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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121 ًوابر: 2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

 هٌاقصِ تجذیذ آگْی 

ًسهت  بهِ   در ًظهز دارد  .....ههَر    ....هجهَس شهوارُ   با تَجهِ بهِ    داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی استاى لزستاى

بهه وهورت    خود در سطح استان لرستانتابعه ی بیمارستان هات گروه پرستاری خدماٍاگذاری بخشی اس اهَر هزبَط بِ 

ٍاجذ شزایظ دعَت هی شهَد بها    حقَقی لذا اس اشخاص؛  ًوایذ اقذامعمومی از طریق مناقصه (بر اساس نفر ساعت  حجمی)

 تَجِ بِ هتي ایي آگْی ٍ سایز اسٌاد ، ًست  بِ شزك  در هٌاقصِ ٍ ارائِ پيشٌْادات خَد اقذام ًوایٌذ .

 دریاف  اسٌاد هٌاقصِ : ًحَُ

 هی تَاًٌذ بِ عزیق سیز اقذام ًوایٌذ : 06/04/97لغای   05/04/97هتقاضياى عشیش جْ  دریاف  اسٌاد هٌاقصِ اس تاریخ 

ٍ دریاف  ٍ چاپ اٍراق هٌاقصِ بهز رٍی   ( www.lums.ac.irهزاجعِ بِ سای  داًشگاُ علَم پششکی لزستاى )بِ ًشاًی هزاجعِ 

 تکزٍ . A4كاغذّای 

 ًحَُ ارائِ پيشٌْادات :

 ٍاحذ حزاس ( بِ 65)ساع   66/04/97لغای  پایاى ٍق  اداری رٍس  06/04/97پيشٌْادات ٍ سایز اسٌاد هٌاقصِ در هْل  سهاًی 

 تحَیل دادُ هی شَد . داًشگاُ 

 (ٍاحذ حزاس  داًشگاُ-حَسُ ریاس -سَمعتقِ  – 2ساختواى شوارُ-داًشگاُستاد هزكشی -  هعلن-خزم آباد)ًشاًی 

 ْز ٍ اهضاء شَد . : اسٌاد هٌاقصِ بایذ تَسظ هتقاضی ، هُ ًکتِ

 سهاى ٍ هکاى افتتاح پاكات دریافتی :

 اگز چِ هوکي اس  تاریخ هشبَر تغييز یابذ . 67/04/97شٌتِ هَر  یکسهاى : رٍس

 2عتقِ  –6ساختواى شوارُ  –هکاى : سالي جلسات هعاًٍ  تَسعِ داًشگاُ بِ ًشاًی : ستاد داًشگاُ علَم پششکی استاى لزستاى 
 هعاًٍ  تَسعِ هذیزی  ٍ هٌابع . -

 

 : راَىمای شرکت در مىاقصٍ

 تعاریف : – 4
 ضسُ زض ایي هٌبٖػِ، ثِ ضطح شیل تًطیّ هیگطزًس : ضْتٍِاغگبى ثِ ٚبض 

 هٌبٖػِ گعاض )یب ٚبضْطهب( : زاًطگبُ يلَم پعضٛی استبى لطستبى ِٚ ایي هٌبٖػِ ضا ثطگعاض هی ٌٚس .الّ ( 
 ة ( هٌبٖػِ گط : ضرع حَٖٗی ِٚ اسٌبز هٌبٖػِ ضا زضیبْت ٍ زض هٌبٖػِ ضطٚت هی ٌٚس .

 : ثطًسُ هٌبٖػِ ٍ هتًْس ثِ اًجبم هَؾَو هٌبٖػِ ٍ ٖطاضزاز .ج ( پیوبًٛبض 

http://www.lums.ac.ir/
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121 ًوابر: 2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

ْطم پیطٌْبز ٖیوت ٍ سبیط اٍضأ پیَست  –قطح ٖطاضزاز  –ضطایف اذتػبغی  –ز ( اسٌبز هٌبٖػِ : هتطٛل اظ ضطایف يوَهی 
.... 

آییي ًبهِ هبلی ٍ هًبهالتی زاًطگبُ ّب ٍ زاًطٛسُ ّبي يلوَم پعضوٛی ٍ ذوسهبه ثْساضوتی زضهوبًی      » ُ ( آییي ًبهِ : هٌهَض 
 است .« ٚطَض 

 یٙ هطحلِ اي یيوَه وًع مىاقصٍ : – 2

زاًطگبُ زض سكح  تبثًِ ٍاگصاضي ثرطی اظ اهَض هطثَـ ثِ ذسهبه گطٍُ پطستبضي ثیوبضستبى ّبيمًضًع مىاقصٍ : – 2

 استبى لطستبى ، ثِ غَضه ذطیس ذسهبه ثط اسبس ًٓط سبيت .

