
 
 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 مزايدهاسناد         

 مرکز آموزشي درماني واليت ای واگذاری بخش پزشكي هسته

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 تذکرات مهم :

)ممهور به مهر به امضاء و مهر   ـ درصورتیکه مزایده گر فردی حقیقی باشد می بایست کلیه اوراق و اسناد مزایده1
د مزایده ممهور نظام پزشکی( ایشان برسد و درصورتیکه مزایده گر فردی حقوقی باشد می بایست  کلیه اوراق و اسنا

 گر باشد.به مهر شرکت و به امضاء فرد یا افراد مجاز )طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت( مزایده
گر ارایه گردد که در صورت ناقص  باید توسط مزایدهر اسناد مزایده ، میـ تمامی مدارک و مستندات درخواستی د2

 کننده مختار است  .بودن مدارک و یا مهر و امضا نشدن اسناد مزایده ، کمیسیون در رد پیشنهاد شرکت
 با وجود و حداقل یک شرکت کننده، برگزار و پاکات بازگشایی و تعیین برنده انجام خواهد شد. مزایدهـ 3

با توجه به اعالم شناسه ملی دانشگاه علوم پزشکی و اطالعات دیگردر اسناد این مزایده ، مزایده  -4

گران به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که در صورت اخذ ضمانتنامه جهت ارائه وثیقه شرکت در 

در صورت عدم رعایت مزایده می باید ضمانتنامه به نام  ذینفع اعالمی در اسناد مزایده صادر گردد که 

 این موضوع پاکات ب و ج این شرکت کنندگان مفتوح نخواهد شد.
 5- شرکت کنندگان  به هیچ وجه مجاز به تایپ و ایجاد تغییرات  و یا جابجایی در  فرم های این اسناد نمی باشند 

آن بخصوص  در  در صورت مشاهده ایجاد هر گونه  تغییر و یا جایگزینی در اسناد مزایده و فرم های -6

 برگه های پیشنهادی قیمت و ضمائم آن توسط مزایده گران ، قیمت پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود
 مزایده با وجود و حداقل یک شرکت کننده، برگزار و پاکات بازگشایی و تعیین برنده انجام خواهد شد. -7
 
 



 
 

  
 دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي درماني قزوين و
 

 

 مزايده در اسناد اين  دارک ارايه شدهم

 مزایدهنامه شرکت در ـ دعوت*

 مزایدهـ شرایط شرکت در *

 ن قرارداد منعقد خواهد شد(آنمونه قرارداد )که پس از برنده شدن طبق *ـ 

 *ـ شرایط خصوصی 

 برگ پیشنهاد قیمت -*

 ....( الضمان ور وجه، انجام تعهدات، استرداد کسومزایدهها )شرکت در نمونه ضمانتنامه *ـ

 ها شامل: نمونه فرم بیمه نامه وتعهد نامه -*

 هیأت وزیران 1331مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  ـ فرم منع

 ـ پرسشنامه اطالعات شرکت

 و یا کار مشابه  می قراردادخوداظهاری اعالـ 

 )براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت( راد مجاز شرکتـ فرم اعالم نمونه مهر شرکت و نمونه امضاء فرد یا اف

 مزایدهفرم ارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در -

 ـ فرم تعهد بیمه یا قسمتی از کار که موردنظر کارفرما باشد

 برگه مشخصات حقوقی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی قزوین  -*

های علوم ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئینوانواع تضمین تضمینات ـ دستورالعمل*

 پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

دستورالعمل واگذاری خدمات سالمت ابالغی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش -*

 4/2/44/د تاریخ 586/106پزشکی به شماره 

 ای  مراکز پزشکی هسته آیین نامه تاسیس-*



 :نمايد  مزايدهبايست منضم به اسناد  گر مي مزايدهمدارکي که 
 

 باشد  حقوقی یتشخصمزایده گر دارای اگر  -1

 تصویر کامل اساسنامه -*

 تصویر اگهی تاسیس-*

 تصویر اخرین اگهی تغییرات -*

 ارایه تصویر گواهینامه مالیات ارزش افزوده  -*

 اقتصادی ارایه تصویر کد  -*

 ارایه تصویر شناسه ملی -*

ه گر می مزاید در مجموعه ثبتی خود متخصص پزشکی هسته ای عضو داشته باشند که و در شرکتهای حقوقی  ممکن است   -*

پزشکی   پروانه دائم)مورد تایید وزارت بهداشت ( را به همراه تصاویر   متخصص پزشکی هسته ای این مدرک تحصیلی تصویرباید 

 نماید ارائه را  این فرد ویر کارت ملیو تص

  شرح ذیل  معرفی مسئول فنی طبق  -*

معرفی نماید ضمن  در مجموعه ثبتی خود  گرمسئول فنی خود را همان فرد متخصص پزشکی هسته ایاگر مزایده  : الف

مورد تایید وزارت ای ) تصویر مدرک تحصیلی این متخصص پزشکی هستهارائه انضمام آن  که به  1 تکمیل فرم پیوست

  است  الزامی بهداشت( به همراه تصاویر  پروانه دائم پزشکی  و تصویر کارت ملی این فرد

اعالمی در بند الف را برای مسئول فنی خود معرفی می نماید می باید ضمن تکمیل فردی بغیر فرد  گراما اگر مزایده  -الف

 نامه تاسیس مرکز پزشکی هسته شرایط احراز بند دال ماده یک آیین باید )که می معرفی مسئول فنی و 2شماره پیوست  فرم

و تصویر کارت ملی این فرد  پزشکی  ئممدرک تحصیلی متخصص پزشکی هسته ای و پروانه داارائه تصاویر ای را دارا باشد(  

 الزامی است. 3ضمیمه پیوست شماره  به

عی برای شرکت در مزایده و انعقاد قرارداد با دانشگاه را نداشته منظر قانونی وحقوقی هیچ من *ـ اشخاص حقوقی می باید از

 باشند.

 اگر شرکت کننده در مزایده شخص حقیقی  باشد -2

 همراه به حقیقی شخص کننده شرکت ای هسته متخصص تحصیلی مدرکارائه تصویرکه به انضمام ان   3تکمیل فرم پیوست   -*

  الزامی است لیم پزشکی و تصویرکارت دائمتصاویر پروانه 

ای باشد و از منظر قانونی و حقوقی هیچ منعی  گران حقیقی الزاماً باید پزشک متخصص پزشکی هسته مزایده توضیح مهم:

شرایط احراز بند دال ماده یک آیین نامه تاسیس و دارای  عقاد قرارداد با دانشگاه را نداشته باشدنبرای شرکت در مزایده و ا

 اشدای ب مرکز پزشکی هسته



 

     

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين    
 

 

 

 مزايدهدعوتنامه شرکت در
 



  

 دانشگاه علوم پزشكي               

 خدمات بهداشتي درماني قزوين و        
 

 مزايدهدعوت نامه شرکت در 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین گزار: مزایده

 زایدهذیصالح دارای شرایط اعالمی در اسناد این م افراد حقیقی و حقوقی گر: همزاید

 ای مرحلهیک عمومی  :مزایدهنوع 

با مشخصات مشروحه ذیل شرکت ای  مزایدهکند در شما دعوت می دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین از

 نمائید.

 :ها و منبع اعتبارمجوز -*

 ی الزم برای انجام کار اخذ شده استـ تمامی مجوزها

 :مزایده موضوع -*

و ارائه خدمات پزشکی هسته ای به مراجعین با تعرفه SPECT ی یک دستگاه گاما کمرابرداری از  خرید ، نصب، راه اندازی و بهره

ای را طبق آئین  بصورت مشارکت با بخش خصوصی )اعم از حقیقی یا حقوقی( که شرایط تأسیس مراکز پزشکی هسته  دولتی 

ای دارا بوده و همچنین دارای شرایط عمومی و خصوصی مندرج در دستورالعمل واگذاری سالمت  نامه تأسیس مراکز هسته

و تعهدات  آورده به شرح( را دارا باشند 4/2/42/د تاریخ 586/106شماره  ابالغی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )به

 : به شرح ذیل طرفین

 آورده ها و تعهدات دانشگاهالف: 

پزشکی هسته ای در مرکز آموزشی  بخش خرید نصب و راه اندازی به برنده مزایده جهت   فضا )مکان (در اختیار قرار دادن  -

  و درمانی والیت

 تأمین آب، برق و تلفن داخلی )هزینه های آب، برق و تلفن بر عهده برنده مزایده می باشد( -

 (آموزشی و درمانی والیت اری از حیث دریافت وجوه از مراجعین )دریافت وجه توسط صندوق مرکزانجام امور حسابد -

 امتیاز بخش پزشکی هسته ای -

 ب:آورده ها و تعهدات برنده مزایده:

افزاری به همراه کلیه سیستم های نرم افزاری و سخت  SPECTگاماکمرای خرید ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه  -
 به شرح ذیل  یفن خصاتبا مش جانبی برای ارائه کلیه پروسیجرهای پزشکی هسته ای



 FDAدارای  -

 دارای کلیماتورهای ذیل:  -

LOW energy all purpose 

LOW energy high resolution 

 Medium energy  

High energy Pinhole(TC) 

 

 (Large field of view)داری دو دتکتور سایز بزرگ   -

 (Variable angle)درجه  40درجه باقابلیت قرارگیری دتکتورنسبت به هم با زاویه  180زاویه در گردش هردتکتورحداقل -

 دتکتور کریستالی از نوع یدید سدیم فعال شده با تالیوم  -

 تخت دارای حرکت موتورایز و در چهار جهت باال، پایین، جلو و عقب باشد. -

 gated spectها و  ربرداری و پردازش با امکان پردازش همه اسکندارای نرم افزار تصوی -

 های تخصصی کاردیولوژی و انکولوژی  دارای اپلیکشن -

 نرم افزار کاردیولوژی با قابلیت کاربرد در بطن چپ قلب الزامی و برای کل قلب )بطن چپ و راست (  -

 DVD/CDت ذخیره اطالعات بر روی و  قابلی DICOMقابلیت ارسال و دریافت اطالعات تحت فرمت  -

 دارای کنسول پزشک و کنسول کاربر، هر کنسول دارای یک مانیتور مدیکال و همچنین پرینتر مدیکال - 

 Automated collimator changer and 3 collimator cardدارای   -

 Automated quality controlدارای  -

 دارای  قابلیت ارتقاء -

 ردنیاز عبارتند از:تجهیزات جانبی مو -

 یک دستگاه چاپگر  -

 یک دستگاه دوز کالیبراتور -

 یک دستگاه گاماکانتر -

 کانال 12یک دستگاه تست ورزش مجهز به الکتروکاردیوگراف  -

 کانال 3یک دستگاه الکتروکاردیوگراف  -



 فیلم بج جهت کلیه کارکنان  -

 یک دستگاه ردیاب پرتو جهت کشف آلودگی -

 ت احیا به طور کامل طبق نظر مزایده گزاروسایل و س -

 سایر وسایل و تجهیزات پیش بینی شده در آئین نامه تاسیس مراکز هسته ای ، ضوابط و دستورالعملهای ذیربط --

مایشی و تهیه کلیه ملزومات اداری به تعداد الزم از قبیل صندلی ،میز ، ، مبلمان پذیرایی و انتظار ، وسایل و امکانات سرمایشی و گر -
 موارد مورد لزوم دیگر

میز، مبلمان پذیرایی و انتظار ، وسایل و امکانات سرمایشی و گرمایشی و  تهیه کلیه ملزومات اداری به تعداد الزم از قبیل صندلی، -
 موارد مورد لزوم دیگر 

 راجع قانونی مربوطه.های قانونی و عنداللزوم پاسخگویی به م مدیریت بخش پزشکی هسته ای و قبول کلیه مسؤولیت -

های مربوطه )مانند آیین نامه های تاسیس ، تأمین نیروی انسانی الزم و پرداخت حقوق آنها به شرح این قرارداد و براساس آیین نامه  -
 ( اداره کار و .....

