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 آگهی استعلام بها )منا قصه (  

شهید بیمارستان  تعمیرات و ایرادات اساسی آسانسور  5748/69/111براساس مجوز شماره شبکه بهداشت ودرمان شهرستان الیگودرز در نظر دارد 
با توجه به متن آگهی وسایر اسناد نسبت به شرکت  واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت میگردداستعلام را با مشخصات مندرج در اسناد پیوست از طریق ولیان 

 وارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند .استعلام در 

 :  استعلامنحوه دریافت اسناد 

 می توانند به طریق ذیل اقدام نمایند  22/60/60لغایت  22/60/60از تاریخ   استعلام متقاضیان عزیز جهت دریافت اسناد 
 تکرو   a4بر روی کاغذ  استعلام (ودریافت وچاپ اوراق  www.lums.ac.irم پزشکی لرستان )به نشانی مراجعه به سایت دانشگاه علو

 : نحوه ارائه پیشنهاد قیمت

از شماره در دبیر خانه بیمارستان  پس ( 13ساعت )  22/60/60لغایت پایان وقت اداری روز  22/60/60در مهلت زمانی  استعلام پیشنهاد وسایر اسناد 
 . گردد  واحد حراست شبکه بهداشت تحویل 

 توسط متقاضی امضائ ومهر شود . استعلام تبصره : اسناد 
 : لازم به دکر است متقاضیان محترم تا روز آخر مهلت فوق جهت اطلاع از آخرین تغییرات به سایت دانشگاه مراجعه نمایند  2تبصره 

 :  ات دریافتیزمان ومکان پاک

 . می باشد . 06ساعت  22/60/60زمان جهت  بازگشائی پاکات ابتداء روز 

 مبلغ ،نوع وچگونگی  ارائه تضمین شرکت در استعلام  
 ریال می باشد .06.666.666الف ( مبلغ تضمین برابر با 

کد وارائه رسید آن  پرداخت  شهید ولیانم بیمارستان جاری  بانک ملت به نا 02/02727272مبلغ فوق به صورت واریز وجه نقد به حساب شماره 
   0200220720وکد پستی  07666222777شناسه ملی  700766602600اقتصادی 

گر به عنوان یک شخصیت حقوقی / حقیقی قید شود  استعلام نکته : در قسمت نام پرداخت کننده ، فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی می بایست نام شخص 
. 

 نحوه تنظیم پاکات : – 2نح -7
 )ج( مشخص شوند . –)ب(  –: هریک از پاکت ها باید بر حسب مورد ، دقیقاً و با حروف بزرگ به صورت )الف(  0 – 2
 گزار بر روی پاکت ها الزامی است .استعلام گر و نام دستگاه استعلام نام،شماره تماس و آدرس  -استعلام : درج نام موضوع  2 – 2
 پاکت ها باید در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار داده شوند .: همه  7 – 2
در سه پاکت مجزّا )که همگی آنها نهایتاً در یک پاکت گذاشته می شوند( تنظیم و  استعلام : لازم است کلیه پیشنهادات و اسناد  7 – 2

 به صورت لاک و مهر شده ارائه گردند .
 محتویات پاکت های پیشنهادی: – 6
 : پاکت )الف( : 0 – 6

 رجوع شود .(« راهنمای شرکت در مناقصهمبلغ ضمانت )جهت توضیح به بند  استعلام تضمین شرکت در 
 : پاکت )ب(:6-2
 حاضر که تمامی صفحات آن ممهور استعلام اسناد – 0 

اوراق می بایست مهر و امضاء شوند گر باشد .)لازم به تأکید مجدد است که تمام اسناد و استعلام به مهر شرکت و ممضی به امضاء مجاز 
). 

http://www.lums.ac.ir/
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شماره تلفن و ... که لازم است در فررم پریش بینری شرده –شماره اقتصادی–کد پستی–آدرس–گر شامل : ناماستعلام مشخصات  – 2
 ( درج شود . 0شماره )

می دفاتر اسناد رسمی مبنی مدارک احراز هویت شامل : کپی شناسنامه یا کارت ملی مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و گواهی رس – 7
 بر صحت امضاء افراد مجاز به امضاء قراردادها و اسناد مالی . 