 وحًٌ دریافت اسىاد مىاقصٍ : - 4

 06/04/97لُبیت  05/04/97ظهبى : 
 ( www.lums.ac.irهطاجًِ ثِ سبیت زاًطگبُ يلَم پعضٛی لطستبى )ثِ ًطبًی  اظ قطیٕ

 زمان ي مکان ارائٍ پیشىُادات : – 5

 66/04/97لُبیت  06/04/97ظهبى : 
 ستبز زاًطگبُ  ٍاحس حطاستهٛبى : 

 زمان ي مکان افتتاح پاکات : - 6

 67/04/97ظهبى : هَضخ 
هًوبٍى تَسوًِ    –هٛبى : سبلي جلسبه هًبًٍت تَسًِ هسیطیت ٍ هٌبثى زاًطگبُ ثب حؿوَض : ضيوید زاًطوگبُ یوب ًوبیٌوسُ ٍي      

هسیط اهَض هبلی یب ًوبیٌسُ ٍي ٍ زض غَضه لعٍم سبیط هسئَلیي شیطثف اًجبم ذَاّس پوصیطْت   –هسیطیت ٍ هٌبثى یب ًوبیٌسُ ٍي 
س گٌجبیص سوبلي ٍثوب هَاْٗوت ٚویسویَى هٌبٖػوبه هیتَاًٌوس زض جلسوِ اْتتوبح         ؛ هٌبٖػِ گطاى ًیع زض غَضه توبیل ٍ زض ح

پیطٌْبزّب ضطٚت ًوبیٌس . ٍجَز ایي ثٌس  ، ثِ هٌعلِ اثالٌ ضسوی ظهبى ٍ هٛبى اْتتبح پبٚبه پیطٌْبزي هیجبضوس ثوسٍى ایٌٛوِ    
 ًیبظي ثِ اضسبل زيَتٌبهِ ثبضس .

 مثلغ،وًع ي چگًوگی ارائٍ تضمیه شرکت در مىاقصٍ : – 7
ٍغسٍ ثیست ٍ یٙ هیلیَى ٍ پبًػس ّعاض  هیلیبضز چْبض) ضیبل 000/500/121/4ثطاثط ثبالّ ( هجلٍ تؿویي 

 هی ثبضس . (ضیبل

هلی  ثبًٙ 0660906566007غَضه : ٍاضیع ٍجِ ًٗس ثِ حسبة ضوبضُ ة ( ًَو ٍ چگًَگی اضايِ آى :هجلٍ َْٔ ثِ زٍ 

، تأهیي هی  ثب ايتجبض سِ هبِّ اضايِ ؾوبًتٌبهِ ثبًٛی ضطٚت زض هٌبٖػِ یاثِ ًبم زاًطگبُ يلَم پعضٛی استبى لطستبى )سیجب(

ضوبضُ -6813833946ٚس پستی:-411199958955ٚس اٖتػبزي: -14000282251ضٌبسِ هلی زاًطگبُ :گطزز .
 i760170000000110901516007ir:ضجب

ْیص ٍاضیعي یب ؾوبًتٌبهِ ثبًٛی ، هی ثبیست ًبم ضطٚت هٌبٖػِ گط ثِ يٌَاى یٙ « ًبم پطزاذت ٌٌٚسُ»ًٛتِ : زض ٖسوت 
 .ضرػیت حَٖٗی ٖیس ضَز

http://www.lums.ac.ir/
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 2212121 ًوابر: 2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

 

 وحًٌ تىظیم پاکات : – 8
 )ج( هطرع ضًَس . –)ة(  –: ّطیٙ اظ پبٚت ّب ثبیس ثط حست هَضز ، زٖیٗبً ٍ ثب حطٍِ ثعضٜ ثِ غَضه )الّ(  1 – 8
ًبم،ضوبضُ توبس ٍ آزضس هٌبٖػِ گط ٍ ًبم زستگبُ هٌبٖػِ گعاض ثط ضٍي پبٚت ّب العاهی  –: زضج ًبم هَؾَو هٌبٖػِ 2 – 8

 است .
 : ّوِ پبٚت ّب ثبیس زض لٓبِ هٌبست ٍ ال٘ ٍ هْط ضسُ ٖطاض زازُ ضًَس . 3 – 8
آًْب ًْبیتبً زض یٙ پبٚت گصاضتِ هی  : الظم است ٚلیِ پیطٌْبزاه ٍ اسٌبز هٌبٖػِ زض سِ پبٚت هجعّا )ِٚ ّوگی 4 – 8

 ضًَس( تٌهین ٍ ثِ غَضه ال٘ ٍ هْط ضسُ اضايِ گطزًس .

 محتًیات پاکت َای پیشىُادی: – 9

 : پاکت )الف( : 4 – 9
 ضجَو ضَز .(« ضاٌّوبي ضطٚت زض هٌبٖػِ» 7تؿویي ضطٚت زض هٌبٖػِ )جْت تَؾیح ثِ ثٌس 

 : پاکت )ب( : 2 – 9

 هساض٘ ٍ اقاليبه ظیط ثبضس :پبٚت )ة( ثبیس هحتَي 

ْط ضطٚت ٍ هوؿی ثِ اهؿبء هجبظ هٌبٖػِ گوط ثبضوس .)الظم ثوِ    اسٌبز هٌبٖػِ حبؾط ِٚ توبهی غٓحبه آى هوَْض ثِ هُ – 1

 ْط ٍ اهؿبء ضًَس .(تأٚیس هجسز است ِٚ توبم اسٌبز ٍ اٍضأ هی ثبیست هُ

فرر  پری    ضوبضُ تلٓي ٍ ... ٚوِ الظم اسوت زض   –اٖتػبزيضوبضُ –ٚس پستی–آزضس–هطرػبه هٌبٖػِ گط ضبهل : ًبم – 2

 زضج ضَز .  (4تیىی شذٌ شمارٌ )

 هساض٘ احطاظ َّیت ضبهل : ٚپی ضٌبسٌبهِ یب ٚبضه هلی هسیطيبهل ٍ ايؿبء ّیأه هسیطُ.   – 3

4 –          ِ ی ٍ )تًبًٍتػَیط اسبسٌبهِ ضطٚت ؛ الظم ثِ شٚط است ٚوِ هَؾوَو ًْبلیوت ضوطٚت ثبیوس هكوبثٕ ثوب هَؾوَو هٌبٖػو

