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 :اسناد مناقصه

 بیمارستان شهدای آبیک غیرهواگذاری امور مربوط به خدمات، نظافت و 

 

 

 

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

 باشد.

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

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

 شرکت کننده، برگزار و پاکات بازگشایی و تعیین برنده انجام خواهد شد. دو ـ مناقصه با وجود و حداقل3

گران به این  ات دیگر در اسناد این مناقصه، مناقصهبا توجه به اعالم شناسه ملی دانشگاه علوم پزشکی و اطالع -4

باید ضمانتنامه به  موضوع توجه ویژه داشته باشند که در صورت اخذ ضمانتنامه جهت ارائه وثیقه شرکت در مناقصه می

نام  ذینفع اعالمی در اسناد مناقصه صادر گردد که در صورت عدم رعایت این موضوع پاکات ب و ج این شرکت 

 مفتوح نخواهد شد. کنندگان
ای پیش از بازگشایی پاکات در گران جلسه برای توجیه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه -5

خدمات دانشگاه واقع به نشانی قزوین خیابان نواب شمالی ساختمان شماره  در سایت اداره 16/02/1331تاریخ  11الی  12ساعت 

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

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

های  های آن بخصوص در برگه فرمدرصورت مشاهده ایجاد هر گونه تغییر و یا جایگزینی در اسناد مناقصه و  -7

 گران ، قیمت پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود . پیشنهادی قیمت و ضمائم آن توسط مناقصه
 

 

 

 

 اسناد مناقصه
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 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين    
 

 مدارک ارايه شده به مناقصه
 نامه شرکت در مناقصهـ دعوت*
 مناقصهـ شرایط شرکت در *
 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
 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 ارائهبه
اعمال بندی مشاغل طرح طبقهاساس  لحاظ نموده و همچنین کلیه پرداختها به کارکنان خود را بر اموراجتماعی و سازمان رفاه کار

 .نماید
 الضمان و ....(ها )شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد کسور وجهـ نمونه ضمانتنامه*
 ها شامل:نمونه تعهد نامه -*

 هیأت وزیران 1331مصوب دیماه ـ فرم منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی 
 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 -
 برگه مشخصات حقوقی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی قزوین  -
 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا  -

 فرد یا افراد مجاز شرکت )براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت( ـ فرم اعالم نمونه مهر شرکت و نمونه امضاء
های علوم ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاهاساس آئین های معتبر برانواع تضمین ـ دستورالعمل تضمینات و*

 پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
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 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 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 گواهینامه 

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

 (معتبر 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 -*
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 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 

 دعوتنامه شرکت در مناقصه

 
 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

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

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

 واگذاری امور مربوط به خدمات، نظافت و ... بیمارستان شهدای آبیک مناقصه:موضوعـ 1

    کار  حجمواحد کار: 

و در قالـ    کارفرمـا حاضر با کیفیـت مـورد صـالحدید    در کلیه واحدهای مندرج در موضوع مناقصه انجام کلیه امور خدماتی کار: کیفیت
 از جمله موارد مشروحه ذیل:های خدمتی بسته
راهروها ، راه پله ها ، اتاق های بیماران ، ایستگاه موضوع مناقصه شامل براساس  ،اداری ودرمانگاه و..بخش بستری و هاجـ نظافت کلیه قسمت*

 پرستاری و ... 

 ـ کشیدن طی و جارو *

 تجهیزات موجود بر اساس دستورالعمل بیمارستانـ واشینگ)شستشو(کلیه سطوح و کلیه *

 ـ حمل دارو از داروخانه به بخش و بالعکس *

 ـ جابجایی بیماران در بیمارستان برای انجام خدمات پاراکلینیکی *

شستشویی لوله و لگن  صی و ... مثل نظافت، آوردن لوله و لگن برای بیمار و انتقال آن به سرویس بهداشتی وخـ کمک به بیمار در انجام امور ش*
 و ....

 ـ نقل و انتقال لوازم از انبار به بخش و بالعکس *

 ـ جمع آوری البسه کثیف ازبخش وتحویل آن به واحدرختشویخانه وتحویل البسه ازواحد رختشویخانه و انتقال آن به بخش *

 وطه به بخشـ بردن و آوردن موارد پاراکلینیکی بیمار به واحدها مربوطه و از واحدهای مرب*

 ـ تعویض ملحفه روبالشتی و لباس بیمار* 

 های عفونی و غیرعفونی و انتقال آن به محل مربوطه ـ جمع آوری زباله*

 ها و سایر مکاتبات بخش و رساندن آنها به واحدهای مربوطه ها ، پیام ها ، نامه ـ دریافت پرونده*

 ـ بارگیری و تخلیه بار * 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 بیمارستان بر اساس صالحدید مسئولین مربوطهـ کمک به سایر امور *

 انتقال بیماران فوت شده از بخش ها به سرد خانه و و تحویل آنان به وابستگان -* 
 
 ـ نظافت کلیه سطوح و کلیه تجهیزات موجود بر اساس دستورالعمل بیمارستان*

 ـ شستشوی لوله ها و لوازم آزمایشگاه*

 بیماران به آزمایشگاه بیمارستان و تحویل جواب به بخش هاتحویل گرفتن و دادن نمونه ها ی  -*

 
ـ دریافت انواع ست های جراحی و پانسمان و .... از بخش ها جهت اتوکالو نمودن بر اساس دستور العمل های بیمارستان و تحویل آن پس از *

 اتوکالو به بخش های مربوطه.

 ـ نظافت و نگهداری دستگاه اتوکالو*

 کثیف از بخش ها ـ دریافت البسه*

 ـ شستشوی البسه کثیف *

 ـ اتو نمودن و بسته بندی البسه*

 ـ تحویل البسه به بخش های مربوطه*

 شستشوی سردخانه -*

 سایر امور محوله از سوی مسئولین بیمارستان -*
 
 دهی و ... ـ تهیه چای و پذیرایی از کارکنان ، نظافت و نگهداری وسایل آبدارخانه و همچنین پذیرایی و سرویس*

 ـ برفروبی و نظافت محوطه و جمع آوری نخاله ها و انتقال آن به خارج از بیمارستان و محل مشخص شده از سوی شهرداری.*

 ـ کاشت، داشت ، نگهداری ، آبیاری فضای سبز و سم پاشی بموقع*
 
 ـ ثبت اطالعات بیماران در کلیه اوراق و سامانه مرتبط*

 رالعمل ها در پرونده هاـ ثبت خدمات بر اساس دستو*

 ـ پیگیری جواب آزمایشات و خدمات پاراکلینیکی و الصاق در پرونده بیماران*

 ـ انجام مکاتبات بین بخشی و پیگیری آن*

 ـ تحویل و دریافت وسایل از انبار*

 ـ نگهداری و حفظ و حراست از خودرو*

 ـ نظافت و شستشوی خودرو*

 ...خودروـ پیگیری تعمیرات و تعویض روغن و *

 های درون شهری )انتقال بیمار( ـ انجام مأموریت*

 های برون شهری )انتقال بیمار( ـ انجام مأموریت*
برای انجام به پیمانکـار  اعـالم   براساس مفاد قرارداد پیوست اسناد مناقصه و سایر امور و کارهایی که کارفرما در قال  بسته خدمتی  -*

 میکند



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 هنگام بازگشایی پاکات ج اعالم میگردد به ریال:ـ مبلغ برآورد به2

 31/02/38لغایت  01/03/31از ماه معادل یکسال کامل شمسی  12قرارداد :ـ مدت اجرای 3

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینـ کارفرما:4

 مناقصهیبانی دانشگاه و مدیران هر یک از واحدهای موضوع تخدمات پش مدیریتـ دستگاه نظارت:5

 سی میلیون و چهارصد و دو هزار و چهارصد و شصت وچهارریال معادل   30/402/464 مناقصه در شرکتـ مبلغ تضمین:6

 گزار تسلیم شود.الف به دستگاه مناقصه های مشروحه ذیل، صرفاً در پاکتریال که باید به یکی از صورت

سسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک نامه صادر شده از سوی مؤوضمانت یا و های دولتینامه صادر شده از بانکضمانت الف:

ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها 3 باید دارای مدت اعتباری به مدتنامه میکه این ضمانت گزارمناقصهنفع بهایراناسالمیجمهوریمرکزی

 های پیوست اسناد مناقصه تنظیم شده باشد.باید طبق فرمنامه میضمانتچنین هم باشد و ماه دیگر نیز قابل تمدید3 بوده و برای

بانک رفاه کارگران شعبه مستقر دردانشگاه مناقصه نزد  بنام سپرده شرکت در 31171333واریز به حساب شماره  رسید بانکی بابتب:

 ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین –ادارات مجتمعنوابآدرسقزوین بهعلوم پزشکی

 به پیشنهادات فاقد تضمین شرکت در مناقصه ترتی  اثر داده نخواهد شد. ـ

-دانشکدهمعامالتی دانشگاهها و  انجام کار بر اساس آیین نامه مالی و حسن کسر و حسن انجام تعهدات تضمین اخذ نحوه و میزان ،مبلغ ـ7

 پرداختی پرداخت نخواهد شد .پیش باشد و به برنده مناقصه در طول مدت قراردادبهداشتی درمانی می خدمات و پزشکیعلوم های

 باشد الزممی11/02/97لغایت پایان ساعت اداری تاریخ  08/02/97تاریخ از مناقصه فروش اسناد  :اسناد مناقصهفروش ـ 8

 باشد.می 11/13و در روزهای پنج شنبه  11/11ساعت اداری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت باشد پایان به توضیح 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 31178111 که باید به شماره حسابباشد می(ریال  پانصدهزار) ریال000/100مبلغ به :مناقصهـ قیمت اسناد 10

تا اسناد  ی دانشگاهواحد امور قراردادهابه آن  رسیدتحویل  برداشت نزد بانک رفاه کارگران مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و

 گردد.و تحویل مناقصه ارایه 

در  توانند جهت اطالع و بازدید از مکان موضوع مناقصه خریداران اسناد مناقصه می ازمکان موضوع مناقصه:  جلسه بازدید ازـ 11

 گزار، کارکنانازمکان موضوع مناقصه بازدید بعمل آورند. مناقصه مدیریت خدمات پشتیبانیبا  ضمن مراجعه و هماهنگی 11/02/31 تاریخ

محل موضوع مناقصه و کار و عواق  و مخارج ناشی از آن ندارند چرا که این بازدید  از بازدید خصوص در مسؤولیتی گونهوعوامل وی هیچ

عنوان جایگزینی برای اسناد مناقصه تلقی شود. گران از شرایط کارهای موضوع مناقصه است و نباید بهتر شدن مناقصهدر راستای آگاه

ای مکتوب به کند مگر آن که طی الحاقیهگر ایجاد نمیگر در این بازدید تعهدی برای مناقصهاقصهاطالعات شفاهی ارایه شده از سوی من

 اسناد مناقصه افزوده شود.



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

ای برای توجیه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه گران جلسه :پرسش و پاسخ ـ جلسه 12

.که درصورت ایجاد تغییرات در گرددمی دانشگاه برگزار درسایت اداره خدمات 17/02/31 تاریخ11الی12 درساعت پاکات پیش ازبازگشایی

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

 مناقصه خواهد بود 

مگر این که نامه مکتوب انصراف  است خریداران اسناد مناقصه الزامی تمامی برایمهم: شرکت درجلسه پرسش و پاسخ  

 خود را به شرح ذیل اعالم نمایند 

که مرات  را  الزامی استهای خریدار اسناد که مایل به شرکت در مناقصه نیستند  :کلیه شرکتو نحوه اعالم انصراف زمان ـ13

به واحد   028-33311172 به شماره فاکس 1331/ 18/02آخر وقت اداری تاریخ بصورت کتبی پس از خرید اسناد مناقصه حداکثر  تا 

 امور قراردادها اطالع دهید.

این زمان محل که پس از پایان یافتن  باشدمی 21/02/1331تاریخ  11/11ساعت  دوشنبهروز  :آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ـ14

 خواهد نمود.نگران پاکات دریافت وجه از مناقصهدریافت پیشنهادها به هیچ

قزوین، مجتمع ادارات نواب، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  :ـ نشانی محل تسلیم پیشنهادها15

 بهداشتی درمانی قزوین، دبیرخانه اداره حراست دانشگاه.

پس از تحویل فیش  ونامه معتبر ارایه معرفی با فقط به فرد مجاز یا نماینده شرکتاسناد مناقصه  :اسناد مناقصه فروش نحوهـ 16

 .گیردصورت میبابت خرید اسناد مناقصه  واریزی

راس ساعت شنبه  چهارروز )ج(  و )ب(  ،جلسه کمیسیون مناقصه برای بازگشایی پاکات )الف( ـ زمان جلسات بازگشایی پاکات:17

 شدبا میدر دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع  27/02/1331صبح تاریخ 10

-ایی پاکات ج از مناقصهـبازگش گامـبه هن: جلسه بازگشایی پاکات حاوی قیمت پیشنهادی در گرانمناقصهشرکت ـ نحوه 18

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

ادارات،ساختمان شماره یک)ستاد(  قزوین،مجتمع منابع دانشگاه واقع در و مدیریت توسعه معاون دردفتر :محل بازگشایی پاکات -19

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین بازگشایی و خوانده شده و متعاقباً اعالم نتیجه خواهد شد.

