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مزایده عمومی
تصدي واحـد تزریقـات ، پانسـمان    براساس مجوز معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاهدر نظر داردمرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر

یله خود را به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شـرایط جهـت شـرکت در مزایـده بدینوسـ     ... و 
.دعوت بعمل می آید

موضوع مزایده: 1ماده 
سایر اقدامات درمانی مورد نیاز بیماران سرپایی درمانگاه پزشـکان و اورژانـس مرکـز    EKGاخذ عبارت است واگذاري بخش تزریقات، پانسمان و

.براساس شرح مندرج در اوراق مزایده 

حجم قرارداد : 2ماده 
. گذاري واحد تزریقات پانسمان توسط مرکز تعیین خواهد شد و باالترین پیشنهاد قیمت برنده مزایده خواهد بودقیمت پایه براي اجاره یک ماه وا

شرایط متقاضیان شرکت کننده در مزایده  -3ماده 
امه شرکت، تعـاونی  متقاضیان شرکت در مزایده الزاماً باید داراي شخصیت حقوقی واجد صالحیت باشند لذا ضروریست مستندات الزم شامل اساسن

.ارسال گردد... بهمراه آگهی آخرین تغییرات و ... یا 

مدت قرار داد -4ماده 
.بمدت یکسال شمسی تعیین می گردد20/10/96لغایت 21/10/95مدت قرارداد از تاریخ 

: شرایط و نحوه اجراي کار5ماده 
درخصـوص تجهیـز واحـد مـذبور بـه      ... مراجع ذیصالح ، همچون معاونت درمـان و  پیمانکار ملزم به رعایت مقررات و دستورالعملهاي  صادره از -

.می باشد) فنی و اخالقی(وسایل و ابزار مورد نیاز و پرسنل کارآزموده و مورد تایید 
. تهیه کلیه وسایل و تجهیزات پزشکی و غیره و مسئولیت پرسنل بکارگیري شده در این واحد بر عهدة پیمانکار است-
.ر و کلیۀ پرسنل تحت پوشش موظف به رعایت قوانین و مقررات جاري بیمارستان و حفظ اسرار پزشکی مراجعین می باشندپیمانکا-
پیمانکار ملزم به ارائه خدمات براساس نرخ هاي تعرفه مصوب از مراجع ذیصالح بوده و بدین لحاظ می بایست تصویر ابالغی بهـاي ایـن خـدمات    -

.منظر مراجعین نصب گردددر مکانهاي مناسب در مرئی و
.اخذ صالحیت هاي الزم پرسنل شاغل از کارفرما الزامیست ساعته و در تمام ایام سال می باشد 24ارائه خدمات به صورت -
چـه  برنده مزایده موظف است برنامه کاري پرسنل را بیست و پنجم هر ماه براي ماه بعدي تنظیم و جهـت تاییـد تحویـل دفتـر پرسـتاري نمایـد چنان      -

به طوري که هیچگونه وقفه موظف است قبل از پایان ماه اصالحات الزم را انجام داده برنده مزایده توسط دفتر پرستاري نیاز به اصالح برنامه باشد 
.اي در امر خدمت رسانی به بیماران پیش نیاید

.جداگانه می باشدبه ایجاد واحدهاي تزریقات و پانسمان خواهران و برادران بصورتبرنده مزایده موظف-
است و برنده مزایده به قانون کار به عهده کلیه تعهدات پرسنلی مربوط2/9/84مورخه 53252وزیران ت محترم مصوبه هیأ3بند 5براساس تبصره -

. هیچگونه تعهدي در این زمینه نداردمرکز
حقـوقی  )داور(حکم بندي مشاغل اقدام و جهت کلیه کارکنان نسبت به اجراي طرح طبقه قوانین جاري کشور موظف است براساس برنده مزایده -

.صادر نماید
. دنالزم را کسب نمایو اطالعات هدادرا مورد بازبینی و بررسی قرارمزایدهموضوع مرکز محلبازدید از ضمن است متقاضیان الزم-
.اي سه گانه خودرا طبق لیست پیوست شماره یک تکمیل نمایدمتقاضیان ضروریست در هنگام پیشنهاد قیمت ،نسبت به اعالم مسئولین فنی  شیفته-
-
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از قوانین و مقررات مربوط به کار ، بیمه هاي تامین اجتماعی ، مالیات، عوارض و دیگر قوانین و مقررات اطالعـات کـافی   استالزمبرنده مزایده -
. داشته باشد

.و به صورت تمام وقت به کارفرما می باشداالختیارده تام به معرفی شخص واجد صالحیتی بعنوان نماینموظفبرنده مزایده -
.برنده مزایده مسئول حسن انجام امور پرسنل خود بوده و می بایست به طور مرتب بر کار آنها نظارت و کنترل داشته باشد-
پرسـنل مجموعـه و   هاي وارد شـده بـه  و مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارتقوانین در چارچوب برنده مزایده -