 حبؾط ثبضس . ضطٚتْبي ذسهبتی ثْساضتی زضهبًی(

 تػَیط ضٍظًبهِ ضسوی ٚطَض حبٍي آگْی تأسید ٍ آذطیي تُییطاه)یب تػویوبه( ضطٚت ثبضس . – 5

 تأییسیِ هًتجط ٍ هػسّٔ ازاضُ ٚبض،تًبٍى ٍ ضْبُ اجتوبيی. – 6

 پاکت )ج( ::  3 – 9

 ٍ حطٍِ شٚط گطزز(پیطٌْبز ٖیوت قجٕ جسٍل اضايِ ضسُ )ٖیوت ّب ثِ يسز 

 سایر وکات : – 41
ضسیس زضیبْت زاضًوس )ْوطم ضووبضُ     حطاست زاًطگبُ: هٌبٖػِ گطاى الظم است پد اظ تحَیل اسٌبز هٌبٖػِ ، اظ ٍاحس  1 – 10

2 . ) 
 : اسٌبز ٍ هساض٘ اضايِ ضسُ زض پبٚت )الّ( ٍ )ة( ًجبیس ثِ ّیچ يٌَاى حبٍي ٖیوت پیطٌْبزي ثبضس . 2 – 10
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 : پیطٌْبز ٖیوت هیجبیست ْٗف زض جسٍل پیص ثیٌی ضسُ زضج ضَز . 3 – 10
 : ّط هٌبٖػِ گط هیتَاًس تٌْب یٙ پیطٌْبز هبلی اضايِ ًوبیس . 4 – 10

 : ثِ پیطٌْبزاه هجْن، هرسٍش ٍ هططٍـ تَجْی ًرَاّس ضس . 5- 10

بیست ثِ غَضه ٚتجی ٍ ٖبثول گوَاّی توب    : ّطگًَِ تْیِ، تحَیل، اغالح، جبیگعیٌی ٍ یب پد گطْتي پیطٌْبز هی ث 6 – 10
 ٖجل اظ پبیبى هْلت اضايِ پیطٌْبزاه اًجبم ضَز .

 : اضايِ هساض٘ َْٔ ّیچگًَِ حٗی ثطاي هٌبٖػِ گط ایجبز ًرَاّس ٚطز . 7 – 10
 : ٚلیِ ّعیٌِ ّبي هطثَـ ثِ تْیِ ٍ تٛویل پیطٌْبز ثِ يْسُ هٌبٖػِ گط ذَاّس ثَز .   8 – 10

 چگًوگی ارزیاتی ي وحًٌ اعال  تروذٌ : –وحًٌ افتتاح پیشىُادات  – 44
 : تطٛیل جلسِ ٚویسیَى هٌبٖػِ زض ظهبى ٍ هٛبى هٗطض . 1 – 11
 حبؾطاى ٍ ضطٚت ٌٌٚسگبى زض جلسِ . –: تْیِ ْْطست اسبهی پیطٌْبز زٌّسگبى  2 – 11
 : گطَزى پبٚت تؿویي)الّ( ٍ ٌٚتطل آى ٍ احطاظ غحت آى . 3 – 11
 : اْتتبح پبٚت ٌْی ثبظضگبًی)ة( زض غَضه احطاظ غحت پبٚت )الّ( . 4 – 11
:  ثبظ ٚطزى پبٚت ٖیوت)ج( ٍ ٌٚتطل آى اظ ًهط ٚبهل ثَزى هساض٘ ٍ اهؿب ، ٍ ٌٚبض گصاضتي پیطٌْبزّبي َیط ٖبثول   5 – 11

 ٖجَل .
 هٌبٖػبه .  تٌهین ٍ اهؿبي غَضتجلسِ الظم ثب شٚط ٚلیِ هَاضز تَسف ٚویسیَى  –: تْیِ  6 – 11
 : ثطًسُ اٍل ٍ زٍم پد اظ ثطضسی ّبي َْٔ الصٚط ، تَسف ٚویسیَى هٌبٖػبه ايالم ذَاّس ضس . 7– 11

: تًییي ثطًسُ زٍم زض غَضتی است ِٚ تٓبٍه ٖیوت پیطٌْبزي اٍ ثوب ثطًوسُ اٍل ، ٚوتوط اظ هجلوٍ تؿوویي ضوطٚت زض        1ًٛتِ 
 هٌبٖػِ ثبضس . 

 زٍم ، تؿویي آًبى ًگْساضي ، ٍ تؿویي سبیط هٌبٖػِ گطاى يَزه زازُ ذَاّس ضس . : پد اظ تًییي ثطًسگبى اٍل ٍ 2ًٛتِ 
: تػویوبه ٚویسیَى هٌبٖػبه ثط اسبس آییي ًبهِ هبلی هًبهالتی زاًطگبُ ّب ٍ اسٌبز هٌبٖػوِ اتروبش ذَاّوس ضوس ؛      3ًٛتِ 

 ٍٚویسیَى هصَٚض زض ضز یب پصیطش پیطٌْبزاه ، هرتبض هی ثبضس .
گطبیص پبٚت ّب ، پیطٌْبز زٌّسگبى زض هٌبٖػِ حٕ اًػطاِ ٍ اثكبل پیطٌْبز ٖیووت ذوَز ضا ًساضًوس . هگوط     : ثًس اظ  4ًٛتِ 