تصویر اساسنامه شرکت که بایستی از جانب اداره ثبت شرکت ها )یا سایر مراجع صلاحیتدار مانند : دفاتر اسناد رسمی( تصدیق شده – 7
 بق با موضوع مناقصه حاضر باشد .باشد ؛ لازم به ذکر است که موضوع فعالیت شرکت باید مطا

 تصویر روزنامه رسمی کشور حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات)یا تصمیمات( شرکت که دارای اعتبار  باشد . – 0
 تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری  – 0

 : پاکت )ج( : 7 – 6
 پیشنهاد قیمت طبق جدول ارائه شده )قیمت ها به عدد و حروف ذکر گردد(

  :  استعلام  عمومی ایطشر
 جهت اشخاص حقوفی مجاز می باشند .  استعلام شرکت در  -0

 یکسال شمسی از تاریخ قرارداد می باشد .تعمیر و نگهداری مدت قرارداد  -2
 0/0/02 آیین نامه تشخیص صلاحیت وارجاع کار به پیمانکاران مصوب 00هر گاه معلوم شود که مناقصه گران با هم تبانی کرده اند طبق ماده  -7

 هیات وزیران با آنان برخورد خواهد شد . 

مهلت اعلام اعتراضات به مناقصه یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها است بدیهی است در صرورت انقضراءمدت فروق هینگونره اعتراضری مسرموع  -7
 نخواهد بود .

 به معنای قبول کلیه شرایط آن است .  استعلام شرکت در  -0

 ل هر یک از پیشنهادات مختار است .گزار  در رد یا قبواستعلام  -0

 موظف به رعایت قانون کار وطرح طبقه بندی مشاغل جهت افراد شاغل می باشد .استعلام برنده  -2

متعهد می باشد ده درصد کل مبلغ قرارداد را ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تهیه و ظرف مدت حد اکثر پنج روز تحویل مناقصره  استعلام برنده  -2
.در صورت عدم انجام هر یک از مقررات مذکور  ضمانت نامه وی ضبط خواهرد شرد وبرا برنرده دوم قررارداد منعقرد میگرردد . ودر صرورت عردم گزار نماید 

 امتناءبرنده دوم از انعقاد قرار داد تضمین وی نیز به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط میگردد .

 را ندارد .حق واگذاری کلی یا جزئی موضوع پیمان  استعلام برنده  -6

می بایست از کلیه شرایط وامکانات موجود درواحد فوق  بازدید بعمل آورد که پس از انعقاد قرارداد هیچ ادعایی دال بر جهرل بره موضروع  استعلام  برنده-06
 مسموع نمی باشد .  

شد. شرکت کنندگان اقرار می نماید مشمول قانون  منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نمی با-00   

شرکت در مناقصه وارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف تعیین شده از سوی واحد مناقصه گزار است .-02  
به پیشنهادات مبهم ،مشروط وپیشنهاداتی که پس از موعد مقرر واصل گردد تر تیب اثر نخواهد داد . -07  
ر کمیسیون ر شخص شرکت کننده در طی مناقصه طی سالهای قبل ،مدارک دریافتی وی ددر صورت وجود مستنداتی دال بر عدم رضایت مناقصه گزا -07

 مناقصه مفتوح نمی شود .
ران خسارتی گزار از اجرای خدمات وانعقاد قرارداد با برنده مناقصه  منصرف گردد تضمین شرکت مسترد وبرنده حق هینگونه ادعای جب استعلام  هرگاه -00

.  از این بابت نخواهد داشت  
مذهبی باشد . موظف است درانتخاب افراد شاغل به منظور انجام کارباهماهنگی کارفرما اقدام نماید و متعهد به رعایت مسائل اخلاقی وشئونات متقاضی -00  
قرارداد فری مرابین بصرورت یکطرفره کارفرما نسبت به عقد قرارداد ولغو آن، اختیارتام ویکطرفه دارد وچناننه به هردلیل از کیفیت کارپیمانکارراضی نباشد  -02

 ازناحیه کارفرما فسخ خواهد شد . درضمن مرجع تشخیص کیفیت کار پیمانکار خود کارفرما می باشد . 
 

  . در صورت اتمام قرارداد تا تعیین پیمانکار جدید پیمانکار موظف می باشد موضوع قرارداد را با قیمت پیشنهادی در قرارداد  انجام نماید -02
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 در صورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده پیمانکار طرف قرارداد می باشد . -19
 گزار پاسخگو است . استعلام ضمانت حسن اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده شرکت است و پیمانکار در مقابل دستگاه  -20
ر مشروط بره پیمانکار متعهد است نسبت به واریز بیمه و مالیات متعلقه به حساب های مربوطه در موعد مقرر اقدام نماید و پرداخت صورت وضعیت پیمانکا -20

 رعایت بند ذکر شده می باشد .

