
 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 کارکارهای خدماتي در قالب حجم خريد خدمات :اسناد مناقصه

درمانی  زهرا، آبیک و مراکز آموزشی وهای بهداشت تاکستان،آوج، البرز، بوئینهذیصالح برای شبکهای از شرکت

 شهدای آبیک، های شفا تاکستان،بهمن و بیمارستان22 قدس، کوثر، رجایی،شهید ،سینابوعلی والیت،

 واحدهای مستقر در واحد پردیس دانشگاه قزوین و  ت شهید بلندیان بهداش مرکز زهرا،بویین امیرالمونین

 

 تذکرات مهم : 

 گر را داشته باشد.بایست مهر شرکت و امضاء فرد یا افراد مجاز )طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت( مناقصهـ کلیه اوراق و اسناد مناقصه می1

ارایه گردد که در صورت ناقص بودن مدارک و یا مهر و گر باید توسط مناقصهـ تمامی مدارک و مستندات درخواستی در اسناد مناقصه، می2

 کننده مختار است  .امضا نشدن اسناد مناقصه، کمیسیون در رد پیشنهاد شرکت

 ، برگزار و پاکات بازگشایی و تعیین برنده انجام خواهد شد.شرکت کننده دوبا وجود حداقل ـ مناقصه 3

گران به این موضوع توجه ویژه  پزشکی و اطالعات دیگر در اسناد این مناقصه، مناقصهبا توجه به اعالم شناسه ملی دانشگاه علوم  -4

باید ضمانتنامه به نام  ذینفع اعالمی در اسناد مناقصه  داشته باشند که در صورت اخذ ضمانتنامه جهت ارائه وثیقه شرکت در مناقصه می

 شرکت کنندگان مفتوح نخواهد شد. صادر گردد که در صورت عدم رعایت این موضوع پاکات ب و ج این
ای پیش از بازگشایی پاکات در گران جلسه برای توجیه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه -5

در سایت اداره خدمات دانشگاه واقع به نشانی قزوین خیابان نواب شمالی ساختمان شماره یک ستاد   4/2/1391تاریخ  11الی  9ساعت 

 .که شرکت در این جلسه برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است  گرددبرگزار می

 ن اسناد نمی باشند شرکت کنندگان  به هیچ وجه مجاز به تایپ و ایجاد تغییرات  و یا جابجایی در  فرم های ای -6

های پیشنهادی قیمت و  های آن بخصوص در برگه درصورت مشاهده ایجاد هر گونه تغییر و یا جایگزینی در اسناد مناقصه و فرم -7

 گران ، قیمت پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود . ضمائم آن توسط مناقصه
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 دانشگاه علوم پزشكي

 درماني قزوينوخدمات بهداشتي 
 

 

 

 

 مدارک ارايه شده به مناقصه

 نامه شرکت در مناقصهـ دعوت*

 ـ شرایط شرکت در مناقصه*

 ـ تصویر قرارداد*

 ـ شرایط عمومی و خصوصی *

 و ضمیمه آن برگ پیشنهاد قیمت -*

فرم پیشنهادی خود را مطابق با  قیمت ،گزارمورد نیاز مناقصه با توجه به نوع رشته و مدرک تحصیلی افراد بایدپیشنهاد دهنده می

-به گران مکلفندمناقصهبه همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت ج قرار دهد  تهیه و تکمیل نموده وضمیمه آن(  پیشنهادی قیمت )و

قوانین و مصوبات  خرینآاساس  بر تحت پوشش خود رامزایای کارکنان کلیه حقوق و، آنالیزقیمت پیشنهادی و تهیه  هنگام ارائه

اعمال بندی مشاغل طرح طبقهاساس  لحاظ نموده و همچنین کلیه پرداختها به کارکنان خود را بر سازمان رفاه کار وامور اجتماعی

 .نماید

مورد افراد  به متعلقه قانونیمزایای کلیه  حقوق وو اعمال  ن محاسبهآکه در  اگر مشاهده شود گرانهای پیشنهادی مناقصهقیمتدر 

این  نشده باشد رعایت  براساس اخرین بخشنامه و مصوبات شورای عالی کار و یا اداره کار و اموراجتماعی  گرنیاز مناقصه

 مختار است   گرانرد اینگونه پیشنهادات قیمت مناقصه گزار درمناقصه مورد قبول نخواهد بود و پیشنهادات

 الضمان و ....(انجام تعهدات، استرداد کسور وجهها )شرکت در مناقصه، ـ نمونه ضمانتنامه*

 ها شامل:نمونه تعهد نامه -*

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

 ـ پرسشنامه اطالعات شرکت

 فرم ارائه اطالعات شرکت جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه  -

 فرم شناسه ملی دانشگاه  -

 الضمان و ....(ها )شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد کسور وجهـ نمونه ضمانتنامه      

 



 

 

 

    

 فرم بیمه نامه  -     

 خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار  -     

 فرم ارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه -     

 متی از کار که مورد نظر کارفرما باشدـ فرم تعهد بیمه یا قس      

 برگه مشخصات حقوقی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی قزوین  -     

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا  -

 ـ فرم اعالم نمونه مهر شرکت و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت )براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت(

 و نحوه امتیازدهی مشخص شده است(. ن نوع مدارک درخواستی، میزان امتیازآبازرگانی )که در  فنی وارزیابیفرم  -*

های علوم پزشکی و ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئینـ دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین*

 خدمات بهداشتی و درمانی

 

 بايست منضم به اسناد مناقصه نمايد گر ميمدارکي که مناقصه

 تصویر کامل اساسنامه -*

 تصویر اگهی تاسیس-*

 تصویر اخرین اگهی تغییرات -*

)که در صورت عدم ارائه گواهینامه برای موضوع مناقصه از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی تصویرگواهینامه صالحیت  -*

 گواهینامه  در زمان بازگشایی پاکت ب،  پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد (یا  معتبر نبودن زمان  صالحیت 

) که در صورت عدم ارائه گواهینامه یا معتبر  از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعیارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران -*

 (نبودن در زمان بازگشایی پاکت ب، پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد 

 ارایه تصویر گواهینامه مالیات  ارزش افزوده  -*

 ارایه تصویر کد اقتصادی و  شناسه ملی -*

 95گزارش حسابرسی سال  -*

 95اظهار نامه مالیاتی سال -*

 ارائه کلیه مدارک درخواستی فرم های ارزیابی فنی و بازرگانی بطور کامل و به تفکیک موارد اعالم شده   -*

  



 

 

 

    

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي       

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 

 دعوتنامه شرکت در مناقصه

 
 



 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 بهداشتی درمانی قزویندانشگاه علوم پزشکی و خدمات مناقصه گزار:
 های دارای شرایط اعالمی در اسناد این مناقصهشرکتکلیه  مناقصه گر:

 ای عمومی دومرحلهنوع مناقصه:
 ای با مشخصات مشروحه ذیل شرکت نمائید.کند در مناقصهشما دعوت می دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین از

 ام کار اخذ شده استـ تمامی مجوزهای الزم برای انج
 ـ اعتبار طرح پیش بینی شده است.

 البرز، آوج، های بهداشت تاکستان،هشبک های ذیصالح برایاز شرکت کارهای خدماتی در قالب حجم کارخرید خدمات مناقصه:موضوعـ 1
-شهدای تاکستان، شفا هایو بیمارستان بهمن22 قدس، کوثر، رجایی،شهید ،سینابوعلی درمانی والیت، بیک و مراکز آموزشی وآ زهرا،بوئین

 مستقر در مجتمع پردیس دانشگاه.واحدهای و قزوینشهید بلندیان  بهداشت مرکز زهرا،ئینبو امیرالمونین بیک،آ
 حجم ساعت   واحد کار: 

ـ   و در کل باشد می حجم کارساعت  01416معادل  ماهانهحجم واگذاری امور نظافتی و خدمات عمومی  حجم کار: زان ـمدت قـرارداد بـه می
  که در قالب بسته خدمتی است  کندرا کارفرما معین می روی انسانی پیمانکارـکار ارجاعی به نی نوع باشد.ت میـساع130926

های و در قالب بسته حاضر با کیفیت مورد صالحدید کارفرمادر موضوع مناقصه  در کلیه واحدهای مندرجانجام کلیه امور خدماتی کار: کیفیت
 از جمله موارد مشروحه ذیل:خدمتی 

 نگهبـانی   -سـاختمان اداری  شـامل ق ومراکـز فـ   هـای مختلـم مسـتقر در   ها و بخـش انجام کلیه امور خدمات عمومی و نظافت ساختمان ـ

با بکارگماردن نیروی همچنین انجام برخی از امور عمومی  واحدها بصورت روزانه و مستمر های مرکز رادیولوژی و کلیه بخش –ها آزمایشگاه
نویس و تحریرات و نظایر آن بنحوی که دمت و ماشینـانسانی جهت رانندگی  ـ متصدی و مسئول چاپ و تکثیر ـ متصدی آبدارخانه ـ پیشخ   

 باشد . ای در انجام امور حادث نگردد . طبق نظر و برنامه کارفرما میگونه تاخیر و یا وقفههیچ
 ،ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه و وسایل و ملزومات اعـم از اداری و غیـر اداری و دستشـویی و توالتهـا    های نظافت کلیه قسمت ـ

 کلیه واحدهای مندرج در موضوع مناقصه  جویها و کلیه معابر مندرج در  ،محوطه ساختمانها و خیابانها  ،هاپلهراه، راهروها،سالنهای عمومی
ل اداری، آزمایشـگاهی و بـارگیری و تخلیـه    ایمهای ساختمانها ، حمل و نقل مـواد غـذایی، دارویـی، و وسـ    رفت و روب و برفروبی پشت با ـ

 جابجایی اثاثیه و ملزومات در ساختمانها و اتاقها   خارج از واحد مربوطه، کامیونها در داخل و
 اتاقها با نظارت مسئول مربوطه .آوری ظروف خالی از حمل غذا از آشپزخانه و کمک در توزیع آن بین کارکنان و جمع ـ
روشن و خاموش کردن وسایل و تجهیزات روشنایی ، حرارتی و برودتی ، از قبیل المپ ، کولر و بخاری و نظایر آن و باز و بسـتن دربهـا و    ـ

 پنجره ها قبل و بعد از نظافت و گزارش عیوب و نواقص به مسئول مربوطه . 



 

 

 

    

ولین واحـد اعـالم   ؤول مربوطه و انجام سایر اموری که توسط مسـ ؤمس نظر زیر مختلم هایبخش از آن جابجایی و اموال انتقال در کمک ـ
 .شودمی

 ها ، پیامها و سایر مکاتبات اداری و رساندن آنها به واحدهای مربوطه . ها ، نامهدریافت پرونده ـ
 های اداری و واحدهای تابعه و حمل آن به خارج از ساختمان )محل مربوطه(. آوری زباله از کلیه قسمتجمع ـ
تهیه چایی و پذیرایی از کارکنان اداری و انجام سایر امور خدماتی کارکنان واحد مربوطه و نظافت و نگهداری وسایل آبدارخانه و همچنـین   ـ

 یر اداری .دهی در اعیاد و سایر مراسم در ساعات اداری و غپذیرایی و سرویس
های مختلم مربوطه حسب نیاز آنها . بدیهی است هر گونـه ضـرر و   کمک به دریافت ملزومات پزشکی و اداری از انبار و تحویل به قسمت ـ

 شرکت خواهد بود . ی که مشاهده گردد جبران آن بعهدهزیان احتمال

ی شـده توسـط کارفرمـا و برفروبـی سـاختمانها و محوطـه کـه        در صورت ضرورت و نیاز به نیرو جهت بارگیری و تخلیه کاالهای خریـدار  ـ
کارفرما  به بکارگیری نیروهای موضوع قرارداد انجام امور جاری واحدها )تعهدات پیمانکار در قرارداد( را مختل نموده و یا تاخیر در انجام موارد

هـای  وهای موضوع قرارداد جهت انجام موارد فوق بـوده و هزینـه  خساراتی را ایراد نماید پیمانکار متعهد به تامین نیرویی موقت و خارج از نیر
 باشد .مربوطه را نیز تقبل خواهد نمود. ضمناً تشخیص ضرورت به عهده کارفرما می

 ارائه خدمات باغبانی، نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه اطراف آن  ـ
 کاشت ، داشت و برداشت گل و میوه درختان و سمپاشی بموقع زیر نظر مسئول خدمات هر واحد  ـ
ها و رسیدگی کامل نگهداری و آبیاری فضای سبز شامل درختان زینتی، درختچه و گلهای حاشیه خیابانها و باغچه و گلهای تزئینی گل خانه ـ

  به چمن محوطه و سمپاشی بموقع آنها با نظارت کارفرما
 کلیه ارائه خدمات نگهداری فضای سبزمذکور،باتوجه به شرایط جوی چهار فصل بایستی با نظر کارفرما از طریق پیمانکار  انجام پذیرد  ـ
نـین لـوازم و   چهـا هـم  ای و تمیز کردن سکوهای آزمایشـگاه های علوم پایه نظیر شستشوی لوازم شیشهارائه خدمات عمومی در آزمایشگاه ـ

 –آوردن و بردن حیوانات آزمایشگاهی  –برداری و نگهداری تجهیزات کمک در بهره –های عملیکمک در برگزاری کالس –تجهیزات آنها 
 نظافت آنها و کمک در تغذیه حیوانات 

هـای  آنها بـا اسـتفاده از دسـتگاه    ها به رختشویخانه و شستشو و اطوکشیهای کثیم بیماران ازبخشولباس ملحفه ونقل وحمل آوریجمع ـ
 مربوطه 

راهنمایی بیماران و همراهان آنان و کنترل ورود و خروج در بخشها و درب اصلی در موقـع مالقـات و جلـوگیری از ورود افـراد متفرقـه در       ـ
 ساعات غیر مالقات و حفظ انتظامات بیمارستان . 

ها به سردخانه و کمک به تحویل آنان به وابسـتگان و شستشـوی دائـم سـردخانه و کنتـرل و نگهـداری       انتقال بیماران فوت شده از بخش ـ
 تاسیسات برودتی و روشنایی آن . 

چنین سایر مراکز تابعه جهت مشاوره و های دیگر از جمله رادیولوژی ، آزمایشگاه و غیره .... همها به بخشکمک به انتقال بیماران از بخش ـ
 ها . نظر مسئولین بخشمور دیگر تحتیا سایر ا

آوری ، حفـظ و  هـا و جمـع  نظـر مسـئولین بخـش   ها و سلم سرویس تحتکمک به طبخ غذا برای بیماران و پرسنل و توزیع آن در بخش ـ
 .  شستشوی ظروف و وسایل آشپزخانه با رعایت کامل بهداشت فردی و محیطی و دقت در حفظ و نگهداری مواد غذایی و وسایل کار

 روزی .روشنایی و سایر تجهیزات در کلیه بخش ها بطور مداوم و شبانه –سرمایی  –حفظ و نگهداری کلیه تاسیسات گرمایی  ـ

 رانندگی و انتقال و اعزام بیماران به سایر مراکز تابعه جهت مشاوره و سایر امور .  ـ



 

 

 

    

زار کار و رادیولوژی و سایر بخشهای پاراکیلینیکی و همچنین شستشوی لوازم و وسائل و اب –آزمایشگاهها –شستشو و نظافت اتاقهای عمل ـ
 حفظ و نگداری مستمر آن

 های بیماران به آزمایشگاه و تحویل گرفتن جواب آنان برای بخشهای مربوطه .تحویل گرفتن و تحویل دادن نمونه ـ

 خدمتی برای انجام به پیمانکار  اعالم میکندو سایر امور و کارهایی که کارفرما در قالب بسته  ـ

 هنگام بازگشایی پاکات ج اعالم میگردد به ریال:ـ مبلغ برآورد به2
 31/2/99لغایت  1/3/91از کامل شمسی ماه معادل یکسال  12ـ مدت اجرای قرارداد :3
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینـ کارفرما:4
 خدمات پشیبانی دانشگاه و مدیران هر یک از واحدهای موضوع مناقصه مدیریتـ دستگاه نظارت:5
دویست وپنجاه و دو میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار و نهصد و سی و ریال معادل  931/392/252 در مناقصه شرکت ـ مبلغ تضمین:6

 گزار تسلیم شود.دستگاه مناقصههای مشروحه ذیل، صرفاً در پاکت الم به ریال که باید به یکی از صورت هفت
سسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک نامه صادر شده از سوی مؤوو یا ضمانت های دولتینامه صادر شده از بانکضمانت الف:

تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و ماه از 3 مدت اعتباری به مدت باید داراینامه میکه این ضمانت گزارمناقصهنفع بهایراناسالمیجمهوریمرکزی
 های پیوست اسناد مناقصه تنظیم شده باشد.باید طبق فرمنامه میضمانتچنین هم باشد و ماه دیگر نیز قابل تمدید3 برای
علوم  بانک رفاه کارگران شعبه مستقر دردانشگاهمناقصه نزد  بنام سپرده شرکت در 31101339واریز به حساب شماره  رسید بانکی بابتب:

 ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین –ادارات مجتمعنوابآدرسقزوین بهپزشکی
 به پیشنهادات فاقد تضمین شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ـ
-معامالتی دانشگاهها و دانشکده اساس آیین نامه مالی وکسرحسن انجام کار بر  میزان و نحوه اخذ تضمین حسن انجام تعهدات و ،مبلغ ـ7

 پرداختی پرداخت نخواهد شد .پیش باشد و به برنده مناقصه در طول مدت قراردادبهداشتی درمانی می خدمات و پزشکیعلومهای
 باشد الزم به توضیحمی36/61/91لغایت پایان ساعت اداری تاریخ  22/61/1391تاریخ از اسناد مناقصه فروش  :اسناد مناقصهفروش ـ 8

 باشد.می 15/13و در روزهای پنج شنبه  15/14باشد پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت می
ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  –قزوین، مجتمع ادارات نواب  ـ نشانی محل فروش اسناد مناقصه:9

 واحد امور قراردادها -بهداشتی درمانی قزوین
 قابل بنام سپرده غیر 31109551که باید به شماره حساب باشد می(ریال یک میلیون ) ریال 666/666/1مبلغ به :مناقصهـ قیمت اسناد 10

 تا اسناد ی دانشگاهواحد امور قراردادهابه رسید آن تحویل  ساختمان شماره یک )ستاد( واریز وبرداشت نزد بانک رفاه کارگران مستقر در 
 گردد.و تحویل مناقصه ارایه 

ازجهت اطالع و بازدید از مکان موضوع مناقصه خریداران اسناد مناقصه می توانند در مکان موضوع مناقصه:  جلسه بازدید ازـ 11
گزار، از مکان موضوع مناقصه بازدید بعمل آورند. مناقصهدانشگاه  هماهنگی با مدیریت خدمات پشتیبانیضمن مراجعه و  63/62/10تاریخ

گونه مسؤولیتی در خصوص بازدید از محل موضوع مناقصه و کار و عواقب و مخارج ناشی از آن ندارند چرا که این کارکنان و عوامل وی هیچ
عنوان جایگزینی برای اسناد مناقصه تلقی شود. ن از شرایط کارهای موضوع مناقصه است و نباید بهگراتر شدن مناقصهبازدید در راستای آگاه

ای مکتوب به کند مگر آن که طی الحاقیهگر ایجاد نمیبازدید تعهدی برای مناقصه گر در ایناطالعات شفاهی ارایه شده از سوی مناقصه
 اسناد مناقصه افزوده شود.



