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مزايده عمومي يك مرحله اي

بروجرد چمرانبوفه بيمارستان
و و منابع معاونت توسعه29/10/97-16620/97/111با استناد به مجوز شماره بروجرددرمان شهرستان شبكه بهداشت ، مديريت ؛ در نظر دارد دانشگاه علوم پزشكي لرستان

طمشخصات مندررا با بروجرد چمرانمحل بوفه بيمارستان ميالشرايط واجدلذا از متقاضيان.واگذار نمايد واجد شرايطاشخاصبه مزايدهبرگزاري ريقج در اسناد پيوست از  دعوت
و و ساير جوانب ير اسنادسا گردد با توجه به متن آگهي مدرارائه پيشنهاد خودو مزايدهنسبت به شركت درو بازديد از محل .اقدام نمايندقرر مهلت

:مزايده وه دريافت اسنادنح-1
. مي توانند به طريق ذيل اقدام نمايند 14/12/1397لغايت 05/12/1397متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد از تاريخ

 تكروa4و دريافت وچاپ اوراق مناقصه بر روي كاغذ) lums.ac.irبه نشاني(مراجعه به سايت دانشگاه علوم پزشكي لرستان

پ-2 :يشنهاد قيمت نحوه ارائه
و ساير اسناد در مهلت زماني .تحويل گردد شبكه بهداشت ودرمان بروجردا به واحد حراست 14/12/1397لغايت پايان وقت اداري روز 05/12/1397پيشنهاد

و مهر شود استعالم بهاءاسناد: تبصره .توسط متقاضي امضاء
آ:2تبصره . خر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات به سايت دانشگاه علوم پزشكي لرستان مراجعه نمايندالزم به ذكر است متقاضيان محترم تا روز

و مكان پاكات دريافتي : زمان
.مي باشد ليكن احتمال دارد اين تاريخ تا چند روز تغيير يابد10ساعت 15/12/1397زمان جهت بازگشائي پاكات ابتداء روز

ار-3 ، نوع وچگونگي : مزايدهائه تضمين شركت در مبلغ
با) الف .مي باشد ريال000/000/21/-مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه برابر

ب چمرانبنام حساب سپرده بيمارستان مليبانك 0111581445008 سپرده پيمانكاران مبلغ فوق به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر يا فيش واريزي به شماره حساب .روجرد تأمين گردد شهرستان
، فيش واريزي يا ضمانت نامه بانكي مي بايست نام شخص: نكته گردر قسمت نام پرداخت كننده .بعنوان يك شخصيت حقوقي قيد شود مزايده

و آدرس استعالم بهاءدرج نام موضوع ، شماره تماس گر، نام .بر روي پاكت الزامي است مزايده

:نحوه تنظيم پاكات-4
و با حروف بزرگ به صورته:4-1 .مشخص شود)ج(-)ب(-)الف(ر يك از پاكتها بايد برحسب مورد دقيقا
و نام موسسه– مزايدهدرج نام موضوع:4-2 و آدرس ، شماره تماس .بر روي پاكت ها الزامي است نام
و مهر شده قرار داده شوند:4-3 و الك ي پاكت ها بايد در لفاف مناسب .همه
و اسناد الزم:4-4 و مهر شده ارائه گردند) كه همگي آنها نهايتا در يك پاكت گذاشته مي شوند(در سه پاكت مجزا مزايدهاست كليه پيشنهادات و به صورت الك .تنظيم
:محتويات پاكت هاي پيشنهادي-5

در):الف(پاكت:5-1 .)رجوع شود3جهت توضيح به بند( مزايدهتضمين شركت
و اطالعات زير باشد)ب(پاكت):ب(پاكت:5-2 :بايد محتواي مدارك
در مزايدهحاضر كه مي بايست تمامي صحفات آن توسط مزايدهاسناد-1 و امضاء شود شركت كننده .مهر
.مي باشد شركت كننده در مزايدهكه شامل مشخصات)1(شماره) پيوست(تكميل فرم-2
و اعضاي هيئت مديره كپي شناسنامه يا كارت: مدارك احراز هويت شامل-3 ها–ملي مدير عامل از جانب اداره ثبت شركت يا ساير(تصوير اساسنامه شركت كه بايستي

