداشت

و مراكز تابعه آن

بيمارستان امام سراب

 دوره

الشتر1

)سلسله(

و درمان  شبكه بهداشت

و مراكز تابعه آن

 بيمارستان

 پلدختر1

و درمان  شبكه بهداشت

 مراكز تابعه آن

 بيمارستان

 دانشكده پرستاري
و دارو خرم آباد1 معاونت غذا

 ،داروخانه امام

 مركز پرتو درماني باران خرم آباد1

دا

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15
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ي باشد

 روزها برابر رديف يك تا چهار قيمت پيشنهادي جدول

و  صورت انجام كليه تعهدات
اعالمي پيمانكار واريز مي حساب

)ريال(قيمت پيشنهادي

000/50

700/46

000/41

000/44

200/4

500/3

000/825 

000/300/1

000/725 

000/300 

000/750 

000/165 

������� �	
 
ا و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي

ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان-خيابان معلم- خرم آباد
 2202030: نمابر– 2202149: تلفن-441: صندوق پستي

3شماره فرم

جدول قيمت پيشنهادي ارائه شده كه ثابت مي

ندارند هزينه كاركرد اين كه ماموريت به مناطق صعب ااعبور

در) پيمانكار(شركت طرف قرارداد پيشنهاديمديريتي
 كليه كسورات قانوني طي چك جداگانه اي به حسا

:رايط عمومي مناقصهش

و( توقف در مبدأ خودرو سواري ، بيمارستانها مراكز بهداشتي

و( توقف در مبداً خودرو سواري ، ستاد شبكه ها ستاد دانشگاه

و( توقف در مقصد خودرو سواري ، بيمارستانها مراكز بهداشتي

و( توقف در مقصد خودرو سواري ، ستاد شبكه ها ستاد دانشگاه

 خودروي سواري

 خودروي سواري

)ساعت كاري8( نيسان

از–پيكاپ– خودروهاي كمك دار شامل پاترول 8(82كاپرا مدل

و مزدا )ساعت كاري8( پيكان

و ذهاب پرسنل تك شيفت و برگشت( سرويس اياب )رفت

و برگشت( سه شيفت جابجايي پرسنل )رفت

 ميني بوس در اختيار

دا

ك:1نكته خودروهاي كمك داردرروزهاي

.فوق پرداخت مي گردد

مديري سود:قابل توجه:نكته
ك و اعمال پس از تائيد كارفرما

.گردد

 نوع كاررديف

ت1 هزينه اجاره هر ساعت
)مجتمع پرديس

ت2 هزينه اجاره هر ساعت
و داروا )معاونت غذا

هر ساعت توهزينه اجاره3
)مجتمع پرديس

هزينه اجاره هر ساعت تو4
و داروا )معاونت غذا

خ5 هزينه هر كيلومتر رفت

برگشتهزينه هركيلومتر6

ن7 هزينه اجاره روزانه وانت

هزينه اجاره روزانه خودرو8
)ساعت كاري

پ9 هزينه اجاره روزانه وانت

سهزينه 10 اجاره ميني بوس

س 11 هزينه اجاره ميني بوس

هزينه هر ساعت اجاره مين12
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(ت به. و نه ، امضا ميبايست به صورت دستي باشد

و– اقتصادي  ... شماره تلفن

. دارند

.)اين بند ويژه شركت ها است(-.)ه باشد

.)اين بند ويژه شركت ها است(-

: از مراجع مربوطه مانندپروانه كسبو نيزت ها،

، و نيز تأييد تمامي مدارك فوق ،  اسناد رسمي كشور

؛ در غير اينصورت دانشگاه مجاز به ضبط ي باشد

 ونمايندگان مجلسين وكارمندان دولت در معامالت

، به هيچ وجه اشخاص و تسويه حساب با دانشگاه د

و جبران خسارات وارد بر خود از اختيار فسخ قرارداد

و نسبت به وظايف خود ن اطالع كافي كسب نمايد

و نقض .نمايدك از مفاد شرايط را ناديده گرفته

. واحد مناقصه گزار است

، ترتيب اثر نخواهد داد . مقرر واصل گردد

) پيمانكار(كه بابت معامله به طرف قرارداد)ر موارد

. در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد

و سپرده هاي برندگان فوق ي مراحل قانوني مسترد

.ر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد

، تضمين) تعهدات در مهلت مقرر خودداري نمايد

ه دوم مناقصه داراي برنده دوم باشد قرارداد با برند
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:ن مناقصه

