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(مناآگهي )استعالم بها ،حجميواگذاري بصورتمرحله سومقصه و پيراستن محوطه ، رخشويخانه ،آراستن واحدهاي سي اس آر

و بي خطر ساز زباله و اجراي گلكاري فصلي ) امام خمينيبيمارستان فضاي سبز  بروجرد ( ره
و اسدر نظر دارد بروجرددرمان شهرستان شبكه بهداشت و منابع23/02/98مورخ1950/98/111ز شماره تناد به مجوبا معاونت محترم توسعه مديريت

، رخشوي واگذاري؛ دانشگاه علوم پزشكي لرستان  آر ،واحدهاي سي اس و پيراستن محوطه خانه بي خطر سـازوو اجراي گلكاري فصلي فضاي سبز، آراستن
(ره)بيمارستان زباله  به امام خميني از طريق مناقصـه واگـذار نمايـدمدصورت حجمي به را در اسناد پيوست از متقاضـيان.ت يكسال با مشخصات مندرج لـذا

در دعوت مي . مناقصهگردد با توجه به متن آگهي وساير اسناد نسبت به شركت  وارائه پيشنهاد خود اقدام نمايند
:  نحوه دريافت اسناد مناقصه

 مي توانند به طريق ذيل اقدام نمايند13/04/98 شنبهپنجروز لغايت09/04/98تاريخ متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مناقصه از
 تكروa4وچاپ اوراق مناقصه بر روي كاغذو دريافت) lums.ac.irدانشگاه علوم پزشكي لرستان(به نشاني سايت مراجعه به

:  نحوه ارائه پيشنهاد قيمت
روز09/04/98در مهلت زماني پيشنهاد وساير اسناد مناقصه .به حراست00:12ساعت13/04/98لغايت  شبكه تحويل داده شود

: .واسناد مناقصه توسط متقاضي امضاء تبصره  مهر شود
ذ2تبصره روز آخر مهلت فوق جهت اطالع: الزم به .ه مراجعه نماينداز آخرين تغييرات به سايت شبك كر است متقاضيان محترم تا
و : مكان پاكا زمان ت دريافتي

روز زمان جهت .00:10ساعت15/04/98بازگشائي پاكات ابتداء  لكن اين تاريخ ممكن است تغيير يابد.مي باشد
: در استعالم بهاء ، نوع وچگونگي ارائه تضمين شركت  مبلغ
 ريال مي باشد.000/200/61/-الف) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه برابر با

ص بنام حساب مليبانك 0111706493004ورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر يا فيش واريزي به شماره حساب بانكي مبلغ فوق به
)سپرده  . بيمارستان امام خميني ( ره  شهرستان بروجرد تأمين گردد

، فيش واريزي يا ضمانت نامه بانكي مي بايست نام شخص مناقصـه گـر بعنـ وان يـك شخصـيت نكته : در قسمت نام پرداخت كننده
 حقوقي قيد شود.

. و آدرس مناقصه گر بر روي پاكت الزامي است ، شماره تماس ، نام  درج نام موضوع استعالم بهاء
: در مناقصه  راهنماي شركت

1-: مي تعاريف : واژگان به كار برده شده در اين مناقصه، به شرح ذيل تعريف  گردند
(يا كارفرما) : دان و درمان بروجرد) شگاه علوم پزشكي استان لرستان الف ) مناقصه گزار  كه اين مناقصه را برگزار مي كند(شبكه بهداشت

. و در مناقصه شركت مي كند ب ) مناقصه گر : شخص حقوقي كه اسناد مناقصه را دريافت
. و قرارداد و متعهد به انجام موضوع مناقصه (يا فروشنده) : برنده مناقصه ج ) پيمانكار

ا ( و ساير اوراق پيوست ....–شرايط اختصاصي–سناد مناقصه : متشكل از شرايط عموميد  فرم پيشنهاد قيمت
و خدمات بهداشتي درماني كشور«ه ) آيين نامه : منظور و دانشكده هاي علوم پزشكي و معامالتي دانشگاه ها .» آيين نامه مالي  است