    باشماره توانید می مناقصه اسناد مورد در ابهام یا سوال  هرگونه داشتن صورت  درگران: مناقصه سواالت به واحدپاسخگویی-20

 صفدری( تماس حاصل فرمایید.مصطفی  واحد امور قراردادها )آقای  33311171-028

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 : مناقصه عمومييط شرا
را به  و اطالعات مربوط به آنها اسناد مناقصهگران تمامی مناقصه 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 نامه ها و آئینبخشنامه و قوانیناند طبق دهندگان با هم تبانی کرده ـ هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد2

 خواهد شد.با آنان رفتار 
روز  3ـ در صورتی که هر یک از خریداران اسناد مناقصه، نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا *
خدمات گزار )واحد امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی و مرات  را کتباً به اطالع مناقصه ،خرید اسناد و مدارک مناقصه اتمام زمان پس

 بهداشتی 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 پرسش و پاسخ ز جلسه اگر بعد ا شود  والزم داده می هایپاسخ درجلسه توجیهی
مدارک مناقصه گردد  این تغییرات  بصورت مکتوب قبل از پایان  گران مطرح گردد که باعث تغییر در اسناد وموضوعی از سوی مناقصه

 گرددو ارسال میتک خریداران اسناد مناقصه  اعالم تک بهیافتن مهلت 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*

آنجا که ممکن است تجدیدنظر یا از و گردد چنین موردی پیش آید مرات  به کلیه خریداران اسناد مناقصه بصورت مکتوب ابالغ می
تواند آخرین مهلت دریافت گزار میها باشد در این صورت دستگاه مناقصهاصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت

در پیشنهاد خود پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدیدنظر 
 . نمایدبدهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را  پیشنهاد و در صورتی که پیشنهادها قبل از مرات  مزبور تسلیم شده باشد. را داشته باشند.

گردد که اطالعات صحیح  *ـ به هنگام خرید اسناد مناقصه توسط متقاضیان شرکت در مناقصه طی فرمی،از مناقصه گران درخواست می
انها خود در مورد شماره فاکس ،شماره تلفن ،آدرس پستی و ...خود را اعالم دارند تا در مواقع لزوم مانند تغییرات احتمالی اسناد مناقصه به 

به واسطه این اطالعات دسترسی داشته و موارد تغییر اعالم شود  که در صورت بروز تغییرات در اسناد مناقصه) قبل یا پس از اتمام زمان 
وش اسناد مناقصه(، این موضوع در ابتدا از طریق شماره فاکس اعالم شده ارسال میگرددکه در صورت ارسال و اخذ تاییدیه  این ارسال فر

به معنی اعالم وارسال قطعی تغییرات میباشد و در صورت عدم امکان ارسال تغییرات  توسط مناقصه گزار از طریق  فاکس ،در مرحله 
اره تماسی که در فرم فوق الذکر اعالم شده به تک تک خریداران اسناد مناقصه که از طریق فاکس امکان اعالم دوم  تغییرات به  شم

نبوده  اعالم میگردد )چرا که  ممکن است بدلیل ارسال مدارک از طریق پست این تغییرات به موقع به دست مناقصه گران نرسد( که این 
افت اسنادتغییرات به مناقصه گر( مبنا اعالم قانونی به شرکت کنندگان بابت تغییرات انجام تماس انجام شده و اعالم تلفنی )جهت دری

شده میباشد و در صورت عدم امکان اعالم تغییرات از طریق فاکس و شماره تلفن ، موضوع تغییرات به آدرس پستی اعالمی مناقصه 
دراالشاره )اعم ازشماره فاکس،تلفن تماس وآدرس پستی( مبناء اعالم گردد لذا  اعالم اطالعات مناقصه گران درفرم صگران  ارسال می

تغییرات به شرح فوق الذکر می باشد که در صورت عدم ارایه اطالعات صحیح توسط خریداران اسناد مناقصه این موضوع و تبعات قانونی 
 ه مسؤولیتی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت.گونگزار بدلیل این عدم ارایه اطالعات صحیح هیچآن بر عهده آنان بوده و مناقصه

بنام  31178111باید به شماره باشد که قبل از انعقاد قرارداد میبرنده مناقصه میعهده  های مرتبط به انتشار آگهی برـ کلیه هزینه*
 رسید آن را تحویل واحد امور قراردادها نماید.مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و کارگرانرفاهبرداشت نزد بانکسپرده غیرقابل

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*
چنانچه با تشخیص کمیسیون مناقصه آخرین آگهی تغییرات( نماید بر اساس مجاز یا افراد تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء )توسط فرد 

صورت آن بعضی از اوراق تعهدآور، سهواٌ مهر و امضاء نشده باشد، پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهر و امضاء نماید در غیر این
 پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

عطیل پس از ابالغ نتیجه بازگشایی و برنده شدن توسط مناقصه موظف است حداکثر تا هفت روز به استثنا ایام ت نفر اول ـ برنده*
درصد قیمت پیشنهادی خود مطابق با فرم تضمین اقدام نماید در غیر 1 حسن اجرای تعهدات معادل وثیقهکمیسیون مناقصات دانشگاه 

را نیز  اعتراضیهیچ گونهحق که  شدهبدون هر گونه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط  وی  صورت تضمین شرکت در مناقصهاین
پس از و در صورت داشتن برنده دوم مناقصه  بینی حاضر به انعقاد قرارداد نباشدکه برنده نفر اول در مهلت پیشصورتی داشت، در نخواهد

حاضر به ارایه وثیقه و چنانچه او نیز  شوداعالم میعنوان برنده مناقصه برنده نفر دوم بهبدلیل امتناع برنده نفر اول،  انجام مراحل فوق
یا مقدمات و مناقصه تجدید و  شدهتضمین شرکت در مناقصه وی نیز به نفع دانشگاه ضبط حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد نباشد 

 رد.یگمی انجام ترک تشریفات مناقصه صورت
 شود.قصه نفرات بعدی بالفاصله مسترد میـ پس از تعیین برنده نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در منا*
ماه پس از هر پرداخت  سهحداقل  موضوع قرارداد و پرداخت کلیه حقوق و مزایای پرسنل تحت پوشش خود ـ پیمانکار موظف به اجرای*

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

-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 که بعداً در مورد آن اظهار بی اطالعی نماید و باشد گونه مواردابهام،اشکال و یا موضوعی باقی نمانده هیچکه 
 خود کند.

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

تمام یا بخشی ازمبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشد نبایدقرار گیردکه در این صورت از مناقصه کنار گذاشته شده و پاکت ج آنها مفتوح 
 نخواهد شد.

-ان را از تصمیم خود مطلع میگردرنگ مناقصهورت لغو مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، بیــ در ص*

گزار یا منافع جمهوری اسالمی ایران مصالحه سازد. و هرگاه درجریان مناقصه، اطالع حاصل شود که مناقصه گرانی به زیان مناقصه
لغو  گزار این امر صورت گرفته شده باشد، مناقصهگزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص مناقصهاند و مرات  به مناقصهکرده

اندبرای اقدام قانونی به مراجع داشتهشرکتجریانرج نام پیشنهاددهندگانی که درایندبا موضوع را خواهد شد و این دانشگاه گزارش 
 ارسال خواهد نمود.ذیصالح 

های علوم و دانشکدهها گران نسبت به اجرا نشدن موادی ازقانون براساس آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاهناقصهم هرگاه هریک از ـ*
توانند در چارچوب قانون اعتراض داشته باشد میدر زمان برگزاری مناقصه و یا اعالم برنده مناقصه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

اعالم نمایند که پس از به صورت مکتوب خدمات بهداشتی درمانی قزوین ویاد شده موارد اعتراض خود را به دانشگاه علوم پزشکی 
 گردد.پاسخ در چارچوب قانون یاد شده به آنان ابالغ میموضوع، سی برر
همچنین 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 پیشنهاددر صورت تناقص بین حاصل جمع قیمت
اعالم نماید که در صورت عدم  بدون شرط، الک گرفتگی و خوردگیخط هرگونه باید قیمت پیشنهادی خود را بدونهنده میدـ پیشنهاد*

 عات قیمت پیشنهادی از گردونه رقابت خارج شده و مخدوش قلمداد میگرددورعایت این موض
 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 مناقصهقیمت کل  پیشنهادی،
 کننده برگزار و بازگشایی پاکات و تعیین برنده انجام خواهد شد.مناقصه با وجود حداقل یک شرکت ـ*



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

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 طل  نماید که می باید که در گر ارایه شده است( )که توسط مناقصه اصل مدارک گران،و سقم اطالعات اعالمی مناقصه برای صحت

 انجام شود.باید میکنندگان گزار از سوی شرکترخواست مناقصهداسرع وقت  این 
ـ پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عی  و نقص و قلم خوردگی نداشته *

مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن باشد و در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارم مناقصه، یا ارایه پیشنهاد شروط 
 تضمین کافی، آن پیشنهاد مردود است.

 میباشد روزهای تعطیل  ءبیست روز باستثنامهلت اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکات ج بمدت  -*
اساس  کلیه مزایای کارکنان خود برهای خود از جمله حقوق و باید تمامی هزینهگران به هنگام ارایه قیمت پیشنهادی خود میـ مناقصه*
هایی که بیمه تأمین اجتماعی و مالیات  مزایای قانونی کارکنان خود وقرارداد و همچنین تمام هزینهشامل لیه کسورات قانونی و ک وانینـق

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

بطور کامل و  مبلغ پیشنهادی مبلغ مقطوع انجام موضوع مناقصهو مبلغ پیشنهادی اعالم نمایند که  در صورت برنده شدن این  قرار داده
 باشد.تمام می

هدات % )پنج درصد( از جمع کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین تعهد انجام تع1برنده مناقصه قبل از عقد قرارداد باید به میزان  -*
و بهنگام هر پرداخت به برنده مناقصه مبلغی  و تحویل نماید تمدید ضمانتنامه در مدت قرارداد( تهیه ارائه و ماهه بهنگام 7)دارای اعتباری

منوط به و آزادسازی سپرده مذکور  بدیهی است استرداد ضمانتنامهگردد % )ده درصد( بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر می10بمیزان
-هم و غیرهین اجتماعی و مفاصاحساب بیمه تأمهای الزم از قبیل ،ارائه مفاصا حسابارایه تسویه حساب قطعی کارکنان برنده مناقصه 

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

لذا از  های آن حذف شده( قانون و تبصره101ماده ) ،31/1/31 های مستقیم، مصوبماده واحده اصالح قانون مالیات 21موج  بند )به 
گردد های پیمانکاران کسر نمیها و پرداختالحساب مالیات تکلیفی از صورت وضعیتهیچ مبلغی تحت عنوان علی 31ابتدای سال 

 باشند.معذالک پیمانکاران مکلف به پرداخت مالیات کسور توسط خود می
 
 

 

 

 پیشنهاددهنده:نام شرکت           تاريخ:

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 شرايط خصوص مناقصه : 
نکته بسیار مهم: شرکت کنندگان الزم است حتماً به تصویر قرارداد ضمیمه این اسناد مناقصه مراجعه نموده و مطالعه دقیقی داشته 

فرمت ارایه شده میباشد و بعبارت دیگر مناقصه گران  که پس از برنده شده مناقصه گری در مناقصه مبنا انعقاد قرارداد باشند چرا

قیمت های پیشنهادی خود را با توجه به اسناد مناقصه و تصویر قرارداد ارائه شده اعالم نمایند که پس از ارائه قیمت پیشنهادی 

 الع پذیرفته نخواهد شد .هیچگونه عذری از بابت عدم از اط

مفاد قرارداد درواقع شرایط خصوصی این مناقصه میباشد که از جهت جلوگیری از تکرار ، این شرایط خصوصی نکته بسیار مهم:  -*

پس از مطالعه قرارداد و اگاهی از شرایط قرارداد که بمنزله شرایط خصوصی است اقدام به  میباید اعالم نشده است که مناقصه گران

 ارائه قیمت پیشنهادی نمایند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

 

 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 شرکت در مناقصه: رايط ش

 بیمارستان شهدای آبیک غیرهواگذاری امور مربوط به خدمات، نظافت و  موضوع مناقصه:

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 درـ داوطل  شرکت در مناقصه باید مدارک الزم اعالمی مناقصه1

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

الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی قانونی و صحیح در موعد مقرر به این دانشگاه تسلیم نماید در روی پاکت فوقالذکر تنظیم و ذیل

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

 حراست دانشگاه تحویل نماید.

