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بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان  


خدمات مربوط به فضاي سبز مناقصه برگه استعالم بها
معاونـت محتـرم توسـعه    13/09/97-13812/97/111به اسـتناد مجـوز شـمارة    در نظر دارد مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر 
مور جاري) را به بخـش  تصدي فضاي سبز این مرکز (شامل نگهداري، آبیاري، کاشت و سایر امدیریت و منابع دانشگاه در نظر دارد 
قیمت واگذار نماید.خصوصی با شرائط ذیل و به کمترین

اجراي عملیات موضوع قرارداد با رعایت استانداردهاي الزم و ایجاد بستر مناسب مربوطه به فضاي سبز به نحو پیمانکار ملزم به -1
.مطلوب و عالی می باشد

وسایل و سایر مواد مورد نیاز با کیفیت عالی و اسـتاندارد  اهر و استفاده از تجهیزات،ملزم به بکارگیري عوامل انسانی مپیمانکار -2
گـل و  -می باشد.بدین لحاظ تهیه کلیۀ ابزارآالت و تجهیزات کار مضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد( تهیه و تامین بذر چمـن 

کود بر عهدة کارفرما می باشد)
دامات تکمیلی مربوط به موضوع قرارداد شامل گلکاري فصلی، وجین و ... در موعد زمانی مورد نظر متعهد به اجراي اقپیمانکار -3

می باشد.جهت افزایش بازدهی مطلوب فضاي سبز
حفاظـت فنـی   رعایـت دسـتورالعملهاي  قوانین و مقررات مربوط به حفظ بهداشت محیط کارگاه و رعایت کلیۀپیمانکار ملزم به -4

مت پرسنل تحت امر و اشخاص ثالث بوده، بدیهی است مسئولیت عدم رعایت مفاد این ماده و بروز خسارت و حفظ سالصوص ،درخ
لطمات مادي و معنوي به اشخاص ثالث و پرسنل شاغل ، متوجه شخص پیمانکار می باشد و کارفرما در این خصوص فاقد هرگونـه  

مسئولیتی می باشد.
ــزمپیمانکــار -5 ــه مل ــهمقــررات قــوانین ورعایــتب ــوط ب ــامین اجتمــاعی درخصــوص کــار و مرب بکــارگیري شــده پرســنل ت

می باشد.
پیمانکار مکلف به معرفی کتبی پرسنل مورد نیاز و اجازه اشتغال، پس از اخذ نظر کارفرما و تایید صالحیت و گزینش نهایی مـی  -6

جهت اشتغال پرسنل، کارفرما موظف به تعیین جایگزین باشد. بدیهی است در صورت اعالم نظر کارفرما مبنی بر سقوط شرائط الزم 
با رعایت شرائط مفاد این ماده می باشد.

% ارزش قرارداد می باشد.10پیمانکار ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به میزان -7
واحد خدمات مراجعه نمایند .بهشرکت کنندگان جهت بازدید فضاي سبز مرکز -8
برنده مناقصه در پایان هر ماه ,پس از گواهی ناظر تعیین شده و تایید نهایی کارفرمـا وفـق مبلـغ پیشـنهادي     اهیانهحق الزحمه م-9

برنده وپس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .
برنده مناقصه در پایان قرارداد به مفاصا حساب مالیاتی و تامین احتماعی و ارائه آن به کار فرما می باشد .-10

مدارك مورد نیاز و نحوه ارسال :
بمدارك تعیین صالحیت شرکت شامل اساسنامه وآگهی آخرین تغییرات و گواهی امضاء در پاکت - 1
بحســاب ســپرده شــماره  -تومــانو نهصدوشصــت هزارمیلیــون ســهعــادل م–ریــال 39.600.000فــیش بــانکی بــه مبلــغ  - 2

آموزشی درمانی شهداي عشایر و نزد بانک ملی ایران شعبه الغدیر خرم آباد  بعنوان تضمین مرکزبنام 0110805954004
الفشرکت در مزایده در پاکت 
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فرم پیشنهاد قیمت در پاکت ج قرار داده شود.- 3
پس ازاولـین روز انتشـار   24/09/97ظهر 12نهادات به دبیرخانه بیمارستان شهداي عشایر ساعتآخرین مهلت تحویل پیش-4

0می باشدمناقصه اوراق 
به پیشنهادات مبهم ، مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نمی شود.  -5
گذار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .مناقصه-6

اعث حذف متقاضی از لیست شرکت کنندگان توسـط کمیسـیون معـامالت خواهـد     عدم رعایت هرکدام از موارد فوق ب-7
شد.

نمی توانند بیش از یک پیشنهاد را تسلیم نمایند.مناقصههیچ یک از شرکت کنندگان در-8
ل از تا قبـ مناقصهگذار محق به اعمال هرگونه تغییرات در اسناد مناقصهبلحاظ امکان بروز شرایط خاص پیش بینی نشده , -9

اتمام فرصت شرکت در مزایده می باشد . لذا متقاضیان ضروریست تا قبل از اتمام مهلت آخرین اطالعات مربوط به برگزاري 
طریق سایت پیگیري نمایند.ازمزایده را 

الی منـدرج در آیـین نامـه مـ    سایر موارد که در این استعالم بها مناقصه منظور نگردیده است بر اساس شـرایط و مقـررات   -10
معاالتی اعمال و اجرا میگردد.

فرم پیشنهاد قیمت

دستمزد پیشنهادي براي خدمات فضاي سبز در یک ماه 

نام و نام خانوادگی :  

تاریخ:                                                                  مهر و امضاء


