
 
                                                                                                                                                 

                                           دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                               
                                                                          شهید دکتر بهشتی               مرکز آموزشی درمانی                

  ءبها استعالمشرایط 
ازطریـق   یـه بخشـها و محوطـه خـود     کل سم پاشیانجـام  در نظر دارد نسبت به  شهیدبهشتی کاشان درمانی, مرکز آموزشی

و بازدید از محل ، پیشنهاد قیمت خـود را بهمـراه    واگذاريضمن مطالعه دقیق اسناد  مقتضی است. اقدام نماید  ءاستعالم بها
کیلـومتر سـه بلـوار قطـب     به نشانی کاشان    24/3/99 مورخ  شنبهتا پایان وقت اداري روز سایر مدارك در خواستی حداکثر 

  . ارسال نمایند شهید دکتر بهشتی  مرکز آموزشی درمانیواحد حراست -راوندي
   :شرایط عمومی  -الف

تصویر مدارك این بند بصورت . باشد  معاونت بهداشتی دانشگاه پیشنهاد دهنده باید داراي ثبت رسمی و مجوز فعالیت از  -1
  .        دفتوکپی برابر اصل و ممهور به مهر و امضا شرکت در پاکت ب ارسال گرد

واصل شده باشد ، پذیرفته و سایر پیشـنهادات واصـله بعـد ازتـاریخ      بیمارستانبه دبیرخانه در مهلت مقرر پیشنهاداتی که  -2
  . مذکور ، ترتیب اثر داده نمی شود 

تسـلیم   هیچ یک از شرکت کنندگان بجز در مواردي که در اسناد پیش بینی شده باشد ، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد -3
  . کنند 

مـدت   و برابـر این مدت حداکثر براي یـک بـار   . روز به استثناء ایام تعطیل می باشد  20مدت اعتبار پیشنهاد ها حداکثر  -4
  . قابل تمدید خواهد بود ) بیست روز دیگر ( پیش بینی شده 

  . می باشد  کارفرماشده از سوي ارایه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین  استعالم بهاوشرکت در  -5
کلیه کسورات قانونی ناشی از قرارداد بعهده شرکت طرف قرارداد بوده و دانشگاه در مواردیکه مکلف به کسـر آنهـا باشـد ،     -6

  . اقدام و از صورتحسابهاي پرداختی به شرکت کسر خواهد نمود 
بـه   اسـتعالم بهـا  ریال بابت سپرده شـرکت در   میلیونشش ریال بحروف  6,000,000پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  -7

واریز و فـیش   بیمارستان شهید بهشتی کاشاننام ب رفاه شعبه بیمارستان شهید بهشتی نزد بانک 67478712شماره حساب  
رکت در به عقـد قـرارداد نشـوند ، سـپرده شـ     و یا نفر دوم حاضر  استعالمآنرا در پاکت الف ارسال نمایند ، در صورتیکه برنده 

  . ضبط خواهد شد  کارفرمامناقصه آنها به نفع 
کلیه مدارك درخواستی بشرح ذیل را در پاکت هاي جداگانه الك و مهر شده بگذارند و همه پاکـت هـا   ، شرکت کنندگان  -8

  . رگشت نخواهد بود بضمناً محتویات پاکت ب قابل . را در لفاف مناسب و الك و مهرشده ارسال نمایند 
  استعالمف شامل تضمین شرکت در پاکت ال

  : پاکت ب شامل 
اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات و لیست سهام داران شرکت با ذکر سهام آنها ممهور به مهر و امضـا مجـاز    -

  شرکت
 سایر تاییدیه هاي الزمتصویر مجوز فعالیت  و یا  -
 رزومه کاري شرکت  -



 
 ر و امضا مجاز شرکتو پیوست هاي آن ممهور به مه استعالم بهااسناد  -

طبـق فـرم    یک پیشنهاد قیمت مقطوع به عـدد و حـروف بطـور خوانـا و بـدون قلـم خـوردگی       : پاکت ج 
  )پیوست(ج
اقـدام   وبررسـی آن  نسـبت بـه گشـودن پاکـات ب     استعالم بهـا سپرده شرکت در  ابتدا پاکات الف مفتوح و پس از کنترل -9

  که پاکات الف وب آنها موردتایید باشد پیشنهاد قیمت افرادي بازگشایی می گردد "وصرفا

پس از بازگشایی پاکت ج ، قیمت هاي پیشنهادي از نظر مالی ارزیابی و مناسب ترین قیمت بـا رعایـت صـرفه و صـالح      -10
نفرات اول و دوم تا زمان عقد قـرارداد نگهـداري و سـپرده هـاي      استعالمبعنوان برنده اعالم و سپرده هاي شرکت در کارفرما 

  . ر شرکت ها مسترد می گردد سای
بعد از ) به استثناء ایام تعطیل ( روز کاري  هفت مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و حداکثر ظرف مدتاستعالم بهابرنده  -11