-الذکر میذیل 7و 1و 1 مدارک مشروحه در بندهای و تمام اسناد شرایط مناقصه(1در بند مناقصه)اعالمی مدارک الزم وپیشنهاد ـ منظور از2

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

شرکت در مناقصه قرار داده شده است. باید بر طبق شرایط مناقصه و  گزار در اختیار متقاضی،که از طرف مناقصههـ اسنادو مدارک مناقص3

های )الف، ب و ج ها و مقررات، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتنامه آن و نیز سایر دستورالعملدعوت

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

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

 گردد.و ارایه شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج و اعالمی در دعوتنامه مناقصه تهیه  ارائه وثیقه  -1-1

ارایه  فرمباشد تکمیل میواریز نقدی و فیش واریزی بصورت  گریوثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصهکه صورتی در :1نکته مهم

وثیقه شرکت در مناقصه  شدن ، به همراه م پس از تکمیلباید این فرالزامی است که میوثیقه شرکت در مناقصه  عودت اطالعات جهت

 گردد.انجام میالذکر در صورت تکمیل فرم فوق در صورت برنده نشدن فقطبور زعودت وثیقه م و در پاکت الف ضمیمه گردد

باشد درصورت برنده نشدن عودت نامه میگری بصورت ضمانتوثیقه شرکت درمناقصه ازسوی مناقصهکه 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

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

 دعوتنامه شرکت در مناقصه – 1-1

 شرایط شرکت در مناقصه )متن حاضر( -2-1

 شرایط عمومی و خصوصی  -3-1

 تصویر قرارداد -1-1

 هیئت وزیران 1331فرم مهر و امضاء شده منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  -1-1

 اجرافرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست  -7-1

 پرسشنامه اطالعات شرکت  -1-1



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 ـ تکمیل فرم اعالمی نمونه مهر و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت 8-1

 ها )شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان و...(ـ نمونه ضمانتنامه3-1

 فرم ارائه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه  -10-1

 کامل اساسنامهتصویر  -11-1

 تصویر اگهی تاسیس  -12-1

 تصویر اخرین اگهی تغییرات  -13-1

 1331گزارش اظهار نامه مالیاتی  -11-1

 1331ارایه تصویر گزارش حسابرسی شرکت در سال ـ  11-1

 ـ ارایه تصویر کد اقتصادی17-1

 ـ ارایه تصویر کد شناسنامه ملی 11-1

 ارایه تصویر گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده ـ 18-1

اجتماعی)که در صورت عدم ارائه گواهینامه  تصویرگواهینامه صالحیت برای موضوع مناقصه از سازمان تعاون،کار و رفاه امور -13-1

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

ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی ) که در صورت عدم ارائه گواهینامه یا معتبر -21-1

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

 فرم شناسه ملی دانشگاه  -22-1

های علوم ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاهمعتبر بر اساس آئین هایتضمین وانواع تضمینات ـ دستورالعمل23-1

 پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار داده باید کلیه اسناد و مدارک مناقصه )که از طرف دستگاه مناقصهمی: مهمبسیار نکته

گهی آخرین آگر )براساس در اسناد مناقصه  از سوی فرد یا افراد مجاز مناقصه درخواستیاعالم شده  همراه کلیه مدارکشده است( به 

 موم گردد . در پاکت ب قرار داده شده و مهر وبه ترتی  اعالم شده در این بند  بطور مجزا و تغییرات( مهر و امضا شده و

 فرم بیمه نامه  ـ 21-1
 از: اسنادی که باید در پاکت ج قرار داده شوند عبارتندمدارک و ـ 6

 و ارائه شده در اسناد مناقصه تکمیل گردد( فرم موجود فقطباید می برگ پیشنهاد قیمت )که -1-7
 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

 
  

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 

 نمونه  ضمانتنامه

 

 

 
 

 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 ضمانت نامه  شرکت در مناقصه

 )نمونه يک(
 

 به نشانی:                  نظر به اینکه 

 شرکت نماید، این    مایل است در مناقصه      

 مقابلدر       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 

 مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی   مبلغی را که 

درنگ داشته باشد، بیدور اظهارنامه یا اقدامی ازمجاری قانونی یا قضاییــکاف یا اقامه دلیل و یا صـاستن ه احتیاجی به اثباتـبدون اینک

 بپردازد.   در جه یا حواله کرد

باشد. این مدت بنا به 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                                  درخواست کتبی 

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

را     موج  این تمدید را فراهم نسازد و              

احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده  متعهد است بدون اینکه              موافق با تمدید ننماید

 در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد پرداخت کند.

 چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی 

ا مسترد مطالبه نشود ضمانت نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط اسات اعم از اینکه اصل با بانک مسترد گردد ی

 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 قرارداد یاد شـــده بعهــده میمنظـــور انجام تعهـــداتی که به مــوج  ریال به

کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این                                 

 ف ورزیده است تا میزان اطالع دهد که                                      از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخل

 ریال هر مبلغی را که     

 مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از 

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

 بپردازد .    

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

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

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

 موج  این تمدید را فراهم نسازد و  نتواند                

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد               را حاضر به تمدید نماید  

 پرداخت کند.       باشد مبلغ درج شده را در وجه یا حواله کرد

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 راييعنوان دستگاه اج

 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 

 

 

 اسناد مناقصه



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 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 

            

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

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

 داری روز بپردازد اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت ا        

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

 تعیین 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 

 را حاضر به تمدید نماید.      تمدید را فراهم نسازد و تنواند در مقابل  موج  این

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

پرداخت نماید  مبلغ این           وجه یا حواله کرد

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

  که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه       طبق نظر کتبی 

 به     استعالم   

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

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

نامه واریز گردد ومبلغ آن به صفر تقلیل داده شود این پرداخت به ترتی  تعیین شده دراین ضمانتدرصورتیکه تمام مبلغ این پیش

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

 رعنوان پیمانكا

 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 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 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                                                          

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

 متعهد است در صورتیکه     این      نزد این 

 از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف 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 . درنگ در وجه یا حوالهبه صدور اظهارنامـه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بیبـدون اینکه احتیـاجی 

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

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

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

        موج  این تمدید را فراهم نسازد و نتواند              کند و یا 

نکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج متعهداست بدون ای                    را حاضر به تمدید نماید

 پرداخت کند.     شده در باال را در وجه یا 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 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 
 
 

 ها نمونه  تعهد نامه
 

  

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

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

 بیمارستان شهدای آبیک غیرهواگذاری امور مربوط به خدمات، نظافت و : موضوع مناقصه
 

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

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

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

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

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

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

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

 باشد.میزان خسارت وارده به عهده کارفرما می

ییرات یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغاین پیشنهاد دهنده متعهد می

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

های مربوطه را ضبط نماید بلکه مانت نامهمرات  فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ض

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

و در صورت تخلف های مترت  بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد دارد که بر مجازاتمضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می

 باشد.های مربوطه میمستحق مجازات

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

 

 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 نمونه فرم بیمه نامه کارفرما
 بیمارستان شهدای آبیک غیرهواگذاری امور مربوط به خدمات، نظافت و موضوع مناقصه: 

وسیله تائید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین

رات احتمالی مربوط به اجرای عملیات را به شرح شرایط قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را در مقابل خط

 مناقصه بیمه نماید.

 حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه
بیمه مسؤولیت مدنی پیمانکار در قبال 

کارکنان خود و ناظرین هرگونه حادثه 

براساس مفاد اسناد  در محدوده کار

 مناقصه

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:                                                    تاريخ:       

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

 

 

 )پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شرکت ها

 مشخصات حقوقی شرکت: -1

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

 قتصادی: کدا:                                                     شناسه ملی محل 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

 سمت کدملي نام و نام  خانوادگي رديف
مدرک 
 تحصیلي

 رشته تحصیلي
سابقه کار در شرکت 

 )سال(

       

       

       

       

       

       
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

و دانشـــگاه علوم پزشـــكي  

درمانیاستان قزوين–خدمات بهداشتي   



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 )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 .

 .ت ورو( و شناسنامه )صفحه اول(ضمیمه گرددتصویرکارت ملی )پش: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 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 فرم خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا 

 بیمارستان شهدای آبیک غیرهواگذاری امور مربوط به خدمات، نظافت و : موضوع مناقصه
 

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

 باشد 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 

  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 فرم اعالم امضاء مجاز

 بیمارستان شهدای آبیک غیرهواگذاری امور مربوط به خدمات، نظافت و : موضوع مناقصه

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

 

 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 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 شرکت در مناقصهفرم ارائه اطالعات جهت عودت وثیقه 

 بیمارستان شهدای آبیک غیرهواگذاری امور مربوط به خدمات، نظافت و : موضوع مناقصه

 

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

 باشد.فرم می

 (:که مبلغ وثیقه شرکت در مناقصه به آن واریز گرددشماره حساب ) 

 نام بانک:

 نام شعبه:

 کد شعب:

 الذکر : شماره شبا شماره حساب فوق

 

 

الذکر نهایت باشند به هنگام اعالم و ارایه اطالعات فوقدر مناقصه ملزم ومتعهد میتوضیحات کلیه شرکت کنندگان 

که در صورت اشتباه در را انجام دهند چرا که این اطالعات مبنا واریز و عودت وثیقه شرکت در مناقصه میباشد قت د

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

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 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: 

 ثبت اسناد و امالک کشور سازمانمرجع صدور مجوز: 

قزوین خیابان نواب شمالی ، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک ستاد، دانشگاه علوم محل اقامت قانوني: 

 پزشکی و 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

 
 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 
 و ضمائم تكمیلي برگ پیشنهاد قیمت

  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 قیمت پیشنهادی فرم تعهد اعالم
 

 بیمارستان شهدای آبیک غیرهواگذاری امور مربوط به خدمات، نظافت و : موضوع مناقصه

 
ت، فرد مجاز اینجان / اینجانبان................................................... امضاءکنندگان ذیل که بر اساس آخرین آگهی تغییرات و تصمیما

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

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

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

 نمایم .پیشنهاد می

 
********** 

 
 

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

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

 درصد مبلغ پیشنهادی قیمت کل اعالمی خود در طول مدت قرارداد ارایه نمایم 1قرارداد به میزان

 ب: اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مرات  مندرج در اسناد  و مدارک مناقصه امضاء نمایم.

 *تائید می نمایم کلیه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میشود .

 م که مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهاد دهنده ها ندارد .*اطالع کامل دار

 *ـ در صورت عدم برنده شدن در این مناقصه، طبق این برگه تقاضای عودت وثیقه شرکت در مناقصه خود را دارم.

اسناد و شرایط این مناقصه ذکر و  که مالک مفادی  ،نماید که در صورت بروز هر گونه دعوی *ـ برنده مناقصه اقرار و تعهد می

 منظور شده است مالک عمل خواهد بود .

 باشد.*ـ مهلت اعتبار پیشنهادها از زمان بازگشایی پاکات حاوی قیمت پیشنهادی بمدت بیست روز باستثناء ایام تعطیل می

 از جایگزین نمودن این فرم خودداری گردد.باید قیمت پیشنهادی خود را در این فرم اعالم نمایند کنندگان می*ـ ضمناً شرکت

 

 
 

 مهر و امضاء               نام و نام خانوادگي تائیدکننده : 

 :شماره تلفن              نام شرکت يا مؤوسسه تائید کننده :     

 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 برگ پیشنهاد قیمت

واگذاری امور مناقصه امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسؤولیت در مورد تمامی مدارک و اسناد 

و پس از بازدید کامل از محل کار و باطالع کامل از جمیع شرایط و   مربوط به خدمات، نظافت و غیره بیمارستان شهدای آبیک

 نمایم که : ارهای مورد مزایده پیشنهاد میعوامل موجود از لحاظ انجام ک

 باشد  می ریال                                        بحروف ریال                  عدد به مردان بستری بخش برای پیشنهادی الزحمه حق ماهیانه مبلغ -1

 می باشد  ریال                                        حروفب ریال   عدد               برای بخش بستری زنان به پیشنهادیالزحمه  حق ماهیانه مبلغ-2

 می باشد  ریال                                         حروفب ریال            عدد     به مردان  اورژانس بخش برای پیشنهادی الزحمه حق ماهیانه مبلغ-3

 باشد  می ریال                                       بحروف ریال    عدد             برای بخش اورژانس  زنان به  1 پیشنهادیمبلغ ماهیانه حق الزحمه  -1

 می باشد  ریال             عدد                  ریال بحروف                        به رادیولوژی و آزمایشگاه برای پیشنهادی الزحمه حق ماهیانه غمبل -1

 می باشد  ریال                         ریال بحروف                   عدد                       به دیالیز بخش برای پیشنهادی الزحمه حق ماهیانه مبلغ -7

 ریال      به عــدد                                               ویخانه ــوکالو و رختشـبرای بخش اتادی ــپیشنهالزحمه  ه حقــمبلغ ماهیان -1

 باشد بحروف                                          ریال می

 ریال        به عدد                                             قسمت اداری و درمانگاه ، برای سالن انتظار پیشنهادی مبلغ ماهیانه حق الزحمه  -8

 باشد بحروف                                         ریال می

 می باشد ریال                                          بحروف         به عدد                      ریالمحوطه  برای پیشنهادیالزحمه  حق ماهیانه مبلغ -3

 باشد می ریال                    بحروف                      عدد                  ریال به های چهاربخش  منشیپیشنهادی الزحمه  حق ماهیانه مبلغ-10

 باشد می ریال                    بحروف                      عدد                  ریال به آمبوالنس رانندگان برای پیشنهادی الزحمه حق ماهیانه مبلغ -11

******** 

 مبلغ کل پیشنهادی ماهانه  به عدد                                                                  ریال 

 مبلغ کل پیشنهادی ماهانه  بحروف                                                                 ریال

******** 

 مبلغ کل پیشنهادی ساالنه به عدد                                                                  ریال 

 مبلغ کل پیشنهادی ساالنه   بحروف                                                                 ریال

 

 پیشنهادی ماهانه بخش و واحدهای موضوع مناقصه میباشد  11: مبلغ کل پیشنهادی ماهانه  مجموع مبالغ یک الی 1توضیح

   .: مبلغ کل پیشنهادی ساالنه مجموع دوازده ماهه مبلغ کل پیشنهادی ماهانه  میباشد 2توضیح 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 
 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

نامه مالي های معتبر در آئیندستورالعمل تضمینات و انواع تضمین

 های علوم پزشكيها و دانشكدهمعامالتي دانشگاهو 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 انواع تضمین نامه های معتبر
 

 الف: ضمانت نامه بانکی

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

 را تمدید یا تأدیه نماید.