و امضا شده است  تمامي صفحات آن توسط مناقصه گر مهر

، گر نام: شامل مناقصه شماره اق–د پستيكُ–آدرس–مناقصه

و حقوقي را دار و كساني كه صالحيت امضاي اسناد مالي ي

موضوع فعاليت شركت ميبايست با موضوع مناقصه مطابقت داشته

و آخرين تغييرات -. يا تصميمات شركت حاوي آگهي تأسيس

و امور اجتماعي براي شركت در زمينه موضوع مناقصه كار

. اشخاص

.ي مشابه

 مناقصه مكلّف به تصديق امضاء خود نزد يكي از دفاتر اسن

و–دفتر اسناد رسمي–ه ثبت شركت ها مي...) اداره كار

و« مشمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا

و تعهد مينمايد كه تا پايان اجراي قرارداد، نمي باشد»1 ؛

، كارفرما اختي ، زيرا در غير اينصورت  قرارداد سهيم نسازد

، از نحوه مناقصه آ–موضوع– پيشنهاد و شرايط مقتضيات محل

و آگاهي نمي تواند هيچ يك ، مناقصه گر با عذر عدم اطالع ت

و تكاليف تعيين شده از سوي واحد د به منزله قبول اختيارات

فاقد سپرده وپيشنهاداتي كه پس از موعد–مشروط–ت مبهم

از( هرگونه كسور قانوني بيمه،ماليات،عوارض وساير: اعم

د  به كسر آن مي باشد را از بهاي كاركرد يا كاالي تحويلي

و دوم پس از طي  تضمين مناقصه گران به استثناء برندگان اول

. آنها مسترد خواهد شد

و ي با برنده اول كمترم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي

انجام( به هر نحو از انعقاد قرارداد امتناع يا از دادن تضمين

، و چنانچه بر اساس مقررات  مناقصه گزار ضبط مي گردد

دا

مدارك الزم جهت شركت در اين-1

، كه–الف تصوير كليه اسناد مناقصه

)مهرِ امضاصورت

اين مناقص5شماره تكميل شده فرم–ب

كارت ملي مديران اجرايي تصوير–پ

موضو(.تصوير اساسنامه شركت–ت

تصوير روزنامه رسمي كشور حاو–ث

ادارهاز گواهي صالحيتتصوير–ج

اتحاديه صنف خودروها براي ساير اشخ

و گواهي انجام كارهاي:تبصره سوابق

، برنده: تبصره پس از اعالم برندگان

اداره: همچون(از مراجع صالحيتدار

.تضمينات پيمانكار خواهد بود

مناقصه گر اقرار مي نمايد مشم–2

1337دولتي وكشوري مصوب ديماه

ق مذكور در قانون فوق را در موضوع

.محل تضمينات پيمانكار را دارد

صه گر بايد قبل از ارائه پيشنمناق–3

؛ بديهي است آشنايي كامل داشته باشد

و ارائه پيشنهاد–4 شركت در مناقصه

دستگاه مناقصه گزار به پيشنهادات–5

دستگاه مناقصه گزار اختيار دارد–6

و كارفرما قانوناً مكلف تعلق مي گيرد

، تضم–7 پس از تعيين برنده مناقصه

آ) با برنده اول(پس از عقد قرارداد به

برنده دوم در صورتي اعالم:1تبصره

در صورتي كه برنده اول:2تبصره

م شركت در مناقصه آن شركت به نفع
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ر ضبط مي تضمين وي نيز به نفع دستگاه مناقصه گزا