 دانشگاه و در اولویت نسبت به مراجعین غیرتعرفه دولتی ارایه خدمات به مراجعین و معرفی شدگان دانشگاه طبق -

 همکاری با دانشگاه به منظور ارایه خدمات آموزشی و بهره برداریهای آموزشی از بخش، تجهیزات و امکانات آن.-

 رعایت ضوابط جاری و ارایه خدمات با تعرفه دولتی -

اساس آیین و در کل روزهای غیرتعطیل بردر شیفت صبح مرکز هسته ای و ارائه خدمات از سوی برنده مزایده  فعالیت بخش -

 تاسیس مراکز پزشکی هسته ای  الزامی است

موظف و مکلف است براساس مفاد این  ، برنده مزایدهبه ارائه خدمات موضوع مزایده در شیفت عصر در صورت نیاز دانشگاه   -

مت به این موضوع می گران بهنگام ارائه قی ارائه خدمات در شیفت عصر نماید فلذا مزایدهاسناد مزایده اقدام به تامین نیرو و 

 باید توجه کنند 

در صورت اعالم و درخواست مزایده گر برای ارائه خدمات در شیفت شب و روزهای تعطیل براساس مفاد اسناد مزایده و  -

 منعی از سوی مزایده گزار وجود ندارد  با هماهنگی و کسب مجوز از معاونت درمان قرارداد منعقده 

 صالح  طه از مراجع ذیاخذ مجوزهای قانونی مربو -

 ارایه خدمات به مراجعین و معرفی شدگان دانشگاه طبق مقررات و در اولویت نسبت به مراجعین غیر دانشگاه -

 های آموزشی از بخش، تجهیزات و امکانات آن. برداری ارایه خدمات آموزشی و بهره  منظور دانشگاه به همکاری با -

 با تعرفه دولتی، تعهدات طرفین نسبت به سهم و آورده خود جهت مشارکترعایت ضوابط جاری و ارایه خدمات  -

شرکت کنندگان  باشد که می  (درصدحروف  ده  به )درصد10 :کل مدآدر برای سهم طرف اول ازمزایده پایه  درصدـ *

  باشند آن نمی مجاز به ارائه پیشنهاد کمتر از



ل از ارائه خدمات به تمامی بیماران )اعم از بستری و سرپایی( که درآمد کل: یعنی کلیه وجوه دریافتی حاص توضیح مهم:

آن از به کسورات متعلقه  های مرتبط با این قرارداد و کلیه هشامل فرانشیزبیماران و مطالبات بیمه ای قبل از کسر کلیه هزین

         میباشد . قبیل بیمه و ...

مد کل آباشد و سهم طرف اول بصورت خالص از کل در برنده مزایده میکلیه کسورات متعلقه به قرارداد برعهده توضیح مهم:

 باشد می

 ـ مدت اجرای قرارداد :*

 باشد  . برداری دستگاه گاماکمرای می سال کامل شمسی از زمان بهره 10ـ مدت زمان مشارکت

ی آن را به معاونت درمان اعالم طرف دوم  متعهد است نحوه عملکرد خود و مراحل اجرایی موضوع قرارداد و برنامه زمانبند ـ

ماه از زمان عقد قرارداد اقدام به اخذ موافقت اصولی و اخذ پروانه های قانونی  و انجام کلیه اقدامات  5نماید و در مدت حداکثر 

  منتج به خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه و بخش پزشکی هسته ای نماید .  

برداری از دستگاه گاما کمرای اقدام نماید که در صورت  المی به شرح فوق به بهرهبرنده مزایده  موظف است ظرف مهلت اع -

برنده مزایده  مکلف است به ازاء هر روز تاخیر  تاخیر در انجام تعهدات )به جز پیش بینی حوادث پیش بینی نشده(

راه اندازی دستگاه موضوع قرارداد  و یا تا ریال معادل ده میلیون ریال به بعنوان وجه التزام تا تاریخ نصب و   000/000/10مبلغ

 به طرف اول پرداخت نماید  زمان فسخ قرارداد

الذکر مشروط به رضایت دانشگاه از عملکرد طرف دوم و کسب نمره  ادامه قرارداد و تمدید هر ساله آن بعد از تاریخ فوق -

 .باشد میقرارداد  مدتطول مدت  درصد در 80به میزان حداقل  ساالنه  ارزشیابی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینـ کارفرما:*

 - ـ مشاور پروژه:*

 ـ دستگاه نظارت:*

معاونت  ونظارت برتعرفه و پایش عملکرد و کیفیت ارائه خدمات همزمان توسط مدیریت مرکز آموزشی و درمانی والیت 

معاونت بهداشتی بوده  و نظارت بر رعایت مسایل مالی طبق مفاد و نظارت بر رعایت قوانین پرتو به عهده میباشد درمان 

قرارداد بر عهده عامل مدیریت مالی مرکز آموزشی و درمانی والیت  خواهد بود و طرف قرارداد موظف به همکاری بدون قید 

در انجام امور وشرط با واحدهای اعالم شده و همچنین ریاست مرکز آموزشی و درمانی والیت میباشد  بدیهی است که 

های  و همچنین معاونت های ذیربط و حوزه های ستادی دانشگاه کمک مرکز آموزشی و درمانی والیتمرتبط کلیـه ارکان 

 دهند. قرار می مرکز آموزشی و درمانی والیت الزم را در اختیار ریاست



بنام سپرده غیرقابل برداشت نزد  31158661ریال که باید به شماره حساب 000/000/1مبلغبه  :مزایدهاد قیمت اسن *ـ

 مزایده بانک رفاه کارگران مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و رسید آن تحویل واحد امور قراردادها گردد تا اسناد 

 ارایه گردد.

ر پاکت ریال که باید به یکی از صورتهای مشروحه ذیل، صرفاً د 128/148/251بمبلغ : مزایده*ـ مبلغ تضمین شرکت در 

 گزار تسلیم شود.زایدهالف به دستگاه م

نامه صادر شده از سوی مؤوسسات اعتباری غیربانکی های دولتی و یا ضمانتنامه صادر شده از بانکضمانتالف:

باید دارای مدت نامه میگزار که این ضمانتمزایده دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع 

نامه چنین ضمانتماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و هم 3ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای 3ت اعتباری به مد

 ..تنظیم شده باشد مزایدههای پیوست اسناد باید طبق فرممی

زد بانک رفاه کارگران شعبه زایده نم بنام سپرده شرکت در 31151334بانکی بابت واریز به حساب شماره  رسیدب:

دانشگاه علوم  ساختمان شماره یک)ستاد( – ادارات مجتمع نواب آدرسقزوین به علوم پزشکی قر در دانشگاهمست

 خدمات بهداشتی درمانی قزوین پزشکی و

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. مزایدهبه پیشنهادات فاقد تضمین شرکت در  -

 :ورکش ده حسن انجام کار و سایرتعهدات، کسور سپر حسن انجام مبلغ و میزان و نحوه اخذ تضمین *ـ

سال و  گردد که در پایان هر درصد بابت حسن انجام کار کسر می10از هر پرداختی به برنده مزایده مبلغی بمیزان -

 گردد زادسازی میآپس از اعالم رضایت و تایید گروه نظارت 

 اشد ب ای متعلقه به این قرارداد برعهده  برنده مزایده می کلیه کسورات بیمه -

مبلغ  هگزار ب ز عقد قرارداد وثیقه مورد قبول مزایدها باید قبال به منظور حسن اجرای تعهدات برنده مزایده می -

ارائه نماید که این وثیقه پس از اتمام قرارداد و تحویل مکان و اموال تحویلی بصورت سالم قابل 000/000/600/1

 استرداد می باشد 

       لغایت پایان ساعت اداری تاریخ  25/4/45   تاریخهای اداری از در ساعت مزایدهاسناد  :مزایدهزمان فروش اسناد  *ـ

و در  15/14چهارشنبه ساعت  پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تاباشد می باشد الزم به توضیحمی5/10/45

 باشد.می 15/11شنبه  روزهای پنج

ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و  –مع ادارات نواب قزوین، مجت: مزایدهنشانی محل فروش اسناد  *ـ

 واحد امور قراردادها -خدمات بهداشتی درمانی قزوین



 می مزایدهخریداران اسناد مزایده جهت اطالع و بازدید از مکان موضوع  از :مزایدهموضوع  مکان ه بازدید ازـجلس*ـ 

از مکان موضوع  والیت و درمانی یموزشآمرکز  اجعه و هماهنگی با مدیریتضمن مر4/10/45 صبح تاریخ10 توانند در ساعت

 بازدید بعمل آورند. مزایده

و کار و عواقب و مخارج  مزایدهگونه مسؤولیتی در خصوص بازدید از محل موضوع کارکنان و عوامل وی هیچ گزار،مزایده

عنوان است و نباید به مزایدهاز شرایط کارهای موضوع  مزایده تر شدنناشی از آن ندارند چرا که این بازدید در راستای آگاه

-ایجاد نمی مزایدهدراین بازدید تعهدی برای  مزایدهتلقی شود. اطالعات شفاهی ارایه شده ازسوی  مزایدهجایگزینی برای اسناد 

 افزوده شود. مزایدهای مکتوب به اسناد کند مگر آن که طی الحاقیه

-گران جلسه مزایدهو همچنین جوابگویی به سؤواالت  مزایدهبرای توجیه وتشریح موضوع واسناد  *ـ جلسه پرسش و پاسخ:

. که در گردددر سایت اداره خدمات دانشگاه برگزار می 10/10/45تاریخ  12الی  10ای پیش از بازگشایی پاکات در ساعت

اعالم می  مزایدهمکتوب به تمامی خریداران اسناد پیرو این جلسه این موضوع بصورت  مزایدهصورت ایجاد تغییرات در اسناد 

 خواهد بود  مزایدهشود و این تغییرات جزء اسناد 

نیستند الزامی است که  مزایدهکلیه شرکت های خریدار اسناد که  مایل به شرکت در : زمان و نحوه اعالم انصراف*ـ 

 028-33366152به شماره فاکس 20/10/45ت اداری تاریخحداکثر تا آخر وق مزایدهمراتب را بصورت کتبی پس از خرید اسناد 

 د.نبه واحد امور قراردادها اطالع ده

یافتن این زمان محل دریافت  که پس ازپایانباشد می 23/10/45تاریخ 16/14ساعت *ـ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها 

 گران پاکات دریافت نخواهد نمود. مزایدهوجه از  هیچ پیشنهادها به

 خدمات دانشگاه علوم پزشکی و )ستاد( ساختمان شماره یک مجتمع ادارات نواب،، قزوین پیشنهادها: تسلیم محل *ـ نشانی

 بهداشتی درمانی قزوین، دبیرخانه اداره حراست دانشگاه.

فیش واریزی ویل ـر و امضاء مجاز و پس از تحـنامه معتب به فرد مجاز یا نماینده شرکت با ارایه معرفی مزایده*ـ اسناد مدارک 

 گردد. ارایه می

 باشدمی 24/10/1345 صبح  تاریخ10رأس ساعت مزایدهجلسه کمیسیون  *ـ زمان جلسه بازگشایی پاکات :

در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه واقع در قزوین، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه 

 .زوین بازگشایی و خوانده شده و متعاقباً اعالم نتیجه خواهد شدعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ق



تماس  ) آقای صفدری (امور قراردادها -02833316154توانند با شماره تماس  هرگونه سوال میداشتن صورت  در -*

 حاصل نمائید



 

  
 دانشگاه علوم پزشكي 

 خدمات بهداشتي درماني قزوين و       

 
 
 
 

 مزايدهشرايط شرکت در



 مزايده شرايط 
 

 :مزايده موضوع 

کنندگان در  باید از سوی شرکت می مزایدهذکر شده است شرایط مشروحه ذیل نیز در این  مزایدهعالوه بر مراتبی که در دعوتنامه این 

 مورد توجه و اهتمام قرار گیرد مزایده

شده که محتوی  را دریک پاکت سر بسته الک و مهر مزایده گزار در اسناد مزایدهباید مدارک الزم اعالمی  مزایدهـ داوطلب شرکت در 1

ج ) هرکدام از این سه پاکت خود بطور جداگانه الک و مهر شده باشد( می باشد به ترتیب بندهای بعدی  و ب سه پاکت جداگانه الف،

، نام و نشانی قانونی و صحیح مزایدهضوع ذیل الذکر تنظیم و در موعد مقرر به این دانشگاه تسلیم نماید در روی پاکت فوق الذکر باید مو

پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با امضائ و مهر خود واعالم ساعت و تاریخ وصول به دبیرخانه اداره 

 حراست دانشگاه تحویل نماید.

