
 
 

 
  

    بسمه تعالی

  خدمات بخش سنگ شکن مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتیء بها استعالمشرایط 
خدمات بخش سنگ شـکن خـود بـه    واگذاري در نظر دارد نسبت به  مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان

قیـق  ضـمن مطالعـه د   مقتضی اسـت . اقدام نماید  ءازطریق استعالم بهاذیصالح  به افراد صورت خرید خدمت
تـا پایـان   و بازدید از محل ، پیشنهاد قیمت خود را بهمراه سایر مـدارك درخواسـتی حـداکثر     واگذارياسناد 

 3کیلـومتر    -کاشـان بـه نشـانی   یابه صورت دستی با پست پیشتاز  14/12/96وقت اداري روز دوشنبه مورخ 
  . ارسال نمایند  حراستدبیرخانه مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی  -بلوار قطب راوندي

  .قید گردد "مربوط به استعالم سنگ شکن"روي پاکت حتما عبارت 
   :شرایط عمومی  -الف

داراي ثبـت رسـمی و مجـوز فعالیـت و      کـار پیشنهاد دهنده باید ضمن توانایی مالی و فنـی بـراي انجـام     -1
ل و ممهور به مهـر و امضـا   تصویر مدارك این بند بصورت فتوکپی برابر اص. باشد  الزم هاي همچنین تاییدیه

  .        شرکت در پاکت ب ارسال گردد
واصـل شـده باشـد ، پذیرفتـه و سـایر پیشـنهادات        بیمارستانبه دبیرخانه در مهلت مقرر پیشنهاداتی که  -2

  . واصله بعد ازتاریخ مذکور ، ترتیب اثر داده نمی شود 
پیش بینی شده باشد ، نمی توانند بیش از یـک  هیچ یک از شرکت کنندگان بجز در مواردي که در اسناد  -3

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

  . قابل تمدید خواهد بود ) بیست روز دیگر ( مدت پیش بینی شده  و برابر
      کارفرمـا ه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکـالیف تعیـین شـده از سـوي     ارای استعالم بهاوشرکت در  -5
  . می باشد  )مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی( 
کلیه کسورات قانونی ناشی از قرارداد بعهده شرکت طرف قرارداد بوده و دانشـگاه در مواردیکـه مکلـف بـه      -6

  . به شرکت کسر خواهد نمود  کسر آنها باشد ، اقدام و از صورتحسابهاي پرداختی
بابت سپرده شرکت در  چهل میلیون ریالریال بحروف  40,000,000پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  -7

 بیمارستان شهید بهشـتی بنام  شهید بهشتی شعبه رفاه  نزد بانک 67478712به شماره حساب   استعالم بها
بـه عقـد قـرارداد    صورتیکه برنده مناقصه و یا نفر دوم حاضر  واریز و فیش آنرا در پاکت الف ارسال نمایند ، در

  . ضبط خواهد شد  این مجتمعنشوند ، سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع 



 
 

کلیه مدارك درخواستی بشرح ذیل را در پاکت هاي جداگانـه  ، شرکت کنندگان  -8
ضمناً محتویـات  . شده ارسال نمایند الك و مهر شده بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و الك و مهر

  . رگشت نخواهد بود بپاکت ب قابل 
  استعالمپاکت الف شامل تضمین شرکت در 

  : پاکت ب شامل 
اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات و لیست سهام داران شرکت با ذکر سـهام آنهـا ممهـور بـه      -

  مهر و امضا مجاز شرکت
 ر تاییدیه هاي الزمتصویر مجوز فعالیت ، رتبه بندي و سای -
گواهی حسن انجام کـار و سـایر اطالعـات    به همراه تصویر قراردادهاي منعقده ، رزومه کاري شرکت  -

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

  )پیوست(طبق فرم ج و بدون قلم خوردگی یک پیشنهاد قیمت مقطوع به عدد و حروف بطور خوانا: پاکت ج 
وبررسی  نسبت به گشودن پاکات ب 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  آن
پیشنهادي از نظر مالی ارزیابی و مناسب ترین قیمت بـا رعایـت   پس از بازگشایی پاکت ج ، قیمت هاي  -10

صـه نفـرات اول و دوم تـا زمـان عقـد      قبعنوان برنده اعالم و سپرده هاي شرکت در مناکارفرما صرفه و صالح 
  . قرارداد نگهداري و سپرده هاي سایر شرکت ها مسترد می گردد 

بـه اسـتثناء   ( روز کـاري   هفـت  داد و حداکثر ظرف مدتمکلف است قبل از انعقاد قراراستعالم بهابرنده  -11
 قـرارداد درصد مبلغ کـل   10نسبت به تسلیم ضمانت انجام تعهدات معادل  کارفرمابعد از اعالم ) ایام تعطیل 
  . از انقضاء مهلت مقرر ، تعهدي براي انعقاد قرارداد نخواهد داشت  پس کارفرمادر غیر اینصورت . اقدام نماید 

