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و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

1
 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

 نوبت دومآگهي مناقصه عمومي:
و توزيع غذا)–(تهيه  طبخ

و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان در نظر دارد بـا توجـه بـه و بـه منظـور دانشگاه علوم پزشكي و مشـاركت بخـش مجوزهـاي صـادره توسـعه

 ، و توزيع غذاي واگذاري تهيه،امورخصوصي ، از مراكز تابعه خود بيمارستان شهيد رحيميطبخ و بـه مـدت يكسـال بـا مشخصـات را بـه شـرح ذيـل

، از طريق مناقصه ؛ مندرج در شرايط اختصاصي توجـه بـه مـتن لذا از اشخاص واجد شرايط دعوت مي شود بـا به اشخاص صالحيتدار واگذار نمايد

و ساير  .اين آگهي و ارائه پيشنهادات خود اقدام نمايند ، نسبت به شركت در مناقصه  اسناد

:  نحوه دريافت اسناد مناقصه

:05/05/98لغايت03/05/98متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  مي توانند به طريق زير اقدام نمايند

(به نشاني و www.lums.ac.ir:مراجعه به سايت دانشگاه و چاپ اوراق مناقصه بر روي كاغذهاي) .A4دريافت  تكرو

:  نحوه ارائه پيشنهادات

و ساير اسناد مناقصه در مهلت زماني به15(ساعت14/05/98لغايت پايان وقت اداري روز05/05/98پيشنهادات دانشگاه تحويل واحد حراست)

) . )سومطبقه–2ساختمان شماره–ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خ معلم-دانشگاه : خرم آباد واحد حراستنشاني داده مي شود

.1نكته و امضاء شود ، مهر  : كليه اسناد مناقصه بايد توسط متقاضي

د2نكته ، به سايت ، تا روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات .: الزم است متقاضيان عزيز  انشگاه مراجعه نمايند

: و مكان افتتاح پاكات دريافتي  زمان

، ابتدائاً روززمان پيش بيني شده جهت افتتاح :-15/05/98شنبه مورخسهپيشنهادات ؛ مي باشد12ساعت ، ليكن اين زمان ممكن است تغيير يابـد

، مي توان با شماره تلفن . 066-33314618علي ايحال جهت اطالع از زمان افتتاح پاكات  تماس حاصل نمود

معاونـت توسـعه-2طبقـه–1سـاختمان شـماره–مكان : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه به نشاني : ستاد دانشگاه علوم پزشكي اسـتان لرسـتان

. و منابع  مديريت
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2
 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

: رايط عمومي مناقصهش
1-:  مدارك الزم جهت شركت در اين مناقصه

و نـه بـه تصوير كليه–الف ، (امضا ميبايست به صورت دسـتي باشـد و امضا شده است. ، كه تمامي صفحات آن توسط مناقصه گر مهر اسناد مناقصه

 صورت مهرِ امضا)

،3شماره تكميل شده فرم–ب گر شامل : نام اين مناقصه و ...–شماره اقتصادي–كد پستي–آدرس–مناقصه  شماره تلفن

كه تصوير–پ و كساني راكارت ملي مديران اجرايي و حقوقي .دارند صالحيت امضاي اسناد مالي

(موضوع فعاليت شركت ميبايست با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد.). تصوير اساسنامه شركت–ت

و آخرين تغييرات–ث . يا تصميمات تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس  شركت

و امور اجتماعياز صالحيت گواهيتصوير–ج .در زمينه موضوع مناقصه اداره كار

(در صورت مساوي بودن ساير شرايط، اولويت با شركت داراي گواهي بيشتر است). گواهي-چ و توزيع غذا  هاي حسن سابقه در انجام امور طبخ

، برنده مناقصه مكلّف به و نيز تأييدتصديق امضاء خود نزد يكي از دفاتر اسناد رسمي تبصره : پس از اعالم برندگان ، ، كشور تمامي مدارك فـوق

(همچون : اداره ثبت شركت ها  ؛ در غيـر اينصـورت دانشـگاه مجـاز بـه ضـبط–دفتر اسناد رسمي–از مراجع صالحيتدار و...) مي باشـد اداره كار

.  تضمينات پيمانكار خواهد بود

راجع به منع مداخله وزرا ونمايندگان مجلسين وكارمندان دولت در معامالت«مناقصه گر اقرار مي نمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانون–2

