
 

 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

  :اسناد مناقصه

تاسيسات مكانيكي و برقي  بصورت حجمي در شيفتهاي واگذاري انجام كليه امور تعمير و نگهداري و راهبري  

وكشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، واليت ،كوثر ، و ساختمانهاي شماره يک و دو ستاد،كليه  ثابت

معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و منازل اداري و  دانشگاه، واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس

 زهراجين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويينمسكوني در سطح شهر قزو

 

 تذكرات مهم : 

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

 داشته باشد.

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

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

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

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

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

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

مالی ساختمان شماره در سایت اداره خدمات دانشگاه واقع به نشانی قزوین خیابان نواب ش 11/10/1331تاریخ  12الی  11در ساعت 

 .که شرکت در این جلسه برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است  گرددیک ستاد  برگزار می

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

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

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

 
 

 

 اسناد مناقصه



 

 

 

 

    

 

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 

 

 

 مدارک ارايه شده به مناقصه

 در مناقصهنامه شرکت ـ دعوت*

 ـ شرایط شرکت در مناقصه*

 قرارداددو ـ تصویر *

 ـ شرایط عمومی و خصوصی *

 و ضمیمه آن برگ پیشنهاد قیمت -*

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

به همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت ج قرار دهد  تهیه و تکمیل نموده وضمیمه آن(  فرم پیشنهادی قیمت )ومطابق با 

 بر تحت پوشش خود رامزایای کارکنان کلیه حقوق و، آنالیزقیمت پیشنهادی و تهیه  هنگام ارائهبه گران مکلفندمناقصه

لحاظ نموده و همچنین کلیه پرداختها به کارکنان خود را  سازمان رفاه کار وامور اجتماعیقوانین و مصوبات  خرینآاساس 

 .اعمال نمایدبندی مشاغل طرح طبقهاساس  بر

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

 رعایت  براساس اخرین بخشنامه و مصوبات شورای عالی کار و یا اداره کار و اموراجتماعی  گرافراد مورد نیاز مناقصه

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

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

 ها شامل:نمونه تعهد نامه -*

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

 



 

 

 

 

    

 ـ پرسشنامه اطالعات شرکت

 فرم ارائه اطالعات شرکت جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه  -

 فرم شناسه ملی دانشگاه  -

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

 فرم بیمه نامه  - 

 خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار  -

 فرم ارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه -

 ـ فرم تعهد بیمه یا قسمتی از کار که مورد نظر کارفرما باشد

 برگه مشخصات حقوقی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی قزوین  - 

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا  -

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

 طبق جدول پیوست شماره یک قرارداد از سوی مناقصه گران  دواعالم مدارک مورد نیاز برای ارائه  -*

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

 پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 بايست منضم به اسناد مناقصه نمايد گر ميمداركي كه مناقصه

 تصویر کامل اساسنامه -*

 تصویر اگهی تاسیس-*

 تصویر اخرین اگهی تغییرات -*

به همراه تائیدیه سالیانه  برای موضوع مناقصه از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی تصویرگواهینامه صالحیت  -*

در زمان  و یا نداشتن تائیدیه سالیانهیا  معتبر نبودن زمان گواهینامه  صالحیت )که در صورت عدم ارائه گواهینامه 

 بازگشایی پاکت ب،  پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد (

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

 زگشایی پاکت ب، پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد (یا معتبر نبودن در زمان با

 ارایه تصویر گواهینامه مالیات  ارزش افزوده  -*

 ارایه تصویر کد اقتصادی و  شناسه ملی -*

 طبق جدول پیوست شماره یک قرارداد از سوی مناقصه گران  دواعالم مدارک مورد نیاز برای ارائه  -*

 

 



 

 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي       

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 

 دعوتنامه شركت در مناقصه

 
 



 

 

 

 

    

 

  دانشگاه علوم پزشكي        

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين      

 دعوت نامه شركت در مناقصه

 ای با مشخصات مشروحه ذیل شرکت نمائیدکند در مناقصهبهداشتی درمانی قزوین از شما دعوت میدانشگاه علوم پزشکی وخدمات 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینمناقصه گزار:

 های دارای شرایط اعالمی در اسناد این مناقصهشرکتکلیه  مناقصه گر:

 ای مرحلهیک عمومی نوع مناقصه:

 الزم برای انجام کار اخذ شده استـ تمامی مجوزهای 

 ـ اعتبار طرح پیش بینی شده است.

  مناقصه:موضوعـ 1

واگذاری انجام کلیه امور تعمیر ونگهداری تاسیسات بصورت حجمی در شیفتهای ثابت و کشیک مراکز آموزشی ودرمانی شهیدرجایی، 

در مجتمع پردیس دانشگاه، معاونت پژوهشی، کلیه خوابگاههای  های شماره یک و دو ستاد،کلیه واحدهای مستقر و ساختمان والیت،کوثر

 دانشجویی و منازل اداری و مسکونی در سطح شهر قزوین، بیمارستان های شفا تاکستان و امیرالمومنین بویین زهرا
 

 گردد  هنگام بازگشایی پاکات ج اعالم میبه ریال:ـ مبلغ برآورد به2

 31/10/39لغایت  11/10/31از ماه معادل یکسال  12ـ مدت اجرای قرارداد :3

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینـ کارفرما:4

 خدمات پشیبانی دانشگاه و مدیران هر یک از واحدهای موضوع مناقصه مدیریتـ دستگاه نظارت:5

که باید  ریال ودو  وششصدوپنجاههزار پانصدویک یلیونم یک و نود و هشتصد معادل ریال 002/011/931  مناقصه در شرکتـ مبلغ تضمین:6

 گزار تسلیم شود.های مشروحه ذیل، صرفاً در پاکت الف به دستگاه مناقصهبه یکی از صورت

سسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از نامه صادر شده از سوی مؤوو یا ضمانت های دولتینامه صادر شده از بانکضمانت الف:

ماه از تاریخ افتتاح 3 مدت اعتباری به مدت باید داراینامه میکه این ضمانتگزارمناقصهنفع بهایراناسالمیجمهوریمرکزی بانک

 های پیوست اسناد مناقصه تنظیم شده باشد.باید طبق فرمنامه میضمانتچنین همتمدیدباشدو دیگرنیزقابل ماه3پیشنهادهابوده وبرای



 

 

 

 

    

بانک رفاه کارگران شعبه مستقر دردانشگاه مناقصه نزد  بنام سپرده شرکت در 31101333واریز 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 ترتیب اثر داده نخواهد شد. ـ

معامالتی دانشگاهها و  کسرحسن انجام کار بر اساس آیین نامه مالی و میزان و نحوه اخذ تضمین حسن انجام تعهدات و ،مبلغ ـ7

 پرداختی پرداخت نخواهد شد .مدت قراردادپیش باشدوبه برنده مناقصه درطولبهداشتی درمانی می وخدمات پزشکیعلومهایدانشکده

باشد الزم به می 11/10/31پایان ساعت اداری  لغایت 19/10/31از تاریخ اسناد مناقصه فروش  :اسناد مناقصهفروش ـ 8

 باشد.می 10/13و در روزهای پنج شنبه  10/11باشد پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت می توضیح

ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و  –قزوین، مجتمع ادارات نواب  نشانی محل فروش اسناد مناقصه: ـ9

 واحد امور قراردادها -خدمات بهداشتی درمانی قزوین

برداشت  قابل بنام سپرده غیر 31109001که باید به شماره حساب باشد می ریال 111/111/1مبلغ به :مناقصهـ قیمت اسناد 10

تا اسناد مناقصه  ی دانشگاهواحد امور قراردادهابه رسیدآن تحویل اه کارگران مستقر درساختمان شماره یک)ستاد(واریزونزد بانک رف

 گردد.و تحویل ارایه 

توانند در  ازجهت اطالع و بازدید از مکان موضوع مناقصه خریداران اسناد مناقصه میمکان موضوع مناقصه:  جلسه بازدید ازـ 11

از مکان موضوع مناقصه بازدید بعمل آورند. دانشگاه  ضمن مراجعه و هماهنگی با مدیریت خدمات پشتیبانی  10/10/31 تاریخ

گونه مسؤولیتی در خصوص بازدید از محل موضوع مناقصه و کار و عواقب و مخارج ناشی از گزار، کارکنان و عوامل وی هیچمناقصه

عنوان جایگزینی گران از شرایط کارهای موضوع مناقصه است و نباید بهتر شدن مناقصهبازدید در راستای آگاهآن ندارند چرا که این 

کند گر ایجاد نمیگر در این بازدید تعهدی برای مناقصهبرای اسناد مناقصه تلقی شود. اطالعات شفاهی ارایه شده از سوی مناقصه

 مناقصه افزوده شود. ای مکتوب به اسنادمگر آن که طی الحاقیه

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

. که در گردددر سایت اداره خدمات دانشگاه برگزار می 11/10/31تاریخ  12الی  11 ای پیش از بازگشایی پاکات در ساعتجلسه

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

  این تغییرات جزء اسناد مناقصه خواهد بود

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

 یل اعالم نمایند.خود را به شرح ذ مکتوب انصراف



 

 

 

 

    

 19/10/1331چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه، مایل به شرکت در مناقصه نیستند مراتب را بصورت کتبی تا آخر وقت اداری تاریخ  ـ13

 .واحد امور قراردادها اطالع دهید به

یافتن این زمان محل دریافت که پس از پایان باشد می 23/10/1331تاریخ  10/11ساعت :آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ـ14

 خواهد نمود.نگران پاکات دریافت وجه از مناقصهپیشنهادها به هیچ

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

 دانشگاه.درمانی قزوین، دبیرخانه اداره حراست 

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

 .گیردصورت میبابت خرید اسناد مناقصه  واریزی

منابع دانشگاه واقع دفتر معاونت توسعه مدیریت و  در 21/10/1331در تاریخ  :سیون بازگشایی پاکات الف، ب، ججلسه کمیتاریخ ـ 17

در قزوین، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین بازگشایی و خوانده شده و 

 متعاقباً اعالم نتیجه خواهد شد.

گران ایی پاکات ج از مناقصهـبازگش گامـبه هن: گران در جلسه بازگشایی پاکات حاوی قیمت پیشنهادیمناقصهشرکت ـ نحوه 18

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



 

 

 

 

    

 : يط اختصاصي مناقصهشرا

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

 ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد. ودقت مطالعه کرده 

های موجود در این خصوص با نامه ها و آئینبخشنامه و قوانیناند طبق دهندگان با هم تبانی کرده ـ هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد*

 آنان رفتار خواهد شد.

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

گزار )واحد امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات مراتب را کتباً به اطالع مناقصه ،خرید اسناد و مدارک مناقصه اتمام زمان

 رمانی( اعالم و تحویل نموده و طی این درخواست مکتوب تقاضای توضیح کتبی نمایند.بهداشتی د

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 اسخ پرسش و پاگر بعد از جلسه  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*

از آنجا که ممکن است تجدیدنظر یا اصالح و گردد چنین موردی پیش آید مراتب به کلیه خریداران اسناد مناقصه بصورت مکتوب ابالغ می

تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با گزار میها باشد در این صورت دستگاه مناقصهو مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت در اسناد

و  اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدیدنظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

 . نمایدبدهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را  پیشنهاد ه پیشنهادها قبل از مراتب مزبور تسلیم شده باشد.در صورتی ک

*ـ به هنگام خرید اسناد مناقصه توسط متقاضیان شرکت در مناقصه طی فرمی،از مناقصه گران درخواست میگردد که اطالعات صحیح خود 

پستی و ...خود را اعالم دارند تا در مواقع لزوم مانند تغییرات احتمالی اسناد مناقصه به انها به در مورد شماره فاکس ،شماره تلفن ،آدرس 

 واسطه این اطالعات دسترسی داشته و موارد تغییر اعالم شود  که در صورت بروز تغییرات در اسناد مناقصه) قبل یا پس از اتمام زمان فروش

ریق شماره فاکس اعالم شده ارسال میگرددکه در صورت ارسال و اخذ تاییدیه  این ارسال به معنی اسناد مناقصه(، این موضوع در ابتدا از ط

 اعالم وارسال قطعی تغییرات میباشد و در صورت عدم امکان ارسال تغییرات  توسط مناقصه گزار از طریق  فاکس ،در مرحله دوم  تغییرات به 

ه تک تک خریداران اسناد مناقصه که از طریق فاکس امکان اعالم نبوده  اعالم میگردد شماره تماسی که در فرم فوق الذکر اعالم شده ب

)چرا که  ممکن است بدلیل ارسال مدارک از طریق پست این تغییرات به موقع به دست مناقصه گران نرسد( که این تماس انجام شده و 

قانونی به شرکت کنندگان بابت تغییرات انجام شده میباشد و در صورت  اعالم تلفنی )جهت دریافت اسنادتغییرات به مناقصه گر( مبنا اعالم

گردد لذا  اعالم عدم امکان اعالم تغییرات از طریق فاکس و شماره تلفن ، موضوع تغییرات به آدرس پستی اعالمی مناقصه گران  ارسال می

رس پستی( مبناء اعالم تغییرات به شرح فوق الذکر می باشد اطالعات مناقصه گران درفرم صدراالشاره )اعم ازشماره فاکس،تلفن تماس وآد

گزار که در صورت عدم ارایه اطالعات صحیح توسط خریداران اسناد مناقصه این موضوع و تبعات قانونی آن بر عهده آنان بوده و مناقصه

 شت.گونه مسؤولیتی در این خصوص نداشته و نخواهد دابدلیل این عدم ارایه اطالعات صحیح هیچ



 

 

 

 

    

بنام سپرده  31109001باید به شماره باشد که قبل از انعقاد قرارداد میبرنده مناقصه میعهده  های مرتبط به انتشار آگهی برـ کلیه هزینه*

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

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

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

صورت آن پیشنهاد ناقص تعهدآور، سهواٌ مهر و امضاء نشده باشد، پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهر و امضاء نماید در غیر ایناوراق 

 و مردود خواهد بود.

وسط کمیسیون مناقصه موظف است حداکثر تا هفت روز به استثنا ایام تعطیل پس از ابالغ نتیجه بازگشایی و برنده شدن ت نفر اول ـ برنده*

صورت درصد قیمت پیشنهادی خود مطابق با فرم تضمین اقدام نماید در غیر این0 حسن اجرای تعهدات معادل وثیقهمناقصات دانشگاه 

داشت،  نخواهدرا نیز  اعتراضیحق هیچ گونهکه  شدهبدون هر گونه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط  وی  تضمین شرکت در مناقصه

 پس از انجام مراحل فوقو در صورت داشتن برنده دوم مناقصه  بینی حاضر به انعقاد قرارداد نباشده برنده نفر اول در مهلت پیشکصورتی در

حاضر به ارایه وثیقه حسن انجام تعهدات و شود و چنانچه او نیز اعالم میعنوان برنده مناقصه برنده نفر دوم بهبدلیل امتناع برنده نفر اول، 

یا مقدمات انجام ترک تشریفات مناقصه و مناقصه تجدید و  شدهتضمین شرکت در مناقصه وی نیز به نفع دانشگاه ضبط انعقاد قرارداد نباشد 

 رد.یگمی صورت

 شود.فاصله مسترد میـ پس از تعیین برنده نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بال*

را به دقت بررسی کرده و تمام اطالعات الزم مانند محل و موقعیت،کلیه  ـ پیشنهاددهندگان باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه،اسنادمناقصه*

 گونه مواردهیچکه بطوری را بدست آورده باید رعایت شودو جاری و تمامی نکات و مواردی را که برای ارائه پیشنهاد می قوانین و مقرات نافذ

 استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند.اطالعی نماید و  که بعداً در مورد آن اظهار بیباشد اشکال و یا موضوعی باقی نمانده  ابهام،

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

 که مربوط به قیمت بوده و یا تمام یا ب هیچگونه اطالعی بایدبه این موضوع توجه داشته باشندکه درپاکت الف و یاـ پیشنهاددهندگان می*

 قرار گیردکه در این صورت از مناقصه کنار گذاشته شده و پاکت ج آنها مفتوح نخواهد شد. مبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشد نباید بخشی از

سازد. و گران را از تصمیم خود مطلع میدرنگ مناقصهگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، بیـ درصورت لغو مناقصه دانش*

اند و مراتب گزار یا منافع جمهوری اسالمی ایران مصالحه کردههرگاه درجریان مناقصه، اطالع حاصل شود که مناقصه گرانی به زیان مناقصه

گزار این امر صورت گرفته شده باشد، مناقصه لغو خواهد شد و این دانشگاه تی که به تشخیص مناقصهگزار گزارش شود و در صوربه مناقصه

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

های علوم ها و دانشکدهنشدن موادی ازقانون براساس آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاهگران نسبت به اجرا ناقصهم هرگاه هریک از ـ*

توانند در چارچوب قانون یاد اعتراض داشته باشد میدر زمان برگزاری مناقصه و یا اعالم برنده مناقصه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

اعالم نمایند که پس از بررسی به صورت مکتوب خدمات بهداشتی درمانی قزوین وشده موارد اعتراض خود را به دانشگاه علوم پزشکی 

 گردد.پاسخ در چارچوب قانون یاد شده به آنان ابالغ میموضوع، 

همچنین در و قیمت کل آن قلم مبنا خواهد بود  ، قلم با قیمت کل آن قلم ـ در صورت تناقص بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهای هر*

 مبنا خواهد بود. ی کل، مبلغ پیشنهادیهای کل اقالم با مبلغ پیشنهادبین حاصل جمع قیمتصورت تناقص 



 

 

 

 

    

اعالم نماید که در صورت عدم  بدون شرط، الک گرفتگی و خوردگیخط هرگونه باید قیمت پیشنهادی خود را بدونهنده میدـ پیشنهاد*

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

قیمت  حروف و در صورت مغایرت بین اعداد گردد کهاعالم  از سوی پیشنهاددهنده به صورت عددی و حروفی باید قیمت پیشنهادی میـ *

 باشد. گر، مبلغ حروفی میمبنای قبول مبلغ پیشنهادی مناقصهکل  پیشنهادی،

دارد که قبل از انتخاب برنده مناقصه و یا پس از مشخص شدن برنده برای انعقاد قرارداد  گزار این حق را برای خود محفوظ میـ مناقصه*

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

 انجام شود.باید میکنندگان گزار از سوی شرکتدرخواست مناقصهاسرع وقت  این 

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

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

 آن پیشنهاد مردود است.

 میباشد روزهای تعطیل  ءبیست روز باستثنامهلت اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکات ج بمدت  -*

اساس  های خود از جمله حقوق و کلیه مزایای کارکنان خود برباید تمامی 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  ها و تعهدهایی است که درها، مسؤولیتممکن است در جریان اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظرگرفتن تمام مخاطره

را مدنظر قرار یا براساس قانون مکلف به رعایت و انجام  آن بوده )و در این اسناد نیامده(به صورت ضمنی بیان شده و مناقصه به صراحت یا

 باشد.می تمام و مبلغ پیشنهادی مبلغ مقطوع انجام موضوع مناقصه بطور کاملنمایندکه درصورت برنده شدن این  اعالم پیشنهادی ومبلغ داده

پرداخت هر گونه افزایش دستمزد کارگری ابالغی از اداره کار و امور اجتماعی و یا شورای عالی کار به کلیه پرسنل تحت رعایت، انجام و  -*

 باشد.پوشش خود در طول مدت قرارداد به عهده برنده مناقصه می

حاکم ، اجتماعی، اداره دارایی وغیره مربوطه درخصوص موضوع مناقصه امور اجتماعی،سازمان تامین کار و سازمانمربوطه  تمامی قوانین-*

 باشد بر این مناقصه می

در مورد کارکنان تحت پوشش شرکت خود بندی مشاغل و طرح طبقهکار برنده مناقصه ملزم و متعهد به رعایت کلیه مقررات جاری قانون -*

مندی لهئمسکن، خواروبار، عا روز( ، کمک هزینه31دوم ماهه روزوشش31)شش ماهه اولپرداخت تمام مزایا از قبیل حقوق  به متعهدباشدومی

العاده کاری، حق شیفت در گردش، فوقمیزان کارکرد و حضور پرسنل(، اضافه)به ارگری، عیدی، سنوات و مانده مرخصیک زن(، بن یا )مرد

 باشد.بعهده برنده مناقصه می و ...،  مصوبات شورای عالی کاراجرای کلیه  ،بندی مشاغل،مأموریت وسایرمزایا برابر طرح طبقهکارینوبت

دقیق  البسه، رعایت اجرای صحیح و تهیه و تنظیم لیست حقوق ماهیانه در برنامه اکسل، ارایه فیش حقوقی ماهیانه، تأمین و تحویل -*

جهت  های موضوع مناقصهواحدهر یک از  مدیریتسرپرست اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه و الزم با  بندی مشاغل، هماهنگیطرح طبقه

بکارگیری یا اخراج پرسنل، پاسخگویی به هرگونه تخلف پرسنل تحت پوشش  و جوابگویی در کلیه مراجع قانونی و ذیصالح و سایر امور 

 باشد.ه عهده برنده مناقصه و جزء بخشی از شرح وظایف وی میمحوله حسب دستور واحد مناقصه گزار در محدوده قرارداد منعقده ب



 

 

 

 

    

 و پس ازگزار خواهد بود که طبق مقررات خاص خود بکارگیری کارکنان تحت پوشش منوط به تشخیص و صالحدید مناقصه انتخاب و -*

تأیید نشدن صالحیت کارکنان تحت در صورت گیرد لذا الزم صورت می بکارگیری هایصالحیت یهتأیید اخذ و پس از اداریطی مقدمات 

 گزار جایگزین نمایدباشد بدون ایجاد وقفه در انجام کار، نیروی واجدشرایط را با صالحدید مناقصهپوشش، برنده مناقصه موظف می

ادب و نزاکت در شناسی، خوشرویی، متانت، های اداری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع )شامل وقتکلیه منشور اخالقی دستگاه اجرای -*

ا االجرشکل( برای پرسنل شرکت الزمرفتار، ارایه خدمات با رعایت عدالت و انصاف، حفظ اسرار، آراستگی ظاهری، پوشش مناسب و یک

و باید بدلیل حضور در حریم مقدس دانشگاه باید کلیه شؤونات و اخالق اسالمی بطور کامل رعایت نمایند و پرسنل برنده مناقصه میاست 

 باشد.عهده برنده مناقصه میر آن بو رعایت انجام مسؤولیت 

هدات )دارای % )پنج درصد( از جمع کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین تعهد انجام تع0برنده مناقصه قبل از عقد قرارداد باید به میزان  -*

و بهنگام هر پرداخت به برنده مناقصه مبلغی  ویل نمایدو تح تمدید ضمانتنامه در مدت قرارداد( تهیه ارائه و ماهه بهنگام 0اعتباری

منوط به ارایه و آزادسازی سپرده مذکور  بدیهی است استرداد ضمانتنامهگردد % )ده درصد( بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر می11بمیزان

ارایه  چنینهم و غیرهمفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی و های الزم از قبیل ،ارائه مفاصا حسابتسویه حساب قطعی کارکنان برنده مناقصه 

نامه درخصوص انجام کلیه مفاد قرارداد از واحدهای مربوطه وکلیه مدارک مورد نیاز با هماهنگی و موافقت معاون توسعه مدیریت و رضایت

 منابع دانشگاه خواهد بود.

