شماره :
تاريخ :

بسمه تعالي

دانشکده علوم پزشکي

پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

شرایط شرکت در استعالم بهاءواگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکي و الکتریکي ستاددانشکده علوم پزشکي مراکز
جامع سالمت شهری وتابعه خلخال در سال 1400
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال در نظر دارد واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ستاددانشکده
علوم پزشکی ومراکزجامع سالمت شهری وتابعه خلخال در سال 1400را با برگزاری استعالم بها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت
( ستاد ) به نشاني  www.setadiran.irبه شرکت های واجد شرایط واگذار نماید  .لذا کلیه شقرکت کننقدگاد دراسقتعالم بهقا فوق القذکر
بایستی شرایط ذیل را دقیقاً مطالعه و پیشنهادات خود را منطب با شرایط قید شده در اسناد تکمیل نمایند .
 -1موضوع استعالم بهاء :واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مکقانیکی و الکتریکقی ستاددانشقکده علقوم پزشقکی 0ومراکزجقامع سقالمت
شهری وتابعه خلخال در سال 1400
 -2شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار  :عبارت است از واگذاری انجام کلیه امور نگهداری و راهبقری و تعمیقر و سقروی

و اجقرای

تأسیسات مکانیکی ،بهداشتی ،برقی و تجهیزات غیر پزشکی مشروحه در بسته خدمات در  2برگ پیوستی (صفحه  14القی  15از  )23و مطقاب بقا
چک لیست ارزشیابی در  2برگ پیوستی (صفحه  16الی  17از  )23که هر دو جز الینفک قرارداد بوده و به امضای طرفین می رسند و هرگونقه
ماشین آالت تأسیساتی و الکتریکی که در مدت قرارداد به مجموعه تأسیسات واحدهای مربوطه اضافه شود.
 - 3محل اعتبار پروژه  :از محل اعتبارات هزینه ای
– 4نحوه پرداخت  :پرداختها به صورت نقدی خواهد بود .
 -5محل اجرای کار :ستاددانشکده علوم پزشکی ومراکزجامع سالمت شهری وتابعه خلخال
 -6نحوه ارائه قیمت :پیشنهاد قیمت بصورت مقطوع برای هر ماه و جمعاً برای یکسال می باشد.
 -7مدت اجرای کار 12 :ماه شمسی از تاریخ  1400/01/01لغایت  1400/12/29می باشد .
 -8کارفرما  :دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال
-9واحد نظارت  :ادارد منابع فیزیکی ونظارت برطرحهای عمرانی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال
 -10دستگاه برگزار کننده استعالم بهاء  :دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال
 -11مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :بر اساس مقاده  6دسقتورالعمل تضقمین معقامالت دانشقگاههای علقوم پزشقکی بقه شقماره
/205/581د مققور  1397/03/01کمیتققه فنققی و تخصصققی مققالی وزارت بهداشققت درمققاد و آمققوزی پزشققکی بققه مبل ق  170/000/000ریققال (
یکصققدوهفتادمیلیود ریققال) مققی باشققد کققه بایققد بققه یکققی از صققورتهای مشققروحه زیققر در سققامانه تققدارکات الکترونیکققی دولققت ( سققتاد ) بققه نشققانی
 www.setadiran.irبارگذاری و « اصل آد » در پاکتی تحت عنواد پاکت الف به دستگاه استعالم بها گزار تسلیم شود:

الف -ارائه فیش واریزی ( نسخه صاحب حساب ) بقه مبلق  170/000/000ریقال ( بقه حقرو : :یکصقدوهفتادمیلیود ریقال) بقه شقماره حسقا

IR180190000000110981481004

نزد بانک صادرات بنام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال

ب -ضمانتنامه بانکی به نفع دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال ؛ مدت اعتبار تضمین باید حداقل سه ماه بوده و برای سه مقاه
دیگر نیز قابل تمدید باشد  .وجود هر گونه شرط و محدودیت در متن ضمانت نامه در زماد درخواست وصول توسط استعالم بها گزار ،موجب عدم
گشایش فایل های مربوط به پاکتهای

و ج پیشنهاد دهنده در فراینداستعالم بها می شود.