، به هيچ وجه اشخاص، نمي باشد» 1337دولتي وكشوري مصوب ديماه  و تسويه حساب با دانشگاه و تعهد مي نمايد كه تا پايان اجراي قرارداد ؛

د ، كارفرما اختيار مذكور ، زيرا در غير اينصورت ازر قانون فوق را در موضوع قرارداد سهيم نسازد و جبران خسارات وارد بر خود فسخ قرارداد

.  محل تضمينات پيمانكار را دارد

، از نحوه مناقصه–3 و شرايط آن اطالع كافي كسب–موضوع–مناقصه گر بايد قبل از ارائه پيشنهاد و نسبت به وظـايف خـود مقتضيات محل نمايد

و نقض  و آگاهي نمي تواند هيچ يك از مفاد شرايط را ناديده گرفته ، مناقصه گر با عذر عدم اطالع ؛ بديهي است .آشنايي كامل داشته باشد  نمايد

گ–4 و تكاليف تعيين شده از سوي واحد مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات .شركت در مناقصه  زار است

، ترتيب اثر نخواهد داد.–مشروط–دستگاه مناقصه گزار به پيشنهادات مبهم–5  فاقد سپرده وپيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد

(اعم از : بيمه،ماليات،عوارض وساير موارد) كه بابت معامله به طرف قراردا–6 د(پيمانكار) دستگاه مناقصه گزار اختيار دارد هرگونه كسور قانوني

. و كارفرما قانوناً مكلف به كسر آن مي باشد را از بهاي كاركرد يا كاالي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد  تعلق مي گيرد

و سپرده هـاي–7 و دوم پس از طي مراحل قانوني مسترد ، تضمين مناقصه گران به استثناء برندگان اول برنـدگان فـوق پس از تعيين برنده مناقصه

. (با برنده اول) به آنها مسترد خواهد شد  پس از عقد قرارداد

.1تبصره  : برنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد

، تضـمين : در صورتي كه برنده اول به هر نحو از انعقاد قرارداد2تبصره امتناع يا از دادن تضمين(انجام تعهدات) در مهلت مقـرر خـودداري نمايـد

، مناقصه داراي برنده دوم باشد قرارداد بـا برنـده  و چنانچه بر اساس مقررات دوم شركت در مناقصه آن شركت به نفع مناقصه گزار ضبط مي گردد
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3
 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

؛ در صورت امتناع برنده دوم از انعقاد قرار ، تضمين وي نيز به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط مـي منعقد مي شود داد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر

. و مقررات مشخص مي شود و نتيجه مناقصه بر اساس قوانين  گردد

، الزم است در زمان عقد قرارداد–8  مين انجام تعهداتتضبه عنوان درصد مبلغ قرارداد5به منظور اطمينان از انجام تعهدات از سوي برنده مناقصه

(ضمانتنامه بايد تا پايان مدت قرارداد معتبر و صادره از بانك هاي-قابل تمديد-به صورت ضمانتنامه بانكي به مناقصه گزار تسليم شود بي قيدوشرط

و در صورتي كه حداكثر تا  و به سود دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان باشد). (به صورتاز يك هفتهمورد قبول مناقصه گزار زمان اعالم برنده

، براي اين كار ؛ شخص دوم نيز براي تسليم ضمانتنامه حداكثر كتبي) و از شخص دوم دعوت به عمل خواهد آمد ، تضمين برنده ضبط اقدام نشود

. يك هفته م فرصت دارد ، از سوي پيمانكار ، منوط به ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي .آزادسازي ضمانتنامه فوق ي باشد

، مبلغ  ازارائه قراردادپس درپايان ازپيمانكاركسرخواهدشدكهتضمين حسن انجام كار عنوانبه درصدازهرپرداخت10همچنين پس از انعقاد قرارداد

و با تأييد كارفرما انجام گواهي .ويبه كارتوسط ناظر قرارداد  مستردخواهدشد

به20مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر-9 .روز  استثناي ايام تعطيل خواهد بود

در– 10 ، مدارك دريافتي وي در صورت وجود مستنداتي دالّ بر عدم رضايت مناقصه گزار از شخص شركت كننده در مناقصه طي سال هاي قبل