ودر صورت امتناع برنده بوده واب پرسنل، بیمه تأمین اجتماعی و.... گواهی تسویه حسحساب نهایی در پایان قرارداد منوط به ارائه تسویه -*

 نماید  الذکر دانشگاه از محل مطالبات برنده مناقصه اقدام به تسویه باکارکنانش میارایه مدارک فوق عدم مناقصه از تسویه با کارکنان خود و

نظر پرسنل تحت حق بیمه ،اعم از مالیات منعقد شده با برنده مناقصه قرارداد متعلقه به کلیه کسور قانونی موقع حقوق پرسنل وپرداخت به -*

-تواند بدلیل عدم دریافت حقو نمی باشدبر عهده برنده مناقصه میدر کل مدت قرارداد …و  و همچنین بیمه و مالیات متعلقه به قرارداد

 .اید نم خوددارین آالزحمه خود ویا هر دلیل دیگر از پرداخت 

لذا از  های آن حذف شده( قانون و تبصره111، ماده )31/1/31 های مستقیم، مصوبماده واحده اصالح قانون مالیات 20موجب بند )به

-های پیمانکاران کسر نمیها و پرداخت%( مالیات تکلیفی از صورت وضعیت3الحساب مالیات )هیچ مبلغی تحت عنوان علی 30ابتدای سال 

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

کلیه پرسنل تحت پوشش شرکت باید دارای گواهی عدم اعتیاد و کارت بهداشتی بوده و سالمت جسم و روان آنها به تایید مراجع -ّ*

 ماه یکبار رسیده باشد.)پزشک طب کار واحد( هر شش ذیصالح بهداشتی

 برنده مناقصه به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد. -*

اقصه به )ارایه مدارک مثبته از سوی برنده من باشداولین پرداخت منوط به عقد قرارداد بین برنده مناقصه و کارکنان تحت پوشش او می -*

 .(گزار الزامی استمناقصه

تا  معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی بر حسب ضرورت و تشخیص اخذ موافقت ازو گزارمناقصه دبنا به درخواست واح -*

 .باشدمی و یا کاهش  مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش درصد20 میزان

 آموزشی الزم اقدام نماید.شوددرصورت نیاز به آموزش پرسنل به صالحدید کارفرما نسبت به گذراندن دوره گرمتعهدمیمناقصه -*



 

 

 

 

    

تواند بدالیل نمی و باشدمی تحت پوشش خود مزایای ماهانه پرسنل موقع حقوق وبرنده مناقصه،تحت هرشرایطی موظف به پرداخت به -*

 . گزار از پرداخت حقوق ومزایای پرسنل خود عدول نمایدالزحمه خود توسط مناقصهعدم پرداخت حق

 باشد.برنده مناقصه موظف به توجیه کلیه پرسنل تحت پوشش از مفاد قرارداد می -*

 باشد.گزار میهای صادره از سوی مناقصهبرنده مناقصه موظف به رعایت منشور اخالقی و اجرای دستورالعمل -*

 وع است.استعمال هر گونه دخانیات توسط پرسنل برنده مناقصه در محل پیمان و حین انجام کار ممن -*

 برنده مناقصه موظف است پرسنل خود را براساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید. -*

 ارائه گواهی پایان خدمت نظام وظیفه ویا معافیت دائم جهت پرسنل آقا توسط برنده مناقصه الزامی است. -*

 گزار صورت پذیرد.و اخراج  نیروهای تحت پوشش باید با هماهنگی قبلی مناقصه ، جایگزینیبکارگیری -*

 کاری براساس دستورالعمل ،  لباس فرم  را به تن کنند.پرسنل برنده مناقصه موظفند در طول شیفت -*

قزوین  دفتری در شهردن ضمن دارا بوعوامل خود و تعهدات این قرارداد و موظف است جهت رسیدگی به امور ملزم و گر مناقصه -*

 گیرد.گر صورت نمیبعنوان رابط داشته باشد که هزینه این رابط برعهده برنده مناقصه بوده و پرداختی بابت این فرد به مناقصهای را نماینده

آن به طور کامل اطالع  به دقت مطالعه نموده و از مفادارایه شده در اسناد مناقصه را قرارداد  نمونهنماید که اقرار می گرمناقصه -*

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

صورتی که خالف این امر  ها و قراردادها نیست و درمداخله کارکنان دولت در پیمان نماید که مشمول قانون منعبرنده مناقصه اقرار می -*

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

 لیتی در قبال استخدام و حقوق و کسور قانونی پرسنل برنده مناقصه نخواهد داشت.وگونه مسؤگزار هیچمناقصه -*

 گردد. تعمیرات وسایلی را که در اختیار دارد با هزینه خود انجام دهد. پیمانکار متعهد می -*

 ای از سوی خود، با حضور مستمر در مراکز موضوع مناقصه باشد  .  پیمانکار، باید دارای نماینده -*

 شود که نسبت به تهیه کارت سالمت جهت کلیه نیروها اقدام نماید. گر متعهد میمناقصه -*

 گران مستردد نخواهد شد .مستندات ارسالی توسط مناقصهمدارک و  -*

  ماه بعد پرداخت نماید پنجممزایای نیروهای تابعه خود را هر ماهه حداکثر تا  باید حقوق وبرنده مناقصه می -*

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

ماه پس از هر پرداخت  سهموضوع قرارداد و پرداخت کلیه حقوق و مزایای پرسنل تحت پوشش خود حداقل  پیمانکار موظف به اجرایـ *

 صورت وضعیت توسط کارفرما در طول مدت قرارداد می باشد

 

 

 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 



 

 

 

 

    

 شرايط خصوصي مناقصه :
نیروهای مورد نیاز به تفکیک هر مرکز به شرح ذیل می باشد که برنده مناقصه می باید به هنگام شروع بکار برنده مناقصه، با شرایط و  -*

مشخصات و نحوه تائید صالحیت اشاره شده  در این اسناد و همچنین مفاد اشاره شده در تصویر  قرارداد  پیوست این اسناد می باید بکار 
 بگمارد 

می باید به هنگام شروع بکار این نیروها را با شرایط    برنده مناقصه  نیروهای مورد نیاز به تفکیک هر مرکز به شرح ذیل میباشد که -*
  اعالمی بکار بگمارد

 

 واليت 
ستاد و پرديس 2و1ساختمانهاي 

 و  معاونت پژوهشي
 شفا تاكستان كوثر شهيدرجايي بيمارستان اميرالمومنين

 - 1 1 1 2 1 تاسیساتکارشناس 
 1 - - - - 1 کارشناس برق یا مکانیک

 0 0 0 0 12 11 ماهر نیروی  –کاردان نیروی 
 1 0 1 0 11 13 جمع

 نیروهای کارشناس  مورد نیاز  برای تاسیسات ، برق ومکانیک  می باید دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه باشند  -*
نیروهای کاردان می باید یا دارای مدرک  تحصیلی فوق دیپلم برق صنعتی ، تاسیسات و یا مکانیک باشند و نیروهای ماهر یا باید دارای  -*

 .دیپلم هنرستان یا مدرک فنی و یا مدرک فنی و حرفه ای در تاسیسات ، برق صنعتی  و  مکانیک باشند 
 احدها وجدول چگونگی بکارگیری نیروها در 

 تعداد افراد             
 نام واحد

تعداد حضور افراد در شيفت 
 صبح در روزهاي غيرتعطيل

تعداد حضور افراد در شيفت صبح 
 در روزهاي تعطيل

تعداد حضور افراد در شيفت عصر در 
 روزهاي تعطيل و غيرتعطيل

تعداد حضور افراد در شيفت شب در روزهاي 
 تعطيل و غيرتعطيل

 یک نفر آنکال)توضیحات سرپرست(و  2 1 1 3 والیت
 1 2 1 1 کوثر

 و یک نفر آنکال 1 2 2 3 بیمارستان امیرالمومنین
 1 2 2 1 شفا تاکستان
 2 2 2 3 شهیدرجایی

ستاد و 2و1ساختمانهای 
 نفر آنکال 1 هرروز13اضافه کار تا ساعت 2 11 پردیس و معاونت پژوهشی

*ـ پیمانکار موظف است یک نفر از بین کارشناس تاسیسات یا کارشناس برق یا مکانیک خود را با عنوان سرپرست کارگاه به گروه نظارت را 
بصورت مکتوب اعالم نماید و این نامه می باید ضمیمه اولین پرداخت شود و در صورت تغییر سرپرست کارگاه در طول مدت قرارداد این موضوع 

 توب مجدداً اعالم و این نامه در اولین پرداخت ضمیمه شود بصورت مک
 درروزهای غیرتعطیل الزام بوده ودرروزهای غیرتعطیل وسایرشیفتها براساس نظر گروه نظارت می باشد صبح دوشیفت کارگاه * حضورسرپرست

باید به تعداد جدول اعالمی و با  شرایط فوق الذکر اقدام به  گری که درمناقصه برنده شود پس از ارائه وثیقه حسن انجام تعهدات می هر مناقصه -*
 بکارگیری پرسنل به تفکیک هر مرکز نماید .

در صورتیکه مناقصه گری در یک یا چند مرکز برنده مناقصه شناخته شد می باید توانایی بکارگیری همان تعداد نیرو به شرح  نکته مهم:
قوق و مزایای آنها به شرح اسناد مناقصه را دارا  باشد چرا که در صورت عدم تامین نیرو پس از شرایط  در اسناد مناقصه و توان پرداخت ح

 برنده شدن و عدم توان مالی طبق مفاد این اسناد مناقصه و براساس مفاد قراردادی که با برنده مناقصه منعقد می گردد رفتار خواهد شد  .
به تصویر قرارداد ضمیمه این اسناد مناقصه مراجعه نموده و مطالعه دقیقی داشته باشند  نکته بسیار مهم: شرکت کنندگان الزم است حتما

چرا که پس از برنده شده مناقصه گری در مناقصه ، مبنا انعقاد قرارداد فرمت ارایه شده می باشد و بعبارت دیگر مناقصه گران قیمت های 
رداد ارائه شده اعالم نمایند که پس از ارائه قیمت پیشنهادی هیچگونه عذری از پیشنهادی خود را با توجه به اسناد مناقصه و تصویر قرا

 بابت عدم از اطالع پذیرفته نخواهد شد .
 متن قراردا بطور کامل اعالم شده است . در  میزان و حجم کاری موضوع مناقصه  -*
زهرا در طول مدت قرارداد از نیروهای بومی بوئین زهرا صورت پذیرد و  پیمانکار مکلف است برای جذب نیرو در بیمارستان امیرالمومنین بوئین -*

 زهرا باشد . باید از نیروهای بومی بوئین تمامی نیروهای انکال می
 .باشد باشدکه لیست صورتجلسه تجهیز کارکاه والیت به شرح ذیل می می والیت برای تمامی مراکزبجز ضمیمه قراردادتجهیزکارگاه  صورتجلسه

 



 

 

 

 

    

 ابزارآالت كارگاه تاسيسات بيمارستان واليتليست 
 

تعداد 
 درخواستي

 رديف نام ابزار
تعداد 

 درخواستي
 رديف نام ابزار

 1 مینی سنگ عدد1 49 گیره سه پایه عدد1
 2 سنگ فرز عدد1 50 پیک نیک عدد1
 3 فازمتر کوچک و بزرگ 28 51 سر پیک جوش هوا گاز به همراه شلنگ عدد1
 4 بلوور عدد1 52 کمان اره عدد1
 EL 5عمود بر  عدد1 53 یه سر تخت یه سر رینگی 32-0آچار تخت  دست1
 6 دستگاه جوش و ماسک و کابل عدد1 54 پتک عدد1
 7 ترمومتر لیزری عدد1 55 چکش سربی عدد1
 8 دریل گیربکسی عدد1 56 کاله ایمنی عدد1
 9 متعلقات کاملبا  32-0آچار بکس  دست1 57 فولی کش سه پر متوسط عدد1
 10 پرس کابلشو عدد1 58 گریس پمپ عدد1
 11 عینک سنگ زنی عدد3 59 تراز عدد1
 12 کاله ماسک جوشکاری عدد2 60 لوله بر عدد1
 13 سوهان تخت عدد3 61 قیچی ورق بر عدد1
 14 سوهان گرد عدد2 62 آلن ستاره دست1
 15 دم باریک عدد11 63 آلن خورشیدی دست2
 16 سیم چین عدد11 64 چکش عدد1
 17 انبردست عدد11 65 هویه عدد1
 18 خار بازکن عدد2 66 سرپیک ایزوگام عدد1
 19 خارجمع کن عدد2 67 تایلیور عدد3
 20 پمپ چسب آکواریوم عدد2 68 الماس شیشه بری عدد1
 21 انبر قفلی عدد3 69 کابل بر عدد1
 22 کاتر عدد2 70 جک عدد1
 23 چراغ قوه شارژی عدد2 71 دریل شارژی عدد1
 24 ()اهم متر(ac,dc()آمپرمتر ac,dcمولتی متر )ولتمتر  عدد1 72 روغن دان عدد1
 25 سوکت زن تلفن و شبکه عدد1 73 اتو لوله پلی اتیلن عدد1
 26 پرس سرسیم وایرشو عدد1 74 فولی کش دو پر بزرگ عدد1
 27 ماله عدد1 75 تبلت عدد2
 28 12آچار فرانسه  عدد0 76 سو و چهار سو از هر کدام پیچ گوشتی مشی دو عدد2
 29 تستر عدد2 77 پرس سرسیم گرد عدد1
 30 سو 2پیچ گوشتی  عدد11 78 مهره شکن هیدرولیکی عدد1
 31 سو 1پیچ گوشتی  عدد11 79 تفنگی )پرچ بتن( عدد1
 32 کمربند ایمنی عدد1 80 قالویز راستگرد دست1
 33 0.0متر  عدد1 81 قالویز چپگرد دست1
 34 قلم کنده کاری عدد1 82 کولیس عدد1
 35 دستگاه پرچ عدد1 83 کیف ابزار عدد11
 36 2"آچار شالقی  عدد2 84 بلبرینگ کش عدد1
 37 متری2نردبان دوطرفه  عدد2 85 فولی کش هیدرولیکی عدد1
 38 گیره رومیزی عدد1 86 سنبه عدد1
 39 برقیدریل  عدد1 87 ست کامل سرپیچ دست1
 40 پیستوله رنگ عدد1 88 فاز متر و دستکش فشار قوی عدد1
 41 تایمیکس با اثر انگشت به همراه نرم افزار مربوطه عدد1 89 رایانه ، پرینتر ، مانیتور دستگاه1
 42 حدیده برقی دستگاه1 90 متر 211تلفن بیسم با برد حداقل  دستگاه1

 43 چوب بری رنده دستگاه1 91 کپسول پرسی گاز عدد1
 44 دستکش نسوز جفت1 92 لیسه عدد1
 45 13چکمه سایز  جفتTDS,EC,PH METER 93 2 عدد1
 46 کارتک عدد1 94 پرس نیوپایپ شارژی عدد1
 47 سرپیک هوابرش عدد1 95 اینچ3آچار شالقی  عدد1

هرکدام یک 
 دستگاه

ابزارآالت پیشنهادی دفتر فنی دانشگاه که باید یا این واحد 
هماهنگ گردد.)فشارسنج،دبی سنج،اختالف فشار سنج 

 هوا،االیمنت لیزری شفت و پولی(
 48 ست کامل گرد بر عدد1 96

 



 

 

 

 

    

 شركت در مناقصه: رايط ش

واگذاری انجام کلیه امور تعمیر ونگهداری تاسیسات بصورت حجمی در شیفتهای ثابت و کشیک مراکز آموزشی و درمانی    موضوع مناقصه:

و ساختمان های شماره یک و دو ستاد ،کلیه واحدهای مستقر در مجتمع پردیس دانشگاه، معاونت پژوهشی، کلیه  والیت،کوثرشهیدرجایی، 

 زهرا خوابگاههای دانشجویی و منازل اداری و مسکونی در سطح شهر قزوین، بیمارستانهای شفا تاکستان و امیرالمومنین بویین

کنندگان در  باید از سوی شرکتمناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه ذیل نیز در این مناقصه مینامه این که در دعوت عالوه بر مراتبی

 مناقصه مورد توجه و اهتمام قرار گیرد

شده که محتوی سه  یک پاکت سر بسته الک و مهر گزار و پیشنهاد خود را درـ داوطلب شرکت در مناقصه باید مدارک الزم اعالمی مناقصه1

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

دهنده  الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی قانونی و صحیح پیشنهادتنظیم و در موعد مقرر به این دانشگاه تسلیم نماید در روی پاکت فوق

 ومهرخود واعالم ساعت و تاریخ وصول به دبیرخانه اداره حراست دانشگاه تحویل نماید.ءشنهادنوشته شودودرمهلت مقررباامضاوتاریخ تسلیم پی

باشد که حسب الذکرمیذیل0و0و1دربندهای مشروحه مدارک و اسناد تمام مناقصه( شرایط1دربند الزم وپیشنهادمناقصه )اعالمی ازمدارک ـ منظور2

 شود. از سه پاکت الف ، ب و ج قرار داده میمورد در داخل یکی 

گزار در اختیار متقاضی شرکت در مناقصه قرار داده شده است. باید بر طبق شرایط مناقصه و ،که از طرف مناقصههو مدارک مناقص ـ اسناد3

های )الف، ب و ج همگی در درخواستی در پاکتها و مقررات، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک نامه آن و نیز سایر دستورالعملدعوت

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

 :ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتنداز4

 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 در  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 پاکت الف ضمیمه گردد

-باشد در صورت برنده نشدن عودت ضمانتنامه میگری بصورت ضمانتوثیقه شرکت در مناقصه از سوی 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 

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

 دعوتنامه شرکت در مناقصه – 1-0

 شرایط شرکت در مناقصه )متن حاضر( -2-0

 ارزش افزودهارایه گواهینامه ثبت نام مالیات  -3-0

 تصویر قرارداد -1-0

 هیئت وزیران 1331فرم مهر و امضاء شده منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  -0-0

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا -0-0

 پرسشنامه اطالعات شرکت  -1-0



 

 

 

 

    

 ـ تکمیل فرم اعالمی نمونه مهر و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت 9-0

 ها )شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان و...(ـ نمونه ضمانتنامه3-0

 طبق جدول پیوست شماره یک قرارداد از سوی مناقصه گران  دواعالم مدارک مورد نیاز برای ارائه  -11-0

 فرم ارائه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه  -

 فرم شناسه ملی دانشگاه  -

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

 خدمات بهداشتی و درمانی

 تصویر کامل اساسنامه -11-0

 تصویر اگهی تاسیس  -12-0

 تصویر اخرین اگهی تغییرات  -13-0

)که در صورت  به همراه تائیدیه سالیانه  تصویرگواهینامه صالحیت برای موضوع مناقصه از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی -11-0

در زمان بازگشایی پاکت ب،  پاکت ج مناقصه گر سالیانه  و یا عدم ارائه تائیدیهعدم ارائه گواهینامه صالحیت  یا  معتبر نبودن زمان گواهینامه  

 مفتوح نخواهد شد (

ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی ) که در صورت عدم ارائه گواهینامه یا معتبر نبودن ـ  10-0

 شددر زمان بازگشایی پاکت ب، پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد 

 ـ ارایه تصویر کد اقتصادی10-0

 ـ ارایه تصویر کد شناسنامه ملی 11-0

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

( از سوی فرد یا بخصوص مدارک درخواستی برای ارزیابی فنی وبازرگانیدر اسناد مناقصه ) درخواستیاعالم شده  است( به همراه کلیه مدارک

در پاکت ب قرار داده به ترتیب اعالم شده در این بند  بطور مجزا و گهی تغییرات( مهر و امضا شده وآخرین آگر )براساس افراد مجاز مناقصه

 موم گردد . شده و مهر و

 از: داده شوند عبارتندمدارک و اسنادی که باید در پاکت ج قرار ـ 6

 و ارائه شده در اسناد مناقصه تکمیل گردد ( فرم موجود فقط باید میبرگ پیشنهاد قیمت )که  -1-0

ـ آنالیز قیمت های پیوست برگ پیشنهاد قیمت که می باید از سوی مناقصه گران به دقت تکمیل شود)در صورت عدم تکمیل قیمت 2-0

مجموع کل ریالی قیمت های پیشنهادی در این آنالیزها با قیمت اعالمی در برگه پیشنهاد قیمت نبادی  پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود و

 اختالفی داشته باشد(.