الذکر ذیل 5 و 6 و 4 ( تمام اسنادومدارک مشروحه در بندهایمزایدهشرایط 1 )اعالمی در بند مزایدهـ منظور از مدارک الزم و پیشنهاد 2

 باشد که حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت الف ، ب و ج قرار داده می شود.می

و  مزایدهقرار داده شده است . باید بر طبق شرایط  مزایدهگزار  در اختیار متقاضی شرکت در  مزایده،که از طرف مزایدهـ اسنادو مدارک 3

های )الف ، ب و ج  وتنامه آن و نیز سایر دستورالعملها و مقررات ، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتدع

 همگی در یک پاکت دیگر و کلی قرار داده شده است به این دانشگاه تحویل گردد.

 از ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتند4

 تهیه گردد. مزایدهکه طبق شرح مندرج و اعالمی در دعوتنامه  مزایدهتضمین شرکت در  -1-4

باشد تکمیل فرم گری بصورت واریز نقدی و فیش واریزی میمزایدهاز سوی  مزایدهکه وثیقه شرکت در صورتی : در1نکته مهم

فرم پس از تکمیل شدن، به همراه وثیقه  باید اینالزامی است که می مزایدهارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در 

الذکر در پاکت الف ضمیمه گردد و عودت وثیقه مزبور در صورت برنده نشدن فقط در صورت تکمیل فرم فوق مزایده شرکت در

 .گرددانجام می

نشدن  رندهباشد در صورت بمی نامهگری بصورت ضمانتزایدهاز سوی م مزایده که وثیقه شرکت درصورتی در: 2نکته مهم

 گیردنامه ازسوی شرکت و ارایه تصویر کارت ملی فرد گیرنده ضمانت نامه صورت مینامه فقط باارایه معرفیضمانت عودت



 ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتنداز:5

 نامه شرکت در مزایدهدعوت -1-6

 شرایط شرکت در مزایده -2-6

 ه پس از برنده شدن طبق آن قرارداد منعقد خواهد شد (نمونه قرارداد )ک -1-5

 شرایط خصوصی  -4-6

 برگ پیشنهاد قیمت -6-6

 الضمان و ....(، انجام تعهدات، استرداد کسور وجهمزایدهها )شرکت در نمونه ضمانتنامه -5-6

 نمونه فرم بیمه نامه وتعهد نامه ها شامل : -1-6

 هیأت وزیران 1331ت در معامالت دولتی مصوب دیماه فرم منع مداخله کارکنان دول -1-1-6

 پرسشنامه اطالعات شرکت -2-1-6

 و یا کار مشابه  خوداظهاری اعالمی قرارداد -3-1-6

 فرم اعالم نمونه مهر شرکت و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت )براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت(-4-1-6

 ت وثیقه شرکت در مزایده فرم ارایه اطالعات جهت عود-6-1-6

 فرم تعهد بیمه یا قسمتی از کار که مورد نظر کارفرما باشد-5-1-6

 درمانی قزوین  خدمات بهداشتی و برگه مشخصات حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و -1-1-6

های علوم دانشکدهها و نامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئیندستورالعمل تضمینات و انواع تضمین -8-6

 پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

دستورالعمل واگذاری خدمات سالمت ابالغی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  -4-6

 4/2/44/د تاریخ 586/106به شماره 

 آیین نامه تاسیس مراکز پزشکی هسته ای -10-6

 ر حقیقی یا حقوقی است عالوه بر مدارک فوق مدارک ذیل را نیز در پاکت ب قرار دهد  گزا مزایدهبراساس اینکه   -11-6

 اگر مزایده گر دارای شخصیت حقوقی باشد  1-11-6

 تصویر کامل اساسنامه   -1-1-11-6



 تصویر اگهی تاسیس  -2-1-11-6

 تصویر اخرین اگهی تغییرات   -3-1-11-6

 یات ارزش افزوده ارایه تصویر گواهینامه مال  -4-1-11-6

 ارایه تصویر کد اقتصادی  -6-1-11-6

 ارایه تصویر شناسه ملی -5-1-11-6

تصویر مدرک تحصیلی متخصص پزشکی هسته ای )مورد تایید وزارت بهداشت ( در مجموعه ثبتی مزایده  ارائه -8-1-11-6

 آن   گر  به همراه تصاویر  پروانه دائم  پزشکی و تصویر کارت ملی

اگر مزایده گرمسئول فنی خود را همان فرد متخصص پزشکی هسته ای در مجموعه ثبتی خود  معرفی نماید -4-1-11-6

پروانه دائم پزشکی  و تصویر کارت مدرک تحصیلی متخصص پزشکی هسته ای ،تصاویر  ارائه  1ضمن تکمیل فرم پیوست 

 است   الزامی ملی این فرد 

 فرم  تکمیل ضمن  نیست  می باید  -6-11-1- 4 فرد اعالمی در بند یده گر فنی مورد نظر مزا اگر مسئول -10-1-11-6

)که می باید دارای شرایط احراز بند دال ماده یک آیین نامه تاسیس مرکز  خود را معرفی نماید  مسئول فنی 2پیوست شماره 

کی هسته ای ،پروانه دائم ارائه تصاویر مدرک تحصیلی متخصص پزش  2ضمن تکمیل فرم پیوست  (پزشکی هسته ای باشد

   پزشکی  و تصویر کارت ملی این فرد الزامی  است

 اگر شرکت کننده در مزایده شخص حقیقی  باشد  -1-12-6

مدرک تحصیلی متخصص هسته ای شرکت کننده شخص حقیقی  تکمیل فرم پیوست شماره سه به همراه ارائه  -1-1-12-6

 الزامی است تصویر کارت ملی  پزشکی  و   ئمبه همراه تصاویر پروانه دا

مزایده گران حقیقی الزاماً باید پزشک متخصص پزشکی هسته ای باشد و از منظر قانونی و حقوقی هیچ منعی  توضیح مهم:

عقاد قرارداد با دانشگاه را نداشته باشد که می باید شرایط احراز بند دال ماده یک آیین نامه تاسیس نبرای شرکت در مزایده و ا

 .پزشکی هسته ای را دارا  باشد مرکز

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت ج قرار داده شوند عبارتنداز:ـ 6

 خط خوردگی باشد( و با خودکار و بدون مزایده برگ پیشنهاد قیمت )که باید طبق فرم موجود در اسناد -1-5



 شرايط خصوصي :

 در این مزایده شرکت کنند.ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب صالحیت قانونی می توانند *

 خواهد بود. حقیقی  در شرایط برابر ، اولویت ، انتخاب برنده مزایده با اشخاص -*

ـ اشخاص حقیقی الزاماً باید پزشک متخصص پزشکی هسته ای باشد و از منظر قانونی و حقوقی هیچ منعی برای شرکت *

 در مزایده و اتعقاد قرارداد با دانشگاه را نداشته باشد.

 معرفیمسئول فنی بخش پزشکی هستها ای در طول مدت قرارداد برعهده برنده مزایده میباشد  -*

ـ برنده مزایده می بایست حداقل دستگاهها و وسایل پزشکی مورد نیاز بخش هسته ای را تأمین نماید به طوری که این *

 کمتر نباشد. ه مندرج در اسناد مزایدتجهیزات از نظر تعدد، تنوع و کیفیت از مشروحات 

رعایت مقررات جاری جمهوری اسالمی برای تأمین و نگهداری این وسایل از هر حیث ضروری است و کامالً بر عهده  -*

 برنده مزایده میباشد.

تولیدآن بیش از دو سال نگذشته باشد )دارای شماره تاریخ  از  که دستگاههای پزشکی مشروح این بند باید کامالً نو تمام- *

را در طول  قرارداد به شرح موضوع هاشود که دستگاه و همچنین برنده مزایده متعهد میل ساخت و تاریخ تولید باشد(سریا

های تعریف شده از طرف شرکت سازنده و مورد تایید اداره   از نظر نرم افزاری درحد آخرین ورژن مدت زمان مشارکت 

تگاه در طول دوره مشارکت با توجه به توان سخت افزاری، همواره ای که دس تجهیزات پزشکی دانشگاه نگه دارد، به گونه

 های تصویربرداری باشد. قادر به ارائه خدمات به روز و آخرین تکنیک
پیگیری و طی مراحل کاری و قانونی تشریفات اخذ هر مجوزی برای خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه های موضوع  -*

اشد ودانشگاه تنها در محدوده اختیارات قانونی، اقدامات اداری الزم را در این خصوص و به مزایده به عهده برنده مزایده می ب

 ن معمول خواهد داشت.آجهت تسهیل یا تسریع 

رنده مزایده مکلف است همواره و در طول مدت مشارکت نسخه اصل و یا برابر اصل شده قراردادها، اسناد مثبته و ب-*

خود را در اختیار دانشگاه قرار دهد این اسناد شامل، موضوعات خرید، نصب و راه اندازی مجوزهای قانونی والزم مأخوذی 

 آزمون های پذیرش،نگهداشت و ... تجهیزات پزشکی خواهد بود.



برنده مزایده مکلف به مدیریت و ورود اطالعات تجهیزات پزشکی خود به برنامه نرم افزاری مدیریت تجهیزات پزشکی  -*

می باشد بدیهی است تمامی فرآیندهای مدیریت تجهیزات پزشکی اعم از شناسنامه تعمیر، نگهداری  (Pmqدانشگاه )

 کالیبراسیون، آموزش و ... الزم است با هدایت اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه و از طریق این برنامه انجام پذیرد.

نی سازنده همواره الزم االجرا بر عهده سرویس و نگهداری تجهیزات پزشکی بخش طبق برنامه ها و سفارشات کمپا -*

برنده مزایده مکلف به تحویل یک نسخه از دفترچه های راهنمای کاربری و سرویس دستگاه به کارفرما می باشد و نیز 

موظف به انعقاد قرارداد نگهداری وسیله پس از دوره گارانتی و وارانتی می باشد همچنین در طول مدت گارانتی یا وارانتی نیز 

 انجام سرویس های دوره ای سفارش شده کمپانی سازنده الزم االجرا خواهد بود.

% است 100زمان برپایی تجهیزات پزشکی )درصدی از روزهای سال که دستگاه باید در حال کار یا آماده به کار باشد(  -*

 گهداشت دستگاه صرف می شود.مگر مدت زمان فورس ماژور و یا مواقعی که با تائید دانشگاه برای سرویس و تعمیر و ن

 ـ تهیه دارووملزومات پزشکی مصرفی مورد نیاز بخش به طور کامل به عهده برنده مزایده و با هزینه ایشان می باشد .*

تجهیزات پزشکی مصرفی همواره باید متناسب مصرف در بخش موجود باشد و هیچ وقفه ای از بابت کمبود و یا  دارو و -*

 جه کارکرد بخش نگردد.نبود این اقالم متو

فرآیندهای انبارداری و حسابداری دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی از حیث اسناد، تحویل و تحول و هر موضوع مرتب به  -*

 عهده برنده مزایده می باشد.