 ایٌِٛ ٚویسیَى هٌبٖػبه اظ ٚلیِ هٌبٖػِ گطاى زضذَاست اغالح ٍ تٛویل پیطٌْبزاه ضا قی هْلت ذبظ هكطح ًوبیس . 
 جْت استطزاز آًْب ثِ شیٌٓى . : حٓبنت اظ پبٚت ّبي ٖیوت ٍ تؿویي پیطٌْبز ّبي ضز ضسُ ، 8 – 11
: هٌبٖػِ گعاض زض غَضه توبیل هی تَاًس اظ هٌبٖػِ گطاى جْت حؿَض زض جلسِ گطبیص پبٚبه پیطٌْبزي ، زيوَه   9 – 11

 ثِ يول آٍضز .
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 :ضطایف يوَهی هٌبٖػِ

اهَض هطثَقوِ ثوَزُ ٍ ثوِ    ثطاثط اسبسٌبهِ ٍ آگْی آذطیي تُییطاه)تػویوبه( ، هٌبٖػِ گط ثبیس زاضاي ظهیٌِ ٍ ضطایف اًجبم – 6

 ثجت ضسیسُ ثبضس .

ضاجى ثِ هٌى هساذلِ ٍظضا ًٍوبیٌسگبى هجلسویي ٍٚبضهٌوساى   »هٌبٖػِ گط اٖطاض هی ًوبیس هطوَل هوٌَيیت هَؾَو ٖبًَى  – 2

زض غَضتی ِٚ زض ظهوبى ثطگوعاضي هٌبٖػوِ یوب اًًٗوبز       ، ًوی ثبضس .« 6337زٍلت زض هًبهاله زٍلتی ٍٚطَضي هػَة زیوبُ 

َل هَؾَو ٖبًَى َْٔ ثَزُ ، ٚبضْطهب هی تَاًس ًسجت ثِ لُوَ ٖوطاضزاز   ٖطاضزاز یب پد اظ آى ، هطرع ضَز ِٚ هٌبٖػِ گط هطو

 ٍ یب ضز پیطٌْبز ثطًسُ هٌبٖػِ ٍ زضیبْت ٚلیِ ذسبضاه ٍاضزُ اظ هحل تؿویٌبه ضطٚت ، اٖسام ًوبیس .

ًوبیس ٍ هٗتؿیبه هحل ٍ ضطایف آى اقالو ٚبْی ٚست –هَؾَو–هٌبٖػِ گط ثبیس ٖجل اظ اضايِ پیطٌْبز ، اظ ًحَُ هٌبٖػِ – 3

ًسجت ثِ ٍنبیّ ذَز آضٌبیی ٚبهل زاضتِ ثبضس ؛ ثسیْی است ، هٌبٖػِ گط ثب يصض يسم اقالو ٍ آگبّی ًوی تَاًس ّیچ یٙ اظ 

 هٓبز ضطایف ضا ًبزیسُ گطْتِ ٍ ًٗؽ ًوبیس .

 عاض است .ضطٚت زض هٌبٖػِ ٍ اضايِ پیطٌْبز ثِ هٌعلِ ٖجَل اذتیبضاه ٍ تٛبلیّ تًییي ضسُ اظ سَي ٍاحس هٌبٖػِ گ – 4

ْبٖس سپطزُ ٍپیطٌْبزاتی ِٚ پد اظ هَيس هٗطض ٍاغل گطزز ، تطتیوت  –هططٍـ–زستگبُ هٌبٖػِ گعاض ثِ پیطٌْبزاه هجْن – 5

 اثط ًرَاّس زاز.

زستگبُ هٌبٖػِ گعاض اذتیبض زاضز ّطگًَِ ٚسَض ٖبًًَی )اين اظ : ثیوِ،هبلیبه،يَاضؼ ٍسبیط هوَاضز( ٚوِ ثبثوت هًبهلوِ ثوِ       – 6

ز)پیوبًٛبض( تًلٕ هی گیطز ٍ ٚبضْطهب ٖبًًَبً هٛلّ ثِ ٚسط آى هی ثبضس ضا اظ ثْبي ٚوبضٚطز یوب ٚوبالي تحوَیلی زض     قطِ ٖطاضزا

 هَٖى پطزاذت هكبلجبه اٍ ٚسط ًوبیس .

پد اظ تًییي ثطًسُ هٌبٖػِ ، تؿویي هٌبٖػِ گطاى ثِ استثٌبء ثطًسگبى اٍل ٍ زٍم پد اظ قوی هطاحول ٖوبًًَی هسوتطز ٍ      – 7

 ثطًسگبى َْٔ پد اظ يٗس ٖطاضزاز )ثب ثطًسُ اٍل( ثِ آًْب هستطز ذَاّس ضس .سپطزُ ّبي 

: ثطًسُ زٍم زض غَضتی ايالم هی ضَز ِٚ تٓبٍه ٖیوت پیطٌْبزي ٍي ثب ثطًسُ اٍل ٚوتط اظ هجلٍ تؿویي ضوطٚت زض   6تجػطُ 

 هٌبٖػِ ثبضس .