و شخص مزبور حق اعتراض نخواهد داشت .   كميسيون مناقصه مفتوح نمي شود

تا– 11 ؛ عليهذا ضروري است مناقصه گران نرخ25مناقصه گزار مختار است در صورت تمايل مقدار مورد معامله را درصد افزايش يا كاهش دهد

، ادعايي عليه مناقصه گزار يا كارفر ما هاي واحد خود را به نحوي ارائه نمايند كه در طول مدت قرارداد در صورت كاهش يا افزايش حجم كار

. نداشته و متحمل زيان نشوند  باشند

، براي– 12 و يا تجديدنظر در هر قسمت از اسناد مناقصه را قبل از انقضاء مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادات خود مناقصه گزار حق تغيير يا اصالح

، به اطال و اگر چنين موردي پيش آيد اصالحات فوق از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه ؛ ع كليه شركت كنندگان در مناقصه خواهد محفوظ مي دارد

، به سـايت و قبل از ارائه پيشنهاد خود به دبيرخانه دانشـگاه رسيد . علي ايحال الزم است مناقصه گران عزيز جهت اطالع از آخرين تغييرات مناقصه

و در صورت نياز اصالحات الزم را اعمال نمايند .   مراجعه نمايند

از– 13 (شـركت در مناقصـه) برنـده مناقصـه مسـترد هرگاه مناقصه گزار ، تضمين و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد اجراي خدمات

و برنده حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت .   خواهد شد

ت«56هرگاه معلوم شود كه مناقصه گران با هم تباني كرده اند طبق ماده– 14 و ارجاع كار به پيمانكارانآيين نامه » شخيص صالحيت

.06/06/67مصوب ، با آنان برخورد خواهد شد  هيأت وزيران

 مدير عامل وهر يك از اعضاي هيات مديره شركت(مناقصه گر) نميتوانند مدير عامل ويا عضو هيأت مديره شركتهاي مشابه باشند.– 15

و پاسخ به سؤاالت مناقصه گران– 16 .ارائه طريق ، الزاماً به معني تأييد پيشنهاد نمي باشد

17 –، و عودت داده نخواهد شد (غير از تضمين شركت در مناقصه) به همراه پيشنهادات به عنوان دارايي مناقصه گزار تلقي شده  همه اسناد واصله

به–ارائه–و به اين ترتيب هر گونه هزينه كه براي تهيه . آزمايش يا ساير فعاليت هاي مربوط  مناقصه صرف شده نيز قابل پرداخت نخواهد بود

18 –، ، به استثناي بخـش هـايي كـه عالمـت محرمانـه دارنـد مناقصه گزار هيچگونه تعهدي در قبال محرمانه بودن تمام يا بخشي از اطالعات واصله

؛ در اين صورت هر سندي كه عالمت محرمانه دارد از طرف مناقصه گزار به همان  درجه از محافظت جهت افشاء آن به شخص ثالـث بـه نخواهد داد

.  عمل خواهد آورد كه در مورد اطالعات غير عمومي خود
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4
 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:

؛ بديهي اسـت در صـورت مضي(انقضـاء) مـدت فـوق هيچگونـه– 19 ، يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها مي باشد مهلت اعالم اعتراضات به مناقصه

.  اعتراضي مسموع نخواهد بود

، با توجه به صالحديد– 20 ، حجم ممكن است مناقصه گزار نيازهاي اعالم شده كاهش يا افزايش يابـد؛ بنـابراين الزم اسـت تا قبل از انعقاد قرارداد

. ، قيمت هاي خود را به نحوي ارائه كنند كه كاهش يا افزايش فوق خللي در روند اجراي تعهدشان ايجاد نكند  مناقصه گران عزيز

. يا برندگان درج آگهي در روزنامه بر عهده برنده هزينه– 21  مناقصه مي باشد

22–. ، توسط مناقصه گزار تأمين شده است و منابع مالي موضوع مناقصه  اعتبار

23–.  مناقصه گزار در رد يا پذيرش پيشنهادات ارسالي اختيار تام دارد

به– 24 و شروع و دسـتمزد مناقصه گر تعهد مي نمايد در صورت برنده شدن و پرداخـت هزينـه هـاي جـاري ، توانايي الزم جهـت انجـام كـار كار