تضمين انجام قرارداد به عنوان درصد مبلغ10 قرارداد

از-قابل تمديد- قرارداد معتبر و صادره بي قيدوشرط

از زمان اعالم برندهيك هفته صورتي كه حداكثر تا

؛ شخص دوم نيز براي تسليم  به عمل خواهد آمد

، مدارك دريافتي وي در  مناقصه طي سال هاي قبل

؛ عليهذا ضروري است مناقصه گران نرخ  كاهش دهد

، ادعايي عليه مناقصه گزار يا كارفر ماش حجم كار

، براي خود انقضاء مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادات

ع كليه شركت كنندگان در مناقصه خواهد، به اطال

، به سايت دانشگا هز ارائه پيشنهاد خود به دبيرخانه

برنده مناقصه مسترد) شركت در مناقصه( تضمين

ت و ارجاع كار به پيمانكارانه » شخيص صالحيت

. عضو هيأت مديره شركتهاي مشابه باشند

، و عودت داده نخواهد شد  مناقصه گزار تلقي شده

.مناقصه صرف شده نيز قابل پرداخت نخواهد بود

،  به استثناي بخش هايي كه عالمت محرمانه دارند

درجه از محافظت جهت افشاء آن به شخص ثالث به

مدت فوق هيچگونه) انقضاء( است در صورت مضي
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، تض  برنده دوم از انعقاد قرارداد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر

.و مقررات مشخص مي شود

، الزم است در زمان عقد قرار تعهدات از سوي برنده مناقصه

ضمانتنامه بايد تا پايان مدت قر(ه مناقصه گزار تسليم شود

ص). پزشكي استان لرستان باشد به سود دانشگاه علوم و در

و از شخص دوم دعوت ، تضمين برنده ضبط  اقدام نشود

. دارد

.روز به استثناي ايام تعطيل خواهد بود2

م لّ بر عدم رضايت مناقصه گزار از شخص شركت كننده در

. شخص مزبور حق اعتراض نخواهد داشت

درصد افزايش يا كا25 صورت تمايل مقدار مورد معامله را تا

 نمايند كه در طول مدت قرارداد در صورت كاهش يا افزايش

و يا تجديدنظر در هر قسمت از اسناد مناقصه را قبل از انقض ح

ي پيش آيد اصالحات فوق از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه

ا و قبل  گران عزيز جهت اطالع از آخرين تغييرات مناقصه

. اصالحات الزم را اعمال نمايند

، و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد  خدمات

.ي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت

آيين نامه« 56ه گران با هم تباني كرده اند طبق ماده

. آنان برخورد خواهد شد

گر( هيات مديره شركت ع) مناقصه نميتوانند مدير عامل ويا

.، الزاماً به معني تأييد پيشنهاد نمي باشد مناقصه گران

م)ن شركت در مناقصه به همراه پيشنهادات به عنوان دارايي

به–ارائه–ي تهيه مناقص آزمايش يا ساير فعاليت هاي مربوط

،  در قبال محرمانه بودن تمام يا بخشي از اطالعات واصله

دي كه عالمت محرمانه دارد از طرف مناقصه گزار به همان

.ت غير عمومي خود

؛ بديهي اس ، يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها مي باشد  مناقصه