بو یوب اظ زازى تؿوویي)اًجبم تًْوساه( زض هْلوت هٗوطض      : زض غَضتی ِٚ ثطًسُ اٍل ثِ ّط ًحَ اظ اًًٗبز ٖوطاضزاز اهتٌو   2تجػطُ 

ذَززاضي ًوبیس ، تؿویي ضطٚت زض هٌبٖػِ آى ضطٚت ثِ ًٓى هٌبٖػِ گعاض ؾجف هی گوطزز ٍ چٌبًچوِ ثوط اسوبس هٗوطضاه ،      

یوب اضايوِ   هٌبٖػِ زاضاي ثطًسُ زٍم ثبضس ٖطاضزاز ثب ثطًسُ زٍم هًٌٗس هی ضَز ؛ زض غوَضه اهتٌوبو ثطًوسُ زٍم اظ اًًٗوبز ٖوطاضزاز      
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121 ًوابر: 2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

تؿویي زض هْلت هٗطض ، تؿویي ٍي ًیع ثِ ًٓى زستگبُ هٌبٖػِ گعاض ؾجف هی گطزز ٍ ًتیجوِ هٌبٖػوِ ثوط اسوبس ٖوَاًیي ٍ      

 هٗطضاه هطرع هی ضَز .

زضغوس هجلوٍ ٖوطاضزاز ثوِ     60ثِ هٌهَض اقویٌبى اظ اًجبم تًْساه اظ سَي ثطًسُ هٌبٖػِ ، الظم است زض ظهبى يٗس ٖطاضزاز  – 8

ِ  . ٍ زض غَضتی ِٚ حساٚثط تب ثِ هٌبٖػِ گعاض تسلین ضَز  اًجبم تًْساه يٌَاى تؿویي اظ ظهوبى ايوالم ثطًوسُ )ثوِ      یوٙ ّٓتو

غَضه ٚتجی( ، ثطاي ایي ٚبض اٖسام ًطَز ، تؿویي ثطًسُ ؾجف ٍ اظ ضرع زٍم زيَه ثِ يول ذَاّس آهس ؛ ضورع زٍم ًیوع   

 )ًَو تؿویي اظ سَي ٚبضْطهب تًییي هی گطزز.( ْطغت زاضز . یٙ ّٓتِحساٚثط  تؿویيثطاي تسلین 

 . (ثبضسثِ استثٌبي ایبم تًكیل)ضٍظ  20ًجبیس ٚوتط اظ هسه ايتجبض پیطٌْبزّب  - 9

زض غَضه ٍجَز هستٌساتی زالّ ثط يسم ضؾبیت هٌبٖػِ گعاض اظ ضرع ضطٚت ٌٌٚسُ زض هٌبٖػِ قی سبل ّبي ٖجول ،   – 60

 هٓتَح ًوی ضَز ٍ ضرع هعثَض حٕ ايتطاؼ ًرَاّس زاضت .  هساض٘ زضیبْتی ٍي زض ٚویسیَى هٌبٖػِ 

 .زضغس اْعایص یب ٚبّص زّس  25هًبهلِ ضا تب  هَؾَوهٌبٖػِ گعاض هرتبض است زض غَضه توبیل  – 66

هٌبٖػِ گعاض حٕ تُییط یب اغالح ٍ یب تجسیسًهط زض ّط ٖسوت اظ اسٌبز هٌبٖػوِ ضا ٖجول اظ اًٗؿوبء هْلوت الظم جْوت       – 62

ٌْبزاه ، ثطاي ذَز هحَٓل هی زاضز ؛ ٍ اگط چٌیي هَضزي پویص آیوس اغوالحبه ْؤَ اظ قطیوٕ پبیگوبُ ایٌتطًتوی        تسلین پیط

زاًطگبُ ، ثِ اقالو ٚلیِ ضطٚت ٌٌٚسگبى زض هٌبٖػِ ذَاّس ضسیس . يلی ایحبل الظم است هٌبٖػِ گطاى يعیع جْت اقوالو اظ  

ثیطذبًِ ، ثِ سبیت زاًطگبُ هطاجًِ ًوبیٌس ٍ زض غَضه ًیوبظ اغوالحبه   آذطیي تُییطاه هٌبٖػِ ٍ ٖجل اظ اضايِ پیطٌْبز ذَز ثِ ز

 الظم ضا ايوبل ًوبیٌس .  

ّطگبُ هٌبٖػِ گعاض اظ اجطاي ذسهبه ٍ اًًٗبز ٖطاضزاز ثب ثطًسُ هٌبٖػِ هٌػوطِ گوطزز ، تؿوویي )ضوطٚت زض هٌبٖػوِ(       – 63

 ضتی اظ ایي ثبثت ًرَاّس زاضت .  ثطًسُ هٌبٖػِ هستطز ذَاّس ضس ٍ ثطًسُ حٕ ّیچگًَِ ازيبي ججطاى ذسب

آییي ًبهِ تطریع غالحیت ٍ اضجبو ٚبض ثوِ  » 56ّطگبُ هًلَم ضَز ِٚ هٌبٖػِ گطاى ثب ّن تجبًی ٚطزُ اًس قجٕ هبزُ  – 64

 ّیأه ٍظیطاى ، ثب آًبى ثطذَضز ذَاّس ضس .   6/6/6367هػَة « پیوبًٛبضاى

هسیط يبهل ٍّط یٙ اظ ايؿبي ّیبه هسیطُ ضطٚت)هٌبٖػِ گط( ًویتَاًٌس هسیط يبهل ٍیب يؿَ ّیأه هسیطُ ضوطٚتْبي   – 65

 هطبثِ ثبضٌس.

