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  بهشتیمجتمع بیمارستانی شهید دکتر   

  بسمه تعالی                                  

  عمومی واختصاصیشرایط 
  واگذاري خدمات ستجش تراکم استخوان

  
واگـــذاري خـــدمات ســـتجش در نظـــر دارد نســـبت بـــه  مجتمـــع بیمارســـتانی شهیدبهشـــتی کاشـــان

ضـــمن مطالعـــه دقیـــق اســـناد  مقتضـــی اســـت. اقـــدام نمایـــد ذیصـــالح  بـــه افـــراد تـــراکم اســـتخوان
حــداکثر تــا  د را بهمــراه ســایر مــدارك در خواســتی    و بازدیــد از محــل ، پیشــنهاد قیمــت خــو     واگــذاري

ــاریخ  ــان   13/3/97تـ ــانی کاشـ ــه نشـ ــتاز بـ ــت پیشـ ــا پسـ ــدي بـ ــب راونـ ــوار قطـ ــه بلـ ــومتر سـ ــد -کیلـ  واحـ
  . ارسال نمایند  حراست مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

   :شرایط عمومی  -الف
تصـویر مـدارك ایـن بنـد     . باشد  نی و حرفه اي  الزمداراي صالحیت فپیشنهاد دهنده باید ضمن توانایی مالی و  -1

  .        بصورت فتوکپی برابر اصل و ممهور به مهر و امضا در پاکت ب ارسال گردد
واصل شده باشد ، پذیرفته و سایر پیشـنهادات واصـله بعـد     بیمارستانبه دبیرخانه در مهلت مقرر پیشنهاداتی که  -2

  . می شود ازتاریخ مذکور ، ترتیب اثر داده ن
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  20مدت اعتبار پیشنهاد ها حداکثر  -4

  . قابل تمدید خواهد بود ) وز دیگر بیست ر( مدت پیش بینی شده 
  . می باشد  بیمارستانبه منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده از سوي  قیمتارایه پیشنهاد -5
درواقـع  ،  چنانچه کسـورات قـانونی بـه قراردادتعلـق بگیرد،قبـل ازپرداخـت سـهم طـرف قراردادکسرخواهدشـد          -6

  .ازقراردادتعلق خواهدگرفتدرصدسهم طرف قرارداد به درآمدخالص ناشی 
اسـتعالم  ریال بابت سپرده شـرکت در  بیست میلیون ریال بحروف  میلیون 20پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  7

مجتمـع بیمارسـتانی شـهید    بنـام   رفاه شعبه بیمارستان شـهید بهشـتی   نزد بانک 67478712به شماره حساب   بها
و یا نفـر دوم حاضـر بـه عقـد      استعالمارسال نمایند ، در صورتیکه برنده  واریز و فیش آنرا در پاکت الف دکتر بهشتی

  . ضبط خواهد شد  کارفرماآنها به نفع  استعالمقرارداد نشوند ، سپرده شرکت در 
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کلیه مدارك درخواستی بشرح ذیل را در پاکت هاي جداگانـه الك  ، شرکت کنندگان  -8
ضـمناً محتویـات پاکـت ب    . مناسب و الك و مهرشده ارسال نماینـد   و مهر شده بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف

  . رگشت نخواهد بود بقابل 
  پاکت الف شامل تضمین شرکت در مناقصه

  : پاکت ب شامل 
 و رزومه کاري تاییدیه هاي الزم -
 و پیوست هاي آن ممهور به مهر و امضا  استعالم بهااسناد  -
 )پیوست(طبق فرم ج بطور خوانا و بدون قلم خوردگی یک پیشنهاد مقطوع به عدد و حروف: اکت ج پ

  
 وبررسـی آن  نسبت بـه گشـودن پاکـات 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 
، قیمت هاي پیشنهادي از نظر مالی ارزیابی و مناسب ترین قیمت با رعایـت صـرفه و    پس از بازگشایی پاکت ج -10

نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداري  استعالمبعنوان برنده اعالم و سپرده هاي شرکت در  بیمارستانصالح 
  . و سپرده هاي سایر شرکت ها مسترد می گردد 

بـه اسـتثناء ایـام    ( روز کـاري   هفـت  از انعقاد قرارداد و حداکثر ظـرف مـدت   مکلف است قبلاستعالم بهابرنده  -11
اقـدام   قـرارداد درصـد مبلـغ کـل     دهنسبت به تسلیم ضمانت انجام تعهدات معـادل   بیمارستانبعد از اعالم ) تعطیل 
  . د داشت از انقضاء مهلت مقرر ، تعهدي براي انعقاد قرارداد نخواه پس بیمارستاندر غیر اینصورت . نماید 