دا

؛ در صورت امتناع برند منعقد مي شود

و نتيجه مناقصه بر اساس قوانين گردد

به منظور اطمينان از انجام تعهدا–8

به صورت ضمانتنامه بانكي بهتعهدات

و بانك هاي مورد قبول مناقصه گزار

، براي اين كار اق) به صورت كتبي(

ديك هفتهضمانتنامه حداكثر فرصت

20ها حداكثر مدت اعتبار پيشنهاد-9

در صورت وجود مستنداتي دال– 10

ش و كميسيون مناقصه مفتوح نمي شود

مناقصه گزار مختار است در صو– 11

هاي واحد خود را به نحوي ارائه نماي

و متحمل زيان نشوند نداشته .باشند

مناقصه گزار حق تغيير يا اصالح– 12

و اگر چنين موردي ؛ محفوظ مي دارد

گ. رسيد علي ايحال الزم است مناقصه

و در صورت نياز اصالح مراجعه نمايند

از– 13 اجراي هرگاه مناقصه گزار

و برنده حق هيچگونه ادعاي خواهد شد

هرگاه معلوم شود كه مناقصه– 14

، با06/06/67مصوب هيأت وزيران

ه– 15 مدير عامل وهر يك از اعضاي

م– 16 و پاسخ به سؤاالت ارائه طريق

غير از تضمين(همه اسناد واصله– 17

و به اين ترتيب هر گونه هزينه كه برا

مناقصه گزار هيچگونه تعهدي– 18

؛ در اين صورت هر سندي نخواهد داد

عمل خواهد آورد كه در مورد اطالعات

مهلت اعالم اعتراضات به مناقص– 19

.اعتراضي مسموع نخواهد بود
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 اعالم شده كاهش يا افزايش يابد؛ بنابراين الزم است

. روند اجراي تعهدشان ايجاد نكند

و دستمزد و پرداخت هزينه هاي جاري  انجام كار

.. ميبايست كار خود را مطابق قرارداد ادامه دهد

، موجب حذف ، پيمانكار را داشته از دور مناقصه

ج شركت كننده مختار كميسيون دربازگشايي پاكت

 عنوان برنده مناقصه اقدام نمايد

 .... ساير اوراق پيوست
.است» بهداشتي درماني كشور

و منابع يا نماينده وي مدير امور–معاون توسعه مديريت
و با موافقت كميسيون و در حد گنجايش سالن  صورت تمايل
و مكان افتتاح پاكات پيشنهادي ميباشد بدون اينكه نيازي

ريال مي باشد كه به حساب 000/300 مناقصه مبلغ
ل فيش آن را در پاكت الف قرار دهند

به نام دانشگاه علوم پزشكي استانيبانك مل01109001516007
760170000000110901516007ir -كداقتصادي دانشگاه

.ر به عنوان يك شخصيت حقوقي قيد شود
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، ، حجم ممكن است گزار نيازهاي اعتا قبل از انعقاد قرارداد

ر  را به نحوي ارائه كنند كه كاهش يا افزايش فوق خللي در

.مناقصه مي باشد يا برندگان عهده برنده

، توسط مناقصه گزار تأمين شده است . مناقصه

. پيشنهادات ارسالي اختيار تام دارد

، توانايي الزم جهت و شروع به كار  صورت برنده شدن

، ميبايس  صورت عدم پرداخت مطالبات توسط كارفرما تا دو ماه

ر ، از پيمانكاري كه سابقه همكاري با دانشگاه  واحدهاي دانشگاه

. خواهد بود

يك شركت كننده باشد كم)حداقل ممكن( كنندگان حائزشرايط

 مناسب باشد كميسيون مي تواند نسبت به انتخاب ايشان به عنو

������ :

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

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

و ساي–طرح قرارداد–شرايط اختصاصي– عمومي فرم پيشنهاد قيمت
و خدمات بهداشت و دانشكده هاي علوم پزشكي  معامالتي دانشگاه ها

. مراكز تابعه دانشگاه
و منابع دانشگاه با حضور وي: مديريت م–رئيس دانشگاه يا نماينده
؛ مناقصه گران نيز در صورر مسئولين ذيربط انجام خو اهد پذيرفت

و. پيشنهادها شركت نمايند ، به منزله ابالغ رسمي زمان وجود اين بند

هزينه خريد اسناد مناقص:» شركت در مناقصه« تضمين
 بانك ملي بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز واصل