 متقاضی می بایست پیشنهاد خود را در خصوص سهم مرکز بصورت درصدی از کل درآمد بخش اعالم نماید. -*

 براورد پایه به هنگام بازگشایی پاکت ج اعالم می شود *ـ قیمت  

اعالم میگردد که شرکت درصد 11 به عنوان پایه  و درمانی والیت  آموزشیسهم پیشنهادی مرکز -*

 .  مجاز به ارائه درصد پیشنهادی خود زیر این درصد نیستندکنندگان 

واهد داشت و انجام کلیه امور حسابداری از حیث دریافت وجوه برنده مزایده حق دریافت وجه از مراجعین و بیماران را نخ -*

 انجام خواهد شد. آموزشی و درمانی والیت  از مراجعین از طریق مرکز



هزینه خرید دارو تجهیزات پزشکی مصرفی، سرویس ، تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی و نیز پرداخت حقوق و  -*

ذهاب ، دفاتر و لوازم التحریر و دیگر هزینه های مصرفی تماماً به عهده مزایای پرسنل بخش پزشکی هسته ای، ایاب و 

میسر نخواهد  آموزشی و درمانی والیت  برنده مزایده از سهم خودش می باشد و این گونه پرداخت ها از سیستم مالی مرکز

را نگهداری خواهد نمود تا در  شد لیکن برنده مزایده مکلف به رعایت ضوابط در این خصوص بوده و نیز اسناد و مدارک خود

 صورت ضروت و برای تصدیق عملکرد صحیح خود نسبت به ارایه آنها اقدام نماید.

 میباشد  گر)برنده مزایده (برعهده برنده مزایده متعلقه به قرارداد و همه کسورات قانونی  بیمه -*

که پرداخت آن بر عهده وی بوده ولی نسبت به پرداخت متقاضی برنده به دانشگاه اجازه خواهد داد تا کلیه هزینه هایی را  *

هر گونه مطالبات )اعم از وثیقه حسن انجام تعهدات ،حسن انجام کار و از محل  مطالبات آن اقدام نمی نماید. را راساً از 

 برنده مزایده برداشت نماید.

 د است.های آزاد بخش با برنده مزایده با هزینه خو هزینه آب، برق، گاز و تلفن -*

به پس از زمان شروع بهره برداری از دستگاه گاماکمرا هزینه تعمیرات جزئی و نگهداری از ساختمان و تأسیسات بخش  *

 باشد. عهده برنده مزایده می

 برنده مزایده موظف است در راستای مدیریت و فعالیت های جاری در بخش هماهنگی های الزم را با ریاست مرکز  *

 داشته باشد.والیت  اموزشی و درمانی

همواره در تمامی شرایط اولویت با بیماران مرکز آموزشی و درمانی والیت و واحدهای تابعه  دانشگاه علوم پزشکی و  -*

مبلغی  خدمات بهداشتی و درمانی قزوین  میباشد و اگرغیر از انجام مفاد این بند  مشاهده گردد در بار اول ضمن اخطار کتبی

 درصد از سهم  مشارکت و 20سهم مشارکت  و در باردوم  ضمن ابالغ تذکر و اخطار کتبی مبلغی بمیزان درصداز 10بمیزان 

درصد از سهم  مشارکت طرف دوم در ماه 40در بارسوم  ضمن ابالغ اخرین تذکر و اخطار کتبی به طرف دوم مبلغی بمیزان 

و نارضایتی ریاست مرکز آموزشی ودرمانی والیت از عدم   قبل کسر میگردد و پس از ابالغ سه اخطار کتبی  به برنده مزایده

اولویت  انجام خدمات برای بیماران معرفی شده و بستری مراکز تابعه دانشگاه ،ضمن فسخ قرارداد وثیقه حسن انجام تعهدات 

 برنده مزایده به نفع دولت ضبط میگردد



شت درمان و آموزش پزشکی را در خصوص پزشکی هسته برنده مزایده می بایستی تمام مقررات مربوط به وزارت بهدا * 

ای، بطور کامل رعایت نماید بدیهی است در صورتیکه در طول قرارداد آئین نامه دستورالعمل و بخشنامه های جدیدی صادر 

 گردد برنده مزایده متعهد به رعایت آنها می باشد.

 می باشد. آموزشی و درمانی والیت رکزبرنده مزایده متعهد به رعایت طرح انطباق بر اساس ضوابط م *

در خصوص تأمین نیروی انسانی شاغل در کز پزشکی هسته ای اایین نامه تاسیس مر برنده مزایده متعهد می گردد مطابق *

 با هماهنگی معاونت) با دارا بودن شرایط احراز( بخش پزشکی هسته ای با هزینه خود نسبت به جذب نیروی متخصص 

 اقدام نماید علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشگاه  درمان

برنده مزایده موظف به تهیه و نصب سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز بخش پزشکی هسته ای هماهنگی با سیستم نرم  -*

که در هر ( مورد تایید مرکز آموزشی و درمانی والیت جهت ورود کلیه اطالعات مربوطه میباشد به نحوی  HISافزاری  )

زمان گزارشات مربوطه در اختیار طرف اول قرارد گیرد که در صورت عدم انجام این امر از سوی برنده مزایده  ، قرارداد فسخ 

 یک طرفه خواهد شد.

برنده مزایده موظف است بر اساس آئین نامه تأسیس بخش پزشکی هسته ای شرایط مسؤول فنی را از حیث مجوز،  * 

 .... عیناً مراعات نماید. معرفی شرح وظیفه و

برنده مزایده می بایستی براساس تعرفه های مصوب دولتی و ضوابط اعالم شده از طرف دانشگاه نسبت به دریافت وجوه  *

 از بیماران و مراجعین اقدام نماید.

 برنده مزایده می بایستی همکاری کامل را با ناظرین و کارشناسان دانشگاه داشته باشد. *

 و در کلیه روزهای غیر تعطیل میباشد   در شیفت صبح مزایده با انجام تعهدات موضوع  به انجام مزایده متعهد برنده  *

در شیفت عصر ، برنده مزایده  موضوع مزایده  در صورت اعالم مزایده گزار به برنده مزایده مبنی بر ارائه و انجام تعهدات-*

ه ای با رعایت کامل ایین نامه تاسیس مراکز هسته ای )ازنظر  تعداد نیرو و مکلف و متعهد به دایر نمودن مرکز پزشکی هست

کادر الزم و...(در شیفت عصر در کلیه ایام غیر تعطیل میباشد که این دایر بودن در شیفت عصر هیچگونه تغییری در قدر 

 اعالم میکند طرفین ندارد و مزایده گر با توجه به این موضوع ارائه قیمت پیشنهادی خود را السهم 



با هماهنگی و  عطیلدرخواست  برنده مزایده مبنی بر دایر نمودن مرکز هسته ای در شیفت شب و روزهای ت در صورت -*

  امکان پذیر خواهد بود.مزایده گزار   پساز کسب مجوز از

هیز و راه اندازی بخش ماه نسبت به دکوراسیون ، تج 5برنده مزایده پس از عقد قرارداد می بایستی حداکثر ظرف مدت  *

درمان  معاونت هسته ای مطابق با استانداردها و با نظارت و هماهنگی مزایده گذار از جمله دفتر فنی و تجهیزات پزشکی و

ود و برنده مزایده حق ـد نمـذکور برخورد خواهـدانشگاه اقدام نماید در غیر اینصورت دانشگاه با تشخیص خود با تخلف م

  شت بدیهی است هزینه های تأمین امکانات الزم و اجرای کار به عهده برنده مزایده می باشد.اعتراض نخواهد دا

گردد که در صورت وصول درآمد، سهم نقدی طرف دوم را برای ماه دریافت شده را حداکثر تا ده  طرف اول متعهد می -*

پرداخت نماید و در خصـوص سهم مربوط به  روز بعد از دریافت آن براساس میزان  قدر السهم طرف دوم در وجه طرف دوم

ها نیز طرف اول موظف است  حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول از سازمان های بیمه گر براساس میزان  قدر  بیمه

 .السهم طرف دوم را پرداخت نماید

شی از طرفهای قرارداد و قدرالسهم مشارکت برنده مزایده از کلیه درآمدهای نقدی در پایان ماه آتی و درآمدهای نا -*

پرداخت بیمه ها پس از واریـز توسـط ایشان محاسبـه و با درآمـدهای نقدی همان ماه)ماه واریزحق بیمه ها توسط 

 کسـر هزینه های متعلقه قانونی در وجه  برنده مزایده پرداخت خواهد شد.و سازمانهای بیمه گر( 

ه اندازی بخش پزشکی هسته ای ملزم به رعایت ضوابط و مقررات اعالمی * برنده مزایده به جهت دکوراسیون، تجهیز و را

 از طرف مزایده گذار وسازمان های ذیربط همچون سازمان انرژی اتمی، آتش نشانی و ... می باشد.

ائید * برنده مزایده متعهد می گردد جهت تجهیز بخش پزشکی هسته ای مورد مزایده از امکانات و لوازم نو و به روز مورد ت

 مزایده گذار استفاده نماید.

قبل از اقدام به خرید  اقدام به خرید دستگاه موضوع مزایده نماید ولی می باید قبل از  برنده مزایده متعهد می گردد *

مشخصات فنی و متعلقات دستگاه و تجهیزات موضوع  حاوی  که که منتج به خرید خواهد شد  مستنداتآخرین دستگاه،

 مزایده گذار برساند.معاونت درمان  تجهیزات پزشکی ادارهرا به تائید د می باش مزایده 

 کلیه عملیات پذیرش بیمار و تنظیم اسناد مربوطه مالی و مورد نظر سازمان های بیمه گر به عهده برنده مزایده خواهد بود. *



باشد و برنده مزایده حق دریافت  می آموزشی و درمانی والیت  امور صندوق و دریافت وجه از بیماران به عهده مرکز *

 هیچگونه وجهی از بیماران ندارد.

برنده مزایده موظف است دستگاه های مورد نیاز را از شرکت های مورد تائید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت  *

 .)با تعهد عقد قرارداد جهت سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش با همان شرکت( خریداری نماید

 باشد. قدرالسهم مشارکت مطابق پیشنهاد برنده مزایده طی مدت قرارداد ثابت و قابل تغییر نمی *

برنده مزایده متعهد میگردد کلیه فعالیتهای روزمره در بخش را در دفاتر گزارش که طبق استاندارد دانشگاه تهیه شده درج  *

 و کلیه رخدادهای هر شیفت را ثبت نماید.

 مزایده گذار اعالم نماید. به موظف است در آخر هر ماه لیست کلیه خدمات ارایه شده به بیماران بیمه و آزاد رابرنده مزایده  *

* برنده مزایده مجاز است برای افزایش درامد بخش پزشکی هسته ای  با سایر سازمان های بیمه گر، شرکتها و ارگانها و .... 

اعالم موضوع به مدیریت مرکز اموزشی و درمانی والیت می باید  از انعقاد ضمن اعالم اقدام به انعقاد قرارداد نماید البته قبل 

نسخه ای اصل  از قرارداد منعقده به عامل مالی مرکز آموزشی و درمانی  ، میبایدپس از انعقادو  و موافقت کتبی اخذ گردد

ضمن فسخ قرارداد  ، از سوی برنده مزایده  دکتمان درام اخذ موافقت کتبی وودر صورت عدم اطالع گردد که والیت ارائه 

 میگردد .کسر طبق نظر کارشناسی منتخب دانشگاه و زیان وارده از محل کلیه مطالبات برنده مزایده کلیه ضرر

در صورت تخلف قانونی برنده مزایده و یا تخطی ایشان از مفاد شرایط قرارداد در هر زمان که مشخص شود دانشگاه حق  *

تا ایشان را مورد پیگرد قانونی قرارداد خسارات خود را به هر روش قانونی مورد صالحدید اخذ نموده و قرارداد ا  خواهد داشت

به طور یک جانبه فسخ نماید که در این صورت طرف قرارداد مکلف به تخلیه محل، تحویل کامل آورده های دانشگاه و 

اسی دانشگاه می باشد در هر صورت تصمیم دانشگاه در این شرایط به جبران خسارات وارده به شرح قرارداد و با نظر کارشن

 طور یک طرفه قابل اجرا خواهد بود.

را به دقت مطالعه  مزایدهگران تمامی اسناد  مزایدهو تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که  مزایده*ـ شرکت در 

اطالعی که بعداً در مورد آن اظهار بی وجود ندارد مزایدهنظر او در اسناد کرده و اطالعات مربوط به آنها ، ابهام یا اشتباهی به 

 نماید.