و بشـرط تسـلیم ضـمانت نامـه      استعالم بهـا شرایط عمومی  3ظرف مدت مقرر  در بند  کارفرماه چنانچ -12
، اقدام به عقد قرارداد ننمایـد ، شـرکت برنـده مختـار اسـت اسـترداد        استعالم بهاانجام تعهدات توسط برنده 

  . درخواست نماید  "کتباضمانت نامه هاي خودرا 
مداخلـه کارکنـان در معـامالت    که مشـمول قـانون منـع     نمودندقرار ا استعالم بهاشرکت کنندگان در   -13

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

التی و در سـایر مـوارد مطـابق آیـین نامـه مـالی و معـام       تجدید  استعالم بها توجیه اقتصادي نداشته باشد ، 
  . دانشگاه عمل خواهد شد 

  



 
 

  شرایط اختصاصی استعالم بها  - ب
شرکت کننده مکلف است اداره وارائه کلیه خدمات مربوط به بخش سنگ شـکن وبهـره بـرداري ازدسـتگاه     )1

سنگ شکن مستقردربیمارستان رامطابق نظرمسـئول فنـی واحـد مربوطـه وهمچنـین برنامـه ریـزي دراداره        
سنگ شکن رابه صورت تخصصی که توسط کارفرمـا بـه وي ابـالغ میشـود انجـام       مجموعه وهمکاري بابخش

  .دهد
  ).نفرخواهدبود3حداقل تعدادمورد نیاز( .تامین نیروي انسانی متخصص بعهده پیمانکار میباشد) 2
پرداخت کلیه حق وحقوق پرسنل به کارگیري شده ازجمله حـق السـعی ،سـنوات ،عیـدي ،ایـاب وذهـاب       )3

اجراي کامل قوانین کاروتامین اجتماعی وتجهیزوتمهیدات حفاظت وایمنـی وغیـره برعهـده    ،مرخصی وبیمه و
  .پیمانکارمیباشد وکارفرما هیچگونه مسئولیتی ازاین بابت ندارد

جبران خسارت واردآمده عمدي به دستگاه ویاسهل انگاري درمراقبت واستفاده ازدسـتگاه ویـاعیوب ناشـی    )4
  .وامکانات تحویلی ،به عهده شرکت کننده میباشدازعدم استفاده صحیح ازدستگاه 

 شرکت کننده راسا پاسخگوي کلیه مسائل حقوق ومزایـاي عوامـل مـورد اسـتفاده خـود درایـن قـرارداد و       )5
همچنین بیمه حوادث ومسئولیت مدنی وغیره بوده ودر این خصوص هیچگونـه مسـئولیتی متوجـه کارفرمـا     

  .نخواهد شد
سایر مقامات ذي صالح اجراي مفاد قرارداد مغایر قوانین ومقررات تشخیص  ویا هرگاه به تشخیص کارفرما) 6

اجتنـاب ناپـذیر باشـد ، ضـمن فسـخ       صدوردستورالعمل وبخشنامه هاي بعدي ،ضـرورت فسـخ قـرارداد    با ویا
  .ادعایی ازشرکت کننده سلب گردید یکطرفه قرارداد ، حق هرگونه  اعتراض یا

طوري برنامه ریزي نماید که واحد سنگ شکن درتمام ایـام سـال آمـادگی ارائـه      شرکت کننده موظف شد)7
  .خدمت به ارباب رجوع وکلیه بیماران راداشته باشد

رعایت کلیه قوانین ومقررات جهت کارکنان وبیماران برعهده شرکت کننده است لذا درصورت بـروز حادثـه   )8
مسئولیتی نداشته وتمام مسئولیت اعم ازبیمه حوادث هیچ گونه  حین کار براي عوامل شرکت کننده ،کارفرما

  .جانی ،مالی وغیره برعهده شرکت کننده میباشد
باکلیـه پزشـکان    و شرکت کننده متعهد است مطابق برنامه زمانبندي واحد سنگ شکن ارائه خدمت نماید)9

  .مربوطه کمال همکاري ومساعدت راداشته باشد
نین ومقررات مربوط به واحـد سـنگ شـکن وتعرفـه هـاي مربوطـه       شرکت کننده متعهد گردیدتمامی قوا)10

درپذیرش بیماران رادرست ومناسب انجام ودرصورت قصـور راسـا پاسـخگو وازمطالبـات ایشـان      )دولتی وآزاد(
کسر خواهد شد ونیز تعهد مینماید که موارد نظـافتی ،بهداشـتی ،فنـی واخالقـی رارعایـت نمـوده ودرحفـظ        

وال دولت دراختیار خود کوشاباشددرغیر اینصورت راسا مسئول جبران خسـارت  حراست ونگهداري مناسب ام
  .است 

  .شرکت کننده حق واگذاري موضوع قرارداد راجزعا یا کال به غیرندارد)11



 
 