تغ-تصديق شده باشد) دفاتر اسناد رسمي: مراجع صالحيت دار مانند و آخرين گواهي تعيين) يا تصميمات( ييراتتصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تاسيس
دا صالحيت هاشركت كه از سوي اداره ثبت شركت و مصدق الزم به ذكر است كه موضوع فعاليت) دفاتر اسناد رسمي: يا ساير مراجع صالحيت دار مانند( راي اعتبار

.باشد حاضر مزايدهشركت بايد مطابق با موضوع 
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بر صحت امضاء شخص-4 گرگواهي رسمي دفاتر اسناد رسمي مبني .مزايده
ح-5 .قيقيجواز كسب جهت اشخاص

و حروف ذكر گردد(پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده برگ:)ج(پاكت:5-3 ).قيمت ها به عدد
در: نكته .نمي توانند بيش از يك پيشنهاد ارائه نمايند مزايدهشركت كنندگان

از مزايدهموضوع–6  واگذاري محل بوفه بيمارستان چمران شهرستان بروجرد: عبارتست

: مزايدهعمومي شرايط
در–1 و حقيقي مزايده شركت .اشخاص حقوقي در اولويت هستند در صورت يكسان بودن قيمت پيشنهادي ضمنا. مجاز مي باشند) داراي پروانه كسب(جهت اشخاص حقوقي
.مدت قرارداد يكسال شمسي از تاريخ قرارداد مي باشد–2
پي مزايده–3 و متقاضي حق هر گونه اعتراضي را در اين زمينه از خود سلب مي نمايدگزار در رد يا قبول هر يك از .شنهادات مختار است
و حداكثر ظرف مدت پنج روز تحويل مزايدهبرنده–4 ور در صورت عـدم انجـام هريـك از مقـررات مـذك. گزار نمايد مزايدهمتعهد مي باشد ده درصد كل مبلغ قرارداد را ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

و با برنده دوم قرارداد منعقد مي گردد  .گزار ضبط مي گردد مزايدهو در صورت امتناع برنده دوم از انعقاد قرارداد تضمين وي به نفع دستگاه. ضمانت نامه وي ضبط خواهد شد
.حق واگذاري كلي يا جزئي موضوع پيمان را ندارد مزايدهبرنده–5
كل مزايدهبرنده–6 و امكانات موجود در واحد فوق بازديد بعمل آورد كه پس از انعقاد قرارداد هيچ ادعايي دال بر جهل به موضوع مسموع نمي باشد مي بايست از .يه شرايط
و نيز مزايدهبرنده-7 .فرما قراردهد پرداخت به موقع اجاره بهاي ماهيانه يك فقره چك بانكي به مبلغ كل قرارداد در اختيار كار تضمينمي بايست بابت تخليه
.الت نمي باشد منع مداخله كاركنان دولت در معام شركت كنندگان اقرار مي نمايد مشمول قانون–8
در–9 و تكاليف تعيين شده از سوي واحد مزايدهشركت .گزار است مزايدهو ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات

و پيشنهاداتي– 10 ، مشروط .كه پس از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر نخواهد داد به پيشنهادات مبهم
طي مزايدهدر صورت وجود مستنداتي دال بر عدم رضايت– 11 ، مدارك دريافتي وي در كميسيون مزايدهگزار شخص شركت كننده در .مفتوح نمي شود مزايدهطي سالهاي قبل
و انعقاد قرارداد با برنده مزايدههرگاه– 12 و برنده حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت مزايدهگزار از اجراي خدمات .منصرف گردد تضمين شركت مسترد
و چنانچه به هر دليل از كيفيت كار پيمانكار– 13 و يكطرفه دارد ، اختيار تام و لغو آن . راضي نباشد قرارداد في مابين بصـورت يكطرفـه از ناحيـه كارفرمـا فسـخ خواهـد شـد كارفرما نسبت به عقد قرارداد

.خود كارفرما مي باشد برنده مزايده درضمن مرجع تشخيص كيفيت كار
.ام نمايد در صورت اتمام قرارداد تا تعيين پيمانكار جديد پيمانكار موظف مي باشد موضوع قرارداد را با قيمت پيشنهادي در قرارداد انج– 14