 نوع مناقصه : عمومي–2
و آراستن: واگذاري عبارتست از موضوع مناقصه–3 ، رختشويخانهو اجراي گلكاري فصلي فضاي سبز،محوطه پيراستن ، زباله سوز
 شركت برنده مناقصه.به از لحاظ نيرو فعلي باشرايط موجود به صورت حجمي بيمارستان امام خميني ( ره ) بروجرد csrو
4-: و مكان افتتاح پاكات  زمان
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:  صبح اگر چه ممكن است تاريخ مزبور تغيير يابد كه برابر قانون اطالع رساني خواهد شد.10ساعت15/04/98مورخ زمان
: و اتاق رياست شبكه بهداشت مكان و در حـد گنجـايش سـالن ؛ مناقصه گران نيز در صورت تمايل بـا موافقـت انجام خواهد پذيرفت

و مكان افتتاح پاكات ميتوانند در جلسه افتتاح پيشنهادها كميسيون مناقصات ، به منزله ابالغ رسمي زمان شركت نمايند . وجود اين بند
. پيشنهادي مي  باشد بدون اينكه نيازي به ارسال دعوتنامه باشد

:و محتويات نحوه تنظيم-5  پاكت
م م ناقصه درج نام موضوع .گر بر روي پاكت الزامي ناقصه ،نام ،شماره ،تماس وآدرس  است

پ1–5 :: (الف)  اكت
(جهت توضيح به بند .)» راهنماي شركت در مناقصهمبلغ ضمانت تضمين شركت در مناقصه  رجوع شود

(ب):5-2  : پاكت
و ممضي به امضاء مجاز مناقصه گر باشد .(الزم به تأكيد مجدد–1 اسناد مناقصه حاضر كه تمامي صفحات آن ممهور به مهر شركت

و اوراق مي .) است كه تمام اسناد و امضاء شوند  بايست مهر
و ... كه الزم است در فرم پـيش بينـي شـده–شماره اقتصادي–كد پستي–آدرس–مشخصات مناقصه گر شامل : نام–2 شماره تلفن

) .)1شماره  درج شود
و گواهي رسمي دفاتر–3 و اعضاء هيأت مديره اسناد رسمي مبني مدارك احراز هويت شامل : كپي شناسنامه يا كارت ملي مديرعامل

و اسناد مالي .   بر صحت امضاء افراد مجاز به امضاء قراردادها
(يا ساير مراجع صالحيتدار مانند : دفاتر اسناد رسمي) تصديق شده–4 تصوير اساسنامه شركت كه بايستي از جانب اداره ثبت شركت ها

؛ الزم به ذكر است كه موضوع فعاليت شركت بايد مطابق با مو .باشد  ضوع مناقصه حاضر باشد
5–. و آخرين تغييرات(يا تصميمات) شركت كه داراي اعتبار باشد  تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس
و امور اجتماعي جهت شركت.-6 ، كار  تصوير گواهي تاييد صالحيت معتبر از اداره تعاون
5–3: (ج)  : پاكت

) و حروف ذكر گردد)پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده  قيمت ها به عدد
: ناقصهمشرايط

م-1 .جهت اشخاص حقوقناقصه شركت در .ي مجاز مي باشند
2-. از تاريخ قرارداد مي باشد  مدت قرارداد يكسال شمسي
م-3 هيات6/6/67به پيمانكاران مصوب آيين نامه تشخيص صالحيت وارجاع كار56گران با هم تباني كرده اند طبق ماده ناقصههر گاه معلوم شود كه

.  وزيران با آنان برخورد خواهد شد
به-4 از مناقصهمهلت اعالم اعتراضات .يك ماه پس در صورت انقضاءمدت فوق هيچگونه اعتراي مسموع نخواهد بود  اعتبار پيشنهادها است بديهي است
م-5 در . ناقصه شركت  به معناي قبول كليه شرايط آن است
گم-6 . زار ناقصه از پيشنهادات مختار است هر يك  در رد يا قبول
م-7 .ناقصه برنده  موظف به رعايت قانون كار وطرح طبقه بندي مشاغل جهت افراد شاغل مي باشد
و ظرف مدت حد اكثر مي باشد متعهد مناقصهبرنده-8 گـزار مناقصـه تحويـل هفتـهيكده درصد كل مبلغ قرارداد را ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تهيه

از مقررات مذكور  هر يك .در صورت عدم انجام شد نمايد .وضمانت نامه وي ضبط خواهد برنده دوم ودر صورت عدم امتناع با برنده دوم قرارداد منعقد ميگردد
. مناقصهبه نفع دستگاه از انعقاد قرار داد تضمين وي نيز   گزار ضبط ميگردد