 

 

 

    

ای پیش از برای توجیه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه گران جلسه :خ پرسش و پاسـ جلسه 12
. که در صورت ایجاد تغییرات در اسناد گردددانشگاه برگزار می در سایت اداره خدمات 64/62/91تاریخ  11الی  9بازگشایی پاکات در ساعت

 ود مناقصه پیرو این جلسه این موضوع بصورت مکتوب به تمامی خریداران اسناد مناقصه اعالم می شود و این تغییرات جزء اسناد مناقصه خواهد ب

کتوب مهم: شرکت درجلسه پرسش و پاسخ برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است مگر این که نامه م 

 انصراف خود را به شرح ذیل اعالم نمایند 
به  9/2/1395اسناد مناقصه، مایل به شرکت در مناقصه نیستند مراتب را بصورت کتبی تا آخر وقت اداری تاریخ  خرید چنانچه پس از ـ13

 .واحد امور قراردادها اطالع دهید
که پس از پایان یافتن این زمان محل دریافت پیشنهادها باشد می 13/2/1391تاریخ  15/13ساعت  :آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ـ14

 خواهد نمود.نگران پاکات دریافت وجه از مناقصهبه هیچ
قزوین، مجتمع ادارات نواب، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  :ـ نشانی محل تسلیم پیشنهادها15

 دانشگاه.درمانی قزوین، دبیرخانه اداره حراست 
 پس از تحویل فیش واریزی ونامه معتبر ارایه معرفی با فقط به فرد مجاز یا نماینده شرکتاسناد مناقصه  :اسناد مناقصه فروش نحوهـ 16

 .گیردصورت میبابت خرید اسناد مناقصه 
 باشدمی 15/2/1391صبح  تاریخ 16 مناقصه رأس ساعت و بازگشایی پاکات الم و ب  جلسه اول کمیسیون ـ زمان جلسات:17
 11/2/1391در تاریخ  :جلسه کمیته فنی و بازرگانیتاریخ ـ 18

در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه واقع در قزوین، مجتمع  19/2/1391صبح در تاریخ 16جلسه دوم کمیسیون مناقصه ساعت 
ادارات، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین بازگشایی و خوانده شده و متعاقباً اعالم نتیجه 

 خواهد شد.

گران ایی پاکات ج از مناقصهـبازگش گامـبه هن: قیمت پیشنهادیگران در جلسه بازگشایی پاکات حاوی مناقصهشرکت ـ نحوه 19

 شود. نامه کتبی دعوت به حضور در جلسه میحاضر در صورت ارایه معرفی



 

 

 

    

 : يط اختصاصي مناقصهشرا
را به  و اطالعات مربوط به آنها گران تمامی اسناد مناقصهمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصهـ شرکت در *

 ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد. ودقت مطالعه کرده 
های موجود در این خصوص با نامه ها و آئینبخشنامه و قوانیناند طبق دهندگان با هم تبانی کرده ـ هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد*

 آنان رفتار خواهد شد.
 روز پس 3ـ در صورتی که هر یک از خریداران اسناد مناقصه، نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا *

گزار )واحد امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مراتب را کتباً به اطالع مناقصه ،خرید اسناد و مدارک مناقصه اتمام زمان
 درمانی( اعالم و تحویل نموده و طی این درخواست مکتوب تقاضای توضیح کتبی نمایند.

گری در مورد توضیحات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به سواالت مطروحه در صورت اعالم وصول نامه کتبی و درخواست مناقصه ـ*
گزار و قبل از اتمام مهلت ارایه پیشنهادها توسط مناقصه پاسخ پرسش و اگر بعد از جلسه  شود  والزم داده می هایپاسخ درجلسه توجیهی

مدارک مناقصه گردد  این تغییرات  بصورت مکتوب قبل از پایان یافتن  گران مطرح گردد که باعث تغییر در اسناد وموضوعی از سوی مناقصه
 گرددو ارسال میتک خریداران اسناد مناقصه  اعالم تک بهمهلت دریافت پیشنهادها 

دارد و اگر تغییر، اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت پیشنهادها برای خود محفوظ می گزار حقمناقصه ـ*
از آنجا که ممکن است تجدیدنظر یا اصالح در و گردد چنین موردی پیش آید مراتب به کلیه خریداران اسناد مناقصه بصورت مکتوب ابالغ می

تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با گزار میها باشد در این صورت دستگاه مناقصهو مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت اسناد
و  اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدیدنظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

 . نمایدبدهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را  پیشنهاد ه پیشنهادها قبل از مراتب مزبور تسلیم شده باشد.در صورتی ک
*ـ به هنگام خرید اسناد مناقصه توسط متقاضیان شرکت در مناقصه طی فرمی،از مناقصه گران درخواست میگردد که اطالعات صحیح خود 

پستی و ...خود را اعالم دارند تا در مواقع لزوم مانند تغییرات احتمالی اسناد مناقصه به انها به در مورد شماره فاکس ،شماره تلفن ،آدرس 
 واسطه این اطالعات دسترسی داشته و موارد تغییر اعالم شود  که در صورت بروز تغییرات در اسناد مناقصه) قبل یا پس از اتمام زمان فروش

ریق شماره فاکس اعالم شده ارسال میگرددکه در صورت ارسال و اخذ تاییدیه  این ارسال به معنی اسناد مناقصه(، این موضوع در ابتدا از ط
 اعالم وارسال قطعی تغییرات میباشد و در صورت عدم امکان ارسال تغییرات  توسط مناقصه گزار از طریق  فاکس ،در مرحله دوم  تغییرات به 

ه تک تک خریداران اسناد مناقصه که از طریق فاکس امکان اعالم نبوده  اعالم میگردد )چرا شماره تماسی که در فرم فوق الذکر اعالم شده ب
که  ممکن است بدلیل ارسال مدارک از طریق پست این تغییرات به موقع به دست مناقصه گران نرسد( که این تماس انجام شده و اعالم 

قانونی به شرکت کنندگان بابت تغییرات انجام شده میباشد و در صورت عدم  تلفنی )جهت دریافت اسنادتغییرات به مناقصه گر( مبنا اعالم
گردد لذا  اعالم امکان اعالم تغییرات از طریق فاکس و شماره تلفن ، موضوع تغییرات به آدرس پستی اعالمی مناقصه گران  ارسال می

رس پستی( مبناء اعالم تغییرات به شرح فوق الذکر می باشد اطالعات مناقصه گران درفرم صدراالشاره )اعم ازشماره فاکس،تلفن تماس وآد
گزار که در صورت عدم ارایه اطالعات صحیح توسط خریداران اسناد مناقصه این موضوع و تبعات قانونی آن بر عهده آنان بوده و مناقصه

 شت.گونه مسؤولیتی در این خصوص نداشته و نخواهد دابدلیل این عدم ارایه اطالعات صحیح هیچ
بنام سپرده  31109551باید به شماره باشد که قبل از انعقاد قرارداد میبرنده مناقصه میعهده  های مرتبط به انتشار آگهی برـ کلیه هزینه*

 مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و رسید آن را تحویل واحد امور قراردادها نماید.کارگرانرفاهبرداشت نزد بانکغیرقابل



 

 

 

    

دهندگان باید تمامی اسناد و مدارک مناقصه را که در شرایط مناقصه ذکر گردیده بدون تغییر، حذف یا قرار دادن شرط در آن  ـ پیشنهاد*
آخرین آگهی تغییرات( نماید چنانچه با تشخیص کمیسیون مناقصه بعضی از بر اساس مجاز یا افراد تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء )توسط فرد 

صورت آن پیشنهاد ناقص هدآور، سهواٌ مهر و امضاء نشده باشد، پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهر و امضاء نماید در غیر ایناوراق تع
 و مردود خواهد بود.

مناقصه موظم است حداکثر تا هفت روز به استثنا ایام تعطیل پس از ابالغ نتیجه بازگشایی و برنده شدن توسط کمیسیون  نفر اول ـ برنده*
صورت درصد قیمت پیشنهادی خود مطابق با فرم تضمین اقدام نماید در غیر این5 حسن اجرای تعهدات معادل وثیقهمناقصات دانشگاه 

 داشت، در نخواهدرا نیز  اعتراضیحق هیچ گونهکه  شدهگونه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط  بدون هر وی  تضمین شرکت در مناقصه
 پس از انجام مراحل فوقو در صورت داشتن برنده دوم مناقصه  بینی حاضر به انعقاد قرارداد نباشدکه برنده نفر اول در مهلت پیشصورتی

حاضر به ارایه وثیقه حسن انجام تعهدات و شود و چنانچه او نیز اعالم میعنوان برنده مناقصه بهبرنده نفر دوم بدلیل امتناع برنده نفر اول، 
یا مقدمات انجام ترک تشریفات مناقصه و مناقصه تجدید و  شدهتضمین شرکت در مناقصه وی نیز به نفع دانشگاه ضبط انعقاد قرارداد نباشد 

 رد.یگمی صورت
 شود.ول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بالفاصله مسترد میـ پس از تعیین برنده نفرات ا*
حداقل دو ماه پس از هر پرداخت  موضوع قرارداد و پرداخت کلیه حقوق و مزایای پرسنل تحت پوشش خود ـ پیمانکار موظم به اجرای*

 .در طول مدت قرارداد می باشدصورت وضعیت توسط کارفرما 
پیشنهاددهندگان باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطالعات الزم مانند محل و ـ *

که بطوری را بدست آورده باید رعایت شودو جاری و تمامی نکات و مواردی را که برای ارائه پیشنهاد می موقعیت،کلیه قوانین و مقرات نافذ
 استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند.که بعداً در مورد آن اظهار بی اطالعی نماید و باشد گونه مواردابهام،اشکال و یا موضوعی باقی نمانده هیچ

 باید در فرم پیشنهادی قیمت، تاریخ پیشنهاد خود را ذکر نمایند.ـ کلیه پیشنهاددهندگان می*
توجه داشته باشند که در پاکت الم و یاب هیچگونه اطالعی که مربوط به قیمت بوده و یا تمام یا  باید به این موضوعـ پیشنهاددهندگان می*

 بخشی ازمبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشد نبایدقرار گیردکه در این صورت از مناقصه کنار گذاشته شده و پاکت ج آنها مفتوح نخواهد شد.
سازد. و گران را از تصمیم خود مطلع میدرنگ مناقصهو خدمات بهداشتی درمانی قزوین، بیورت لغو مناقصه دانشگاه علوم پزشکی ــ در ص*

اند و مراتب گزار یا منافع جمهوری اسالمی ایران مصالحه کردههرگاه درجریان مناقصه، اطالع حاصل شود که مناقصه گرانی به زیان مناقصه
گزار این امر صورت گرفته شده باشد، مناقصه لغو خواهد شد و این دانشگاه مناقصهگزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص به مناقصه

 ارسال خواهد نمود.اندبرای اقدام قانونی به مراجع ذیصالح داشتهشرکتجریانرج نام پیشنهاددهندگانی که درایندبا موضوع را گزارش 
های علوم ها و دانشکدهازقانون براساس آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاهگران نسبت به اجرا نشدن موادی ناقصهم هرگاه هریک از ـ*

توانند در چارچوب قانون یاد اعتراض داشته باشد میدر زمان برگزاری مناقصه و یا اعالم برنده مناقصه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
اعالم نمایند که پس از بررسی به صورت مکتوب خدمات بهداشتی درمانی قزوین وشده موارد اعتراض خود را به دانشگاه علوم پزشکی 

 گردد.پاسخ در چارچوب قانون یاد شده به آنان ابالغ میموضوع، 
همچنین در و قیمت کل آن قلم مبنا خواهد بود  ، قلم با قیمت کل آن قلم ـ در صورت تناقص بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهای هر*

 مبنا خواهد بود. ی کل، مبلغ پیشنهادیهای کل اقالم با مبلغ پیشنهادبین حاصل جمع قیمتصورت تناقص 
اعالم نماید که در صورت عدم  بدون شرط، الک گرفتگی و خوردگیخط هرگونه باید قیمت پیشنهادی خود را بدونهنده میدـ پیشنهاد*

 و مخدوش قلمداد میگرددعات قیمت پیشنهادی از گردونه رقابت خارج شده ورعایت این موض



 

 

 

    

قیمت  حروف و در صورت مغایرت بین اعداد گردد کهاعالم  از سوی پیشنهاددهنده به صورت عددی و حروفی باید قیمت پیشنهادی میـ *
 باشد. گر، مبلغ حروفی میمبنای قبول مبلغ پیشنهادی مناقصهکل  پیشنهادی،

 بازگشایی پاکات و تعیین برنده انجام خواهد شد. کننده برگزار ومناقصه با وجود حداقل یک شرکت ـ*
دارد که قبل از انتخاب برنده مناقصه و یا پس از مشخص شدن برنده برای انعقاد قرارداد  گزار این حق را برای خود محفوظ میـ مناقصه*

را طلب نماید که می باید که در اسرع گر ارایه شده است( )که توسط مناقصه اصل مدارک گران،و سقم اطالعات اعالمی مناقصه برای صحت
 انجام شود.باید میکنندگان گزار از سوی شرکتدرخواست مناقصهوقت  این 

ـ پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد و *
خدشه یا نقص در اسناد و مدارم مناقصه، یا ارایه پیشنهاد شروط مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی،  در صورت وجود

 آن پیشنهاد مردود است.
 میباشد روزهای تعطیل  ءبیست روز باستثنامهلت اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکات ج بمدت  -*
اساس  های خود از جمله حقوق و کلیه مزایای کارکنان خود برباید تمامی هزینهقیمت پیشنهادی خود میگران به هنگام ارایه ـ مناقصه*
هایی که بیمه تأمین اجتماعی و مالیات  مزایای قانونی کارکنان خود وقرارداد و همچنین تمام هزینهشامل لیه کسورات قانونی و ک وانینـق

اسناد  ها و تعهدهایی است که درها، مسؤولیتآنها واقع شوند و با در نظرگرفتن تمام مخاطرهممکن است در جریان اجرای کارها و برای 
را مدنظر قرار  یا براساس قانون مکلم به رعایت و انجام  آن بوده )و در این اسناد نیامده (مناقصه به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده و

 باشد.مبلغ پیشنهادی مبلغ مقطوع انجام موضوع مناقصه بطور کامل و تمام میبرنده شدن این ومبلغ پیشنهادی اعالم نمایندکه درصورت  داده
رعایت، انجام و پرداخت هر گونه افزایش دستمزد کارگری ابالغی از اداره کار و امور اجتماعی و یا شورای عالی کار به کلیه پرسنل تحت  -*

 باشد.مناقصه میپوشش خود در طول مدت قرارداد به عهده برنده 
حاکم بر ، اجتماعی، اداره دارایی وغیره مربوطه درخصوص موضوع مناقصه امور اجتماعی،سازمان تامین کار و سازمانمربوطه  تمامی قوانین-*

 باشد این مناقصه می
کارکنان تحت پوشش شرکت خود  در موردبندی مشاغل و طرح طبقهکار برنده مناقصه ملزم و متعهد به رعایت کلیه مقررات جاری قانون -*

-لهئمسکن، خواروبار، عا روز( ، کمک هزینه 36روز و شش ماهه دوم 31پرداخت تمام مزایا از قبیل حقوق )شش ماهه اولمتعهد به باشد و می

-شیفت در گردش، فوقکاری، حق میزان کارکرد و حضور پرسنل(، اضافه)به ارگری، عیدی، سنوات و مانده مرخصیک زن(، بن یا مندی )مرد

 باشد.بعهده برنده مناقصه می و ...،  مصوبات شورای عالی کاراجرای کلیه  ،بندی مشاغل،مأموریت وسایرمزایا برابر طرح طبقهکاریالعاده نوبت
دقیق طرح  اجرای صحیح والبسه، رعایت  تهیه و تنظیم لیست حقوق ماهیانه در برنامه اکسل، ارایه فیش حقوقی ماهیانه، تأمین و تحویل -*

جهت  های موضوع مناقصهواحدهر یک از  مدیریتسرپرست اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه و الزم با  بندی مشاغل، هماهنگیطبقه
بکارگیری یا اخراج پرسنل، پاسخگویی به هرگونه تخلم پرسنل تحت پوشش  و جوابگویی در کلیه مراجع قانونی و ذیصالح و سایر امور 

 باشد.ه حسب دستور واحد مناقصه گزار در محدوده قرارداد منعقده به عهده برنده مناقصه و جزء بخشی از شرح وظایم وی میمحول
 و پس ازگزار خواهد بود که طبق مقررات خاص خود بکارگیری کارکنان تحت پوشش منوط به تشخیص و صالحدید مناقصه انتخاب و -*

شد و در صورت تأیید نشدن صالحیت کارکنان گیرد لذا الزم صورت می بکارگیری هایصالحیت یه تأیید اخذ و پس از اداریطی مقدمات 
 گزار جایگزین نمایدباشد بدون ایجاد وقفه در انجام کار، نیروی واجدشرایط را با صالحدید مناقصهتحت پوشش، برنده مناقصه موظم می

شناسی، خوشرویی، متانت، ادب و نزاکت در در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع )شامل وقت های اداریکلیه منشور اخالقی دستگاه اجرای -*
است ا االجرشکل( برای پرسنل شرکت الزمرفتار، ارایه خدمات با رعایت عدالت و انصاف، حفظ اسرار، آراستگی ظاهری، پوشش مناسب و یک



 

 

 

    

و نشگاه باید کلیه شؤونات و اخالق اسالمی بطور کامل رعایت نمایند باید بدلیل حضور در حریم مقدس داو پرسنل برنده مناقصه می
 باشد.عهده برنده مناقصه میر آن بو رعایت انجام مسؤولیت 

هدات )دارای % )پنج درصد( از جمع کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین تعهد انجام تع5برنده مناقصه قبل از عقد قرارداد باید به میزان  -*
% 16و بهنگام هر پرداخت به برنده مناقصه مبلغی بمیزان و تحویل نماید تمدید ضمانتنامه در مدت قرارداد( تهیه ارائه و ماهه بهنگام 0اعتباری

منوط به ارایه تسویه حساب و آزادسازی سپرده مذکور  بدیهی است استرداد ضمانتنامهگردد )ده درصد( بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر می
نامه رضایتارایه  چنینهم و غیرهمفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی و های الزم از قبیل ،ارائه مفاصا حسابنان برنده مناقصه قطعی کارک

 درخصوص انجام کلیه مفاد قرارداد از واحدهای مربوطه وکلیه مدارک مورد نیاز با هماهنگی و موافقت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
 خواهد بود.