 کلیه افرادی که به کار گرفته می شوند بایستی فاقد سوء پیشینه کیفری باشند . -22
متعهد می گردد پرسنلی را به کار گیرد که توانایی جسمی  وروحی لازم را برای فعالیت مورد نظر داشرته باشرند و در صرورت عردم تأییرد توسرط پیمانکار  -27

 مناقصه گزار پیمانکار موظف به جایگزینی نیروی مربوطه می باشد .
 شان را پرداخت ننماید حق هینگونه اعتراضی نداشته باشد .گزار تا دو ماه صورت وضعیت ایاستعلام پیمانکار موظف است در صورتی که  -27
طره در صورت ایجاد خسارت به وسایل و تجهیزات مربوط به بیمارستان توسط کارکنان شرکت پیمانکار موظف به تعمیر و پرداخرت بهرای تجهیرزات مربو -20

 باشد . مطابق با نظر کارشناس می
 دارای پروانه طراحی و مونتاز باشند . شرکت ها جهت شرکت در مناقصه حتما باید-20

تان الیگرودرز چناننه هر شرگتی در استان لرستان به غیر از شرکت های شهرستان الیگودرز در مناقصه برنده شوند باید یک نفر را به عنوان مقیم در شهرس-22
 به بیمارستان شهید ولیان معرفی کنند.  

 

 شرایط اختصاصی 
ه تعمیرات اساسی آسانسور مشخص می گردد می بایست تعمیر و نگهداری سالانه ی آسانسور را متعهد گردد که مبنای مبلغ شرکتی که به عنوان برند-0

 .قرارداد تعمیر و نگهداری پایین ترین مبلغ پیشنهاد قیمت شرکت های شرکت کننده در مناقصه می باشد 
 انکار و کسر سپرده حسن انجام کار.ئید ناظر و ارائه مفاصا حساب تعمین اجتماعی از سوی پیمپرداخت مبلغ قرارداد پیمانکار بعد ارائه صورت وضعیت و تا-2
 پیمانکار موظف است -7
 ساعت 27اعزام تکنسین در مواقع اضطراری و خرابی پس از اطلاع حداکثر ظرف  0-7
 بازدید دوره ای هر دو هفته یکبار از سیستم آسانسور  2-7
 قطعات وسیستم های فرسوده و ارئه راه حل جهت رفع عیب عیب یابی و شناسایی  7-7
م آن جهت پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را در محل نصب و استقرار دستگاه انجام دهد و درصورتیکه خروخ دستگاه یا قطعات یا لواز-7

 .با تایید و با اخذ رسید جهت انجام تعمیرات مربوطه تحویل پیمانکار گرددتعمیر در خارج از محل مذکور ضروری باشد موضوع باید توسط دستگاه نظارت کت
ام کار فرما چناننه در فواصل انجام سرویس به تشخیص دستگاه نظارت دستگاه نیاز به بازرسی و تعمیر داشته باشد پیمانکار متعهد است پس از دریافت پی-0

تاخیر نماید بازای تاخیر بر اساس نواقص و رفع آنها اقدام کند .و چناننه پیمانکار در موضوع قرارداد  در اسرع وقت نسبت به بازدید از دستگاه تشخیص عیب و
 می تواند مبلغ را از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید. کارفرمانظر کارشناس از مبلغ قراداد کم می شود  که 

به پیمانکار ابلاغ نماید اننه که در متن قرارداد ذکر می گردد دستگاه مذکور انجام آن را چناننه به تشخیص دستگاه نظارت انجام تعمیراتی به غیر از -0
ر توسط وی پیشنهاد و پیمانکار ملزم به انجام این قبیل تعمیرات بوده و در اینصورت  هزینه تعمیرات و آزمایشات مربوط به راه اندازی دستگاه و مدت انجام کا

 نسبت به انجام آن اقدام می نمایید . این قبیل تعمیرات تعمیرات خاص نامیده می شود در صورت تائید کتبی کارفرما 
 انجام پذیرد. چناننه به تشخیص دستگاه نظارت لزوم تعمیرات خاص بدلیل عملکرد غلط پیمانکار ایجاد گردیده باشد تعمیر مذکور باید به هزینه و توسط وی