م-9 .حق ناقصه برنده  واگذاري كلي يا جزئي موضوع پيمان را ندارد
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م-10 مبرنده از انعقاد قرارداد هيچ ادعـايي دال بـر جهـل بـه موضـوع ناقصه ي بايست از كليه شرايط وامكانات موجود درواحد فوق بازديد بعمل آورد كه پس
.  مسموع نمي باشد

در معامالت منع مداخله اقرار مي نمايد مشمول قانون شركت كنندگان-11 .نمي باشدكاركنان دولت
12-. در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتكاليف تعيين شده از سوي واحد مناقصه گزار است شركت  
13-. تر تيب اثر نخواهد داد از موعد مقرر واصل گردد به پيشنهادات مبهم ،مشروط وپيشنهاداتي كه پس  
بر عدم رضايت مناقصه گزار شخص شركت كننده در طي مناقصه طي سالهاي قبلدر صورت وجود مستند-14 در كميسيون اتي دال ،مدارك دريافتي وي

.  مناقصه مفتوح نمي شود
از اجراي خدمات وانعقاد قرارداد با برنده ناقصهمهرگاه-15 خ تضمين شركت مسترد وبرنده حق هيچگونه ادعايمنصرف گردد ناقصهمگزار سارتي از جبران

. اين بابت نخواهد داشت
و متعهد به رعايت مسائل اخالقي وشئونات مذهبي باشد متقاضي-16 . موظف است درانتخاب افراد شاغل به منظور انجام كارباهماهنگي كارفرما اقدام نمايد
از-17 كيفيت كارپيمانكارراضي نباشد قرارداد فـي مـابين بصـورت يكطرفـه كارفرما نسبت به عقد قرارداد ولغو آن، اختيارتام ويكطرفه دارد وچنانچه به هردليل

 ازناحيه كارفرما فسخ خواهد شد . درضمن مرجع تشخيص كيفيت كار پيمانكار خود كارفرما مي باشد . 
درموظف مي باشد موضوع قرارداد را با پيمانكاردر صورت اتمام قرارداد تا تعيين پيمانكار جديد-18 . انجام نمايد قرارداد قيمت پيشنهادي
19-. ت قانوني قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد  كليه كسورا
و در صورت عدم تأييد نيروها پيمانكار موظف است ظرف مـدت-20 سـاعت24صالحيت به كارگيري كليه نيروها بايستي به تأييد مناقصه گزار صورت پذيرد

.نسبت به معرفي مجدد افراد واجدالشرايط اقد  ام نمايد
21-. در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده پيمانكار طرف قرارداد مي باشد
22-. و پيمانكار در مقابل دستگاه مناقصه گزار پاسخگو است و كيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است  ضمانت حسن اخالق كاركنان
. شركت طرف قرارداد-23 و نكات ايمني مي باشد  موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه مناقصه گزار، حفظ اسرار
و لوازم مورد نياز به عهده پيمانكار بود-24 و نگهداري كليه وسايل . هزينه تعمير
و پرداخـت افـ-25 و تأمين اجتماعي در مورد كارگران تحت پوشش از پيمانكار موظف به اجراي دقيق قوانين كار و سـاير افـزايش هـاي ناشـي زايش حقـوق

و امور اجتماعي مي باشد .   مصوبات شواري عالي كار
و پرداخت صورت وضعيت پيمانكا-26 و ماليات متعلقه به حساب هاي مربوطه در موعد مقرر اقدام نمايد ر مشروط بـه پيمانكار متعهد است نسبت به واريز بيمه

.  رعايت بند ذكر شده مي باشد
از مـوارد قـر-27 بر عدم اجراي صحيح در هـر قسـمت و كسر جرايم مطابق با مفاد قرارداد مبني ارداد بـهدر صورتيكه توسط مناقصه گزار سه بار اخطار كتبي

از پي مانكار برابر مقررات اخذ نموده پيمانكار داده شود مناقصه گزار مجاز است با اخطار چهارم به طور يكجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده وغرامت وارده را
و نسبت به ضبط تضمين وي به نفع دانشگاه اقدام نمايد . 