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

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشند.

 ب: سایر ضمانت نامه ها:

 % درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.30ـ 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.10های 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 ه1
 

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 پرداختاخذ سفته در مود حسن انجام تعهدات و پیش***

 باشد.پذیر میمجاز از طرف ایشان امکان

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



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 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 

 2/0 3/0 1/0 1 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 نص  تجهیزات باربری )بارنامه

1% 10% 

 - %10 سایر قراردادها

 

 جدول مربوط به میزان پیش پرداخت
 

 میزان پیش پرداخت نوع قرارداد

 درصد کل قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان 21 پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی

 درصد 21حداکثر تا  خرید و ساخت تجهیزات

 درصد 21حداکثر 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 میزان پیش :1تبصره

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

 است. % قابل استرداد80وجوه حسن انجام کار با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی تا :2تبصره 

 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 
 شهدای آبیک  بیمارستان قرارداد خريد خدمات امور مربوط به خدمات ،نظافت و غیره 

 
*****باعنوان****که از این پس در این قرارداد کارفرما  نمایندگی آقای این قرارداد مابین رئیس شبکه بهداشت و درمان شهر آبیک به

نمایندگی آقای **** باکدملی *** با سمت ***** براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت *** به   شود با شرکت*** به )طرف اول( نامیده می
شماره **** تاریخ **** به شماره ثبت *** تاریخ ثبت *** کد اقتصادی *** وکد شناسه ملی *** و دارای گواهینامه صالحیت*****از جبه

یمنی از اداره کار تعاون ،رفاه و امور اجتماعی استان ****که از این پس در این اداره کار تعاون ،رفاه و امور اجتماعی استان ****و گواهینامه ا
 گردد  شود براساس شرایط و ضوابط مشروحه ذیل منعقد می قرارداد پیمانکار )طرف دوم ( نامیده می

  (موضوع قرارداد:0ماده 
کار )خریدخدمات( بیمارستان شهدای ابیک به تفکیک درقال  حجمواگذاری کارهای خدماتی امور مربوط به خدمات ، نظافت و غیره  کار:نوعـ  (1-1

انجام کلیه امور خدماتی مورد اشاره بـا کیفیـت مـورد    همراه شرایط احراز نیروها وچگونگی   واحدها که حجم کار هر واحد و ساعات کارمورد نیازبه 
 به تفکیک در جداول ذیل :  صالحدید کارفرما

 ساعت کار مورد نیاز ختصاصي حجم کار )نوع( ا نام بخش

بستری 
 مردان

 های بخش بستری آقایان)راهروها ، راه پله ها ، اتاق های بیماران ، ایستگاه پرستاری و ...( جـ نظافت کلیه قسمت1
 ـ کشیدن طی و جارو 2
 ـ واشینگ)شستشو(کلیه سطوح و کلیه تجهیزات موجود بر اساس دستورالعمل بیمارستان3
 ـ حمل دارو از داروخانه به بخش و بالعکس 1
 ـ جابجایی بیماران در بیمارستان برای انجام خدمات پاراکلینیکی 1
ـ کمک به بیمار در انجام امور شحصی و ... مثل نظافت، آوردن لوله و لگن برای بیمار و انتقال آن به سرویس بهداشتی و 7

 شستشویی لوله و لگن و ....
 لوازم از انبار به بخش و بالعکس ـ نقل و انتقال 1
 ـ جمع آوری البسه کثیف ازبخش وتحویل آن به واحدرختشویخانه وتحویل البسه ازواحد رختشویخانه و انتقال آن به بخش 8
 ـ بردن و آوردن موارد پاراکلینیکی بیمار به واحدها مربوطه و از واحدهای مربوطه به بخش3
 بیمار ـ تعویض ملحفه روبالشتی و لباس10 
 های عفونی و غیرعفونی و انتقال آن به محل مربوطه ـ جمع آوری زباله11
 ها و سایر مکاتبات بخش و رساندن آنها به واحدهای مربوطه ها ، پیام ها ، نامه ـ دریافت پرونده12
 ـ بارگیری و تخلیه بار 13 
 ـ کمک به سایر امور بیمارستان بر اساس صالحدید مسئولین مربوطه11
 انتقال بیماران فوت شده از بخش ها به سرد خانه و و تحویل آنان به وابستگان -11 

 
 ساعته 24بصورت 

 شیفت 3در 

بستری 
 زنان

 های بخش بستری زنان )راهروها ، راه پله ها ، اتاق های بیماران ، ایستگاه پرستاری و ...( ـ نظافت کلیه قسمت1
 ـ کشیدن طی و جارو2
 سطوح و کلیه تجهیزات موجود بر اساس دستورالعمل بیمارستانـ واشینگ)شستشو(کلیه 3
 ـ حمل دارو از داروخانه به بخش و بالعکس1 
 ـ جابجایی بیماران در بیمارستان برای انجام خدمات پاراکلینیکی1 
ـ کمک به بیمار در انجام امور شخصی و ... مثل نظافت، آوردن لوله و لگن برای بیمار و انتقال آن به سرویس بهداشتی و 7 

 شستشویی لوله و لگن و ....
 ـ نقل و انتقال لوازم از انبار به بخش و بالعکس1 
 احدرختشویخانه وانتقال آن به بخشواز ـ جمع آوری البسه کثیف ازبخش وتحویل آن به واحدرختشویخانه وتحویل البسه8 
 ـ بردن و آوردن موارد پاراکلینیکی بیمار به واحدها مربوطه و از واحدهای مربوطه به بخش 3 
 ـ تعویض ملحفه روبالشتی و لباس بیمار10
 های عفونی و غیرعفونی و انتقال آن به محل مربوطه  ـ جمع آوری زباله11 
 ها و سایر مکاتبات بخش و رساندن آنها به واحدهای مربوطه ها ، پیام ها ، نامه ـ دریافت پرونده12
 بارگیری و تخلیه بار -13 
 ـ کمک به سایر امور بیمارستان بر اساس صالحدید مسئولین مربوطه 11
 انتقال بیماران فوت شده ازبخشها به سرد خانه و و تحویل آنان به وابستگان -11

 ساعته 24بصورت 
 شیفت 3در 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 حجم کار )نوع( اختصاصي  بخشنام 
ساعت کار 
 مورد نیاز

اورژانس 

 آقايان

 های بخش اورژانس)راهروها ، راه پله ها ، اتاق های بیماران ، ایستگاه پرستاری و ...( ـ نظافت کلیه قسمت1

 ـ کشیدن طی و جارو2
 بیمارستانـ واشینگ)شستشو(کلیه سطوح و کلیه تجهیزات موجود بر اساس دستورالعمل 3

 ـ حمل دارو از داروخانه به بخش و بالعکس1
 ـ جابجایی بیماران در بیمارستان برای انجام خدمات پاراکلینیکی1
ـ کمک به بیمار در انجام امور شخصی و ... مثل نظافت، آوردن لوله و لگن برای بیمار و انتقال آن به سرویس بهداشتی و 7

 شستشویی لوله و لگن و ....
 انتقال لوازم از انبار به بخش ـ نقل و1
 ـ جمع آوری البسه کثیف از بخش و تحویل آن به واحد رختشویخانه و تحویل البسه از واحد رختشویخانه و انتقال آن به بخش8
 ـ بردن و آوردن موارد پاراکلینیکی بیمار به واحدها مربوطه و از واحدهای مربوطه به بخش3
 س بیمارـ تعویض ملحفه روبالشتی و لبا10
 های عفونی و غیرعفونی و انتقال آن به محل مربوطه ـ جمع آوری زباله11
 ها و سایر مکاتبات بخش و رساندن آنها به واحدهای مربوطه ها ، پیام ها ، نامه ـ دریافت پرونده12
 ـ بارگیری و تخلیه بار13
 ـ کمک به سایر امور بیمارستان بر اساس صالحدید مسئولین مربوطه11
 بیماران فوت شده از بخشها به سردخانه و تحویل آنان به وابستگانجانتقال -11

 
 24بصورت 

 ساعته
 شیفت 3در 

اورژانس 

 زنان

 های بیماران، ایستگاه پرستاری و ...( ها، اتاق پله های بخش اورژانس)راهروها،راه ـ نظافت کلیه قسمت1

 ـ کشیدن طی و جارو2
 تجهیزات موجود بر اساس دستورالعمل بیمارستانـ واشینگ)شستشو(کلیه سطوح و کلیه 3
 ـ حمل دارو از داروخانه به بخش وبالعکس1
 ـ جابجایی بیماران در بیمارستان برای انجام خدمات پاراکلینیکی1
 و....  ولگن وشستشویی لوله بهداشتی سرویس آن به برای بیمارو انتقال و ... مثل نظافت، آوردن لوله و لگن ـ کمک به بیمار در انجام امور شخصی7

 ـ نقل و انتقال لوازم از انبار به بخش1
 ـ جمع آوری البسه کثیف از بخش و تحویل آن به واحد رختشویخانه و تحویل البسه از واحد رختشویخانه و انتقال آن به بخش8

 بخشـ بردن و آوردن موارد پاراکلینیکی بیمار به واحدها مربوطه و از واحدهای مربوطه به 3
 ـ تعویض ملحفه روبالشتی و لباس بیمار10
 های عفونی و غیرعفونی و انتقال آن به محل مربوطه ـ جمع آوری زباله11

 ها و سایر مکاتبات بخش و رساندن آنها به واحدهای مربوطه ها ، پیام ها ، نامه ـ دریافت پرونده12
 ـ بارگیری و تخلیه بار13
 بر اساس صالحدید مسئولین مربوطهـ کمک به سایر امور بیمارستان 11
 بیماران فوت شده ازبخشها به سردخانه و تحویل آنان به وابستگان انتقال -11

 24بصورت 

 ساعته

 شیفت 3در 

  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 حجم کار )نوع( اختصاصي  نام بخش
ساعت کار 
 مورد نیاز

آزمايشگاه و 

 راديولوژی
 

 )اتاق ها ، راهروها و...(های آزمایشگاه و رادیولوژی  ـ نظافت کلیه قسمت1

 ـ کشیدن جارو و طی2
 ـ نظافت کلیه سطوح و کلیه تجهیزات موجود بر اساس دستورالعمل بیمارستان3
 دستورالعمل  بیمارستان موجودبراساس تجهیزات وکلیه سطوح واشینگ)شستشو(کلیه ـ1

 ـ شستشوی لوله ها و لوازم آزمایشگاه1
 ـ جابجایی بیماران در بیمارستان7
 ـ کمک به جابجایی بیمار 1
 ـ کمک به سایر امور بیمارستان بر اساس صالحدید مسئولین مربوطه8
 تحویل گرفتن و دادن نمونه ها ی بیماران به آزمایشگاه بیمارستان و تحویل جواب به بخش ها -3

 بار گیری و تخلیه بار – 10

 

بصورت 

12 

 ساعته

 

 ديالیز

 دیالیز )راهروها ، راه پله ها ، اتاق های بیماران ، ایستگاه پرستاری و ...(ـ نظافت کلیه قسمت های بخش 1
 ـ کشیدن طی و جارو2
 ـ واشینگ)شستشو(کلیه سطوح و کلیه تجهیزات موجود بر اساس دستورالعمل بیمارستان3
 ـ حمل دارو از داروخانه به بخش و بالعکس1
 پاراکلینیکیـ جابجایی بیماران دربیمارستان برای انجام خدمات 1
 و .... ولگن وشستشویی لوله سرویس بهداشتیجـ کمک به بیماردرانجام امورشخصی و ...مثل نظافت،آوردن لوله ولگن برای بیماروانتقال آن به7
 ـ نقل و انتقال لوازم از انبار به بخش1
 ازواحدرختشویخانه وانتقال آن به بخشـ جمع آوری البسه کثیف از بخش و تحویل آن به واحد رختشویخانه وتحویل البسه 8
 ـ بردن و آوردن موارد پاراکلینیکی بیمار به واحدها مربوطه و از واحدهای مربوطه به بخش3
 ـ تعویض ملحفه روبالشتی و لباس بیمار10
 ـ جمع آوری زباله های عفونی و غیرعفونی و انتقال آن به محل مربوطه11
 ها وسایرمکاتبات بخش ورساندن آنها به واحدهای مربوطه ـ دریافت پرونده ها،نامه ها،پیام12
 ـ بارگیری و تخلیه بار13
 ـ کمک به سایر امور بیمارستان بر اساس صالحدید مسئولین مربوطه11
 انتقال بیماران فوت شده از بخش ها به سرد خانه و و تحویل آنان به وابستگان -11

 
بصورت 

12 
 ساعته

 

اتوکالو و 
 رختشويخانه

دریافت انواع ست های جراحی و پانسمان و .... از بخش ها جهت اتوکالو نمودن بر اساس دستور العمل های بیمارستان و ـ 1
 تحویل آن پس از اتوکالو به بخش های مربوطه.