ودر صورت امتناع برنده بوده واب پرسنل، بیمه تأمین اجتماعی و.... حساب نهایی در پایان قرارداد منوط به ارائه گواهی تسویه حستسویه -*
 نماید  الذکر دانشگاه از محل مطالبات برنده مناقصه اقدام به تسویه باکارکنانش میارایه مدارک فوق عدم مناقصه از تسویه با کارکنان خود و

نظر پرسنل تحت حق بیمه ،اعم از مالیات منعقد شده با برنده مناقصه قرارداد متعلقه به کلیه کسور قانونی موقع حقوق پرسنل وپرداخت به -*
الزحمه حق تواند بدلیل عدم دریافتو نمی باشدبر عهده برنده مناقصه میدر کل مدت قرارداد …و  و همچنین بیمه و مالیات متعلقه به قرارداد

 .نماید  خوددارین آخود ویا هر دلیل دیگر از پرداخت 
لذا از ابتدای  های آن حذف شده( قانون و تبصره164، ماده )31/4/94 های مستقیم، مصوبماده واحده اصالح قانون مالیات 25موجب بند )به

گردد های پیمانکاران کسر نمیها و پرداختصورت وضعیت%( مالیات تکلیفی از 3الحساب مالیات )هیچ مبلغی تحت عنوان علی 95سال 
 باشند.معذالک پیمانکاران مکلم به پرداخت مالیات کسور توسط خود می

کلیه پرسنل تحت پوشش شرکت باید دارای گواهی عدم اعتیاد و کارت بهداشتی بوده و سالمت جسم و روان آنها به تایید مراجع ذیصالح -*
 ماه یکبار رسیده باشد.واحد( هر شش )پزشک طب کار بهداشتی

 برنده مناقصه به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد. -*
اقصه به )ارایه مدارک مثبته از سوی برنده من باشداولین پرداخت منوط به عقد قرارداد بین برنده مناقصه و کارکنان تحت پوشش او می -*

 .(گزار الزامی استمناقصه
تا  معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی بر حسب ضرورت و تشخیص اخذ موافقت ازو گزارمناقصه بنا به درخواست واحد -*

 .باشدمی و یا کاهش  مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش درصد25 میزان
 به صالحدید کارفرما نسبت به گذراندن دوره آموزشی الزم اقدام نماید.شود در صورت نیاز به آموزش پرسنل گر متعهد میمناقصه -*
تواند بدالیل باشد و نمیتحت پوشش خود می مزایای ماهانه پرسنل موقع حقوق وبرنده مناقصه، تحت هر شرایطی موظم به پرداخت به -*

 . خود عدول نماید گزار از پرداخت حقوق ومزایای پرسنلالزحمه خود توسط مناقصهعدم پرداخت حق
 باشد.برنده مناقصه موظم به توجیه کلیه پرسنل تحت پوشش از مفاد قرارداد می -*
 باشد.گزار میهای صادره از سوی مناقصهبرنده مناقصه موظم به رعایت منشور اخالقی و اجرای دستورالعمل -*
 استعمال هر گونه دخانیات توسط پرسنل برنده مناقصه در محل پیمان و حین انجام کار ممنوع است. -*
 برنده مناقصه موظم است پرسنل خود را براساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید. -*
 صه الزامی است.ارائه گواهی پایان خدمت نظام وظیفه ویا معافیت دائم جهت پرسنل آقا توسط برنده مناق -*
 گزار صورت پذیرد.و اخراج  نیروهای تحت پوشش باید با هماهنگی قبلی مناقصه ، جایگزینیبکارگیری -*



 

 

 

    

 کاری براساس دستورالعمل ،  لباس فرم  را به تن کنند.پرسنل برنده مناقصه موظفند در طول شیفت -*
-قزوین نماینده دفتری در شهرضمن دارا بودن عوامل خود و تعهدات این قرارداد و موظم است جهت رسیدگی به امور ملزم و گر مناقصه -*

بعنوان رابط در واحدهای موضوع مناقصه داشته باشد که هزینه این رابط برعهده برنده مناقصه بوده و پرداختی بابت این فرد به ای را 
 گیرد.گر صورت نمیمناقصه

درصد سهم بیمه فرزندان شهدا ،ایثارگران و رزمندگان در طول مدت قرارداد  را 1گر مکلم است در قیمت پیشنهادی خود هزینه  مناقصه  -*
غی پرداخت نماید و این هزینه را در سایر هزینه های اعالمی خود در انالیزهای پیوست قیمت پیشنهادی این اسناد مناقصه منظور نماید که مبل

 ن موضوع به برنده مناقصه  در طول مدت قرارداد پرداخت نخواهد شد .جداگانه بابت ای
به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن به طور کامل ارایه شده در اسناد مناقصه را قرارداد  نمونهنماید که اقرار می گرمناقصه -*

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

صورتی که خالف این امر  ها و قراردادها نیست و درمداخله کارکنان دولت در پیمان نماید که مشمول قانون منعبرنده مناقصه اقرار می -*
 .و موضوع به مراجع ذیصالح اعالم نماید اثبات شود ، سپرده حسن انجام تعهدات وی ضبط و قرارداد لغو خواهد شد

 لیتی در قبال استخدام و حقوق و کسور قانونی پرسنل برنده مناقصه نخواهد داشت.وگونه مسؤگزار هیچمناقصه -*
 گردد. تعمیرات وسایلی را که در اختیار دارد با هزینه خود انجام دهد. پیمانکار متعهد می -*

 .   در مراکز موضوع مناقصه باشد ای از سوی خود، با حضور مستمر نمایندهپیمانکار، باید دارای  -*
 شود که نسبت به تهیه کارت سالمت جهت کلیه نیروها اقدام نماید. گر متعهد میمناقصه -*
 گران مستردد نخواهد شد .مدارک و مستندات ارسالی توسط مناقصه -*
 ماه بعد پرداخت نماید  پنجممزایای نیروهای تابعه خود را هر ماهه حداکثر تا  باید حقوق وبرنده مناقصه می -*

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 شرکت در مناقصه: رايط ش

 موضوع مناقصه:

زهرا ، های بهداشت تاکستان،آوج، البرز، بوئینههای ذیصالح برای شبک)خرید خدمات( از شرکت کارهای خدماتی در قالب حجم کارواگذاری 
 آبیک،بهمن و بیمارستانهای شفا تاکستان  شهدای22 قدس، کوثر، رجایی،شهید ،سینابوعلی درمانی والیت، آبیک و مراکز آموزشی و

 واحدهای مستقر در واحد پردیس دانشگاه قزوین و  شهید بلندیان  مرکز بهداشت زهرا،بویینامیرالمونین
کنندگان در  باید از سوی شرکتنامه این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه ذیل نیز در این مناقصه میکه در دعوت عالوه بر مراتبی

 مناقصه مورد توجه و اهتمام قرار گیرد
شده که محتوی  یک پاکت سر بسته الک و مهر گزار و پیشنهاد خود را درباید مدارک الزم اعالمی مناقصهـ داوطلب شرکت در مناقصه 1

-باشد به ترتیب بندهای بعدی ذیلکدام از این سه پاکت خود بطور جداگانه الک و مهر شده باشد( می سه پاکت جداگانه الم ، ب و ج )هر

 الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی قانونی و صحیح پیشنهاده تسلیم نماید در روی پاکت فوقالذکر تنظیم و در موعد مقرر به این دانشگا
و مهر خود واعالم ساعت و تاریخ وصول به دبیرخانه اداره حراست  ءدهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با امضا

 دانشگاه تحویل نماید.

-الذکر میذیل 0و 5و 4 مدارک مشروحه در بندهای و شرایط مناقصه( تمام اسناد 1در بند شنهادمناقصه )اعالمیـ منظور ازمدارک الزم وپی2

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

شده است. باید بر طبق شرایط مناقصه و گزار در اختیار متقاضی شرکت در مناقصه قرار داده ،که از طرف مناقصههـ اسنادو مدارک مناقص3
های )الم، ب و ج همگی ها و مقررات، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتنامه آن و نیز سایر دستورالعملدعوت

 اه تحویل گردد(.در یک پاکت دیگر و کلی قرار داده شده است به این دانشگ

 :پاکت الف قرار داده شود عبارتندازـ مدارک و اسنادی که باید در 4

 گردد.و ارایه شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج و اعالمی در دعوتنامه مناقصه تهیه  ارائه وثیقه  -1-4
ارایه  فرمباشد تکمیل میواریز نقدی و فیش واریزی بصورت  گریوثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصهکه صورتی در :1نکته مهم
وثیقه شرکت در مناقصه در  شدن ، به همراه م پس از تکمیلباید این فرالزامی است که میوثیقه شرکت در مناقصه  عودت جهتاطالعات 

 گردد.انجام میالذکر در صورت تکمیل فرم فوق در صورت برنده نشدن فقطبور زعودت وثیقه م و پاکت الم ضمیمه گردد
باشد در صورت برنده نشدن عودت نامه میگری بصورت ضمانتمناقصه از سوی مناقصهوثیقه شرکت در که صورتی در :2نکته مهم

 گیرد امه صورت مین نامه از سوی شرکت و ارایه تصویر کارت ملی فرد گیرنده ضمانتارایه معرفی با نامه فقط ضمانت
 ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتنداز:5

 دعوتنامه شرکت در مناقصه – 1-5
 شرایط شرکت در مناقصه )متن حاضر( -2-5
 شرایط عمومی و خصوصی  -3-5
 تصویر قرارداد -4-5
 هیئت وزیران 1331فرم مهر و امضاء شده منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  -5-5

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا -0-5
 پرسشنامه اطالعات شرکت  -1-5



 

 

 

    

 ـ تکمیل فرم اعالمی نمونه مهر و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت 9-5
 ها )شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان و...(ـ نمونه ضمانتنامه9-5

 فرم ارزیابی فنی وبازرگانی به همراه کلیه ضمائم ومدارک درخواست شده درآن -16-5
 فرم ارائه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه  -
 فرم شناسه ملی دانشگاه  -

های علوم پزشکی و ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئینـ دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین
 خدمات بهداشتی و درمانی

 تصویر کامل اساسنامه -11-5
 تاسیس  تصویر اگهی -12-5
 تصویر اخرین اگهی تغییرات  -13-5
 1395گزارش اظهار نامه مالیاتی  -14-5
 1395ارایه تصویر گزارش حسابرسی شرکت در سال ـ  15-5
 ـ ارایه تصویر کد اقتصادی10-5
 ـ ارایه تصویر کد شناسنامه ملی 11-5
 ارایه تصویر گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده ـ 19-5
تصویرگواهینامه صالحیت برای موضوع مناقصه از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی )که در صورت عدم ارائه گواهینامه صالحیت  یا   -19-5

 معتبر نبودن زمان گواهینامه  در زمان بازگشایی پاکت ب،  پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد (
سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی ) که در صورت عدم ارائه گواهینامه یا معتبر نبودن در  ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از-26-5

 زمان بازگشایی پاکت ب، پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد 
ه قرار داده شده گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصباید کلیه اسناد و مدارک مناقصه )که از طرف دستگاه مناقصهمی: مهمبسیار نکته

( از سوی فرد بخصوص مدارک درخواستی برای ارزیابی فنی وبازرگانیدر اسناد مناقصه ) درخواستیاعالم شده  است( به همراه کلیه مدارک
ب قرار در پاکت به ترتیب اعالم شده در این بند  بطور مجزا و گهی تغییرات( مهر و امضا شده وآخرین آگر )براساس یا افراد مجاز مناقصه

 موم گردد . داده شده و مهر و
 از: مدارک و اسنادی که باید در پاکت ج قرار داده شوند عبارتندـ 6

 و ارائه شده در اسناد مناقصه تکمیل گردد ( فرم موجود فقطبایدمی  برگ پیشنهاد قیمت )که  -1-0
 قیمت پیشنهادی  های انالیز -2-0
 

 

 

 پیشنهاددهنده:نام شرکت           تاريخ:

 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
 

 
 

 نمونه  ضمانتنامه

 

 

 
 

 

 



 

 

 

    

 

 ضمانت نامه  شرکت در مناقصه

 )نمونه يک(
 

 به نشانی:                  نظر به اینکه 

 شرکت نماید، این    مایل است در مناقصه      

 در مقابل      از 

 ریال تضمین و تعهد می نماید چنانچه     برای مبلغ 

اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان هر     به این 

 لبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سویمطا   مبلغی را که 

درنگ در داشته باشد، بیدور اظهارنامه یا اقدامی ازمجاری قانونی یا قضاییــکاف یا اقامه دلیل و یا صـه احتیاجی به اثبات استنـبدون اینک

 بپردازد.   جه یا حواله کرد

باشد. این مدت بنا به درخواست معتبر می   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز 

   برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که                                  کتبی 

     نتواند یا نخواهد مدت آن ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

را موافق با     موجب این تمدید را فراهم نسازد و             

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در این               تمدید ننماید

 ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد پرداخت کند.

 چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی 

مطالبه نشود ضمانت نامه در سررسید، 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    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 اسنـاد مناقصـه 



 

 

 

    

 ضمانت نامه  شرکت در مناقصه 

 )نمونه دو(
 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

 اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد      به این 

 دارد این                                                        از        را با 

 برای مبلغ                 در مقابل 

 گیــرد تضمین و تعهد می نماید در صورتیکه منظـــور انجام تعهـــداتی که به مــوجب قرارداد یاد شـــده بعهــده میریال به

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

  دهد که                                      از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلم ورزیده است تا میزان 

 ریال هر مبلغی را که    

 مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از 

 کرد  درنگ در وجه یا حوالهن آنکه احتیـــاجی به صــدور اظهارنامـــه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بیبـدو

 بپردازد .    

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

از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید واصله تا قبل                                  

  نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا     باشد و در صورتی که می

  موجب این تمدید را فراهم نسازد و  نتواند               

ون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج متعهد است بد              را حاضر به تمدید نماید 

 پرداخت کند.       شده را در وجه یا حواله کرد

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 اسناد مناقصه



 

 

 

    

 ضمانت نامه  پیش پرداخت

 )نمونه سه(
 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

  را با    اطالع داده است قرارداد      به این 

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

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

            

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

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

 بپردازد اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز         

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین                        است و بنا به درخواست کتبی                                

 شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه 

 تنوان یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا 

 د.را حاضر به تمدید نمای      موجب این تمدید را فراهم نسازد و تنواند در مقابل 

متعهد است یدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا          

پرداخت نماید  مبلغ این ضمانت           حواله کرد

که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است طبق نظر کتبی      نامه بنا به درخواست کتبی 

   سی روز از تاریخ تحویل نامه  که باید حداکثر ظرف      

 به     استعالم  

 در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی 

 اعالم نموده است تقلیل داده خواهد شد.    ضمانتنامه معادل مبلغی که 

نامه واریز گردد ومبلغ آن به صفر تقلیل داده شود این ضمانت تعیین شده دراین ضمانتپرداخت به ترتیب درصورتیکه تمام مبلغ این پیش

 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

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر
 

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



 

 

 

    

 ضمانت نامه  کسور حسن انجام کار

 )نمونه چهار(

 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

 اطـــالع داده اســـــت که مقـرر است مبلغ                          به این 

  بعنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد        ریال از طرف  

 به                                                          

 پرداخت شود، از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب 

 متعهد است در صورتیکه      این     نزد این 

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

مطالبه کند به محض دریافت اولین        ریال هر مبلغی را که      

 تقاضای کتبی واصله از سوی 

کرد بپردازد . مدت درنگ در وجه یا حوالهری قانونی و قضایی داشته باشد،  بیبـدون اینکه احتیـاجی به صدور اظهارنامـه یا اقدامی از مجا

 است بنا به درخواست کتبی        اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

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

  نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا     صورتی که 

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

غ درج شده در باال را در وجه یا متعهداست بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبل                    نماید

 پرداخت کند.     حواله کرد

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر

 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:
 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
 

 
 
 
 

 ها نمونه  تعهد نامه
 

  

 



 

 

 

    

 22/01/0331معامالت دولتي تاريخ شمول قانون منع مداخله کارمندان در 

های بهداشت تاکستان  ههای ذیصالح برای شبک موضوع مناقصه: واگذاری کارهای خدماتی در قالب حجم کار)خرید خدمات( از شرکت

تاکستان ، بهمن و بیمارستانهای شفا 22 قدس، رجایی،کوثر، بوعلی ، درمانی والیت، زهرا ، آبیک و مراکز آموزشی و،آوج، البرز، بوئین

 واحدهای مستقر در واحد پردیس دانشگاه قزوین و  شهیدبلندیان زهرا، مرکز بهداشت امیرالمونین بویین شهدای آبیک،

 

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

گزار حق دارد پیشنهاد ارایه باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصهنمی 1331مصوب دی ماه معامالت دولتی 

 شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

ده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داهمچنین قبول و تأکید می

امضاء کند و خالف اظهارات فوق در مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون 

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

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

 باشد.خسارت وارده به عهده کارفرما می

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

را  مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق

های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از وده و ضمانت نامهبالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نم

 فسخ پیمان یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

کامل دارد و در صورت تخلم مستحق های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی دارد که بر مجازاتمضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می

 باشد.های مربوطه میمجازات

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شرکت ها)

 مشخصات حقوقی شرکت: -1

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

 :قتصادیکدا   :                                                      شناسه ملیمحل ثبت:                                                
 سرمایه پرداخت شده به)ریال(:      سرمایه ثبت شده به)ریال(:                                                               
 :شماره تاریخ تعیین صالحیت       رتبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری:                    

 تحت پوشش          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 

  تأمین تجهیزات پزشکی،بهداشتی و درمانی ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی در زمینه های پزشکی   ارایه خدمات فنی و مشاوره ای
امور چاپ و      حمل و نقل    تعمیر و نگهداری  یهای پزشکارایه خدمات نظارتی و کارشناسی در زمینه   های پزشکیزمینه در

 تکثیر

    امور آشپزخانه و رستوران                                                                )خدمات عمومی)نگهبانی، نامه رسانی ، پیشخدمتی، تلفنچی 

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

 مشخصات مدیر عامل،اعضای هیأت مدیره : -2

 سابقه کار در شرکت )سال( رشته تحصیلي مدرک تحصیلي سمت کدملي نام و نام  خانوادگي رديف

       

       

       

       

       

       
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

و دانشـــگاه علوم پزشـــكي  

درمانیاستان قزوين–خدمات بهداشتي   



 

 

 

    

 

 

 )ادامه پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شرکت ها
 )شخصیت حقیقی یا حقوقی(به ترتیب اولویت میزان سهاممشخصات سهامداران عمده  -3

 

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

 
 آدرس دفتر مرکزی و شعب: -4

 
: 

 

ارایه نموده است ، از انعقاد  چنانچه تشخیص داده شود برنده واگذاری فوق در تکمیل این فرم قصور ورزیده یا به عمد اطالعات ناقص:1*تذکر
 قرارداد موضوع احرازشود، سپرده شرکت در مناقصه )سپرده حسن انجام تعهدات( قرارداد با وی خودداری گردیده و حتی درصورتیکه پس از عقد

 وی به نفع کارفرما ضبط و به مراجع ذیصالح جهت صدور رأی نهایی اعالم خواهد گردید .
 .شت ورو( و شناسنامه )صفحه اول(ضمیمه گرددتصویرکارت ملی )پ:2*تذکر

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

  صندوق پستی

  تلفن همراه –تلفن مستقیم 

  دورنگار

  پست الکترونیک

Web  site  

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

  

 و دانشـگاه علوم پزشكي

 درمانیاستان قزوين–خدماتبهداشتي 



 

 

 

    

 فرم خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا 
 

های بهداشت تاکستان  ههای ذیصالح برای شبک واگذاری کارهای خدماتی در قالب حجم کار)خرید خدمات( از شرکتموضوع مناقصه: 

بهمن و بیمارستانهای شفا تاکستان ، 22 قدس، رجایی،کوثر، بوعلی ، درمانی والیت، زهرا ، آبیک و مراکز آموزشی و،آوج، البرز، بوئین

 مرکز بهداشت شهیدبلندیان قزوین و واحدهای مستقر در واحد پردیس دانشگاه  زهرا، شهدای آبیک، امیرالمونین بویین

 

 باشد گردد در تاریخ ارایه پیشنهاد کلیه کارهای در دست اجرا و کارهایی که اخیراً برنده شده است بشرح ذیل میامضاء کننده زیر متعهد می

 

 مشخصات قرارداد رديف
نام دستگاه اجرايي 

 طرف قرارداد
 مدت قرارداد قراردادمبلغ 

تاريخ شروع 

 قرارداد
 تاريخ پايان قرارداد

       

       

       

       

 

 

 این برگ جزء الینفک مدارک و اسناد مناقصه بوده و پس از تکمیل شدن توسط پیمانکار می باید در پاکت ب ارایه گردد.

