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  ( بیاضیان ) 1متري محل زیست پزشکان در محوطه مرکز خدمات جامع سالمت شهري شماره  45 دو واحداحداث  :استعالم موضوع 

  41/11/95مورخ  پنجشنبه روز لغایت 10/11/95شنبه مورخ  یک از روز :استعالمتاریخ ارائه مدارك 

  توضیحات: 
 احراز و ملی شناسه ، اقتصادي کد ، ثبت شرکت شمارهمعتبر از سازمان مدیریت برنامه ریزي ،  رتبه داراي باید کنندگان شرکت

 زمینه ارائه خدمات فنی ومهندسی باشند. در رتبه و کار انجام صالحیت

پیشنهادات  13پایان وقت اداري ساعت تا  21/11/95 مورخهپنج شنبه  روز تا حداکثر بایستی می استعالم بها در کنندگان شرکت
که محتوي دو پاکت در بسته الك و مهر ) لفاف( مهرشده و الك سربسته پاکت یک در رامربوطه  مدارك و اسناد کلیه و استعالم بها

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان  محرمانه ( واحد حراست ) دبیرخانه به،  شرکت مهر به ممهور و گذاشتهشده جداگانه ( الف و ب ) 
 .نمایند اخذ رسید و تحویل شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک ) –روبروي شهرداري –خیایان طالقانی –آبیک (آبیک 

  :توجه
  پیشنهاد فنی ، رزومه کاري و سوابق اجرایی : شامل پاکت محتویات پاکت الف:

 ).باشد مصدق که آن تغییرات آخرین و رسمی روزنامه و اساسنامه ( شرکت شناسائی به مربوط مدارك -

  از سازمان مدیریت برنامه ریزي مهندسی فنی و پیمانکاري عمرانی وشرکتهاي و گرید گواهی صالحیت  -

 گواهی تائید صالحیت ایمنی -

 گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی  -

 توانایی فنی و ابزار کار -

 2ارائه لیست ماشین االت و تجهیزات مورد نیاز جهت اجراي پروژه مطابق جدول  -

سال گذشته مطابق  5فنی و اجرایی در قالب تصویر قراردادهاي قبلی ، شرح پروژه هاي اجرایی و ... در رزومه و سوابق  -
 1جدول شماره 

 گردش حساب یکسال گذشته مورد تایید بانک -

 سال گذشته 5اظهارنامه مالیاتی  -

 اظهار نامه اموال غیر منقول -

 ی رضایت عملکرد ازکارفرمایان قبلی در صورت وجودگواه -

 فردي پرسنل فنی ، مدیریتی و اجرایی شامل سوابق تحصیلی ، دوره هاي آموزشی طی شده و ... رزومه -

 کد شناسه ملی ،کد اقتصادي  ،مدارك شناسائیتصاویر  -

(بدون درج مبلغ  در ذیل تمامی صفحات "خوانده شد مورد تایید است  "با ذکر عبارت  نمونه قرارداد امضا و مهر شده -
 پیشنهادي)

تکمیل نبودن یک یا چند مورد از اسناد فوق ؛کارفرما در رد پیشنهاد دهنده مختار بوده و پاکت (ب) شرکت در صورت  -
 ناگشوده عودت واز مناقصه خارج خواهد گردید.

-  



٢ 
 

  دار صالحیت و مجاز افراد مهر به ممهور مناقصه در شرکت قیمت پیشنهاد فرم تکمیل : شامل قیمت پیشنهاد:  ب پاکت

 اوراق و نماینـد  قـدام  ا و ب ، الـف  پاکـت  تهیـه  بـه  نسـبت  بایسـتی  مـی  بهـا  اسـتعالم  در کننـدگان  شرکت کلیه) الف:  مهم تذکر

 ذیـل  شـده  قیـد  مـوارد  رعایـت  و رسـیده  کننـده  شـرکت  دار صـالحیت  و مجـاز  افـراد  امضـاء  و مهر به ممهور باید همه بها استعالم
  .باشد می نظر مد پیمانکار انتخاب در
  .میباشد موثر پیشنهادات ارزیابی در پروژه اجراي زمان مدت ارائه) ب

  توضیحات:

 اصل با برابر)  رسمی اسناد دفاتر:  مثل( ذیصالح مراجع توسط که تغییرات آخرین و اساسنامه تصویر معنیه ب مصدق اساسنامه -1
  .باشد شده

 . شد نخواهد داده اثر ترتیب باشد رسیده مقرر موعد از بعد که پیشنهاداتی به -2

ودر رد یا  باشد می مناقصه کمیسیون وظایف از مناقصه واسناد شرایط طبق قبول قابل پیشنهادهاي تعیین و پیشنهادها ارزیابی -3
 قبول هریک از پیشنهاد ها مختار می باشد.