 ـ نظافت و نگهداری دستگاه اتوکالو2
 ـ نظافت کلیه سطوح و تجهیزات بخش اتوکالو و راهروهای مربوطه3
 البسه کثیف از بخش هاـ دریافت 1
 ـ شستشوی البسه کثیف 1
 ـ اتو نمودن و بسته بندی البسه7
 ـ تحویل البسه به بخش های مربوطه1
 شستشوی سردخانه -8
 ـ سایر امور محوله از سوی مسئولین بیمارستان3

 
بصورت 

12 
 ساعته

 

 

 

 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 حجم کار )نوع( اختصاصي  نام بخش
ساعت کار مورد 

 نیاز

سالن 

انتظار 

قسمت 

اداری و 

 درمانگاه

 ـ تهیه چای و پذیرایی از کارکنان ، نظافت و نگهداری وسایل آبدارخانه و همچنین پذیرایی و سرویس دهی و ...1

 های بخش اداری و درمانگاه ـ نظافت کلیه قسمت2

 ـ کشیدن طی و جارو3

 عمل بیمارستانـ واشینگ)شستشو(کلیه سطوح و کلیه تجهیزات موجود بر اساس دستورال1

 ـ حمل دارو از داروخانه به بخش و بالعکس1

 ـ جابجایی بیماران در بیمارستان برای انجام خدمات پاراکلینیکی7

ـ کمک به بیمار در انجام امور شخصی و ... مثل نظافت، آوردن لوله و لگن برای بیمار و انتقال آن به سرویس بهداشتی و 1

 شستشویی لوله و لگن و ....

 قل و انتقال لوازم از انبار به بخشـ ن8

 ـ جمع آوری البسه کثیف از بخش و تحویل آن به واحد رختشویخانه و تحویل البسه از واحد رختشویخانه و انتقال آن به بخش3

 ـ بردن و آوردن موارد پاراکلینیکی بیمار به واحدها مربوطه و از واحدهای مربوطه به بخش10

 و لباس بیمار تخت های درمانگاهـ تعویض ملحفه روبالشتی 11

 های عفونی و غیرعفونی و انتقال آن به محل مربوطه ـ جمع آوری زباله12

 ها و سایر مکاتبات بخش و رساندن آنها به واحدهای مربوطه ها ، پیام ها ، نامه ـ دریافت پرونده13

 ـ بارگیری و تخلیه بار11

 خانه و و تحویل آنان به وابستگانانتقال بیماران فوت شده از بخش ها به سرد  -11

 کمک به سایر امور بیمارستان بر اساس صالحدید مسئولین مربوطه  -17

 انتقال بیماران فوت شده از بخش ها به سرد خانه و و تحویل آنان به وابستگان -11

 

 ساعت  16

 

 محوطه

 متر مربع 7100آسفالت حدوداَ 

 متر مربع 100فضای سبز حدوداَ 

 و نظافت محوطه و جمع آوری نخاله ها و انتقال آن به خارج از بیمارستان و محل مشخص شده از سوی شهرداری. ـ برفروبی1

 ـ کاشت، داشت ، نگهداری ، آبیاری فضای سبز و سم پاشی بموقع2

با توجه به 

فضای اعالمی 

 بصورت حجم 

 

  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 ساعت کار مورد نیاز حجم کار )نوع( اختصاصي  نام بخش

های منشي 

 بخش 4

 ـ ثبت اطالعات بیماران در کلیه اوراق و سامانه مرتبط1

 ـ ثبت خدمات بر اساس دستورالعمل ها در پرونده ها2

 ـ پیگیری جواب آزمایشات و خدمات پاراکلینیکی و الصاق در پرونده بیماران3

 ـ انجام مکاتبات بین بخشی و پیگیری آن1

 ـ تحویل و دریافت وسایل از انبار1

 سایر امور محوله تحت نظر مسئولین مربوطهـ 7

بصورت یک ساعته 32

  بخش 4شیفت در هر 

راننده 

 آمبوالنس

 ـ نگهداری و حفظ و حراست از خودرو1

 ـ نظافت و شستشوی خودرو2

 ـ پیگیری تعمیرات و تعویض روغن و ...خودرو3

 های درون شهری )انتقال بیمار( ـ انجام مأموریت1

 های برون شهری )انتقال بیمار( ـ انجام مأموریت1

برای هر ساعته آقا  24

یک از آمبوالنس )تعداد 

آمبوالنس ها دو عدد 

 میباشد (

 نیروهای پیمانکار می باید دارای شرایط احراز  به شرح ذیل باشند  ـ(2-1

مردان ، اورژانس زنان ، آزمایشگاه و شرایط احراز برای پرسنل بکارگیری برای بخش های بستری مردان ،بستری زنان ،اورژانس  1-2-1

 قسمت اداری و درمانگاه ، محوطه به شرح ذیل میباشد : رادیولوژی دیالیز، اتو کالو و رختشویخانه ، سالن انتظار ،

 سال 30سال تمام  و حداکثر  18ـ سن: حداقل (1-1-2-1

 ـ مدرک تحصیلی : دیپلم(2-1-2-1

 ـ  دارای کارت بهداشت(3-1-2-1

 ـ  ترجیحاً متاهل(1-1-2-1

 ـ کارت پایان خدمت برای آقایان (1-1-2-1

 ـ  بومی  و ایرانی باشد (7-1-2-1

 ـ  دارای گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه (1-1-2-1

 ـ  می بایست دارای سالمت روان و جسمی باشند )معلولیت، دیسک کمر،آرتروز و.. نداشته باشد((8-1-2-1

 مسئولین بیمارستان شهدای ابیک  باشندـ  مورد تائید (3-1-2-1

 2دارا بودن گواهینامه پایه  1-2-1( شرایط احراز برای پرسنل بکارگیری برای راننده آمبوالنس عالوه بر موارد و شرایط اعالمی در بند 2-2-1

B2))  .می باشد 

 آشنایی کامل با رایانه  میباشد 1-2-1ط اعالمی در بند شرایط احراز برای پرسنل بکارگیری برای منشی ها  عالوه بر موارد و شرای ـ(3-2-1

 باشد: جدول متراژ تقریبی  قسمتهای مختلف بیمارستان شهدای آبیک به شرح جدول ذیل می ـ(2-1



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 طبقه رديف
مساحت کل طبقه 

 )مترمربع(
 نام بخش

متراژ تقريبي بخش 
 )مترمربع(

مساحت تقريبي مشاعات و ساير 
مربع(اتاقهای موجود )متر   

 - 273381 اداری 273381 اول 1

 2011 همکف 2

 13132 بستری

283332 

 113311 جراحی زنان و اتاق عمل ها
 10032 آزمایشگاه
 13373 رادیولوژی

 232318 کلینیک تخصصی
 11311 داروخانه
 213317 اورژانس

 77131 زیرزمین 3

 171 آشپزخانه

 1831 موتورخانه 311338
CSR 1732 
 11312 الندری

مساحت زمین 10111 محوطه 1 1000حدود  محوطه آسفالت و فضای سبز   - 
 

 ( مدت انجام قرارداد:2ماده 

 برابر با دوازده ماه کامل شمسی می باشد 31/02/38لغایت  01/3/31مدت قرارداد از تاریخ  ـ(1-2

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

عدم باشد که در صورت امتناع شرکت از انعقاد قرارداد جدید و  قرارداد می الحاقیه  ماه دیگر با شرایط، شرح ومبالغ این قرارداد در قال  2بمدت

تواند وثیقه حسن انجام تعهدات شرکت را بدون انجام هر گونه تشریفات قضایی ضبط نموده و پیمانکار حق هیچگونه  همکاری، کارفرما می

 اعتراضی را ندارد.

 :( مبلغ قرارداد3ماده 

باشد  د بمبلغ *** )به حروف*** ریال( میحروف ***ریال( و مبلغ کل قرارداد در طول مدت قراردا مبلغ ماهیانه قرارداد ماهیانه ***)به ـ(1-3

 باشد . ماهیانه از مجموع مبالغ ماهیانه به شرح ذیل می کل که مبلغ

 باشد  *****می مبلغ به مبلغ *****بحروف بستری مردان به بخش برای 1-1 ماده جداول مفاد براساس الزحمه پیمانکار حق ماهیانه مبلغ ـ(1-1-3

 باشد  مبلغ *****می مبلغ *****بحروف به برای بخش بستری زنان به 1-1ماده  جداول مفاد براساس پیمانکار الزحمه حق ماهیانه مبلغ ـ(2-1-3

 باشد جمبلغ ******می مبلغ******بحروف به به مردان اورژانس بخش برای 1-1ماده جداول مفاد پیمانکاربراساس الزحمه حق ماهیانه مبلغ ـ(3-1-3

 باشد  *****می مبلغ مبلغ ******بحروف به به زنان اورژانس بخش برای 1-1 ماده جداول مفاد براساس پیمانکار الزحمه حق ماهیانه مبلغ ـ(1-1-3

 باشد  مبلغ *****می مبلغ*****بحروف به به رادیولوژی و آزمایشگاه برای 1-1 ماده جداول مفاد پیمانکاربراساس الزحمهجحق ماهیانه مبلغ ـ(1-1-3

 باشد  برای بخش دیالیز به مبلغ ******بحروف به مبلغ *****می 1-1مبلغ ماهیانه حق الزحمه پیمانکار براساس مفاد جداول ماده  ـ(7-1-3

 باشد  مبلغ ****می به مبلغ****بحروف به رختشویخانه و اتوکالو بخش برای 1-1 ماده جداول مفاد براساس پیمانکار الزحمه حق ماهیانه مبلغ ـ(1-1-3

برای سالن انتظار قسمت اداری و درمانگاه به مبلغ ******بحروف به  1-1الزحمه پیمانکار براساس مفاد جداول ماده جمبلغ ماهیانه حق ـ(8-1-3

 باشد  مبلغ ******می

 باشد  *****میبرای محوطه به مبلغ ******بحروف به مبلغ * 1-1الزحمه پیمانکار براساس مفاد جداول ماده  مبلغ ماهیانه حق ـ(3-1-3

 باشد  مبلغ *****می به مبلغ *****بحروف های چهاربخش به منشی 1-1الزحمه پیمانکار براساس مفاد جداول ماده  حق مبلغ ماهیانه ـ(10-1-3

 باشد  *****می مبلغ به مبلغ*****بحروف برای رانندگان آمبوالنس به1-1مفادجداول ماده  اساس پیمانکاربر الزحمه حقجماهیانه مبلغ ـ(11-1-3



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

هر گونه افزایش سطح دستمزد کارگری ابالغی از سوی سازمان کار و امور اجتماعی و یا مصوبات شورای عالی کار در طول مدت قرارداد  ـ(2-3

 باشد.. طبق قوانین و مقررات بر عهده پیمانکار می

 بایستی متناس  با حجم امور واگذار شده باشد . تعداد نیروی انسانی تحت پوشش پیمانکار می ـ(3-3

 . باشد حجم واگذاری امور نظافتی و خدمات عمومی  به صورت حجمی مقطوع می ـ(4-3

 شود. هیچگونه تعدیلی به پیمانکار در طول مدت قرارداد پرداخت نمی ـ(5-3

به مبلغ پیشنهادی  اعالم شده پیمانکار که در آنالیز قیمت که به ضمیمه پاکت ج خود در هنگام برگزاری مناقصه اعالم  ـ(6-3

 .نموده درطول مدت قرارداد هیچگونه تعدیل یاافزایشی تعلق نگرفته و این مبلغ در کل مدت قرارداد ثابت می باشد

ارائه موارد گواهینامه ثبت نام به تاریخ قبل یا حین قرارداد و درج در سایت سازمان دارایی قابل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در صورت   ـ(7-3

 .باشد پرداخت می

 ،پول لباس ایاب و ذهاب، رعایت کلیه مقررات جاری کشور به هنگام پرداخت حقوق و مزایا مانند عائله مندی،مهدکودک، پیمانکارمکلف بهـ (8-3

باشد و طرف اول هیچگونه مسئولیتی در این خصوص و پرداخت این مبالغ ندارد و  نوبتکاری و... به هنگام پرداخت به پرسنل و عوامل خود می

فقط حق الزحمه پیمانکار براساس قیمت پیشنهادی اعالم شده خود پس از بررسی و اعمال نظر گروه نظارت و براساس نحوه پرداخت اعالمی در 

 این قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی متعلقه با آن دروجه پیمانکار پرداخت میشود . 1ماده 

 ( نحوه پرداخت:4ماده 

این قرارداد حق الزحمه خود را تهیه و به 1-1(ـ پیمانکار هر ماهه بر مبنای قیمت های ماهانه خود به تفکیک بخش واحدهای مندرج در بند 1-1

که واحد نظارت بیمارستان پس از بررسی آن و مشخص شدن مبلغ حق الزحمه اولیه پیمانکار بر اساس جدول پیوست بیمارستان ارایه می نماید 

ر کسورات شماره یک این قرارداد اقدام به  تعیین حق الزحمه پیمانکار می نماید که این حق الزحمه  پس از تائید مدیر یا ریاست  بیمارستان  و کس

  محل چک قابل پرداخت به پیمانکار می باشد.قانونی متعلقه به آن از 

 ( شرايط عمومي قرارداد:5ماده 

کارفرما می تواند در صورت ضرورت در حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی ، شرایط اختصاصی را که الزم می داند به این  ـ(1-1

 قرارداد الحاق نماید کلیه الحاقیه های قرارداد با امضای طرفین معتبر خواهد بود . 