:شرايط اختصاصي
و ارائه خدمات تعيين شده با اخذ مجوز مكتوب از و متعهد به فروش .مي باشد كافرمابرنده مزايده موظف

.حق واگذاري جزيي يا كلي قرارداد به غير را نداردبرنده مزايده-2
مي-3 و كار و متعهد به رعايت شئونات اسالمي درمحل كسب .باشدبرنده مزايده موظف
به-4 و مجوز اشتغال درآن واحد مي باشد كارفرمابرنده مزايده موظف به معرفي پرسنل خود قبل از بكار گيري .جهت اخذ صالحيت
و منظر مراجعين مي باشد-5 و نصب در مرئي و ارائه كارت سالمت براي كاركنان خود  برنده مزايده موظف به اخذ
و متعهد-6 و كيفيت مي باشد برنده مزايده موظف و كاالهاي مورد نياز مراجعين با رعايت استانداردهاي الزم بحاظ كميت و فروش اجناس .به ارائه خدمات
و متعهد به رعايت نرخ فروش كاال يا خدمات ارائه شده براساس فهرست بها يا قيمت تعيين شده از طرف مراجع ذيصالح-7 ن تعزيرات حكومتيو با رعايت قواني برنده مزايده موظف

و منظر مراجعين نصب گردد. وساير مقررات اصناف مي باشد و كاال در مرئي  بدين لحاظ ضروريست نرخ خدمات
و گاز مصرفي, پرداخت هزينه آب بهاء-8 .به عهده برنده مزايده مي باشدبرق
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)) واحد حراستبه مزايده فرم تحويل اسناد ((

را ....................................................................... شركت» بروجرد چمرانبيمارستان بوفه« مزايده، پاكات شركت در ............................................... مسئول ....................................................اينجانب
و درب بسته دريافت نمودم .......... .....طي تعداد  .پاكت بصورت سالم

و نام خانوادگي مسئول و نام خانوادگي ارائه كننده پاكت نام  مزايده گزارنام
و تاريخ مه و امضاء و تاريخمهر و امضاء ر
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 برگ پيشنھاد قيمت

و مزايده  اعضاء محترم کميسيون مناقصه
 بروجردچمران واگذاری مکان بوفه بيمارستان: موضوع

 س?م عليکم
، تکميل فرم مشخصات فرد ، بازديد از محل بيمارستان و ضميمه نمودن مدارک مPورد درخواسPت بPا توجPه بPه احتراما پس از مطالعه دقيق فرم شرايط مزايده ی

، قيمت پيشنھادی خود را جھت در اختيار گرفتن مکان بوفه بر اساس شرايط بيمارستان به شرح ذيل اع?م می دارم و تعھدات .شرايط

 مبلغ اجاره سا نه مبلغ اجاره ماھانه

لایر: به عددلایر: به عدد

لایر: به حروفلایر: به حروف

: همچنين ملتزم به رعايت نكات زير خواهم بود
، اقدام نمايم يك هفتهدر صورت برنده شدنم ظرف مدت حداكثر–1 و انعقاد قرارداد .نسبت به تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات
گ–2 ، الزامي براي واگذاري موضوع استعالم بهاء به هيچ يك از پيشنهادها را ندارد اطالع كامل دارم كه دستگاه مزايده .زار
و از استعالم بهاء خارج مي گردد-3 ، تخلف محسوب گشته .هرگونه پيشنهاد يا نوشته اي خارج از موضوع درخواست در جدول فوق
و حروف نوشته شود–واضح–قيمت ها خوانا-4 و به عدد .بدون خدشه
، نوشته شود-5 .قيمت ها فقط براي مشخصات مذكور در اسناد مزايده
، آگاهي كامل دارم-6 و نسبت به موضوع استعالم بهاء .از محل بازديد كرده
شد-7 ؛ تحت هيچ شرايطي پاكت جديد از متقاضيان استعالم بهاء وصول نخواهد . با پايان يافتن زمان دريافت پيشنهادات در موعد مقرر
.كليه كسورات قانوني قرارداد به عهده برنده استعالم بهاء مي باشد-8

:پيشنھاد دھنده
و نام خانوادگی : شرکت کننده در مزايدهنام

:تاريخ