 

 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

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



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 

 نمونه  ضمانتنامه

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

    

 (شركت در مناقصهارجاع كار)ضمانت نامه  

 )نمونه يک(

واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، موضوع مناقصه: 

هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و  واليت،كوثرو ساختمان

 شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي
  

 به نشانی:                  نظر به اینکه 

 شرکت نماید، این    مایل است در مناقصه      

 در مقابل      از 

 ریال تضمین و تعهد می نماید چنانچه     برای مبلغ 

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

 ماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سویمطالبه ن   پیمان هر مبلغی را که 

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

 بپردازد.   درنگ در جه یا حواله کرد

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

 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        

 موجب این تمدید را فراهم نسازد و                

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به               را موافق با تمدید ننماید   

 مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد پرداخت کند.

 چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی 

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

 مسترد نگردد.

 عنوان پيمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر
 ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 اسنـاد مناقصـه 



 

 

 

 

    

 (شركت در مناقصهحسن انجام تعهدات )ضمانت نامه  
 )نمونه دو(

درماني شهيدرجايي، واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و موضوع مناقصه: 
كليه خوابگاههاي دانشجويي و  واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي،

 منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا
 

 

 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 هــده میمنظـــور انجام تعهـــداتی که به مــوجب قرارداد یاد شـــده بعریال به

کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این                                  

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

 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        ری روز مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت ادا

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

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

ین تمدید را فراهم نسازد و  موجب ا                 

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به               را حاضر به تمدید نماید   نتواند

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

 عنوان پيمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر
 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:
 مهر شركت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 

 اسناد مناقصه



 

 

 

 

    

 ضمانت نامه  پيش پرداخت

 )نمونه سه(

مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي،  واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيکموضوع مناقصه: 

يي و واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجو

 منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا
 

 

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

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

رددرنگ در وجه یا حواله کبدون اینکه احتیــاجی به صــدور اظهارنامــه و یا اقدامــی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد بی
بپردازد اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت          

است و بنا به درخواست کتبی                                                     واصله تا قبل از    اداری روز 
 پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه 

 نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا تنوان یا 
 را حاضر به تمدید نماید.      موجب این تمدید را فراهم نسازد و تنواند در مقابل 

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

که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج      ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی مبلغ این 
که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه       شده است طبق نظر کتبی 

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

 اعالم نموده است تقلیل داده خواهد شد.    ضمانتنامه معادل مبلغی که 
نامه واریز گردد ومبلغ آن به صفر تقلیل داده شود این پرداخت به ترتیب تعیین شده دراین ضمانتدرصورتیکه تمام مبلغ این پیش

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

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر
 
 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:
 مهر شركت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 



 

 

 

 

    

 حسن انجام كارضمانت نامه  كسور 
 )نمونه چهار(

واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، موضوع مناقصه: 
، كليه خوابگاههاي دانشجويي و واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي

 منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا
 

 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

                                اطـــالع داده اســـــت که مقـرر است مبلغ                       به این 

 بعنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد                        ریال از طرف  

 به                                                           

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

 ت در صورتیکه متعهد اس    این      نزد این 

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

مطالبه کند به محض        ریال هر مبلغی را که       

 دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی 

کرد درنگ در وجه یا حوالهضایی داشته باشد،  بیبـدون اینکه احتیـاجی به صدور اظهارنامـه یا اقدامی از مجاری قانونی و ق

است بنا به        بپردازد . مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

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

نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را قبل از     و در صورتی که  باشدشود قابل تمدید می

موجب این تمدید را فراهم نسازد و               انقضای آن تمدید کند و یا 

متعهداست بدون اینکه                     را حاضر به تمدید نماید        نتواند

 پرداخت کند.     باال را در وجه یا حواله کرداحتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در 

 عنوان پيمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر

 

 
 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

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



 

 

 

 

    

 
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 
 
 

 ها هـد نامـونه تعهـنم
 

  

 



 

 

 

 

    

 22/11/1331معامالت دولتي تاريخ شمول قانون منع مداخله كارمندان در 
واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، موضوع مناقصه: 

وهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژ
 منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا

 
 

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 1331معامالت دولتی مصوب دی ماه در 

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

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

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

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

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

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

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

های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات یمان را فسخ نموده و ضمانت نامهفوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پ

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

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

 باشد.های مربوطه میمستحق مجازات

 

 

 

 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

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



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شركت ها)

 مشخصات حقوقی شرکت: -1

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

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

 تحت پوشش          تعاونی            ی  دولت     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
امور      حمل و نقل    تعمیر و نگهداری  یهای پزشکارایه خدمات نظارتی و کارشناسی در زمینه   های پزشکیزمینه ای در

 چاپ و تکثیر

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

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

 مشخصات مدیر عامل،اعضای هیأت مدیره : -2

 سابقه كار در شركت )سال( رشته تحصيلي مدرک تحصيلي سمت كدملي نام و نام  خانوادگي رديف

       

       

       

       

       

       
 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

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

و دانشـــگاه علوم پزشـــكي  

استان قزوين درماني–خدمات بهداشتي   



 

 

 

 

    

 

 

 )ادامه پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شركت ها

 )شخصیت حقیقی یا حقوقی(به ترتیب اولویت میزان سهاممشخصات سهامداران عمده  -3
 

 مسؤوليت در شركت درصد سهام رشته تحصيلي مدرک تحصيلي اشخاص حقيقي حقوقياشخاص رديف

       

       

       

       

       

       

 
 آدرس دفتر مرکزی و شعب: -4

 

ارایه نموده است ، از 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  انعقاد 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 . تعهدات(

 .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 شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

  

 و دانشـگاه علوم پزشكي

 استان قزوين درماني–خدماتبهداشتي 



 

 

 

 

    

 فرم خوداظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا 
 

واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، موضوع مناقصه:  

يي و واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجو

 و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرامنازل اداري 

 

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

 مشخصات قرارداد رديف
نام دستگاه اجرايي 

 قراردادطرف 
 مدت قرارداد مبلغ قرارداد

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 شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

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

  



 

 

 

 

    

 فرم اعالم امضاء مجاز
 

واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، موضوع مناقصه: 

ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و واليت،كوثر و 

 منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا
 

 اساس آخرين آگهي تغييرات نمونه امضا فرد يا افراد صاحب امضاء مجاز شركت بر 
 

 نمونه مهر شركت  نمونه امضاء سمت  نام نام خانوادگي 

    

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

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



 

 

 

 

    

 اطالعات جهت عودت وثيقه شركت در مناقصهفرم ارائه 
 

واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، موضوع مناقصه:   

معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و  واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه،

 منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا

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

 باشد.فرم می

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

 نام بانک:

 نام شعبه:

 کد شعب:

 الذکر : فوقشماره شبا شماره حساب 

 

 

الذکر باشند به هنگام اعالم و ارایه اطالعات فوقتوضیحات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ملزم ومتعهد می

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

 جاد شده متوجه شرکت کننده در مناقصه خواهد بود.اشتباه در اعالم اطالعات، تمامی ضرر وزیان ای

 

 

 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

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

  



 

 

 

 

    

 آخرين وضعيت شخصيت حقوقي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
 

 14000230525 :ملي شناسه

  1/1/1364 تاريخ تأسيس :

 معاونت نوع شخصيت حقوقي:

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

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورثبت كننده شخصيت حقوقي: 

 قانون اساسیمرجع تأسيس:  

 999شماره مجوز: 

  22/11/1357تاريخ صدور مجوز: 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشورمرجع صدور مجوز: 

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

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 411371714487كد اقتصادي : 

 3419915315كد پستي : 

 IR – 080130100000000037168551شماره شبا: 

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

 

 

  



 

 

 

 

    

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 

 برگ پيشنهاد قيمت و ضمائم تكميلي
 
 

  



 

 

 

 

    

 قيمت پيشنهادي فرم تعهد و اعالم

 

،كوثر،وساختمان هاي واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، واليت 

زهراين بويين شماره يک و دو ستاد و كليه واحدهاي مستقردر مجتمع پرديس دانشگاه ومعاونت پژوهشي درقزوين و بيمارستان هاي شفا تاكستان و اميرالمومن

 
آخرین آگهی تغییرات و تصمیمات، فرد مجاز شرکت  / اینجانبان................................................... امضاءکنندگان ذیل که بر اساساینجانب

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

الذکر و پس از بازدید اد مناقصه فوقمندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط عمومی و خصوصی و بطور کلی تمامی مدارک و اسن

 نمایم .کار و با اطالع کامل از محل کار، جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد میکامل از محل

 

********** 

 
 

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

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

 درصد مبلغ پیشنهادی قیمت کل اعالمی خود در طول مدت قرارداد به تفکیک هر یک از مراکز برنده شده ارایه نمایم  0میزان 

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

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

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

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

 نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام 

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

نماید که در صورت بروز هر گونه دعوی که در اسناد، مدارک و شرایط این مناقصه ذکر و منظور شده رنده مناقصه اقرار و تعهد می*ـ ب

 است مالک عمل خواهد بود .

 

 مهر و امضاء               نام و نام خانوادگي تائيدكننده : 

 : شماره تلفن              نام شركت يا مؤوسسه تائيد كننده :



 

 

 

 

    

 برگ پيشنهاد قيمت
 

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسؤولیت در مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط 
و قبول مقررات و اسناد مدارک عمومی مناقصه و  مناقصه مشخصات و مندرجات دعوتنامه شرکت درو خصوصی عمومی و مناقصه، شرایط 

قرارداد ، تعهد نامه مشمول منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی، فرم تعهد و اعالم قیمت پیشنهادی مسؤولیت معرفی و به طور کلی 
واگذاری فتهای ثابت و کشیک واگذاری انجام کلیه امور تعمیر ونگهداری تاسیسات بصورت حجمی در شیتمامی مدارک و اسناد مناقصه 

انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات بصورت حجمی در شیفتهای ثابت وکشیک مراکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی، والیت ،کوثر 
ویی و ، و ساختمانهای شماره یک و دو ستاد،کلیه واحدهای مستقر در مجتمع پردیس دانشگاه،معاونت پژوهشی، کلیه خوابگاههای دانشج

 و پس از بازدید کامل از محل کار و  زهرا منازل اداری و مسکونی در سطح شهر قزوین، بیمارستانهای شفا تاکستان و امیرالمومنین بویین
 باطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

 

 آموزشی درمانی والیتبرای مراکز ـ مبلغ پیشنهادی 1
 به حروف ریال                         مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه در طول مدت قرارداد بر اساس آنالیز اعالمی به مبلغ           

 .اعالم می شود                                                                                                     
 برای مرکز آموزشی و درمانی کوثر مبلغ پیشنهادی ـ 2

 حروف  ریال به                                  مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه در طول مدت قرارداد بر اساس آنالیز اعالمی به مبلغ  
 اعالم می شود.                                                                                                      

 ستاد و کلیه  واحدهای مستقر در پردیس و معاونت پژوهشی و...2و 1ساختمان های مبلغ پیشنهادی برای ـ 3
 حروف  ریال به                                     مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه در طول مدت قرارداد بر اساس آنالیز اعالمی به مبلغ  

 اعالم می شود.                                                                                                      
 بیمارستان امیر المومنین  ـ مبلغ پیشنهادی برای مرکز آموزشی درمانی1

 حروف  ریال به                                     مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه در طول مدت قرارداد بر اساس آنالیز اعالمی به مبلغ  
 اعالم می شود.                                                                                                      

 ادی برای بیمارستان شفا تاکستان ـ مبلغ پیشنه0
 حروف  ریال به                                     مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه در طول مدت قرارداد بر اساس آنالیز اعالمی به مبلغ  

 اعالم می شود.                                                                                                      
 

های پیشنهادی اعالمی دراین فرم اگر مشاهده شود که درآن محاسبه و اعمال آخرین اعالم حقوق و مزایای قانونی ازسوی درقیمت توضیح مهم:

در رد اینگونه پیشنهادات مختار گزار باشد، این پیشنهادات مورد قبول نخواهد بود و مناقصه نشده کار و اداره کار و امور اجتماعی رعایت شورای عالی
  باشد.می
 
 
 
 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:
 :مهر شركت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 

 



 

 

 

 

    

   آناليز هزينه هاي بيمارستان شفا تاكستان اعالمي توسط مناقصه گر

 كاردان يا نيروي ماهر مكانيک كارشناس برق يا شرح رديف

گروه اعالمی طبق ردیف های بیستگانه جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی  1
 مشاغل خدماتی ، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی 

  

   حقوق روزانه 2

   پایه سنواتی 3

   حقوق ماهیانه 1

 111/111/1 111/111/1 بن 0

 111/111 111/111 حق مسکن 0

 203/111/1 203/111/1 اوالدحق  1

   عیدی و پاداش 9

   سنوات 3

   ذخیره مرخصی 11

   جمع ناخالص  11

 6 1 تعداد نفرات 12

   جمع کل ماهانه  13

  جمع سالیانه 11

شامل سود ، محاسبه اضافه کار  احتمالی برای نیروها ،هزینه تامین وسایل  سودسالیانه شامل 10
درصد برای نیروها ، تامین 10تجهیز کارگاه )پیوست شمار یک قرارداد( پول لباس، نوبتکاری 

مواد مصرفی، ایاب و ذهاب وغذا و کلیه کسورات متعلقه به قرارداد در طول مدت قرارداد و 
 باشد. کلیه تعهدات مناقصه گزارمندرج درمفاد قراردادمی لحاظ نمودن هزینه انجام

 

  گر  جمع کل پیشنهادی مناقصه 10

 

  



 

 

 

 

    

   اعالمي توسط مناقصه گر اميرالمومنينهاي بيمارستان  آناليز هزينه

 كاردان يا نيروي ماهر كارشناس تاسيسات شرح رديف

گروه اعالمی طبق ردیف های بیستگانه جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی  1
 مشاغل خدماتی ، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی 

  

   حقوق روزانه 2

   پایه سنواتی 3

   حقوق ماهیانه 1

 111/111/1 111/111/1 بن 0

 111/111 111/111 حق مسکن 0

 203/111/1 203/111/1 حق اوالد 1

   و پاداش عیدی 9

   سنوات 3

   ذخیره مرخصی 11

   جمع ناخالص  11

 5 1 تعداد نفرات 12

   جمع کل ماهانه  13

  جمع سالیانه 11

شامل سود ، محاسبه اضافه کار  احتمالی برای نیروها ،هزینه  سود سالیانه شامل  10
تامین وسایل تجهیز کارگاه )پیوست شمار یک قرارداد( پول لباس، نوبتکاری 

درصد برای نیروها ، تامین مواد مصرفی، ایاب و ذهاب وغذا و کلیه کسورات 10
کلیه تعهدات  متعلقه به قرارداد در طول مدت قرارداد و لحاظ نمودن هزینه انجام

 مناقصه گزار مندرج در مفاد  قرارداد  میباشد.

 

  گر  جمع کل پیشنهادی مناقصه 10

 

 

 

 



 

 

 

 

    

   اعالمي توسط مناقصه گر درماني كوثرآناليز هزينه هاي مركز 

 كاردان يا نيروي ماهر كارشناس تاسيسات شرح رديف

گروه اعالمی طبق ردیف های بیستگانه جدول مزد طرح هماهنگ  1
 طبقه بندی مشاغل خدماتی ، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی 

  

   حقوق روزانه 2

   پایه سنواتی 3

   حقوق ماهیانه 1

 111/111/1 111/111/1 بن 0

 111/111 111/111 حق مسکن 0

 203/111/1 203/111/1 حق اوالد 1

   و پاداش عیدی 9

   سنوات 3

   ذخیره مرخصی 11

   جمع ناخالص  11

 5 1 تعداد نفرات 12

   جمع کل ماهانه  13

  جمع سالیانه 11

شامل سود ، محاسبه اضافه کار  احتمالی برای نیروها  سود سالیانه شامل  10
،هزینه تامین وسایل تجهیز کارگاه )پیوست شمار یک قرارداد( پول لباس، 

درصد برای نیروها ، تامین مواد مصرفی، ایاب و ذهاب وغذا و 10نوبتکاری 
کلیه کسورات متعلقه به قرارداد در طول مدت قرارداد و لحاظ نمودن 

 کلیه تعهدات مناقصه گزار مندرج در مفاد  قرارداد  میباشد. هزینه انجام

 

  گر  جمع کل پیشنهادی مناقصه 10
 

 

 

 



 

 

 

 

    

دانشگاه  ، معاونت پژوهشي ، كليه خوابگاههاي  ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديسآناليز هزينه هاي 

   سطح شهر قزوين  اعالمي توسط مناقصه گردانشجويي و منازل اداري و مسكوني در 

 كاردان يا نيروي ماهر كارشناس تاسيسات شرح رديف

گروه اعالمی طبق ردیف های بیستگانه جدول مزد طرح هماهنگ  1
 طبقه بندی مشاغل خدماتی ، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی 

  

   حقوق روزانه 2

   پایه سنواتی 3

   حقوق ماهیانه 1

 111/111/1 111/111/1 بن 0

 111/111 111/111 حق مسکن 0

 203/111/1 203/111/1 حق اوالد 1

   عیدی و پاداش 9

   سنوات 3

   ذخیره مرخصی 11

   جمع ناخالص  11

 12 2 تعداد نفرات 12

   جمع کل ماهانه  13

  جمع سالیانه 11

شامل سود ، محاسبه اضافه کار  احتمالی برای نیروها ،هزینه  سود سالیانه شامل  10
تامین وسایل تجهیز کارگاه )پیوست شمار یک قرارداد( پول لباس، نوبتکاری 

درصد برای نیروها ، تامین مواد مصرفی، ایاب و ذهاب وغذا و کلیه کسورات 10
کلیه تعهدات  متعلقه به قرارداد در طول مدت قرارداد و لحاظ نمودن هزینه انجام

 مناقصه گزار مندرج در مفاد  قرارداد  میباشد.

 

  گر  جمع کل پیشنهادی مناقصه 10

 

  



 

 

 

 

    

   واليت اعالمي توسط مناقصه گرهاي مركز درماني  آناليز هزينه

 كاردان يا نيروي ماهر كارشناس برق يا مكانيک كارشناس تاسيسات شرح رديف

گروه اعالمی طبق ردیف های بیستگانه جدول مزد طرح هماهنگ  1
 طبقه بندی مشاغل خدماتی ، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی 

   

    حقوق روزانه 2

    پایه سنواتی 3

    حقوق ماهیانه 1

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 بن 0

 111/111 111/111 111/111 حق مسکن 0

 203/111/1 203/111/1 203/111/1 حق اوالد 1

    عیدی و پاداش 9

    سنوات 3

    ذخیره مرخصی 11

    جمع ناخالص  11

 11 1 1 تعداد نفرات 12

    جمع کل ماهانه  13

  جمع سالیانه 11

اضافه کار  محاسبه ،  شامل سود سود سالیانه شامل  10
هزینه تامین وسایل تجهیز احتمالی برای نیروها ،

پول لباس، کارگاه )پیوست شمار یک قرارداد( 
، مواد مصرفی تامیندرصد برای نیروها ، 10نوبتکاری 

 به قراردادکلیه کسورات متعلقه ایاب و ذهاب وغذا و 
کلیه انجام در طول مدت قرارداد و لحاظ نمودن هزینه 

 باشد.میتعهدات مناقصه گزار مندرج در مفاد  قرارداد  

 

  گر  جمع کل پیشنهادی مناقصه 10

 

 



 

 

 

 

    

 ارزيابي تجربه )سابقه اجرايي(
و واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، واليت،كوثر 

مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و منازل اداري و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در 

 مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا

 

 توضيحات تكميلي -1

 کامل تکمیل گردد.باید از سوی شرکت کنندگان به دقت و بطور  میفرم  پیوست یک سابقه اجرایی مناقصه گر *ـ 

محاسبه و و قبول قراردادها گران از تهیه و ارایه لیست  قراردادهای خود به صورت فرم جداگانه جداً خودداری نمایند و بررسی ـ مناقصه*

 توسط مناقصه گران مالک عمل خواهد بود و درفرم  پیوست یک سابقه اجرایی مناقصه گر امتیازدهی فقط بر اساس فرم  تکمیل شده 

 نخواهد گرفت.قراردادی مورد قبول  صورت عدم تکمیل آن توسط مناقصه گران 

 خدمات موضوع مناقصه در مورد  موضوع و مبلغ مشابه که در قرارداد  2*ـ مناقصه گران به این موضوع توجه داشته باشند که فقط 

فرم  پیوست یک به بعد می باشد را در   10/10/31( و از تاریخ  موضوع قرارداد در خصوص بکارگیری نیرو و دستمزد و حجم کار باشد)

 مورد قبول نخواهند بود . 10/10/31اعالم نمایند به قراردادهای غیرقابل مقایسه و قبل از تاریخ  سابقه اجرایی مناقصه گر

  مدارک مورد نیاز برای ارزیابی تجربه -2

 الم نموده است می باید اتمام یافته باشند و  باید دارای مدارک ذیل باشند.قراردادی که مناقصه گر در فرم ارزیابی تجربه اع

تصویر کامل قرارداد به همراه کلیه صفحات و ضمائم پیوست هایی که در متن قرارداد به آن اشاره شده است که نشان دهنده موضوع 

و در صورتیکه قرارداد اعالم شده فاقد حتی یکی از موارد و مبلغ قرارداد باشند  قرارداد، مشخصات طرفین و امضاء آنها، مدت قرارداد

 فوق باشد امتیازی به مناقصه گر تعلق نمی گیرد.