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

  



 

 

 

    

 فرم اعالم امضاء مجاز
 

های بهداشت تاکستان  ههای ذیصالح برای شبک موضوع مناقصه: واگذاری کارهای خدماتی در قالب حجم کار)خرید خدمات( از شرکت

بهمن و بیمارستانهای شفا تاکستان ، 22 قدس، رجایی،کوثر، بوعلی ، درمانی والیت، مراکز آموزشی وزهرا ، آبیک و ،آوج، البرز، بوئین

 زهرا، مرکز بهداشت شهیدبلندیان قزوین و واحدهای مستقر در واحد پردیس دانشگاه  شهدای آبیک، امیرالمونین بویین
 

 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 



 

 

 

    

 فرم ارائه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه
 

های بهداشت تاکستان  ههای ذیصالح برای شبک موضوع مناقصه: واگذاری کارهای خدماتی در قالب حجم کار)خرید خدمات( از شرکت

بهمن و بیمارستانهای شفا تاکستان ، 22 قدس، رجایی،کوثر، بوعلی ، درمانی والیت، زهرا ، آبیک و مراکز آموزشی والبرز، بوئین،آوج، 

 زهرا، مرکز بهداشت شهیدبلندیان قزوین و واحدهای مستقر در واحد پردیس دانشگاه  شهدای آبیک، امیرالمونین بویین

 باشد.کنندگان در مناقصه که وثیقه شرکت در مناقصه آنها بصورت واریز نقدی و بصورت ارایه فیش بانکی است ملزم به تکمیل این فرم میکلیه شرکت

 (:وثیقه شرکت در مناقصه به آن واریز گرددکه مبلغ شماره حساب ) 

 نام بانک:

 نام شعبه:

 کد شعب:

 الذکر : شماره شبا شماره حساب فوق

 

 

را قت دالذکر نهایت باشند به هنگام اعالم و ارایه اطالعات فوقتوضیحات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ملزم ومتعهد می

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

 تمامی ضرر وزیان ایجاد شده متوجه شرکت کننده در مناقصه خواهد بود.

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

  



 

 

 

    

 آخرين وضعیت شخصیت حقوقي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
 

 14000230525 :شناسه ملي

  1/1/1364 تاريخ تأسیس :

 معاونت نوع شخصیت حقوقي:

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

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورثبت کننده شخصیت حقوقي: 

 قانون اساسیمرجع تأسیس:  

 999شماره مجوز: 

  22/11/1357تاريخ صدور مجوز: 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشورمرجع صدور مجوز: 

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

 خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 411371714487کد اقتصادی : 

 3419915315کد پستي : 

 IR – 080130100000000037168551شماره شبا: 

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

 

 

  



 

 

 

    

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 درماني قزوينوخدمات بهداشتي 
 

 
 
 و ضمائم تكمیلي برگ پیشنهاد قیمت

  



 

 

 

    

 فرم تعهد و اعالم

 قیمت پیشنهادی
 

آوج، البرز،  های بهداشت تاکستان،های ذیصالح برای شبکهاز شرکت کار )خرید خدمات(کارهای خدماتی در قالب حجم واگذاری مناقصه: موضوع
آبیک، های شفا تاکستان، شهدایبهمن و بیمارستان22 قدس، کوثر، رجایی،شهید ،سینابوعلی درمانی والیت، زهرا، آبیک و مراکز آموزشی وبوئین

 قزوین و معاونت دانشجویی و فرهنگی شهید بلندیان  زهرا ، مرکز بهداشتبویین امیرالمونین
آخرین آگهی تغییرات و تصمیمات، فرد مجاز شرکت ................................  اینجانب/ اینجانبان............................................ امضاءکنندگان ذیل که بر اساس

درجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط نباشم پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا، انجام و مسؤولیت در مورد مطالبات و مبرای امضاء می
کار و با اطالع کامل از محل کار، جمیع شرایط و الذکر و پس از بازدید کامل از محلاد مناقصه فوقعمومی و خصوصی و بطور کلی تمامی مدارک و اسن

 نمایم .عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می
 (شماره یک اساس آنالیز جدول پیشنهاد )فرم ضمیمه برساعت در ماه  194ـ مبلغ پیشنهادی برای هر ساعت بر اساس میانگین 1

 باشد.می .................ریال..................................................................حروف.............................ریال،به..........................................غ.ـــبمبل
)فرم ضمیمه شماره دو(  یر ماه بر اساس آنالیز جدول پیشنهادساعت د 194ـ مبلغ پیشنهادی برای هر ساعت بر اساس میانگین 2

 باشد.حروف..................................................................................................ریال میبمبلـــغ.........................................................ریال،به
( سهساعت در ماه بر اساس آنالیز جدول پیشنهاد )فرم ضمیمه شماره  194ـ مبلغ پیشنهادی برای هر ساعت بر اساس میانگین 3

 باشد..............................ریال میحروف.....................................................................بمبلـــغ.........................................................ریال،به
( چهارساعت در ماه بر اساس آنالیز جدول پیشنهادی )فرم ضمیمه شماره  194ـ مبلغ پیشنهادی برای هر ساعت بر اساس میانگین 4

 باشد............................................................................ریال میحروف......................بمبلـــغ.........................................................ریال،به
**** 

ضمیمه شماره یک ، دو، سه و چهار  کار) براساس برای کل حجـمیک ، دو، سه و چهار فرم های  میانگین هر ساعتبراساس پیشنـــهادی کل مبلـــغ  -5
 باشد.می ریال...................................................................... حروف..................................ریال، بهغ.......)بمبل این فرم(

به باشـــــد می ساالنه  ساعــــت 130926میــزان که به این فرم 5هرساعت اعالمی در بند میانگین  براساس پیشنـــهادیکل ـ مبلـــغ 0
 باشد.می ریال.............................................................................حروفریال،به................. ...................................................مبلغ.............

********** 
 توضیحات :

نمایم که الم: اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شدم تعهد می ـ چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و1
 روز از تاریخ ابالغ بعنوان برنده مناقصه )باستثناء روزهای تعطیل تسلیم نمایم(1مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات ظرف مدت

باشد را طبق قرارداد در محل کار مستقر مقرر در قرارداد نیروهای تحت پوشش خود و کلیه وسایل، ادوات، ملزومات و .... را که در تعهد این شرکت میـ ظرف مدت 2
 ساخته و شروع بکار نمایم.

 گردد.کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می نمایم کهـ تأئید می3
 ر صورت عدم برنده شدن در این مناقصه، طبق این برگه تقاضای عودت وثیقه شرکت در مناقصه خود را دارم.ـ د4
 نماید که در صورت بروز هر گونه دعوی که در اسناد، مدارک و شرایط این مناقصه ذکر و منظور شده است مالک عمل خواهد بود .ـ برنده مناقصه اقرار و تعهد می5
  (باشد ماه می12ساعت ) که ساعت کل در 130926در عدد  5اعالمی در بند  ساعت ینضرب میانگ برابراست با 0درردیم پیشنهادیکل ـ مبلغ اعالمی 0
 باشد.مهلت اعتبار پیشنهادها از زمان بازگشایی پاکات حاوی قیمت پیشنهادی بمدت بیست روز باستثناء ایام تعطیل میـ 1
 باشند.ین فرم بصورت کامل میکنندگان مکلم به تکمیل اـ شرکت9
 باید قیمت پیشنهادی خود را در این فرم اعالم نمایند از جایگزین نمودن این فرم خودداری گردد.کنندگان میـ ضمناً شرکت9

  باشد می این فرم(5مبنا انتخاب برنده مناقصه بر اساس میانگین مبلغ اعالمی هر ساعت فرم های یک ، دو ، سه و چهار )بند شماره  -16

 

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

 



 

 

 

    

 

 ریالی سود شرکت اعالم شود، فقط مبلغ 12در ردیم *:

 باید پیشنهاد دهندگان فقط درصد سود اعالم نمایند می13برای ردیم  **:

 این جدول  12الی 3با جمع مبالغ  برابر است 14مبلغ مندرج در ردیم  ***:

 دباشساعت می 194( بر ساعت میانگین که 14از تقسیم جمع کل )ردیم  15مبلغ میانگین مندرج در ردیم ****: 

های پیشنهادی اعالمی در این فرم اگر مشاهده شود که در آن محاسبه و اعمال آخرین اعالم حقوق و مزایای در قیمتتوضیح مهم:

گزار در رد کار و اداره کار و امور اجتماعی رعایت نشده باشد، این پیشنهادات مورد قبول نخواهد بود و مناقصهقانونی از سوی شورای عالی
 باشد.نهادات مختارمیاینگونه پیش

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

  

 
 فرم شماره يک 

 ( 33دارای سابقه از سال  )براساس سنوات آنالیز قیمت پیشنهادی 
 

 

 عنوان رديف
مبلغ پیشنهادی  آنالیز 

 )به ريال(
 آنالیز مبلغ پیشنهادی  

 )به حروف(

   حقوق روزانه 1

   پایه سنواتی 2

   روز (  5/36حقوق ماهیانه ) 3

   مسکن  4

   خواربار بن 5

   عیدی و پاداش 0

   مرخصی 9

   (09/6اوالد )میانگین  9

   لباس کار 16

   % 01/10بیمه  11

   ....(کارفرمای فرزندان شهداو درصدسهم1،بیمهسایرهزینه ها)مانندسود،مالیاتمبلغ   *12

   درصدسهم کارفرمای فرزندان شهدا و....(1)مانندسود، مالیات، بیمهدرصد سایرهزینه ها ** 13

   جمع کل ***14

   ساعت در ماه 194میانگینبراساسهرساعتمبلغ   ****15
 



 

 

 

    

 

 فقط مبلغ ریالی سود شرکت اعالم شود، 12در ردیم *:

 باید پیشنهاد دهندگان فقط درصد سود اعالم نمایند می13برای ردیم  **:

 این جدول  12الی 3برابر است با جمع مبالغ  14مبلغ مندرج در ردیم  ***:

 باشدعت میسا 194( بر ساعت میانگین که 14از تقسیم جمع کل )ردیم  15مبلغ میانگین مندرج در ردیم ****: 

های پیشنهادی اعالمی در این فرم اگر مشاهده شود که در آن محاسبه و اعمال آخرین اعالم حقوق و مزایای در قیمتتوضیح مهم:

گزار در رد کار و اداره کار و امور اجتماعی رعایت نشده باشد، این پیشنهادات مورد قبول نخواهد بود و مناقصهقانونی از سوی شورای عالی
 باشد.نگونه پیشنهادات مختارمیای

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

  

  دوفرم شماره 
 ( 34آنالیز قیمت پیشنهادی  )براساس سنوات دارای سابقه از سال 

 
 

پیشنهادی  آنالیز مبلغ  عنوان رديف
 )به ريال(

 آنالیز مبلغ پیشنهادی  
 )به حروف(

   حقوق روزانه 1

   پایه سنواتی 2

   روز (  5/36حقوق ماهیانه ) 3

   مسکن  4

   بن خواربار 5

   عیدی و پاداش 0

   مرخصی 9

   (09/6اوالد )میانگین  9

   لباس کار 16

   % 01/10بیمه  11

   درصدسهم کارفرمای فرزندان شهدا و ....(1ها )مانند سود ، مالیات  ، بیمه مبلغ  سایر هزینه  *12

   درصدسهم کارفرمای فرزندان شهداو ....(1درصد  سایر هزینه ها )مانند سود ، مالیات  ، بیمه  ** 13

   جمع کل ***14

   ساعت در ماه 194میانگینبراساسهرساعتمبلغ   ****15
 



 

 

 

    

 

 ، فقط مبلغ ریالی سود شرکت اعالم شود12ردیم در *:

 باید پیشنهاد دهندگان فقط درصد سود اعالم نمایند می13برای ردیم  **:

 این جدول  12الی 3برابر است با جمع مبالغ  14مبلغ مندرج در ردیم  ***:

 باشدساعت می 194که ( بر ساعت میانگین 14از تقسیم جمع کل )ردیم  15مبلغ میانگین مندرج در ردیم ****: 

های پیشنهادی اعالمی در این فرم اگر مشاهده شود که در آن محاسبه و اعمال آخرین اعالم حقوق و مزایای در قیمتتوضیح مهم:

در رد  گزارکار و اداره کار و امور اجتماعی رعایت نشده باشد، این پیشنهادات مورد قبول نخواهد بود و مناقصهقانونی از سوی شورای عالی
 باشد.اینگونه پیشنهادات مختارمی

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

  

 

  سه فرم شماره
 ( 35آنالیز قیمت پیشنهادی  )براساس سنوات دارای سابقه از سال 

 
 

 عنوان رديف
آنالیز مبلغ پیشنهادی  

 )به ريال(
آنالیز مبلغ 
 پیشنهادی  
 )به حروف(

   حقوق روزانه 1

   پایه سنواتی 2

   روز (  5/36حقوق ماهیانه ) 3

   مسکن  4

   بن خواربار 5

   عیدی و پاداش 0

   مرخصی 9

   (09/6اوالد )میانگین  9

   لباس کار 16

   % 01/10بیمه  11

   درصدسهم کارفرمای فرزندان شهدا و ....(1سایر هزینه ها)مانند سود ، مالیات  ، بیمه  مبلغ  *12

   درصدسهم کارفرمای فرزندان شهدا و ....(1درصد  سایر هزینه ها)مانند سود، مالیات  ، بیمه  ** 13

   جمع کل ***14

   ساعت در ماه 194میانگینبراساسهرساعتمبلغ   ****15
 



 

 

 

    

 

 ، فقط مبلغ ریالی سود شرکت اعالم شود12در ردیم *:

 باید پیشنهاد دهندگان فقط درصد سود اعالم نمایند می13برای ردیم  **:

 این جدول  12الی 3برابر است با جمع مبالغ  14مبلغ مندرج در ردیم  ***:

 باشدساعت می 194نگین که ( بر ساعت میا14از تقسیم جمع کل )ردیم  15مبلغ میانگین مندرج در ردیم ****: 

های پیشنهادی اعالمی در این فرم اگر مشاهده شود که در آن محاسبه و اعمال آخرین اعالم حقوق و مزایای در قیمتتوضیح مهم:

گزار در رد کار و اداره کار و امور اجتماعی رعایت نشده باشد، این پیشنهادات مورد قبول نخواهد بود و مناقصهقانونی از سوی شورای عالی
 باشد.اینگونه پیشنهادات مختارمی

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

  

 

 چهارفرم شماره 
 ( 36آنالیز قیمت پیشنهادی  )براساس سنوات دارای سابقه از سال 

 
 

 عنوان رديف
آنالیز مبلغ پیشنهادی  

 )به ريال(
 آنالیز مبلغ پیشنهادی  

 )به حروف(

   حقوق روزانه 1

   پایه سنواتی 2

   روز (  5/36حقوق ماهیانه ) 3

   مسکن  4

   بن خواربار 5

   عیدی و پاداش 0

   مرخصی 9

   (09/6اوالد )میانگین  9

   لباس کار 16

   % 01/10بیمه  11

   درصدسهم کارفرمای فرزندان شهدا و ....(1مبلغ  سایر هزینه ها )مانند سود ، مالیات ، بیمه   *12

   درصدسهم کارفرمای فرزندان شهدا و ....(1، بیمه ، مالیاتدرصد  سایر هزینه ها )مانندسود ** 13

   جمع کل ***14

   ساعت در ماه 194میانگینبراساسهرساعتمبلغ   ****15
 



 

 

 

    

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 
نامه مالي و های معتبر در آئیندستورالعمل تضمینات و انواع تضمین

 های علوم پزشكيها و دانشكدهمعامالتي دانشگاه



 

 

 

    

 انواع تضمین نامه های معتبر
 

 الف: ضمانت نامه بانکی

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

 تمدید یا تأدیه نماید.

های صادر شده از سوی مؤوسسات اعتباری غیربانکی در صورتی معتبرند که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی تبصره: ضمانت نامه 

 جمهوری اسالمی ایران باشند.

 ب: سایر ضمانت نامه ها:

 % درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.96ـ وثیقه ملکی معادل 1

ها و مؤوسسات و نهادهای های دولتی، شهرداریمؤوسسات دولتی، شرکت ها،نام( منتشر شده از سوی وزارتخانهـ انواع مشارکت )بی2

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

 % درصد ارزش روز آن.16های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر به مأخذ ـ سهام شرکت3

 ای اجرایی و ذیحسابان مالی مربوطهـ مطالبات تائید شده قراردادها از سوی دستگاه ه4
 

ضمانت نامه بانكي   هاانوع ضمانت نامه

0 

 اعتباری

2 

 وجه نقد

3 

 سفته

4 

 وثیقه ملكي

5 

اوراق مشارکت 

6 

 √ √ - √ √ √ شرکت در مناقصه

 √ √ **√ √ √ √ حسن انجام تعهدات

 √ √ - √ √ √ حسن انجام کار

 √ √ √** - √ √ پرداختپیش

 

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

ها در موارد استثنایی صرفاً با تشخیص و مسؤولیت رئیس مؤوسسه یا مقام مجاز پرداختاخذ سفته در مود حسن انجام تعهدات و پیش***

 باشد.پذیر میاز طرف ایشان امکان

 باشد.خذ یا عدم اخذ تضمین شده هیأت رئیسه مؤوسسه میهای تحقیقاتی نحوه ادر خصوص قرارداد طرح »



 

 

 

    

 باشد.تضمین شرکت در مناقصه برای کلیه قراردادهای پیمانكاری و غیرپیمانكاری بشرح ذيل مي
 

های برآورد هزينه

 اجرای به میلیون ريال

 تا

 011 

 مازاد  بر

 0111تا  011

 مازاد بر

 111/111/0تا  0111 

 مازاد بر

 111/111/0 

 2/6 3/6 5/6 5 درصد

 

 جدول میزان تضمین حسن اجرای تعهدات و حسن انجام کار

 نوع قرارداد:

 حسن انجام تعهدات انواع ضمانت نامه
 حسن انجام کار

 )از هر پرداخت(

های قراردادهای پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی و شرکت

 ها(خدماتی و ساخت و نصب تجهیزات باربری )بارنامه

5% 16% 

 - %16 سایر قراردادها

 

 جدول مربوط به میزان پیش پرداخت
 

 میزان پیش پرداخت نوع قرارداد

 درصد کل قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان 25 پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی

 درصد 25حداکثر تا  خرید و ساخت تجهیزات

 درصد 25حداکثر تا  سایر قراردادها و طرح های تحقیقاتی

 

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

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

 است. % قابل استرداد96وجوه حسن انجام کار با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی تا :2تبصره 



 

 

 

    

 

 
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 

 مناقصهبازرگاني  فرم ارزيابي فني و
 

های بهداشت های ذيصالح برای شبكهکار از شرکتخدماتـي در قالب حجمخريد خدمات کارهای 

سینا، شهیدرجايي، زهرا،آبیک و مراکزآموزشي و درماني واليت، بوعليتاکستان،آوج،البرز،بوئین

زهرا، مرکز بوئینآبیک، امیرالمونینهای شفا تاکستان،  شهدایبهمن و بیمارستان22کوثر، قدس،

 مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه.قزوين و واحدهای ان شهید بلندي بهداشت

  



 

 

 

    

 

 

 فرم محاسبه امتیازات ارزيابي کمیته فني و بازرگاني
 

-های بهداشت تاکستان، آوج، البرز، بوئینهای ذیصالح برای شبکهخرید خدمات کارهای خدماتی در قالب حجم کار از شرکتمناقصه 