ج – هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده استعالم بها خواهد بود .
 -12پیشنهاد دهندگاد باید پیشنهاد و مدارک خود را در سه پاکت ( فایل ) جداگانه « الف » « ،

» و « ج » به صورت الکترونیکی و از طری درگاه

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی  www.setadiran.irبه شرح ذیل ارائه نمایند :

فایلهای مربوط به پاکتهای الف و ب و ج باید محتوی مدارک زیر باشد:
 -10اسناد و مدارکي که باید در فایل مربوط به پاکت (( الف )) گذاشته شود:
-10-1سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ 170/000/000ریال(به حروف:یکصدوهفتادمیلیون ریال )
صفحه  1از 23

شماره :
دانشکده علوم پزشکي

بسمه تعالي

تاريخ :
پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

تبصره  :پاکت « الف » حاوی اصل سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار  ،عالوه بر ارائه از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکي دولت ( ستاد ) به نشاني  www.setadiran.irمي بایست به صورت سربسته و الک و مهر شده به
نشاني  :خلخال – خیابان شهید مظفر عزیزی – دبیرخانه ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکي خلخال تسلیم و رسید
دریافت نموده و روی پاکت نوشته شود :
« پاکت « الف » مربوط به استعالم بهاءواگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکي و الکتریکي ستاددانشکده علوم
پزشکي ومراکزجامع سالمت تابعه درسال 1400

به اضافه نام و نشاني پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پاکت .

 -12-2اسناد و مدارکي که باید در فایل مربوط به پاکت (( ب )) گذاشته شود:

 شرایط شرکت در استعالم بها به تعداد  5برگ (از صفحه  1الی  4از )23 فرم تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانود منع مداخله کارمنداد دولت در معامالت دولتقی مقور  1337/10/22بقه تعقداد 1برگ (صفحه  5از )23
 نمونه فرم بیمه نامه در کارها به تعداد  1برگ (صفحه  6از )23 نمونه فرم رویت و بازدید از محل اجرای کار  1برگ(صفحه  7از )23 نمونه قرارداد  ،بسته خدمات و چک لیست به تعداد  10برگ (از صفحه  8الی  17از )23 نمونه ضمانتنامه ها  ،نمونه های  1،2،3،4،5به تعداد  5برگ (از صفحه  18الی  22از ) 23 فرم صالحیت ارجاع کار در رشته و رتبه مورد نظر(حد اقل (" 5پنج") تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه) هر نوع ضمایم و مدارکی که بعداً از طر :کارفرما ارسال یا درخواست شده باشد. تصویر تائید صالحیت اداره کار ،تعاود و رفاه اجتماعی مربوط به سال  98مهر و امضا شود . مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت (حداقل سه سال) از فعالیتهای مشابه (تاسیسات) در زمینه مربوطه اساسنامه شرکت  ،روزنامه رسمی کشور حاوی امضاهای مجاز و آخرین آگهی تغییرات شرکتتبصره  :ارائه اصل مدارک فوق در هنگام عقد قرارداد الزامي مي باشد .
 -12-3اسناد و مدارکي که باید در فایل مربوط به پاکت (( ج )) گذاشته شود :

 برگ پیشنهاد قیمت به تعداد  1برگ (صفحه  23از )23 -13هر گونه توضیح و یا تجدید نظر یا حذ :و اضافه نمودد اسناد و مدارک استعالم بها و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی دسقتگاه اسقتعالم
بها گزارازطری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اعالم و جز اسناد و مدارک قرارداد منظور خواهد شد.
-14استعالم بها گزار ح تغییر  ،اصالح یا تجدید نظردر اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهاد ها برای خود محفوظ می دارد و
اگر چنین موردی پیش آید مراتب به شرکت کنندگاد ابالغ می شود .
 - 15دریافت اسناداستعالم بهاء:
هریک ازاستعالم بها گراد می توانند فایل اسناداستعالم بها را از روز شنبه مورخه  1399/12/16لغایت ساعت  12:00روز چهارشنبه مورخه
 1399/12/20از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی  www.setadiran.irدریافت نمایند .
 -16هر یک از شرکت کنندگاد که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک استعالم بها ابهامی داشته باشند می توانند ازطری شماره تلفن 045-32426801
داخلی  31اداره منابع فیزیکی ونظارت برطرحهای عمرانی دانشکده اطالعات خودراکسب نمایند .
 -17آخرین مهلت ارائه پیشنهادها :
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استعالم بها گراد باید پیشنهاد خود را منطب با شرایط قید شده در اسناداستعالم بها و پ

از رویت و اطالع کامل تکمیل نموده و تا ساعت  12:00روز

چهارشنبه مورخه  1399/12/20از طری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی  www.setadiran.irارائه نمایند  .بدیهی است
پاکت الف می بایست تا تاریخ فوق به دبیرخانه ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال تسلیم گردد .
 -18شرکتهایی که پ

از دریافت اسناداستعالم بها  ،مایل به شرکت در آد نیستند  ،مراتب را تا ساعت  12:00روز سه شنبه مورخه 1399/12/19

به دستگاه استعالم بها گزار اطالع دهند.
 – 19تاریخ و محل بازگشائي پاکتها ( فایل ها )