 باشد . الزامی است درصورت عدم ارائه آن قرارداد ارائه شده مورد قبول نمی ارائه تصویرمفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی هرقرارداد

 باشد . ناقصه ومتفرقه مورد قبول نمیـ قرارداد غیرمشابه وغیرمرتبط باموضوع م

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

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

 نحوه امتیازدهی :-3

دن شرایط صدراالشاره و با لحاظ موارد فوق  از لحاظ تشابه موضوع و تشابه مبلغ به شرح ذیل مورد قرارداد در صورت دارا بو -*

 بررسی قرار خواهند گرفت.



 

 

 

 

    

برای امور بهره بردار تاسیسات  و در موضوع  در موردقرارداد دو  قرارداد کامالً مشابه موضوع مورد مناقصه باشد یعنی صرفا دو  *ـ 

 نمیباشد.مورد قبول سایر قراردادهایی که غیرمشابه و غیر مرتبط با موضوع مناقصه و متفرقه 

براورد موضوع مناقصه کل مبلغ قرارداد مناقصه گر نسبت به  مبلغ قرارداد مشابه موضوع مناقصه و مضافا دو  موضوع  در صورتیکه  -*

قرارداد مورد  کل مناقصه،و در صورت کمتر بودن مبلغ قرارداد به نسبت به مبلغ براورد  قرارداد مورد قبول میباشد بیشتر یا برابر باشد 

 قبول نمی باشد 

 . مورد قبول نخواهد بود اگر قرارداد ارائه شده تشابه موضوع را بدست نیاورد از لحاظ تشابه مبلغ  -*

اید و یا به هنگام ارزیابی توسط مناقصه گزار مورد قبول قرارداد در پیوست شماره یک اعالم ننمدو  در صورتیکه مناقصه گری ،  -*

 . مفتوح نمی شودمناقصه گر  پاکت ج قرار نگیرد ، 

 توضیحات :

گران حق هر توسط مناقصهفرم  پیوست یک سابقه اجرایی مناقصه گر در صورت ارایه مستندات غیر از اظهارات اعالم شده در  -*

بایست تنها مستندات مربوط به اظهارات مندرج در این فرم را ارایه گران میگردد لذا مناقصهگران سلب میگونه ادعایی از مناقصه

 نمایند.

( سوابق معتبر خود فرم  پیوست یک سابقه اجرایی مناقصه گربایست به منظور کسب امتیاز این معیار )گران میبدیهی است مناقصه -*

 باشند ارایه نمایند.دارا میرا که بیشترین تشابه و باالترین مبلغ را 

 



 

 

 

 

    

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 1فرم شماره سابقه اجرايي مناقصه گرپيوست يک  فرم 

كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي  واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت وموضوع مناقصه: 

 رافا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهمستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي ش

ف
دي

ر
 

 موضوع قرارداد
 

 

 كارفرما
 

 

محل اجراي 
 قرارداد

 

 انعقاد قراردادتاريخ
 ماه / سال

 

 مدت قرارداد
 ماه / سال

 
 تاريخ اتمام قرارداد

 قراردادمبلغ
 

 

قرارداد با موضوع مناقصه  موضوع و مبلغ آيا
 منطبق است

 قرارداد قابل قبول ميباشد 

1          

2          

 نام شركت پيشنهاددهنده :                                                   تاريخ:

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



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 علوم پزشكيدانشگاه 

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 
 

نامه مالي و دستورالعمل تضمينات و انواع تضمين هاي معتبر در آئين

 هاي علوم پزشكيمعامالتي دانشگاه ها و دانشكده 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 راهبري مركز آموزشي و درماني ******  نگهداري و تعميرات و قرارداد
 

معاون توسعه مدیریت با عنوان  مهدی یوسفی  دکتر نمایندگی آقای و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین  بهاین قرارداد مابین دانشگاه علوم پزشکی 
به شماره  ***با عنوان *** باکدملی  *** به ***شود با شرکت  که از این پس در این قرارداد کارفرما )طرف اول( نامیده میو منابع دانشگاه 

شود براساس  این پس در این قرارداد پیمانکار )طرف دوم ( نامیده می که از  *** وکد شناسه ملی***  کد اقتصادی***  تاریخ ثبت*** ثبت 
  گردد شرایط و ضوابط مشروحه ذیل منعقد می

 (موضوع قرارداد:1ماده 

واگذاری انجام کلیه امور و فرایندهای نگهداری و تعمیرات اعم از تعمیرات اضطراری و عمومی، نگهداشت پیشگیرانه و پیش  :نوع کار (1-1
حرارتی و برودتی، تلفن و سیستم آبرسانی و غیره بصورت حجمی در شیفتهای ثابت و کشیک  مکانیکی، ،راهبری کلیه تاسیسات برقی بینانه و

معاونت  شماره یک و دو ستاد،کلیه واحدهای مستقر در مجتمع پردیس دانشگاه، شهیدرجایی، والیت،کوثر و ساختمانهایمراکز آموزشی و درمانی 
زهرا برابر  در سطح شهر قزوین، بیمارستانهای شفا تاکستان و امیرالمومنین بویین پژوهشی، کلیه خوابگاههای دانشجویی و منازل اداری و مسکونی

پرداخت در تمام ایام سال اعم از روزهای تعطیل  نوین مدیریت نگهداشت منابع وزارت بهداشت ارزشیابی و شرایط نظامبسته خدمات، چک لیست 
  روز شامل: و غیرتعطیل و در طول شبانه
یزل مربوطه، تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی، حرارتی و برودتی و دستگاههای الکتریکی، مخابراتی و ژنراتور و د سرویس، راهبری، نگهداری،

کننده، دستگاههای هواساز،  کوئل، رادیاتورها، برجهای خنک کشی، پمپها و شیرآالت، فن منابع آب گرم و سرد و ذخیره، تاسیسات آبرسانی و لوله
ساز، کلیه  ترینی و یخها از قبیل زیر صفر و باالی صفر و سردخانه جسد و یخچالها اعم از ایستاده و یا وی کلیه هواکشها، و آبسردکن ها و سردخانه

احضار پرستار و آنتن و  نشانی )غیراز شارژ(، سیستم آتش سیستمهای برق رسانی، سیستم اعالم و اطفاء حریق و خاموش کننده وکپسولهای
الذکر  یزات فوقتجه انجام جوشکاری ها و تجهیزات لنژری و کشی تلویزیون ، تابلوهای برق و روشنائی کلیه ساختمانها و بخشها و محوطه و کابل

گرفتگی آنها تا اتصال به شبکه  که پیمانکار اقرار نمود از مشخصات فنی شرح راهبردی و نگهداری آنها اطالع کامل دارد و سیستم فاضالب و رفع
آالت  نصب یراق انجام کلیه فعالیتهای خدمات فنی بیمارستان شامل انواع جوشکاری و تعمیر تجهیزات غیرپزشکی، چاه جذبی و فاضالب شهری یا

پاکسازی، نظم و  5Sکشی، نصب قفسه، رعایت کامل نظام) نصب تجهیزات غیرپزشکی، نصب انواع تابلو،کابل تعمیر دربها اعم از چوبی و فلزی، و
قرارداد و کلیه کارها به شرح ذیل و همچنین کلیه کارهای دیگری که در طول مدت  cmms سامانه و P.Mترتیب، ایمنی و مشارکت جمعی( و 

 شود از سوی گروه نظارت به پیمانکار ابالغ می

ها همچنین نگهداری کمپرسورهای هوای فشرده و سیستم ساکشن مرکزی و سیستم اگززفن سیستم اکسیژن  ( رکودگیری کلیه سیستم1-1-1
 .باشد گیر آب بعهده پیمانکار می ساز کنترل سیستم سختی

 برق ، هواکشها، تابلوهایهای فورس( )امداد و سرویستلفن تعمیرات گوشیهای تلفن و آیفون)دیجیتال و...(، آسانسورها  کشی برق و کابل( 2-1-1

نصب  و تعمیر جوش( ای مهره اداری )پیچ و ها وچرخهای لوازم پزشکی و لوله و پنجره و آالت در یراق محوطه،تعمیریا تعویض ساختمان و روشنائی و
 وکلیه دریچه بازدید پمپ مربوطه و تابلوهای برق، خازنها و ژنراتورها، منبع آب و -پست برق  نظافت موتورخانه وها  توری پنجره

 ماهانه، هفتگی، روزانه،  Pmانجام فرمتهای ،Pmفرمتهای تهیه شناسنامه تاسیسات و همکاری در لوازم تاسیسات، جابجایی وسایل و،شیرآالت
 .باشد پیمانکار و بر اساس نظر گروه نظارت میساالنه و بطور کلی آنچه که در حدود وظایف گروه  شماهه وش
 ( سرویس ورکوردگیری ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ بیمارستان و ارائه گواهینامه معتبر تست قطعات ترانس و ارائه به بیمارستان با هزینه3-1-1

 پیمانکار.
دیگهای بخار و قطعات مربوطه و اخذ و ارائه گواهینامه معتبر تست و فشارکاری مجاز کارکرد دیگها با هزینه ( سرویس و کالیبراسیون 1-1-1

 پیمانکار
فظ و نگهداری سیستم روشنایی ساختمانها و محوطه و تعویض المپهای مربوطه و سیم کشی کلید و پریز و فیوزها و کنتورها و ح( 0-1-1

 .ار قوی و ضعیف و نظافت آنهاانهای داخل و تابلوهای برق فشچراغهای داخل ساختمانها و خیاب



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

ها و کفشورها در کل  ها و رفع انسداد مجاری آبروی فاضالب ها، توالت حمام ها، نگهداری و تعمیر سیستم فاضالب و پس آب دستشویی ( 0-1-1
  .ساختمانهای موجود

  .و تجهیزات مربوطه به دستگاههای سرمایشی و گرمایشی ها ـ تابلوهای برق و پست برق نظافت کلیه موتورخانه( 1-1-1
 های مختلف در طی سال .  های رنگی در مناسبت نصب ریسه( 9-1-1
 دوم به طرف CMMSعنوان مسئول به  کتباً راوب کار در زمینه پیمانکار مکلف است توسط نیرویی غیرعوامل مقیم خود، که مسلط به  (-3-1-1

را بصورت روزانه  اداریتعطیل و غیرروزهای کلیه در cmmsراهبری سامانه به مربوط کارهای کلیه باشد می ان موظفایشمعرفی نمایدکه کارفرما 
توسط گروه نظارت یا مدیریت  دفتر فنی و نظارت بر طرحهای  cmmsها و نظارت بر نحوه عملکرد سامانه  cmو pmانجام دهد و کنترل نهایی 
 پذیرد عمرانی دانشگاه صورت می

پیمانکار موظف است ( پیمانکار موظف است پس از تحویل کارگاه طبق فرایند نگهداشت تاسیسات مدیریت فنی عمل کرده و همچنین -11-1-1
ظرف مدت یکماه پس از عقد قرارداد ضمن بروزآوری شناسنامه تاسیسات برای کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی دستورالعملهای راهبری، نگهداری 

 را تهیه و جهت تأیید به مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه تحویل نماید. پیشگیرانه سالیانه اثربخشتعمیرات و 
 تعمیرات اضطراری واصـالحی رادرقالـب نظـام    پیشبینانه، -نگهداشت پیشگیرانه –کلیه فرایندهای نت پیمانکار ونیروهایش متعهدند  (-11-1-1

دستورکارها وگزارشات مورد نیاز را ثبت وارائه نمایند بدیهی است شاخص های عملکـرد منـتج از    و انجام دهند cmmsجدید مدیریت نگهداشت 
 سامانه مبنای ادامه کار ایشان خواهدبود.

و بخش،  قراردادهای موجود به هنگام عقد  : تمامی شرح وظایف اعالمی در موضوع قرارداد برای پیمانکار شامل کلیه ساختمانها و محوطه1تبصره 
باشد و بابت انجام موضوع قرارداد  توسط پیمانکار برای  برداری جدید در طول مدت قرارداد می های احداث شده و یا مورد بهره ساختمانها و محوطه

 .شود  مکانهای جدید در طول مدت قرارداد هیچگونه وجه اضافی پرداخت نمی
 حجم کار تعریف شده در قرارداد(واحدکار: 2-1
 کلیه تعهدات و وظایف اعالم شده در قرارداد  (حجم کار:3-1
 و بندهای زیرمجموعه آن در قرارداد حاضر با کیفیت مورد صالحدید کارفرما 1-1امور موارد اشاره شده دربندکلیه  انجامکار: (کیفیت4-1
 امکانات و تجهیزات مورد نیاز:  (5-1.

تجهیزات برای انجام موضوع قرارداد طبق پیوست شماره یک بر عهده پیمانکار می باشد که می باید در ابتدای قرارداد در مرکز با کلیه :1-0-1
 عنوان تجهیز کارگاه تهیه و ارائه نماید 

 ( مدت انجام قرارداد:2ماده 

 شمسی می باشدبرابر با دوازده ماه کامل 31/05/98لغایت  01/06/97( مدت قرارداد از تاریخ1-2
ف و ( پس از اتمام مدت قرارداد در صورتیکه به هر دلیل پیمانکار جدید امور نگهداری و تاسیسات از سوی کارفرما تعیین نگردد، پیمانکار موظ2-2

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

 پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.
 :( مبلغ قرارداد3ماده 

 باشد. *** ریال( و مبلغ کل قرارداد در طول مدت قرارداد بمبلغ *** )به حروف *** ریال( میحروف  )به ( مبلغ ماهیانه قراردادماهیانه ***1-3
طبق  1330( هر گونه افزایش سطح دستمزد کارگری ابالغی از سوی سازمان کارو امور اجتماعی و یا مصوبات شورای عالی کار در سال 2-3

 قوانین و مقررات بر عهده کارفرما می باشد.
ر از پرداخت افزایش سطح دستمزد کارگری ابالغی از سوی سازمان کار و امور اجتماعی و یا شورای عالی کار هیچگونه تعدیل دیگری ( به غی3-3

 شود. به پیمانکار در طول مدت قرارداد پرداخت نمی



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

ی مناقصه اعالم نموده در طول مدت ( به مبلغ سود اعالم شده پیمانکار که در آنالیز قیمت که به ضمیمه پاکت ج خود در هنگام برگزار1-3
بوده و آنالیز طرف دوم به ضمیمه قرارداد  که اینقرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایشی تعلق نگرفته و این مبلغ در کل مدت قرارداد ثابت می باشد 

 جزء ضمایم قرارداد تلقی میگردد .
پول هزینه تامین وسایل تجهیز کارگاه )پیوست شمار یک قرارداد( برای نیروها ،اضافه کار  احتمالی محاسبه شامل سود،  سود سالیانه شامل ( 3-5

در طول مدت قرارداد و لحاظ  به قراردادکلیه کسورات متعلقه ، ایاب و ذهاب وغذا و مواد مصرفی تامیندرصد برای نیروها ، 10لباس، نوبتکاری 
 میباشد.قرارداد    کلیه تعهدات مناقصه گزار مندرج در مفادانجام نمودن هزینه 

 ( نحوه پرداخت:4ماده 

کارکرد خود، صورت وضعیت خود را تهیه و پس از ارائه مدارک الزم، آن  را  به گروه نظارت ارایه می نماید که  بر مبنای( پیمانکار هر ماهه 1-1
گروه نظارت براساس چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت )پیوست شماره دو( 

امتیاز ماهانه بدست امده توسط پیمانکار از میزان کل امتیاز قابل کسب، صورت وضعیت پیمانکار به نسبت مبلغ  اقدام به ارزیابی نموده و براساس
 گردد پس از کسر کسورات قانونی متعلقه به ان در وجه پیمانکار پرداخت می شده و مبلغ نهایی محاسبه و معادل سازی 3-1مندرج در بند ماهانه 

در چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت ( کل امتیاز قابل کسب 1-1-1
هر میزان امتیاز بدست امده  باشد و می 3-1الزحمه ماهیانه مندرج در بند  درصد ازحق111باشد که بمنزله  امتیاز می 211)پیوست شماره دو( بمیزان

الزحمه  مبناپرداخت ناخالص حقبراساس مفاد قرارداد، سایر که پس از اعمال کسورات شود می سازی شاره معادلمواردصدراال پیمانکارنسبت به توسط
 باشد. نهایی پیمانکار می

( اگر در موارد اعالمی چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تاسیسات ایتم و یا ردیف شرح وظایفی در چک لیست 2-1-1
 مفاد قرارداد نیست گروه نظارت امتیاز کامل آن را به هنگام محاسبه اعمال می نماید .باشد که در 

 و طرف دوم متعهد وملزم به اجراء ، طرف اول توسط ارزشیابی و یا افزایش معیارهای کارکردچک لیست  تغیـیر معیارها و مفادصورت  در( 3-1-1
 ن می باشد.آرعایت 

که در موقع پرداخت مبلغ قرارداد حق بیمه بر مبنای  بعهده پیمانکار می باشد بنحوی ...قرارداد از قبیل مالیات و بیمه وکلیه کسورات قانونی ( 2-1
مان لیست تنظیمی توسط امور مالی چک جداگانه صادر و به تامین اجتماعی ارسال خواهد شد و هم چنین پیمانکار  موظف به ارائه اظهار نامه ساز

 .می باشد در پایان قرارداددریافت مفاصا حساب  تامین اجتماعی و
( پرداخت مالیات ارزش افزوده در صورت ارایه گواهینامه ثبت مالیات ارزش افزوده در صورت ارایه گواهینامه ثبت مالیات ارزش افزوده از 3-1

 معاونت امور مالیاتی ارزش افزوده به پیمانکار صورت خواهد گرفت.
پرداخت حق بیمه کارگران وارائه لیست پرداخت حقوق کارکنان از طریق سیستم مدارک اد ماهانه منوط به ارائه اصل ( پرداخت مبلغ قرارد1-1

 بانکی، خواهد بود .
عامل مالی مرکز موظف و متعهد است پس از تایید صورت وضعیت پیمانکار  های طرف دوم، ( به هنگام پرداخت هر ماهه صورت وضعیت0-1

است را بررسی نموده و در صورت عدم داشتن نواقص ضمیمه سند پرداختی که کلیه مدارک اعالم شده در این قرارداد را توسط گروه نظارت،
ص صورت وضعیت پس از کسرکسورات قانونی و رعایت مفاد این قرارداد پرداخت نماید در غیر اینصورت پیمانکار و گروه نظارت مکلف به رفع نواق

 .باشند  اعالمی عامل مالی واحد می
 پیمانکار می باید کلیه مبالغ حقوق و مزایای اعالمی در انالیز ضمیمه قیمت پیشنهادی خود در زمان برگزاری مناقصه که به ضمیمه قرارداد (0-1

ماید می باید باشد را در وجه عوامل خود بطور کامل پرداخت نماید در صورتیکه پیمانکار پرداخت این مبالغ به شرح پیشگفت را رعایت نمی ن می
واحد از صورت وضعیت های پیمانکار کسر گردد که برای اینموضوع در مفاد بمیزان مبالغ پرداخت نشده پیمانکار به عوامل خود توسط عامل مالی 

  قرارداد می باید کلیه ضمایم درخواستی به شرح مفاد قرارداد ضمیمه صورتوضعیت توسط گروه نظارت شود .
 قرارداد:( شرايط عمومي 5ماده 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

درصد کاهش و با اخذ مجوز از  معاون 20تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعالم به پیمانکار مبلغ قرارداد را تا  ( کارفرما می1-0
 درصد مبلغ اولیه قرارداد افزایش دهد.20توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تا 

 ( کارفرما می تواند در صورت نیاز و ضرورت شرایط عمومی و یا خصوصی را که الزم می داند به این قرارداد الحاق نماید 2-0
باید این موضوع را کتبا به کارفرما اعالم نماید و تا زمان اعالم موافقت طرف اول  ( در صورتی که پیمانکار مایل به ادامه همکاری نباشد می3-0

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

 گردد. گیرد، مراتب  به سازمان کار و امور اجتماعی استان نیز اعالم می فات قضایی صورت میگونه تشری
های علوم پزشکی مصوب هیات  ( کلیه قوانین مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کار ،ایین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها و دانشکده1-0

 باشد . االجرا  می داد برآن جاری است ازسوی هر دو طرف  الزمامنا وسایر قوانینی که بر انجام موضوع قرار
 ( تعهدات كارفرما:6ماده 

 های الزم به پیمانکار معرفی نماید . ( کارفرما گروه نظارت را به عنوان نماینده خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی0 -1
 پرداخت نماید . ( کارفرما موظف است صورت وضعیت های پیمانکار را طبق قرارداد 0 -2
 ( کارفرما متعهد می شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد . 0 -3
  ( کارفرمامکلف است ضمانت حسن انجام تعهدات واجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را از پیمانکار اخذ نماید.0 -1
 ما حق هر گونه دخالتی درامور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر نحوه مدیریت و .... از خود سلب می نماید .کارفر (0 -0

 (0 -0به همراه نقشه های اجرایی تاسیسات در اختیار را مدارک ومشخصات فنی وکاتالوگهای دستگاههای موجود تمامیدرصورت وجودطرف اول 
و لیکن عدم ارائه آن یا تکمیل نبودن مدارک هیچ مسئولیتی از طرف دوم سلب نمی نماید و بایستی از نحوه کارکرد  طرف دوم قرار می دهد.