درصد کاهش و با اخذ مجوز از  21کار با اعالم به پیمانکار مبلغ قرارداد را تا تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان  کارفرما می ـ(2-1

 درصد مبلغ اولیه قرارداد افزایش دهد.21معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تا 

ا زمان اعالم موافقت طرف اول باید این موضوع را کتبا به کارفرما اعالم نماید و ت در صورتی که پیمانکار مایل به ادامه همکاری نباشد می ـ(3-1

باشد تا کارفرما زمان الزم را برای انتخاب پیمانکار جدید پس از  مکلف به ادامه همکاری و انجام وظایف محوله بر اساس مفاد این قرارداد می

قرارداد  که بدون انجام هر  برگزاری  فرایند مناقصه را داشته باشد که در صورت عدم همکاری پیمانکار ضمن ضبط وثیقه حسن انجام تعهدات

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

 کلیه کسورات قانونی قرارداد از قبیل بیمه و... بعهده پیمانکار می باشد بنحویکه در موقع پرداخت حق الزحمه ماهانه پیمانکار  حق بیمه ـ(1-1

گانه صادر و به تامین اجتماعی ارسال خواهد شد و هم چنین پیمانکار  موظف به ارائه اظهار نامه سازمان تامین اجتماعی و دریافت مفاصا جدا

 حساب ذیربط حس  مورد می باشد . 

 مورد نظر کارفرما بکار بگمارد پیمانکار موظف است بر اساس نیاز کارفرما عوامل خود را در تمامی ساعات شبانه روز و بر اساس برنامه  ـ(1-1

 ( تعهدات کارفرما:6ماده 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 های الزم به پیمانکار معرفی نماید . (ـ کارفرما گروه نظارت را به عنوان نماینده خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی7 -1

 (ـ کارفرما موظف است صورت وضعیت های پیمانکار را طبق قرارداد پرداخت نماید . 7 -2

 (ـ کارفرما متعهد می شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد . 7 -3

 وهر نوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را ازپیمانکار اخذ نماید.  تکالیف قانونیجکلیه واجرایج(ـ کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام تعهدات7 -1

 دخالتی درامور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر نحوه مدیریت و .... از خود سل  می نماید .کارفرما حق هر گونه  (ـ7 -1

کارفرما موظف است با اعالم وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه پرسنل پیمانکار از سوی  -(7 – 7

له صورت می گیرد با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد و ضبط وثیقه حسن انجام تعهدات پیمانکار ذیربط که پس از دو بار اخطار با فاص

 اقدام نماید و پس از آن عقد قرارداد با پیمانکار مزبور ممنوع می باشد

 واموراجتماعی استان ارسال گردد .اداره تعاون، کار ای از قرارداد می باید برای  از سوی مدیریت  بیمارستان پس ازامضا ء قرارداد نسخه -(1-7  

 ( تعهدات پیمانكار:1ماده 

% )پنج درصد(  از جمع کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین تعهد انجام تعهدات )دارای اعتبار و 1پیمانکار قبل از عقد قرارداد باید به میزان  -(1-1

ت استرداد ضمانتنامه منوط به ارایه تسویه حساب قطعی کارکنان پیمانکارو قابلیت تمدید در  طول مدت قرارداد( تهیه و تحویل نماید بدیهی اس

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

هر پرداخت را به عنوان تضمین  حسن انجام کار از پیمانکار کسر و در پایان  % از10قانون تأمین اجتماعی، کارفرما 38در اجرای ماده  -(2-1

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.

الی که در نتیجه فعل یا ترک فعل یا قصور پیمانکار یا پرسنل و نمایندگان او در جریان مسئولیت تامین و تادیه هر گونه خسارت جانی و م -(3-1

این قرارداد به هر شخص اعم از پرسنل پیمانکار و کارفرما اموال3 وسایل و تجهیزات و تاسیسات و یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی، 

ی یا سایر قوانین جزایی اسالمی، من جمله قانون دیات منحصرا به عهده پیمانکار می خصوصی و یا دولتی وارد گردد مطابق قانون مسئولیت مدن

سارت باشد و کارفرما در این زمینه هیچگونه مسئولیتی اعم از کیفری و حقوقی نخواهد داشت و پیمانکار مکلف است کارفرما را در قبال هرگونه خ

  .و دعاوی مربوط مصون بدارد 

اداره تعاون ،کارو امور اجتماعی نکار در هنگام برنده شدن در حال اخذ گواهینامه صالحیت ایمنی بوده و طی نامه از سوی در صورتیکه پیما -(1-1

نسبت به ارائه  اداره تعاون ،کارو امور اجتماعی استانمی باید بعد از زمان عقد قرارداد ظرف مدت زمان اعالمی از سوی  این موضوع اعالم شده 

صالحیت ایمنی در زمان مقرر  باشد و در صورت عدم ارائه گواهینامه ی نماید که پیگیری این موضوع  نیز بر عهده گروه نظارت میگواهینامه ایمن

امتناع پیمانکار از عدم پیگیری و ارائه گواهینامه ضمن رعایت موارد فوق  موضوع به اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان  ، از سوی پیمانکار

 . شود کس  تکلیف اعالم میبرای 

های اداری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع اجرای کلیه منشور اخالقی دستگاه انجام و رعایت کلیه موازین شرعی، شئونات اسالمی و -(1-1

درمحل گی ظاهری( شناسی،خوشرویی، متانت، ادب و نزاکت در رفتار، ارایه خدمات با رعایت عدالت و انصاف، حفظ اسرار، آراست)شامل وقت

باشد و  می موضوع قرارداد توسط پیمانکار، پرسنل وعوامل پیمانکار با پرسنل و بیماران بیمارستان الزامی بوده و تضمین اجرای آن بر عهده پیمانکار

طبق ردیف یک پیوست  از مبلغ ماهانه کل قرارداد درصد) دودهم درصد ( 032در صورت عدم رعایت موارد فوق و اعالم گزارش هر گونه تخلف، 

شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از کل کارکرد و صورت وضعیت ماهانه پیمانکارکسر می 

ید  پیمانکار با فرد با باشد و می گردد  وجوابگویی به شکایات انجام شده  بدلیل عدم رعایت این بند توسط عوامل طرف دوم  بر عهده پیمانکار می



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

ر حق خاطی برخورد نموده و در صورت اعالم عدم صالحیت فرد توسط بیمارستان با رعایت تمام موارد قانونی اقدام به اخراج فرد نموده و پیمانکا

ارداد اقدام به جذب فرد دارای بکارگیری فرد اخراج شده را در طول مدت قرارداد ندارد و با رعایت مفاد این قرارداد بالفاصله براساس مفاد این قر

 صالحیت از نظر کارفرما نماید 

این قرارداد و بر اساس برنامه مورد  1-1پیمانکار موظف است بر اساس نیاز کارفرما عوامل خود را در تمامی ساعات اعالمی در جدول بند  ـ(7-1

کل نیروهای مورد 1-1نظر کارفرما بکار بگمارد به گونه ای که در تمام مدت قرارداد اعم از تعطیل و غیرتعطیل طبق شرح وظایف مندرج در بند 

بایستی تعداد نیرو به تناس  حجم کار توسط پیمانکار تامین شود به  ز در محل کار حضور دائم داشته باشند و در مواقع لزوم واضطرار نیز مینیا

ی و ای که کلیه امور به موقع انجام شود و هیچ خللی در انجام امور قرارداد پیش نیاید و به هنگام مرخصی عوامل پیمانکار اعم از استحقاق گونه

مبلغی بمیزان  به ازاء هر ساعت مکلف به جایگزینی عوامل خود میباشد  که درصورت عدم رعایت  غیبت های غیر موجهاستعالجی و زایمان و 

 ریال ) بحروف یکصد و هشتاد هزار ریال (کسر میگردد180000

آنان، جایگزین وی از سوی طرف دوم به واحـد نظارت باید قبل از موافقت با مرخصی  درصورت درخواست مرخصی عوامل پیمانکار، می -(1-1

 این قرارداد در صورت عدم انجام قابل اجرا میباشد . 1-7مرکز معرفی شود در غیر اینصورت  مفاد بند 

یر کپی شناسنامه ، درابتدای قرارداد پیمانکار مکلف به ارائه لیست اسامی نیروهای خود و مسئولیت های آنان را به همراه پرونده پرسنلی نظ -(8-1

و  کارت ملی ،گواهی معاینات دوره ای سالمت و عدم اعتیاد و سایر مدارک مورد نیاز گروه نظارت را به همراه یک برگ قرارداد فی مابین شرکت

حیت پرسنل پیمانکار پرسنل بر مبنای قوانین  وزارت کار و امور اجتماعی و طرح طبقه بندی مشاغل به گروه نظارت ارایه نماید که تایید و صال

منوط به تشخیص و صالحدید گروه نظارت خواهد بود که طبق مقررات خاص خود و پس از تایید صالحیت به ترتی  از سوی گروه نظارت ،واحد 

رند پیمانکار حراست و هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی میباشد و در صورتیکه افراد پرسنل پیمانکار به شرح فوق مورد تائید صالحیت قرار نگی

رفی مکلف است  بدون ایجاد وقفه کاری و ظرف مدت دو روز اقدام به جایگزین فرد با صالحیت نماید در غیر اینصورت به ازاء هر روز تاخیردر مع

یین و تائید درصد ) بحروف دو دهم درصد (از مبلغ ماهانه کل طبق ردیف شماره چهار  پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تع 032فرد جایگزین

صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت کسر می گردد و در صورت اعالم عدم صالحیت فردی پس از بکارگیری و در حین کار از سوی 

ج و کارفرما، پیمانکار مکـلف به معـرفی فردی جدید با صالحیت اعالم شده می باشد لذا رعایت شرح فوق الزم االجرا  می باشد و در مورد اخرا

 میباشد  1-7بکارگیری در طول مدت قرارداد از سوی پیمانکار نیز  مفاد این ماده صادق میباشد و کسر این بند عالوه بر کسر کسورات براساس بند 

ید پیمانکار مکلف به تهیه دستگاه حضور و غیاب برای ثبت ورود و خروج عوامل و پرسنل خود میباشد که سیستم حضور وغیاب پیمانکار با -(3-1

باشد تا  فقط از نوع اثر انگشتی باشد و انواع دیگر مورد تائید نمی باشد . نرم افزار سیستم حضور و غیاب باید دارای قابلیت شبکه شدن را داشته

های  های قبلی امکان بررسی داشته باشند.در مورد مرخصی گروه نظارت مرکزبتوانند درهرلحظه نسبت به نیروهای حاضردرشیفت موجود و شیفت

اندازی  باشد و پسورد راه نمی گروه نظارت تائید مورد روش این از غیرو در زمان ورود وخروج نسبت به ثبت اثرانگشت اقدام نمایند باید پرسنل ساعتی

این بند به  دستگاهها  نزد گروه نظارت باشد که ورود و خروج نیروها و عوامل قابل استناد و مشاهده گروه نظارت باشد که درصورت عدم رعایت

طبق ردیف پنج پیوست شماره یک قرارداد  مبلغ ماهانه کل قرارداد)بحروف دو صدم (0302ازاء هر بار مشاهده عدم رعایت این بند  مبلغی بمیزان 

 به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از کارکرد وصورت وضعیت ماهانه پیمانکارکسر می گردد 

شود تردد داشته باشند که در صورت عدم رعایت این موضوع  عوامل پیمانکار می باید در ساعات کاری که از سوی گروه نظارت اعالم می -(10-1

ساعات تاخیر در ورود و تعجیل در خروج عوامل پرسنل از  در صورت تکرار،در بار اول به پیمانکار این موضوع اعالم و ابالغ اخطارمی شود و 

 خواهد شد. 1-7ثبت ورود و خروج  مستخرج و اقدام کسر به ازاء زمان تاخیرات و تعجیل عوامل براساس طبق  مفاد بند دستگاه 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

باید این آموزش ها به هزینه پیمانکار در طول مدت  در صورت اعالم واحـد نظارت بیمارستان مبنی بر نیاز  آموزش پرسنل پیمانکار می -(11-1

پرسنل  پیمانکار، متعهد به آموزش موارد مطرح شده  از سوی گروه نظارت در راستای سیستم ارزشیابی بیمارستان و ...، به قرارداد انجام گیرد لذا

های آموزشی اجباری، کتابچه ها و بروشورهای آموزشی و ...(  دوره ها، تحت امر خودو همکاری با مرکز در این خصوص)آموزش رسالت، خط مشی

طبق ردیف هفت پیوست شماره یک  از مبلغ ماهانه کل قرارداد درصد 0302عدم انجام و رعایت این بند از سوی پیمانکار که در صورت  باشد می

 قرارداد به هنگام تعیین و تائیدصورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از کارکرد وصورت وضعیت ماهانه پیمانکارکسر می گردد 

مانکار برای انجام صحیح ، قانونی و براساس درخواست کارفرما با رعایت کلیه مفاد و موضوع این بعهده مسئولیت آموزش کلیه پرسنل پیـ (12-1

باشد بدیهی است مسئولیت هرگونه حادثه برای کارگران جزاً وکالً به عهده طرف دوم خواهد بود وطرف اول هیچ گونه مسئولیتی در  پیمانکار می

 این مورد ندارد

های آموزشی، جهت پرسنل پیمانکار نماید ، پیمانکارمتعهد به پرداخت هزینه به  ه بیمارستان ، خود اقدام به برگزاری دورهدر مواردی ک -(13-1 

 بیمارستان می باشد .