و بشرط تسلیم ضـمانت نامـه انجـام     استعالم بهاشرایط عمومی  3ظرف مدت مقرر  در بند  بیمارستانچنانچه  -12
، اقدام به عقد قرارداد ننماید ، شرکت برنده مختار است استرداد ضمانت نامه هـاي   استعالم بهاتعهدات توسط برنده 

  . درخواست نماید  "کتباخودرا 
      که مشـمول قـانون منـع مداخلـه کارکنـان در معـامالت دولتـی         نمودنداقرار  استعالم بهادگان در شرکت کنن  -13

  . د ننمی باش
توجیـه   بیمارسـتان در شرایطی که تعداد شرکت کنندگان از سه نفرکمتر باشند و یا قیمت پیشـنهادي از نظـر    -17

و در سایر موارد مطابق آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه عمل خواهـد  تجدید  استعالم بها اقتصادي نداشته باشد ، 
  . شد 
درمواردیکه ذکري به میان نیامده است مطابق آیین نامه مالی ومعامالتی دانشـگاه وآخـرین قـوانین ومقـررات      – 18

  .مرتبط باموضوع قراردادرفتارخواهدشد
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  بهشتیمجتمع بیمارستانی شهید دکتر   

ــاطرف قراردادتســویه د بیمارســتان مجازاســت درهرمقطعــی قراردادراخاتمــه  -19 اده وب
  .حساب نماید وازاین بابت طرف قراردادحق هیچگونه اعتراضی ندارد

  وتعهدات طرف قراردادشرایط اختصاصی   - ب
جهت بررسـی احتمـال پـوکی اسـتخوان در بیمـاران       سرعت و دقت باالبا  دستگاه سنجش تراکم استخوان تامین -1

  .رداداستبعهده طرف قرا سرپایی و بستري بیمارستان
  جزتعهدات طرف قرارداد میباشدمصرفی و تعمیر و نگهداري دستگاه  هزینه تهیه کلیه موادپرداخت مسئولیت و  -2
  .بعهده طرف قرارداداستمسئولیت پرداخت کلیه حق و حقوق مسئول فنی مجري و نیروي انسانی مورد نیاز  -3
بعهـده طـرف   تمهیدات حفاظت ایمنـی و نظـارت بـر آن    مسئولیت اجراي قانون کار و تامین اجتماعی، تجهیز و  -4

 .قرارداداست
مکلف به ارائه تعهد کتبی مبنی بر ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات جـاري وزارت   طرف قراردادمسئول فنی  -5

ی و مسـئول فنـ   طرف قراردادبهداشت و درمان درطول مدت قرارداد بوده و مسئولیت هرگونه حادثه درمانی به عهده 
  . ایشان میباشد و بیمارستان در اینگونه موارد هیچگونه مسئولیتی ندارد

مـی   طـرف قـرارداد  تامین نیروي تخصصی و مناسب و کلیه لوازم مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد بر عهـده   -6
یچگونـه  باشد و راسا پاسخگویی کلیه موارد و همچنـین بیمـه حـوادث و مسـئولیت مـدنی بـوده و در ایـن مـوارد ه        

  .نمی باشد بیمارستانمسئولیتی متوجه 
 طـرف قـرارداد  جبران خسارت وارد آمده به دستگاه و بیماران یا سهل انگاري در رونـد ارائـه خـدمات بـه عهـده       -7

  .خواهد بود
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  بهشتیمجتمع بیمارستانی شهید دکتر   

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

  

 ...................................بـه نماینـدگی از شـرکت    ................................. .....کـدملی  ........................................... خـانم  /آقا اینجانب

ــت   ــماره ثب ــه ش ــماره  ............................. ب ــوز ش ــورخ ................................ داراي مج  ...................................از....................... م

قیمـت  بدینوسـیله   آن بیمارسـتان  واگذاري خدمات سنجش تراکم استخوان ی کامل و اطالع کافی از شرایط آگاهبا

  .اعالم می دارم  بشرح ذیلپیشنهادي خود را 

  "درصد ازدرآمدخالص قرارداد .................. درصد ومیزان سهم طرف قرارداد ...................... میزان سهم بیمارستان "

باشــــماره تلفــــن .................................................................................................... بــــه نشــــانی اینجانــــب آدرس ضــــمناً 

ــت ــراه  ............................................. ثابـ ــن همـ ــار .......................................... تلفـ ــتی  ..........................................دورنگـ کدپسـ

  .میباشدجهت ابالغ مکاتبات ........................................ 
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