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 : ءاستعالم بهاگ بر

    مرکز آموزشی درمانی خیریه حاج کریم عسلیاز : 
:  محترم به : پیمانکار/شرکت

...................................................... 

شماره  مجوز با توجه به مرکزآموزشی درمانی خیریه حاج کریم عسلی

دانشگاه علوم پزشکی منابع معاون توسعه مدیریت و  21/1/1397مورخ 358/97/111

طبق  راعسلی بیمارستان  شارژ وسرویس کپسولهای اکسیژن  دارد  در نظر لرستان 

است نسبت  مقتضی لذا واگذار نماید استعالم بهاء)مناقصه(طریق  ذیل ازشرایط 

 به ارائه قیمت پیشنهادی خود در جدول مربوطه و تأیید آن اقدام فرمایید :

 ویس کپسولهای اکسیژنشارژ وسر  : موضوع -

      نحوه ارائه پیشنهاد : 

( 13ساعت ) 15/10/97لغایت پایان وقت اداری روز  12/10/97متقاضیان از تاریخ

 به حراست شبکه تحویل داده شود .

 زمان ومکان پاکات دریافتی : 

  می باشد . 10ساعت  16/10/97زمان جهت  بازگشائی پاکات ابتداء روز 

  ناقصه گی  ارائه تضمین شرکت در ممبلغ ،نوع وچگون

  000/000/42الف ( مبلغ تضمین برابر با 

 می باشد . ) معادل چهار میلیون و دویست هزار تومان (  لایر 

قد به نام بیمارستان خیریه حاج مبلغ فوق به صورت واریز وجه ن

نزد بانک ملی   0112464293003   به شماره حساب جاری کریم عسلی 

                کد اقتصادی  -ه ضمانت نامه بانکی معتبر یا ارائ و

 وکد پستی                شناسه ملی 

نکته : در قسمت نام پرداخت کننده ، فیش واریزی یا ضمانت نامه 

گر به عنوان یک شخصیت حقوقی / ناقصه بانکی می بایست نام شرکت م

 حقیقی قید شود .

 نحوه تنظیم پاکت :  -4

ناقصه ،نام  ،شماره ،تماس وآدرس م  استعالم بهاءموضوع درج نام -1

 گر بر روی پاکت الزامی است .

 که تمام صفحات آن ممضی به امضاء استعالم بهاء تصویر اسناد -2

 گر ویا ممهور به امضاء شرکت باشد .ناقصه مجاز م

 مشخصات مناقصه گر که در فرم شماره یک درج شده است .-3

 گر باشد .ناقصه مکپی کارت ملی شخص -4

 پیشنهاد قیمت طبق جدول ارائه شده  -6

گواهی گواهی تعیین صالحیت از اداره کار و  تصویر اسناد شرکت و-7

 .استاندارد 

 فیش واریزی -8

  : مناقصه  شرایط 
بازدید حضوری از محل موضوع استعالم بهاء در بیمارستان برای شرکت -1

 موقع اکسیژن با توجه به بعد کنندگان و رعایت قوانین و تامین به 

برای برنده استعالم بهاء اجباری می باشد.مسافت   

دارای شرکت ثبت شده  یقجهت اشخاص حقوناقصه شرکت در م-2

 مجاز می باشند .  مرتبط با موضوع استعالم بهاء 
 مدت قرارداد یکسال شمسی از تاریخ قرارداد می باشد .-3
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ن با هم تبانی کرده هر گاه معلوم شود که مناقصه گرا-4

آیین نامه تشخیص صالحیت وارجاع کار به  56اند طبق ماده 

هیات وزیران با آنان برخورد  6/6/67پیمانکاران مصوب 

 خواهد شد . 
یک ماه پس از اعتبار پیشننهادها  مناقصهمهلت اعالم اعتراضات به -5

ی مسنموع ضنهیچگونه اعترافوق  مدت است بدیهی است در صورت انقضاء

 خواهد بود .ن

 .   شرکت در  مناقصه به معنای قبول کلیه شرایط آن است-6

 . مناقصه گزار  در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است-7
برنده مناقصه موظف به رعایت قانون کار وطرح طبقه بنندی مشنا ل -8

