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تان لرستان  دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی اس


استعالم بها واگذاري پارکینگ برگ
معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 10881/97/111هداي عشایر به استناد مجوز شمارة مرکز آموزشی درمانی ش

به بخش خصوصی با شرائط ذیل و به باالترین قیمت 1/9/98لغایت 1/9/97از مورخدر نظر دارد تصدي پارکینگ این مرکز را 
لذا از کلیه اشخاص حقوقی (شرکتهاي واجد صالحیت) جهت شرکت در این مزایده دعوت بعمل می آید.ر نماید.واگذا

شرایط:
پیمانکار ملزم به دریافت هزینه ورودي پارکینگ براساس قیمت مصوب مراجع ذیصالح می باشد .-1
ه، بدین لحاظ و با عنایت به اهمیت حفاظت و صیانت از اموال و پیمانکار متعهد به بکارگیري و استخدام افراد صالح مورد نیاز بود-2

خودروهاي مراجعین به مرکز، ضروریست اسامی پرسنل شاغل و مورد نظر جهت اخذ صالحیت عمومی و گزینش بصورت مکتوب به 
کارفرما معرفی گردد.

اعم از خودرو و موتور می باشد.پیمانکار ملزم به طراحی و صدور قبض ویژه پارکینگ جهت وسایل نقلیه وارده-3
پیمانکار ملزم به اجراي قوانین و مقررات مربوط به حفظ بهداشت محیط کارگاه و آئین نامه هاي حفاظت فنـی بـوده و در ایـن    -4

دچار خسارت و یا بروز سـانحه  یا اشخاص ثالث در محیط پارکینگ خصوص چنانچه و به هر نحو ممکن هر یک از پرسنل شاغل و 
دیده، مسئولیت آنرا به شخصه بر عهده داشته و مرکز در این فقره مبري از هرگونه تعهد و مسئولیت می باشد.گر
پیمانکار مکلف به اجراي قوانین و مقررات ویژه کار و امور اجتماعی در رابطه با پرسنل تحت امر بوده و مرکز در این خصـوص  -5

هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نمی باشد.
در راستاي اجراي طرح تکریم ارباب رجوع و همچنین حساسیت و اهمیت وظایف محوله باین مرکز ، پیمانکار متعهد و مکلف به -6

آموزش هاي حرفه اي و اخالقی به پرسنل و کلیۀ عوامل اجرایی شاغل در آن مجموعه می باشد.
و تامین امنیت روانی براي مراجعین و مالکین وسـایل نقلیـه   به جهت جلوگیري از حضور افراد سودجو و همچنین برقراري نظم -7

پارك شده، پیمانکار ملزم به تامین البسه متحد الشکل و یکدست با استفاده از نصب اتیکت بر روي سمت چپ سینه بـراي پرسـنل   
مربوطه می باشد.

دة محوطه پارکینـگ اختصـاص یافتـه،    مسئولیت حفاظت و نگهداري صحیح از اموال شخصی وسایل نقلیه پارك شده در محدو-8
در ایـن  بصورت مستقیم بر عهدة شخص پیمانکار می باشد. بدیهی است مرکز در این خصوص، مسئولیتی را عهـده دار نمـی باشـد.   

DVRضروریست برنده مزایده نسبت به نصب دوربین هاي حفاظتی بیمارستان در فضاي پارکینگ اقدام نماید. ارائه حافظه و راستا
بین هاي نصب شده به حراست بیمارستان الزامی می باشد.دور

حفظ بهداشت محیط در محدودة پارکینگ بر عهده پیمانکار بوده و با عنایت به بازرسیهاي متعدد بهداشـتی توسـط کارشناسـان    -9
دانشگاه علوم پزشکی ، ضروریست در ابتداي هر روز کاري نظافت الزم بعمل آید .

قرارداد، تعهدات قانون و آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه، پیمانکار به جهت تأمین ضمانت نامه حسن اجراي در راستاي اجراي -10
بیست و پنج -% 25به میزان به تحویل یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر به نام مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایرو ملزممتعهد
می باشد. مبلغ سالیانه قرارداد -درصد
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در صورت قصور پیمانکار در اجراي وظایف محوله، مرکز بدواً مراتب را بصورت تذکر ، اخطار و جریمه اعالن نموده و چنانچـه  -11
در اثر تعلل و سهل انگاري هرگونه خسارتی واقع شود . مرکز محق به جبران خسارت از محل ضمانت نامه پیمانکار می باشد. 

اد توسط پیمانکار ، مرکز به شخصه و تا کسب تکلیف از دانشـگاه مبـادرت بـه سـاماندهی     در صورت عدم اجراي موضوع قرارد-12
مشکالت و ارائه خدمت به مراجعین بوده و هرگونه ادعایی از طرف پیمانکار مسموع نمی باشد . 

دي، مرکز مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد و جبـران خسـارات   تذکر و یا سه اخطار کتبی بهمراه جریمه نق5در صورت دریافت -13
وارده از محل ضمانت هاي اخذ شده می باشد.

پیمانکار برندة مزایده ملزم به پرداخت سهم سازمان پایانه ها و ارائه مفاصاحساب از این سازمان در پایـان قـرارداد مـی    -14
نهادي رعایت گردد.باشد . بدین لحاظ ضروریست موضوع این بند در قیمت پیش

پیمانکار متعهد به اخذ بیمه نامۀ معتبر مسئولیت مدنی جهت واحد تحت سرپرستی و ارائه آن به کارفرما می باشد. -15
در صورت حدوث موارد فورس ماژور از قبیل: جنگ، زلزله و ... و نیاز مرکز به فضاي پارکینگ، مرکز مجاز به فسخ یک طرفـه  -16

ود.قرارداد خواهد ب

:نحوه ارسال مدارك مورد نیاز و 
در پاکت الف ضاءو گواهی امآخرین تغییراتآگهیشامل اساسنامه وشرکت مدارك تعیین صالحیت - 1
بنـام  010805954004سـپرده شـماره   بحسـاب -میلیـون تومـان  دهمعـادل  –ریـال  100.000.000فیش بـانکی بـه مبلـغ     - 2

بعنوان تضـمین شـرکت در مزایـده در    الغدیر خرم آبادایران شعبه ملیبانک و نزد آموزشی درمانی شهداي عشایرمرکز
پاکت ب 

فرم پیشنهاد قیمت در پاکت ج قرار داده شود.- 3
پـس ازاولـین روز انتشـار    20/8/97ظهـر  12ساعتآخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه بیمارستان شهداي عشایر -4

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

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

یش از یک پیشنهاد را تسلیم نمایند.هیچ یک از شرکت کنندگان در مزایده  نمی توانند ب-8
بلحاظ امکان بروز شرایط خاص پیش بینی نشده , مزایده گذار محق به اعمال هرگونه تغییرات در اسناد مزایده تـا قبـل از   -9

می باشد . لذا متقاضیان ضروریست تا قبل از اتمام مهلت آخرین اطالعات مربوط به برگزاري اتمام فرصت شرکت در مزایده 
طریق سایت پیگیري نمایند.ازرا زایدهم
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فرم پیشنهاد قیمت

پیشنهاد می شود...ریال...................بصورت عددي ........................................ي ماهیانه اجاره بها 

پیشنهاد می شود.تومان..............بصورت حروفی..............................................ي ماهیانه اجاره بها 

:  مشخصات شرکت کننده
نام شرکت:
نام و نام خانوادگی مدیر عامل:
آدرس و تلفن:

مهر و امضاء