 کارفرمـا در غیر اینصورت . اقدام نماید  قرارداددرصد مبلغ کل  دهنسبت به تسلیم ضمانت انجام تعهدات معادل  کارفرمااعالم 
  . از انقضاء مهلت مقرر ، تعهدي براي انعقاد قرارداد نخواهد داشت  پس
و بشرط تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات توسط  استعالم بهاشرایط عمومی  3ظرف مدت مقرر  در بند  کارفرماچنانچه  -12

درخواسـت   "کتبانت نامه هاي خودرا ، اقدام به عقد قرارداد ننماید ، شرکت برنده مختار است استرداد ضما استعالم بهابرنده 
  . نماید 

  . درصد از هر پرداخت صورتحساب به طرف قرارداد کسر خواهد شد  ده بمنظور تضمین حسن انجام کار معادل -13
بعنـوان جریمـه تـاخیر از     میلیـون ریـال   2، روزانه معادل  شروع بکارطرف قرارداد ویاتعطیلی کاربه ازاء هر روز تاخیر در -15

  . قرارداد کسر خواهد شد طرف بات مطال
  . د ننمی باش که مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی نمودنداقرار  استعالم بهاشرکت کنندگان در  -16
توجیـه اقتصـادي    کارفرمـا در شرایطی که تعداد شرکت کنندگان از سه نفرکمتر باشند و یـا قیمـت پیشـنهادي از نظـر      -17

  . و در سایر موارد مطابق آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه عمل خواهد شد تجدید  استعالم بهاءه باشد ، نداشت
  ءشرایط اختصاصی استعالم بها  -ب 
انـواع مـوش ،انـواع سوسـري، انـوع پشـه ، مگـس ، کـک ، شـپش ، سـاس و           ( مـوذي  و جوندگان سمپاشی علیه حشرات  -1

در چهار نوبت بصورت فصـلی انجـام   )طبقات تا پشت بام و حیاط ها و محوطه هاي اطراف (  در کل فضاي بیمارستان)موریانه
  .خواهد شد 

ذکر چهار بار سمپاشی دلیل بر انجام چهار مرحله کار نبوده بلکه تعداد دفعات سمپاشی بستگی به وجود آلودگی و یا : تبصره 
  .اعالم نیاز کارفرما دارد

  .کارفرما سمپاشی موردي و مقطعی به تعداد دفعات مختلف می تواند انجام گردد در صورت نیاز و دستور: تبصره 
  .و بصورت مرحله ایی انجام خواهد گرفت بیمارستان  پرداخت حق الزحمه پس از تایید کارشناس بهداشت محیط-2
حادثه اي بـراي کـارگران و   موظف است کلیه اصول ایمنی و حفاظتی را به منظور پیشگیري از بروز هرگونه  برنده استعالم -3

اشخاص در محیط کار پیش بینی نمایند و نیز براي کارگران لباس مناسب کار و وسـایل کـار مناسـب و وسـایل ایمنـی الزم      
  .تهیه کند

  .در صورتی که عملیات مبارزه در دو نوبت متوالی فاقد اثر بوده کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید  -4
مکلف است براي مبارزه  شیمیایی با حشرات و جانوران موذي صرفاً از سموم مجاز با مصارف بهداشـتی کـه    برنده استعالم -5

  .توسط وزارت بهداشت اعالم می گردد استفاده نماید



 
نسبت به رعایت کلیه موارد احتیاطی و ایمنـی  , برنده استعالم مکلف است جهت انجام مبارزه شیمیایی-6

  .فرموالسیون و دوز مجاز اقدام نماید, انقضاء, از جمله تاریخ تولید  مندرج بر روي برچسب سموم
 بایستی مواد شیمیایی SDSبرگه  و وجود سم کاربرد نحوه فرموالسیون، مصرف، تاریخ سم، سازنده کارخانه اعتبار تأیید -7
  .گیرد صورت واحد بهداشت بیمارستان نظر با
 تجهیـزات  و پاشـی  سـم  تجهیزات کاربرد نحوه محیط، بهسازي خصوص در الزم آموزش هاي است مکلف برنده استعالم -8

 ایمنی و حفاظتی نکات رعایت شیمیایی، مواد و سموم به محیط آلودگی از نحوه جلوگیري مبارزه، روش هاي فردي، حفاظت
  .نمایند ارائه خود کارکنان کلیه به معاونت بهداشتی هماهنگی با را ... و
 فعـال،  شناسـایی کلـونی هـاي    مراحل تمام شامل و نبوده طعمه گذاري به محدود صرفاً جوندگان علیه کنترلی عملیات -9

الشـه   معدوم سـازي  و جمع آوري فعال، غیر کلونی هاي کردن مسدود مجدد، طعمه گذاري و طعمه ها پایش گذاري، طعمه
  .می باشد ها