پیشنهاد های واصله ( فایل های بارگذاری شده ) راس ساعت  11:00قبل از ظهر روز شنبه مورخه  1399/12/23در کمیسیود استعالم به نشانی :
خلخال– خیاباد شهید مظفر عزیزی – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهرستاد خلخال و از طری سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی  www.setadiran.irگشایش و خوانده می شود.
 – 20به پاکتهایی ( به جز پاکت « الف » ) که به صورت فیزیکی ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 -21دستگاه استعالم بها گزار در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -22رقم پیشنهاد قیمت ماهانه و ساالنه باید به صورت مجزا در برگ پیشنهاد قیمت ( فایل مربوط به پاکت ج ) نوشته شود.
 -23برنده استعالم بها باید حداکثر تا بیست ( )20روزکاری پ

از ابالغ کارفرما  ،با سپردد سپرده اجرای تعهدات بر اساس قیمقت پیشقنهادی

خود به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند .در غیر اینصورت سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار او بدود هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضقبط مقی
شود و ح هیچگونه اعتراضی ندارد.
 -24در صورتیکه برنده استعالم بها اعالم گردیده و او با توجه به موارد یاد شده باال حاضقر بقه انعققاد ققرارداد نشقود بقر اسقاس آئقین نامقه مقالی و
معامالتی دانشگاهها نفر دوم ( در صورت وجود ) به عنواد برنده استعالم بها اعالم می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بقاال حاضقر بقه
انعقاد قرارداد نشود سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار او هم به نفع کارفرما ضبط می شود واستعالم بها تجدید خواهد شد.
 -25سایر شرایط تابع مقررات عمومی دولت جمهقوری اسقالمی ایقراد و سقازماد مقدیریت و برنامقه ریقزی کشقور و آئقین نامقه مقالی و معقامالتی
دانشگاههای علوم پزشکی می باشد.
 -26به استناد تصویب نامه هیئت وزیراد به شماره /73377ت20374ه ، 1383/12/22-در صورتیکه برنده استعالم بها مرتکب یکی از اعمال مندرج
در بندهای ماده یک آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی شونداستعالم بها گزار مجاز به عقد قرارداد جدید بقا اشقخاي یقاد
شده به مدت  5سال نمی باشد.
 -27شرکت دراستعالم بها و دادد پیشنهاد بمنزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده واحداستعالم بها گزار است .
 -28با توجه به اینکه موضوع قرارداد بصورت حجمی واگذار می گردد و کلیه تأسیسات بخشهای محل موضوع قرارداد بقه طقور روزانقه فعقال مقی
باشد پیمانکار موظف است نیروهای مورد نیاز را درصورت نیازودرخواست کارفرمادر محل مستقر نمایقد بقه نحقوی کقه هیچگونقه خللقی در انجقام
موضوع قرارداد پیش نیاید .حداقل تعداد نفرات مورد نیاز جهت انجام موضوع استعالم بها به شرح ذیل می باشد:
دونفر پرسنل تاسیساتي (بومي) با حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های برق و تاسیسات (به صورت معادل) که مهارت فنی نیروهای
بکارگیری شده بایستی به تایید حوزه مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشکده برسد.
تبصره : 1برنده استعالم بها بایستی یک نفر نماینده تام االختیار مرد به عنواد سرپرست کارگاه (دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشقته
های برق یا مکانیک ،متاهل ،غیراز دو نفر نیروهای شاغل مورد اشاره ) جهت استقرار در شقیفت صقبح جهقت نظقارت بقر عملکقرد نیروهقا و انجقام
امورات اداری به کارفرما معرفی نماید.
 29ـ در صورت مغایرت اساسنامه شرکت با موضوع امور نگهداری تأسیسات یا ناقص بودد اسناد و مقدارک درخواسقتی در بنقد  12و سقایر مفقاد
شرایطاستعالم بها  ،شرکت مذکور از فهرست پیشنهاد دهندگاد حذ :خواهد شد.
 30ـ پیشنهاد دهنده باید با خط خوانا و بدود قلم خوردگی پیشنهاد قیمت خود را تعیین و مهر و امضا نماید.
صفحه  3از 23

شماره :
دانشکده علوم پزشکي

تاريخ :
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پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