. ندارد هیچ گونه مسئولیتی ثالث در طول مدت قرارداد بوده و کارفرما در این مورد اشخاص 
و پس از را به کارفرما معرفیپرسنلکتباً ... میبایست جهت طی مراحل قانونی گزینش و برنده مزایده نیروي جدید باشد چنانچه نیاز به جذب -

.در صورت تأیید کارفرما آنها را بکارگیري نماید... خالقی و او گزینش مرکزپرستاريخدمات مدیرقانونی نظیر اخذ تاییدیه از انجام اقدامات
.نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی باشد برنده مزایده -
. می باشندمرکزات و ضوابط و شئونات جاري در رعایت مقرربهو کلیه کارکنان تحت پوشش وي موظفبرنده مزایده -
. هرگونه تغییر در وضعیت شرکت را حداکثر ظرف مدت یک هفته کتباً به کارفرما اعالم نمایداستموظفبرنده مزایده -
. ماید موظف است آموزشهاي الزم وحرفه اي را زیر نظر کارشناسان و مسئولین مربوطه جهت کارکنان خود اعمال نبرنده مزایده -
. از موضوع قرارداد به غیر نمی باشدیمجاز به واگذاري کلی و یا بخشبرنده مزایده -
، مقنعه ، سفیدروپوش: خانم ها -2مشکیو کفش سرمه اي، شلوارسفیدروپوش : آقایان -1(جهت پرسنل لباس فرمموظف به تهیه برنده مزایده -

میبایسـت متحـد الشـکل بـوده و رعایـت شـئونات       میباشد و لباس هـا  بدو شروع بکاریکبار از ماه6هر ) و کفش سرمه اي یامشکیشلوارمانتو و
.الزامی می باشداخالقی در آن 

موظف است با توجه به اهمیت پیشگیري و بلحاظ نوع فعالیت پرسنل ملزم به انجام واکسیناسیون بیماریهاي شایع براي نیروهاي خـود  برنده مزایده -
.می باشد

اصالح قرارداد روش:6ماده 
کـه الزم  شـرایط اختصاصـی دیگـري را    ،اجراي ایـن قـرارداد و رعایـت مقـررات عمـومی     نکارفرما می تواند در صورت ضرورت در جهت حس-

. این قرارداد الحاق نمایدمی داند به
. از طرف قرارداد اخذ نماید،مورد نظر و منطبق بر مقررات جاريبه میزان پرداخت را معتبر بانکی تضمین کارفرما مکلف است -

نظارت بر اجراي کار :7ماده 
بـوده و همچنـین ملـزم بـه     و سایر عوامل مندرج در این قرارداد پرستاري و دفتر پرستاريخدماتدیرمموظف به همکاري مطلوب بابرنده مزایده -

. می باشدو توصیه کارها منطبق با مفاد قرارداد اتاجراي تمام دستور
براساس چک لیست هاي امور مربوط ارزیابی می شود و مالك هرگونـه اقـدام میـزان امتیـاز کسـب شـده در چـک لیسـت        برنده مزایده د عملکر-

. شدبامی ،گردیدهتهیه مرکزکه توسط تنظیمی 

اجارهنحوه پرداخت : 8ماده 
.نمایدمرکزاعالم می نماید واریز و فیش آن را تحویل مدیریت مرکزاجاره ماهیانه را به حسابی که در پایان هر ماه برنده مزایده 

.یک درصد جریمه تاخیر خواهد داشتمرکزهر روز تاخیر در پرداخت حق االجاره 

اجراي قوانین کار و مقررات تامین اجتماعی : 9ماده 
.رکز و تحویل فیش واریزي به امور مالی می باشدواریز اجاره بها ماهیانه به حساب منظور شده توسط مموظف به برنده مزایده -1-8
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.بابت هر روز تأخیر در پرداخت اجاره بها، معادل ریالی یک درصد اجاره بها ماهیانه بعنوان جریمه منظور خواهد شد-2-8

رسیدگی به اختالف و حل اختالف -10ماده
داد پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجـراي مفـاد قـرارداد و مربـوط بـه      براساس توافق به عمل آمده چنانچه اختالفاتی بین طرفین این قرار

تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و شرایط عمومی قراردادها و سایر اسناد و امالك پیوست قـرارداد باشـد و طـرفین نتواننـد موضـوع      
متعهد به پذیرش نظر تعیین )داور(حکم امالتی دانشگاه بعنوان آئین نامه مالی مع94کمیته موضوع مادهاختالف را از راه توافق رفع نمایند 

.به عنوان قاطع دعوا می باشند کمیته موصوف
نیـز در  مرکـز طرف دوم ملزم است که تا حل اختالف ، تعهداتی را که براساس قرارداد،  به عهده دارد اجرا نماید بدیهی اسـت  :   تبصره

. اساس قرارداد بعهده دارد اجرا  می نماید طول مدت حل اختالف تعهداتی را که بر

: فسخ قرارداد11ماده 
. می باشد فسخقابل کارفرماقرارداد با توجه به تحقق شرایط زیر به صورت یک طرفه از جانب -1