. جدول ذيل مي باشد
01516007واريز وجه نقد به حساب شماره: به دو صورت زير

، تأمين 1516007شماره شبا. مي گرددت در مناقصه
 6813833946كدپستي-14000282251

، مي بايست نام شركت مناقصه گر فيش واريزي يا ضمانتنامه بانكي
، ارجحيت دارد واريز .وجه

دا

مناقصه گزبا توجه به صالحديد– 20

، قيمت هاي خود مناقصه گران عزيز

درج آگهي در روزنامه بر هزينه– 21

و منابع مالي موضوع مناقص–22 اعتبار

23–يا پذيرش پيش مناقصه گزار در رد

ص– 24 مناقصه گر تعهد مي نمايد در

و در صو ؛ كاركنان خود را دارا است

رض– 25 ايت هر يك از واحدعدم

خ ، مشروط به نظر كميسيون مناقصه

درصورتي كه تعداد شركت كنند-26

م بوده ودرصورتي كه قيمت پيشنهادي

� 
 در��راه���� 
:تعاريف–1

، به واژگان به كار برده شده در اين مناقصه
: يا كارفرما(گزار مناقصه) الف ع) دانشگاه
گر)ب شخص حقوقي كه اسناد: مناقصه
: يا فروشنده(پيمانكار)ج و) برنده مناقصه
متشكل از شرايط عمومي: مناقصه اسناد)د
و مع«منظور: آيين نامه)ه آيين نامه مالي
 عمومي:نوع مناقصه–2
و ذهاب مراك:موضوع مناقصه–3 اياب

سالن جلسات معاونت توسعه مدير: مكان
و در صورت لزوم ساير مالي يا نماينده وي
مناقصات مي توانند در جلسه افتتاح پيشنه

. به ارسال دعوتنامه باشد
و چگونگي ارائه تض–4 ، نوع مبلغ

سيبا با2178354904003 شماره
شربه: مبلغ تضمين)الف جتفكيك به ح
و چگونگي ارائه تضمين)ب مبالغ: نوع

ارائه ضمانتنامه بانكي شركتيالرستان
2251شناسه ملي-411199958955

ف» نام پرداخت كننده«در قسمت:1نكته
ارائه ضمانتنامه بانكي نسبت به وا:2نكته
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) مناقصه

)ريال(مقدار تضمين

ت

ت

و

000/346/416 

000/223/362 

000/563/532 

000/480/240 

000/644/322 

د

000/075/288 

000/584/292 

 000/897/198ن

000/907/203 

 000/402/201س

000/679/89ه

000/165/333 

 000/841/170و

000/194/97

������� �	
 
ا و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي

ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان-خيابان معلم- خرم آباد
 2202030: نمابر– 2202149: تلفن-441: صندوق پستي

مبالغ تضمين شركت در مناقص(4فرم شماره

محل استقرار شهرستانرديف

معاونتو ستاد مركزي دانشگاه خرم آباد1

وتوسعه،معاونتدرمان

مركز پرتو115بهداشتي،مركز

 درماني باران

و درمان مركز خرم آباد2  بهداشت

3
 بروجرد

و درمان  شبكه بهداشت

 بيمارستان امام

 بيمارستان شهيد چمران

 دانشكده پرستاري

و درمان)سلسله(الشتر4  شبكه بهداشت

 بيمارستان امام

5
 دورود

 ...و شبكه بهداشت شهرستان

بيمارستان هفت تير وسيد

 مصطفي

 مركز عالي سالمت

 ...و شبكه بهداشت شهرستان)دلفان(نورآباد6

 بيمارستان ابن سينا

7  
  

  كوهدشت

  

  ...و  شبكه بهداشت و درمان

  بيمارستان

بيمارستان شهيد مدني و عسليان   خرم آباد  8

  اعصاب و روان و

  شهيد رحيميبيمارستان   //  9

مجتمع دانشگاهي پرديس   //  10

  كمالوند

11  
  

داروخانه -  معاونت غذا و دارو  //

  امام

12  
  

  

  

  پلدختر

  

  