28-.  كليه افرادي كه به كار گرفته مي شوند بايستي فاقد سوء پيشينه كيفري باشند
و رعايت شئونات اداري-29 و رفتار و اداري را دقيقاً رعايت نموده ومسئوليت حسن اخالق كليه پرسـنل پيمانكار موظف است كليه مقررات وشئونات اسالمي

از پرسنل پيمانكار موظ هر يك از نحوه خدمتي و در صورت عدم رضايت مناقصه گزار ف است بدون هـيچ گونـه به كار گرفته شده به عهده پيمانكار مي باشد
.  عذري نسبت به تعويض آن اقدام نمايد

تأ-30 در صـورت عـدم و ييـد توسـط پيمانكار متعهد مي گردد پرسنلي را به كار گيرد كه توانايي جسمي وروحي الزم را براي فعاليت مورد نظر داشـته باشـند
.  مناقصه گزار پيمانكار موظف به جايگزيني نيروي مربوطه مي باشد

و امور اجتماعي پيمانكار موظف است-31 و مقررات اداره كار و رعايت كامل قوانين و حجم زياد كار آر با توجه به تجارب قبلي فضاي سبزودر واحد سي اس
ورخو را خانهتشويزباله سوز ) تعداد نيروهاي ماهر از لحاظ نيرو پ ( طبق شرايط موجود فعلي ؛ يمانكار موظف به پرداخت اضافه كار براي ارائه خدمات به كارگيرد

و عدم همكاري پرسنل با كارشناسان مناقصه گزار مجاز به كسـر مـال  و در صورت وجود اعتراض در ايام تعطيل به پرسنل خود مي باشد ي معـادل بـا جهت كار
.اضافه كاري ايام فوق مي باشد

در خواس-32 و مناقصه گزار ملـزم بـه3ت مناقصه گزار حداكثر به مدت پيمانكار موظف است پس از اتمام قرارداد در صورت ماه كماكان به قرارداد اقدام نموده
.  پرداخت هزينه هاي مربوطه برابر قرارداد منعقده قبلي مي باشد
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در تمامي مراحل كار ملبس به لباس كار(حداقل براي هـر نفـر-33 لبـاس كـار) مخصـوص دسـت3پيمانكار موظف است كليه كاركنان تحت پوشش خود را
و كليه وسايل مورد نيـاز كـار–چكمه–پيشبند–بهداشتي همراه با آرم شركت مربوطه كه هزينه تهيه ( دمپايي  گران ) بـه عهـده پيمانكـار ميباشـد. دستكش

هر-34 و ميبايست جزو تعهدات الزامي پيمانكار ميباشد ت6تهيه كارت بهداشتي براي كاركنان و افرادي كه داراي كارت بهداشتي نباشند ماه يكبار جديد گردد
د در معرض و نماينده شركت ميبايست ؛ ضمناً كارت هاي بهداشتي كاركنان . به هيچ عنوان نمي توانند در محيط كار كنند يد نماينده مناقصه گـزار نصـب شـود

ــد-35 ــوع ميباشـــــــ ــر ممنـــــــ ــراد ديگـــــــ و افـــــــ ــارگران ــط كـــــــ ــل توســـــــ در محـــــــ ــات ــتعمال دخانيـــــــ .اســـــــ
و هزينـه هـاي جـاري-36 و بدون تأخير ميباشد ضمناً تأمين كليه مـواد الزم و مزاياي پرسنل خود بصورت ماهيانه بـه عهـده پيمانكار ملزم به پرداخت حقوق

و تأمين مواد الزم ندارد.منو پيمانكار بوده در پرداخت حقوق به كاركنان  اقصه گزار هيچگونه مسئوليتي در قبال تأخير
37-. ، مناقصه گر متعهد مي گردد تا تعين پيمانكار نسبت به قرارداد اقدام نمايد و عدم تعيين پيمانكار جديد در صورت اتمام قرارداد
و ساير-38 و پيمانكار موظف است دستمزد و ماهانه تصوير ليسـت پرداخـت حقـوق هر ماه پرداخت نمايد مزايا براي كاركنان شاغل را برابر قانون كاردر پايان

ارائه نمايد تا عدم پرداخت به موقع حقوق كارگران باعث ايجـاد بيمارستان بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده به امور مالي 
و پايين آمدن كيفيتن كاركنان بكار گرفته شده مي باشد.ق نگردد ضمناً پرداخت وجه صورتحساب هاي پيمانكار منوط به رضايت نامه پرداخت حقو كارارضايتي

از حقوق  در مدت قرارداد به عهده پيمانكار–و بن كارگري–عيدي–پاداش–هرگونه افزايش اعم و غيره و حق تأهل . عائله مندي  ميباشد
39-. دو ماه صورت وضعيت ايشان را پرداخت ننمايد حق هيچگونه اعتراضي نداشته باشد در صورتي كه مناقصه گزار تا  پيمانكار موظف است
به-40 و تجهيزات مربوط و پرداخت بهاي تجهيـ، توسط كاركنان شركت بيمارستاندر صورت ايجاد خسارت به وسايل زات مربوطـه پيمانكار موظف به تعمير