 تمامی دستگاهها اطالع کافی داشته باشد.سرویس و نگهداری 
 عی استان ارسال گردداداره تعاون، کار واموراجتمابرای  توسط کارفرما ای از قرارداد می باید پس ازامضا ء قرارداد نسخه (ـ0 -1

 ( تعهدات پيمانكار:1ماده 

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

 کارکنان پیمانکارو مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی و کلیه مدارک مورد نیاز دیگر کارفرما  با هماهنگی و موافقت معاونت توسعه مدیریت و قطعی
 منابع دانشگاه خواهد بود.

% از هر پرداخت را به عنوان تضمین حسن انجام کار از پیمانکار کسر و در پایان 11گزارصهقانون تأمین اجتماعی مناق 39در اجرای ماده  -(2-1
به وی مسترد  قرارداد در صورت رضایت عملکرد  وارائه مفاصا حسابهای الزم و مدارک الزم از قبیل تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش و...

 خواهد نمود.
نتخب هیأت امناء دانشگاه برای طرف دوم در طول مدت این قرارداد و یا بعد از اتمام آن ارسال شود و ای از موسسه حسابرسی مهر گاه نامه-(3-1

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 آگهی 
 نماید.تغییرات شرکت به آدرس خواسته شده ارسال 

 روز کتباً به کارفرما اعالم گردد  0بایست ظرف مدت هرگونه تغییردروضعیت شرکت طرف قراردادرااعم ازتغییر در اساسنامه و ... می -(1-1
وکفش بایست طبق نمونه اعالم شده، یکسان سازی مدیریت فنی دانشگاه باشد (  کار می )لباسدالفرم و دستکش و کفش ـمتحلباس  تهیه( 0-1

ملزومات ایمنی مورد سایر تجهیزات و  ، دستکش عادی و صنعتی،کاله ایمنی، ماسک و سایر وسایل، تجهیزات و کار برای پرسنل بکارگیری شده
می باشد. پیمانکار مربوطه به عهده قانونی و جاری کشور برابر دستورالعملهای  نیاز  به تعداد الزم را بر اساس کیفیت موردنظر گروه نظارت 

این  که در صورت عدم رعایتتهیه نمایدکیفیت موردنظر و مورد قبول گروه نظارت را باو دوبارکفش و ... لباس کار دو بار موظف است  انکارپیم
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های مشترک چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص  شاخص122براساس نحوه امتیازدهی درردیف بند 
 .گروه نظارت  )پیوست شماره دو( اعمال خواهد شدارزیابی توسط 

ن مسئولیت تامین و تادیه هر گونه خسارت جانی و مالی که در نتیجه فعل یا ترک فعل یا قصور پیمانکار یا کارکنان و نمایندگان او در جریا( 0-1
 و یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی،اموال. وسایل و تجهیزات و تاسیسات ، این قرارداد به هر شخص اعم از کارکنان پیمانکار و کارفرما 

منحصرا به عهده پیمانکار می  مطابق قانون مسئولیت مدنی یا سایر قوانین جزایی اسالمی، من جمله قانون دیاتدولتی وارد گردد  خصوصی و یا
پیمانکار مکلف است کارفرما را در قبال هرگونه خسارت  و و حقوقی نخواهد داشتکارفرما در این زمینه هیچگونه مسئولیتی اعم از کیفری باشد و 

های الزم به شرح ذیل و برابر مدت  پیمانکار موظف است بالفاصله پس از عقد قرارداد نسبت به اخذ بیمه نامهو دعاوی مربوط مصون بدارد  لذا 
اصل بیمه نامه را تحویل گروه نظارت مرکز نماید که پیگیری این موضوع کرده و با هزینه خود اقدام  گروه نظارت قرارداد و با هماهنگی با 

گذار، نام  ها در محل عنوان بیمه کلیه بیمه نامه باید می ها باید به هنگام دریافت بیمه نامه برعهده گروه نظارت هر مرکز می باشد و پیمانکار می
و ساختمانهای تابعه در فضاهای مذکور قید شده و در مورد محل مورد بیمه و نشانی ذینفع،  قرارداد( مقدمه در شده اعالم اول طرف کامل نام) کارفرما

 منظور شود مرکزآدرس و مشخصات 
 )باهزینه پیمانکار( بیمه تامین اجتماعی پرسنل پیمانکارالف: 
 2حداقل به میـزان که ( برای کلیه پرسنل پیمانکار در محدوده قرارداد و دستگاه نظارت  CGLبیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان )ب: 

 باشد هزینه پیمانکار( با )بی نام و نفر شخص ثالث
خطوط انتقال بخار، آبگرم و آب داغ، از مولد تا مصـرف  بیمه آتش سوزی وانفجارتاسیسات موتورخانه ها، دیگهای بخارو آبگرم وآب داغ وکلیه ج: 

 )با هزینه پیمانکار(  CSRننده، چیلرها و منابع تحت فشار و بخش رختشویخانه و ک
 برای هر نفر به شرح زیر می باشد : CGL(  مربوط به 1-0ب بند  داقل تعهدات بیمه نامه های مربوط به ردیفح -(1-0-1
 و در طول مدت قرارداد چهار برابر تعهدات    )بیست میلیون ریال( ریال 111/111/21هزینه پزشکی در هر حادثه  -(1-1-0-1
فوت و نقص عضو در ماههای عادی و ماههای حرام مطابق با آخرین تعرفه های دیه کامـل اعـالم شـده از سـوی مراجـع      غرامت  -(2-1-0-1

 قضایی و در طول مدت قرارداد بیمه چهار برابر تعهدات
 ، پوشش های تکمیلی زیر انتخاب شود . ه نامه ها در مورد نحوه پرداخت هزینه ها باید در بیم (2-0-1
 غرامت جانی و هزینه های پزشکی ناشی از حوادث کار به دلیل قصور و اشتباه کارکنان (1-2-0-1
 های پزشکی وارده به شخص کارفرما ناشی از حوادث حین کار هزینه (2-2-0-1
 .دیه دوم()پرداخت  حداکثر تعهد بیمه گر جهت جبران نقص عضو (3-2-0-1
 های پزشکی بدون اعمال تعرفه  هزینه (1-2-0-1
 غرامت جانی وارده به کارکنان در خوابگاه، رستوران و سایر مکانهای مرتبط با کارگاه (0-2-0-1
 نفر( ناشی از فعالیت 3غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به اشخاص ثالث )حداقل  (0-2-0-1
 های پزشکی وارده به کارکنان در حین ماموریت اداری خارج از کارگاهغرامت جانی و هزینه  (1-2-0-1
 غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به کارکنان ناشی از حوادث نقلیه موتوری در خارج از محدوده کارگاه به طور کامل (9-2-0-1
 پرداخت خسارت بدون رای دادگاه (3-2-0-1

 از شرایط عمومی بیمه حذف شودفرانشیز خسارت هزینه پزشکی  (11-2-0-1
 ( مطالبات سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با حوادث کارکنان پرداخت شود11-2-0-1
 ( غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به مهندسین مشاور و ناظر12-2-0-1
 غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به پیمانکاران اصلی و فرعی (13-2-0-1
 سال 1ابه التفاوت افزایش دیه هر سال عالوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه نامه حداکثر تا م (11-2-0-1
 صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبت به فعالیت بیمه شده (10-2-0-1
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اد و بعد از انعقاد قرارداد پیمانکار حق هر گونه تغییری را در هر یک از بیمه نامه های فوق ندارد و در صورتیکه بیمه نامه ها برابـر قـرارد   (3-0-1
که در این فصل ذکر شده تنظیم و منعقد نگردد پیمانکار مسئول  کلیه اتفاقات و خسارات و هزینه های  مربوطـه بـوده و هیچگونـه عـذری      آنچه

 پذیرفته نخواهد بود .
انجام کلیه پرداختهای الزم جهت اخذ بیمه نامه های در خواستی به شرکتهای بیمه ای و تمدید سالیانه بیمـه نامـه هـای فـوق قبـل از       (1-0-1

اسباتی حق بیمه ها ، انقضای اعتبار بیمه نامه ها و متناسب با افزایش تعرفه های شرکت بیمه برای هزینه های پزشکی و دیه و نرخ های پایه مح
شده ، به عهده و با هزینه پیمانکار بوده و در صورت بروز هرگونه حوادث احتمالی در زمان قرارداد مسئول پاسخگوئی به خسارات و تعهدات ایجاد 

وده و در مبلغ پیشنهادی خود محاسبه نمدر قیمت پیشنهادی خود  باشد.الزم به ذکر است که پیمانکار کلیه هزینه های مربوطه فوق را  پیمانکار می
 باشد .  و پرداخت حق الزحمه ماهیانه به پیمانکار منوط به انجام موارد فوق و ارائه مدارک مربوطه می نموده است  لحاظ

مطـابق بـا   الذکر نیز به همان میـزان و   % و یا تمدید قرارداد بیمه نامه های فوق20بدیهی است در صورت افزایش مدت قرارداد از محل  (0-0-1
 شرایط عنوان شده فوق )توضیحات( افزایش می یابند.

ومسئول پیگیـری اخـذ   الذکر نمایید  ( پیمانکار مکلف است در موعد مقرر اعالمی گروه نظارت اقدام به ارائه بیمه نامه به شرح بندهای فوق0-0-1
های  شاخص 123که در صورت عدم ارائه بیمه   در موعد مقرر اعالمی گروه نظارت  براساس نحوه امتیاز دهی درردیف نیز با گروه نظارت میباشد 

مشترک چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظـارت  )پیوسـت شـماره دو( اعمـال     
 . شود از عدم ارائه بیمه نامه قرارداد فسخ و موضوع به اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان اعالم میخواهد شد و در صورت امتناع پیمانکار 

انجام کامل تعهدات پیمانکار  عدمعالوه بر ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی به شرح بندهای این قرارداد چنانچه در اثرسهل انگاری، اهمال و -(1-1
وارد آید پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده میباشد و تشخیص و  مکان های موضوع قرارداد وعوامل وی  خسارتی به ساختمان و متعلقات

گروه کارشناسان منتخب برابر میزان خسارت وارده طبق نظر میزان خسارت با نظر گروه کارشناسان منتخب دانشگاه بوده که کارفرما می تواند 
دانشگاه از محل  هر گونه طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده های طرف اقدام به  اخذ خسارت نماید و پیمانکار حق هیچگونه حق اعتراضی را 

 ندارد .
های مشترک چک  شاخص 121ردیف اگر پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد دارای گواهینامه صالحیت ایمنی باشد امتیاز کامل به پیمانکار در -(9-1

امتیاز کامل داده میشـود   لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت  )پیوست شماره دو(
 پیمانکـار (  اجتمـاعی اسـتان  اداره تعاون ،کارو امـور  سوی  در صورت نداشتن گواهینامه صالحیت ایمنی )بدلیل اعالم فرصت اعالم شده از سوی 

باشد که پیگیری ایـن موضـوع     اعتبار زمان قرارداد می با دارا بودن اعتبار در طول مدت قرارداد نماید مکلف است نسبت به ارائه گواهینامه ایمنی 
هـای مشـترک    شـاخص 121ردیف امتیازی  به  صالحیت ایمنی از سوی پیمانکار عدم ارائه گواهینامهتا زمان باشد و  نیز بر عهده گروه نظارت می

بـه هنگـام تاییـد     ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت )پیوست شـماره دو(   چک لیست کنترل و
موضـوع بـه اداره     ،مـوارد فـوق   ضمن رعایـت  و در صورت  ادامه امتناع پیمانکار از عدم ارائه گواهینامهصورت وضعیت پیمانکار داده نخواهد شد 

نظارت بوده و امور مـالی واحـد پرداخـت     که انجام این موضوع بر عهده گروهشود و امور اجتماعی استان  برای کسب تکلیف اعالم می کار تعاون،
  میباشد .انجام وظایف گروه نظارت  یپیگیرنیز وظیفه کننده 

در طول مدت قرارداد نیاز  آموزش پرسنل پیمانکار می باید این آموزش ها به هزینه پیمانکار ح( در صورت اعالم واحـد نظارت مرکز مبنی بر 3-1
ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات  های مشترک چک لیست کنترل و شاخص120ردیف امتیازی  به انجام گیرد که در صورت عدم انجام 

  . خواهد شدن داده  تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت )پیوست شماره دو( 
یا سرپرست  االختیار عنوان نماینده تامب از بین کارشناس تاسیسات یا کارشناس برق یا مکانیکاز عوامل خود را یک نفر را  باید پیمانکار می (11-1

و این نامه می باید ضمیمه خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی نمایدکارگاه یا 
اولین پرداخت شود و در صورت تغییر سرپرست کارگاه در طول مدت قرارداد این موضوع بصورت مکتوب مجدداً اعالم و این نامه در اولین 

د و حضورسرپرست کارگاه درشیفت صبح درروزهای غیرتعطیل الزام بوده و همیشه در دسترس گروه نظارت باشد وحضور وی پرداخت ضمیمه شو
و در ساعاتی که سرپرست کارگاه در محل  و موظف به رعایت آن میباشددرروزهای تعطیل وسایرشیفتها براساس نظر گروه نظارت می باشد



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

عالوه بر آن پیمانکار مکلف است برای در دسترس  در دسترس باشد وتلفن  د دائما و در هر لحظه از طریقموضوع قرارداد نمی باشد می باید بای
های مختلف  شود( اقدام نماید و آن را در شیفت مکلف است به تهیه  یک خط تلفن همراه با شماره )که به کارفرما اعالم میبودن نیروهای خود 

این بند  که درصورت عدم رعایتهای داخلی نیز پاسخ دهد  بودن تحویل نماید و به تمامی تماسبه عوامل مقیم خود از جهت در دسترس 
های مشترک  چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص  شاخص120براساس نحوه امتیاز دهی درردیف 

 .ارزیابی توسط گروه نظارت  )پیوست شماره دو( اعمال خواهد شد
تواند از مرکز در  باشد که می اتحریر و ... نیروهای بکارگیری شده به عهده پیمانکار می غذا و سرویس ایاب و ذهاب، قند، چای، لوازم( تهیه 11-1

خواهد الزحمه ماهیانه شرکت کسر  قبال خرید فیش انجام دهدکه در صورت استفاده از غذای بیمارستان و عدم ارائه فیش،  معادل ریالی ان از حق
الزحمه محاسبه شده و  شد وهیچ گونه مساعدتی از این بابت به پیمانکار نخواهد شد که مبلغ غذای مورد استفاده شده محاسبه شده به نسبت حق

های مشترک چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی  شاخص121براساس نحوه امتیازدهی در ردیف
و در این خصوص گروه نظارت مکلف است این موضوع را در ابتدای قرارداد به مقام  گروه نظارت  )پیوست شماره دو( اعمال خواهد شد توسط

  مسئول آشپزخانه اعالم نموده تا رعایت شود .
های  شاخص 129درردیف (CMMS-MCو تعمیرات منابع فیزیکی بر پایه سامانه ملی مدیریت نگهداشت) نگهداری فرآیندهای کلیه اجرای (12-1

 .خواهد شد دو(اعمال شماره تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت)پیوست وتعمیرات نگهداری ماهیانه ارزیابی و کنترل لیست چک مشترک
بیمارستان و یا واحدهای انجام درخواست کارهای متقاضیان کار اعم از سرپرستان بخش های بیمارستان، پیمانکاران و مسئولین فنی  (13-1

های مشترک چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه  شاخص123در ردیف( CMMS-MCموضوع قرارداد از طریق سامانه ملی مدیریت نگهداشت)
 . نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت  )پیوست شماره دو( اعمال خواهد شد

، ثبت و پیگیری داده های حیاتی منابع تحت عنوان الگ شیت و عملیات اصالحی در چارچوب  PM،CM،EMانجام کلیه فعالیت های ( 1-13-1
های مشترک چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات  شاخص 131 ردیف در (CMMS-MCنظام نوین مدیریت نگهداشت)

 نظارت  )پیوست شماره دو( اعمال خواهد شدتأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه 

در صورت تصویب هر گونه بخشنامه و دستورالعمل جدید از طرف هیات وزیران یا وزارت بهداشت و...) از قبیل پرداخت حق الزحمه ( 11-1
طرف کارفرما، پیمانکار موظف به ( در طول مدت قرارداد و پس از ابالغ از cmmsپیمانکار براساس مبتنی بر عملکرد براساس خروجی از سامانه 

ن اجرای آن میباشد و قابلیت اجرائی در قرارداد را دارد و نحوه و چگونگی  انجام وظایف و چگونگی  پرداخت حق الزحمه پیمانکار براساس ای
 . تغییرات خواهد بود و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد

باشد که مستلزم تامین دو دستگاه تبلت و یک دستگاه کامپیوتر از  می CMMSاجرای نگهداشت طبق سامانه مدیریت مکانیزه نگهداشت  (10-1
کنترل  لیست شاخص های مشترک  چک 131براساس نحوه امتیاز دهی درردیف که درصورت عدم رعایت این بند  سوی پیمانکار می باشد

که صورتجلسه ورود  تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت )پیوست شماره دو( اعمال خواهد شدماهیانه نگهداری و  وارزیابی
است نظارت تائید شده و این صورتجلسه ضمیمه اولین پرداختی باید شود و در صورت خرابی پیمانکار مکلف توسط گروه می باید این سه دستگاه 

  قدام به رفع نقص و یا جایگزینی دستگاه سالم جای آن نماید .با هماهنگی گروه نظارت در اسرع وقت ا
های نگهداری دستگاه را به نحو احسن انجام و گزارش کارهای انجام شده را در برگه مشخصات فنی  است کلیه دستوالعمل پیمانکارموظف (10-1

منعکس نماید و خالصه آن را در پایان هر ماه در گزارش ماهیانه و کارهای انجام شده )چک لیست های کنترل دوره ای( در محل استقرار دستگاه 
های مشترک چک لیست کنترل و ارزیابی  شاخص132براساس نحوه امتیازدهی در ردیفبند  این که در صورت عدم رعایتشرکت اعالم نماید

 . اعمال خواهد شدماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت )پیوست شماره دو( 
ای  باشد که در ابتدای قرارداد می بایدطی صورتجلسه در شروع قرارداد بر عهده پیمانکار می یک شماره درپیوست اعالمی تجهیزات کلیه تهیه( 11-1

 اقالم ،تعداد و تاریخ ورود  این تجهیزات بین گروه نظارت و پیمانکار تهیه و مکتوب گردد و این صورتجلسه می باید در اولین صورت وضعیت
های مشترک چک لیست کنترل و ارزیابی  شاخص133براساس نحوه امتیاز دهی درردیف پرداختی پیمانکار توسط گروه نظارت ضمیمه شود که 

نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت  )پیوست شماره دو( در صورت کامل و تکمیل بودن کلیه اقالم و ماهیانه 
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تجهیزات نمره کامل داده شده و در صورت ناقص بودن حتی یک قلم از تجهیز کارگاه هیچگونه امتیازی به این ردیف قابل محاسبه توسط گروه 
 نظارت نمی باشد  .