 با که ارقامی مناقصه در شدن برنده براي . نماید درج وحروف عدد بصورت را خود پیشنهادي مبلغ بایستی می کنندگان شرکت -4
 .بود خواهد عمل مالك شود نوشته حروف

 داده نخواهد اثر ترتیب میرسد مقرر مدت انقضاي بعداز که پیشنهاداتی یا و سپرده بدون و مشروط و مخدوش ، مبهم پیشنهادات به -5
 .شد

 بازدید و کامل و جانبه همه بررسی با و گرفته نظر در را امر جوانب کلیه قیمت پیشنهاد ارائه از قبل موظفند کنندگان شرکت -6
 .نمایند قیمت پیشنهاد به اقدام ازمحل

اداري  وقت پایان تا حداکثر کتباًمی بایست  را مراتب شوند منصرف دلیل هره ب استعالم بها در شرکت از چنانچه کنندگان شرکت -7

 . نمایند اعالم به شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک   21/11/95مورخ   پنجشنبه روز

قرائت خواهد  و باز مناقصه کمیسیون اعضاي حضور با 23/11/95مورخ    شنبه  روز صبح 9 ساعت در رسیده پاکتهاي کلیه -8

 گردید.

 کارکنان دولت مداخله منع قانون موضوع 1337 دیماه مصوب درقانون ممنوعیت مشمول که مینماید اقرار کننده شرکت -9
 . باشد نمی دولتی درمعامالت

بعنوان  را قرارداد کل مبلغ%  5 معادل ، مناقصه برنده اعالم تاریخ از کاري روز هفت مدت ظرف حداکثر است متعهد گر مناقصه -10
 از بیش ماه اعتبارسه با قزوین درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشگاه بنام بانکی ضمانتنامه بصورت اجراي قرارداد تضمین
تصمیم مناقصه کمیسیون استعالم بها  در خصوص برنده اینصورت غیر در نماید ومبادله امضاء را مربوطه قرارداد و تسلیم قرارداد مدت

 .نمودگیري خواهد 

 داشته باشند حضور مناقصه کمیسیون در قیمت پاکات گشایش جلسه در توانند می آنها نماینده ویا گران مناقصه تمایل صورت در -11
 ) . نماینده یک شرکت هر(
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 با مگر داشت نخواهد غیر به جزئی یا کلیبه صورت  را قرارداد موضوع خدمات واگذاري حق شرایطی هیچ تحت دهنده پیشنهاد -12
 .گذار مناقصه کتبی قبلی و اجازه

 .باشد می االجراء الزم و قرارداد الینفک جزءمناقصه  شرایط و اوراق کلیه -13

نفرات  استثناء به کنندگان شرکت مناقصه در شرکت تضمین سپرده مناقصه برندگان تعیین و واصله پیشنهادهاي قرائت از پس -14
 قرارداد اعاده مبادله و امضاء و تعهدات انجام حسن تسلیم از پس دوم و اول برنده سپرده و مسترد قانونی مراحل طی از پس دوم و اول

 .شد خواهد

 .باشند داشته را کنند می شرکت آن در که پروژه اجراي مالی توان بایست می گران مناقصه -15

 وعیناً نشده باز گر مناقصه بعدي پاکات،  پیشنهادها از یک هر بودن مشروط و مبهم یا ب و الف پاکتهاي بودن ناقص درصورت -16
 .شد خواهد ابطال و بایگانی و یا مسترد او وکیل و نماینده یا دهنده پیشنهاد به

اجرایی محاسبه قیمت و نمره فنی ماخوذه بر اساس جدول کیفی شرکت کنندگان نامه بررسی قیمت پیشنهاد شده مطابق با آئین  -17
 صورت خواهد گرفت.

   شرکت کنندگان بر اساس جدول کیفی اعالم خواهد شد.قبل از بازگشایی پاکات نمره فنی  -18
  سایر شرایط تابع مقررات عمومی دولت جمهوري اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور می باشد. -19
 مناقصه گرانی حق شرکت در مناقصه را دارند که رتبه مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزي را داشته باشند. -20

 جهت مناسب مالی توان داشتن و مشابه قراردادهاي در کار انجام حسن ، مدیریتی توان ، مرتبط کاري سوابق ، فوق جداول: تذکر
  .بود خواهد مناقصه در کنندگان شرکت صالحیت رد یا تایید در عمل مالك نیز انجام کار