ر دستگاه باید مطابق استاندارد باشد . دستگاه نظارت هر زمان که بخواهد می تواند دستگاه.مواد.قطعات و لوازم کیفیت مواد.قطعات و لوازم مورد مصرف د-2
در حد معمول برای چنین بازرسی ظف به همکاری و فراهم نمودن امکانات مذکور را از لحاظ کیفیت و کارائی مورد بازدید و آزمایش قرار دهد و پیمانکار مو

 می باشد.
 موارد ذیل قرارداد از طرف کارفرما قابل فسخ می باشد در -2
 در انجام موضوع قراردادتاخیر غیر موجه بیش دو هفته  0-2
 عدم توانایی مالی و فنی پیمانکار در اجرای تعهدات موضوع قرارداد به تشخیص کار فرما  2-2
 عدم رعایت اصول فنی توسط پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت  7-2
 گذاری قرارداد به غیر بدون موافقت کتبی کارفرما وا 7-2
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 ورشکستگی پیمانکار  0-2
 انحلال شرکت پیمانکار  0-2
 

یمانکار می رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات پ کتبا با طلاع شروحه فوق فسخ کند مراتب راهرگاه کار فرما قرارداد را به یکی از علل م-6

 د.سپرده حسن انجام کار را به سود خود وصول و ضبط می نمای % 06ضمانتنامه)سپرده( حسن انجام تعهدات و  % 0قضائی و اداری مبالغ 

 تعمیرات اساسی آسانسور شامل موارد زیر است. -06

 ( peer door openingتعویض تابلو های فرمان )تابلو های جدید با سیستم برق اضطراری+سیتم  0-06
 2666از نوع سماتیککابین با روکش استیل تعویض درب طبقات و درب  2-06
 تغییر سیم کشی تابلو  7-06
 تقویت سکوها و شاسی موتورها  7-06
 نصب شاسی های کارتی )کابین و طبقات ( برای آسانسورهای تخت بر 0-06
 تعویض کفشک های کابین 0-06
 تایی باشد  7تعداد کرپی های  2-06
 ابین ها نصب اورلود دیجیتال برای تمامی ک 2-06
 برای عبور در پشت بام و موتور خانهاجرای راه پله  6-06

  0تعویض فلکه موتور آسانسور شماره 06-06
 استفاده از رولر )کفشک غلطکی (برای حرکت بهتر 00-06
 زنجیر جبران تعویض  02-06
 تعمیر دستگیره های داخل آسانسور  07-06
 گرفتن استاندارد جهت تمام آسانسورها  07-06
 ای زیر موتورها در صورت ضعیف بودتقویت شاسی ه 00-06
 نفره دو عدد تخت بر دو عدد برانکارد بر  2عدد ا عدد  0تعدادآسانسور 00-06
 شرکت متعهد به اخذ گواهی استاندارد می باشد 02-06

 
از طریق مراجعه به مراجع موضوع را از طریق توافق رفع نمایند  در صورتیکه اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند چناننه طرفین قرار داد نتوانند -00

ینصورت کار فرما صالحه قانونی حل و فصل خواهد شد .پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف  تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید در غیر ا
 مودطبق قرار داد و به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهد ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسمه تعالی                

 دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان  

                     شبکه بهداشت ، درمان شهرستان الیگودرز       

 

 2222212اریها : مبارزه با بیم  2226000 – 2225798 – 225698      بان ساحلی تلفن : خیا

 

 
 
 
 
 

ب ومندرجات اینجانب ...............به عنوان نماینده صلاحیتدار شرکت ................    پس از بررسی وپذیرش تعهد ومسئولیت در مورد مطال
ام مینمایم .اعلوپس از بازدید از محل وبا اطلاع کامل از شرایط کار مبلغ پیشنهادی خود را به تر تیب ذیل استعلام آگهی وشرایط   

 

 توضیحات     پیشنهاد قیمت ریال نوع کار   ردبف 

سورتعمیر و رفع عیب های اساسی آسان 0    

 

 تعمیر ونگهداری آسانسور به صورت 2
 سالانه 

  

 
: اعضاء که حق امضاء دارند  نام ونام خانوادگی  

 امضائ ومهر شرکت کننده 
 آدرس :

 شماره تلفن تماس 

  

: شماره اقتصادی  

 

 شماره شناسه ملی 

 