حق خارج نمودن آن را  را 1-11ورود به شرح بند  اقالم تجهیز کارگاه به شرح پیوست یک را پس از صورتجلسهو عوامل وی  پیمانکار( 19-1
مشاهده کم بودن این وسایل بدالیل  را ندارد و در صورت بررسی گروه نظارت در هر زمان و درطول مدت قرارداد از مکان موضوع قرارداد

های  شاخص131عدم امتیاز دهی کامل  صورتجلسه تجهیز کارگاهنوع و میزان ادوات مندرج در شدن و شکسته شدن و ... ازاستهالک، گم 
مشترک چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت  )پیوست شماره دو( توسط گروه 

 رت عدم کسری  تمامی اقالم تجهیز کارگاه امتیاز کامل به پیمانکار داده خواهد شد .نظارت  اعمال خواهد شد و در صو
( پیمانکار وعوامل وی به هیچ وجه حق خروج وسایل تحویلی و تجهیزات کارفرما وحتی وسایل خود را از محل موضوع قرارداد را ندارند و 1-19-1

از اداره حراست و اموال   مجوزهماهنگی گروه نظارت و اخذ  باوطرف دوم صرفاً در ساعات اداری  ممنوع بوده موضوع قرارداد( از محل خروج آن
که در صورت مشاهده این موضوع بنا بر نظر گروه کارشناسان خود اقدام نماید  که نیاز به تعمیر دارند و یا ابزار متعلقه بهی برای خروج قطعاتمرکز 

 از محل وثایق، سپرده ها و مطالبات پیمانکار خواهد شد و وی حق هیچگونه اعتراضی را نداردمنتخب دانشگاه اقدام به کسر خسارت 
می  نبوده و نیاز کار موردی می باشد لیست فوقپیمانکار موظف است در صورتیکه در طول مدت قرارداد نیاز به ابزاری باشد که در ( 13-1  

  و به هزینه خود تهیه نمایید . بایست در اسرع وقت
موتورخانه و و محوطه  تاسیساتتامین تنظیف و مواد نظافت دستگاهها و تجهیزات موتورخانه ژنراتورهای برق و اتاق های مربوطه ،انبار ( 21-1

های  شاخص130که براساس نحوه امتیازدهی در ردیف باشد به پیمانکاراست هایی که سیستم برق رسانی وتاسیساتی در آن نصب می سایرمحل
لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت )پیوست شماره دو( اعمال  مشترک چک

 .خواهد شد
احکام منابع ثابت 2هیئت محترم وزیران و بند   ه03112/ت39101تصویب نامه شماره اجرای  راستایاز انجا که طرف اول مکلف است در  ( 21-1

های دولتی  دستگاه سطح کشور، تمامی در های دولتی ساختمان های درخصوص معاینه فنی موتورخانه کالنشهرها هوای آلودگی کاهش جامع برنامه
پیمانکار مکلف است در طول مدت  لذا قدام نمایندا ( قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به اخذ معاینه فنی موتورخانه های خود0موضوع ماده )
صالحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران برای اجرای موضوع  نظرات احتمالی اعالمی از سوی شرکتهای بازرسی تأیید موارد وقرارداد کلیه 

  نواقص احتمالی را رفع نماید. تصویب نامه صدراالشاره را بطور کامل رعایت نموده و
با مرخصی آنان، جایگزین وی از سوی طرف دوم به واحـد نظارت باید قبل از موافقت  درصورت درخواست مرخصی عوامل پیمانکار، می ( 22-1

از مرکز معرفی شود و در صورت موافقت واحد مزبور پیمانکار با مرخصی فرد موافقت نماید و  برای غیبت های غیر موجه و در مواقعی که پرسنل 
واحد نظارت، جایگزینی برای فرد غیبت کننده و یا  به  مرخصی استعالجی استفاده می نمایند پیمانکار می باید ضمن اعالم این موضوع به

های مشترک  چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه  شاخص130براساس نحوه امتیاز دهی درردیف استعالجی رفته تعیین نماید در غیر اینصورت 
 خواهد شدنگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت  )پیوست شماره دو( اعمال 

پیمانکار موظف است طی لیستی اسامی کلیه پرسنل خود را در بدو شروع به انجام تعهدات قرارداد  و اخذ وثیقه حسن پس از عقد قرارداد  ( 23-1
دارا بودن  کارت بهداشت از مرکز بهداشت و  اعم از مدرک تحصیلی و یا مدارک فنی در مشاغل خواسته شده را بهمراه کار به همراه کلیه مدارک 

 گواهی معاینات دوره ای سالمت) درصورت نیاز گروه نظارت( و عدم اعتیاد و نیز گواهی دوره بهداشت عمومی از مراکز مجاز برگزاری و ارائه
ده و بررسی شرایط احراز، اعالم موافقت یا عدم اولیه از عوامل معرفی ش مصاحبهگواهی دوره  را به گروه نظارت ارائه نماید و گروه نظارت پس از 

که کلیه مدارک صدر االشاره افراد مورد تائید گروه نظارت می باید ضمیمه اولین صورت وضعیت  کند بکارگیری نیروی پیمانکار را اعالم می
صورت پیمانکار مکلف به معرفی فرد جدید با شرایط  در اینپرداختی شود در صورتیکه افراد معرفیشده پیمانکار مورد تایید گروه نظارت قرار نگیرند 

و البته در طول مدت قرارداد نیز ممکن است میباشد اند  گروه نظارت برای جایگزینی اندسته از نیروهایی است که رد صالحیت از گروه نظارت شده
این موارد کلیه  معرفی شوندکه در )مانندحراست،گزینش و...(کارفرما  سوی مراجع نظارتی گروه نظارت و یا از عوامل پیمانکار فاقد شرایط احراز از

اقدام به معرفی فرد جدید با  بالفاصلهموارد عدم احراز شرایط صدر االشاره از سوی کارفرما و دانشگاه علوم پزشکی قزوین، پیمانکار مکلف است 
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های مشترک چک لیست کنترل و  شاخص 131 ردیف یازدهی دراساس نحوه امت براین بند  شرایط احراز کارفرما نماید که درصورت عدم رعایت
  ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت )پیوست شماره دو( اعمال خواهد شد

افراد معرفی نشده در زمان مقرر  از سوی ، می باید مبلغی بمیزان کارکرد روزانه یا ماهانه   1-21 البته عالوه بر این کسور طی مفاد بند( 1-23-1
اساس انالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار)پیوست شماره سه این قرارداد( از سرجمع صورت وضعیت اعالمی پیمانکار پس از رعایت پیوست  پیمانکار بر

لین پرداختی شود تا ازسوی عامل مالی به که تعداد روزهای عدم معرفی نیرو از سوی گروه نظارت میباید ضمیه اوشماره دو قرارداد کسر گردد 
 پرداخت نهایی از سرجمع صورت وضعیت پیمانکار کسر گردد  هنگام

عوامل خود را بکار بگمارد ، در هر شیفت  به تعداد نیروی اعالمی ازسوی گروه نظارت )بصورت شفاهی یا کتبی (موظف است  پیمانکار (21-1
در محل کار حضور دائم براساس اعالمی گروه نظارت که در تمام مدت قرارداد اعم از تعطیل و غیرتعطیل کل نیروهای مورد نیاز  ای گونه به بگمارد

انجام  ای که کلیه امور به موقع تامین شود به گونه پیمانکاربایستی تعداد نیرو به تناسب حجم کار توسط  می واضطراز نیز داشته باشندودرمواقع لزوم
چک  های مشترک شاخص139 ردیف در امتیازدهیبراساس نحوه درصورت عدم رعایت این بند  که دخللی در انجام امور قرارداد پیش نیای هیچو شود

 . لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت )پیوست شماره دو( اعمال خواهد شد
های سرمایش و گرمایش یا در مواردی که حجم انجام کار خارج از توان نیروهای مقیم  موظف است برای آماده سازی سیستمپیمانکار  (1-21-1

ماه سیستم سرمایش و در اول شهریور ماه سیستم گرمایش آماده  اردیبهشت باشد تیمی خارج از نیروهای شیفت بکارگیری نموده بطوریکه در اول
 امور نیز تأخیر ایجاد نشود.بکار باشد در مورد سایر 

اقدام بکارگیری نیرو به تعداد الزم در کل شبانه روز براساس نظر گروه نظارت نماید و در  1-20بند پیمانکار موظف است بر اساس ( 2-21-1
نیرو به تعداد اعالمی گروه  بدلیل عدم بکارگیریدر ساعات تعیین شده برای کارهای اعالمی توسط گروه نظارت   رهاصورت تاخیر یا عدم انجام کا

این رابطه به عنوان  درکه به تشخیص خود مجاز است هر مبلغی را کارفرما  در محل موضوع قرارداد گردد و خسارت  که موجب مشکالت نظارت
کارفرما ام امور ایجاد گردد خللی در انج هر زمان بدلیل کمبود نیروو یا  کسر نمایدپیمانکار محل کلیه مطالبات و وثیقه هایزیان تشخیص دهد از 

 .کسر نماید پیمانکارو یا تضامین  مطالبات هرگونه  مجاز خواهد بود راساً نیروی مورد نیاز را بکار گرفته و اجرت وی را از محل
پیمانکار مکلف است برای واحد موضوع قرارداد اقدام به تهیه یک دستگاه ثبت ورود و خروج انگشتی برای کنترل ورود و خروج عوامل -(20-1

از نوع فقط اثر انگشتی باشد و انواع دیگر مورد تائید نمی باشد . نرم افزار سیستم حضور و غیاب باید دارای قابلیت فوق سیستم خود نماید که 
را داشته  نیروهای حاضر در شیفت موجود و شیفت های قبلی بررسی امکان  ن را داشته باشد تا گروه نظارت مرکز بتوانند در هر لحظهشبکه شد

اثرانگشت اقدام نمایند و غیر از امکان بررسی داشته باشند.در مورد مرخصی های ساعتی پرسنل باید در زمان ورود و خروج نسبت به ثبت  باشند 
و اداره حراست واحد خواهد بود و پس از معرفی اثر مورد تائید گروه نظارت نمی باشد و پسورد راه اندازی دستگاهها  نزد گروه نظارت این روش 

نه رینت ماهاانگشت اولیه افراد در ابتدای قرارداد پسورد ان نزد اداره حراست بوده واحد بوده و معرفی افراد جدید با نظر اداره فوق خواهد بود و پ
براساس نحوه ورود و خروج پرسنل پیمانکار برای ضمیمه نمودن در صورت وضعیت باز با نظر اداره حراست  خواهد بود که در صورت تهیه دستگاه 

های مشترک چک لیست کنترل وارزیابی ماهیانه نگهداری وتعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه  شاخص 133 امتیاز دهی درردیف
  نظارت)پیوست شماره دو( اعمال خواهد شد

 پیمانکار مکلف است در ابتدای هر ماه برنامه ماهانه عوامل خود را شیفتها را با اخذ نظر از گروه نظارت را تهیه وبه صورت مکتوب  گروه-(20-1
ا ،جایگزینی ها ،استعالجی و ... را به گروه نظارت نظارت ارائه و اعالم نماید و پس از پایان ماه نیز برنامه کاری انجام شده با اعمال مرخصی ه

از بررسی  ارائه نماید که هردو این برنامه زمانی  به همراه پرینت اخذ شده از دستگاه ورود و خروج را گروه نظارت ارائه نماید که گروه نظارت پس
پیمانکار نماید که در صورت ضمیمه صورت وضعیت همان ماه  و صحیح بودن برنامه زمانی با پرینت ورود و خروج عوامل پیمانکار  همه آنها را

های مشترک چک لیست کنترل وارزیابی ماهیانه نگهداری وتعمیرات تأسیسات مخصوص  شاخص 111 براساس نحوه امتیاز دهی درردیفانجام 
  ارزیابی توسط گروه نظارت)پیوست شماره دو( اعمال خواهد شد
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عوامل پیمانکار مکلفند در ساعات تعیین شده طبق برنامه زمانی اعالم شده خود اقدام به حضور داشته باشند که در صورت نارضایتی گروه  (21-1
چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری های مشترک   شاخص 111امتیاز دهی در ردیف براساس نحوه نظارت از ورود و خروج به موقع آنان 

 . تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت )پیوست شماره دو ( اعمال خواهد شدو 
های اداری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع )شامل اجرای کلیه منشور اخالقی دستگاه کلیه موازین شرعی، شئونات اسالمی و ( انجام29-1

ه خدمات با رعایت عدالت و انصاف، حفظ اسرار، آراستگی ظاهری، پوشش مناسب و یک شناسی،خوشرویی، متانت، ادب و نزاکت در رفتار، ارایوقت
ر درمحل موضوع قرارداد توسط پیمانکار، پرسنل وعوامل پیمانکار با پرسنل و بیماران مرکز الزامی بوده و تضمین اجرای آن بر عهده پیمانکا شکل(

رعایت این بند توسط  گزارش هر گونه تخلف،جوابگویی به شکایات انجام شده  بدلیل عدمو در صورت عدم رعایت موارد فوق و اعالم  باشد می
صالحیت فرد توسط مرکز با  باید  پیمانکار با فرد خاطی برخورد نموده و در صورت اعالم عدم باشد و می عوامل طرف دوم  بر عهده پیمانکار می

 .پیمانکار حق بکارگیری فرد اخراج شده را در هیچیک از واحدهای تابعه دانشگاه را نداردو رعایت تمام موارد قانونی اقدام به اخراج فرد نموده 
-اعم از مالیات،حق بیمه پرسنل تحت پرسنل وکلیه کسور قانونی متعلقه به قرارداد منعقد شده با پیمانکار ومزایای پرداخت به موقع حقوق (23-1

بایست توان مالی پرداخت حقوق  پیمانکار می باشدمی در کل مدت قرارداد بر عهده پیمانکار …اد ونظر و همچنین بیمه و مالیات متعلقه به قرارد
باید حقوق و مزایای هر ماهه پرسنل خود را حداکثر تا پنجم ماه بعد  لذا پیمانکار می کامل تمامی پرسنل خود را در مدت قرارداد را داشته باشد

که لیست واریزی حقوق تایید شده  الزحمه خود ویا هر دلیل دیگر از پرداخت ان ممانعت نماید دریافت حقتواند بدلیل عدم و نمیپرداخت نماید 
که نشان دهنده مبالغ واریزبه تفکیک افراد و به شماره حساب و نام و نام )دارای پرفراز و مهر و امضاء بانک بمنزله تائید(توسط بانک عامل

باید ضمیمه صورت وضعیت ارائه شده همان ماه باشد که مسئولیت وصول این لیست  را ارائه نماید که این لیست می باشد خانوادگی عوامل خود می
ارزیابی  های مشترک چک لیست کنترل و شاخص 112  ردیف براساس نحوه امتیازدهی درکه در صورت انجام  باشد عهده گروه نظارت می بر

پیمانکار برای پرداخت مساعده نیز  مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت)پیوست شماره دو( اعمال خواهد شدماهیانه نگهداری وتعمیرات تأسیسات 
پرهیز نمایید که در اینصورت مبلغ مساعده  باید تمامی موارد این بند را نیز رعایت نموده و از پرداخت مساعده بصورت دستی  به عوامل خود می

 اسبه نخواهد شد .جزء مبالغ پرداختی به عوامل خود مح
باشد )ارایه مدارک مثبته از سوی اولین پرداخت صورت وضعیت کارفرما منوط به عقد قرارداد بین پیمانکار و کارکنان تحت پوشش او می( 1-23-1

 پیمانکارالزامی است(.
لیست واریزی کسورات بیمه تامین اجتماعی افراد و عوامل خود را که  اعالمی در این قرارداد ،عالوه بر مدارک پیمانکار مکلف است  -(31-1

 مشمول کسور تامین اجتماعی است را )که مورد تائید سازمان تامین اجتماعی است( را به همراه فیش واریزی مبلغ کسور تامین اجتماعی مشمول
د اعالم شده در لیست با عوامل پیمانکار که در طول ماه وبراساس لیست حقوق عوامل خود را نیز به گروه نظارت ارائه نماید که نیاید تعداد افرا

با مبلغ مجموع کسور بیمه لیست  توسط پیمانکار  زی بیمه در فیش واریزییخر ماه پرسنل پیمانکار مغایرت داشته باشد و مضافا مبلغ وارآنهایی 
چک لیست کنترل و  های مشترک شاخص113ردیف  نحوه امتیازدهی دربراساس درصورت رعایت این بند  کهتامین اجتماعی مغایرت داشته 

 .ارزیابی ماهیانه نگهداری و تعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت )پیوست شماره دو( اعمال خواهد شد
 .ات خود را ندارد پیمانکار حق رد کردن مدیر عامل، هیت مدیره و سایر افراد در اساسنامه و یا آخرین اگهی تغییر -(31-1
باید به هنگام شروع بکار ، با شرایط و مشخصات و نحوه تائید  باشد که پیمانکار می نیروهای مورد نیاز به تفکیک هر مرکز به شرح ذیل می (32-1

 صالحیت اشاره شده  در این اسناد و همچنین مفاد اشاره شده در تصویر  قرارداد  پیوست این اسناد می باید بکار بگمارد 

 واليت 
ستاد و پرديس 2و1ساختمانهاي 

 و  معاونت پژو هشي
 شفا تاكستان كوثر شهيدرجايي بيمارستان اميرالمومنين

 - 1 1 1 2 1 کارشناس تاسیسات
 1 - - - - 1 کارشناس برق یا مکانیک

 0 0 0 0 12 11 کاردان ماهر
 1 0 1 0 11 13 جمع
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  نیروهای کارشناس مورد نیاز  برای تاسیسات ، برق ومکانیک  می باید دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه باشند (1-32-1
باید یا دارای مدرک  تحصیلی فوق دیپلم برق صنعتی، تاسیسات و یا مکانیک باشند و نیروهای ماهر یا باید دارای  کاردان می( نیروهای 2-32-1

 دیپلم هنرستان یا مدرک فنی و یا مدرک فنی و حرفه ای در تاسیسات ، برق صنعتی  و مکانیک باشند 
 .الذکر اقدام به بکارگیری پرسنل به تفکیک هر مرکز نماید تعداد جدول اعالمی و با  شرایط فوقبه پس از انعقاد قرارداد باید  می ( پیمانکار3-32-1

 

 تعداد افراد             
 نام واحد

تعداد حضور افراد در شيفت 
 صبح در روزهاي غيرتعطيل

تعداد حضور افراد در شيفت صبح 
 در روزهاي تعطيل

تعداد حضور افراد در شيفت عصر در 
 تعطيل و غيرتعطيلروزهاي 

تعداد حضور افراد در شيفت شب در روزهاي 
 تعطيل و غيرتعطيل

 و یک نفر آنکال)توضیحات سرپرست( 2 1 1 3 والیت
 1 2 1 1 کوثر

 و یک نفر آنکال 1 2 2 3 بیمارستان امیرالمومنین
 1 2 2 1 شفا تاکستان
 2 2 2 3 شهیدرجایی

ستاد و 2و1ساختمانهای 
 نفر آنکال 1 هرروز13اضافه کار تا ساعت 2 11 پژوهشیپردیس و معاونت 

طرف اول می بایددر طول مدت قرارداد هر گونه تغییر در تعداد نیروها مانند جایگزینی افراد ، عدم بکارگیری نیرو به تعداد اعالمی در  (1-32-1
 جدول فوق الذکر توسط پیمانکار و ... را  به مدیریت خدمات پشتیبانی اعالم نمایند .   