-31استعالم بها گر اقرار و متعهد به صحت و سقم تمامی اطالعات و مدارک در طول استعالم بها مقذکور را نمقوده و در صقورت اثبقات هرگونقه
فساد اطالعاتی و مغایرت در ارائه مدارک و اطالعات ارسالی مسئولیت و عواقب قانونی آد را به عهده می گیرد.
 -32در صورت مساوی بودد مبال پیشنهادی ح تقدم با برنده استعالم بها ای خواهد بود کقه در محقل شهرسقتاد انجقام کقار سقکونت دارد و یقا
حسب تصمیم کمیسیود و با رعایت صرفه و صالح دانشکده اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 -33پیشنهاد دهنده بایستی حداقل دارای رتبه بندی پایه (" 5پنج") رشقته تاسیسقات و تجهیقزات از سقازماد برنامقه و بودجقه کشقور بقوده و دارای
حداقل یکسال سابقه نگهداری تاسیسات در زمینه بیمارستانی یا ساختماد های اداری مشابه با ساختماد دانشکده باشد.
 -34افراد بکارگیری شده توسط شرکت بایستی بومی و از بین متولدین سال های  1360الی  1378با حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم باشند ( .در
صورت ارائه گواهی و سواب بیمه ای مرتبط با اشتغال در امورات تأسیساتی شرط سنی تا  40سال قابل قبول می باشد .
 -35برنده استعالم بها موظف است در گزینش افراد شاغل خود نهایت دقت را به عمل آورده و ضمن اخذ گواهی عدم سو پیشینه و گواهی عدم
اعتیاد به مواد مخدر ،قبل از بکار گماردد ،لیست اسامی آنها را به انضمام مدارک الزم جهت طی مراحل گزینش به کارفرما ارائه نماید.
 -36برنده استعالم بها به هنگام عقد قرارداد مکلف است معادل ( %10ده درصد) مبل کل ققرارداد را بقه عنقواد تضقمین حسقن انجقام تعهقدات بقه
حسا اعالمی کارفرما واریز نماید .ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر نیز بال مانع است.
 -37کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات بعهده برنده استعالم بها خواهد بود.
 -38برنده استعالم بها به این اقرار نمود که از مشخصات کار مورد معامله و مقتضیات محل انجام کار اطالع کامل دارد و به عذر عدم اطالع نمقی
تواند هیچ یک از درخواستها و شرایطاستعالم بها واستعالم بها گزار را نادیده گرفته و نقض نماید.
-39استعالم بهاءگرکافه خیارات من جمله خیار غبن فاحش را از خود ساقط کرده است .
 -40کلیه خسارات وارده ناشی از بی توجهی ،تعلل یا سهل انگاری استعالم بها گر و عوامقل اجرایقی آد در حقین انجقام اسقتعالم بهقا و تحویقل و
تحول به کلیه اشخاي حقیقی و حقوقی به عهده وی می باشد.
 – 41تهیه کلیه ابزار کار  ،در راستای اجرای موضوع قرارداد بر عهده برنده استعالم بها می باشد .
 -42برنده استعالم بها اقرار به صحت اطالعات و مدارک در طول استعالم بها نموده و در صورت اثبات هرگونه فساد اطالعاتی و مغایرت در ارائه
مدارک مسئولیت و عواقب قانونی آد را در هر زماد بعهده می گیرد.
 -43برنده استعالم بها بایستی توانایی پرداخت مطالبات پرسنل تحت پیماد خود به مدت حداقل دو ماه بدود دریافت ح الزحمه را دارا بوده
و تاخیر احتمالی ناشی از مشکالت اداری در روابط مالی نباید بهانه عدم یا تعلل و یا تاخیر در انجام تعهدات از سوی استعالم بها گر باشد.
 -44شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره مشترک دارند ،دراستعالم بها شرکت داده نمی شوند .
 - 45شرکت برنده متعهد است به صورت ماهانه فایل تنظیم شده جهت ارائه به سازماد بیمه تأمین اجتماعی را پ

از تائید امورمقالی واحقد مربوطقه

همزماد در سایت اداره کل منقابع انسقانی وزارت بهداشقت  ،درمقاد و آمقوزی پزشقکی بقه آدرس  hrcompany.behdasht.gov.irنیقز
بارگذاری نموده واطالعات تکمیلی مورد نیاز را وارد نمایند .
 – 46برنده استعالم بها در طول مدت قرارداد ملزم است توسط یکی از افرادی که دارای تخصص کار با رایانقه اسقت بقه درج اطالعقات تاسیسقات
دانشکده در سامانه نگهداشت وزارت بهداشت  ،درماد و آموزی پزشکی )  ( CMMSاقدام نماید .
 – 47اسنادی که در سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) بارگذاری می شود باید به ترتیب و به صورت خوانا باشد .

توجه :به منظور رسیدگي سریع و مطلوب لطفاً اسناد و مدارک خود را به ترتیب خواسته شده ارائه نمائید.
نام و نام خانوادگي
اعضای مجازتعهد آور و مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

دستگاهاستعالم بهاءگزار

صفحه  4از 23

شماره :
تاريخ :