 اضايِ قطیٕ ٍ پبسد ثِ سؤااله هٌبٖػِ گطاى ، العاهبً ثِ هًٌی تأییس پیطٌْبز ًوی ثبضس . – 66

ّوطاُ پیطٌْبزاه ثِ يٌَاى زاضایی هٌبٖػِ گوعاض تلٗوی ضوسُ ٍ    ّوِ اسٌبز ٍاغلِ )َیط اظ تؿویي ضطٚت زض هٌبٖػِ( ثِ  – 67

آظهبیص یب سبیط ًْبلیت ّبي هطثَـ ثِ هٌبٖػِ –اضايِ–يَزه زازُ ًرَاّس ضس ، ٍ ثِ ایي تطتیت ّط گًَِ ّعیٌِ ِٚ ثطاي تْیِ

 غطِ ضسُ ًیع ٖبثل پطزاذت ًرَاّس ثَز .
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121 ًوابر: 2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

توبم یب ثرطی اظ اقاليبه ٍاغلِ ، ثِ استثٌبي ثرص ّوبیی ٚوِ   هٌبٖػِ گعاض ّیچگًَِ تًْسي زض ٖجبل هحطهبًِ ثَزى  – 68

يالهت هحطهبًِ زاضًس ، ًرَاّس زاز ؛ زض ایي غَضه ّط سٌسي ِٚ يالهت هحطهبًِ زاضز اظ قطِ هٌبٖػِ گعاض ثِ ّوبى زضجِ 

 اظ هحبْهت جْت اْطبء آى ثِ ضرع ثبلث ثِ يول ذَاّس آٍضز ِٚ زض هَضز اقاليبه َیط يوَهی ذَز .

هْلت ايالم ايتطاؾبه ثِ هٌبٖػِ ، یٙ هبُ پد اظ ايتجبض پیطٌْبزّب هی ثبضس ؛ ثسیْی است زض غَضه هؿی)اًٗؿوبء(   – 69

 هسه َْٔ ّیچگًَِ ايتطاؾی هسوَو ًرَاّس ثَز .

ًیبظّبي ايالم ضسُ ٚوبّص یوب اْوعایص    تب ٖجل اظ اًًٗبز ٖطاضزاز ، حجن هوٛي است هٌبٖػِ گعاض ، ثب تَجِ ثِ غالحسیس – 20

یبثس؛ ثٌبثطایي الظم است هٌبٖػِ گطاى يعیع ، ٖیوت ّبي ذَز ضا ثِ ًحَي اضايِ ٌٌٚس ِٚ ٚبّص یب اْعایص َْٔ ذللی زض ضًٍوس  

 اجطاي تًْسضبى ایجبز ًٌٛس .

 ّعیٌِ زضج آگْی زض ضٍظًبهِ ثط يْسُ ثطًسُ هٌبٖػِ هی ثبضس . – 26

 ض تأهیي ضسُ است .ايتجبض ٍ هٌبثى هبلی هَؾَو هٌبٖػِ ، تَسف هٌبٖػِ گعا –22

 هٌبٖػِ گعاض زض ضز یب پصیطش پیطٌْبزاه اضسبلی اذتیبض تبم زاضز . -23

 ّعیٌِ پطزاذت  ٍ ٚبض اًجبم جْت الظم تَاًبیی ٚبض ثِ  ضطٍو ٍ  ضسى  ثطًسُ  غَضه زض  ًوبیس هی تًْس گط هٌبٖػِ– 24

 . است زاضاحساٖل تب زٍ هبُ  ذَزضا ٚبضٌٚبى زستوعز ٍ جبضي بيّ

کىىذٌ تاشذ کمیسیًن در تازگشایی پاکت ج  کىىذگان حائس شرایط)حذاقل ممکه( یك شرکت در صًرتی کٍ تعذاد شرکت -25

تًاوذ وسثت تٍ اوتخاب ایشان تٍ عىًان تروذٌ  کىىذٌ مختار تًدٌ ي در صًرتی کٍ قیمت پیشىُادی مىاسة تاشذ کمیسیًن می شرکت

 مىاقصٍ اقذا  ومایذ.

ومایذ در صًرت تروذٌ شذن ي شريع تٍ کار ، تًاوایی الز  جُت اوجا  کار ي پرداخت َسیىٍ َای جاری ي مىاقصٍ گر تعُذ می  -26

 دستمسد کارکىان خًد را دارا است ؛ ي در صًرت عذ  پرداخت مطالثات تًسط کارفرما تا دي ماٌ ، میثایست کار خًد را مطاتق قرارداد ادامٍ

 دَذ . .
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121 ًوابر: 2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121 ًوابر: 2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

 

 قصِ:هٌااختصاصی  شرایط

 ال(جذٍل شوارُ ا: حجن ٍ قیوت کار)ری

 واحد کار گروه شغلی ردیف

قیمت 

واحدکار 

 موظف

حجم کار 

-ماهانه

 نفرساعت

قیمت 

یک 

ساعت 

اضافه 

 کار

حجم 

ساعات 

اضافه 

کار 

 ماهانه

مجموع قیمت 

نفرساعت 

 ماهانه

مجموع قیمت 

نفرساعت در کل 

 زمان قرارداد

       وفسساعت پسستاز 4

2 
کازشىاس 

 ًَشبسی
 وفسساعت

  

 

   

2 
کازشىاس اتاق 

 عمل
 وفسساعت

  

 

   

4 
کازدان 

 ًَشبسی
 وفسساعت
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121 ًوابر: 2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

 

 : سایر ّزیٌِ ّا2جذٍل شوارُ 

 تأهیي اجتواعی( هحاسبِ ٍ تَسط شرکت پرداخت خَاّذ شذ.{ }کِ برابر قَاًیي ٍ هقررات هَضَعِ )قاًَى کار ٍ