  ...و  شبكه بهداشت و درمان

  

  بيمارستان

  دانشكده پرستاري

  چگني  13

  

و  شبكه بهداشت  شهرستان

  بيمارستان

 شبكه بهداشت و درمان رومشگان  14

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
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  ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

  .مشخص شوند 
  .نام،شماره تماس و آدرس مناقصه گر و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاكت ها الزامي است 

تنظيم و به صورت الك و مهر شده ارائه ) ذاشته مي شوند

  .از اسناد اين پاكت نبايد اشاره اي به قيمت پيشنهادي شود 
  ) امضا ميبايست به صورت دستي باشد ، و نه به صورت مهرِ امضا

  .)اين بند ويژه شركت ها است
اتحاديه صنف : از مراجع مربوطه مانند  پروانه كسبدر زمينه موضوع مناقصه براي شركت ها ، و نيز 

نبايد به هيچ عنوان حاوي قيمت پيشنهادي باشد ؛ در صورت اعالم قيمت در پاكات ذكر شده ، پيشنهاد شركت 

  .شود  ادات انجامهرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي و قابل گواهي تا قبل از پايان مهلت ارائه پيشنه

  .ارك و امضا ، و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول 
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مشخص شوند ) ج( –) ب( –) الف(هريك از پاكت ها بايد بر حسب مورد ، دقيقاً و با حروف بزرگ به صورت 
نام،شماره تماس و آدرس مناقصه گر و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاكت ها الزامي است 

  . همه پاكت ها بايد در لفاف مناسب و الك و مهر شده قرار داده شوند 
ذاشته مي شوندكه همگي آنها نهايتاً در يك پاكت گ(الزم است كليه پيشنهادات و اسناد مناقصه در سه پاكت مجزّا 

  :محتويات پاكت هاي پيشنهادي

  .)رجوع شود » راهنماي شركت در مناقصه« 4جهت توضيح به بند 

از اسناد اين پاكت نبايد اشاره اي به قيمت پيشنهادي شود بايد محتوي مدارك و اطالعات زير باشد و در هيچ يك 
امضا ميبايست به صورت دستي باشد ، و نه به صورت مهرِ امضا( .شده استتصوير كليه اسناد مناقصه ، كه تمامي صفحات آن توسط مناقصه گر مهر و امضا 

  .اين مناقصه 

  .تصوير كارت ملي مديران اجرايي و كساني كه صالحيت امضاي اسناد مالي و حقوقي را دارند 
  .)اين بند ويژه شركت ها است

اين بند ويژه شركت ها است. (تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات يا تصميمات شركت 
در زمينه موضوع مناقصه براي شركت ها ، و نيز  اداره كار و امور اجتماعي

  . سوابق و گواهي انجام كارهاي مشابه 

  )و حروف ذكر گرددقيمت ها به عدد 

نبايد به هيچ عنوان حاوي قيمت پيشنهادي باشد ؛ در صورت اعالم قيمت در پاكات ذكر شده ، پيشنهاد شركت ) ب(و ) الف

  .پيشنهاد قيمت ميبايست فقط در جدول پيش بيني شده درج شود 
  .هر مناقصه گر مي تواند 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 پيشنه

  .ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد 
  . كليه هزينه هاي مربوط به تهيه و تكميل پيشنهاد به عهده مناقصه گر خواهد بود 

  :چگونگي ارزيابي و نحوه اعالم برنده 
  .مكان مقرر تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان و 

  .حاضران و شركت كنندگان در جلسه  –تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان 
  .و كنترل آن و احراز صحت آن 

  ) .الف(در صورت احراز صحت پاكت 
ارك و امضا ، و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول و كنترل آن از نظر كامل بودن مد

  

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
  

 