 . جهت افراد شا ل می باشد
یمننان را حق واگذاری کلی یا جزئی موضوع پناقصه برنده م-9

 ندارد .
برنده مناقصه می بایست از کلیه شرایط وامکانات موجود درواحد -10

دال  فوق  بازدید بعمل آورد که پس از انعقاد قرارداد هیچ ادعایی

   بر جهل به موضوع مسموع نمی باشد .
منع مداخله  د مشمول قانون ناقرار می نمای شرکت کنندگان-11 

د. نی باشنمکارکنان دولت در معامالت   

شرکت در مناقصه وارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات -21

 وتکالیف تعیین شده از سوی واحد مناقصه گزار است .

که پس از موعد مقرر  به پیشنهادات مبهم ،مشروط وپیشنهاداتی -31

د .داد نخواهد شتیب اثرواصل گردد تر  

شخص  ، صه گزاردر صورت وجود مستنداتی دال بر عدم رضایت مناق -41

شرکت کننده در طی مناقصه طی سالهای قبل ،مدارک دریافتی وی در 

 کمیسیون مناقصه مفتوح نمی شود .

هرگاه مناقصه گزار از اجرای خدمات وانعقاد قرارداد با برنده  -51

مناقصه  منصرف گردد تضمین شرکت مسترد وبرنده حق هیچگونه ادعای 

د داشت . جبران خسارتی از این بابت نخواه  

 موظف است درانتخاب افراد شا ل به منظور انجام كاربا متقاضی -61

هنگي كارفرما اقدام نماید و متعهد به رعایت مسائل اخالقي  هما

 وشئونات مذهبي باشد .
كارفرما نسبت به عقد قرارداد ولغنو آن، اختیارتنام ویرفرفنه  -17

ي نباشد قرارداد دارد وچنانچه به هردلیل از كیفیت كارپیمانرارراض
في مابین بصورت یرفرفه ازناحیه كارفرما فسخ خواهند شند . درضنمن 

 مرجع تشخیص كیفیت كار پیمانرار خود كارفرما مي باشد . 
 

پیمانکنار در صورت اتمام قرارداد تا تعینین پیمانکنار جدیند  -18

تنا قیمت پیشنهادی در قرارداد موظف می باشد موضوع قرارداد را با 

  .انجام نماید پیمانکار جدید موضوع قرارداد را بایستی مشخص شدن

 کلیه کسورا ت قانونی قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .- -19

ده درصد کل مبلغ می باشد  متعهدبرنده مناقصه   -02

قرارداد را ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تهیه و ظرف مدت 
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نماید .در صورت عدم مناقصه گزار حد اکثر پنج روز تحویل 

تضمین شرکت در مناقصه به انجام هر یک از مقررات مذکور 

نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد و چنانچه بر اساس مقررات 

با برنده دوم قرارداد مناقصه برنده دوم داشته باشد 

برنده دوم از انعقاد  ودر صورت امتناء منعقد میگردد .

گاه مناقصه گزار ضبط قرار داد تضمین وی نیز به نفع دست

 میگردد .

 
:اختصاصی شرایط  -5ماده      

: پیمانکار موظف است سیلندرهای اکسیژن مورد نیاز را طبق  1-5

 قرارداد درمحل سکوی تاسیسات بیمارستان تحویل نماید.

به ازائ هر بار : بارگیری و حمل وتحویل سیلندرهای مزبور  2-5

وحداقل میزان فشار  لایر می باشد  1100تخلیه وبارگیری یک عدد کپسول 

ضمنا قابل  باشد درصد  99وخلوص  بار  135بالنهای شارژ شده باید 

کپسول می باشد . 20ذکر می باشد حداقل کپسولها جهت انتقال   

هر گونه حوادث ناشی از شارز ،حمل وبارگیری وتخلیه اکسیزن  3-5

 بعهده کارخانه )پیمانکار ( می باشد .

پیمانکار در هر زمان بخواهند جهت حمل وتخلیه به که  در صورتی 4-5

بیمارستان مراجعه نمایند می بایست با مسئول خدمات جهت باز نمودن 

مسیر سکوی تخلیه هماهنگی نماید وپیمانکار متعهد می باشد جهت 

 بارگیری وتخلیه با بیمارستان همکاری نماید. 