 نیاز در صورت و داشته اختیار در نیز را موریانه با مبارزه تجه نیاز مورد مواد و وسایل ابزار، است موظف برنده استعالم -10
  .دهد انجام نیز را زدایی موریانه عملیات

 نیز و شده تهیه مربوطه سم پادزهر ماده،  SDS برگه و مصرفی سم اساس بر بایستی پاشی سم اقدامات انجام از پیش -11
 .ددگر فراهم مسموم افراد نجات اولیه اقدامات انجام مقدمات

 لـزوم،  صـورت  در تـا  باشـند  داشـته  کامل آگاهی سموم SDSبرگه  اطالعات به نسبت بایستی کارگران سمپاش کلیه -12

 .گیرد قرار استفاده مورد آنان دانسته هاي
 .باشد داشته طوالنی ابقایی دوره نباید بیمارستان در مصرفی سم -13
 مـوثر،  نـوع مـاده  (شـامل   سـموم  MSDSضروري  اطالعات و ودهب استاندارد بسته بندي داراي بایستی مصرفی سموم -14

 تحـت  المللـی  بـین  نظـر اسـتانداردهاي   از باید سموم طرفی از. نوشته شده باشد آن روي بر)  ... و پادزهر مصرفی، غلظت
 .باشد ایران نیز کشور استاندارد اداره قبول مورد که بوده معتبر آزمایشگاه یک کنترل
 آمـوزش  و درمـان  بهداشـت و  وزارت تائید مورد و مجاز استفاده مورد سموم لیست آخرین میبایست برنده استعالم: 1تبصره

 .نمایند ارائه را صالح ذي مراجع و پزشکی

کشـور   سـموم  بر نظارت هیأت ضوابط و مقررات مطابق باید سموم نگهداري بندي هاي بسته و ظروف برچسب : 2تبصره     
  .مربوطه باشد خصاتمش حاوي

   .باشد خطر کم گروه هاي از االمکان حتی بایستی مصرفی سم ولی هستند خطرناك سموم همه -15
  . شود پاشی سم الزم حد در و دقت به بایستی شده تعیین نقاط تمام -16
 محیط اقدامات پایش یبایست جوندگان اکتوپارازیت هاي مهار منظور به نیز و موش الشه هاي شدید آلودگی به توجه با -17
  .گیرد صورت آنها آوري جمع و الشه ها یافتن منظور به

 .نماید خودداري متفرقه افراد به سم و شیمیایی مواد هرگونه تحویل از برنده استعالم  می بایست -18
  . کند توجه محیط از آن حذف اثرات به و مبارزه مورد آفت برنده استعالم می بایست به -19
   .کند اقدام محیط از آنها حذف به نسبت شده نابود آفات بقایاي شدن دیده محض به استعالم بایستیبرنده  -20

برنـده   توسـط  سـم  ظـروف  و باقیمانـده  و نگـردد  رهـا  محیط در سموم باقیمانده سمپاشی عملیات از می بایست بعد: تبصره
  .گردد دفع ایمن بطور استعالم



 
 در مانده باقی سم خطر تا شود داده کافی آموزش بایستی دهش سمپاشی محل در مستقر افراد به  -21

  .کنند فعالیت محیط در کامل احتیاط با و درك نموده را محیط
 پاشـی  سـم  مکـان  پاشـی،  سم علت(درجدولی با عناوین  بایست می جوندگان و حشرات با مبارزه برنامه انجام گزارش -22

 پاشـی،  سـم  سـاعت  و تـاریخ  و روز شـده،  اسـتفاده  سـم  و غلظت مقدار ،شده استفاده تجهیزات استفاده، مورد سموم شده،
بـراي هـر دوره    )مسئول واحد بهداشت تائید امضاء، فنی، و کارشناس پاشی سم متصدي مشخصات شده، پاشی سم مساحت

کـان سمپاشـی   الزم به ذکر است در مواردي کـه ام  .آن به واحد بهداشت ارائه شود سوابق و شود توسط برنده استعالم تکمیل
  .وجود ندارد مراتب به اطالع واحد بهداشت برسد

برنده استعالم می بایست کمک هاي اولیه در هنگام بـروز مسـمومیت را بـه همـراه خـود داشـته باشـد کـه در صـورت           -23
  .مسمومیت هریک از کارگران خود از آن استفاده نماید

و در شـرایط بحـران در بیمارسـتان    ) شب یا صـبح (در هر زمان درصورت صالحدید کارفرما، برنده استعالم موظف است  -24
  .اقدام به سمپاشی نماید

جهـت سمپاشـی محـیط    ) سـالم (برنده استعالم پس از شناسایی محیط می بایست به تعداد کافی نیروي کار و دسـتگاه   -25
یزات سمپاشی را داشـته باشـند تـا در    الزم به ذکر است تمامی کارگران می بایست مهارت استفاده از تمام تجه. (فراهم نماید