  :نحوه تنظيم پاكات  –5
هريك از پاكت ها بايد بر حسب مورد ، دقيقاً و با حروف بزرگ به صورت :  1
نام،شماره تماس و آدرس مناقصه گر و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاكت ها الزامي است  –مناقصهدرج نام موضوع :  2
همه پاكت ها بايد در لفاف مناسب و الك و مهر شده قرار داده شوند :  3
الزم است كليه پيشنهادات و اسناد مناقصه در سه پاكت مجزّا :  4

  .گردند 
محتويات پاكت هاي پيشنهادي –6
  ) :الف(پاكت  : 1

جهت توضيح به بند (تضمين شركت در مناقصه 
  ) :ب(پاكت :  2

بايد محتوي مدارك و اطالعات زير باشد و در هيچ يك ) ب(پاكت 
تصوير كليه اسناد مناقصه ، كه تمامي صفحات آن توسط مناقصه گر مهر و امضا  – 1
اين مناقصه  5فرم تكميل شده شماره  – 2

تصوير كارت ملي مديران اجرايي و كساني كه صالحيت امضاي اسناد مالي و حقوقي را دارند  – 3
اين بند ويژه شركت ها است(تصوير اساسنامه شركت  – 4

تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات يا تصميمات شركت  – 5
اداره كار و امور اجتماعياز  ي صالحيتگواهتصوير  – 6

  .خودروها براي ساير اشخاص 
سوابق و گواهي انجام كارهاي مشابه  - 7
  ) :ج(پاكت :  3

قيمت ها به عدد (پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده 
  :ساير نكات  –7
الف(اسناد و مدارك ارائه شده در پاكت :  1

  .كننده باطل مي گردد 
پيشنهاد قيمت ميبايست فقط در جدول پيش بيني شده درج شود :  2
هر مناقصه گر مي تواند تنها يك پيشنهاد مالي ارائه نمايد :  3
به پيشنهادات مبهم، مخدوش و مشروط توجهي نخواهد شد :  4
هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي و قابل گواهي تا قبل از پايان مهلت ارائه پيشنه:  5
ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد :  6
كليه هزينه هاي مربوط به تهيه و تكميل پيشنهاد به عهده مناقصه گر خواهد بود :  7
چگونگي ارزيابي و نحوه اعالم برنده  –نحوه افتتاح پيشنهادات  –8
تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان و :  1
تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان :  2
و كنترل آن و احراز صحت آن ) الف(گشودن پاكت تضمين:  3
در صورت احراز صحت پاكت ) ب(افتتاح پاكت فني بازرگاني:  4
و كنترل آن از نظر كامل بودن مد) ج(باز كردن پاكت قيمت:  5
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  ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

  . تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد 
  .پس از تعيين برندگان اول و دوم ، تضمين آنان نگهداري ، و تضمين ساير مناقصه گران عودت داده خواهد شد 

اقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه ها و اسناد مناقصه اتخاذ خواهد شد ؛ وكميسيون مذكور در رد يا پذيرش 

مگر اينكه كميسيون مناقصات از كليه مناقصه . بعد از گشايش پاكت ها ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف و ابطال پيشنهاد قيمت خود را ندارند 

بوده رده باشد كميسيون دربازگشايي پاكت ج شركت كننده مختا

  .ودرصورتي كه قيمت پيشنهادي مناسب باشد كميسيون مي تواند نسبت به انتخاب ايشان به عنوان برنده مناقصه اقدام نمايد
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ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد
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  . 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 
پس از تعيين برندگان اول و دوم ، تضمين آنان نگهداري ، و تضمين ساير مناقصه گران عودت داده خواهد شد 

اقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه ها و اسناد مناقصه اتخاذ خواهد شد ؛ وكميسيون مذكور در رد يا پذيرش 
  

بعد از 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 

  .حفاظت از پاكت هاي قيمت و تضمين پيشنهاد هاي رد شده ، جهت استرداد آنها به ذينفع 
ده باشد كميسيون دربازگشايي پاكت ج شركت كننده مختايك شركت كنن)حداقل ممكن(درصورتي كه تعداد شركت كنندگان حائزشرايط 

