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  بسمه تعالی
  

  ءبها استعالمشرایط 
  

یـا   بـه افـراد   تجهیـز جعبـه هـاي آتـش نشـانی     در نظر دارد نسبت به  مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان
و بازدیـد از   واگـذاري ضمن مطالعـه دقیـق اسـناد     مقتضی است. اقدام نماید  ازطریق استعالم بهاذیصالح شرکتهاي 

مـورخ   چهارشـنبه  تا پایـان وقـت اداري روز   محل ، پیشنهاد قیمت خود را بهمراه سایر مدارك در خواستی حداکثر 
 -بلوار پزشک مجتمع بیمارسـتانی شـهید دکتـر بهشـتی     -کیلومتر سه بلوار قطب راوندينشانی کاشان  به 21/9/97

  . ل نمایند ارسا حراستدبیرخانه 
   :شرایط عمومی  -الف

داراي ثبـت رسـمی و مجـوز فعالیـت  و همچنـین       کارپیشنهاد دهنده باید ضمن توانایی مالی و فنی براي انجام  -1
تصویر مدارك این بند بصورت فتوکپی برابر اصل و ممهور بـه مهـر و   . باشد  از سازمان آتش نشانی هاي الزمتاییدیه 

  .        رسال گرددامضا شرکت در پاکت ب ا
واصل شده باشد ، پذیرفته و سایر پیشـنهادات واصـله بعـد     بیمارستانبه دبیرخانه در مهلت مقرر پیشنهاداتی 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  20مدت اعتبار پیشنهاد ها حداکثر  -4

  . قابل تمدید خواهد بود ) بیست روز دیگر ( مدت پیش بینی شده 
  . می باشد  کارفرماارایه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده از سوي  استعالم بهاوشرکت در  -5
کلیه کسورات قانونی ناشی از قرارداد بعهده شرکت طرف قرارداد بوده و دانشگاه در مواردیکه مکلف به کسـر آنهـا    -6

  . تحسابهاي پرداختی به شرکت کسر خواهد نمود باشد ، اقدام و از صور
استعالم ریال بابت سپرده شرکت در سی میلیون ریال بحروف  30,000,000پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  -7

 بیمارسـتان شـهید بهشـتی    بنـام   رفاه شعبه بیمارستان شـهید بهشـتی    نزد بانک 67478712به شماره حساب   بها
به عقد قـرارداد نشـوند ،   و یا نفر دوم حاضر  استعالمواریز و فیش آنرا در پاکت الف ارسال نمایند ، در صورتیکه برنده 

  . ضبط خواهد شد  کارفرماآنها به نفع  استعالمسپرده شرکت در 
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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 

  استعالمپاکت الف شامل تضمین شرکت در 
  : پاکت ب شامل 

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

 تصویر مجوز فعالیت ، رتبه بندي و سایر تاییدیه هاي الزم -
 گواهی حسن انجام کار و سایر اطالعات تکمیلی به همراه تصویر قراردادهاي منعقده ، رزومه کاري شرکت  -
 اي آن ممهور به مهر و امضا مجاز شرکتو پیوست ه استعالم بهااسناد  -

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

  بازگشایی می گردد که پاکات الف وب آنها موردتایید باشد پیشنهاد قیمت افرادي "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   استعالمبعنوان برنده اعالم و سپرده هاي شرکت در کارفرما صالح 
  . سپرده هاي سایر شرکت ها مسترد می گردد 

بـه اسـتثناء ایـام    ( روز کـاري   هفـت  مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و حداکثر ظـرف مـدت  استعالم بهابرنده  -11
. اقـدام نمایـد    قرارداددرصد مبلغ کل  هدنسبت به تسلیم ضمانت انجام تعهدات معادل  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

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

      که مشمول قـانون منـع مداخلـه کارکنـان در معـامالت دولتـی        نمودنداقرار  استعالم بهاشرکت کنندگان در    -13
  . د ننمی باش

توجیـه   کارفرمـا سه نفرکمتر باشـند و یـا قیمـت پیشـنهادي از نظـر       در شرایطی که تعداد شرکت کنندگان از -14
و در سایر موارد مطابق آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه عمل خواهـد  تجدید  استعالم بها اقتصادي نداشته باشد ، 

  . شد 



  
              دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                     

     مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی                                                                                                    

  شرایط اختصاصی استعالم بها  - ب
   عدد جعبه آتش نشانی 75تجهیز و سرویس تعداد , عمیر ت .1
سـال خـدمات پـس از     5ماه ضمانت و بـه مـدت    24کلیه اجناس می بایست از زمان نصب حداقل به مدت  .2

  .فروش داشته باشند
  .زینه ها در خصوص حمل و نقل بر عهده پیمانکار خواهد بودهکلیه  .3
ب جعبه باشـد  سدر صورت بروز هرگونه حادثه که ناشی از کیفیت پائین اجناس نصب شده  یا سرویس نامنا .4

نفـر بـی نـام صـادر شـده       2ارائه بیمه نامه مسئولیت شرکت که براي حداقل ( .عهده پیمانکار خواهد بود بر
  .)باشد پیوست قرارداد الزامی است

کلیه پرداخت ها منوط به تایید کارشناسان تاسیسات و بهداشت حرفه اي بیمارستان و تایید نهایی سـازمان   .5
  .آتش نشانی خواهد بود

  .پامچال و سد آتش ارائه گردد, آریا به ترتیب اولویت کیفی حداقل براي سه ماركقیمت پیشنهادي  .6
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 )ج(فرم پیشنهاد قیمت مخصوص پاکت 
  
  
  
  مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان: به 

  

بـا آگـاهی   ..................................  بـه شـماره ثبـت    ..........................به نمایندگی از شرکت ........................................... اینجانب

ل بدینوسیله پیشنهاد قیمت خودرا براي انجام کـ  تجهیز جعبه آتش نشانیاستعالم بها کامل و اطالع کافی از شرایط 

بــدون احتســاب  (.......................................................................................................ریــال،بحروف..................................... کــاربرابر

ــ ــزودهامالی ــر ارزش اف ــر )ت ب ــالیز زی ــق آن ــدارمطب ــت .اعالم می ــن شــرکت داراي مجــوز فعالی بشــماره  درضــمن ای

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

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

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

  

                                                                            

   پیشنهاددهندهمهروامضا مجاز                                                                                       

  : جزییات قیمت پیشنهادي

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................  
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قیمت پیشنهادي 
لبه ریا   

قیمت پیشنهادي  مارك سد آتش
ل به ریا  

قیمت پیشنهادي  مارك پامچا ل
لبه ریا  

مارك 
 آریا

 

قرمزجعبه تو کار با پایه قرقره هوزریلی         

متري 20قرقره هوزریلی کامل         

اینچ 1نازل شیر دار فلزي         

اینچ 1اینچشیر فلکه  1.5شیر فلکه         

سانتی متر 50شیلنگ رابط هوزریل         

اینچ 1.5هیدرانت         

اینچ 2.5هیدرانت         

اینچ 2.5در پوش هیدرانت         

اینچ 1، 2/1سه راه        

اینچ 1.5مغزي         

سانتی متر 50اینچ  1نیپل         

سانتی متر 50اینچ  1.5نیپل         

گالوانیزه 3زانو         

گالوانیزه 3توپیچ روپیچ         

اینچ 2/1،1بوشن         

سانتی متر 10اینچ  4/3نیپل         

 تفلون مایع سیم ایتالیا      
 نوار تفلون تهران      
کنده کاري،لوله کشی،تعویض و نصب جعبه با       

 مصالح و بنایی
 