. مطابق با نظر كارشناس مي  باشد
، نـوا--41 ، نوار تست داخل سـت ، تهيه برس و لباس پرسنل ، دستكش ، سفيد كننده ، ضد عفوني كننده ، تهيه مواد شوينده و كود ، گل ر خـارج تهيه بذر

در حين استفاده به عه و ساير مواد مصرفي مورد نياز و تعميرات ، تست دستگاه .تست  ده پيمانكار است



 بسمه تعالي
و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

، درمان شهرستان بروجرد  شبكه بهداشت

:–ي ميدان نواب صفو–بروجرد  42530043- 42530042تلفن

 بی خطر ساز زباله واحد کاری حجم رديف

و ساعت کاری-1 تا30/7 زمان  عصر30/19صبح
2-: شرح وظيفه

 صبح8تحويل سفتی باکس ھای پر از بخشھای بالينی از ساعت-1
و عصر وشب-2  جمع آوری زباله بخشھا در شيفت صبح
 تفکيک زباله عفونی از غير عفونی-3
و بی خطر سازی زباله ھای عفونیاست-4  ريل
و انتقال داده تا توسط-5 بعد از استريل نمودن زباله ھا را به محل جمع آوری زباله معمولی

 شھرداری به بيرون از بيمارستان حمل شود
و بی خطر ساز-6  نظافت دستگاه بی خطر ساز–نظافت محل دستگاه

و جايگاه جمع آوری و غير عفونینظافت اطراف زباله سوز  زباله عفونی
تحويل زباله عفونی از واحد خدمات شھری جھت بی خطر سازی وبعد از بی خطر سازی مجددا-7

 تحويل شھرداری گردد
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق-8

حجم کار روزانه واحد بی خطر ساز

کيلو گرم160حجم استريل زباله عفونی روزانه
عدد10روزانه سفتی باکس

کيلوگرم10مصرف پ9ستيک مخصوص اتوک9و روزانه



 بسمه تعالي
و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

، درمان شهرستان بروجرد  شبكه بهداشت

:–ي ميدان نواب صفو–بروجرد  42530043- 42530042تلفن

:csrواحد شرايط اختصاصي

 csrحجم كاري واحدرديف

و ساعت كاري-1 عصر30/19صبح تا30/7زمان
2-: شرح وظيفه

و آماده سازي آنها جهت عمل-1 و استريل و بسته بندي  شستشوي ست هاي جراحي
و بروز رساني ست هاي تاريخ گذشته-2  چك تاريخ ست استريل شده
آن crsتميز كردن دستگاه-3 و نظافت  يا استريل
و پانسمان ساير بخشها-4  استريل كردن ستت هاي بخيه
 انجام ساير امور محوطه طبق دستور مقام مافوق-5

و در واحد سي اس آرتوسط پرسنل آن واحد بسته بندي تاريخ گذاري ميگردد وسپس استريل مي شوندتمامي ست ها



 بسمه تعالي
و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

، درمان شهرستان بروجرد  شبكه بهداشت

:–ي ميدان نواب صفو–بروجرد  42530043- 42530042تلفن

: csrحجم كاري واحد

تعدادموجودستتعدادموجودستتعدادموجودست
عدديکپيچدرآوردنستعدديکتمپانوپ�ستیستعدديکسيستکتومیکلهست
عدددورفيکساتواکسترنالستعدديککورتاژستعدديکپروستاتکتومیست
عدديکواژينالھيسترکتومیستعدددوھموروئيدستعدديکخارجیجسمدرآوردنست
عدديکابدومينالھيسترکتومیستعدددوبوژیستعدديکواريسست
عدديکپروتزستدوعدد APR ستعدديکمردانفلزیسوندست
عدديک5/4 ستعدددونفرکتومیستعدديکسرک�ژست
عدديک5/4ارتوپدی ستعدديکگذاریکدنچرستعدديک DHS ست
عدديکدستارتوپدیجنرالستعدديکسرمتهستعدديک DCR ست
عدديکپاارتوپدیجنرالستعدديک WIHE ستعدديک سينوزيتست
عدديک5/4 پليتو پين ستعدددوعروقستعدديکتوراکسست
ششپينانواعستعدديکواريکوسست