بسمه تعالي

دانشکده علوم پزشکي

پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتي تاریخ 1337/10/22
مربوط به واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکي و الکتریکي ستاددانشکده علوم پزشکي ومراکز جامع سالمت
شهری وتابعه خلخال در سال1400
این پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه ،بدینوسیله تائید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانود منع مداخله کارمنداد دولت در معامالت
دولتی مصو دی ماه  1337نمی باشد و چنانچه خال :این موضوع به اثبات برسد ،کارفرما یااسقتعالم بهقا گزار حق دارد کقه پیشقنهاد ارائقه شقده
برایاستعالم بها فوق را مردود و تضمین شرکت دراستعالم بها را ضبط نماید.
همچنین قبول و تایید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برندهاستعالم بها فوق تشخیص داده شود و بعنواد پیمانکار ،پیماد مربوطه را امضا
نماید و خال :اظهارات فوق در خالل مدت پیماد (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانود فوق
هستند ،در این پیماد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند ،کارفرما ح خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام
تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارت وارده را در اثر فسخ پیماد و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید .تعیین میزاد خسارت وارده با تشخیص
کارفرما می باشد.
این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیماد بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانود مزبور گردد ،مراتب را
بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طب مقررات به پیماد خاتمه داده شود .بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع
نرساند نه تنها کارفرما ح دارد پیماد را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نماید ،بلکه خسارت ناشی از فسخ پیماد و یا تاخیر در اجرای
کار را نیز به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
مضافا این پیشنهاددهنده اعالم می دارد که به مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانود فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستح مجازاتهای
مربوطه می باشد.
نام پیشنهاددهنده:

تاریخ:

نام و نام خانوادگي و سمت وامضای صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پیشنهاد دهنده

صفحه  5از 23

شماره :
تاريخ :

بسمه تعالي

دانشکده علوم پزشکي

پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

نمونه فرم بیمه نامه در کارها
واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکي و الکتریکي ستاددانشکده علوم پزشکي ومراکز جامع سالمت شهری وتابعه
خلخال در سال1400
این پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه بدینوسیله تایید می نماید که چنانچه بعنواد برنده استعالم بها فوق انتخا

گردد ،در موقع عقد قرارداد

آد قسمت از عملیات موضوع مزبور را بطوریکه در شرایط استعالم بها و ماده  21شرایط عمومی پیماد پیش بینی شده است در مقابل خطرات
احتمالی مربوط به اجرای عملیات ،نزد یکی از شرکت های مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید:
عملیات موضوع بیمه

حوادث موضوع بیمه

مبل کل مورد بیمه

هزینه بیمه

ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکربا اطالع کامل از نر بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت استعالم بها تسلیم شده است.
همچنین تایید می نماید در موقع مبادله قرارداد ،بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه بعلت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر
نشود ،تا حداکثر سه ماه پ

از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوطه بوده و در اثر تأخیر ،آنگاه دستگاه اجرائی مطاب ماده  21شرایط

عمومی پیماد راساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خالل وحوادث سوئی بروز نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد
نماید ،این پیشنهاددهنده مسئول خسارات وارده می باشد.

نام و نام خانوادگي و سمت و مهر و امضای پیشنهاددهنده برای اسناد مالي و تعهدآور:

صفحه  6از 23

شماره :

بسمه تعالي

دانشکده علوم پزشکي

تاريخ :
پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

نمونه فرم رويت و بازديد از محل اجراي کار
به  :دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني خلخال
از  :شرکت ...........................................
احتراماً بدیوسیله گواهی می شود این شرکت از واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکي و الکتریکي ستاددانشکده علوم
پزشکي ومراکز جامع سالمت شهری وتابعه خلخال در سال1400بازدید کامل بعمل آورده و بر اساس آنها نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت
اقدام نموده است  .بدیهی است متعاقباً این شرکت هیچ گونه ادعایی در مورد عدم اطالع از جزئیات کار نخواهد داشت.

مهر و امضای مجاز شرکت

تاریخ

صفحه  7از 23

شماره :
تاريخ :

بسمه تعالي

دانشکده علوم پزشکي

پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

قرارداد نگهداري تأسيسات مكانيكي و الكتريكي
ستاددانشکده علوم پزشکي ومراکز جامع سالمت شهری

این قرارداد به استناد صورتجلسه کمیسیود گشایش استعالم بها عمومی یک مرحله ای به شماره  ...........فققی مققابین دانشققکده علققوم پزشققکی خلخققال بققه نماینققدگی

وتابعه خلخال در سال1400- 1399

 ......... ..........با سمت  .........و به شماره تلفن  ................و به آدرس  .....................که در این قرارداد به اختصار کارفرمققا نامیققده مققی شققود از یققک سققو و شققرکت
 ................به نمایندگی آقای/خانم  ............با سمت  ...............به شماره ثبققت  ...............و صققالحیت شققرکت بققه شققماره  ...............و کققد شناسققایی ....................
شناسه ملی  ...............به آدرس  ...................شماره تلفن ثابت  ...................و همراه  ................که در این قرارداد به اختصار شرکت نامیده می شود به شققرح ذیققل
منعقد میگردد.
ماده  ) 1موضوع قرارداد :
عبارت است از واگذاری مدیریتی و انجام کلیه امور نگهققداری و راهبققری و تعمیققر و سققروی