مشخصات و وضعیت  تعداد، حاویای که  با تنظیم صورتجلسهرت و نماینده مدیریت مرکز گروه نظاطرف دوم و  با حضور درابتدای قرارداد (33-1
باید ضمیمه اولین پرداخت صورت  خواهد بود و می صورتجلسه جزو الینفک قراردادنماید که این  میتحویل طرف دوم را  باشد می دستگاهها فعلی

پس از پایان  و  به عهده طرف دوم می باشدهمچنان مسئولیت سالمت کلیه سیستمها و دستگاهها پس از تحویل و تحول  وضعیت پیمانکار شود
داری قرارداد پیمانکار مکلف است طی صورتجلسه ای کلیه اقالم تحویل گرفته در ابتدای قرارداد را بهمراه کلیه  دستگاهها و تجهیزات جدید خری

برداری تحویل نماید که در صورت هر گونه خرابی  پیمانکار مکلف به تعمیر آن در  را سالم، بدون عیب و قابل بهره شده در طول مدت قرارداد
درصد مبلغ مازاد آن را  10باشد و در صورت عدم تعمیر آنها، کارفرما ضمن رفع عیب و تعمیر، مبلغ هزینه شده را به عالوه  حداقل زمان ممکنه می

 بابت کوتاهی پیمانکار از محل هر گونه وثایق ، مطالبات و سپرده های پیمانکار کسر نماید و در صورت مفقود شدن نیز قیمت دستگاه با نظر
 .درصد مبلغ مازاد خرید را از محل هر گونه وثایق ، مطالبات و سپرده های پیمانکار کسر نماید  10شگاه به عالوه کارشناسی منتخب دان

پیمانکار موظف است نسبت به نگهداشت و انجام تعمیرات اعم از عمومی و تخصصی در خصوص دیزل ژنراتورها اقدام و از آماده به کار  -(31-1
باید حداکثر تا دو دقیقه بعد از خاموشی، سیستم برق اضطراری برقرار شود درغیر  ید و در صورت وقوع خاموشیبودن آنها اطمینان حاصل نما

ده اینصورت پیمانکار قانونا در مقابل حوادث ناشی از عدم اقدام به موقع خود و عوامل خویش پاسخگو  است و جوابگویی به مراجع ذیصالح برعه
،به ازاء گروه نظارتاد خسارت مالی بدلیل عدم انجام تعهدات  عالوه بر جبران خسارت وارده به قیمت کارشناسی پیمانکار میباشد و در صورت ایج

 .ازصورت وضعیت پیمانکار به هنگام پرداخت توسط گروه نظارت کسر می گردد111/111/0هر مورد خاموشی بیش ازدودقیقه مبلغ
در صورتیکه جهت ترمیم یا تعویض لوله کشی های مربوط به آب سرد و گرم و فاضالب و تأسیساتی برقی و مکانیکی به کنده کاری نیاز  (30-1

ر، باشد انجام کنده کاری به میزان اعالمی گروه نظارت و تعمیرات الزم به عهده پیمانکار  می باشد که در صورت عدم انجام آن توسط پیمانکا
درصد هزینه انجام آن را  از محل  اولین مطالبات پیمانکار به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار توسط  21ام کار را به اضافههزینه انج

ی گروه نظارت کسر می گردد  و یا از محل سپرده حسن انجام کار و یا وثیقه حسن انجام تعهدات برداشت نموده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض
 ارد و البته و ترمیم محل کنده کاری شده به عهده کارفرما استرا ند
تهیه لوازم مصرفی )مورد نیاز برای روشنایی، دستگاههای حرارتی و برودتی و امثال آن و سوخت روغن، نمک، اسید مورد نیاز دستگاههای  (30-1

ه تأسیسات دارد ـکلیه مواردی که مورد مصرف روزان ورها وهای جنس مصرفی مربوط به تعمیر و سیم پیچی الکتروموت مختلف و همچنین هزینه
باشد. ضمناً پیمانکار  درخواست پیمانکار و تأیید نظر ناظر مربوطه به عهده کارفرما می و سایر موارد مشابه ماده یک )موضوع قرارداد( پس از

به انبار مرکزی اقدام نماید. بدیهی است جبران خسارت موظف است نسبت به ارائه لیست و تحویل قطعات تعویضی مطابق با مشخصات مربوطه 
 باشد. ناشی از عدم رعایت موارد فوق به عهده پیمانکار می

بر عهده طرف اول  و کلیه هزینه های مربوط به کلیه سیم پیچی  تهیه و تأمین قطعات و لوازم و تراشکاری مربوط یه کلیه سیم پیچی ها (31-1
که در صورت استنکاف از انجام این  باشد میایشان هزینه  گهداری آنها درتعهد پیمانکار قرارگرفته است ، به عهده وکه نها طبق موضوع قرارداد 

درصد هزینه انجام آن را از محل اولین مطالبات پیمانکار به  21موضوع در غیر اینصورت کارفرما ضمن انجام آن، هزینه انجام کار را به اضافه
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ام کار و یا وثیقه حسن انجام نماید و یا از محل سپرده حسن انج هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت کسر می
 تعهدات برداشت نموده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد 

اجرا، نصب و انجام تعمیرات جزئی در محل موضوع قرارداد )شامل ساختمانها و محوطه موجود و بخش ها و ساختمانهای جدید مورد بهره  (39-1
، سیم کشی، نصب رادیاتور، نصب روشنایی و غیره به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما برداری در طول مدت قرارداد( از قبیل لوله کشی

هیچگونه وجه اضافی از بابت انجام این موضوعات به  پیمانکار پرداخت نخواهد کرد و بطور کلی مشخص نمودن اینکه انجام کاری از موارد 
کارهایی که انجام آن  بر اساس نظر گروه نظارت برعهده اوست  را  به نحو کامل جزئی است برعهده گروه نظارت میباشد و پیمانکار مکلف است 

درصد هزینه انجام آن را از  21و مطلوب و نظر گروه نظارت به انجام رساند در غیر اینصورت کارفرما ضمن انجام آن، هزینه انجام کار را به اضافه
صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت کسر می نماید و یا از محل سپرده حسن انجام محل اولین مطالبات پیمانکار به هنگام تعیین و تایید 

 کار و یا وثیقه حسن انجام تعهدات برداشت نموده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .
فنی انجام شده در خارج از مرکز، از پیچی و تراشکاری و دیگر خدمات  پرداخت هزینه قطعات و لوازم یدکی و هزینه اجناس مصرفی سیم (33-1

 پیچی ناشی از قصور پیمانکار از سرویس و نگهداری نباشد سوی کارفرما منوط به این است که ضرورت تعویض قطعات و لوازم یدکی و سیم
د و در صورت عدم پرداخت باشد که در این موارد پیمانکار مکلف به پرداخت هزینه های تعمیر میباش تشخیص این قصور برعهده گروه نظارت می

درصد مازاد آن مبلغ را نیز بعنوان جریمه از پیمانکار کسر نماید که این مبلغ از هرگونه  11کارفرما اقدام به انجام تعمیرات نموده و مبلغی بمیزان 
 باشد. مطالبات پیمانکار، وثیقه ها و.... قابل برداشت می

 نیروهای شیفت صبح انتخاب گردند.نیروهای شیفت عصر، ترجیحا مستقل از  -(11-1

 استعمال هر گونه دخانیات توسط پرسنل پیمانکاردر محل پیمان و حین انجام کار ممنوع است. -(11-1
 پیمانکار موظف است پرسنل خود را براساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید.-(12-1
 اموروعوامل خود و تعهدات این قرارداد دارا بودن دفتری در شهر قزوین داشته باشد .پیمانکارملزم وموظف است جهت رسیدگی به   -(13-1
 گونه مسؤلیتی در قبال استخدام و حقوق و کسور قانونی پرسنل پیمانکار نخواهد داشت.کارفرما هیچ  -(11-1
 نخواهدداشت رابعهده  مسئولیتی   هیچگونه خصوص ودانشگاه دراینبوده  پیمانکار  بعهده شرکت پیمانکار  عوامل       مشاغل  بندی طبقه  اجرایـ (10-1
نماید مکتوم داشته و از افشاءآن خودداری نماید و تعهد  پیمانکار بایستی هر گونه اطالعاتی را که در نتیجه اجرای قرارداد کسب می -(10-1

این  کار وپایان قرارداد قطع نخواهد شد و در صورت تخلف پیمانکار ازپیمانکاردراین خصوص بطورمداوم بوده و مسئولیت وی در این زمینه با اتمام 
 تحت عنوان افشاء سر و اطالعات کارفرما  تحت پیگرد قانونی خواهد بود  )به تشخیص کارفرما( کارفرمابه عالوه بر جبران کلیه خسارت وارده امر 
موضوع ذخیره مزایای پایان کار نیروی عوامل  21و ماده  03تا  01و  29 موادپیمانکار ملزم به رعایت مفاد مندرج در قانون کار خصوصا  -(11-1

 خود می باشد.
 ازنیروهاوعامل خودراصرفا بابت امور فنی استفاده نموده و حق استفاده از نیروهای مذکور را جهت پشتیبانی ندارد  بایست پیمانکارمی-(19-1
که پس از انعقاد قرارداد و شروع قرارداد بمنزله توجیه  باشداز مفاد قرارداد می خود  پوششپیمانکار موظف به توجیه کلیه پرسنل تحت  (13-1

نمی توانند از عذر عدم اطالع در عدم انجام تعهدات کامل تعهدات و کلیه مفاد قرارداد توسط پیمانکار به عوامل خود می باشد و عوامل پیمانکار 
 .خود استفاده نمایند 

حقوق و مزایای حین کار عوامل و کارکنان موضوع این قرارداد را نداشته و از پرداخت طرف اول هیچگونه تعهدی در خصوص استخدام و  (01-1
 و کلیه تعهدات ذیربط به عهده طرف دوم خواهد بود. بودههرگونه مسئولیتی در این مورد مبرا 

هیچگونه تعهد و تکلیفی در  کارفرماجرای مفاد قرارداد به عهده طرف دوم بوده و گونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای ا پرداخت هر (01-1
 به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری نخواهد داشت.  پیمانکارمقابل 

 را بنماید. مواد مصرفیموظف است در راهبری تاسیسات حداکثر صرفه جویی در مصرف سوخت . آب . برق و  پیمانکار (02-1
بنحوی با سایر محلهایی که تاسیساتی بهمراه ساختمانهای و محلهای موتورخانه اصلی و تاسیسات فرعی هها و تجهیزات نظافت دستگا (03-1

 .می باشدعهده طرف دوم  بر براساس نظر گروه نظارتموضوع قرارداد ارتباط دارند
از اجزای موضوع قرارداد باشد جزو تعهدات طرف دوم بوده اگرچه در قرارداد  نگهداری و سرویس و تعمیر تجهیزات و تاسیسات که صرفاً (01-1

 تصریح به آن نشده باشد.
هرگونه مسئولیت حقوقی و جزایی حاصله از طرف دوم کلیه خیارات قانونی من جمله خیارات غبن فاحش و سایر خیارات را از خود ساقط و  (00-1

 باشد.می ایشان اجرای موضوع قرارداد به عهده 
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تائیدکارفرما  از نوع قطعه پس به تعویض هر صورت نیاز در پیمانکار بوده وبعهده شرکت  در وسایل موجود حد امکانات و انجام تعمیرات در (00-1
 مجازخواهد بود.

 پس از تایید دستگاه نظارت و طرف اول  امکان پذیر خواهد بود. یتاسیسات هایگونه تغییر و اصالح در سیستم  پیشنهاد هر( 01-1
سرپرست گروه و سرشیفت اجازه حضور در کلیه محلهای محل موضوع قرارداد را دارند بجز موارد خاص مانند اتاقهای عمل و بخشهای ( 09-1

 زنان و پاویون خواهران که با هماهنگی مسئولین بخش انجام خواهد شد.
قانون مجازات اسالمی مطلع است وکارکنان خود  092قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده  20ار اعتراف می نماید از اصل پیمانک (03-1

 را ملزم به رعایت آنها نماید
 شرایط مناقصه جزءالینفک قرارداد میباشد و قابلیت اجرائی در قرارداد را دارد. (01-1
 جابجایی مواد و قطعات به نقاط مختلف محل قرارداد به عهده پیمانکار است. (01-1
 برنده مناقصه موظف است در راهبری تاسیسات حداکثر صرفه جویی را درمصرف سوخت،آب و برق را بنماید.  (02-1
قراردادها نیست و در صورتی که خالف این امر اثبات ها و منع مداخله کارکنان دولت در پیمان نماید که مشمول قانونپیمانکار اقرار می (03-1

 شود ، سپرده حسن انجام تعهدات وی ضبط و قرارداد لغو خواهد شد و موضوع به مراجع ذیصالح اعالم نماید.
باشد و در  قبول نمی و عذرعدم اطالع او موردمیباشد آگاه بوده قرارداد  کل تعهدات خود که مندرج درمفادنماید که از  طرف دوم اقرار می (01-1

آئین نامه مالی  31طرف دوم مکلف به تمکین ماده صورت بروز هر گونه اختالف ابتدا با مذاکره موضوع حل و فصل خواهد گردید در غیر اینصورت
  و معامالتی مصوب هیات امناء دانشگاههای علوم پزشکی کشور می باشد

 آن را از پیمانکار بخواهد پیمانکار متعهد است لوازم و مواد مورد نیاز را تهیه و بهای موضوع این مادهقطعات  و کارفرما تهیه مواد درصورتیکه (00-1

 د تدارکات واحد و همچنین تایید واحد نظارت از کارفرما دریافت نماید حتوسط وا آن در مقابل ارائه فاکتور معتبر و پس ازتاییدقیمت را
 لوازم و کاربرد مواد مصرفی هیچگونه هزینه ای پرداخت نخواهد کرد.کارفرما بابت تعویض قطعات و (00-1
 مورد تائید کارفرما باشد. بایست مطابق با استاندارهای فنی و تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات و تجهیزات می( 01-1
پس ازتائیدکارفرماودرقبال تحویل قطعه اسقاطی ازکارافتاده  تعویض قطعات فرسوده و کارفرما بوده و به عهده نیاز تامین قطعات مورد (09-1

 بود واهدخ پذیر امکان
 )اجرای کنده کاری با هماهنگی گروه نظارت صورت پذیرد.( (03-1
نیروهای بکارگیری شده باید قبال توسط مدیران شرکت در رابطه با فضاهای کاری بیمارستان وکلیه ساختمان های تابعه و نحوه کلیه  (11-1

 و یا ورود به هر فضا اطالعات الزم را کسب کرده و توجیه شده باشند.انجام کار 
 باشند فقط کارگران معرفی شده پیمانکار مجاز به ورود به واحد موضوع قرارداد می *
بنماید  میکروبی و غیره( –کلیه مقررات ایمنی کار و حفاظت بیمارستانی )فیزیکی  را مکلف به رعایت خود کلیه افراد و عوامل باید می پیمانکار-*

  بود واهدخومسئولیت عدم توجه به این مقررات مستقیما به عهده ایشان 
 باشد )دبیرستانی و هنرستانی و دانشجو و ...( جهت انجام موضوع قرارداد ممنوع می استفاده از نیروی کارآموز-*

 باشد ذیصالح برعهده پیمانکار می  مراجع اختالف کارگری و سایرحل  های هیات در پیمانکار عوامل شکایات ( هرگونه پاسخگویی به11-1
 ( فسخ قرارداد :8ماده 

تشخیص دهد میتواند نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نماید و به هر دلیل که خود  در هر مرحله از انجام و هرزمانیطرف اول حق دارد  (9 -1
 .در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت طرف دومو 
)تشخیص تخلف برعهده کارفرما میباشدو یا در صورت تخلف پیمانکار از انجام تعهدات و عدول از شرایط این قرارداد و پیوستهای مربوطه  (9 -2

عالوه بر  قوق دولت نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارتکارفرما مختاراست از جهت جلوگیری از تضییع  ح اینکه ادامه قرارداد را به صالح نداند
 به هر میزان که خود تشخیص میدهد از محل هرگونه مطالبات و وثیقه های شرکت اقدام نماید .  کسورات مندرج در پیوست 
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،کارفرما مجاز است بدون انکه  (.پیمانکار به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد و در صورت تخلف3-9
مانت محتاج به اقامه دعوی باشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام و خسارت وارده را از محل ض

 جبران نماید.نامه انجام تعهدات و در صورت تکاپو ی ضمانت نامه از محل سایر مطالبات پیمانکار و دارائیهای پیمانکار 
 ( گروه نظارت :9ماده 

متشکل از در مراکز آموزشی و درمانی والیت ، کوثر، شهید رجاییو بیمارستان های شفا تاکستان و امیرالمومنین بویین زهرا   ( گروه نظارت1-3
به همراه  نماینده دفتر فنی  به واحد موضوع قرارداد معرفی شده از سوی مدیریت دفتر فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه  کتبی  نماینده

فرد  معرفی شده از سوی مدیریت مرکزمیباشد که در صورت نیاز فرد یا افراد جدیدی نیز از سوی مدیریت دفتر فنی و  (در صورت داشتن)مقیم مرکز
ودر قرارداد ساختمانهای ستاد ، معاونت بهداشتی و...  .شودونظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه  و یا مدیریت مرکز به این گروه نظارت اضافه می 

 شود . صورت وضعیت ها پس از تایید توسط نماینده و مدیر دفتر فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه به شرح مفاد این قرارداد پرداخت می

گروه نظارت مکلف است بهنگام تهیه چک لیست کنترل و ارزیابی این قرارداد برای کلیه مواردی که نیاز به استعالم از عامل مالی میباشد   (9-1-1
 با وی هماهنگ نماید و البته پرداخت صورت وضعیت از سوی مالی به منزله انجام هماهنگی و تائید موارد چک لیست میباشد .

ید گروه نظارت را به تمامی کارکنان و عوامل زیرمجموعه خود در این قرارداد معرفی نماید و تمامی موارد اعالمی و دستورات با( طرف دوم می3 -2
 گروه نظارت قرارداد را در چهارچوب مفاد قرارداد را رعایت و انجام نماید.

و منظم موضوع قرارداد صورت می گیرد و گروه نظارت به هنگام  کلیه پرداختها به پیمانکار با تایید گروه نظارت  در صورت  انجام دقیق( 3 -3
 اساس مفاد این قرارداد اقدام خواهد نمود رسیدگی صورت وضعیت پیمانکار در صورت کوتاهی و قصور در انجام وظایف بر

 باشد . آن با گروه نظارت می نظارت براجرای تعهدات قانونی پیمانکار  وکارکنان ( 3 -1
اعالم  یا شفاهی(که از سوی واحد نظارت مرکز گروه نظارت را بر اساس دستورالعمل برنامه زمانی)کتبی مکلف است کارهای اعالمی پیمانکار( 3 -0

 انجام کار در غیر چارچوب و دستورالعمل اعالمی و بدون هماهنگی با واحد نظارت مرکز ممنوع می باشد. و رساند انجام گردد به می
 باشد و پیمانکار و سرپرست کارگاه موظف به رعایت این برعهده گروه نظارت میتعیین اولویت اجرای عملیات مربوط به تعمیر و نگهداری  (0-3

 باشد موضوع می
 نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :  -(11ماده 

 33310102تلفن  خدمات بهداشتی ودرمانی قزوین شمارهدانشگاه علوم پزشکی و  شماره ساختمانجادارات مجتمعجقزوین کارفرما: ( نشانی1-11
 تلفن ****  ******( نشانی شرکت طرف قرارداد: قزوین ***** کدپستی *11 -2

 های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشند لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی میجنشانی

ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر اینصورت کلیه نامه ها ابالغ شده تلقی و عذر عدم  19رت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف شود در صو
 باشد . اطالع پذیرفته نمی

 امضاء طرفين قرارداد : –( 11ماده  
شماره یک(، چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری و لیست تجهیزات مرکز )پیوست  سه پیوست )شامل بند، و 140ماده ،  11این قرارداد 

)پیوست شماره دو( و آنالیز قیمت پیمانکار )پیوست شماره سه( ارائه شده در ضمیمه قیمت پیشنهادی خود در پاکت ج مناقصه(  تعمیرات تاسیسات
  ارداد الزم االجرا خواهد بودنسخه واحد تهیه و تنظیم شده که پس از امضاء طرفین قر 0منظم به این قرارداد در 

                                       
 
 
 

 مهر و امضاء طرف قرارداد                          مهر و امضاء كار فرما                                                                                          
 نام و نام خانوادگي :   ***                                                              ****نام و نام خانوادگي:                                       

 سمت :  ***                                                        *********                       سمت :                                    
 امضاء-امضاء                                                                                               مهر شركت                                                       

 واحد موضوع قرارداد  –قراردادها  امور–پیمانکار  –امور مالی  مدیریت  اصل :
 سازمان کار و رفاه  امور اجتماعی  استان -–سازمان امور مالیاتی قزوین  -شعبه سه  تامین اجتماعیسازمان  –بودجه  –رونوشت : دفتر حقوقی 
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 پيوست شماره يک
 ليست وسايل پيمانكار كه در هر واحد مي بايد داشته و تجهيز نمايد

 

 تجهيز  كارگاه :          
 یک عدد ترانس جوش اینورتر   1
 دو عدد دریل معمولی دوکاره )چکشی و سوراخکاری ( ودو جهت چرخش )راستگردوچیگرد( 2
 یک عدد متری 21سیم سیار  3
 یک دستگاه اتوی لوله سبز 1
 یک دستگاه هدیده تا سایز دواینچ 0
 یک عدد  لوله بر  0
 دو عدد مولتی مترکلمپی 1
 عدد1 فازمتر  9
 عدد 1 پیچ گوشتی دوسو 3

 عدد1 پیچ گوشتی چهارسو 11
 عدد 1 دستگاه سنگ 11
 عدد 1 دستگاه مینی سنگ 12
 اعدد گیره سه پایه 13
 اعدد میز کار شامل گیره و سنگ رومیزی 11
 عدد2 انبر دست 10
 عدد2 دم باریک 10
 اعدد کمان اره 11
 یک دست کامل آچار بوکس 19
 دست کامل 2 رینگی یک سرتختآچار یک سر  13
 عدد 1 کپسول هوا برش بادوعدد سر پیک برش و جوش 21
 عدد1 منیفولد شارژ گاز 21
 عدد 1 پمپ لوله باز کن 22
 عدد1 فنر لوله بازکن سه متری 23
 عدد 1 پیچ گوشتی ضربه ایی چهارسو 21
 عدد 1 پیچ گوشتی ضربه ایی دوسو 20
 عدد 1 دوطرفه مرغوبپله آلومنیوم  11نردبان  20
 یک  عدد چهار پایه 21
 یک عدد اینچ 2آچار لوله گیر  29
 یک عدد آچار لوله گیر چهار اینچ 23
 یک دستگاه موتور سیکلت 31
 یک دستگاه کامپیوتر 31
 یک دستگاه دستگاه تایمکس 32
 دو عدد آچار فرانسه بزرگ و کوچک 33
 دو عدد متر 31
 دستگاه یک ترمومتر لیزری  30
 یک دستگاه فشار سنج  30
 یک دستگاه  دبی سنج   31
 یک دستگاه اختالف فشار سنج هوا  39
 بتعداد اعالمی گروه نظارت قیچی حلب بری وحلب بری گرد برهرکدام 33
 یک دستگاه االینمنت لیزری شفت  11
 یک دستگاه االینمنت لیزری پولی  11
 یک بسته کیف ابزار کار گروههای برق 12
 بتعداد الزم  ابزارولوازم کامل کامل جهت تعمیرات یخچال وشارژ گاز 13
 دو عدد گیرس پمپ دستی 11
 یک عدد پله آلومنیوم دوطرفه مرغوب 11نردبان  10
 دو عدد روغن دان متوسط 10
 یک دستگاه  سختی سنج دیجیتال 11
 دو عدد چراغ قوه صحرایی مرغوب 19
 بتعداد اعالمی گروه نظارت برقکارکفش مخصوص  13
 بتعداد الزم سایر تجهیزات مورد نیاز اعالمی کارفرما 01