موجود و قوانین ها نامهها و آئیناند طبق سایر بخشنامهدهندگان با هم تبانی کرده *ـ هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد

 در این خصوص با آنان رفتار خواهد شد.

ابهامی داشته باشند باید حداکثر  مزایده، نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مزایدهران اسناد *ـ در صورتی که هر یک از خریدا

گزار )واحد امور قراردادهای دانشگاه علوم مزایده مراتب را کتباً به اطالع مزایده روز پس از پایان خرید اسناد و مدارک  3تا 

 این درخواست مکتوب تقاضای توضیح کتبی نمایند. پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی( اعالم و تحویل نموده و طی

به مزایده گری در مورد توضیحات بیشتر در خصوص اسناد مزایده *ـ در صورت اعالم وصول نامه کتبی و درخواست 

شود  واگر بعد از جلسه پرسش و پاسخ  و قبل از اتمام مهلت  پاسخ داده می ه توجیهی پرسش وـجلس سواالت مطروحه در

گردد  مزایده مدارک  گران مطرح گردد که باعث تغییر در اسناد ومزایده گزار موضوعی از سوی مزایده یشنهادها توسط ارایه پ

اعالم می مزایده این تغییرات  بصورت مکتوب قبل از پایان یافتن مهلت دریافت پیشنهادها برای تک تک خریداران اسناد 

 شود 

دیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت پیشنهادها برای خود محفوظ گزار حق تغییر، اصالح یا تجمزایده *ـ 

بصورت مکتوب ابالغ می گردد و در صورتی که مزایده می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به کلیه خریداران اسناد 

ترداد آن را بنماید از آنجا که ممکن است دهنده حق دارد تقاضای اس پیشنهادها قبل از مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد

تواند گزار میمزایده ها باشد در این صورت دستگاه تجدیدنظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت

برای آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی 

 اصالح و تجدیدنظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

گردد که  گران درخواست میمزایده از  طی فرمی،مزایده توسط متقاضیان شرکت در مزایده *ـ به هنگام خرید اسناد 

انند تغییرات خود را اعالم دارند تا در مواقع لزوم م آدرس پستی و... شماره تلفن، اطالعات صحیح خود در مورد شماره فاکس،

به انها به واسطه این اطالعات دسترسی داشته و موارد تغییر اعالم شود که در صورت بروز تغییرات در مزایده احتمالی اسناد 

(، این موضوع در ابتدا از طریق شماره فاکس اعالم شده ارسال مزایده) قبل یا پس از اتمام زمان فروش اسناد مزایده اسناد 

باشد و در صورت عدم  ارسال قطعی تغییرات می رت ارسال و اخذ تاییدیه  این ارسال به معنی اعالم وکه در صو گردد می

که درفرم فوق الذکر  یگزار از طریق  فاکس ،در مرحله دوم تغییرات به شماره تماسمزایده امکان ارسال تغییرات توسط 



گردد )چرا که ممکن است  مکان اعالم نبوده اعالم میکه از طریق فاکس امزایده اعالم شده به تک تک خریداران اسناد 

گران نرسد( که این تماس انجام شده و اعالم مزایده بدلیل ارسال مدارک از طریق پست این تغییرات به موقع به دست 

باشد و  میگر( مبنا اعالم قانونی به شرکت کنندگان بابت تغییرات انجام شده مزایده تغییرات به  تلفنی )جهت دریافت اسناد

گران  مزایده در صورت عدم امکان اعالم تغییرات از طریق فاکس و شماره تلفن ، موضوع تغییرات به آدرس پستی اعالمی 

آدرس پستی( مبناء  تلفن تماس و گران درفرم صدراالشاره )اعم ازشماره فاکس،مزایده گردد لذا  اعالم اطالعات ارسال می

این مزایده ر می باشد که در صورت عدم ارایه اطالعات صحیح توسط خریداران اسناد اعالم تغییرات به شرح فوق الذک

گونه مسؤولیتی در این گزار بدلیل این عدم ارایه اطالعات صحیح هیچمزایده  موضوع و تبعات قانونی آن برعهده آنان بوده و

 خصوص نداشته و نخواهد داشت.

باید به شماره باشد که قبل از انعقاد قرارداد میمی مزایدهبرنده رعهده آگهی ب های مرتبط به انتشار*ـ کلیه هزینه

بنام سپرده غیرقابل برداشت نزد بانک رفاه کارگران مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و رسید آن را  31158661

 تحویل واحد امور قراردادها نماید.

پس از بازگشایی مزایده دارد که در هر مرحله از انجام فرایند برگزاری  گزار این حق را برای خود محفوظ میمزایده  -*

گر ارائه شده( نیاز داشته باشد مزایده )که توسط مزایده دارک درخواستی در اسناد ـپاکات  وبه هر دلیل به هریک از اصل م

 گزار نماید   مزایده یل گران می باید بدون فوت وقت اصل مدارک درخواستی را تحومزایده  حتی با اعالم شفاهی،

ذکر گردیده بدون تغییر، حذف یا قرار دادن مزایده را که در شرایط  مزایده*ـ پیشنهاد دهندگان باید تمامی اسناد و مدارک 

شرط در آن تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء )توسط فرد مجاز در آخرین آگهی تغییرات( نماید چنانچه با تشخیص کمیسیون 

آنها را مهر و امضاء نماید در مزایده اوراق تعهدآور، سهواٌ مهر و امضاء نشده باشد، پیشنهاد دهنده در جلسه  بعضی ازمزایده 

 غیر اینصورت آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.

 شود.نفرات بعدی بالفاصله مسترد میمزایده ، تضمین شرکت در مزایده *ـ پس از تعیین برنده نفرات اول و دوم 

را به دقت بررسی کرده و تمام اطالعات الزم، مانند مزایده ، اسناد مزایده دهندگان باید قبل از تسلیم پیشنهاد  شنهاد*ـ پی

شرایط محلی، قوانین و مقرات نافذ  باو حوالی آن  موضوع مزایده حمل و نقل، وضع راههای دسترسی بنادر، محل و موقعیت 

 توانند استناد به نامه آگاهی یا اشتباه خود کنند.پس از تسلیم پیشنهاد نمیو جاری را بدست آورد و پیشنهاددهندگان 



 باید در فرم پیشنهادی قیمت، تاریخ پیشنهاد خود را ذکر نمایند.*ـ کلیه پیشنهاددهندگان می

وط باشد و باید به این موضوع توجه داشته باشند که در پاکت ب هیچگونه اطالعی که به قیمت مرب*ـ پیشنهاددهندگان می

کنار گذاشته  مزایده از آن تمام یا بخشی از مبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشد نباید قرار گیرد که در این صورت از گردونه 

 شده و پاکت ج آنها مفتوح نخواهد شد.

های ، هزینههای خود از جمله قیمت کلیه کارها، سودگران به هنگام ارایه قیمت پیشنهادی خود تمامی هزینهمزایده*ـ 

باالسری مانند مالیات، عوارض گمرکی، سایر عوارض قانونی بیمه تأمین اجتماعی مزایای قانونی کارکنان خود و همچنین 

-ها، مسؤولیتهایی که ممکن است در جریان اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظرگرفتن تمام مخاطرهتمام هزینه

بر مبنای آن صورت  مزایده به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده و شرکت در  مزایدهسناد ا ها و تعهدهایی است که در

 باشد.بطور کامل و تمام می مزایدهگیرد را مدنظر قرار داده و مبلغ پیشنهادی مبلغ مقطوع انجام موضوع می

گران را از تصمیم خود مزایدهدرنگ یداشتی درمانی قزوین، بـدانشگاه علوم پزشکی و خدمات به زایدهـمو ـورت لغـ*ـ در ص

گزار یا منافع جمهوری مزایده گرانی به زیان  مزایده، اطالع حاصل شود که مزایدهسازد. و  هرگاه در جریان مطلع می

گزار، این امر مزایده گزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص  مزایدهاند و مراتب به اسالمی ایران مصالحه کرده

لغو خواهد شد و  مزایدهگزار این امر صورت گرفته شده باشد،  مزایدهته گزارش شود و در صورتی که به تشخیص صورت گرف

اند برای اقدام قانونی به مراجع این دانشگاه گزارش امر را با درج نام پیشنهاددهندگانی که در این جریان شرکت داشته

 ذیصالح  ارسال خواهد شد.

گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون بر اساس آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و همزاید*ـ هرگاه هر یک از 

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اعتراض داشته باشد می توانند در چارچوب قانون یاد شده موارد دانشکده

که پس از بررسی پاسخ در  مطرح واعالم نمایند ی درمانی قزوینـخدمات بهداشت وم پزشکی.ـاعتراض خود را به دانشگاه عل

 گردد.چارچوب قانون یاد شده به آنان ابالغ می

خوردگی به صورت عددی و حروفی اعالم نماید و در صورت باید قیمت پیشنهادی خود را بدون خط*ـ پیشنهاد دهنده می

 باشد. روفی میگر مبلغ حمزایده مبنا قبول مبلغ پیشنهادی و حروف، مغایرت بین اعداد 

 با وجود حداقل یک شرکت کننده برگزار و بازگشایی پاکات و تعیین برنده انجام خواهد شد. مزایده*ـ 



، صحت  و سقم اطالعات قراردادگزار این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب و واگذاری  مزایده*ـ 

 گزار، را بدون هیچ گونه اعتراضی می پذیردمزایده حق بررسی از سوی گر این مزایده پیشنهاد دهنده، را بررسی نماید و 

باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی  مزایده*ـ پیشنهادهای 

 ط مبهم و برخالف شرایط، یا ارایه پیشنهاد شرومزایده کنداشته باشد و در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدار

 و یا نداشتن تضمین کافی، آن پیشنهاد مردود است. مزایده

 باشد . مهلت اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکات ج بمدت بیست روز باستثناء روزهای تعطیل می -*

جه بازگشایی و برنده شدن موظف است حداکثر تا هفت روز به استثنا ایام تعطیل پس از ابالغ نتی مزایده*ـ برنده نفر اول 

تمدید ضمانتنامه در مدت  ماهه بهنگام ارائه و 5)دارای اعتباری دانشگاه وثیقه حسن اجرای تعهداتمزایدات توسط کمیسیون 

 مزایدهصورت تضمین شرکت دردرصد قیمت پیشنهادی خود مطابق با فرم تضمین اقدام نماید در غیر این 6قرارداد( معادل 

 ه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط شده که حق هیچ گونه اعتراضی را نیز نخواهد داشت.وی بدون هر گون

 گردد% )ده درصد( بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر می10بهنگام هر پرداخت به برنده مزایده مبلغی بمیزان -*

پس از مزایده صورت داشتن برنده دوم  در د وبه انعقاد قرارداد نباش بینی حاضرکه برنده نفر اول در مهلت پیشدر صورتی -*

شود و چنانچه او نیز حاضر به اعالم میمزایده عنوان برنده انجام مراحل فوق بدلیل امتناع برنده نفر اول، برنده نفر دوم به

مزایده شده و  وی نیز به نفع دانشگاه ضبطمزایده ارایه وثیقه حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد نباشد تضمین شرکت در 

 گیرد..صورت میمزایده تجدید و یا مقدمات انجام ترک تشریفات 

 مهم : 1توضیح شماره 

های آن حذف ( قانون و تبصره104، ماده )31/4/44های مستقیم، مصوبماده واحده اصالح قانون مالیات 26موجب بند )به

-ها و پرداخت%( مالیات تکلیفی از صورت وضعیت3مالیات )الحساب هیچ مبلغی تحت عنوان علی 46لذا از ابتدای سال  شده

 باشند.گردد معذالک پیمانکاران مکلف به پرداخت مالیات کسور توسط خود میهای پیمانکاران کسر نمی

ور کامل را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن به طمزایده نماید که نمونه قرارداد ارایه شده در اسناد گر  اقرار میمزایده  -

 تواند از عذر عدم اطالع استفاده نماید.اطالع داشته و پس از برنده شدن نسبت به اجرای هر کدام ازتعهدات خود نمی

 نخواهد داشت.مزایده گونه مسؤولیتی در قبال استخدام و حقوق و کسور قانونی پرسنل برنده گزار هیچمزایده  -*



 گران مستردد نخواهد شد .مزایده مدارک و مستندات ارسالی توسط  -*

برنده مزایده متعهد می گردد در پایان زمان قرارداد محل را سریعاً تخلیه و تحویل نماید در غیر این صورت بدون نیاز به  -*

جلوگیری خوهد شد و ایشان حق هر گونه اعتراض را از خود مزایده مراجعه به محاکم  قضایی محل تخلیه و از فعالیت برنده 

 نماید.سلب می 

برنده مزایده حق هیچگونه تغییر و تبدیل در وضع اعیانی و تغییر کاربری را ندارد و به همین منظور الزم است تضمینی  -*

 به مزایده گذار تسلیم نماید.