و در صورت عدم پرداخت مطالبات توسط كارفرما تا  ؛ .سهكاركنان خود را دارا است ، ميبايست كار خود را مطابق قرارداد ادامه دهد  ماه

؛– 25 و خدمت نمايد فلذا دانشگاه مي تواند پاكات پيشنهادي اشخاصي كه بيش هر پيمانكار فقط مي تواند در يك محل برنده

.  از يك پاكت ارائه نموده اند را گشايش نكند

، مشـروط بـه– 26 ، موجب حذف از دور مناقصـه ، از پيمانكاري كه سابقه همكاري با دانشگاه را داشته عدم رضايت هر يك از واحدهاي دانشگاه

. ، خواهد بود  نظر كميسيون مناقصه

ج شـركت كننـده.--27 (حداقل ممكن)يك شركت كننده باشد كميسيون دربازگشايي پاكـت درصورتي كه تعداد شركت كنندگان حائزشرايط

 مختاربوده ودرصورتي كه قيمت پيشنهادي مناسب باشد كميسيون مي تواند نسبت به انتخاب ايشان به عنوان برنده مناقصه اقدام نمايد
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5
 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خيابان معلم- خرم آباد

 2202030نمابر:– 2202149تلفن:-441صندوق پستي:


 در ��������: راه���� 
1–:  تعاريف

: ، به شرح ذيل تعريف مي گردند  واژگان به كار برده شده در اين مناقصه
. (يا كارفرما) : دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان كه اين مناقصه را برگزار مي كند  الف ) مناقصه گزار

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

و ساير اوراق پيوست ....–طرح قرارداد–شرايط اختصاصي–د ) اسناد مناقصه : متشكل از شرايط عمومي  فرم پيشنهاد قيمت
و خدمات بهداشتي درماني كشور آيين«ه ) آيين نامه : منظور و دانشكده هاي علوم پزشكي و معامالتي دانشگاه ها .» نامه مالي  است

2–: ايعمومي نوع مناقصه  يك مرحله
3–: و توزيع غذاي–تهيه موضوع مناقصه . از واحدهاي شهيد رحيمي بيمارستان طبخ  تابعه دانشگاه

و منابع دانشگاه با حضور : رئيس دانشگاه يا نماينده وي وي–مكان : سالن جلسات معاونت توسعه مديريت و منابع يـا نماينـده مـدير امـور–معاون توسعه مديريت
ح و در ؛ مناقصه گران نيز در صورت تمايل و در صورت لزوم ساير مسئولين ذيربط انجام خواهد پذيرفت و با موافقـت كميسـيون مالي يا نماينده وي د گنجايش سالن

و مكان افتتاح پاكات پيشنهاد ، به منزله ابالغ رسمي زمان ي ميباشد بدون اينكـه نيـازي مناقصات مي توانند در جلسه افتتاح پيشنهادها شركت نمايند . وجود اين بند
.  به ارسال دعوتنامه باشد

و چگونگي ارائه تضمين–4 ، نوع م«مبلغ :ناقصهشركت در «
( : الف .000/000/200/2مبلغ تضمين  مي باشد
( :ب و چگونگي ارائه تضمين مل 0110901516007به دو صورت : واريز وجه نقد به حساب شماره مبالغ زيرنوع به نام دانشگاه علوم پزشكي استانيبانك

، تأمينيالرستان . ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه كداقتصادي دانشگاه-ir 760170000000110901516007شماره شبامي گردد
 6813833946كدپستي-14000282251شناسه ملي-411199958955

:هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ سيبا بانك ملي بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز 2178354904003 ريال مي باشد كه به حساب شماره000/300نكته
 را در پاكت الف قرار دهندواصل فيش آن 

.» نام پرداخت كننده«: در قسمت1نكته ، مي بايست نام شركت مناقصه گر به عنوان يك شخصيت حقوقي قيد شود  فيش واريزي يا ضمانتنامه بانكي
.2نكته ، ارجحيت دارد  : ارائه ضمانتنامه بانكي نسبت به واريز وجه