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 نام مركز :                           
 ارزيابي ماهيانه نگهداري و تعميرات تأسيسات چک ليست كنترل و

 مخصوص ارزيابي توسط ناظر تأسيسات
 تاريخ بازديد:                                                                                         

 

نام شركت 

 طرف قرارداد
  تعداد كل كاركنان  نام مديرعامل 

  تاريخ شروع قرارداد

  تاريخ اتمام قرارداد

نام ناظر 

 تأسيسات
 

شماره بيمه نامه 

 مسئوليت
 

افراد بيمه تعداد 

 شده بدون نام
 

تاريخ انقضاي بيمه 

 نامه قرارداد
 

 

 هاي ارزيابي شاخص رديف

 امتياز مطلوب

ب
كس

ل 
قاب

ز 
تيا

ام
ي 

هاي
ز ن

تيا
ام

 

 مالحظات
1 1 2 3 4 

ب
ري

ض
 

1 

ور
رات

ژن
ل 

يز
د

 

سرویس وتعویض روغن دیزل ژنراتور و تعویض هواکش ها بر اساس ساعت کارکرد 

 ساعت(111)
     0/1 2   

   2 0/1      اطمینان از کارکرد دینام از جهت شارژ باطری ها 2

3 
بررسی و بازدید روزانه درجه حرارت آب رادیاتور و اطمینان از عدم افزایش آن از مقدار 

 مجازطبق دستورالعمل و توصیه کارخانه سازنده
     0/1 2   

   2 0/1      ژنراتور به صورت هفتگی بازدید باطری و مخزن گازوئیل،تسمه پروانه و دینام 1

   1 20/1      بازدید ماهیانه از تابلو و پالتینهای کنتاکتور دیزل ژنراتور و رفع نقص آن 0

0 

ار 
بخ

گ 
دي

– 
ي 

الد
فو

گ 
دي

– 
لر

وي
ب

- 
رم

ب گ
آ

 

   1 20/1      کنترل ماهیانه شیر اطمینان و سوپاپ اطمینان

   0/1 120/1      پره ها سالمسالم بودن محل پوشها مناسب و  1

   1 20/1      بررسی دوده گیری داخل تیوپها در دیگهای فوالدی 9

   1 20/1      شستشوی داخل تیوپها و محوطه آتش خوار در صورت نیاز  3

   0/1 120/1      بررسی وضعیت سیمانکاری پشت درب دیگهای فوالدی وتعمیرالزم برروی آنها 11

   1 20/1      بازرسی و تمیز کردن صافی های فلزی به صورت هفتگی 11

   1 20/1      وضعیت مناسب حرارت دودکش 12

   1 20/1      وضعیت مناسب فشار و دمای دیگ و درجه حرارت بخار آب 13

   1 20/1      استاندارد بودن سطح آب بویلر و کنترل روزانه آن 11

   1 20/1      ماهیانه مشعلهای گازوئیلی ازنظردریچه تنظیم هوا،فتوسل رله کنترلبازرسی وکنترل  10

   2 0/1      تخلیه روزانه آب بویلرهای بخار و بازدید آن 10

11 
بازدید ماهیانه مشعلهای گازورئیلی از نظر تمیز بودن شعله پخش کن و مناسب بودن 

 و پمپ گازوئیل ، الکترودها و تمیزکردن دمپرها فیلتر سوخت مورد نظر
     20/1 1   

   1 20/1      بازدیدروزانه مشعلهای گازی جهت بازرسی از سوئیچ هواساز، والو موتوری گاز، سولونوئید و الوگاز 19



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 هاي ارزيابي شاخص رديف

 امتياز مطلوب

ب
كس

ل 
قاب

ز 
تيا

ام
ي 

هاي
ز ن

تيا
ام

 
 مالحظات

1 1 2 3 4 

ب
ري

ض
 

13 

ي
كم

را
ي ت

رق
ر ب

چيل
 

   1 20/1      شستشوی کنداسور و رسوب زدایی آن به صورت فصلی
   1 20/1      درست عمل کردن فلو سوئیچ های برج و چیلد 21
   0/1 120/1      فعالیت فلوسوئیچ ها با فشار مناسب از طرف پمپها 21
   1 20/1      بازدید روزانه اپراتور و پمپ کندانسور 22
   0/1 120/1      درست عمل کردن سیستم آنتی فریز و بازدید روزانه آن 23
   0/1 120/1      بازدید روزانه شیر انبساط ، کنترل فشار و رفع عیب آن 21
   1 20/1      بازدید روزانه درجه کنترل گاز و روغن 20
   0/1 120/1      تعویض به موقع فیلتر درایر 20
   1 20/1      کنترل میزان جریان ورودی دستگاه 21
   0/1 120/1      بازدید روزانه عملکرد ترموستات 29
23 

ي(
ذب

 ج
لر

چي
ن )

بش
ور

بز
ا

 

   0/1 120/1      شستشوی کنداسور ابزوربر و رسوب زدایی آن به صورت فصلی
   0/1 120/1      درست عمل کردن فلو سوئیچ های برج و چیلد 31
   1 20/1      فعالیت فلوسوئیچ ها با فشار مناسب از طرف پمپها 31
   1 20/1      درست عمل کردن سیستم آنتی فریز در ابزوربشن و بازدید روزانه آن 32
   0/1 120/1      بازدید روزانه دمای نقاط مختلف ابزوربشن ها 33
   0/1 120/1      ابزوربشن ها )چیلد و برج(بازدید روزانه فشار نقاط مختلف  31
   0/1 120/1      بازدید روزانه پمپ و کیوم پولی و کیوم 30
   0/1 120/1      کنترل به موقع میزان روغن پمپ و کیوم 30
   1 20/1      بازدید ماهیانه سیل ها و بلیرینگها پمپ رفع نقص آن 31
   0/1 120/1      تسمه در موتور پمپ و کیومبازدید روزانه وضعیت کشش  39
   0/1 120/1      بازدید روزانه شیرهای کنترل و آنالیز سیستم لیتیوم بروماید 33

11 

ده
كنن

ک 
خن

ي 
ها

ج 
بر

 

بازدیدروزانه برجهای خنک کننده ازنظر وضعیت پمپ ها، تخته های خنک کننده 
   1 20/1      و تسمه پروانه

   1 20/1      بازدیدروزانه افشانکها،نازلها،باطاقانها،شافت و پولی های برجهای خنک کننده 11
   1 20/1      کنترل روزانه تشتکهای برج خنک کننده از نظر میزان آب 12

کنترل روزانه درجه حرارت آب ورودی و خروجی و شیرسه راهی آن در برجهای  13
   1 20/1      خنک کننده

11 

ل 
وئ

 ك
ن

ف
– 

از
اس

هو
 

   1 20/1      وضعیت  شیرهای رفت وبرگشت رادیاتورهاازنظرسالم بودن وعدم زنگ زدگی
   0/1 120/1      بازدید روزانه و کنترل دورموتورها و تصحیح بر اثر تغییر فاز 10
   1 20/1      وضعیت مناسب کلیه والوهای خروجی و ورودی و یکطرفه و بازدید ماهیانه آن 10
   1 20/1      شستشوی فیلترهای فن کوئل های هر دو ماه یکبار 11
   1 20/1      بررسی رادیاتورها از نظر نشت و شیرهواگیری مناسب 19
   1 20/1      بازدید ماهیانه موتور و شافت موتور فن کوئل 13
   1 20/1      با فصل بازدیدماهیانه توموستات فن کوئلها وتنظیم درجه آن متناسب 01
   1 20/1      بازدید و کنترل لوله های رفت و برگشت هواساز به صورت ماهیانه 01
   1 20/1      در سال شستشوی کوئلهای هواساز 02
   1 20/1      شستشوی فصلی فیلترهای هواساز و گریس کاری موتور 03
   1 20/1      بلبرینگهای هواساز بطورمرتببازدیدفصلی ازپروانه هوارسان وروغنکاری  01
   1 20/1      بازدیدماهیانه ازوضعیت شیرموتوری ودمپرموتورورطوبت ساز بطورمرتب 00
   1 20/1      وضعیت سیستم آنتی فریز در هواساز و بازدید هفتگی آن 00
01 

ط
سا

انب
ع 

منب
 

   1 20/1      سطح آببازدید روزانه منابع انبساط از نظر خوردگی و کنترل 
   1 20/1      و نشتی منابع انبساط دارای سیستم اعالم خطرهستندوبازدیدروزانه سیستم مذکور 09
   1 20/1      بازدید روزانه کپسولهای ازت در منبع انبساط 03
   1 20/1      بازدیدروزانه منابع انبساط رگوالتروهای ازت وآزمایشات الزم برروی آنها 01



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 شاخص هاي ارزيابي رديف

 امتياز مطلوب

ب
كس

ل 
قاب

ز 
تيا

ام
ي 

هاي
ز ن

تيا
ام

 

ت
ظا

الح
م

 

1 1 2 3 4 

ب
ري

ض
 

01 

پ
پم

 

   1 20/1      گریسکاری پمپها و درصورت لزوم تغویض بلبرینگها به صورت ماهیانه 
   1 20/1      وضعیت فیبر و فنر پمپها 02
   1 20/1      موتور و پمپسالم بودن کوپلینگ بین  03
   1 20/1      وضعیت فشار ورودی و فشار خروجی از پمپ 01
   1 20/1      استاندارد بودن جریان برق کشی توسط موتور پمپ وولتاژ اعمال شده به پمپ 00
   1 20/1      سرویس بموقع خط رفت پمپ از نظر بازدید شیر قطع و شیر یکطرفه 00
   1 20/1      نقص بودن لرزه گیر و مانومتر خط رفت پمپفاقد  01
   1 20/1      سرویس بموقع خطر رفت و برگشت پمپ از نظر بازدید شیرقطع ، صافی 09
   1 20/1      وضعیت لرزه گیر و مانومتر خطر برگشت پمپ  03
11 

ي
شان

ش ن
آت

 

   0/1 120/1      بازدید از شیلنگ اصلی آب آتش نشانی 
   0/1 120/1      آب بند کردن والو اصلی آتش نشانی بصورت ماهیانه  11
   0/1 120/1      بازدید ماهیانه نازل و الف دار سر شلنگ آتش نشانی  12
   0/1 120/1      بازدید ماهیانه پمپ های تحت فشار خطوط آتش نشانی  13
   0/1 120/1      بازدید سالیانه از لوله کشی ها از نظر رنگ و ترمیم آنها  11
   0/1 120/1      اتومات و آماده کار بودن 10
   0/1 120/1      کنترل و در صورت لزوم تعویض شیرآالت آب بندی شده و واشر آنها به صورت ماهیانه  10
   0/1 120/1      جرم و زنگ زدگی و جام بودن محور شیر کنترل و بازرسی ماهیانه شیرها از نظر 11
19 

ير
ي گ

خت
س

 

   2 0/1      بازدید روزانه تانک نمک و آب نمک موجود دستگاههای سختگیر
   2 0/1      کنترل سالیانه رزین و فیلترهای مربوط به سختی گیر و رفع نقص و تعویض آن   13
   2 0/1      کنترل روزانه شیر اتوماتیک منابع و شیردستی ، دستگاه سختگیر و رفع نقص آن  91
91 

ن
ت ف

وس
گز

ا
 

   1 20/1      بازدید ماهیانه اگزوست فن ها از تظر تعویض برزنت 
   1 20/1      روشن بودن اگزوست فن ها در ساعات معین و مناسب 92
   1 20/1      بازدید تسمه فن ها از نظر سالم بودن و میزان بودن آنها بصورت روزانه   93
   1 20/1      کنترل یاتاق محور فن از نظر لقی با صدای غیر عادی بصورت هفتگی  91
90 

ب
 آ

بع
منا

 

   0/1 120/1      بازدید از گیج ها و شیرآالت و شیر اطمینان بصورت روزانه  
   0/1 120/1      تنظیم دمای آب گرم منبع بصورت روزانه  90
   0/1 120/1      بازدید از شیرهای ترموستاتیک به صورت روزانه   91
99 

س
دان

كن
ع 

منب
 

   0/1 120/1      بازدید از سطح سنج اتوماتیک بصورت روزانه 
   0/1 120/1      بازدید از پمپ های منبع بصورت روزانه 93
   0/1 120/1      بررسی شیشه آب نما   31
31 

ور
ريت

ديا
 

   2 0/1      بازدید از سطح سنج بصورت روزانه 
   2 0/1      بازدید از سوپاپ بخار روزی منبع بصورت روزانه  32
   2 0/1      تست آژیر بصورت روزانه   33
   2 0/1      وضعیت شیرهای برقی و خودکار و عمل کردن به هنگام آن   31
30 

س
ران

ت
 

   2 0/1      بازدید ظاهری از سالم بودن ترانس بصورت روزانه  
   2 0/1      بازدید از سطح روغن و روغن ریزی بصورت روزانه   30
   2 0/1      (  سرویس فصلی ) تست روغن ترانس ، تمیز کردن مقره ها و .. 31
 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 شاخص هاي ارزيابي رديف
امتياز قابل  امتياز مطلوب

 كسب
امتياز 
 نهايي

 مالحظات
 ضريب 4 3 2 1 1

39 

ي 
ها

يد
كل

ک 
بان

و 
ک 

اتي
وم

ات
ي

زن
خا

 

   2 0/1      بازدیدولت متر،آمپرمتروکسینوس فی مترکلیدهای اتوماتیک وثبت آنهابصورت روزانه
   2 0/1      بازدید از بانک خازنی و ثبت مقدار آن   33
   1 20/1      بازدید از کلیدها و فیوزهای تابلو برق و تمیز کردن آن بصورت هفتگی 111
111 

ر 
سو

پر
كم

اد
ب

 

   0/1 120/1      زیر آب کشی تانک کمپرسور بصورت هفتگی
   0/1 120/1      کنترل ماهیانه رطوبت گیر 112
   0/1 120/1      کنترل ماهیانه پر شر هوا و سوپاپ اطمینان  113
111 

ور
نس

سا
آ

 

   1 20/1      بازدید از آسانسورها از نظر سیمهای بکسل و موتور گیربکس بصورت ماهیانه
   1 20/1      بازدید از سیستم ترمز اضطرای آسانسورها بصورت ماهیانه  110
   1 20/1      ریلهای آسانسور بصورت ماهیانه بازدید از نوع کفشکها و 110
   1 20/1      بازدید هفتگی از تابلو کنترل و لوازم و تجهیزات بازکننده دربهای آسانسور 111
   1 20/1      نصب کپسولهای اطفاء حریق در آسانسور 119
   1 20/1      بازدید ماهیانه از تابلوهای برق کنتاکتورها از نظر خال زدن  113
   1 20/1      کنترل و بازدید ماهیانه از فیوزها و از نظر سوختگی فیوز و تعویض آنها   111
   1 20/1      بازدید کنترل ماهیانه کلیدها از نظر کار مکانیکی  111
112 

ل
بد

م
 

   1 20/1      بازدید روزانه مبدلها از نظر رسوب زدایی از کویلها 
   1 20/1      روغنکاری ماهیانه شیرهای کنترل و شیرفلکه مبدل ها   113
   1 20/1      کنترل روزانه شیرهای ترموستاتیک و شیر موتوری  111
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   2 0/1      اقدام الزم جهت انتقال زمان کار بعضی از دستگاهها به زمانهای کم باری
   1 20/1      بازرسی الزم از شیرها و تمیز کاری آنها   110
   1 20/1      وجودکارت بازدیدوتاریخ معین جهت بررسی ازبویلرها،دیگها،مشعلها و مبدلها  111
   0/1 120/1      نظافت موتورخانه   119
   0/1 120/1      خورشید( در تاسیسات حرارتی و برودتی و الکتریکی )شیرهای کنترلی( –بهره گیری از منابع انرژی )باد  113
   1 20/1      استفاده از فتوسل جهت کنترل روشنایی معابر 121
   1 20/1      وجود برنامه ی مدیریت انرژی در این مرکز   121
   0/3 910/1      1-0تهیه لباس، کفش و ... و رعایت کامل بند  122
   0 0/1      (1-0-0و زیر بندهای آن ) 1-0ارایه بیمه نامه مسئولیت مدنی و رعایت کامل بند  123
   0 0/1      (1-9دارابودن گواهینامه ایمنی صالحیت )بند  121
   1 20/1      (1-3آموزش الزم اعالمی از سوی گروه نظارت )بند  120
   1 1      (1-11نماینده و سرپرست کارگاه از سوی پیمانکار و رعایت کامل بند )تعیین یک نفر  120
ی عوامل توسط پیمانکار از قبیل غذا و ... و کسر مبلغ معادل غذا در صورت فتهیه مایحتاج مصر 121

   1 20/1      (1-11استفاده پرسنل از غذای مرکز بند )

تعمیرات منابع فیزیکی بر پایه سامانه ملی مدیریت نگهداشت اجرای کلیه فرآیندهای نگهداری و  129
(CMMS-MC ) 1 1      (1-12)بند   

ومسئولین فنی بیمارستان و  انجام درخواست کارهای متقاضیان کاراعم ازسرپرستان بخش های بیمارستان،پیمانکاران 123
   1 1      (1-13)بند  (CMMS-MCیا واحدهای موضوع قرارداد از طریق سامانه ملی مدیریت نگهداشت)

، ثبت و پیگیری داده های حیاتی منابع تحت عنوان الگ  PM،CM،EMانجام کلیه فعالیت های  131
   1 1      (1-13-1()بندCMMS-MCشیت وعملیات اصالحی درچارچوب نظام نوین مدیریت نگهداشت)

   2 0/1      (1-10)بند تهیه دو دستگاه تبلت و یک دستگاه کامپیوتر طبق  131
های نگهداری در برگه مشخصات فنی )انجام چک لیست کنترل  انجام گزارش و دستورالعمل 132

   1 1      (1-10روزانه، هفتگی، ماهانه و ... ( )بند 
   1 1      (1-11)بند کامل بودن اقالم تجهیز کارگاه در ابتدا قرارداد 133
   1 1      (1-19)بند کامل بودن اقالم تجهیز کارگاه در طول مدت قرارداد  131
   1 20/1      (1-21)بند ت برای تمیزکردن تجهیزات و محیط موتورخانه و ..... نظافتامین مواد  130
   2 0/1      (1-22الزم با گروه نظارت برای مرخصی و استعالجی عوامل و تعیین جایگزین )بند  انجام هماهنگی 130
نیرو با شرایط احراز اعالمی در قرارداد در موعد مقرر و ارایه مدارک اعالمی از سوی  بکارگیری 131

   1 1      (1-23)بند پیمانکار برای ضمیمه صورت وضعیت پرداختی پیمانکار 
   1 1      (1-21)بند روز  شبانه ساعات درتمامی نظارت گروه پیمانکاربه تعدادنیروی موردنیازاعالمی بکارگیری 139
   2 0/1      (1-20)بند گیرذ  آیا برنامه دستگاه تایمکس انگشتی توسط پیمانکار تهیه و مورد استفاده قرارمی 133
آیا برنامه ابتدا و انتهای به همراه پرینت ورود و خروج افراد ضمیمه صورت وضعیت همان ماه  111

   1 1      (1-20)بند شده است 
   2 0/1      (1-21)بند گیرد. خروج پرسنل پیمانکاردرساعت مقرر بدرستی ومطابق برنامه صورت می و آیا ورود 111
   0 0/1      (1-23)بند حقوق تا موعد مقرر و ارایه تائیدیه بانک برای واریز حقوق به شرح بند  واریز 112
سازمان تامین اجتماعی و فیش واریزی کسورات عوامل و عدم ارایه لیست بیمه مورد تایید  113

   0 0/1      (1-31مغایرت آنها به شرح بند )
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 نتيجه ارزيابي ماهيانه نگهداري و تعميرات تأسيسات      
 مخصوص ارزيابي توسط ناظر تأسيسات

 نام مركز :        
 تاريخ بازديد:                                                                         

 درصد امتياز كسب شده امتياز كسب شده امتياز مطلوب عنوان
   3 دیزل ژنراتور

   13 آب گرم -بویلر –دیگ فوالدی  –دیگ بخار 
   0/1 چیلر برقی تراکمی

   1 ابزوربشن )چیلر جذبی(
   1 برج های خنک کننده

   0/12 هواساز –فن کوئل 
   1 منبع انبساط

   3 پمپ
   1 آتش نشانی
   0 سختی گیر
   1 اگزوست فن
   0/1 منابع آب گرم
   0/1 منبع کندانس

   9 دیاریتور
   0 ترانس

   0 کلیدهای اتوماتیک و بانک خازنی
   0/1 کمپرسورباد
   9 آسانسور
   3 مبدل

   0/90 های مشترک شاخص
   211 جمع
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