آموزشی درمانی طبق صورتجلسه ای از سوی نماینده مرکز پس از ساخت توسط برنده مزایده محل مورد مشارکت  -*

ضعیت موجود با ذکر جزئیات تحویل برنده مزایده می گردد و در موقع تخلیه نیز به همان نحو که تحویل حاوی ووالیت 

 تحویل خواهد شد. مرکز آموزشی درمانی والیتگرفته طی صورتجلسه ای به نماینده 

می باشد و در مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر جزئی و نگهداری ساختمان و اموال تحویلی به عهده برنده مزایده  -*

 صورت ورود خسارت جبران آن به عهده ایشان باشد .
برنده در صورت هرگونه سرقت اموال تحویلی و یا اموال مربوطه به شرکت ، پاسخگویی و جبران خسارت وارده به عهده  -*

 قرارداد می باشد.  مزایده

لی به عنوان رهن و نظایر آن یا عناوین پیش بینی نشده برنده مزایده اقرار و اظهار داشته و میدارد که هیچگونه وجه یا ما -*

دیگر ، به مزایده گذار تسلیم و پرداخت نکرده است و هرگونه ادعایی درخصوص موارد مذکور را ضمن عقد الزم و ضمن عقد 

علق هرگونه خارج الزم ) که عقد خارج الزم شفاها بین آنان منعقد شده ( از خود اسقاط نموده و می نماید و در صورت ت

حقوقی مشابه آن را از جمله حق کسب و پیشه ، سرقفلی به دانشگاه صلح بالعوض می نماید و بعد از آن هیچگونه ادعایی 

 نداشت و نخواهد داشت . 

در هر صورت برنده مزایده ملزم به رعایت و نگهداری محل می باشد در صورت عدم رعایت پرداخت خسارت به عهده  -*

 .   ایشان می باشد

 دانشگاه هیچگونه تعهدی را در قبال پرسنل به کار گرفته شده توسط برنده مزایده نخواهد داشت . -*



کار و تأمین  برنده مزایده متعهد می گردد نسبت به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل به کار گمارده شده مطابق قانون -*

 ید. به انضمام کلیه کسورات قانونی متعقله اقدام نما اجتماعی

 کلیه قوانین فورس ماژور حاکم بر این مزایده می باشد. -*

 مزایده گذار به برنده مزایده مراتب را کتباً به آدرسی که در پیشنهاد خود ذکر نموده ابالغ می نماید.  - *

قرار  درمانی والیت آموزشی می بایست در اختیار مرکز مراجعه کننده پس از پایان قرارداد کلیه اسناد مربوطه به بیماران  -*

 گیرد

مراجعه نموده و مطالعه دقیقي داشته مزايده کنندگان الزم است حتما به تصوير قرارداد ضمیمه اين اسناد  شرکت :نکته بسیار مهم

گران قیمت مزايده باشد و بعبارت ديگر  ، مبنا انعقاد قرارداد فرمت ارايه شده ميمزايدهگری در مزايده باشند چرا که پس از برنده شده 

گونه عذری از  و تصوير قرارداد ارائه شده اعالم نمايند که پس از ارائه قیمت پیشنهادی هیچمزايده های پیشنهادی خود را با توجه به اسناد 

 بابت عدم از اطالع پذيرفته نخواهد شد.

ت های آنان را به همراه پرونده مکلف  به ارائه لیست اسامی نیروهای خود و مسئولیمزایده در ابتدای قرارداد برنده  -*

 پیشینه، گواهی سالمت روحی و جسمی )طب ءپرسنلی نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی، برگه عدم اعتیاد به مواد مخدر، سو

مابین شرکت و پرسنل  )در صورت نیاز کارفرما( را به همراه یک برگ قرارداد فی تصویر کارت بهداشتی ، کار کار( نشانی محل

بندی مشاغل به گروه نظارت ارایه نماید که تایید و صالحیت  کار و امور اجتماعی و طرح طبقه قوانین وزارت بر مبنای

 منوط به تشخیص و صالحدید کارفرما خواهد بودمزایده کارکنان برنده 

رویی، متانت، شناسی، خوشهای اداری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع )شامل وقتاجرای کلیه منشور اخالقی دستگاه -*

شکل(  ادب و نزاکت در رفتار، ارایه خدمات با رعایت عدالت و انصاف، حفظ اسرار، آراستگی ظاهری، پوشش مناسب و یک

باید بدلیل حضور در حریم مقدس دانشگاه کلیه موازین االجرا است و پرسنل برنده مزایده میبرای پرسنل برنده مزایده  الزم

ایت حسن خلق و رفتار و شئونات اسالمی را در محل موضوع مزایده را بطور کامل انجام داده و شرعی، اخالق اسالمی  و رع

شکایات انجام شده  بدلیل عدم رعایت این  در صورت عدم رعایت موارد فوق و اعالم گزارش هرگونه تخلف، جوابگویی به

باید برنده مزایده با فرد خاطی  ه مزایده می باشد و میبند و مفاد قانونی این قرارداد توسط عوامل برنده مزایده بر عهده برند

برخورد نموده و در صورت اعالم عدم صالحیت فرد توسط مرکز آموزشی درمانی والیت بارعایت تمام موارد قانونی اقدام به 



رداد در اسرع وقت اقدام اخراج فرد نموده و برنده مزایده دیگر حق بکارگیری فرد اخراج شده را  ندارد و با رعایت مفاد این قرا

 به جذب فرد دارای صالحیت از نظر مزایده گزار نماید

 در محل حین انجام کار ممنوع استمزایده استعمال هر گونه دخانیات توسط پرسنل برنده  -*

بخشی از و جزء مزایده تهیه و تنظیم لیست حقوق ماهیانه در برنامه اکسل، ارایه فیش حقوقی ماهیانه به عهده برنده   -*

 باشد.شرح وظایف وی می

باشد و موقع حقوق ومزایای ماهانه پرسنل تحت پوشش خود می، تحت هر شرایطی موظف به پرداخت بهمزایده برنده  -*

 گزار از پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود عدول نمایدمزایده الزحمه خود توسط تواند بدالیل عدم پرداخت حقنمی

 باشد.وظف به توجیه کلیه پرسنل تحت پوشش از مفاد قرارداد میممزایده برنده  -*

باشد )ارایه و کارکنان تحت پوشش او میمزایده اولین پرداخت صورت وضعیت کارفرما  منوط به عقد قرارداد بین برنده  -*

 (ستا به عامل مالی مرکز آموزشی و درمانی والیت الزامی  الزامیمزایده مدارک مثبته از سوی برنده 

بایستی هر گونه اطالعاتی را که در نتیجه اجرای قرارداد کسب می نماید مکتوم داشته و از افشاءآن مزایده برنده  -*

در این خصوص بطور مداوم بوده و مسئولیت وی در این زمینه با اتمام کار و پایان  مزایدهخودداری نماید و تعهد برنده 

رفرما )به به کاازاین امر عالوه بر جبران کلیه خسارت وارده  مزایدهبرنده  قرارداد قطع نخواهد شد و در صورت تخلف

 تحت عنوان افشاء سر و اطالعات کارفرما  تحت پیگرد قانونی خواهد بود تشخیص کارفرما(

 د.را نظیر نحوه مدیریت و .... از خود سلب می نمایمزایده کارفرما حق هر گونه دخالتی درامور داخلی شرکت برنده  -*

برنده مزایده به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد و در صورت تخلف ، کارفرما  -*

مجاز است بدون انکه محتاج به اقامه دعوی باشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط ضمانتنامه انجام 

از محل ضمانت نامه انجام تعهدات و در صورت  ظر کارشناسی منتخب دانشگاه را براساس نتعهدات اقدام وخسارت وارده

 دارائیهای برنده مزایده جبران نماید. وتکاپوی ضمانت نامه از محل سایر مطالبات 



قصور ورزیده ویا تعهدات براساس مفاد این قرارداد  ، در نحوه انجاممزایدهتشخیص دهد که برنده  مزایده گزاردرصورتیکه -*

زند مختاراست جهت جلوگیری از تضییع  حقوق دولت نسبت به فسخ قرارداد میبه هردلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز 

 حسن انجام تعهدات اقدام نماید وضبط ضمانت 

ن و مسئولیت تامین و تادیه هر گونه خسارت جانی و مالی که در نتیجه فعل یا ترک فعل یا قصور برنده مزایده یا کارکنا -*

 اموال , وسایل و تجهیزات و تاسیسات ،و  گزار نمایندگان او در جریان این قرارداد به هر شخص اعم از کارکنان برنده مزایده

و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و یا دولتی وارد گردد منحصرا به عهده برنده مزایده می باشد و برنده  گزار مزایده

این اساس و در  را در قبال هرگونه خسارت و دعاوی مربوط مصون بدارد که برنده مزایده بر مزایده گزارمزایده متعهد است 

اجرای مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث موظف است به هزینه خود نسبت به ارائه بیمه مسئولیت مدنی )بی نام( برای 

ه، غرامت فوت و نقص )دیه( و خسارت مالی به ای چون خسارت هزینه های پزشکی برای حادث کارکنان خود برای اقالم بیمه

میزان حدود غرامتی که برای هریک از آن پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع به کار از سوی مدیریت هر مرکز اعالم می 

داد و شود اقدام نموده و به کارفرما ارائه نماید و در صورت تغییر در مبالغ دیه از سوی مراجع ذیصالح در طول مدت قرار

حسب نظر مدیر مرکز مبنی بر اصالح بیمه، برنده مزایده مکلف به اجرای این موضوع بوده و بیمه نامه جدید را تحویل مرکز 

  .می باشدآموزشی و درمانی والیت مرکز  مدیریت نماید و پیگیری این موضوع بر عهده 

ها و قراردادها نیست و درصورتی که نان دولت در پیماننماید که مشمول قانون منع مداخله کارکبرنده مزایده اقرار می -*

شود، سپرده حسن انجام تعهدات وی ضبط و قرارداد لغو خواهد شد و موضوع به مراجع ذیصالح اعالم امر اثباتاین خالف 

 نماید.

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:            تاريخ: 

 مهر شرکت:                 افراد مجاز و تعهدآور شرکت  نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا



 1 پیوست فرم 

 )از افراد ثبتي شرکت (معرفي مسؤول فني توسط شرکت حقوقي

 

 نام و نام خانوادگی مسؤول فنی معرفی شده: 

 نام پدر:

 ملی : کارت شماره

 تولد : سال

 سمت مسؤول فنی معرفی شده در شرکت : 

ای، پروانه دائم و تصویر کارت  تصویر مدرک تحصیلی تخصص پزشکی هسته ئه ارا پیوست این برگه به

 ملی مسؤول فنی معرفی شده الزامی است که تمامی مدارک ضمیمه پاکت ب گردد.