تاسیسققات مکققانیکی  ،بهداشققتی ا برقققی و تجهیققزات غیققر پزشققکی

مشروحه در بسته خدمات در  2برگ پیوستی و مطاب با چک لیست ارزشیابی در  2برگ پیوستی که هر دو جز الینفک قرارداد بوده و بققه امضققای طققرفین رسققیده
اند و هرگونه ماشین آالت تاسیساتی و الکتریکی که در مدت قرارداد به مجموعه تاسیسات واحدهای مربوطه اضافه شود و همچنین اجرا و نصققب تاسیسققات جدیققد
در محل موضوع قرارداد بطوریکه در بند  13ماده  8قرارداد حاضر شرح داده می شود.
تبصره  :دستگاههای موضوع قرارداد با حضور پیمانکار و نماینده واحد نظارت با تنظیم صورتجلسه حاوی مشخصات و وضعیت فعلی دسققتگاهها (یققا درصققورت
لزوم صرفاً ذکر نواقصات ) تحویل پیمانکار شده و صورتجلسه مذکور جزو الینفک قرارداد است.
ماده  )2محل اجراي قرارداد:
انجام موضوع قرارداد در ایام تعطیل و غیر تعطیل بصورت روزانه در محل ستاددانشکده علوم پزشکی ومراکزجامع سالمت شققهری وتابعققه بققه آدرس فققوق الققذکر
شامل کلیه تاسیسات موجود و ساختمانهای اصلی و فرعی و محوطه می باشد.
ماده  ) 3مدت و زمان اجراي قرارداد:
مدت قرارداد از تاریخ  1400/01/01لغایت  1400/12/29بمدت یک سال شمسی می باشد.
ماده  )4مبلغ ونحوه پرداخت قرارداد:
 -1-4ح الزحمه صد درصد انجام تعهدات قرارداد  ،به مبل کل سالیانه به عدد  ......................ریال و به حرو ............................ :ریققال کققه ماهانققه
به عدد  ........................ریال و به حرو ........................... :ریال می باشد که بر اساس امتیازات کسب شده از چک لیست ارزشیابی کققه بققه رویققت و
تایید پیمانکار رسیده است پرداخت خواهد شد.
تبصره  -1مبلغ ماهانه قرارداد و سایر پرداختهای قانونی به حساب بانکی مشترک که در یکی از بانکها به نام کارفرما و شرکت افتتاح می شووود واریو
خواهدشد  .برداشت از حساب مذکور فقط با امضاء مدیر عامل  /رئیس هیأت مدیره شرکت در معیت رئیس یا موودیر و مسوواول امورمووادی واحوود م وول
انجام موضوع قرارداد خواهد بود  .ضمن عقد خارج الزم شرکت بووه کارفرمووا وکادووت ب عو ل مووی دهوود جنان ووه از جانوور شوورکت عللووی در انجووام
پرداختها یا امضای جک و  ...انجام شود  ،کارفرما حق برداشت یک جانبه از حساب مذکور را به موجوور وکادووت نامووه ب ع دووی کووه هم مووان بووا عقود
قرارداد از طرف شرکت در اختیار کارفرما قرارداد می گیرد  ،اقدام نماید  .ا % 5مبلغ ماهیانه قرارداد به صورت علی اد ساب از حساب بانکی مشووترک
به شرکت پرداخت خواهد شد  .مانده بانکی حساب مشترک افتتاح شده در پایان قرارداد بعد از ارائووه مفاصاحسوواب هووای مقوورره ونی رعایووت موواده 38
قانون امین اجتماعی و سویه حساب با نیروهای نگهبان و سرایدار به شوورکت طوورف قوورارداد بووه شوورش عوودم وجودشووکایت درهیاووت شو ی

وحوول

اخت ف مربوش به ماده  157قانون کارپرداخت خواهد شد .
 -4 -2کارفرما حداکثر تا  60روز پ

از ارائه مدارک الزم کارکرد و تأیید واحد نظارت ح الزحمه ماهیانه را پرداخت خواهد نمود.

تبصره  : 1کسورات قانونی اعم از مالیات  ،بیمه و  ...که به این قرارداد تعل می گیرد به عهده پیمانکار می باشد.
تبصره  : 2پرداخت مبل قرارداد در هر ماه منوط به ارائه اصل مدرک پرداخت ح بیمه کارگراد  ،مالیات و ارائه لیست پرداخت حقوق کارگراد از طری سیستم
بانکی ،خواهد بود.
ماده )5ضمانت اجراي قرارداد :
بققه منظققور حسققن اجققرای قققرارداد و تضققمین انجققام تعهققدات ،شققرکت طققر :قققرارداد معققادل ( % 10ده درصققد) مبل ق کققل قققرارداد را بصققورت نقققد بققه حسققا

IR180190000000110981481004

نزد بانک صادرات بنام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال واریققز و یققا یققک فققره ضققمانت