شرکت کننده موظف به رعایت اصل امانتداري وحفـظ اسـرارواطالعات دانشـگاه    )12
بـر فسـخ قـرارداد فـی مـابین ،برابـر قـرارداد بـاوي         ،بیمارستان وواحد مربوطه بوده ودرصورت تخلـف عـالوه   

  .رفتارخواهد شد
شرکت کننده موظف است پرسنل مربوطه خود راتحت پوشش بیمه مسئولیت قرارداده وهزینه مربوطه را )13

راسا پرداخت نماید ودرصورت عدم اجرا،کارفرمامجازاست قرارداد رابه طوریکجانبه فسخ نموده لذادرهرصـورت  
اشـی ازآن بـه عهـده خـود     گونه تعهدي درخصوص حوادث احتمالی نخواهـد داشـت وعواقـب ن    کارفرما هیچ

  .می باشدشرکت کننده 
به منظور جبران نیازهاي بیمارسـتان وبـه منظـور خریـد خـدمات مـورد        منعقده باتوجه به اینکه قرارداد)14

ع کامـل پـذیرفت کـه    نیازبخش سنگ شکن بیمارستان منعقد گردیده است ،لذا شرکت کننـده بـاعلم واطـال   
نیروي بیمارستان یا دانشگاه نبوده وکارفرما مجاز است به تشخیص خود درهرمرحله قرارداد رابدون هیچگونه 

  .قید وشرطی خاتمه دهد
مبلغ مندرج دراین استعالم بااحتساب کلیه مزایاي منـدرج درقـانون کاروتـامین اجتمـاعی ازجملـه حـق       )15

اشعه ،حـق بیمـه ومسـئولیتهاي اجـراي قـانون کاروتـامین اجتمـاعی         السعی ،عیدي ،سنوات ،مرخصی ،حق
  .،تجهیزوتمهیدات حفاظت وایمنی کار اعالم وارسال شود

پرداخت مبلغ این قرارداد که به صورت ماهانه دروجه شرکت کننـده قابـل پرداخـت اسـت ،پـس ازارائـه       )16
لذاکلیـه  .رفرما،قابـل اعمـال اسـت    لیست وفیش درآمدي وکارکردهرماهه دستگاه توسط شرکت کننده بـه کا 

پرداختها پس ازدریافت گزارش صورت وضعیت اعالمی هر ماهه وپس ازگـواهی نـاظر وتائیـد کارفرمـا وکسـر      
  .کسورات قانونی در وجه شرکت کننده قابل پرداخت خواهدبود

محـل قابـل   بـوده وتنهـامبلغ قـرارداد ازایـن      تمامی درآمدهاي حاصله ازواحد سنگ شکن براي کارفرما) 17
  .             پرداخت خواهد بود

لذادرموارد اورژانسـی ارائـه خـدمات    .خواهد بود14الی 8ارائه خدمات موضوع این قرارداد درساعات کاري )18 
انجـام  20لغایت 16موضوع این قرارداد درخارج ازوقت فوق بادرخواست ناظر وتائید کارفرما درساعتهاي اضافه 

  .خواهدشد
نقضی شدن گارانتی  دستگاه واستفاده ازآن درصورتی که دستگاه جایگزین خریداري ونصـب  باتوجه به م)19

گردد ،شرکت کننده موظف به پذیرش هرگونه اعمال نظر کارفرما درخصوص مدت قرارداد بـوده ومـدت ایـن    
 قرارداد درهرزمان  ازطرف کارفرما قابل تغییر یافسخ یکطرفـه مـی باشـد وشـرکت کننـده ازایـن بابـت حـق        

  .هیچگونه اعتراض وادعایی راندارد



 
 

  
  

 )ج(مخصوص پاکت  فرم پیشنهاد قیمت
  
  
  
  مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان: به 

  

با ..................................  به شماره ثبت ..........................به نمایندگی از شرکت ........................................... اینجانب
  ت بخش سنگ شکن مجتمع بیمارستانی شهید دکتر خدمااستعالم بها آگاهی کامل و اطالع کافی از شرایط 

ــتی ــل کـــاربرابر       بهشـ ــراي انجـــام کـ ــت خـــودرا بـ ــیله پیشـــنهاد قیمـ ..................................... بدینوسـ

ــالیز زیــرطبــق آ .......................................................................................................ریــال،بحروف درضــمن .اعالم میــدارمن

ــماره   ــت بشـ ــوز فعالیـ ــرکت داراي مجـ ــن شـ ــورخ .............................................. ایـ .............................................. مـ

ــه   ............................................................. از ــرکت بـــــــــــــــ ــوده وآدرس شـــــــــــــــ بـــــــــــــــ

باشــــــــــــماره تلفــــــــــــن  ............................................................................................. .......نشــــــــــــانی

  .میباشد..........................................دورنگار ................................................................... 
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