عدد
عدديکپليتوپينست

عدديکبزرگسال/پاراتومیستعدديکپينراشستعدديکماستوئيدکتومیست
عددصدپيچتکانواعستعدددوپليتستعدديکفکشکستگیست
عددھفتپرپستعدديک5/4 پيچ ستعدددوبينیشکستگیست
عددھفتاسپاينالستعدديک5/3گذاری پيچ ستعدديکميکروسرجریست
)ساده گاز( پيچ تکعدديک5/3 پيچ ستعدددوپ�ستیسپتورينوست
)دارخطزگا( پيچ تکعدديک5/4 پيچ ستعددچھاراطفالجنرالست
)لنگاز(پيچ تکعدديک5/4 گذاری پين ستعددپنجبخيهست
)15و10 باندکشی( پيچ تکعدديک5/4 گذاری پيچ ستعدددهبزرگسالجنرالست
)15و10 ويبريل( پيچ تکعدديک اصلی5/3 پيچ ستعدديکاطفال/پاراتومیست
عددپنجفيکوستعدددو ناقصو کامل5/3 ستعدديک لوزهست

عدديکاسترابيسمست



 بسمه تعالي
و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

، درمان شهرستان بروجرد  شبكه بهداشت

:–ي ميدان نواب صفو–بروجرد  42530043- 42530042تلفن

 رديف
رختشويخانهواحدکاریحجم

و ساع-1 تا30/7ت کاری زمان  عصر30/19صبح
2-: شرح وظيفه

و تحويل آنھا بعد از شسته شدن به بخشھای1 و ساير بخشھا تحويل البسه کثيف از اتاق عمل ،زايشگاه
 مربوطه

آن-2 و محوطه اطراف  نظافت دستگاه ھای رختشويخانه
 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق-3

رفی واحد رختشويخانهمقدار کار ومواد مص

نوع خدمتتعدادنامرديف

روزانه 50پتو-1

روزانه 100شان-2

روزانه 200گان-3

روزانه 50ملحفه-4

روزانه 100پگ-5

مواد مصرفی
و تعداد15روزانه تعداد  عدد تايد ماشينی مصرف ميگردد3عدد وايتکس



 بسمه تعالي
و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

، درمان شهرستان بروجرد  شبكه بهداشت

:–ي ميدان نواب صفو–بروجرد  42530043- 42530042تلفن

 محوطه کاری حجم رديف

و ساعت کاری زم-1 و عصر ان  صبح
2-:  شرح وظيفه

 نظافت دائم تمام محوطه بيمارستان بصورت روزانه-1
و نظافت سپتينگ بيمارستان بصورت روزانه-2  سرکشی مداوم
و ضد عفونی نمودن سردخانه جسد بيمارستان بصورت روزانه-3  نظافت
و ھرس درختان طبق برنامه تنظيمی-4  آبياری
ن-5  مودن چمن ھای محوطه بيمارستان در صورت نياز کوتاه
و درمانگاه به صورت فصلی-6  نظافت پشت بام بيمارستان
و مداوم-7  تعويض زباله محوطه بصورت روزانه
 نظافت آبسرد کن محوطه بصورت روزانه-8
و درصورت نياز اط9ع به مسئول مربوطه-9  سرکشی شيرھای محوطه

ط- 10  بق دستور مقام مافوق انجام ساير امور محوله



 بسمه تعالي
و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

، درمان شهرستان بروجرد  شبكه بهداشت

:–ي ميدان نواب صفو–بروجرد  42530043- 42530042تلفن

مپيشنهاد قيمت جدول ) امام خمينيبيمارستان ناقصه بر اساس مشخصات مندرج در ساير اوراق ره  بروجرد(

 .......................................................................صالحيتدار شركت .....نماينده مدير عامل/به عنوان ......................................اينجانب ....
وپس از بازديد از محل وبا اطالع كامل از مناقصه وشرايط پس از بررسي وپذيرش تعهد ومسئوليت در مورد مطالب ومندرجات آگهي

.ذيل اعالم مينمايم شرايط كار مبلغ پيشنهادي خود را به تر تيب 

پيشنهاد قيمت به حروف( ريال))ريال به عدد( اد قيمتپيشنه كار نوعردبف
آر- خانه رخشوي1 و–سي اس آراستن

فضاي سبز اجراي–پيراستن محوطه 
و بي خطر سازي زياله گلكاري فصلي

:  نام ونام خانوادگي
مهر شركت كنندهوامضا  

:  آدرس
:  شماره تلفن تماس