 موضوع ردیف

 جمع َصیىٍ لباس 1

 جمع َصیىٍ غرا 2

 جمع َصیىٍ ایاب ي ذَاب 3

 جمع مبلغ پاداش عیدی ساالوٍ 4

 جمع مبلغ سىًات 5

 تیجمع مبلغ مالیات بس حمًق پس اش کسس معاف 6

 کمك َصیىٍ عائلٍ مىدی 7

 تَضیح:

ِ هصَٚض اظ جسٍل َْٔ حصِ هی هَسسِ استٓبزُ ًوبیٌس ضزیّ ّعیٌ يًیطٍّبي تحت پَضص ضطٚت اظ سطٍید ایبة ٍ شّبة ٍ یب َصا چٌبًچِ-1

 .گطزز

 ضيبیت سبيبه ٚبضٌٚبى زٍلت ٍ ٖبًَى اضتٗبء ثْطُ ٍضي ٚبضٌٚبى ثبلیٌی ًهبم سالهت العاهی است . -2

 اظ سَي هَسسِ تٌهین هی گطزز . يػط ٍ ضت –ضیٓت ّبي ٚبضي ثِ غَضه غجح  -3

 پیوبًٛبض هَنّ است ًیطٍّب ضا تحت پَضص ٖبًَى ٚبض ٍ تأهیي اجتوبيی ٖطاض زّس . -4

ثب ٚبضْطهب ٖطاضزاز هًٌٗس پیوبًٛبض هَنّ است ثط اسبس ًوًَِ ٖطاضزاز ذطیس ذسهبه گطٍُ پطستبضي )تػَیط پیَست( ثب ضطایف زضج ضسُ زض آى  -5

 ًوبیس

 نّ است ثط اسبس ًوًَِ ٖطاضزاز )تػَیط پیَست( ثب ّط یٙ اظ ًیطٍّب ٖطاضزاز هًٌٗس ًوبیس .پیوبًٛبض هَ -6

 پیوبًٛبض حٕ ٍاگصاضي هَؾَو ٖطاضزاز ضا ثِ ّیچ ًحَ ثِ اضربظ زیگط )حٗیٗی یب حَٖٗی( ًساضز . -7

زض غَضه ترلّ هَسسِ حٕ اذطاج ًیطٍّب ضا ثِ قَض  ًیطٍّبي قطِ ٖطاضزاز هٛلٌٓس ٚلیِ هٗطضاه اًؿجبقی ٍ ٖبًًَی هَسسِ ضا ضيبیت ًوبیٌس ٍ -8

 یٙ قطِْ زاضز .

ٍ چٌبًچِ يوساً ٍ یب ثِ يلت ٖػَض ٍ سْل اًگبضي  ًیطٍّبي قطِ ٖطاضزاز هَنّ ثِ حٓم ٍ ًگْساضي اهَال ٍ اثعاض هَسسِ ٍ تحَیلی ضا زاضًس -9

یٌػَضه اظ هحل ٖطاضزاز هًٌٗسُ اظ قطِ ٖطاضزاز )پیوبًٛبض( ججطاى ذَاّس ذسبضتی ضا هتحول گطزًس هیجبیست ذسبضه ٍاضزُ ضا ججطاى ًوَزُ ، زض َیط ا

 ضس .

5 
کازدان اتاق 

 عمل
 وفسساعت

  

 

   

       وفسساعت بُیاز 6

        جمع 7
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121 ًوابر: 2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

ّیچگًَِ تًْس ٍ یب هسئَلیتی زض ٖجبل ایي اْطاز  زاًطگبًُیطٍّبي اًسبًی ثِ ٚبض گطْتِ ضسُ تحت پَضص قطِ ٖطاضزاز )پیوبًٛبض( ّستٌس ٍ  -10

یب هطاجى  ًساضز ٍ پیوبًٛبض هَنّ است ثب آًبى هكبثٕ ٖبًَى ٚبض ٍ تأهیي اجتوبيی ٍ سبیط َٖاًیي ٍ هٗطضاه هطثَـ ضْتبض ًوبیس ٍ پبسرگَي هٗبهبه ٍ

 شیػالح زض ایي ضاثكِ ذَاٌّس ثَز .

وی تَاًس اظ هحل هكبلجبه ٍ ؾوبًتٌبهِ زضیبْت ضسُ هكبلجبه آًبى ، زاًطگبّاحٗبٔ حَٗٔ ًیطٍّب  زض غَضه ترلّ قطِ ٖطاضزاز )پیوبًٛبض( زض -11

  ضا پطزاذت ًوبیس .

 پیوبًٛبض حٕ جصة ًیطٍ ٍجبثجبي ًیطٍّب ضا ثسٍى ّوبٌّگی زاًطگبُ ضا ًساضز.-12
 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

 

 آًالیز پرداخت هاّاًِ بِ طرف قرارداد)پیواًکار(

 پرداخت ًحَُ عهَضَ
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121 ًوابر: 2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

 :حاتیتَض

اٍلیِ( اش هحل حساب هشتسن دز ٍجِ ساشهاى تأهیي اجتواعی پسداخت خَاّد شد ٍ % حك بیوِ بس اساس لیست تٌظیوی )هصد 30 -6

 پس اش تأیید، ضویوِ پسداخت ّای هاُ ّای  بعدی خَاّد شد.