عدم رعایت مقررات و دستورالعملهاي جاري موضوع قرارداد –الف 
به شخص ثالثانتقال کلی یا جزئی حقوق ناشی از قرارداد -ب
ی لنوبت متواسهعدم تائید گزارش عملکرد متعهد در -ج
. در صورت انصراف هر کدام از طرفین پیمان ، می بایست موضوع یک ماه قبل به صورت کتبی به طرف مقابل اعالم نماید-2

تمهیدات الزم: 12ماده 
در ابـالغ و  برنـده مزایـده   موضوع را بـا ذکـر دلیـل بـه     ،تشخیص کارفرمابراساس محوله،اجراي وظایف نقص دروتعهدات انجام عدم در صورت

و تکـالیف   ه و انجام تعهـدات  معوقوظایفبه اجراي حق مزمانی یک هفته ، کارفرما ا رعایت فاصله کتبی بو پس از دوبار تذکر صورت عدم توجه 
.واحد یا ضمانت نامه مربوطه قابل وصول توسط کارفرما می باشدهايبدیهی است هزینه هاي مربوطه از محل درآمد. به نحو مقتضی می باشدناقص 

ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادات : 13ماده 
.می باشد13ساعت 16/11/95پایان وقت اداري مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایرآخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه )1-13
.ایده  نمی توانند بیش از یک پیشنهاد را تسلیم نمایندهیچ یک از شرکت کنندگان در مز)2-13
معـادل  –ریـال  80,000,000و فیش بانکی بـه مبلـغ    بآخرین تغییرات براي شرکت ها در پاکت ،اساسنامه شامل مدارك تعیین صالحیت )3-13

بعنوان تضمین شرکت در یامام علشعبه انصاربانک و نزدبیمارستان شهداي عشایربنام 302204310511341002شماره بحساب -میلیون تومان هشت
.و فرم پیشنهاد قیمت در پاکت ج قرار داده شودالفمزایده در پاکت 

.رد یا قبول پیشنهادات مختار استگذار درمزایده)4-13
.  به پیشنهادات مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد)6-13
.خواهد شدمعامالتفوق باعث حذف متقاضی از لیست شرکت کنندگان توسط کمیسیون عدم رعایت هرکدام از موارد )7-13

غفار علی محموديدکتر 
مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایرسرپرست
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)4فرم شماره(عشایرشهدايمرکزخدمات عمومی مزایده اطالعات مربوط به سوابق شرکت هاي شرکت کننده در 
:نام شرکت

:تلفن:نشانی 

:مبلغ پرداخت شده به ریال:سرمایه ثبت شده:تاریخ ثبت:شماره ثبت

رئیس هیأت مدیره
:نام و نام خانوادگی

:سابقه و تجربه در کارهاي مقاطعه کاري

:پایه معلومات

:در رشته هاي

:مدیرعامل
:نام و نام خانوادگی

:سابقه و تجربه در کارهاي مقاطعه کاري

:ه معلوماتپای

:در رشته هاي

اعضاء هیات مدیره

افراد با امضاء مجاز از طرف شرکت

:سمت:نام و نام خانوادگی

:سمت:نام و نام خانوادگی

:سمت:نام و نام خانوادگی

:داخلی  با ذکر مشخصات کامل، نوع و حدود همکاري /همکاري با شرکت یا شرکتهاي دیگر خارجی

نوع و حدود همکاريمدارك پیوستمدت همکاريوضعیت  شرکتموسسه/وان شرکتعنردیف

نیستاستتاازخارجیداخلی

1

2

3

4

ا ارگانهـاي دولتـی و خصوصـی مـی باشـد      خواهشمند است مدارك مربوط به نوع همکاري و تاییدیه و سایر مدارك مورد نیاز که بیـانگر همکـاري شـما بـا موسسـه ، نهـاد و یـ       
.راضمیمه نمایید

:مالحظات 

آخرین ترازنامه سود و زیان و اظهار نامه مالیاتی و لیست کلیه داراییها اعم از ویک نسخه از روزنامه رسمی کشور که ثبت شرکت در آن درج شده است و یک نسخه اساسنامه
.ها و تقدیرنامه هاجاري و غیره به انضمام تصویر رضایت نامه

مجاز شرکت مهر و امضاء
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فرم پیشنهاد قیمت
آموزشـی  مرکـز ...و پانسمان سـرپایی اجاره بها بخش تزریقات ،قیمت براي یک ماه 
ریال)عددي(درمانی شهداي عشایر

.پیشنهاد می شودتومان)                                  حروفی(

:  نام و نام خانوادگی 
:مدیرعامل...................................................         : تعاونی/ شرکت

مهر و امضاء:                                                                  تاریخ

:  ....................................................آدرس 
....: ............................................تلفن
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لیست مسئولین فنی تزریقات وپانسمان

شماره نظام پزشکنام و نام خانوادگیردیف
پزشکی

شیفت

صبح1

عصر2

شب3

.ذکر اسامی مسئولین فنی شیفت هاي سه گانه الزامی می باشد-

.ددعدم معرفی موجب رد پیشهاد میگر-