نامه معتبر بانکی به شماره .....................مور  ..............بانک ...............شعبه  ............به مبل  ................ریال به مدت  12ماه و قابل تمدید به مدت  3ماه از تققاریخ

صفحه  8از 23

شماره :
تاريخ :

بسمه تعالي

دانشکده علوم پزشکي

پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

عقد قرارداد به کارفرما تحویل داده است و ضمناً معادل ( %10ده درصد) بابت حسن انجام کار از هر مبلق پرداختققی کسققر و برابققر مقققررات در پایققاد قققرارداد قابققل
استرداد می باشد.
ماده  )6اختيارات و تعهدات کارفرما :
 - 1-6کارفرما متعهد می شود پ

از انقضای مدت قرارداد در صورتی که پیمانکار تعهدات موضوع این قرارداد را به نحو احسققن انجققام دهققد و مفاصققا حسققابهای

بیمه تامین اجتماعی  ،دارایی و سایر کسورات قانونی مرتبط و تسویه حسا حقوق کارگراد را که به امضای خود کارگر رسیده باشد ارائه نماید نسبت به ابطققال و
استرداد ضمانتنامه اقدام نماید.
 - 2-6تامین محل استقرار نفرات در حد مقدورات به عهده کارفرما می باشد.
 - 3-6مواد مصرفی و تامین قطعات یدکی و هزینه تعمیرات تخصصی ( از قبیل سیم پیچی موتورها و  ) ....موضوع قرارداد پ

از تشخیص و تایید واحققد نظققارت (

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال ) توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره  : 1در صورتیکه کارفرما تهیه مواد و قطعات و لوازم یدکی موضوع قرارداد را ازپیمانکار بخواهد ،پیمانکار متعهد است لوازم مورد نیاز را تهیققه و بهققای آد
را در مقابل ارائه فاکتور معتبر دریافت دارد.
تبصره  : 2در صورتیکه کارفرما پیگیری و دعوت از کارخانه های سازنده و نمایندگی های مجققاز را جهققت انجققام تعمیققرات تخصصققی دسققتگاههای تاسیسققاتی از
پیمانکار بخواهد پیمانکار متعهد به انجام آد می باشد .کلیه هزینه های جانبی اعم از ایا و ذها و اقامققت و سققایر هزینققه هققا غیققر از دسققتمزد تعمیققرات تخصصققی
بعهده پیمانکار می باشد.
تبصره  : 3تامین قطعات و لوازم و هزینه تعمیرات تخصصی و یا پرداخت های آد از سوی کارفرما منوط بققه ایققن اسققت کققه ضققرورت انجققام آد ناشققی از قصققور
پیمانکار نباشد ،در غیر این صورت پیمانکار باید نسبت به تهیه قطعه و هزینه دستمزد و راه اندازی مجدد دسققتگاه مربوطققه اقققدام نمایققد( .تشققخیص قصققور پیمانکققار
بعهده واحد نظارت می باشد)
 - 4-6کارفرما قطعات یدکی و مواد مصرفی مورد نیاز برای نگهداری عمومی از قبیل اسید شستشو  ،مایع  ، DMنمققک سققختی گیققر و قطعققات یققدکی ضققروری و
مواردی از این قبیل که بایستی پیمانکار در ابتدای کار برآورد و به کارفرما اعالم شده و به تایید واحققد نظققارت رسققیده اسققت  ،را تهیققه و در اختیققار پیمانکققار قققرار
خواهد داد .ضمناً قطعات مورد نیاز موردی نیز پ

از ارائه درخواست توسط پیمانکار و تایید واحد نظارت ظر :مدت  15روز تهیه و تحویل خواهد شد.

ماده ) 7تعهدات پيمانكار :
 - 1-7پیمانکار بایستی دارای رتبه بندی پایه ( )00در زمینه تاسیسات و تجهیزات از سازماد برنامه و بودجه بوده و پ