 .خَاّدشد پسداخت ییدازا دزٍجِ هشتسن حساب ،اشهحلیلاًًَ یّاتیاشوسسهعاف پس بسحمَق اتیهال -2

 هستمین طبك هادُ هروَز پسداخت خَاّد شد.ّای لاًَى هالیات 604% هَضَع هادُ 3هالیات  -3

( 92الی  82ّای هستمین )هَضَع فصل سَم هالیات بس دزآهد هَاد با تَجِ بِ ایٌىِ خدهات گسٍُ پسستازی هشوَل لاًَى هالیات -4

 باشد.هعاف هیلاًَى هالیات بس ازشش افصٍدُ اش پسداخت هالیات بس ازشش افصٍدُ  62هادُ  60باشد، بٌابسایي بِ استٌاد بٌد هی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : هشخصات هٌاقصِ گر(4فرم شوارُ )

 

ایاب ٍ ذّاب، غرا، حمَق ٍ هصایا ) حمَق هاّیاًِ،اضافِ واز،

ّای پسسٌلی وازاًِ، پاداش  عیدی ساالًِ، سٌَات، سایس پسداخت

 بس اساس لاًَى واز ٍ هالیات ٍ حك بیوِ حمَق ٍ هصایا(
 هشتسن حساب صبِیٍاز

حك هدیسیت )ّصیٌِ ّای هدیسیتی وِ بِ صَزت یه عدد ثابت دز 

 ٍجِ طسف لسازداد پسداخت هی گسدد(
 لسازداد طسف حساب صبِیٍاز

 هشتسن حساب صبِیٍاز %ول لسازداد(3لاًَى هالیات) 604هالیات تىلیفی هَضَع هادُ 

 هشتسن حساب صبِیٍاز %ول لسازداد(66.67لاًَى تاهیي اجتواعی) 38بیوِ هادُ 
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121 ًوابر: 2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

  : وا  شرکت

 

 : آدرس

 

   -َمراٌ    -تلفه  

 : ایمیل  -فکس  

 

  : کذ پستی

  : شمارٌ اقتصادی

 

 : اعضای َیأت مذیرٌ

 

  : مذیر عامل

 : افراد دارای حق امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جذٍل پیشٌْاد قیوت

 خدمات گروه پرستاری بیمارستان ها(خرید )جهت مناقصه 



 

داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بهداشتی درهاًی استاى لرستاى 
 

14 
 

 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121 ًوابر: 2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

........................................... پد اظ ثطضسی ٍ پصیطش تًْس ایٌجبًت ............................................................ ثِ يٌَاى )ًوبیٌسُ( ضطٚت ................................
ثب اقالو ٚبهل اظ ضطایف ٚبض ، هجلٍ پیطٌْبزي ذَز ضا ثِ تطتیت ظیط ٍ  ضطایف هٌبٖػِ ٍ َیطُ... –ٍ هٌسضجبه زض آگْیاجطا ٍ هسئَلیت زض هَضز هكبلت 

 :ايالم هی ًوبین 

 

 پیشٌْاد هبلغ سَد هذیریت)ریال(

 

 می تاشذ. میلیًن ریال ماَاوٍ َشتاد   سًد مذیریتیحذاکثر وکتٍ:          
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پیشٌْاد قیوت کل قرارداد

 

 مبلغ)ریال( موضوع ردیف

  (6جمع مبلغ وفس ساعت طبك جديل حجم کاز)جديل شمازٌ  1

 

 پیماوکار ماَاوٍ  جذيل قیمت پیشىُادی سًد مذیریتی                           
   
 

 ...ریالریال.................................................................................. تٍ حريف  سًد مذیریت تٍ عذد..............................................................ریال
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121 ًوابر: 2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

  (2جمع سایس َصیىٍ َا)جديل شمازٌ 2

  %کل لسازداد(3لاوًن مالیات) 604مالیات تکلیفی مًضًع مادٌ  3

  %کل لسازداد(66.67لاوًن تامیه اجتماعی) 38بیمٍ مادٌ  4

  (3سًد مدیسیت طبك لیمت پیشىُادی)جديل شمازٌ  5

  جمع کل 6

 ّوچٌیي هلتعم ثِ ضيبیت ًٛبه ظیط ذَاّن ثَز : 

 زض غَضه ثطًسُ ضسًن نطِ هسه حساٚثط یٙ ّٓتِ ًسجت ثِ تسلین ؾوبًتٌبهِ اًجبم تًْساه ٍ اًًٗبز ٖطاضزاز ، اٖسام ًوبین . – 1

 اقالو ٚبهل زاضم ِٚ زستگبُ هٌبٖػِ گعاض ، العاهی ثطاي ٍاگصاضي هَؾَو هٌبٖػِ ثِ ّیچ یٙ اظ پیطٌْبزّب ضا ًساضز . – 2

 ّطگًَِ پیطٌْبز یب ًَضتِ اي ذبضج اظ هَؾَو زضذَاست زض جسٍل َْٔ ، ترلّ هحسَة گطتِ ٍ اظ هٌبٖػِ ذبضج هیگطزز . -3

 يسز ٍ حطٍِ ًَضتِ ضَز . ثسٍى ذسضِ ٍ ثِ –ٍاؾح  –ٖیوت ّب ذَاًب  -4

 ٖیوت ّب ْٗف ثطاي هطرػبه هصَٚض زض اسٌبز هٌبٖػِ ، ًَضتِ ضَز . -5

 ی ٚبهل زاضم .ُ ٍ ًسجت ثِ هَؾَو هٌبٖػِ ، آگبّاظ هحل ثبظزیس ٚطز -6

 

 -آزضس زٖیٕ ٍ تلٓي

 –ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی 

 -سوت ٍ اهؿبء هجبظ ٍ تًْس آٍض پیطٌْبز زٌّسُ 

 -ّوطاُ ثب هْط ضطٚت ٍ تبضید 


