
  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

  مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی           

  بسمه تعالی
  

  ءبها استعالمشرایط 
  

تاسیسـات  , محوطـه سـازي  , عملیـات اجرایـی سـاختمانی    در نظـر دارد   بهشـتی کاشـان   مجتمع بیمارستانی شهید
ضمن مطالعه دقیق اسناد  مقتضی است. نماید  واگذار ءازطریق استعالم بهاذیصالح  به افراد خود را مکانیکی و برقی 

بهمـراه سـایر    رسـته ابنیـه   96ریب پیشنهادي خود را نسبت به فهرسـت بهـاي سـال    ضو بازدید از محل ،  واگذاري
کیلومتر سه بلـوار   –به نشانی کاشان  24/11/96مورخ  سه شنبهتا پایان وقت اداري روز مدارك در خواستی حداکثر 

  . ارسال نمایند  حراست مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی دبیرخانه  -قطب راوندي
   :یط عمومی شرا -الف

و همچنـین  داراي ثبـت رسـمی و مجـوز فعالیـت      کارپیشنهاد دهنده باید ضمن توانایی مالی و فنی براي انجام  -1
تصویر مدارك این بند بصورت فتوکپی برابر اصل و ممهور بـه مهـر و امضـا شـرکت در پاکـت ب      . باشد  الزمتاییدیه 

  .        ارسال گردد
واصل شده باشد ، پذیرفته و سایر پیشـنهادات واصـله بعـد     بیمارستانبه دبیرخانه قرر در مهلت مپیشنهاداتی که  -2

  . ازتاریخ مذکور ، ترتیب اثر داده نمی شود 
هیچ یک از شرکت کنندگان بجز در مواردي که در اسناد پـیش بینـی شـده باشـد ، نمـی تواننـد بـیش از یـک          -3

  . پیشنهاد تسلیم کنند 
 و برابـر این مدت حداکثر براي یک بـار  . روز به استثناء ایام تعطیل می باشد  20ها حداکثر مدت اعتبار پیشنهاد  -4

  . قابل تمدید خواهد بود ) بیست روز دیگر ( مدت پیش بینی شده 
مجتمـع  (کارفرمـا ارایه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیـین شـده از سـوي     استعالم بهاوشرکت در  -5

  . می باشد  )هید بهشتیبیمارستانی ش
در مواردیکه مکلف بـه کسـر    این مجتمعکلیه کسورات قانونی ناشی از قرارداد بعهده شرکت طرف قرارداد بوده و  -6

  . آنها باشد ، اقدام و از صورتحسابهاي پرداختی به شرکت کسر خواهد نمود 
بـه شـماره حسـاب      ءاستعالم بهـا کت در بابت سپرده شر یکصد میلیون ریالپیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  -7

واریز و فیش آنرا در پاکت الف ارسـال  بیمارستان بهشتی بنام کاشان  رفاه شعبه شهید بهشتی نزد بانک 67478712
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به عقد قرارداد نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه آنها بـه نفـع   نمایند ، در صورتیکه برنده مناقصه و یا نفر دوم حاضر 
  . خواهد شد ضبط  این مجتمع

کلیه مدارك درخواستی بشرح ذیل را در پاکت هاي جداگانه الك و مهر شده بگذارنـد و همـه   ، شرکت کنندگان  -8
  . رگشت نخواهد بود بضمناً محتویات پاکت ب قابل . پاکت ها را در لفاف مناسب و الك و مهرشده ارسال نمایند 

  پاکت الف شامل تضمین شرکت در مناقصه
  : ل پاکت ب شام

اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات و لیست سهام داران شرکت با ذکر سهام آنهـا ممهـور بـه مهـر و      -
  امضا مجاز شرکت

 تصویر مجوز فعالیت ، رتبه بندي و سایر تاییدیه هاي الزم -
  گواهی حسن انجام کار و سایر اطالعات تکمیلیبه همراه تصویر قراردادهاي منعقده ، رزومه کاري شرکت  -

 آخرین ترازنامه مالی شرکت -
 و پیوست هاي آن ممهور به مهر و امضا مجاز شرکت استعالم بهااسناد  -

  )پیوست(طبق فرم ج یک پیشنهاد قیمت مقطوع به عدد و حروف بطور خوانا و بدون قلم خوردگی: پاکت ج 
 وبررسـی آن  ودن پاکـات ب نسبت بـه گشـ   استعالم بهاسپرده شرکت در  ابتدا پاکات الف مفتوح و پس از کنترل -9

  پیشنهاد قیمت افرادي بازگشایی می گردد که پاکات الف وب آنها موردتایید باشد "وصرفااقدام 
پس از بازگشایی پاکت ج ، قیمت هاي پیشنهادي از نظر مالی ارزیابی و مناسب ترین قیمت با رعایـت صـرفه و    -10

نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهـداري و   استعالمدر  بعنوان برنده اعالم و سپرده هاي شرکتکارفرما صالح 
  . سپرده هاي سایر شرکت ها مسترد می گردد 

بـه اسـتثناء ایـام    ( روز کـاري   هفـت  مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و حداکثر ظرف مدتء استعالم بهابرنده  -11
. اقدام نمایـد   قرارداددرصد مبلغ کل  پنجعهدات معادل نسبت به تسلیم ضمانت انجام ت کارفرمابعد از اعالم ) تعطیل 

  . از انقضاء مهلت مقرر ، تعهدي براي انعقاد قرارداد نخواهد داشت  پس کارفرمادر غیر اینصورت 
و بشـرط تسـلیم ضـمانت نامـه انجـام       استعالم بهـا شرایط عمومی  3ظرف مدت مقرر  در بند  کارفرماچنانچه  -12

، اقدام به عقد قرارداد ننماید ، شرکت برنده مختار است استرداد ضمانت نامه هـاي   استعالم بهاتعهدات توسط برنده 
  . درخواست نماید  "کتباخودرا 

ضـمانتنامه  و درقبال تسلیم  پیش پرداختدرصد مبلغ کل قرارداد را بعنوان  بیستموافقت دارد معادل  کارفرما -13
موجب وقفه در انجام تعهـدات شـرکت   کن تاخیر در تحویل پیش پرداخت ، بانکی به طرف قرارداد پرداخت نماید ، ل

  . نخواهد بود 
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  . از هر پرداخت صورتحساب به طرف قرارداد کسر خواهد شد  درصد ده تضمین حسن انجام کار معادلبمنظور  -14
بعنـوان جریمـه    یلیون ریالیک ممعادل ، روزانه  تعطیلی کار شروع بکارطرف قرارداد ویابه ازاء هر روز تاخیر در -15

  . قرارداد کسر خواهد شد طرف تاخیر از مطالبات 
      کـه مشـمول قـانون منـع مداخلـه کارکنـان در معـامالت دولتـی          نمودنداقرار  استعالم بهاشرکت کنندگان در  -16

  . د ننمی باش
توجیـه   کارفرمـا دي از نظـر  در شرایطی که تعداد شرکت کنندگان از سه نفرکمتر باشـند و یـا قیمـت پیشـنها     -17

و در سایر موارد مطابق آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه عمل خواهـد  تجدید  استعالم بها اقتصادي نداشته باشد ، 
  . شد 

  شرایط اختصاصی استعالم بها  - ب
ها و دیگـر  پیمانکار اعالم می نماید که تشکیالت فنی و اجرایـی الزم بـراي اجـراي عملیـات در هـر یـک از بخشـ       -1

  .اعالم نماید را داردبیمارستانی شهید بهشتی کاشان که کارفرما  عفضاهاي وابسته به مجتم
  .روز می باشد 180مدت اجراي عملیات  -2
صـعوبت و  , طبقـات  , ارتفـاع  , تجهیـز کارگـاه   , به جز ضریب مذکور هیچگونه صریب دیگري به عنوان باالسري  -3

  .نخواهد گرفت منطقه به قیمت بهاي واحد تعلق
پیمانکار حق اعتراض به محل اجراي کار و میزان و نوع عملیاتی که در دستور کـار بـه وي واگـذار مـی شـود را       -4

  .ندارد
  .پیمانکار می بایست خود و کارگران خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت و حوادث نماید -5
  .اهد شداعتبار این طرح از محل اعتبارات هتلیگ دانشگاه تامین خو -6
  .پس از  تایید صورت وضعیت توسط  ناظر دفتر فنی دانشگاه  مبلغ قرارداد پرداخت خواهد شد -7
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 )ج(فرم پیشنهاد قیمت مخصوص پاکت 
  
  
  مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان: به 

  

..................................  بـه شـماره ثبـت    ............................................بـه نماینـدگی از شـرکت    ........................................... اینجانب

تاسیسات مکـانیکی و  , محوطه سازي, عملیات اجرایی ساختمانی استعالم بها با آگاهی کامل و اطالع کافی از شرایط 

         بحـروف ) ریـال 2,000,000,000جمعـا بـه مبلـغ    ( خودرا بـراي انجـام کـل کـار     ضریب پیشنهاديبدینوسیله برقی 

ــال ــارد ریـ ــالم .......................... دو میلیـ ــدارم اعـ ــماره   .میـ ــت بشـ ــوز فعالیـ ــرکت داراي مجـ ــن شـ ــمن ایـ درضـ

ــرکت ..... ........................................................از.............................................. مـــورخ ..............................................  بـــوده وآدرس شـ

ــانی ــه نش ــن .................................................................................................... ب ــماره تلف ................................................................... باش

  .میباشد..........................................دورنگار و 

  

                                                                                                                             

   پیشنهاددهندهمهروامضا مجاز                                                                                       