-های شفا تاکستان، شهدایبهمن و بیمارستان22سینا ،شهیدرجایی، کوثر، قدس، والیت، بوعلیزهرا، آبیک و مراکز آموزشی و درمانی 

 مستقر در مجتمع پردیس دانشگاه.قزوین و واحدهای شهید بلندیان  زهرا،مرکز بهداشتبوئینآبیک، امیرالمونین
 

ذکر شده به طور کامل رعایت تا ارزشیابی به صورت پذیرد الزم است موارد گران صورت میاین فرآیند جهت ارزیابی فنی مناقصه
گر گر رعایت نشده و یا ناقص باشد  مسؤولیت آن به عهده مناقصهصحیح انجام شود در صورتی که موارد مندرج از سوی مناقصه

 بوده و امتیاز مربوطه لحاظ نخواهد شد.
 عبارتند از : گران توسط کمیته فنی و بازرگانیارزیابی عملکرد و صالحیت مناقصه

 56تعیین صالحیت فنی و بازرگانی مناقصه گران بر مبنای معیارهای اشاره شده فوق تعیین و حداقل امتیاز برای احراز صالحیت 
 شود.جهای پیشنهادی ارزیابی میباشد که با توجه به فرمول زیر قیمتمی 25/6باشدهمچنیـن ضریب تأثیر امتیاز فنی و بازرگانی می

L:تراز شدهقیمت هم 
C :قیمت پیشنهادی 

I :                      ضریب تأثیر فنی و بازرگانیC×100       
  =L

 

            { ( T100ــ){i100ـ 

T :باشد.الذکر به شرح جدول ذیل میگر بر اساس موارد فوقامتیاز فنی و بازرگانی احراز شده هر مناقصه 

 مناقصه گرامتیاز مأخوذه  ضريب وزني معیار رديف

  25 تجربه )سابقه اجرایی(  1
  26 حسن سابقه درکارهای قبلی 2
  26 توان مالی 3
  16 ریزی توان فنی و برنامه 4
  16 توان تجهیزاتی  5
  15 بومی بودن  0

  166 جمع

باید در گران میاز سوی مناقصهکمیته فنی و بازرگانی به صورت جداگانه و به تفکیک توجه کلیه مدارک درخواستی برای ارزیابی*

 .پاکت ب ارایه گردد

 باشد می166امتیاز از  06 ـ حداقل امتیاز الزم برای ارزیابی فنی وبازرگانی  پیمانکاران
 گرددصدم (اعالم می/. )بیست و پنج25ضریب ضریب تاثیر امتیاز فنی بازرگانی  -

شود. الزم به ذکر است در صورت ارایه اسناد و مدارک غیرمرتب اضافه و از ارایه اسناد و مدارک غیرمرتبط و اضافه خودداری 
 گونه اعتراضی قابل پذیرش نخواهد بود.گر بوده و هیچنامنظم مسؤولیت هر گونه عدم کسب امتیاز مربوطه به عهده مناقصه

 



 

 

 

    

 ارزيابي تجربه )سابقه اجرايي(

 

 توضیحات تكمیلي-0

 باید از سوی شرکت کنندگان به دقت و بطور کامل تکمیل گردد. پیوست شماره یک می اجرایی( *ـ فرم ارزیابی تجربه )سابقـه

گران از تهیه و ارایه لیست  قراردادهای خود به صورت فرم جداگانه جداً خودداری نمایند و بررسی، محاسبه و امتیازدهی فقط بر  *ـ مناقصه

ی( پیوست شماره یک توسط مناقصه گران مالک عمل خواهد بود و در صورت عدم اجرای اساس فرم  تکمیل شده ارزیابی تجربه )سابقـه

 .تکمیل آن توسط مناقصه گران هیچ امتیازی به این قسمت به هنگام ارزیابی به شرکت کنندگان تعلق نخواهد گرفت

به  26/61/99قراردادمشابه که در رشته و زمینه موضوع مناقصه و  از تاریخ   2گران به این موضوع توجه داشته باشند که فقط  *ـ مناقصه

امتیازی  26/61/99باشد را در فرم ارزیابی تجربه )پیوست شماره یک( اعالم نمایند به قراردادهای غیرقابل مقایسه و قبل از تاریخ  می بعد

 داده نخواهد شد.

 مدارک مورد نیاز برای ارزيابي تجربه -

 :باید دارای مدارک ذیل باشند و  می باید اتمام یافته باشند است اعالم نموده تجربه ارزیابی درفرم گر مناقصه که ادهاییقرارد

باید حتماً  هایی که در متن قرارداد به آن اشاره شده است و البته قرارداد می تصویر کامل قرارداد به همراه کلیه صفحات و ضمائم پیوست

و کلیه پیوست های آن مبلغ   ودهنده  شماره و تاریخ قرارداد ، موضوع قرارداد، مشخصات طرفین و امضاء آنها، مدت قرارداد،  نشان

 باشد قرارداد مورد قبول نخواهد بود .  اطالعات فوق اذکر باشند و در صورتیکه قرارداد 

 می باید  اتمام یافته باشند که  تصویر است اعالم نموده قرارداد(   دودر پیوست شماره یک)لیست اعالمی  گر مناقصه که قراردادهایی -*

 ارائه گردد، در صورت عدم ارائه آن ، قرارداد مورد قبول نخواهد بود. مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی 
 

 

  



 

 

 

    

 مدارک مورد نیاز برای ارزيابي تجربه -2

 مناقصه امتیازی تعلق نمی گیرد.ـ  به قراردادهایی که غیر مشابه و غیر مرتبط با موضوع *

ی ـ قراردادهایی مورد قبول خواهند بودکه کارفرمای آنها دولتی باشند قراردادهای منعقده با شهرداری ها، بانکها و موسسات مالی و اعتبار*

 تحت نظر و مورد تائید بانک مرکزی مورد قبول می باشند.

 ی باشد قراردادهای منعقده با تعاونی ها مورد قبول نم -*

 نحوه امتیازدهي :-3

مورد بررسی و امتیازدهی قرار  مبلغ فقط از موضوع تشابه  ،قراردادها در صورت دارا بودن شرایط صدراالشاره و با لحاظ موارد فوق  -*

 خواهند گرفت.

 :مبلغ تشابه 

کسب  166باشد امتیاز موضوع مناقصه  از مبلغ بیشتربرابر یا مبلغ قراردادها در صورتیکه  مالک محاسبه میباشد موضوع مناقصه  براورد 

موضوع مناقصه امتیاز تعلق می گیرد و جمع جبری امتیاز هریک از قراردادها را بر عدد  مبلغ خواهند نمود و در صورت کمتر شدن  به نسبت 

 تقسیم نموده  که امتیاز این بخش خواهد بود و در معیار وزنی این بخش اعمال میشود . دو

مناقصه گزار قرارداد در پیوست شماره یک اعالم نماید و یا به هنگام ارزیابی توسط  دوگری از لحاظ تعداد ،کمتر از  در صورتیکه مناقصهـ 

 گردد. تقسیم می دومورد قبول قرار نگیرد ، امتیاز کلی قراردادهای مورد قبول در همه حال بر عدد 

  



 

 

 

    

 

 علوم پزشكيدانشگاه 
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 0فرم شماره فرم ارزيابي تجربه )سابقه اجرايي( پیمانكار

زهرا، آبیک و مراکز آموزشی و درمانی های بهداشت تاکستان،آوج، البرز، بوئینهای ذیصالح برای شبکهکار از شرکتجخرید خدمات کارهای خدماتی در قالب حجم مناقصه موضوع مناقصه

مستقر در قزوین و واحدهایشهید بلندیان  زهرا،مرکز بهداشت بوئینآبیک، امیرالمونینهای شفا تاکستان، شهدایبهمن و بیمارستان22سینا ،شهیدرجایی، کوثر، قدس، والیت، بوعلی

 مجتمع پردیس دانشگاه.

 

 /سالتاريخ اتمام  ماه مبلغ قرارداد  قراردادتاريخ شروع  نام کارفرما شماره و تاريخ قرارداد موضوع کامل قرارداد ديفر

1       

2       

 نام شرکت پیشنهاددهنده :                                                   تاريخ:

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

 

  



 

 

 

 

  

 فرم ارزيابي تجربه )حسن سابقه( در کارهای قبلي از سوی کارفرمايان
 

آوج، البرز، های بهداشت تاکستان، های ذیصالح برای شبکهخرید خدمات کارهای خدماتی در قالب حجم کار از شرکتمناقصه 

های شفا بهمن و بیمارستان22سینا ،شهیدرجایی، کوثر، قدس، زهرا، آبیک و مراکز آموزشی و درمانی والیت، بوعلیبوئین

 مستقر در مجتمع پردیس دانشگاهقزوین و واحدهایشهید بلندیان  زهرا،مرکز بهداشت بوئینآبیک، امیرالمونینتاکستان، شهدای
 

 گر سابقه در کارهای قبلی در صورتی لحاظ می شود که فرم پرسشنامه حسن سابقه در کارهای قبلی مناقصه حسن امتیاز ارزیابی

باید  باشد  که می فرم تهیه، تنظیم و به ضمیمه می 4تعداد  کار موضوع مناقصه باشد به )پیوست شماره دو( که مشابه در رشته و زمینه

 ر و امضاء و پیوست این قسمت شود.توسط کارفرمایان قبلی مناقصه گر تکمیل، مه
 

 .فرم های پرسشنامه حسن سابقه در کارهای قبلي مي بايد برای قراردادهايي تكمیل شودکه دارای شرايط ذيل باشد

 رسیده باشند. به اتمام* ـ  حسن سابقه قراردادهایی که 

باید  قرارداد به آن اشاره شده است و البته قرارداد میهایی که در متن  تصویر کامل قرارداد به همراه کلیه صفحات و ضمائم پیوست

و کلیه پیوست های آن مبلغ  دهنده  شماره و تاریخ قرارداد ، موضوع قرارداد، مشخصات طرفین و امضاء آنها، مدت قرارداد حتماً نشان

 گیرد. گر تعلق نمی صهامتیازی به مناق فاقد حتی یکی از موارد فوق باشدو در صورتیکه قرارداد اعالم شده باشند 

قراردادمشابه که در رشته و زمینه موضوع مناقصه و  از تاریخ   دوگران به این موضوع توجه داشته باشند که فقط  *ـ مناقصه

اعالم نمایند به قراردادهای غیرقابل مقایسه و قبل از تاریخ تجربه )حسن سابقه(باشد را در فرم ارزیابی  می به بعد 26/61/99

 امتیازی داده نخواهد شد. 26/61/99

می باید  اتمام یافته  است اعالم نموده فرم پرسشنامه ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلیدر  گر مناقصه که قراردادهایی -*

 ارائه گردد، در صورت عدم ارائه آن ، قرارداد مورد قبول نخواهد بود. مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی  باشند که  تصویر

 ـ  به قراردادهایی که غیر مشابه و غیر مرتبط با موضوع مناقصه باشند امتیازی تعلق نمی گیرد.*

ـ قراردادهایی مورد قبول خواهند بودکه کارفرمای آنها دولتی باشند قراردادهای منعقده با شهرداری ها، بانکها و موسسات مالی و *

 قبول می باشند.اعتباری تحت نظر و مورد تائید بانک مرکزی مورد 

 قراردادهای منعقده با تعاونی ها مورد قبول نمی باشد  -*

باید به مهر و امضاء کارفرما و ذکر سمت امضاء کننده برسد در غیر اینصورت مورد  های تکمیل شده با رعایت موارد باال می *ـ فرم

 قبول نخواهد بود.



 

 

 

 

  

ی معیار سابقه اجرایی صادره توسط کارفرمایان، معادل با تکمیل پرسشنامه ـ ارایه تشویق نامه برای هر قرارداد مندرج در ارزیاب*

 :باشدمیبه شرط احراز شرایط ذیل  حسن سابقه در آن قرارداد

های صادره در ارایه تشویق نامه در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که پس از اتمام قرارداد صادر شده باشد، تشویق نامه -*

 باشدماهه و....( مورد قبول نمیهای سه ماهه ، ششدورهطول مدت قرارداد )

 که در رشته و زمینه موضوع مناقصه و با رعایت موارد صدر االشاره باشد .که ارایه تشویق نامه در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد

 ارایه تصویر تشویق نامه الزامی است . -

سابقه اعالم شده از کارفرمایانی  که در آن میزان رضایت مندی بصورت  مهم : به  تشویق نامه هایی و اعالم ارزیابی حسن

اعالم نشده باشد  و یا بصورت مفاهیمی  چون عالی ،خوب ، متوسط و ضعیف عنوان شده باشد و یا میزان  (عدد )از صفر تا صد

پی برد به هیچ عنوان امتیازی تعلق رضایت در تشویق نامه به نحوی اعالم شده باشد که نتوان به حداقل و حداکثر امتیاز آن 

نمی گیرد لذا مناقصه گران سعی نمایند یا فرم های ارزیابی حسن سابقه ارائه شده در اسناد این مناقصه  را تکمیل نموده و یا 

 شد . فقط به نحوی که در این اسناد اعالم شده مدارک ارائه نمایند  در غیر اینصورت امتیازی به مناقصه گران داده نخواهد

 ـ فرمهای ارایه شده حسن سابقه در اسناد  میبایست توسط کارفرمایان بطور کامل تکمیل شود.

ـ فرم پرسشنامه به دقت توسط کارفرمایان تکمیل شود و اگر شماره و تاریخ قرارداد و موضوع قرارداد در فرم ها از سوی کارفرمایان 

 تکمیل نگردد امتیازی به آن تعلق نخواهد گرفت. 

 ـ نحوه امتیاز دهي 

امتیاز اعالمی به هر قرارداد توسط کارفرمایان)که از حاصل ضرب هر ایتم در ضریب هر معیار بدست آمده و جمع کل در جمع  

تقسیم شده  و عدد بدست آمده  دومعیارها تقسیم شده که میانگین امتیاز هر حسن سابقه قراردادی است ( با هم جمع شده بر عدد 

 در معیار وزنی لحاظ میگردد که امتیاز نهایی مناقصه گر در این مرحله ارزیابی حسن سابقه خواهد بود . 

فرم ارزیابی حسن سابقه ارائه نماید و یا به هنگام ارزیابی مدارک  ارائه شده  2گری از لحاظ تعداد ،کمتر از ـ در صورتیکه مناقصه

 گردد. تقسیم می دووسط مناقصه گزار مورد قبول قرار نگیرد ، امتیاز کلی قراردادهای مورد قبول در همه حال بر عدد مناقصه گر ت

 



 

 

 

 

  

 فرم پرسشنامه ارزيابي حسن سابقه در کارهای قبلي

 

 شماره قرارداد :                      مبلغ قرارداد:      موضوع قرارداد:
 کارفرما:      تاریخ قرارداد:                  

 13تاریخ زمان خاتمه قرارداد :    /    /           13زمان شروع قرارداد:      /       /    
 دستگاه نظارت:            

د مشخص گردد و از به هنگام امتیازدهی این فرم توسط کارفرمایان الزم است امتیاز هر ردیم از صفر تا ص نکته بسیار مهم:
 امتیازدهی به نحوه دیگر جدا خودداری شود 

امتیاز این بخش در صورتی محاسبه می گردد که امتیازدهی بر اساس این فرم صورت پذیرد و در صورت تکمیل این فرم به غیر از 
 ه در مناقصه می باشد نحوه اعالمی ضمن عدم محاسبه امتیاز برای مناقصه گر کلیه عواقب احتمالی آن متوجه شرکت کنند

      

ضريب  معیارهای ارزيابي رديف

 يوزن

امتیاز اعالمي کارفرمايان از     

011-1 

  0 کیفیت انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار 

  1 پرداخت به موقع حقوق و دستمزد، مساعده، عیدی، پاداش 1

  3 رضایت بندی از نحوه هماهنگی و همکاری پیمانکار با کارفرما 2

  3 ماه برای پرسنل تحت پوشش 0تهیه به موقع و به میزان کافی لباس کار در هر  3

  3 رضایت بندی از نحوه هماهنگی و همکاری پیمانکار با کارفرما و دستگاه نظارت 4
وثیقه  هیرما از سوی پیمانکار از قبیل ارانحوه ارایه مدارک مورد نیاز به کارف 5

 و .... ، لیست حقوق پرداختیکسورات واریزیحسن انجام تعهدات ، فیش 
4 

 

  3 در طول مدت قرارداد بینیپیش ورد با مشکالت و موارد غیرقابلخنحوه بر 0
حسن و مندی از حضور رابط شرکت در محل کار پرسنل تحت پوشش و رضایت 1

  3 رابط شرکتخلق 

صدور  همچنینموعد مقرر به پرسنل تحت پوشش و در ارایه فیش حقوقی  9
  4 در حداقل زمان پرسنل تحت پوشش یها و تعهدهای مورد نیاز و درخواستنامه

 

 محل مهر و امضاء کارفرما :

 نام و نام خانوادگی تأئید کننده:

 سمت:

 تاریخ:

 نشانی کارفرما:

 تلفن کارفرما:

  توسط کارفرما تهیه شود و تکمیل کلیه اطالعات درخواستی الزامی است.موارد اعالمی در این فرم می باید فقط توجه: 



 

 

 

 

  

 فرم پرسشنامه ارزيابي حسن سابقه در کارهای قبلي

 

 شماره قرارداد :                      مبلغ قرارداد:      موضوع قرارداد:
 کارفرما:      تاریخ قرارداد:                  

 13تاریخ زمان خاتمه قرارداد :    /    /           13زمان شروع قرارداد:      /       /    
 دستگاه نظارت:            

به هنگام امتیازدهی این فرم توسط کارفرمایان الزم است امتیاز هر ردیم از صفر تا صد مشخص گردد و از  نکته بسیار مهم:
 داری شود امتیازدهی به نحوه دیگر جدا خود

گردد که امتیازدهی بر اساس این فرم صورت پذیرد و در صورت تکمیل این فرم به غیر از  امتیاز این بخش در صورتی محاسبه می
 گر کلیه عواقب احتمالی آن متوجه شرکت کننده در مناقصه می باشد  نحوه اعالمی ضمن عدم محاسبه امتیاز برای مناقصه

       

ضريب  ارزيابيمعیارهای  رديف

 وزني

امتیاز اعالمي کارفرمايان از     

011-1 

  0 کیفیت انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار 

  1 پرداخت به موقع حقوق و دستمزد، مساعده، عیدی، پاداش 1

  3 رضایت بندی از نحوه هماهنگی و همکاری پیمانکار با کارفرما 2

  3 ماه برای پرسنل تحت پوشش 0کار در هر تهیه به موقع و به میزان کافی لباس  3

  3 رضایت بندی از نحوه هماهنگی و همکاری پیمانکار با کارفرما و دستگاه نظارت 4
نحوه ارایه مدارک مورد نیاز به کارفرما از سوی پیمانکار از قبیل ارایه وثیقه  5

 حسن انجام تعهدات ، فیش کسورات واریزی، لیست حقوق پرداختی و ....
4 

 

  3 بینی در طول مدت قراردادنحوه برخورد با مشکالت و موارد غیرقابل پیش 0
مندی از حسن و حضور رابط شرکت در محل کار پرسنل تحت پوشش و رضایت 1

  3 خلق رابط شرکت

ارایه فیش حقوقی در موعد مقرر به پرسنل تحت پوشش و همچنین صدور  9
  4 درخواستی پرسنل تحت پوشش در حداقل زمانها و تعهدهای مورد نیاز و نامه

 محل مهر و امضاء کارفرما :

 نام و نام خانوادگی تأئید کننده:

 سمت:

 تاریخ:

 نشانی کارفرما:

 تلفن کارفرما:

  .موارد اعالمی در این فرم می باید فقط توسط کارفرما تهیه شود و تکمیل کلیه اطالعات درخواستی الزامی استتوجه: 

 



 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

  

 ماليتوان 

های بهداشت تاکستان، آوج، البرز، های ذیصالح برای شبکهخرید خدمات کارهای خدماتی در قالب حجم کار از شرکتمناقصه 

های شفا بهمن و بیمارستان22سینا ،شهیدرجایی، کوثر، قدس، زهرا، آبیک و مراکز آموزشی و درمانی والیت، بوعلیبوئین

 مستقر در مجتمع پردیس دانشگاهقزوین و واحدهایشهید بلندیان  زهرا،مرکز بهداشت بوئینآبیک، امیرالمونینتاکستان، شهدای
 

 باشد.شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از مقادیر زیر میحداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می
 الحساب پرداخت شود.عی قطعی یا علیـ پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتما1
 ـ سه برابر درآمد ناخالص ساالنه، مستند به صورت وضعیت قطعی یا موقت2
 ها یا دفاتر قانونی ـ  پنج برابر دارایی ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی3
 ـ تائید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری4

 امتیازدهی:مبنای 
( تا 1یک از بندهای ))باالترین عدد هرباشد ( صدراالشاره مبنای محاسبات می3( تا )1باالترین عددکسب شده ازبندهای)ـ 
و در  166امتیاز ، باشد (  ودر صورت برابر یا  بیشتر شدن توان مالی از مبلغ براورد  مالک امتیازدهی می 54الی 91در کل سالهای  (3)

صورت کمتر شدن به نسبت امتیاز داده خواهد شد و این امتیار بدست آمده در معیار وزنی لحاظ می شود که امتیاز نهایی مناقصه گر از 
 مرحله ارزیابی توان مالی  خواهد بود .   