ودرصورتي كه قيمت پيشنهادي مناسب باشد كميسيون مي تواند نسبت به انتخاب ايشان به عنوان برنده مناقصه اقدام نمايد
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تنظيم و امضاي صورتجلسه الزم با ذكر كليه موارد توسط كميسيون مناقصات  –تهيه :  6
برنده اول و دوم پس از بررسي هاي فوق الذكر ، توسط كميسيون مناقصات اعالم خواهد شد :  7

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 آنان نگهداري ، و تضمين ساير مناقصه گران عودت داده خواهد شد :  2نكته 
اقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه ها و اسناد مناقصه اتخاذ خواهد شد ؛ وكميسيون مذكور در رد يا پذيرش تصميمات كميسيون من:  3نكته 

  .پيشنهادات با ذكر دليل ، مختار مي باشد 
بعد از گشايش پاكت ها ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف و ابطال پيشنهاد قيمت خود را ندارند :  4نكته 

گران درخواست اصالح و تكميل پيشنهادات را طي مهلت خاص مطرح نمايد 
حفاظت از پاكت هاي قيمت و تضمين پيشنهاد هاي رد شده ، جهت استرداد آنها به ذينفع :  8
درصورتي كه تعداد شركت كنندگان حائزشرايط -9

ودرصورتي كه قيمت پيشنهادي مناسب باشد كميسيون مي تواند نسبت به انتخاب ايشان به عنوان برنده مناقصه اقدام نمايد
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  ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان
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  )مشخصات مناقصه گر( 5فرم شماره 
  

  

  

  

  
  

  

 :   

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
  

 

  :آژانس /شركتنام 

  
  : آدرس

    -همراه    -تلفن  
  : ايميل  -فكس  

  : كد پستي

  
  : اعضاي هيأت مديره

  : مدير عامل

 افراد داراي حق امضاء
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..............................................(  

.......................................... آژانس 

شرايط –پس از بررسي و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات در آگهي

دولتي ، با اطالع  و با اطالع از قانون  منع مداخله كاركنان دولت در معامالت

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

يتي ده ميليون ريال وحداكثر هفتاد ميليون ريال 

  ماهانه

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

  .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 

ارفرما به خدماتي كه در جدول فوق پيش بيني نشده است ، قيمت ارزيابي شده توسط كارشناسان خبره و منتخب دانشگاه براي 
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  :جدول پيشنهاد قيمت

..............................................بيمارستان /شبكه/اياب و ذهاب مركزجهت مناقصه 

آژانس /شركت) نماينده(به عنوان ................................ 

پس از بررسي و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات در آگهي

و با اطالع از قانون  منع مداخله كاركنان دولت در معامالت... مناقصه و غيره

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

يتي ده ميليون ريال وحداكثر هفتاد ميليون ريال مبلغ سود مديرحداقل 

  .مي باشد

ماهانه جدول قيمت پيشنهادي براساس سود مديريتي                         

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

ارفرما به خدماتي كه در جدول فوق پيش بيني نشده است ، قيمت ارزيابي شده توسط كارشناسان خبره و منتخب دانشگاه براي 

  -سمت و امضاء مجاز و تعهد آور پيشنهاد دهنده 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
  

 

جهت مناقصه (

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

پس از بررسي و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات در آگهي

مناقصه و غيره

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

حداقل :نكته

مي باشد

  
  

                         
  

...............................عدد سود مديريتي به

  
          

                           
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

ارفرما به خدماتي كه در جدول فوق پيش بيني نشده است ، قيمت ارزيابي شده توسط كارشناسان خبره و منتخب دانشگاه براي در موارد خاص و در صورت نياز ك -3

  .طرفين الزم االتباع خواهد بود 

  -آدرس دقيق و تلفن

  –نام و نام خانوادگي 

سمت و امضاء مجاز و تعهد آور پيشنهاد دهنده 

 –همراه با مهر شركت و تاريخ 

  

  