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:                  تاريخ:

 مهر شرکت:                ت نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرک



 

 2 پیوست فرم

 معرفي مسؤول فني توسط شرکت حقوقي )غیرافراد ثبتي شرکت(

 

 نام و نام خانوادگی مسؤول فنی معرفی شده: 

 نام پدر:

 : ملی کارت شماره

 تولد : سال

کارت  ای، پروانه دائم و تصویر تصویر مدرک تحصیلی تخصص پزشکی هسته ارائه  پیوست این برگه به

 ملی مسؤول فنی معرفی شده الزامی است که تمامی مدارک ضمیمه پاکت ب گردد.

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:                  تاريخ:

 مهر شرکت:                نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 3 پیوست فرم 

 ط فرد حقیقيمعرفي مسؤول فني توس

 

 نام و نام خانوادگی مسؤول فنی معرفی شده: 

 پدر: نام

 : ملی کارت شماره

 تولد : سال

دائم و تصویر کارت  ای، پروانه مدرک تحصیلی تخصص پزشکی هسته تصویرارائه   پیوست این برگه به

 گردد. ب پاکت ضمیمه مدارک ملی مسؤول فنی معرفی شده الزامی است که تمامی

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:                  خ:تاري

 مهر شرکت:                نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 



 

 

 دانشگاه علوم پزشكي  

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين        
 
 

 

 

 

 هـه ضمانتنامـنمون

 



 

 مزايدهه شرکت در ضمانت نام

 )نمونه يک(
 

 به نشانی:     نظر به اینکه 

 شرکت نماید، این          مزایدهمایل است در 

ریال                      برای مبلغ  مقابل                      در      از 

کننده  اد شرکتاطالع دهد که پیشنه    به این                        تضمین و تعهد می نماید چنانچه

مطالبه نماید، به محض    نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان هر مبلغی را که 

  اولین تقاضای کتبی واصله از سوی دریافت

-باشد، بیبدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته 

 بپردازد.   درنگ در جه یا حواله کرد

ا به ـدت بنـباشد. این ممعتبر می                مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز 

 یا نخواهد مدت آننتواند  تمدید است و در صورتی کهبرای حداکثر سه ماه دیگر قابل             درخواست کتبی                   

 را موافق با تمدید ننماید متعهد این تمدید را فراهم نسازد و موجب    نامه را تمدید کند و یا  ضمانت

 پرداخت کند. است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد

مطالبه نشود ضمانت نامه در سررسید،                                          مقرر از سوی چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت 

 خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط اسات اعم از اینکه اصل با بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر
 ج

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:        تاريخ:

 مهر شرکت    شرکت  و تعهدآورفرد يا افراد مجاز سمت و مهر و امضاء ، نام و نام خانوادگي 

  مزايده اسنـاد 



 حسن انجام تعهدات ضمانت نامه 

 (دو)نمونه 
 

 به نشانی:     نظر به اینکه 

 اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد      به این 

 ن                                             از د ایراد     را با

منظـور انجام تعهـــداتی به ریال                                             برای مبلغ          در مقابل

    در صورتیکه ضمین و تعهد می نماید گیــرد تکه به مــوجب قرارداد یاد شـــده بعهــده می

انقضای سررسید این ضمانت نامه به این                           اطالع دهد که                                    از کتباً و قبل از 

ریال هر     اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان 

از بـدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامـــه یا اقدامی از  مبلغی را که مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله

 بپردازد .                                        کرد  درنگ در وجه یا حوالهمجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بی

                                 ی است بنا به درخواست کتب                 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

 باشد و در صورتی که واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می

موجب این تمدید را فراهم نسازد             نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا 

متعهد است بدون               را حاضر به تمدید نماید                     و  نتواند

 پرداخت کند.                               اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده را در وجه یا حواله کرد

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:                               تاريخ:     

 مهر شرکت  شرکت و تعهدآورفرد يا افراد مجاز سمت و مهر و امضاء ، نام و نام خانوادگي 
 

 

 



 پیش پرداختضمانت نامه  

 (سه)نمونه 
 

 به نشانی:     نظر به اینکه 

  را با   اطالع داده است قرارداد      به این 

 پرداخت شود ، این                 ریال به عنوان پیش پرداخت به         نعقد نموده است و قرار است مبلغ م

کتباً به این بانک اطالع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده    متعهد است در صورتیکه 

             شده به 

 رداخت را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی است هر مبلغی تا میزان مانده از مبلغ پیش پ

درنگ در وجه یا حواله بدون اینکه احتیــاجی به صــدور اظهارنامــه و یا اقدامــی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد بی

بپردازد اعتبار این ضمانت نامه تا آخر          کرد

واصله تا           ت کتبی                                            است و بنا به درخواس   وقت اداری روز 

 قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه 

  در مقابلتنوان یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا موجب این تمدید را فراهم نسازد و تنواند 

متعهد است یدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد          را حاضر به تمدید نماید. 

  مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد

که در آن مبلغ پیش      پرداخت نماید  مبلغ این ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی  

که باید حداکثر ظرف سی روز                  پرداخت واریز شده درج شده است طبق نظر کتبی 

به در مورد مبلغ پیش پرداخت      استعالم     از تاریخ تحویل نامه 

 ضمانتنامه معادل مبلغی که           واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی 

 اعالم نموده است تقلیل داده خواهد شد.   

نامه واریز گردد ومبلغ آن به صفر تقلیل داده شود پرداخت به ترتیب تعیین شده دراین ضمانتصورتیکه تمام مبلغ این پیشدر

 این ضمانت نامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است اعم از اینکه اصل به بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 اه اجراييعنوان دستگ

 موضوع قرارداد مورد نظر

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:                                    تاريخ:

 مهر شرکت      شرکت  و تعهدآورفرد يا افراد مجاز سمت و مهر و امضاء ، نام و نام خانوادگي 



 کسور حسن انجام کارضمانت نامه  

 (چهار)نمونه 
 

 شانی:به ن    نظر به اینکه 

 اطـــالع داده اســـــت که مقـرر است مبلغ                          به این 

  بعنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد       ریال از طرف 

ت وجه مزبور به پرداخت شود، از این رو پس از پرداخ                     به                                                          

  این      نزد این                                                         حساب 

 متعهد است در صورتیکه   

از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا      اطالع دهد که 

مطالبه کند به          ریال هر مبلغی را که       میزان 

بـدون اینکه احتیـاجی به صدور                                                  ریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی محض د

کرد بپردازد . مدت اعتبار این ضمانت درنگ در وجه یا حوالهاظهارنامـه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بی

                                                              است بنا به درخواست کتبی    ز نامه تا آخر وقت اداری رو

 باشد و در صورتی که واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می

            د کند و یا نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را قبل از انقضای آن تمدی

        را حاضر به تمدید نماید        موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند

 پرداخت کند.         است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد متعهد

 

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 ييعنوان دستگاه اجرا

 موضوع قرارداد مورد نظر

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:               تاريخ:

 مهر شرکت  شرکت  و تعهدآورفرد يا افراد مجاز سمت و مهر و امضاء ، نام و نام خانوادگي 



 
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمونه  فرم و تعهد نامه ها 

 

 



 

 مزايدهئه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در فرم ارا

 مرکز آموزشي درماني واليت واگذاری بخش پزشكي هسته ای

آنها بصورت واریز نقدی و بصورت ارایه فیش بانکی است ملزم به مزایده که وثیقه شرکت در  مزایده کنندگان در کلیه شرکت

 باشد.تکمیل این فرم می

 (:به آن واریز گردد مزایدهت در که مبلغ وثیقه شرکشماره حساب )

 نام بانک:

 نام شعبه:

 کد شعب:

 الذکر: شماره شبا شماره حساب فوق

 

 

 

 

 

الذکر نهایت دقت را باشند به هنگام اعالم و ارایه اطالعات فوقمتعهد می ملزم و مزایدهکلیه شرکت کنندگان درتوضیحات 

باشد که در صورت اشتباه در اعالم اطالعات،  میمزایده وثیقه شرکت در انجام دهند چرا که این اطالعات مبنا واریز و عودت 

 خواهد بود. مزایدهتمامی ضرر وزیان ایجاد شده متوجه شرکت کننده در 

 

 

 

 
 نام شرکت پیشنهاددهنده:                                          تاريخ:

 مهر شرکت  مجاز و تعهدآور شرکت نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد 



 آخرين وضعیت شخصیت حقوقي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 

   14000230626   شناسه ملي:

 1/1/1354تاريخ تأسیس :

 معاونتنوع شخصیت حقوقي:

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزویننام شخصیت حقوقي: 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ه شخصیت حقوقي:ثبت کنند

 قانون اساسیمرجع تأسیس:  

 444شماره مجوز: 

 22/11/1361 تاريخ صدور مجوز:

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشورمرجع صدور مجوز: 

، دانشگاه علوم پزشکی و قزوین خیابان نواب شمالی ، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک ستادمحل اقامت قانوني: 

 خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 411311114481کد اقتصادی : 

 3414416316کد پستي : 

 IR–080130100000000031158661 شماره شبا:

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین :نام صاحب حساب



 فرم اعالم امضاء مجاز

 مرکز آموزشي درماني واليت واگذاری بخش پزشكي هسته ایمزايده 

 نمونه امضا فرد يا افراد صاحب امضاء مجاز شرکت بر اساس آخرين آگهي تغییرات 

 

 نمونه مهر شرکت  نمونه امضاء سمت  نام نام خانوادگي 

    

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:                                          تاريخ:

 مهر شرکت                 نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت

 

 

 



 کارهای مشابه موضوع مزايدهفرم خوداظهاری اعالم کارهای 

 

مرکز آموزشی  اری بخش پزشکی هسته ایواگذ مزایده گردد در تاریخ ارایه پیشنهاد برایامضاء کننده زیر متعهد می

 نماید  می اعالم ذیل  جدول  بشرح مشابه موضوع مزایده که منعقد نموده را ، کارهایدرمانی والیت
 

 مشخصات قرارداد رديف
نام دستگاه اجرايي 

 طرف قرارداد

اعالم نوع قرارداد 

در صد مشارکت )

 (طرفین

 مدت قرارداد
تاريخ شروع 

 قرارداد
 قرارداد تاريخ پايان

       

       

       

       

 

 

می باید در پاکت ب ارایه مزایده گر بوده و پس از تکمیل شدن توسط مزایدهاین برگ جزء الینفک مدارک و اسناد

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:                              تاريخ:

 مهر شرکت:  د يا افراد مجاز و تعهدآور شرکتنام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فر

 



 

 

 ج

 

 )پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شرکت ها

 مشخصات حقوقی شرکت: -1

 نام کامل شرکت :                                        نام اختصاری /تجاری:                                     تاریخ تاسیس
 شماره ثبت :                                                 تاریخ ثبت                                     تابعیت:               

 محل ثبت:                                                استان :                                                     شهر:
 سرمایه پرداخت شده به)ریال(:                                                              سرمایه ثبت شده به)ریال(:    

 :رتبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری:                         شماره تاریخ تعیین صالحیت

 شتحت پوش      تعاونی       دولتی        خصوصی     :نوع شرکت 
 سایر  با مسؤولیت محدود سهامی عام       سهامی خاص  : نوع ثبت 

 موضوع فعالیت شرکت:
   ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری                  ارایه خدمات تشخیصی و درمانی                               ارایه خدمات توانبخشی و ارتقای سالمت 

هداشتی و درمانی تأمین تجهیزات پزشکی،بارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی در زمینه های پزشکیای در ارایه خدمات فنی و مشاوره
امور چاپ و حمل و نقل  تعمیر و نگهداری         های پزشکی ارایه خدمات نظارتی و کارشناسی در زمینههای پزشکی   زمینه
 مات عمومی)نگهبانی، نامه رسانی ، پیشخدمتی، تلفنچی(خدامور آشپزخانه و رستوران          تکثیر

                       امور تاسیسات         باغبانی      )ارایه خدمات حمل و نقل بیماران)آمبوالنس ..........................:سایر 
 

 مشخصات مدیر عامل،اعضای هیأت مدیره : -2

 رشته تحصیلي مدرک تحصیلي متس کدملي نام و نام  خانوادگي رديف
سابقه کار در شرکت 

 )سال(

       

       

       
 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 
 

 

 

 

 
 ج

 دانشگاه علوم پزشكي 
 وينو خدمات بهداشتي درماني قز



 

 

 
 

 

 

 شرکت ها )ادامه پرسشنامه شماره يک ( اطالعات
 مشخصات سهامداران عمده )شخصیت حقیقی یا حقوقی(به ترتیب اولویت میزان سهام -1

 

 مسؤولیت در شرکت درصد سهام رشته تحصیلي مدرک تحصیلي اشخاص حقیقي حقوقياشخاص رديف
       
       
       

 
 آدرس دفتر مرکزی و شعب: -4

 
 

عات ناقص ارایه نموده است ، از چنانچه تشخیص داده شود برنده واگذاری فوق در تکمیل این فرم قصور ورزیده یا به عمد اطال:1تذکر*

)سپرده حسن انجام  مزایدهانعقاد قرارداد با وی خودداری گردیده و حتی درصورتیکه پس از عقدقرارداد موضوع احرازشود، سپرده شرکت در 
 تعهدات(وی به نفع کارفرما ضبط و به مراجع ذیصالح جهت صدور رأی نهایی اعالم خواهد گردید .