در صـورت هرگونـه خرابـی دسـتگاه و تجهیـزات      . هنگام کار، به دسـتگاه و محـل هـاي مـورد سمپاشـی آسـیبی وارد نشـود       
  .)بیمارستانی جبران خسارت وارده به عهده برنده استعالم خواهد بود

  .سن خلق با کلیه پرسنل بیمارستان باشندکلیه کارگران برنده استعالم می بایست داراي صالحیت عمومی و ح -26
  .کلیه کارگران برنده استعالم می بایست داراي پوشش مناسب با آرم شرکت سمپاشی باشند -27
از سمومی استفاده نمایـد کـه   ... ، اتاق عمل و ICU ،CCUبرنده استعالم می بایست در بخش هاي درمانی ویژه شامل  -28

  .رات موثر باشدفاقد بوي ناخوشایند و داراي اث
  .برنده استعالم یا نمایند وي می بایست راسآ به عملکرد نیروهاي سم پاشی در موقع سم پاشی نظارت نماید -29
ل فرم ارزیابی عملکرد پیمانکار براي هر دوره و بر اسـاس میـزان  امتیـاز کسـب شـده      پرداخت مبلغ قرارداد پس از تکمی-30

  .خواهد بود



 
  

  

 سمپاشی بیمارستان چک لیست ارزیابی عملکرد پیمانکار

 محور ارزیابی ردیف
حد اکثر 

 امتیاز
امتیاز 
 مکتسبه

 توضیحات

1 
لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردي شامل ماسک، دستکش، گان، کاور 

     20 ....کفش و 

     20 لزوم استفاده از پوشش مناسب مخصوص شرکت سمپاشی با آرم مخصوص 2

3 
پاش از نحوه کارکرد با دستگاه و نوع داشتن اطالعات کافی نیروهاي سم

     40 سموم و پادزهر آنها

     30 عدم استعمال دخانیات در فضاي بیمارستان 4

     70 موثر بودن سمپاشی انجام شده در خصوص حذف یا کاهش مگس 5

     70 موثر بودن سمپاشی انجام شده در خصوص حذف یا کاهش سوسري آلمانی 6

7 
اشی انجام شده در خصوص حذف یا کاهش سوسري موثر بودن سمپ

     70 آمریکایی

8 
طعمه گذاري انجام شده در خصوص حذف یا کاهش /موثر بودن سمپاشی

     70 موش

9 
طعمه گذاري انجام شده در خصوص حذف یا کاهش /موثر بودن سمپاشی

     70 سایر آفات

     100 رضایت پرسنل بیمارستان از انجام سمپاشی 10

11 
نظارت مستمر کارفرما بر نحوه سمپاشی اعم از محل مورد سمپاشی، مقدار 

     100 سم مورد استفاده محیط

12 
استفاده از سموم مورد تأیید وزارت بهداشت و داراي فرموالسیون، دوز مجاز 

     60 و تاریخ مصرف

     10 ...)اخالقی، ظاهري و (به کار گیري نیروي انسانی داراي صالحیت عمومی  13

     30 حضور به موقع در هنگام اعالم نیاز کارفرما 14

     20 حذف کلنی هاي غیرفعال، جمع آوري و معدوم سازي الشه ها 15

     20 استفاده از حشره کش هاي ابقایی و استفاده از سموم غیر مقاوم 16

     30 در اختیار قراردادن به موقع سموم مورد نیاز ناظر بیمارستان 17

   30 عدم استفاده از سموم کلره و فسفره در مکان هاي بسته 18
  
 
 



 

 حور ارزیابیم ردیف
حد اکثر 

 امتیاز
امتیاز 
 مکتسبه

 توضیحات

     10 عدم رهاسازي باقیمانده و ظروف و بسته بندي سموم در محیط بیمارستان 19

20 
نحوه گزارش دهی مبارزه با حشرات و جوندگان محیط بیمارستان بعد از 

     30  فرآیند سمپاشی مطابق  قرارداد

     40 وجود نیروي سمپاش، تجهیزات و سموم مورد نیاز به تعداد کافی 21

22 
استفاده از سموم فاقد بوي ناخوشایند و داراي اثرات موثر براي بخش هاي 

     30 درمانی ویژه و حساس

     20 ر موارد خاصاطالع رسانی در صورت عدم امکان سمپاشی د 23

     10 عدم آسیب رسانی به اموال و مستغالت بیمارستان در هنگام سمپاشی 24

   0 1000 جمع کل

 مسئول واحد بهداشت       
  

مدیریت بیمارستان         
  

                                                   
  
  



 

  
  

  
  
  

 )ج(فرم پیشنهاد قیمت مخصوص پاکت 
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