نظر و پرداخت به موقع حقوق پرسنل وکلیه کسور قانونی متعلقه به قرارداد منعقد شده با پیمانکار اعم از مالیات،حق بیمه پرسنل تحت -(11-1

بایست توان مالی پرداخت حقوق کامل  پیمانکار می باشددر کل مدت قرارداد بر عهده پیمانکار می …همچنین بیمه و مالیات متعلقه به قرارداد و

سنل تحت موقع حقوق ومزایای ماهانه پرو پیمانکار، تحت هر شرایطی موظف 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  بدلیل تواند بدالیل عدم پرداخت حقباشد و نمیپوشش خود می

قوق و مزایای باید ح لذا پیمانکار میعدم دریافت مطالبات خود از کارفرما حق ندارد در پرداخت حقوق ومزایای ماهیانه عوامل خود کوتاهی نماید  

و... را هر ماهه پرسنل خود را حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید و مدارک پرداخت از قبیل واریزی حقوق به حساب عوامل خود و تائیدیه بانک 

از مبلغ ماهانه کل  صد(درصد)بحروف دو دهم در032باید به گروه نظارت ارائه نماید که در صورت عدم انجام و رعایت این بند از سوی پیمانکار  می

طبق ردیف هشت  پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از کارکرد وصورت  قرارداد

 باشد. وپرداخت به موقع مساعده و عیدی و پاداش در زمان مقرر مشمول مفاد این بند میوضعیت ماهانه پیمانکارکسر می گردد 

 الزحمه ماهیانه پیمانکار نماید  پرداخت هرسه ماه حقوق و مزایای عوامل خود ، اقدام به پرداخت حق از پس مکلف است حداکثر کارفرما -(1-11-1

کارفرما و مورد قبول با کیفیت مورد نظر پیمانکار مکلف اند انجام وظایف محوله براساس این قرارداد را به نحوه بسیار مطلوب و  عوامل  ـ(11-1

شود به انجام  اعالم می بیمارستان  نظارت واحد در ساعات تعیین شده و بر اساس دستورالعمل برنامه زمانی )کتبی یا شفاهی( که از سوی در زمان و

ر انجام شده را در برساند و در صورتیکه عوامل پیمانکار کیفیت انجام خدمات ، نظافت و سایر امور محوله مورد قبول گروه نظارت نباشد و یا کا

طبق ردیف نه پیوست شماره  از مبلغ ماهانه کل قرارداد )بحروف دو دهم درصد( درصد 032 زمان مقرر انجام ندهند کار خدمات را رعایت ننماید

 . ددیک قرارداد به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از حق الزحمه کل  ماهانه پیمانکارکسر می گر

بطور کامل و به تن کنند و لباس فرم   هنگام کار و در طول شیفت کاری با رعایت دستورالعمل های جاری باید به  پیمانکارمی عوامل کلیه ـ(17-1

ند و یا همواره رعایت اصول بهداشتی از سوی عوامل پیمانکار رعایت گردد و در صورتیکه پرسنل به هنگام کار از اونیفرم بطور کامل استفاده ننمای

درصد )دو  032پیمانکار تبی به لباسهای آنها کثیف بوده و رعایت اصول بهداشتی رعایت نشده باشد درصورت هربار مشاهده ضمن  ابالغ اعالم ک

طبق ردیف ده پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه  دهم درصد( از مبلغ ماهانه کل قرارداد

 .نظارت از کارکرد وصورت وضعیت ماهانه پیمانکارکسر می گردد

االختیار خود  بغیر از نیروهای بکارگیری شده برای انجام موضوع قرارداد را بعنوان نماینده تامباید یک نفر را از عوامل خود  پیمانکار می -(11-1

 )جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی نماید که بصورت مقیم در شیفت صبح در محل



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

حلهای موضوع قرارداد بازدیدهای الزم را داشته و مرتباً گزارشات الزم را ارائه دهد و موقعیت خود را موضوع قرارداد حضور و بطور مستمر از کلیه م

پیمانکار مکلف است به تهیه   به همین منظور با طرف اول و دستگاه نظارت در شبانه روز هماهنگ نماید و همواره در دسترس گروه نظارت باشد

و پرداخت حقوق و مزایای این  شود( اقدام نماید تا به سهولت امکان دسترسی ممکن شود ارفرما اعالم مییک خط تلفن همراه با شماره )که به ک

  نماینده برعهده پیمانکار واز سوی کارفرما هیچ هزینه ای برای بکارگیری این عوامل توسط پیمانکار پرداخت نمی شود و در صورت عدم انجام

شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه بق ردیف یازده پیوست طاز مبلغ ماهانه کل قرارداد  یک درصد

 نظارت از کارکرد وصورت وضعیت ماهانه پیمانکارکسر می گردد

جدید نماید در  در صورت عدم رضایت گروه نظارت از نماینده ،پیمانکار مکلف است ظرف مدت سه روز اقدام به جایگزین نمودن نماینده -(18-1

 الزم االجرا میباشد  1-11غیر اینصورت مفاد بند 

پرداخت مبلغ قرارداد ماهانه منوط به ارائه اصل مدارک پرداخت حق بیمه پرسنل پیمانکار و بیمه قرارداد وارائه لیست پرداخت حقوق  -(13-1

 پرسنل پیمانکار از طریق سیستم بانکی، خواهد بود.

گونه دخانیات توسط پرسنل پیمانکار در محل موضوع قرارداد و حین انجام کار ممنوع است که به ازاء هر بار مشاهده  ضمن استعمال هر  -(20-1

درصد)دو صدم درصد(  ازحق الزحمه ماهانه  طبق ردیف شماره  دوازده پیوست یک قرارداد به هنگام 0302ابالغ اخطار کتبی درصدی بمیزان 

 توسط گروه نظارت از حق الزحمه پیمانکار کسر می گردد.تعیین وتائید صورت وضعیت 

( تهیه لباس  وکفش کار برای پرسنل بکارگیری شده، دستکش عادی و صنعتی  ، ماسک، عینک ایمنی کف ساپ)در صورت نیاز و اعالم 21-1

ه تعداد الزم و بر اساس کیفیت موردنظر گروه کارفرما برای استفاده موردی (، سم پاش و سایر وسایل، تجهیزات و ملزومات ایمنی مورد نیاز  ب

دو بار  نظارت  و برابر دستورالعملهای قانونی و جاری کشور به عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار موظف است در سال و یا در طی مدت قراردادخود 

)دو دهم  درصد032در صورت عدم رعایت این بند بمیزان لباس کار و دوبارکفش و ... را باکیفیت موردنظر و مورد قبول گروه نظارت تهیه نمایدکه 

الزحمه  تائید صورت وضعیت توسط گروه نظارت ازحق الزحمه ماهانه طبق ردیف شماره سیزده  پیوست یک قرارداد به هنگام تعیین و درصد( ازحق

 پیمانکار کسر می گردد

وامل  پیمانکار به منظور اجرای موضوع قرارداد خارج از مفاد این قرارداد، طرف در صورت نیاز وسائل و تجهیزات مانند لوازم ایمنی و .. ع ـ(22-1

 دوم موظف به تهیه آنها می باشد فلذا  طرف اول در صورت بروز حادثه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. 

 وه نظارت تایید گردد کیفیت تمامی لباس ها می باید قبل از توزیع توسط پیمانکار در بین پرسنل توسط گر -(23-1

 لباس کار می بایست طبق نمونه اعالم شده گروه نظارت  باشد  -(21-1

 تهیه غذا و سرویس ایاب و ذهاب، قند، چای، لوازم التحریر و امکانات بیتوته و کار شبانه درمحل موضوع قرارداد و سایر مایحتاج نیروهای  ـ(21-1

 شده به عهده پیمانکار می باشد بکارگیری 

درصورت استفاده استفاده عوامل پیمانکار از غذای بیمارستان مکلف به پرداخت هزینه و تهیه فیش غذا میباشند در صورت ارائه غذا از  ـ(27-1

ین عیسوی بیمارستان به عوامل پیمانکار ، مبلغ غذا براساس هزینه غذای آزاد محاسبه و طبق ردیف شماره چهارده  پیوست یک قرارداد به هنگام ت

 گردد وتائید صورت وضعیت توسط گروه نظارت از حق الزحمه پیمانکار کسر می

نظارت موردی نیز از سوی مدیریت خدمات و پشتیبانی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین صورت می پذیرد که  ـ(21-1

تعهدات خود گروه نظارت  مکلف است براساس نظرات مدیریت خدمات و براساس گزارش این نمایندگان در صورت کوتاهی کار پیمانکار از انجام  

 پشتیبانی  دانشگاه اقدام به کسر کسورات در اولین پرداختی به پیمانکار نماید . 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

صات و درابتدای قرارداد با حضور پیمانکار و گروه نظارت و نماینده مدیریت بیمارستان با تنظیم صورتجلسه ای که حاوی تعداد، مشخ ـ(28-1

وضعیت فعلی دستگاههای امبوالنس و سایر دستگاههای تحویلی  می باشد را تحویل پیمانکارمی نماید که این صورتجلسه جزو الینفک قرارداد 

خواهد بود و می باید ضمیمه اولین پرداخت صورت وضعیت پیمانکار شود مسئولیت سالم  بودن کلیه خودروها و دستگاهها پس از تحویل و تحول 

ر طول مدت قرارداد همچنان به عهده طرف دوم می باشد  و پس از پایان قرارداد پیمانکار مکلف است طی صورتجلسه ای کلیه اقالم تحویل د

برداری گرفته در ابتدای قرارداد را بهمراه کلیه  دستگاهها و تجهیزات جدید خریداری شده در طول مدت قرارداد را سالم، بدون عی  و قابل بهره 

 ویل گروه نظارت نماید تح

 باشد ذیصالح برعهده پیمانکار می  حل اختالف کارگری و سایرمراجع های پیمانکاردر هیات عوامل شکایات هرگونه پاسخگویی به ـ(23-1

اینصورت از محل در غیر در صورت مفقود شدن وسایل و تجهیزات تحویلی به پیمانکار  ،پیمانکار مکلف به تهیه عین آن کاال بوده در  ـ(30-1

 کلیه  مطالبات و یا وثیقه های نزد کارفرما کسر شده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد

 پیمانکار مکلف است وثیقه مورد قبول کارفرما )عالوه بر وثیقه حسن انجام تعهدات(  در ابتدای قرارداد  به میزان مبلغ کارشناسی اعالمی ـ(31-1

از سوی طرف دوم بابت  قیمت آمبوالنس ها و سایر وسایل تحویلی در ابتدای قرارداد  را تحویل طرف اول نماید که اخذ این وثیقه ظرف مدت 

 فته پس از انعقاد قرارداد به عهده گروه نظارت میباشد یک ه

در  1-31در طول مدت قرارداد ممکن است وسایل ،خودرو و سایر تجهیزات نیز به پیمانکار تحویل داده شود که اخذ وثیقه به شرح بند ـ(32-1

 طول مدت قرارداد نیز برعهده گروه نظارت میباشد .

از پرداخت حقوق ماهانه ،  فایل ارائه شده به سازمان بیمه تامین اجتماعی را پس از تائید عامل محترم مالی  پیمانکار می باید  شرکت پس ـ(33-1

گذاری نموده و بار  http://Karkonan.behdasht.gov.irبیمارستان شهدای آبیک و اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه درسامانه به آدرس: 

 اطالعات مورد نیاز اعالمی را براساس شیوه نامه مندرج در سامانه مذکور را تکمیل نمائید.

پیمانکار مکلف است در پایان قرارداد اقدام به اخذ گواهی خالفی دو آمبوالنس تحویلی در طول مدت قرارداد میباشد و پرداخت تمام  ـ(31-1

پیمانکار میباشد که می باید در پایان قرارداد اقدام به تسویه آن نماید در غیر اینصورت از هر گونه مطالبات و خالفی هر دو آمبوالنس برعهده 

 های پیمانکار قابل وصول می باشد و در این مورد پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد  وثیقه

، پیمانکار در هر حال )مقصر بودن و یا نبودن راننده های پیمانکار(  های تحویلی در صورت تصادف راننده های پیمانکار با آمبوالنس ـ(31-1

 باشد  موظف به جبران ضرر و زیان وارده به کارفرما می

 باشد  اعالمی از سوی گروه نظارت برعهده کارفرما می مستند ارائه مدارک درطول مدت قراردادهزینه بنزین براساس دستورالعمل چگونگی ـ(37-1

 هزینه تعویض روغن ،و سایر تعمیرات مورد نیاز که مورد تایید گروه نظارت باشد برعهده کارفرما میباشد -(31-1

هزینه کلیه تعمیرات و صدمات وارده به آمبوالنس ها که براساس اهمل ،کم کاری راننده پیمانکار صورت پذیرد و مورد تایید گروه نظارت  ـ(38-1

دانشگاه برعهده پیمانکارمی باشد که  منتخ  کارشناسان هزینه این تعمیرات وخسارات براساس نظریه کارشناسی نباشد برعهده پیمانکار بوده و

باید در وجه کارفرما پرداخت شود در غیر اینصورت از محل کلیه مطالبات و یا وثیقه های نزد کارفرما کسر شده و پیمانکار حق هیچگونه جمی

 اعتراضی را ندارد .