 های قبل از آن مالک امتیاز نخواهد بود.لسا و  بوده 95و 94و 93و 92و  91بایست مربوط به سالهایـ اطالعات ارایه شده صرفاًمی
و  96( ارایه مستندات مرتبط و الزم مبنی بر واریز مالیات و یا مفاصا حساب تأمین اجتماعی مربوط به سال های 1ـ در خصوص بند)

زی های  مالیات و تصویر های قبل از آن مالک امتیاز نخواهد بود . لذا  ارائه  تصویر کلیه واریمالک بوده و سال 94و 93و  92و  91
مفاصا حساب های بیمه  در سالهای فوق که به تفکیک سال باشد الزامی است در صورت عدم ارائه مدارک امتیازی به این بند تعلق 

 نمی گیرد 
ای هسالو بوده  95و 94و  93و  92و 91بایست مربوط به سال های ( تصاویر صورت وضعیت قطعی یا موقت می2ـ در خصوص بند )

 که نشان دهنده مبلغ ناخالص ،تائید کارفرماو...باشد  قبل از آن مالک امتیاز نخواهد بود. ارائه صورت وضعیت تایید شده)بصورت کامل
 ( و یا اظهار نامه مالیاتی که نشان دهنده درآمد ناخالص است الزامی است 

ها یا کپی دفاتر قانونی که نشان دهنده داراییهای ثابت ه دارایی( ارایه صورت اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیم3ـ در خصــوص بنـد )
 های قبل از آن مالک امتیاز نخواهد بود.وده  سالب 95و 94و  93و  92و 91بایست مربوط به سال های باشد و می
 توضیحات:

 گر تعلق نخواهد گرفت.مناقصهدر صورت عدم ارسال مدارک اعالمی به شرح فوق به تفکیک هر بند اعالمی، امتیازی به ـ 
 گران الزامی است.( بر اساس مستندات ارایه شده توسط مناقصهسهتکمیل فرم ارزیابی توان مالی )پیوست شماره ـ 
ـ برای کسب امتیاز مربوط به درآمد ناخالص در صورت عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی  مناقصه گران می توانند تصویر صورت وضعیت 0

 ید شده قراردادهای خود را به تفکیک سالهای اعالمی ارایه نمایند.مورد تائ
که حاوی اطالعات درآمد ناخالص و دراییهای ثابت به تفکیک سالهای اعالمی نیاز به ارایه  ـ در صورت ارایه اظهارنامه مالیاتی1

 باشد  ها نمی گزارش حسابرسی و یا تصویر صورت وضعیت
 برای کسب امتیاز به شرح فوق از سوی مناقصه گران الزامی است. ارایه مدارک و مستندات اعالمی

 



 

 

 

 

  

 

 )پیوست شماره سه (گران فرم ارزيابي توان مالي مناقصه

دارايیهای پنج برابرمبلغ

 ثابت )ريال(

مبلغ دارايي های  

 ثابت )ريال(

برابردرآمدناخالص  سه

 سالیانه  )ريال(

ناخالص سالیانه درآمد 

 )ريال(

 قطعي يا اجتماعيتأمینهفتادبرابربیمه

 الحساب پرداخت شده )ريال(علي

 مبلغ بیمه تأمین اجتماعي قطعي يا 

 (الحساب پرداخت شده )ريالعلي

پنجاه برابرمالیات متوسطه 

 ساالنه)ريال(

مبلغ مالیات متوسط ساالنه 

 )ريال(

 موضوع              
 

 اطالعاتزمان ارايه 

 رديف

 1 95سال         

 2 94سال         

 3 93 سال        

 4  92 سال        

 5 91سال         

 
 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:             تاريخ:

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



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 ريزیتوان فني و برنامه

های بهداشت تاکستان، آوج، البرز، های ذیصالح برای شبکهخرید خدمات کارهای خدماتی در قالب حجم کار از شرکتمناقصه 

های شفا بیمارستانبهمن و 22سینا ،شهیدرجایی، کوثر، قدس، زهرا، آبیک و مراکز آموزشی و درمانی والیت، بوعلیبوئین

 مستقر در مجتمع پردیس دانشگاهقزوین و واحدهایشهید بلندیان  زهرا،مرکز بهداشت بوئینآبیک، امیرالمونینتاکستان، شهدای

 

 الف ـ کفایت کارکنان کلیدی

( را تکمیل  شماره چهار باید فرم مشخصات کارکنان کلیدی )فرم پیوستگران میمناقصه، برای لحاظ شدن امتیاز توان فنی 

 میباشد  96که امتیاز کل آن نمایند و به همراه مدارک درخواستی ارایه نمایند.
 

 ریزی و کنترل قراردادب ـ توان برنامه

به بعد تا زمان برگزاری مناقصه که بدون تأخیر به پایان رسیده و  99/ 26/61قرارداد که  از تاریخ   یکباید گران میاز سوی مناقصه

میباشد   26باشد ارائه گردد که امتیاز قرارداد دارای مفاصاحساب بیمه می  

الم : ارائه تصویر دو قرارداد )که نشان دهنده زمان شروع و پایان باشد( و صورتجلسه تحویل موقت الزامی است و در صورت داشتن 

به هر قرارداد داده میشود و در صورت عدم ارائه 26مانی ، ارائه  نامه های تمدید نیز ارائه شود که در صورت ارائه امتیاز کامل تمدید ز

   هریک از مدارک اعالمی امتیازی داده نخواهد شد

  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 )فرم پیوست شماره چهار (گرانفرم مشخصات کارکنان کلیدی مناقصه
های بهداشت تاکستان، آوج، البرز، های ذیصالح برای شبکهخدماتی در قالب حجم کار از شرکتخرید خدمات کارهای مناقصه 

های شفا بهمن و بیمارستان22سینا ،شهیدرجایی، کوثر، قدس، زهرا، آبیک و مراکز آموزشی و درمانی والیت، بوعلیبوئین

 مستقر در مجتمع پردیس دانشگاهقزوین و واحدهایلندیان شهید ب زهرا،مرکز بهداشت بوئینآبیک، امیرالمونینتاکستان، شهدای
 

 سابقه کار در شرکت فعلي سابقه کار قبلي سمت تاريخ اخذ مدرک رشته تحصیلي تحصیالت نام و نام خانوادگي رديف

1        

2        

3        

4        

5        

0        

1        

9        

9        

16        

11        

12        

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:         اريخ:ت

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

 

 

  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 گرانفرم مشخصات کارکنان کلیدی مناقصه
های بهداشت تاکستان، آوج، البرز، های ذیصالح برای شبکهخرید خدمات کارهای خدماتی در قالب حجم کار از شرکتمناقصه 

های شفا بهمن و بیمارستان22سینا ،شهیدرجایی، کوثر، قدس، زهرا، آبیک و مراکز آموزشی و درمانی والیت، بوعلیبوئین

 در مجتمع پردیس دانشگاهمستقر قزوین و واحدهایشهید بلندیان  زهرا،مرکز بهداشت بوئینآبیک، امیرالمونینتاکستان، شهدای
 

 مشخصات کارکنان کلیدی که به ذيل نوشته شده  در جدول نیز  درج شده و  مدارک درخواستي ضمیمه گردد

 امتیاز  و پنج بیست نفر،  یک و باالتر  حسابداری لیسانس -1

 نحوه امتیاز دهی به هرفرد :

 بیست وپنج امتیازسال  سهو باالتر  با سابقه  حسابداری ـ دارا بودن بودن مدرک لیسانس 
 سال امتیازی تعلق نمی گیرد   سهبه سابقه کمتر از   -

 کارو اموراجتماعی، بیمه تأمین اجتماعی و...(بعنوان رابط با کارفرما مسلط با قوانین)امتیاز   بیستنفر،  یکوباالترفوق دیپلم حسابداری -2

 نحوه امتیاز دهی به هرفرد :

 بیست امتیازسال  سهحسابداری  و باالتر  با سابقه  فوق دیپلم  دارا بودن بودن مدرکـ 
 سال امتیازی تعلق نمی گیرد  سهبه سابقه کمتر از   -
  امتیاز پانزدهسال سابقه کار یک نفر،   3منشی برای کارهای امور دفتری با مدرک دیپلم با ـ 3

  امتیاز پانزدهسال  سهبا سابقه دیپلم ـ دارا بودن بودن مدرک 
 سال امتیازی تعلق نمی گیرد  سهبه سابقه کمتر از   -
  امتیاز  بیستسال سابقه کار به تعداد یک نفر،  5با   و باالتر  با گرایش صنعتی یا دولتی لیسانس مدیریت -4

 نحوه امتیاز دهی به هرفرد :
 امتیاز   بیستبا سابقه پنج  سال برای هر نفر مدیریت با گرایش صنعتی یا دولتی و باالتر   فقط   ـ دارا بودن بودن

 به سابقه کمتر از پنج  سال امتیازی تعلق نمی گیرد   -
 باشد 99/ 26/1مبنا قبولی سابقه،  زمان اخذ مدرک تحصیلی میباشد که زمان اخذ مدرک می باید قبل از تاریخ  -

برای افراد معرفی شده در لیست از سوی  2و  1: ارائه تصویر قرارداد یاحکم منعقده با فرد ومدرک برابر اصل شده به شرح بندهای توضیحات
گر گردد و حق هر گونه اعتراضی از مناقصهگران لحاظ نمیامتیازی برای مناقصهمناقصه گر الزامی است و در صورت عدم ارائه مدارک ذیل 

 شود.سلب می

 الزامی است  95ارائه تصویر قرارداد منعقده با فرد مورد نظر مناقصه گر واعالمی در فرم مشخصات کارکنان کلیدی حداقل در سال ـ1
ارائه تصویر مدرک تحصیلی فرد مورد نظر مناقصه گر واعالمی در فرم مشخصات کارکنان کلیدی که ممهور به مهر برابر اصل توسط  ـ2

 مراجع ذیصالح باشد دفاتر رسمی اسناد و یا 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 توان تجهیزاتي            

بهداشت تاکستان، آوج، البرز، های های ذیصالح برای شبکهخرید خدمات کارهای خدماتی در قالب حجم کار از شرکتمناقصه 

های شفا تاکستان، بهمن و بیمارستان22سینا ،شهیدرجایی، کوثر، قدس، زهرا، آبیک و مراکز آموزشی و درمانی والیت، بوعلیبوئین

شدن برای لحاظ  مستقر در مجتمع پردیسقزوین و واحدهایشهید بلندیان  مرکز بهداشت زهرا،بوئینآبیک، امیرالمونینشهدای

 گران تهیه و تکمیل گردد. این فرم توسط مناقصه باید گران می توان تجهیزاتی مناقصه امتیاز

 باشد جاین فرم برای بررسی توان تجهیزاتی مناقصه گر می
 

 تعداد اعالمي مناقصه گر امتیاز تعداد الزم نوع ماشین آالت رديف

  امتیاز     25هر دستگاه  دستگاهدو دستگاه کم ساب 1

  امتیاز     25هر دستگاه  دودستگاه  دستگاه کم شو 2

  166 امتیاز

 

برای لحاظ  )افراد معرفی شده در آخرین آگهی تغییرات( ـ ارائه تصویر سند مالکیت به نام شرکت یا یکی از اعضاء هئیت مدیره*

 نمودن امتیاز الزامی است.

درصد امتیاز  46لحاظ نمودن امتیاز الزامی است)که ضریب این بخش های فوق برایاجاره دستگاه ـ ارایه تصویر موافقت نامه*

 باشد.(مالکیت می

 حق بازدید از امکانات،تجهیزات و سایر موارد موثر در ارزیابی کیفی مناقصه گر برای مناقصه گزار محفوظ می باشد  -*

 فوق الذکر امتیازی داده نمی شود .از جدول و یا عدم دارا بودن شرایط به ماشین آالت با ظر فیت های کمتر   -*

 

 

 
 نام شرکت پیشنهاددهنده:         تاريخ:

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

 

 

 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 توان بومي بودن 

 

 به شرح ذیل را  می باید توسط مناقصه گران ارائه گردد مدارک درخواستی بومی برای لحاظ شدن امتیازتوان ـ 

 خدماتدر خصوص سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی استان قزوین ـ محل اخذ گواهینامه تایید صالحیت 1

 که دارای اعتبار در زمان بازگشایی پاکت ب باشد 

 امتیاز 16به شرح فوق الذکر دراستان قزوین باشد  خدماتامر درصورتیکه محل اخذ گواهینامه تایید صالحیت در مبنای امتیازدهی: 

 .  به بعد باشد20/1/89ـ در صورتیکه دارای یک قرارداد در استان قزوین از تاریخ 2

 امتیاز 26در صورتیکه در استان قزوین باشد مبنای امتیازدهی: 

 *ـ قراردادهای منعقده با تعاونی ها مورد قبول نمی باشد.

ها، بانکها و مؤسسات مالی و  باشد قراردادهای منعقده با شهرداری دولتی آنها کارفرمای که مورد قبول خواهند بود قراردادهایی*ـ 

 اعتباری تحت نظر و مورد تائید بانک مرکزی مورد قبول می باشند.

به بعد می باشد را ارایه نمایند و ارائه تصویر قرارداد 26/1/99*ـ مناقصه گران به این موضوع توجه داشته باشند که فقط قرارداد از تاریخ 

 الزامی است در صورت عدم ارائه تصویر قرارداد امتیازی به مناقصه گر تعلق نمی گیرد 

 ـ داشتن دفتر کار در استان قزوین در پنج سال گذشته3 

رکت و یا یکی از اعضا مندرج در اساسنامه ) تغییر نکرده ( به نام ش : ارائه سند ملکی مغازه یا تصویر اجاره نامه مغازه مبنای امتیازدهی

به همراه مجوز کسب که در صورت دارا بودن سند ملکی  به بعد شرکت   99و یا یکی از اعضا شرکت براساس آگهی تغییرات از سال 

 یازامت 16به بعد تا زمان برگزاری مناقصه   99های  یا اجاره به همراه مجوز کسب در هر یک از سال

 گیرد  گر تعلق نمی مجوزکسب الزامی است که در صورت عدم یکی از انها امتیازی به مناقصه همراه به ویااجاره ارائه سندمالکیتتوضیح: 

 

 
 
 
 
 
 

 شرکت پیشنهاددهنده: نام            تاريخ:

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

  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 قرارداد واگذاری فعالیتهای  خدماتي و نظافت
 

معاون توسعه  باعنواندکتر مهدی یوسفی  نمایندگی آقای به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین این قرارداد مابین رئیس 
*** به نمایندگی آقای ****  شود با شرکت*** به  نامیده میکه از این پس در این قرارداد کارفرما )طرف اول( مدیریت و منابع دانشگاه 

شماره **** تاریخ **** به شماره ثبت *** تاریخ ثبت *** کد جباکدملی *** با سمت ***** براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت به
که تا تاریخ  امور اجتماعی استان ****اقتصادی *** وکد شناسه ملی *** و دارای گواهینامه صالحیت*****از اداره کار تعاون ،رفاه و 

که از این پس در این قرارداد که تا تاریخ اعتبار داشته و گواهینامه ایمنی از اداره کار تعاون ،رفاه و امور اجتماعی استان *********اعتبار داشته 
  گردد شرایط و ضوابط مشروحه ذیل منعقد میبراساس از محل اعتبارات درامد اختصاصی دانشگاه و شود  پیمانکار )طرف دوم ( نامیده می

 موضوع قرارداد: : (0ماده  

-های بهداشت تاکسـتان،آوج، البـرز، بـوئین   ههای ذیصالح برای شبکریدخدمات( از شرکتخ) کارحجم درقالب خدماتی کارهای واگذاری کار:نوع (ـ1-1

زهرا، های شفا تاکستان، شهدای آبیک،امیرالمونین بویینبهمن و بیمارستان22،قدس،زهرا، آبیک و مراکز آموزشی ودرمانی والیت،بوعلی،رجایی،کوثر 
 واحدهای مستقر در مجتمع پردیس  قزوین و شهید بلندیان مرکز بهداشت

 حجم ساعت   ( واحد کار: 2-1

 باشد جاین قرارداد میوکلیه خدمات عمومی مندرج در قرارداد مراکزموضوع ساختمانهای برابرمسـاحت ونظافت عمومی امورخدمات حجمجکار: (حجم3-1

و در کـل مـدت قـرارداد بـه میـزان      باشد ساعت نیروی انسانی می 01416 معادل کار ماهانهحجم واگذاری امور نظافتی و خدمات عمومی  (1-3-1
  . کندکار ارجاعی به نیروی انسانی پیمانکاررا کارفرما معین مینوع باشد. ساعت می  130926

 قرارداد حاضر با کیفیت مورد صالحدید کارفرما از جمله موارد مشروحه ذیل: 1-1انجام کلیه امور خدماتی مورد اشاره در بند کار: ( کیفیت4-1
 –نگهبـانی   -سـاختمان اداری شاملق ومراکـز فـ   هـای مختلـم مسـتقر در   ها و بخشانجام کلیه امور خدمات عمومی و نظافت ساختمان -(1-4-1

همچنین انجام برخی از امور عمومی  واحدها بصورت روزانه و مسـتمر بـا بکـار گمـاردن نیـروی      های مرکز رادیولوژی و کلیه بخش –ها آزمایشگاه
انسانی جهت رانندگی  ـ متصدی و مسئول چاپ و تکثیر ـ متصدی آبدارخانه ـ پیشـخدمت و ماشـین نـویس و تحریـرات و نظـایر آن بنحـوی کـه           

 باشد . ای در انجام امور حادث نگردد . طبق نظر و برنامه کارفرما میاخیر و یا وقفههیچگونه ت

 –های ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه و وسایل و ملزومات اعم از اداری و غیر اداری و دستشویی و توالتهـا  نظافت کلیه قسمت -(2-4-1

 . 1جویها و کلیه معابر مندرج در بند  –مانها و خیابانها محوطه ساخت –هاپلهراه های عمومی، راهروها،سالن
ل اداری، آزمایشـگاهی و بـارگیری و تخلیـه    ایرفت و روب و برفروبی پشت بامهای ساختمانها ، حمل و نقل مواد غـذایی، دارویـی، و وسـ    -(3-4-1

 و اتاقها  جابجایی اثاثیه و ملزومات در ساختمانها کامیونها در داخل وخارج از واحد مربوطه،
 حمل غذا از آشپزخانه و کمک در توزیع آن بین کارکنان و جمع آوری ظروف خالی از اتاقها با نظارت مسئول مربوطه . - (4-4-1
روشن و خاموش کردن وسایل و تجهیزات روشنایی ، حرارتی و برودتی ، از قبیل المپ ، کولر و بخاری و نظایر آن و باز و بستن دربهـا و   -(5-4-1

 پنجره ها قبل و بعد از نظافت و گزارش عیوب و نواقص به مسئول مربوطه . 
 .شودولین واحد اعالم میؤمربوطه و انجام سایر اموری که توسط مس ولؤزیرنظرمسمختلمهایازبخشآنوجابجاییاموالدرانتقالکمک -(0-4-1
 دریافت پرونده ها ، نامه ها ، پیامها و سایر مکاتبات اداری و رساندن آنها به واحدهای مربوطه . -(1-4-1
 جمع آوری زباله از کلیه قسمتهای اداری و واحدهای تابعه و حمل آن به خارج از ساختمان ) محل مربوطه ( . -(9-4-1
تهیه چایی و پذیرایی از کارکنان اداری و انجام سایر امور خدماتی کارکنان واحد مربوطه و نظافت و نگهداری وسایل آبدارخانه و همچنین  -(9-4-1

 عیاد و سایر مراسم در ساعات اداری و غیر اداری .پذیرایی و سرویس دهی در ا
کمک به دریافت ملزومات پزشکی و اداری از انبار و تحویل به قسمت های مختلم مربوطه حسب نیاز آنها . بدیهی است هر گونه ضرر   -(16-4-1



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 و زیان احتمالی که مشاهده گردد جبران آن بعهدهء شرکت خواهد بود .