5–:  نحوه تنظيم پاكات
(الف)1 و با حروف بزرگ به صورت ، دقيقاً .–(ب)–: هريك از پاكت ها بايد بر حسب مورد (ج) مشخص شوند
.–: درج نام موضوع مناقصه2 و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاكت ها الزامي است و آدرس مناقصه گر  نام،شماره تماس
و مهر3 و الك . : همه پاكت ها بايد در لفاف مناسب  شده قرار داده شوند
ال4 و به صـورت (كه همگي آنها نهايتاً در يك پاكت گذاشته مي شوند) تنظيم و اسناد مناقصه در سه پاكت مجزّا و مهـر شـده ارائـه : الزم است كليه پيشنهادات ك

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

ب (جهت توضيح .)» راهنماي شركت در مناقصه«4ه بند تضمين شركت در مناقصه  رجوع شود
2:: (ب)  پاكت

و در هيچ يك از اسناد اين پاكت نبايد اشاره اي به قيمت پيشنهادي شود و بازرگاني زير باشد و اطالعات فني (ب) بايد محتوي مدارك . پاكت
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و توزيع-1-5 (طبخ  غذا) باشد.اساسنامه شركت كه حاوي شرح فعاليت در رشته مورد نياز
 آگهي روزنامه رسمي ثبت شركت-2-5
ي روزنامه رسمي كه داراي اعتبار باشد.آگهآخرين تغييرات-3-5
 آدرس دقيق پيمانكار به همراه شماره تلفن تماس.-4-5
و امور اجتماعي.-5-5  گواهي تعيين صالحيت معتبر از اداره كار
 داقل به مدت سه ماه.حتعهد كتبي مبني بر عدم درخواست مطالبات خود-6-5
و-8-5  گواهي هاي حسن سابقه در انجام امور طبخ وتوزيع غذا دو نمونه قرارداد

3:: (ج)  پاكت

و حروف ذكر گردد) (قيمت ها به عدد  پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده
7–:  ساير نكات
(ب) نبايد به هيچ عنوان1 و (الف) و مدارك ارائه شده در پاكت ، پيشـنهاد شـركت : اسناد ؛ در صورت اعالم قيمت در پاكات ذكر شـده حاوي قيمت پيشنهادي باشد

.  كننده باطل مي گردد
2.  : پيشنهاد قيمت ميبايست فقط در جدول پيش بيني شده درج شود
3.  : هر مناقصه گر مي تواند تنها يك پيشنهاد مالي ارائه نمايد
و مشروط4 .: به پيشنهادات مبهم، مخدوش  توجهي نخواهد شد
و قابل گواهي تا قبل از پايان مهلت ارائه پيش5 و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي .: هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني  نهادات انجام شود
6.  : ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد
ب7 . : كليه هزينه هاي مربوط و تكميل پيشنهاد به عهده مناقصه گر خواهد بود ه تهيه
:–نحوه افتتاح پيشنهادات–8 و نحوه اعالم برنده  چگونگي ارزيابي
1. و مكان مقرر  : تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان
.–: تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان2 و شركت كنندگان در جلسه  حاضران
ت3 .: گشودن پاكت و احراز صحت آن و كنترل آن  ضمين(الف)
4. (الف)  : افتتاح پاكت فني بازرگاني(ب) در صورت احراز صحت پاكت
5. و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول ، و امضا و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك  : باز كردن پاكت قيمت(ج)
و امضاي صورتجلسه الزم با ذكر–: تهيه6 . تنظيم  كليه موارد توسط كميسيون مناقصات
7. ، توسط كميسيون مناقصات اعالم خواهد شد و دوم پس از بررسي هاي فوق الذكر  : برنده اول

.1نكته ، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد  : تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول
ا2نكته .: پس و تضمين ساير مناقصه گران عودت داده خواهد شد ، ، تضمين آنان نگهداري و دوم ز تعيين برندگان اول
؛ وكميسـيون مـذكور در رد يـا3نكته و اسـناد مناقصـه اتخـاذ خواهـد شـد پـذيرش : تصميمات كميسيون مناقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه هـا

، . پيشنهادات با ذكر دليل  مختار مي باشد
ا4نكته و ابطال پيشنهاد قيمت خود را ندارند . مگر اينكه كميسيون مناقصـات ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف ز كليـه مناقصـه : بعد از گشايش پاكت ها

. و تكميل پيشنهادات را طي مهلت خاص مطرح نمايد  گران درخواست اصالح
.: حفاظت از پاكت هاي قيمت8 ، جهت استرداد آنها به ذينفع و تضمين پيشنهاد هاي رد شده
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