در اثرسهل انگاری خسارتی به وسایل و تجهیزات و...کارفرما توسط عوامل پیمانکار وارد آید پیمانکار موظف به جبران خسارت  چنانچه ـ(33-1

تواند برآورد و  ا تعیین می گرددکه کارفرما می براساس نظریه کارشناسی کارشناسان منتخ  دانشگاه باشد و تشخیص و میزان خسارت وارده می

 و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.ها ، ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت اخذ خسارت نماید  وارده طبق از محل طل میزان خسارت 

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


 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

ای از بیمارستان ندارند که در صورت مشاهده و انجام این موضوع توسط عوامل پیمانکار  پیمانکار وعوامل وی حق خارج کردن هیچ وسیلهـ (10-1

 گردد تعیین میرا  براساس نظریه کارشناسی کارشناسان منتخ  دانشگاه خسارت میزان و تشخیص و باشد می وارده خسارت جبران به موظف پیمانکار

و پیمانکار حق های شرکت اخذ خسارت نماید  که کارفرما می تواند برآورد و میزان خسارت وارده طبق از محل طل  ها، ضمانت نامه ها و سپرده

 را ندارد هیچگونه اعتراضی

 خارج کردن وسایل مربوط به طرف دوم پس از هماهنگی با گروه نظارت صورت پذیرد  .ـ (11-1

پیمانکار موظف به اجرای تعهدات و اقدام کلیه موارد مورد تعهد بوده در صورت اهمال وظایف توسط پیمانکار و عوامل وی از اجرای  -(12-1

 هرگونه صدمه و بروز حوادث مالی و جانی بعهده و هزینه پیمانکار می باشد.دقیق مفاد این قرارداد در صورت بروز  

میکروبی و غیره(  – کار و حفاظت بیمارستانی )فیزیکی باید کلیه افراد و عوامل خود را مکلف به رعایت کلیه مقررات ایمنی پیمانکار می -(13-1

  .ایشان خواهد بودبنماید و مسئولیت عدم توجه به این مقررات مستقیما به عهده 

رداد پیمانکار حق بکارگیری اتباع خارجی را در اجرای قرارداد نداردو  پرسنل پیمانکار باید دارای شرایط احراز اعالمی براساس مفاد این قرا ـ(44-7

 باشند. می

 ازنیروهاوعامل خودراصرفا بابت امور موضوع قرارداد استفاده نماید.  بایست پیمانکارمی-(11-1

میزان مفاد این قرارداد جهت انجام خدمات موضوع  گردد نیروی انسانی واجد شرایط، امکانات و تجهیزات را به پیمانکار قرارداد متعهد می ـ(17-1

 قرارداد به کار گیرد .

تشخیص، صالحدید و  )بهگردد لذا  پیمانکار موظف است نیروهای موردنیاز  با توجه به اینکه موضوع پیمان بصورت حجمی واگذار میـ (11-1

روز در محل مستقر نماید به نحوی که هیچگونه خللی در  هماهنگی کارفرما( را در کلیه ایام اعم از تعطیل وغیرتعطیل و در تمامی ساعات شبانه

 انجام موضوع قرارداد پیش نیاید. 

ماهر، آموزش دیده و با تجربه به شرح شرایط و مشخصات پیمانکار موظف است جهت کلیه امور موضوع قرارداد از پرسنل تمام وقت ،  -(18-1

 این قرارداد بکار گمارد

پیمانکار حق بکارگیری اقوام درجه یک کارکنان بیمارستان شهدای آبیک را بعنوان عوامل خود برای انجام موضوع قرارداد را ندارد ودر  -(13-1

می باید در اسرع وقت اقدام به جایگزین نمودن فرد جدیدی با رعایت مفاد این قرارداد صورت اثبات و اعالم ان از سوی گروه نظارت و یا دانشگاه  

 نماید که نحوه کسورات قرارداد نیز به این بند جاری میباشد  

یا ورود به ( کلیه نیروهای به کارگیری شده باید قبالً توسط طرف دوم در رابطه با فضاهای کاری محل موضوع قرارداد و نحوه انجام کار و 10-1

 هر فضا اطالعات الزم را کس  کرده و توجیه شده باشند.

 پیمانکار موظف است در راستای انجام موضوع قرارداد حداکثر صرفه جویی در مصرف سوخت 3 آب 3 برق را بنماید. ـ(11-1

 تعیین اولویت اجرای  مفاد موضوع قرارداد توسط بیمارستان شهدای آبیک میباشد . ـ(12-1

طرف دوم کلیه خیارات قانونی من جمله خیارات غبن فاحش و سایر خیارات را از خود ساقط و هرگونه مسئولیت حقوقی و جزایی حاصله  ـ(13-1 

  از اجرای موضوع قرارداد به عهده ایشان می باشد.

این قرارداد بوده ودر خصوص  الینفک ضمایمکلیه مفاد وقوانینی که بهنگام برگزاری مناقصه در قال   اسناد مناقصه اعالم شده  جزء -ـ(11-1

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



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

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 ـ(11-1

ه توافق کتبی به منزله تصریح در و هرگون 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  31طرف دوم مکلف به تمکین ماده در غیر اینصورت قرارداد خواهد بود

  کشور می باشد

 نشگاه را برای امور موضوع قرارداد نداردپیمانکارحق بکارگیری پرسنل اخراج شده ازمراکزدرمانی زیر مجموعه و سایر واحدهای دا ـ(17-1

 روز کتباً به کارفرما اعالم گردد  1بایست ظرف مدت هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد را اعم از تغییر در اساسنامه و ... می ـ(11-1

مدت این قرارداد و یا بعد از اتمام آن ارسال شود ای از موسسه حسابرسی منتخ  هیأت امناء دانشگاه برای طرف دوم در طول هر گاه نامه ـ(18-1

ی و طی آن درخواستی را بطور کامل و صحیح تهیه نموده و در زمان مقرر به صورت کتبی با امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت بر اساس آخرین آگه

 تغییرات شرکت به آدرس خواسته شده ارسال نماید.

 های تحت پوشش باید با هماهنگی قبلی کارفرما صورت پذیرد.تعویض ، بکارگیری و اخراج  نیرو ـ(13-1

 تعداد نیروها ، در هر شیفت باید جوابگوی حجم کار درخواستی مرکز زیر  نظر کارشناس مسئول تغذیه مرکز باشد. ـ(70-1

 نیروهای شیفت عصر، ترجیحا مستقل از نیروهای شیفت صبح انتخاب گردند. ـ(71-1

 درصد تعداد نیروهای شیفت عصر ، می توانند از نیروهای شیفت صبح انتخاب گردند 21حداکثر  ـ(72-1

 استفاده از نیروی کارآموز )دبیرستانی و هنرستانی و دانشجو و ...( جهت انجام موضوع قرارداد ممنوع می باشد ـ(73-1

کار ، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت  کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قانونـ (71-1 

 کار و امور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع ذیصالح هیچگونه مسئولیتی ندارد .

قانون کار  13رای تبصره یک ماده کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد و دستگاههای اجرایی جز در اج ـ(1– 71

 هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت . 

 اجرای طبقه بندی مشاغل عوامل پیمانکاربعهده شرکت پیمانکاربوده ودانشگاه دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی رابعهده نخواهدداشت ـ(77-1

موضوع ذخیره مزایای پایان کار نیروی عوامل  21و ماده  73تا  11و  28مواد  پیمانکار ملزم به رعایت مفاد مندرج در قانون کار خصوصا ـ(71-1

 خود می باشد

قانون مجازات اسالمی مطلع است وکارکنان خود  182قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده  21پیمانکار اعتراف می نماید از اصل  ـ(78-1

 را ملزم به رعایت آنها نماید.

 موظف است پرسنل خود را براساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید.پیمانکار ـ (73-1

سویه حساب نهایی در پایان قرارداد منوط به ارائه گواهی تسویه حساب پرسنل، بیمه تأمین اجتماعی و اداره دارایی بوده و در غیر ـ ت(10-1

 کارفرما  ضبط خواهد شد. اینصورت سپرده حسن انجام کار و تعهد انجام کار پیمانکار به نفع

های علوم پزشکی مصوب  یین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها و دانشکدهآ کلیه قوانین مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کار، ـ(11-1

 باشد . االجرا می هیات امنا وسایر قوانینی که بر انجام موضوع قرارداد برآن جاری است ازسوی هر دو طرف  الزم

نماید مکتوم داشته و از افشاءآن خودداری نماید و تعهد  پیمانکار بایستی هر گونه اطالعاتی را که در نتیجه اجرای قرارداد کس  می ـ(12-1

این  از پیمانکاردراین خصوص بطورمداوم بوده و مسئولیت وی در این زمینه با اتمام کار وپایان قرارداد قطع نخواهد شد و در صورت تخلف پیمانکار

 کارفرما )به تشخیص کارفرما( تحت عنوان افشاء سر و اطالعات کارفرما  تحت پیگرد قانونی خواهد بود.به امرعالوه بر جبران کلیه خسارت وارده 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

ن امر اثبات ها و قراردادها نیست و در صورتی که خالف اینماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در پیمانپیمانکار اقرار می ـ(13-1

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

پیمانکار به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد و در صورت تخلف ،کارفرما مجاز است بدون آنکه  ـ(11-1

اشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام و خسارت وارده را از محل محتاج به اقامه دعوی ب

 ضمانت نامه انجام تعهدات و در صورت تکاپوی ضمانت نامه از محل سایر مطالبات پیمانکار و دارائیهای پیمانکار جبران نماید..

و  باشد( )تشخیص تخلف برعهده کارفرما میدرصورت تخلف پیمانکار از انجام تعهدات و عدول از شرایط این قرارداد و پیوستهای مربوطه  ـ(11-1

کارفرما مختاراست از جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت به هر  یا اینکه ادامه قرارداد را به صالح نداند

 که خود تشخیص میدهد از محل هرگونه مطالبات و وثیقه های شرکت اقدام نمایدمیزان 

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 طرف  ـ(17-1

 دوم در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

 در صورت فسخ یکطرفه قرارداد، پیمانکار تشخیص و اقدام کارفرما را الزم االتباع دانسته و حق هر گونه اعتراض یا شکایت و ادعایی را از ـ(77-7

 خود سلب می نماید

ا نداشته و از طرف اول هیچگونه تعهدی در خصوص استخدام و پرداخت حقوق و مزایای حین کار عوامل و کارکنان موضوع این قرارداد ر ـ(18-1

 هرگونه مسئولیتی در این مورد مبرا بوده و کلیه تعهدات ذیربط به عهده طرف دوم خواهد بود.

 باشد.( پیمانکار موظف به توجیه کلیه پرسنل تحت پوشش از مفاد قرارداد می13-1

 باشد.پیمانکاروجزء بخشی ازشرح وظایف وی میماهیانه دربرنامه اکسل،ارایه فیش حقوقی ماهیانه به عهده  حقوق لیست تهیه وتنظیم ـ(80-1

 وجوه مربوط به حقوق ، مزایا ، حق الزحمه ، پاداش و سایر پرداختهای قانونی پرسنل پیمانکار )مطابق لیست تنظیمی پیمانکار( می باید از ـ(1–81

 . سوی پیمانکار به حساب بانکی بنام آنان واریز شود

به اشخاص ثالث برای اجرای مفاد قرارداد به عهده طرف دوم  بوده و کارفرما هیچگونه تعهد و تکلیفی در  پرداخت هر گونه مزد و اجرت ـ(82-1

 مقابل پیمانکار به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری نخواهد داشت. 

 ( گروه نظارت :8ماده 

 مدیریت بیمارستان شهدای آبیک به صورت مکتوب به پیمانکار میباشد گروه نظارت متشکل از نماینده یا نماینده گان معرفی شده از سوی  ـ(8 -1

 به این گروه نظارت اضافه می شود مدیریت بیمارستان شهدای آبیک که در طول قراردادو در صورت نیاز  به فرد یا افراد جدید  نیز از سوی 

وعه خود در این قرارداد معرفی نماید و تمامی موارد اعالمی و باید گروه نظارت را به تمامی پرسنل و عوامل زیرمجمطرف دوم می ـ(8 -2  

 دستورات گروه نظارت قرارداد را در چهارچوب مفاد قرارداد را رعایت و انجام نماید .

ت به هنگام کلیه پرداختها به پیمانکار با تایید گروه نظارت  در صورت  انجام دقیق و منظم موضوع قرارداد صورت می گیرد و گروه نظار ـ(8 -3

 رسیدگی صورت وضعیت پیمانکار  در صورت کوتاهی و قصور در انجام وظایف  براساس مفاد این قرارداد اقدام خواهد نمود

 نظارت براجرای تعهدات قانونی پیمانکار  وکارکنان با گروه نظارت میباشد .  ـ(8 -1

پیمانکار مکلف است کارهای اعالمی گروه نظارت را بر اساس دستورالعمل برنامه زمانی )کتبی یا شفاهی( که از سوی واحد نظارت  ـ(8 -1

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

 نشاني طرفین جهت انجام مكاتبات :  -(9ماده 

 33311112تلفن  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی قزوین شماره شماره ساختمانجادارات مجتمعجکارفرما: قزوین (ـ نشانی1-9



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 تلفن ****شماره   (ـ نشانی شرکت طرف قرارداد: قزوین ***** کدپستی ****9 -2

منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشند لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی های فوق به ج(ـ نشانی9 -3

روز یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر اینصورت کلیه نامه ها ابالغ شده تلقی و عذر 1شود در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف  تلقی می

 ی باشد .عدم اطالع پذیرفته نم

 امضاء طرفین قرارداد : –( 10ماده   

نسخه واحد تهیه و  1بند ویک پیوست )چک لیست ارزیابی گروه نظارت( ارائه شده منظم به این  قرارداد در 139ماده ،  10این قرارداد 
 تنظیم شده که پس از امضاء طرفین قرارداد الزم االجرا خواهد بود .
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: به هنگام تهیه این پیوست توسط گروه نظارت  می باید  درصدهای کسر کسور براساس مفاد قرارداد به مبلغ تبدیل شده   توضیح  مهم
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