ضرورت و نیاز به نیرو جهت بارگیری و تخلیه کاالهای خریداری شده توسط کارفرما و برفروبـی سـاختمانها و محوطـه کـه     در صورت  -( 11-4-1
ـ      ه کارفرمـا  بکارگیری نیروهای موضوع قرارداد انجام امور جاری واحدها ) تعهدات پیمانکار در قرارداد( را مختل نموده و یـا تـاخیر در انجـام مـوارد ب

نماید پیمانکار متعهد به تامین نیرویی موقت و خارج از نیروهای موضوع قرارداد جهت انجام موارد فوق بوده و هزینه های مربوطه را  خساراتی را ایراد
 نیز تقبل خواهد نمود . ضمناً تشخیص ضرورت به عهده کارفرما می باشد .

 نارائه خدمات باغبانی، نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه اطراف آ -(12-4-1
 کاشت ، داشت و برداشت گل و میوه درختان و سمپاشی بموقع زیر نظر مسئول خدمات هر واحد -(13-4-1
نگهداری و آبیاری فضای سبز شامل درختان زینتی ، درختچه و گلهای حاشیه خیابانها و باغچه و گلهای تزئینی گل خانهها و رسـیدگی   -( 14-4-1

 ها با نظارت کارفرما کامل به  چمن محوطه و سمپاشی بموقع آن
 پذیرد  کلیه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز مذکور، با توجه به شرایط جوی چهار فصل بایستی با نظر کارفرما از طریق پیمانکار  انجام-(15-4-1
ارائه خدمات عمومی در آزمایشگاههای علوم پایه نظیر شستشوی لوازم شیشه ای و تمیز کردن سکوهای آزمایشگاهها هم چنین لوازم و  -(10-4-1

نظافت  –آوردن و بردن حیوانات آزمایشگاهی  –برداری و نگهداری تجهیزات کمک در بهره –کمک در برگزاری کالسهای عملی  –تجهیزات آنها 
 غذیه حیوانات آنها و کمک در ت

 و شستشو و اطوکشی آنها با استفاده از دستگاههای مربوطه  رختشویخانه ازبخشهابه بیماران کثیم هایولباسملحفهونقلوحملآوریجمع -(11-4-1

راهنمایی بیماران و همراهان آنان وکنترل ورودوخروج دربخشها ودرب اصلی درموقع مالقات وجلوگیری از ورود افراد متفرقه در سـاعات   -(19-4-1
 غیرمالقات و حفظ انتظامات بیمارستان . 

م سردخانه و کنتـرل و نگهـداری   انتقال بیماران فوت شده از بخش ها به سردخانه و کمک به تحویل آنان به وابستگان و شستشوی دائ -(19-4-1
 تاسیسات برودتی و روشنایی آن . 

کمک به انتقال بیماران از بخش ها به بخش های دیگر از جمله رادیولوژی ، آزمایشگاه و غیره .... هم چنین سـایر مراکـز تابعـه جهـت      -(26-4-1
 مشاوره و یا سایر امور دیگر تحت نظر مسئولین بخش ها . 

طبخ غذا برای بیماران و پرسنل و توزیع آن در بخش ها و سلم سرویس تحت نظر مسئولین بخش ها و جمع آوری ، حفـظ و  کمک به  -(21-4-1
 شستشوی ظروف و وسایل آشپزخانه با رعایت کامل بهداشت فردی و محیطی و دقت در حفظ و نگهداری مواد غذایی و وسایل کار . 

 روشنایی و سایر تجهیزات در کلیه بخش ها بطور مداوم و شبانه روزی . –سرمایی  –یی حفظ و نگهداری کلیه تاسیسات گرما -(22-4-1

 رانندگی و انتقال و اعزام بیماران به سایر مراکز تابعه جهت مشاوره و سایر امور . -(23-4-1

زار کار رادیولوژی و سایر بخشهای پاراکیلینیکی و همچنین شستشوی لوازم و وسائل و اب –آزمایشگاهها –شستشو و نظافت اتاقهای عمل -(24-4-1
 و حفظ و نگداری مستمر آن

 ( تحویل گرفتن و تحویل دادن نمونه های بیماران به آزمایشگاه و تحویل گرفتن جواب آنان برای بخشهای مربوطه .25-4-1

 ( امکانات و تجهیزات مورد نیاز :  5-1

ها و کفش مرتبط بـا نـوع کـار( بـا عالمـت و نـام       شلوار و روپوش و مقنعه برای خانم –لباس کار متحدالشکل) شلوار و پیراهن برای آقایان1-5-1)
لـوازم ایمنـی ماننـد     –شرکت، همراه با اتیکت مشخصات فردی برای کلیه کارگران،متصدیان اطالعات،کارکنان شـاغل در سـایر مشـاغل خـدماتی    

ک ، عینک ایمنی برای کارگران شاغل در امور جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و قسمت های تاسیسات که اقالم فوق متناسب با دستکش،کاله،ماس
 .                                تهیه خواهد شد  گروه نظارت حجم کار ارجاعی و از طریق پیمانکار و با تایید 

 ( مدت انجام قرارداد : 2ماده 

 می باشد . ماه کامل شمسی  12 برابر با 31/62/1399 لغایت 1/3/1391 تاریخاز (ـ 1-2



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

پس از اتمام مدت قرارداد در صورتیکه به هر دلیل پیمانکار جدید از سوی کارفرما تعیین نگردد، پیمانکار موظم و مکلم به ادامه همکاری (ـ 2-2

الحاقیه  قرارداد می باشد که در صورت امتناع شرکت از انعقاد قرارداد جدید و عدم  ماه دیگر با شرایط، شرح ومبالغ این قرارداد در قالب 2بمدت
همکاری، کارفرما می تواند وثیقه حسن انجام تعهدات شرکت را بدون انجام هر گونه تشریفات قضایی ضبط نموده و پیمانکار حق هیچگونه 

 .اعتراضی را ندارد
 

 مبلغ قرارداد:( 3ماده 

 واحد کار :  *****  ریالارزش هر  -( 1-3
 باشد. مبلغ ماهیانه قرارداد ***************** ریال می -(2-3
 )بهیال****ر***********برابر به حجم امور واگذاری که پیمانکار از کم و کیم آن اطـالع کامل دارد  هقرارداد با توج لمبلغ ک -( 3-3

     باشد.جمی *****(********حروف ****
 .می باشد  کارفرماطبق قوانین و مقررات بعهـده  طول مدت قراردادهر گونه افزایش سطح دستمزدی در پرداخت  -( 4-3
بعهده پیمانکار می باشد بنحویکه در موقع پرداخت مبلغ قرارداد حق بیمه بر مبنـای   و...کلیه کسورات قانونی قرارداد از قبیل مالیات و بیمه  -( 5-3

مالی چک جداگانه صادر و به تامین اجتماعی ارسال خواهد شد و هم چنین پیمانکار  موظم به ارائه اظهار نامه سـازمان   لیست تنظیمی توسط امور
 تامین اجتماعی و دریافت مفاصا حساب ذیربط حسب مورد می باشد . 

یا حین قرارداد و درج در سایت سازمان دارایی قابـل  داخت مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه موارد گواهینامه ثبت نام به تاریخ قبل پر -( 6-3
 باشد.پرداخت می

 

 :  ( نحوه پرداخت4ماده 

قیمت پیشنهادی خود در اسناد مناقصه اقدام به ارایی صورت وضعیت های خود می نماید که گروه نظارت پیمانکار هر ماهه بر مبنای (ـ 1-4

به محاسبه صورت وضعیت های پیمانکار نموده و پس از کسر کسورات قانونی متعلقعه به براساس مفاد چگونگی پرداخت این قرارداد اقدام 

 ان دروجه پیمانکار پرداخت 

) اضافه کاری ،نوبت کاری ها ،ماموریت ،مرخصی ، جمعه کاری ،مرخصی ساعتی ،مرخصی استعالجی ، بدون حقوق و حق الزحمه شرکت (ـ2-4

شده و پس از عقد قرار داد به پیمانکار اعالم و ابالغ میشود بدیهی است حق  تعیین تهیه وبر اساس مقررات  غیبت و...( از سوی دانشگاه  

  الزحمه پیمانکار براساس نحوه محاسبه ابالغی پرداخت خواهد شد 

یمانکار در اسناد مناقصه نحوه محاسبه و پرداخت هر ساعت بابت غیبت روزانه براساس قیمت اعالمی هر ساعت  درقیمت پیشنهادی پ (ـ3-4

ضرب شده ومبلغ بدست آمده مبلغ کسر یک روز غیبت میباشد و در مورد کسر غیبت هر ساعت 33/7که مبلغ حاصله در عدد  5/1ضرب در عدد

 5/1ر عدد بابت تاخیر در ورود و تعجیل در خروج نیز با اعمال قیمت اعالمی هر ساعت درقیمت پیشنهادی پیمانکار در اسناد مناقصه ضرب د

 میباشد.
 

مدارک قابل قبول کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق ومزایا وارائه لیست پرداخت حقوق کارکنان پرداخت مبلغ قرارداد ماهانه منوط به ارائه ( 4-4
 .خواهد بود و ... پرداخت حق بیمه کارگران،مالیات مدارک اصل ازطریق سیستم بانکی و 

بیستم هر ماه از کلیه واحدهای مندرج در موضوع قرارداد بـوده  پیمانکار موظم است نسبت به جمع آوری کارکرد پرسنل خدماتی حداکثر تا   -( 5-4
  اقدام نمایند. پنجم ماه بعدکسورات قانونی حداکثر تا  همراهواقدام به  پرداخت حقوق و مزایای عوامل خود به 

 شرايط عمومي  قرارداد :  -( 5ماده
 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

درصد کـاهش و بـا    25( کار فرما می تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعالن به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا  5 – 1

 اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه افزایش دهد . 
ورت ضرورت در حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی ، شرایط اختصاصی را که الزم می داند به ایـن  ( کارفرما می تواند در ص 5 – 2

 قرارداد الحاق نماید کلیه الحاقیه های قرارداد با امضای طرفین معتبر خواهد بود . 
به کارفرما اعالم نماید و تا زمان اعالم موافقت طرف اول  باید این موضوع را کتبا (ـ در صورتی که پیمانکار مایل به ادامه همکاری نباشد می3-5

باشد تا کارفرما زمان الزم را برای انتخاب پیمانکار جدید پس از  مکلم به ادامه همکاری و انجام وظایم محوله بر اساس مفاد این قرارداد می
ضبط وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد  که بدون انجام هر  برگزاری  فرایند مناقصه را داشته باشد که در صورت عدم همکاری پیمانکار ضمن

  گردد. گیرد، مراتب  به سازمان کار و امور اجتماعی استان نیز اعالم می گونه تشریفات قضایی صورت می

یمه (ـ کلیه کسورات قانونی قرارداد از قبیل بیمه و... بعهده پیمانکار می باشد بنحویکه در موقع پرداخت حق الزحمه ماهانه پیمانکار  حق ب4-5
اصا جداگانه صادر و به تامین اجتماعی ارسال خواهد شد و هم چنین پیمانکار  موظم به ارائه اظهار نامه سازمان تامین اجتماعی و دریافت مف

 حساب ذیربط حسب مورد می باشد . 
 کارفرما حق هر گونه دخالتی درامور داخلی شرکت طرف قررداد را نظیر نحوه مدیریت و .... از خود سلب می نماید . -(5-5
از نظر کمی یا کیفی  براساس مفاد این قرارداد در اجرای تعهدات خوددر صورتیکه طرف دوم  گروه نظارت  بر اساس گزارش کتبیکارفرما  -(0-5

جرایم به شرح ذیل نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را کسر  اقدام به عالوه بر انجام مفاد این قرارداد میتواند کوتاهی و قصور داشته باشد 
 .ندارد 

 درصد جریمه از مبلغ کل قرارداد کسر می شود . یکدر مرحله اول  -(1-0-5
 صد جریمه از مبلغ کل قرارداد کسر می شود .در دودر مرحله دوم  -(2-0-5
 درصد جریمه از مبلغ کل قرارداد کسر می شود.سه در مرحله سوم   -(3-0-5
   در مرحله چهـارم موضوع در کمیته ای با حضور نماینـدگان کارفـرما ، طـرف قرارداد و ناظر ، بـررسی و تصمیم گیری می شود حکم           -(4-0-5           

 .کمیته الزم االجرا استمذکور 
 

 :  تعهدات شرکت طرف قرارداد -( 6ماده 

% )پنج درصد(  از جمع کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین تعهد انجام تعهدات )دارای اعتبار 5پیمانکار قبل از عقد قرارداد باید به میزان  -(1-0
نماید بدیهی است استرداد ضمانتنامه منوط به ارایه تسویه حساب قطعی کارکنان و قابلیت تمدید در  طول مدت قرارداد( تهیه و تحویل 

شگاه پیمانکارو مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی وکلیه مدارک موردنیاز دیگر کارفرما  با هماهنگی و موافقت معاونت توسعه مدیریت و منابع دان
 خواهد بود.

% از هر پرداخت را به عنوان تضمین  حسن انجام کار از پیمانکار کسر و در پایان 16کارفرما قانون تأمین اجتماعی، 39در اجرای ماده  -(2-0
قرارداد در صورت رضایت عملکرد  وارائه مفاصا حسابهای الزم و مدارک الزم از قبیل تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش و... به وی مسترد 

 خواهد نمود.

های اداری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع اجرای کلیه منشور اخالقی دستگاه ، شئونات اسالمی وانجام و رعایت کلیه موازین شرعی -(3-0
درمحل شناسی،خوشرویی، متانت، ادب و نزاکت در رفتار، ارایه خدمات با رعایت عدالت و انصاف، حفظ اسرار، آراستگی ظاهری( )شامل وقت

 باشد انکار با پرسنل و بیماران بیمارستان الزامی بوده و تضمین اجرای آن بر عهده پیمانکار میموضوع قرارداد توسط پیمانکار، پرسنل وعوامل پیم

نظر و پرداخت به موقع حقوق پرسنل وکلیه کسور قانونی متعلقه به قرارداد منعقد شده با پیمانکار اعم از مالیات،حق بیمه پرسنل تحت -(4-0
بایست توان مالی پرداخت حقوق کامل  پیمانکار می باشددر کل مدت قرارداد بر عهده پیمانکار می …وهمچنین بیمه و مالیات متعلقه به قرارداد 
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 داشته باشد را در طول مدت قرارداد تمامی پرسنل خود را برای مدت سه ماه
مسئولیت تامین و تادیه هر گونه خسارت جانی و مالی که در نتیجه فعل یا ترک فعل یا قصور پیمانکار یا پرسنل و نمایندگان او در  -(5-0

جریان این قرارداد به هر شخص اعم از پرسنل پیمانکار و کارفرما اموال, وسایل و تجهیزات و تاسیسات و یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی و 
صی و یا دولتی وارد گردد مطابق قانون مسئولیت مدنی یا سایر قوانین جزایی اسالمی، من جمله قانون دیات منحصرا به عهده حقوقی، خصو

بال پیمانکار می باشد و کارفرما در این زمینه هیچگونه مسئولیتی اعم از کیفری و حقوقی نخواهد داشت و پیمانکار مکلم است کارفرما را در ق
  .دعاوی مربوط مصون بدارد هرگونه خسارت و 

اداره تعاون ،کارو امور درصورتیکه پیمانکار در هنگام برنده شدن در حال اخذ گواهینامه صالحیت ایمنی بوده و طی نامه از سوی  -(0-0
 امور اجتماعی استاناداره تعاون ،کارو می باید بعد از زمان عقد قرارداد ظرف مدت زمان اعالمی از سوی  اجتماعی این موضوع اعالم شده 

صالحیت  باشد و در صورت عدم ارائه گواهینامه نسبت به ارائه گواهینامه ایمنی نماید که پیگیری این موضوع  نیز بر عهده گروه نظارت می
ه اداره تعاون، کار و امتناع پیمانکار از عدم پیگیری و ارائه گواهینامه ضمن رعایت موارد فوق  موضوع بایمنی در زمان مقرر از سوی پیمانکار، 

 . شود امور اجتماعی استان  برای کسب تکلیم اعالم می
های آنان را به همراه پرونده پرسنلی نظیر کپی شناسنامه  درابتدای قرارداد پیمانکار مکلم به ارائه لیست اسامی نیروهای خود و مسئولیت -(1-0

عدم اعتیاد و سایر مدارک مورد نیاز گروه نظارت را به همراه یک برگ  بهداشت ، ، کارت سالمت وای سالمت ، کارت ملی ،گواهی معاینات دوره
یید و قرارداد فی مابین شرکت و پرسنل بر مبنای قوانین  وزارت کار و امور اجتماعی و طرح طبقه بندی مشاغل به گروه نظارت ارایه نماید که تا

و پس از تایید صالحیت به ترتیب از  دانشگاهنظارت خواهد بود که طبق مقررات صالحیت پرسنل پیمانکار منوط به تشخیص و صالحدید گروه 
 .باشد واحد حراست و هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی می سوی گروه نظارت،

کارفرما با کلیه پرسنل پیمانکار برای انجام صحیح ، قانونی و براساس درخواست آموزشهای تخصصی و حرفه ای الزم برای (ـ مسئولیت 9-0
باشد بدیهی است مسئولیت هرگونه حادثه برای کارگران جزاً وکالً به عهده طرف دوم خواهد بود  رعایت کلیه مفاد و موضوع این بعهده پیمانکار می
 وطرف اول هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد

 کارفرماهت پرسنل پیمانکار نماید ، پیمانکارمتعهد به پرداخت هزینه به های آموزشی، ج در مواردی که بیمارستان،خوداقدام به برگزاری دوره -(9-0 
 باشد . می
نظر و پرداخت به موقع حقوق پرسنل وکلیه کسور قانونی متعلقه به قرارداد منعقد شده با پیمانکار اعم از مالیات،حق بیمه پرسنل تحت -(16-0

بایست توان مالی پرداخت حقوق کامل  پیمانکار می باشددر کل مدت قرارداد بر عهده پیمانکار می …همچنین بیمه و مالیات متعلقه به قرارداد و
موقع حقوق ومزایای ماهانه پرسنل و پیمانکار، تحت هر شرایطی موظم به پرداخت به تمامی پرسنل خود را برای مدت سه ماه را داشته باشد

الزحمه خود توسط کارفرما از پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود عدول نماید و  پرداخت حق تواند بدالیل عدمباشد و نمیپوشش خود میتحت 
باید حقوق و  لذا پیمانکار میبدلیل عدم دریافت مطالبات خود از کارفرما حق ندارد در پرداخت حقوق ومزایای ماهیانه عوامل خود کوتاهی نماید  

م ماه بعد پرداخت نماید و مدارک پرداخت از قبیل واریزی حقوق به حساب عوامل خود و تائیدیه مزایای هر ماهه پرسنل خود را حداکثر تا پنج
 باید به گروه نظارت ارائه نماید بانک و... را می

قبول کارفرما مورد با کیفیت مورد نظر پیمانکار مکلم اند انجام وظایم محوله براساس این قرارداد را به نحوه بسیار مطلوب و  (ـ عوامل 11-0 -1
 شود به انجام برساند اعالم می نظارت در ساعات تعیین شده و بر اساس دستورالعمل برنامه زمانی )کتبی یا شفاهی( که از سوی واحد و

تن کنند بطور کامل و به لباس فرم   هنگام کار و در طول شیفت کاری با رعایت دستورالعمل های جاری باید به  پیمانکارمی عوامل کلیه (ـ12-0
 .و همواره رعایت اصول بهداشتی از سوی عوامل پیمانکار رعایت گردد

می باید یک نفر را بعنوان نماینده تام االختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به   شرکت طرف قرارداد -( 0 – 13

پیمانکار مکلم است به تهیه  یک خط تلفن همراه با شماره )که به  به همین منظور دسترس گروه نظارت باشدو همواره در  کارفرما معرفی نماید
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که در صورت عدم رضایت گروه نظارت از نماینده ،پیمانکار مکلم  شود( اقدام نماید تا به سهولت امکان دسترسی ممکن شود کارفرما اعالم می
 .ن نمودن نماینده جدید نمایداست ظرف مدت سه روز اقدام به جایگزی

 دایر نماید. دانشگاهجخدمات نظرادارهردرمرکزاستان ویا شهرستان محل پیمان بنا ب پیمانکارموظم است جهت رسیدگی به امورعوامل خودوتعهدات این قرارداد دفتری -(14-0
پرسنل پیمانکار و بیمه قرارداد وارائه لیست پرداخت حقوق پرداخت مبلغ قرارداد ماهانه منوط به ارائه اصل مدارک پرداخت حق بیمه  -(15-0

 پرسنل پیمانکار از طریق سیستم بانکی، خواهد بود.
 .استعمال هر گونه دخانیات توسط پرسنل پیمانکار در محل موضوع قرارداد و حین انجام کار ممنوع است -(10-0
کیفیت تمامی لباس ها می باید قبل از توزیع توسط پیمانکار در بین  وباشد لباس کار می بایست طبق نمونه اعالم شده گروه نظارت  -(11-0

 پرسنل توسط گروه نظارت تایید گردد
(ـ  تهیه غذا و سرویس ایاب و ذهاب، قند، چای، لوازم التحریر و امکانات بیتوته و کار شبانه درمحل موضوع قرارداد و سایر مایحتاج 19-0

 پیمانکار می باشد  شده به عهدهنیروهای بکارگیری 
 باشد ذیصالح برعهده پیمانکار می  حل اختالف کارگری و سایرمراجع های پیمانکاردر هیات عوامل شکایات هرگونه پاسخگویی به (ـ19-0
اینصورت از محل در غیر (ـ در صورت مفقود شدن وسایل و تجهیزات تحویلی به پیمانکار  ،پیمانکار مکلم به تهیه عین آن کاال بوده در 26-0

 کلیه  مطالبات و یا وثیقه های نزد کارفرما کسر شده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد
(ـ چنانچه در اثرسهل انگاری خسارتی به وسایل و تجهیزات و...کارفرما توسط عوامل پیمانکار وارد آید پیمانکار موظم به جبران خسارت 21-0

تواند برآورد و  ا تعیین می گرددکه کارفرما می براساس نظریه کارشناسی کارشناسان منتخب دانشگاه میزان خسارتباشد و تشخیص و  وارده می
 و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نداردها ، ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت اخذ خسارت نماید  میزان خسارت وارده طبق از محل طلب

تعهدات و اقدام کلیه موارد مورد تعهد بوده در صورت اهمال وظایم توسط پیمانکار و عوامل وی از اجرای پیمانکار موظم به اجرای  -(22-0
 دقیق مفاد این قرارداد در صورت بروز  هرگونه صدمه و بروز حوادث مالی و جانی بعهده و هزینه پیمانکار می باشد.

و پرسنل پیمانکار باید دارای شرایط احراز اعالمی براساس مفاد این قرارداد  قرارداد ندارد(ـ پیمانکار حق بکارگیری اتباع خارجی را در اجرای 32-6
 باشند. می
 ازنیروهاوعوامل خودراصرفا بابت امور موضوع قرارداد استفاده نماید.  بایست پیمانکارمی-(24-0

را از خود ساقط و هرگونه مسئولیت حقوقی و جزایی حاصله (ـ طرف دوم کلیه خیارات قانونی من جمله خیارات غبن فاحش و سایر خیارات 25-0
  از اجرای موضوع قرارداد به عهده ایشان می باشد.

این قرارداد بوده ودر خصوص  الینفک کلیه مفاد وقوانینی که بهنگام برگزاری مناقصه در قالب  اسناد مناقصه اعالم شده  جزء ضمایم-(ـ20-0
ر ابتدا اعالم نشدن بعضی از مفاد اسناد مناقصه در این قرارداد ماخذ رسیدگی و عمل به آن، مفاد اسناد مناقصه میباشد ودر صورت هرگونه ابهام د

 .جزء این قرارداد تلقی می گردد مفاد این قرارداد ماخذ رسیدگی بوده ودر صورت نبودن موضوعی در این قرارداد، اسناد مناقصه نافذ بوده و

نماید که شرایط موضوع کار و قرارداد و تعهدات خود از جمیع جهات اطالع کامل داشته  دارد و عذرعدم اطالع او مورد  طرف دوم اقرار می (ـ21-0
و هرگونه توافق کتبی به منزله تصریح در  باشد و در صورت بروز هر گونه اختالف ابتدا با مذاکره موضوع حل و فصل خواهد گردید قبول نمی

آئین نامه مالی و معامالتی مصوب هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی  94طرف دوم مکلم به تمکین ماده در غیر اینصورت قرارداد خواهد بود
  کشور می باشد

 ام موضوع قرارداد ممنوع می باشداستفاده از نیروی کارآموز )دبیرستانی و هنرستانی و دانشجو و ...( جهت انج (ـ29-0
(ـ کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قانون کار ، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر 29-0

 وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع ذیصالح هیچگونه مسئولیتی ندارد .
کار  قانون 13در اجرای تبصره یک ماده (ـ کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد و دستگاههای اجرایی جز 0–36
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 هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت . 
 هیچگونه مسئولیتی رابعهده نخواهدداشت(ـ اجرای طبقه بندی مشاغل عوامل پیمانکاربعهده شرکت پیمانکاربوده ودانشگاه دراین خصوص 31-0 

 خودمی باشد عوامل وع ذخیره مزایای پایانکارنیرویموض 24و ماده  09تا  54و 29کارخصوصامواد قانونردجمفادمندرج رعایتجبه (ـ پیمانکارملزم32-0
قانون مجازات اسالمی مطلع است وکارکنان  592قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده  25پیمانکار اعتراف می نماید از اصل  (ـ33-0

 خود را ملزم به رعایت آنها نماید.
 (ـ پیمانکار موظم است پرسنل خود را براساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید.34-0
یی در پایان قرارداد منوط به ارائه گواهی تسویه حساب پرسنل، بیمه تأمین اجتماعی و اداره دارایی بوده و در غیر (ـ تسویه حساب نها35-0

 اینصورت سپرده حسن انجام کار و تعهد انجام کار پیمانکار به نفع کارفرما  ضبط خواهد شد.
های علوم پزشکی مصوب  نامه مالی و معامالتی دانشگاهها و دانشکده(ـ کلیه قوانین مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کار، آیین 30-0

 باشد . االجرا می هیات امنا وسایر قوانینی که بر انجام موضوع قرارداد برآن جاری است ازسوی هر دو طرف  الزم
داشته و از افشاءآن خودداری نماید و تعهد نماید مکتوم  (ـ پیمانکار بایستی هر گونه اطالعاتی را که در نتیجه اجرای قرارداد کسب می31-0

از  پیمانکاردراین خصوص بطورمداوم بوده و مسئولیت وی در این زمینه با اتمام کار وپایان قرارداد قطع نخواهد شد و در صورت تخلم پیمانکار
و اطالعات کارفرما  تحت پیگرد قانونی خواهد  این امرعالوه بر جبران کلیه خسارت وارده به کارفرما )به تشخیص کارفرما( تحت عنوان افشاء سر

 بود.
ها و قراردادها نیست و در صورتی که خالف این امر اثبات نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در پیمان(ـ پیمانکار اقرار می39-0

 یصالح اعالم نمایدشود، سپرده حسن انجام تعهدات وی ضبط و قرارداد لغو خواهد شد و موضوع به مراجع ذ
در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که شرکت ، (ـ پیمانکاربه هیچ وجه حق واگذاری موردقرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد 39-0

ین قرارداد را ،کارفرما مجاز است بدون آنکه محتاج به اقامه دعوی باشد به تشخیص خود اکار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده 
اقدام و خسارت وارده را از محل ضمانت نامه انجام تعهدات و در صورت تکاپوی ضمانت نامه از  فسخ و نسبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات

 محل سایر مطالبات پیمانکار و دارائیهای پیمانکار جبران نماید.
باشد(  )تشخیص تخلم برعهده کارفرما میدرصورت تخلم پیمانکار از انجام تعهدات و عدول از شرایط این قرارداد و پیوستهای مربوطه  (ـ46-0

کارفرما مختاراست از جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت به هر  و یا اینکه ادامه قرارداد را به صالح نداند
 که خود تشخیص میدهد از محل هرگونه مطالبات و وثیقه های شرکت اقدام نمایدمیزان 

 (ـ دانشگاه در هر مرحله از انجام و هرزمانی و به هر دلیل که خود تشخیص دهد میتواند نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نماید و طرف41-0
 دوم در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

 (ـ در صورت فسخ یکطرفه قرارداد، پیمانکار تشخیص و اقدام کارفرما را الزم االتباع دانسته و حق هر گونه اعتراض یا شکایت و ادعایی را23-6
 از خود سلب می نماید

را نداشته و (ـ طرف اول هیچگونه تعهدی در خصوص استخدام و پرداخت حقوق و مزایای حین کار عوامل و کارکنان موضوع این قرارداد 43-0
 از هرگونه مسئولیتی در این مورد مبرا بوده و کلیه تعهدات ذیربط به عهده طرف دوم خواهد بود.

 باشد.( پیمانکار موظم به توجیه کلیه پرسنل تحت پوشش از مفاد قرارداد می44-0
 میباشد. پیمانکاروجزء بخشی ازشرح وظایم وی  ماهیانه دربرنامه اکسل،ارایه فیش حقوقی ماهیانه به عهده حقوق لیست (ـ تهیه وتنظیم45-0
 (ـ وجوه مربوط به حقوق ، مزایا ، حق الزحمه ، پاداش و سایر پرداختهای قانونی پرسنل پیمانکار )مطابق لیست تنظیمی پیمانکار( می باید0–40

 . از سوی پیمانکار به حساب بانکی بنام آنان واریز شود

(ـ پرداخت هر گونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای اجرای مفاد قرارداد به عهده طرف دوم  بوده و کارفرما هیچگونه تعهد و تکلیفی در 41-0



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 مقابل پیمانکار به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری نخواهد داشت. 

پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق امور مالی با  ( در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلم شرکت پیمانکار شود0 – 49
 مسئول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزینه های مدیریتی پیمانکار را کاهش خواهد داد . 

ن کافی جهت انجام خدمات موضوع ( شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط ، امکانات و تجهیزات را به میزا0 – 49
 قرارداد به کار گیرد . 

 (شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانبندی که به تایید کارفرما می رساند انجام دهد 56-0
 فرما اعالم گردد روز کتباً به کار 5( هر گونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می بایستی ظرف مدت 51-0
پیمانکار می باید شرکت پس ازپرداخت حقوق ماهانه، فایل ارائه شده به سازمان بیمه تامین اجتماعی را پس از تائید عامل محترم مالی  -(52-0

   http://Karkonan.behdasht.gov.irمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه درسامانه به آدرس: 
 . بارگذاری نموده و اطالعات مورد نیاز اعالمی را براساس شیوه نامه مندرج در سامانه مذکور را تکمیل نمائید

 بایستی متناسب با حجم امور واگذار شده باشد . نیروی انسانی تحت پوشش پیمانکار میتعداد  -(53-0
 پیمانکار موظم است بر اساس نیاز کارفرما عوامل خود را در تمامی ساعات شبانه روز و بر اساس برنامه مورد نظر کارفرما بکار بگمارد-(54-0
پیمانکار موظم است بر اساس نیاز کارفرما عوامل خود را در تمامی ساعات شبانه روز و بر اساس برنامه مورد نظر کارفرما بکار بگمارد -(55-0

 تنظیم ، تعیین و پرداخت خواهد گردید  مفاد این قرارداد بدیهی است حق الزحمه شرکت بر اساس 
در طول مدت ایثارگران و رزمندگان پرسنل خود  پیمانکار مکلم به پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی هفت درصد سهم فرزندان شهدا -(50-0

 و بابت این هزینه ها مبلغی جداگانه به پیمانکار پرداخت نمی شود قرارداد میباشد که در آنالیز قیمت خود دیده است 

 :  تعهدات کارفرما  -(7ماده 

( کارفرما موظم است با اعالم وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کـارگران از سـوی پیمانکـار    7 – 1
قـرارداد بـا پیمانکـار مزبـور     پس از دو بار اخطار با فاصله صورت می گیرد با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد ذیربط که 

 باشد. ممنوع می
 ید ( کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های الزم کتباً به شرکت طرف قرارداد معرفی نما7 -2
 رات تخصیص یافته پرداخت نماید . ( کارفرما موظم است هزینه های انجام خدمات را طبق قرارداد راس موعد از محل اعتبا1 – 3

 ( کارفرما متعهد می شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد . 7 – 4
 داخذنماید. کارفرما مکلم است ضمانت حسن انجام تعهدات و اجرای کلیه تکالیم قانونی وهرنوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را ازشرکت طرف قراردا( 7 – 5

 الزحمه پیمانکار نماید پرداخت هرسه ماه حقوق و مزایای عوامل خود ، اقدام به پرداخت حق از پس مکلم است حداکثر کارفرما -(6-7

 نظارت :  -(8ماده 

 است . گروه نظارتنظارت بر اجرای تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع آنها با  -(1-8 
(ـ گروه نظارت متشکل ازمدیریت خدمات پشتیبانی و اداره خدمات دانشگاه و نمایندگان   نماینده یا نماینده گان معرفی شده از سوی 8 -2      

    مدیریت هر یک از واحدهای موضوع این قرارداد بیمارستان شهدای آبیک به صورت مکتوب به پیمانکار میباشد که در طول قرارداد و در 
 رد یا افراد جدید معرفی شده  نیز از سوی مدیریت  این واحدها به این گروه نظارت اضافه می شود صورت نیاز  فب

باید گروه نظارت را به تمامی پرسنل و عوامل زیرمجموعه خود در این قرارداد معرفی نماید و تمامی موارد اعالمی و (ـ طرف دوم می8 -3      
 چهارچوب مفاد قرارداد را رعایت و انجام نماید .دستورات گروه نظارت قرارداد را در 

کلیه پرداختها به پیمانکار با تایید گروه نظارت  در صورت  انجام دقیق و منظم موضوع قرارداد صورت می گیرد و گروه نظارت به هنگام (ـ 8 -4      
 فاد این قرارداد اقدام خواهد نمودرسیدگی صورت وضعیت پیمانکار  در صورت کوتاهی و قصور در انجام وظایم  براساس م

http://karkonan.behdasht.gov.ir/


 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 نظارت براجرای تعهدات قانونی پیمانکار  وکارکنان با گروه نظارت میباشد . (ـ 8 -5      
  پیمانکار مکلم است کارهای اعالمی گروه نظارت را بر اساس دستورالعمل برنامه زمانی )کتبی یا شفاهی( که از سوی واحد نظارت  (ـ8 -0     

 انجام رساندوانجام کار در غیر چارچوب و دستورالعمل اعالمی و بدون هماهنگی با واحد نظارت مرکز ممنوع می باشد. گردد به میمرکزاعالم 

 نشاني طرفین جهت انجام مكاتبات :  -(9ماده 

 33315152تلفن  قزوین شمارهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی  شماره ساختمانجادارات مجتمعجکارفرما: قزوین (ـ نشانی1-9
 convention@qums.ac.irنشانی پست الکترونیک : امور قراردادهای دانشگاه 

gharardadha@qums.ac.ir 

 کدپستی ****  شماره تلفن ****(ـ نشانی شرکت طرف قرارداد: قزوین ***** 9 -2
های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشند لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی ج(ـ نشانی9 -3

لیه نامه ها ابالغ شده تلقی و عذر روز یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر اینصورت ک5شود در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف  تلقی می
 عدم اطالع پذیرفته نمی باشد .

 امضاء طرفین قرارداد : –( 10ماده 

تنظیم شده که پس از امضاء طرفین قرارداد الزم نسخه واحد تهیه و 5قرارداد در   بندارائه شده منظم به این124ماده،10دراین قرارداد 
 االجرا خواهد بود .

 
 
 
 
 

 

 مهر و امضاء کار فرما                                                                     مهر و امضاء طرف قرارداد                                                      

 نام و نام خانوادگي :   ***                                  نام و نام خانوادگي: دکتر مهدی يوسفي                                                      

 سمت : معاون توسعه مديريت ومنابع دانشگاه                                                           سمت :  ***                                    

 امضاء–امضاء                                                                                                         مهر شرکت                                                      

 

 

 

 

 
 

  امور قراردادها –پیمانکار  –عامل مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاهاصل : مدیریت 
   1-1واحدهای  موضوع قرارداد به بند  -مدیریت خدمات پشتیبانی  -سازمان کار و رفاه  امور اجتماعی  استان --ونوشت : سازمان تامین اجتماعی شعبه سه ر 

 

 

 

mailto:convention@qums.ac.ir
mailto:gharardadha@qums.ac.ir
mailto:gharardadha@qums.ac.ir