تاسیسات  : پیمانکار موظف است براساس هماهنگی واحد 5-5

ویادرخواست تلفنی مسئولین بیمارستان بالونهای شارژ شده را طبق 

رسید تحویل واحدتاسیسات بیمارستان داده وبالونهای خالی را جهت 

حمل نماید.رژ مجدد به کارخانه با اخذ رسید شا  

: پیمانکار متعهد می گردد چنانچه کیفیت گاز تحویلی منفبق با  6-5

مارستان نباشد بالفاصله پس ازبازبینی موضوع استاندارد مورد نظر بی

 را رسیدگی نموده و نسبت به جبرات خسارات اقدام نماید 

تعویض شیرهای معیوب و تحویل دا ی آنها به انبار بیمارستان  : 7-5

و تست و شستشوی بالونهاو رنگ آمیزی و حک برچسب بمارستان برعهده 

اکتور به عهده پیمانکار که پرداخت هزینه های مذکورطبق ف

 بیمارستان است 

( در صورتی که پیمانکار به هر عنوان به تعهدات خودبر اساس  8-5

شرایط قرارداد  عمل ننماید ، برای بار اول تذکر ولی در صورت 

درصد حسن  5و تکرار عالوه بر جبران خسارت کلیه مفالبات پیمانکار

ت یک طرفه از نیز به نفع بیمارستان ضبط وقرارداد بصورانجام کار 

 جانب واگذار کننده فسخ می شود .

پیمانکار متعهد میباشد که بعد از اتمام قرارداد تا انعقاد  9-5

به کار طبق شرایط قرارداد  ویا تعیین پیمانکار جدید قرارداد مجدد

خود ادامه دهندوامور مالی نیز متعهد به پرداخت مبلغ بر اساس 

  می باشد.    قیمت های اعالمی مندرج در قرارداد
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و کارشناسی مجدد  تمدید قرارداد منوط به رضایت کارفرما  10-5

می باشد .وصدور مجوز از معاونت توسعه   

پیمانکار اقرار می نماید از مشخصات کاال ومقتضیات محل تحویل  11-5

 آن اطالع کامل داشته ودارد .

 ماه  پس از دریافت صورتحساب سهکارفرما حداکثر به مدت -12-5

هرماه نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود.ضمنا کلیه کسورات 

.قانونی بر عهده پیمانکار می باشد   

 

خریداری شده کارفرما در صورت راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز-13-5

می تواند قرارداد را بفور بیمارستان با اطالع یکماه قبل  برای 

و ساقط می از خود سلب نماید و پیمانکار حق اعتراض را  یکفرفه لغو

 نماید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناقصه پیشنهاد قیمت بر اساس مشخصات مندرج در سایر اوراق مجدول  

   

اینجانب ...............به عنوان نماینده صالحیتدار شرکت 

................    پس از بررسی وپذیرش تعهد ومسئولیت در مورد 

پس از بازدید از محل وبا مفالب ومندرجات آگهی وشرایط مناقصه و

اطالع کامل از شرایط کار مبلغ پیشنهادی خود را به تر تیب ذیل 

 اعالم مینمایم .

 

به  پیشنهاد قیمت             نوع کار   ردبف 

به عدد به حروفلایر   

 توضیحات 

کپسولهای  هر عدد 1

لیتری  40  
  

کپسولهای هر عدد  2

   لیتری  20

  

هر عدد   3

 10 کپسولهای

 لیتری 

  

    n2oهرعدد کپسول  4

هزینه وانت  5

نیسان هر 

 35حداقل  

 کپسول 



بسمه تعالی     

 ن  دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستا

                                                                                                                                               مرکز آموزشی درمانی خیریه حاج کریم عسلی             

     

 33401605نمابر 33406099- 33400101تلفن :  6818765454دپستی انتدای کوی فلسطین ک–خرم آباد : خیابان دکتر شریعتی 

کبلومتر رفت 

 وبرگشت 

 

 

 

 نام ونام خانوادگی : 

 امضائ ومهر شرکت کننده 

 آدرس :

       شماره تلفن تماس :
 