 .ملی )پشت ورو( و شناسنامه )صفحه اول(ضمیمه گرددتصویرکارت :2تذکر*

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 
 
 

 خیابان :               کوچه :           فرعی :            پالک:          کشور:      استان:       شهر:  نشانی کامل
  کد پستی

  صندوق پستی

  تلفن همراه –تلفن مستقیم 

  دورنگار

  پست الکترونیک

Web  site  

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي 

 و خدمات بهداشتي درماني قزوين



 22/11/1331شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي تاريخ 

 مرکز آموزشي درماني واليت واگذاری بخش پزشكي هسته ای  :ايدهمزموضوع 
 

 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله وسیله تأئید میاین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین

ات برسد، کارفرما یا نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثب 1331کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 

 را ضبط نماید. مزایدهفوق را مردود و تضمین شرکت در  مزایدهگزار حق دارد پیشنهاد ارایه شده برای  مزایده

 گردد که هرگاه این همچنین قبول و تأکید می

الف اظهارات فوق در فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء کند و خ مزایدهپیشنهاد دهنده برنده 

مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این 

پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه 

پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان انجام تعهدات 

 خسارت وارده به عهده کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون 

ور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این مزب

پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های 

شی از فسخ پیمان یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات نا

 پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت 

 باشد.تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می

 

 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:                                 تاريخ:

 مهر شرکت:  شرکت و تعهدآورفرد يا افراد مجاز سمت و مهر و امضاء ، نام و نام خانوادگي 

 



 نمونه فرم بیمه نامه کارفرما

 مرکز آموزشي درماني واليت واگذاری بخش پزشكي هسته ای مزايده :موضوع 

 

فوق انتخاب گردد در  مزایده  که چنانچه به عنوان برنده وسیله تائید می نمایدنده با امضاء ذیل این ورقه بدیناین پیشنهاد ده

موضوع مزبور را در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای مزایده موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد 

 شرکت های بیمه مورد قبول کارفرما به شرح ذیل بیمه نماید.نزد یکی از  مزایده را به شرح شرایط  مزایده 

 هزينه بیمه مبلغ مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

بیمه مسؤولیت مدنی پیمانکار در قبال 

کارکنان خود و ناظرین هرگونه حادثه در 

 محدوده کار

   

 

 تسلیم شده است. "ب"ل از نوع بیمه و غیره تکمیل و در پاکت ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر با اطالع کام

همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر 

ه و در صورت تأخیر برابرمفاد علت دیگر این میسر نشود تا یک ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بود

شرایط عمومی اقدام خواهد شد و البته چنانچه در این خالل حوادث سویی پیش آمد که به عملیات انجام شده آسیب وارد 

 نماید این پیشنهاد دهنده مسؤول خسارات ناشیه می باشد.

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:           تاريخ:

 مهر شرکت  شرکت و تعهدآورفرد يا افراد مجاز مهر و امضاء  سمت و، نام و نام خانوادگي 

 



 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 
 
 
 
 

 برگ پیشنهاد قیمت و ضمائم تكمیلي



 قیمت پیشنهادی فرم تعهد و اعالم

 مرکز آموزشي درماني واليت واگذاری بخش پزشكي هسته ای:مزايده موضوع 
 

نبان................................................... امضاءکنندگان ذیل که بر اساس آخرین آگهی تغییرات و تصمیمات، فرد مجاز اینجانب/ اینجا

باشم پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا، انجام و مسؤولیت در مورد شرکت ................................ برای امضاء می

الذکر و فوق مزایده ، شرایط عمومی و خصوصی و بطور کلی تمامی مدارک و اسنادمزایدهو مندرجات دعوتنامه شرکت در مطالبات 

 مزایدهکار و با اطالع کامل از محل کار، جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد پس از بازدید کامل از محل

 نمایم .پیشنهاد می

 
********** 

 
 

 انتخاب شوم تعهد می نمایم که: مزایده چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده *ـ 

روز کاری از تاریخ بازگشایی پاکات ج و مشخص شدن برده شدن متعهد به ارایه وثیقه حسن انجام  1الف ـ ظرف مدت 

 در طول مدت قرارداد ارایه نمایم مبلغ  قرارداد بهت تعهدا

 امضاء نمایم. مزایده اد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد  و مدارک ب: اسن

 جزئ الینفک این پیشنهاد محسوب میشود  مزایده*تائید می نمایم کلیه ضمایم اسناد و مدارک 

 گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهاد دهنده ها ندارد . مزایده*اطالع کامل دارم که 

و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم اجرای تعهد تضمین شرکت در  مزایده*تحت عنوان تضمین شرکت در 

 را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام  مزایده

 م.خود را دارمزایده  ، طبق این برگه تقاضای عودت وثیقه شرکت درمزایده *ـ در صورت عدم برنده شدن در این 

ذکر و منظور شده مزایده نماید که در صورت بروز هر گونه دعوی که در اسناد، مدارک و شرایط ایناقرار و تعهد می مزایده*ـ برنده 

 است مالک عمل خواهد بود .

 
 
 
 
 

 مهر و امضاء               نام و نام خانوادگي تائیدکننده : 

 : شماره تلفن              نام شرکت يا مؤوسسه تائید کننده :



 برگ پیشنهاد قیمت

 

واگذاری :تمامی مدارک و اسناد مزایدهامضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسؤولیت در مورد 

و پس از بازدید کامل از محل کار و باطالع کامل از جمیع شرایط و  مرکز آموزشی درمانی والیت بخش پزشکی هسته ای

 : نمایم که پیشنهاد میمزایده وجود از لحاظ انجام کارهای مورد عوامل م

و پیمان به مزایده فـوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مزایده ـ مبلغ پیشنهادی عملیـات مـوضوع 

 به شرح ذیل اعالم می نمایم 
 

 کل )به عدد( مدآدردرصد پیشنهادی برای طرف اول از موضوع مزايده

مرکز آموزشی درمانی  ای واگذاری بخش پزشکی هسته
 بصورت مشارکت والیت

 درصد

 درصد                                                         :پیشنهادی به حروف درصد کل 

 

و سرپایی( که درآمد کل یعنی کلیه وجوه دریافتی حاصل از ارائه خدمات به تمامی بیماران )اعم از بستری  :مهمتوضیح 

 باشد های مرتبط با این قرارداد وکسورات بیمه ای می ای قبل از کسر کلیه هزینه شامل فرانشیز بیماران و مطالبات بیمه

باشد و سهم طرف اول بصورت خالص از کل در امد کل  قرارداد برعهده برنده مزایده می کلیه کسورات متعلقه به:توضیح مهم

 باشد  می

کنندگان در مزایده می بایست  مبلغ پیشنهادی خود را به بصورت  درصد برای  سهم دانشگاه از کل  شرکت توضیح مهم:

 درآمد و بطور دقیق و قطعی بدون هیچگونه شرطی اعالم نمایند . به پیشنهادات مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد  

 
 
 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:         تاريخ:

 :مهر شرکت   شرکت  و تعهدآورفرد يا افراد مجاز سمت و مهر و امضاء ، نام و نام خانوادگي 



 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 
 
 
 

نامه دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین های معتبر در آئین

 های علوم پزشكيمالي و معامالتي دانشگاه ها و دانشكده



 انواع تضمین نامه های معتبر
 ف: ضمانت نامه بانكيال

شود به محض و به صرف اعالم او )متعهدله( مبلغ سندی است که بموجب آن بانک در مقابل ذینفع ضمانت نامه متعهد می

 ضمانت نامه را تمدید یا تأدیه نماید.

زم از طرف تبصره: ضمانت نامه های صادر شده از سوی مؤوسسات اعتباری غیربانکی در صورتی معتبرند که دارای مجوز ال

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشند.

 ب: ساير ضمانت نامه ها:

 % درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.40ـ وثیقه ملکی معادل 1

ها و مؤوسسات و های دولتی، شهرداریها، مؤوسسات دولتی، شرکتنام( منتشر شده از سوی وزارتخانهـ انواع مشارکت )بی2

 که از سوی دولت یا بانک ها تضمین شده باشند. نهادهای عمومی غیردولتی

 % درصد ارزش روز آن.10های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر به مأخذ ـ سهام شرکت3

 ـ مطالبات تائید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذیحسابان مالی مربوطه4

 

ضمانت نامه بانكي   هاانوع ضمانت نامه
1 

 اریاعتب
2 

 وجه نقد
3 

 سفته
4 

 وثیقه ملكي
5 

اوراق مشارکت 
6 

 √ √ - √ √ √ مزایدهشرکت در 

 √ √ **√ √ √ √ حسن انجام تعهدات

 √ √ - √ √ √ حسن انجام کار

 √ √ √** - √ √ پرداختپیش

 

 باشد.منظور از وجه نقد واریزی به حساب سپرده معرفی شده از سوی مؤوسسه می**

ها در موارد استثنایی صرفاً با تشخیص و مسؤولیت رئیس مؤوسسه پرداختد حسن انجام تعهدات و پیشاخذ سفته در مو***

 باشد.پذیر مییا مقام مجاز از طرف ایشان امکان

 باشد.های تحقیقاتی نحوه اخذ یا عدم اخذ تضمین شده هیأت رئیسه مؤوسسه میدر خصوص قرارداد طرح»



 باشد.لیه قراردادهای پیمانكاری و غیرپیمانكاری بشرح ذيل ميبرای ک مزايده تضمین شرکت در 
 

های برآورد هزينه

 اجرای به میلیون ريال

 تا

 111 

 مازاد  بر

 1111تا  111

 مازاد بر

 111/111/1تا  1111 

 مازاد بر

 111/111/1 

 2/0 3/0 6/0 6 درصد

 

 جدول میزان تضمین حسن اجرای تعهدات و حسن انجام کار

 اد:نوع قرارد

 حسن انجام تعهدات انواع ضمانت نامه
 حسن انجام کار

 )از هر پرداخت(

قراردادهای پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی و شرکت 

های خدماتی و ساخت و نصب تجهیزات باربری )بارنامه 

 ها(

6% 10% 

 - %10 سایر قراردادها

 

 جدول مربوط به میزان پیش پرداخت
 

 اختمیزان پیش پرد نوع قرارداد

 درصد کل قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان 26 پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی

 درصد 26حداکثر تا  خرید و ساخت تجهیزات

 درصد 26حداکثر تا  سایر قراردادها و طرح های تحقیقاتی

 

طرح های تحقیقاتی  میزان پیش پرداخت در خصوص قراردادهای خرید و ساخت تجهیزات و نیز سایر قراردادها و:1تبصره 

 به تشخیص و مسؤولیت رئیس مؤوسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان قابل افزایش است.

 % قابل استرداد است.80وجوه حسن انجام کار با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی تا :2تبصره 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