از عقد این قرارداد نیز در اسرع وقت نسققبت

به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اعمال قوانین کار حاکم بر کارگاه اقدام نماید .در صورت تاخیر کلیه خسارتهای ناشی از تعلل بدود هققیچ عققذر و بهانققه بعهققده
ایشاد می باشد.
 - 2-7پیمانکار اقرار می نماید که از مشخصات دستگاهها و شرایط کار اطالع دارد و اعالم عدم اطالع پذیرفته نخواهد بود  .درخصوي هرگونه اختال :در زمینققه
حدود وظایف در غیر موارد مطرح در قرارداد  ،مطاب ماده  13این قرارداد عمل گردیده و هرگونه تواف کتبی به منزله تصریح در قرارداد خواهد بود.
 - 3-7کلیه نیروهای به کارگیری شده باید قبالً توسط پیمانکار در رابطه با فضاهای کاری محل موضوع قرارداد و نحوه انجام کار و یا ورود بققه هققر فضققا اطالعققات
الزم را کسب کرده و توجیه شده باشند.
 - 4-7مسئولیت آموزی کارگراد موضوع این قرارداد بعهده پیمانکار می باشد بدیهی است مسئولیت هرگونه حادثه برای کارگراد جققزاً وکقالً بققه عهققده پیمانکققار
خواهد بود وکارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد و در صورت عدم پرداخت خسارت ا کارفرمققا راسقاً معققادل آد را از مطالبققات و ضققمانت نامققه بققانکی
پیمانکار کسر خواهد کرد.
 - 5-7پیمانکار مسئول حوادث احتمالی پیش آمده برای عوامل تحت امر در حین انجام عملیات موضوع قرارداد می باشد لذا موظف است کلیققه پرسققنل مسققتقر در
کارگاه را بیمه نموده و عالوه بر آد با یکی از شرکتهای بیمه قرارداد مسئولیت مدنی  CGLمنعقد و به کارفرما ارائه نماید.
 - 6-7پیمانکار در مدت اجرای این پیماد مسئول عملیات خود و کارکنانش بوده و متعهد است هرگونه خسارتی را که بر اثر فعل او و کارکنققانش و یققا تققاخیر در
انجام امور  ،متوجه اموال ا وسایل و تجهیزات و تاسیسات و غیره یا شخص ثالث شود جبراد کند و کارفرما حق دارد مبلق خسققارت را از مطالبققات پیمانکققار و یققا
تضمین حسن انجام کار او کسر و در صورت عدم تکافو از سایر دارائیهای وی تامین کند.
 -7-7پیمانکار در طول مدت قرارداد ملزم است توسط یکی از افرادی که دارای تخصققص کققار بققا رایانققه اسققت بققه درج اطالعققات تاسیسققات بیمارسققتاد در سقامانه
نگهداشت وزارت بهداشت  ،درماد و آموزی پزشکی )  ( CMMSاقدام نماید .
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 - 8-7کارفرما هیچگونه تعهدی در خصوي استخدام و پرداخققت حقققوق و مزایققای حققین کققار عوامققل و کارکنققاد موضققوع ایققن قققرارداد را نداشققته و از هرگونققه
مسئولیتی در این مورد مبرا بوده و کلیه تعهدات ذیربط به عهده پیمانکار خواهد بود.
 - 9-7کلیه کارگراد شاغل در این قرارداد در استخدام پیمانکار بوده و پیمانکار متعهد می گردد تمامی مقررات قانود کار را در مورد کارگراد خود اعمال نماید
و دستگاه اجرایی هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
 - 10-7داشتن لباس کار برای پرسنل بکارگیری شده الزامی است و تهیه آد با نظر کارفرما به عهده پیمانکار می باشد.
 - 11-7پیمانکار موظف است برای تمامی افراد بکارگیری شده کارت شناسایی عک

دار تهیه نماید و کلیه افراد به کارگیری شده موظفند در ساعات کار ملققب

به لباس کار بوده و کارت شناسایی خود را بر سینه الصاق نمایند.
 - 12-7پیمانکار متعهد می گردد کلیه قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی را در مورد کارکناد بکار گرفته شده توسط خود ،رعایت نموده و کارفرما هیچگونققه
تعهدی در این خصوي نخواهد داشت( .به غیرازتبصره ماده  13قانود کار)
 - 13-7کلیه دستگاههای تاسیساتی موجود برابر صورتجلسه حاوی وضعیت سالمت دستگاهها ،تحویل پیمانکار گردید .پیمانکار موظف اسققت دسققتگاههای مزبققور
را بر حسب نیاز (در ابتدای بکارگیری  ،انتهای آد یا به شرح برنامه زمانبنققدی کاتالوگهققای مربوطققه و اعققالم واحققد نظققارت) توسققط نماینققدگاد متخصققص و مجققاز
کمپانی های سازنده دستگاهها با هماهنگی و حضور نماینده کارفرما و واحد نظارت  ،تحت معاینه فنی قرار داده و تاییدیه آد را ارائه نماید .مسئولیت سققالمت کلیققه
سیستمها و دستگاهها پ

از تحویل و تحول همچناد به عهده پیمانکار می باشد.بدیهی است در صورت داشتن هزینه اعزام نماینققده کمپققانی هققای سققازنده پرداخققت

هزینه بعهده پیمانکار می باشد.
تبصره : 1کارفرما در صورت وجود تمامی مدارک و مشخصات فنی وکاتالوگهای دستگاههای موجود را به همراه نقشه های اجرایی تاسیسات در اختیار پیمانکققار
قرار می دهد .لیکن عدم ارائه آد یا تکمیل نبودد مدارک هیچ مسئولیتی از پیمانکار سققلب نمققی نمایققد و بایسققتی از نحققوه کققارکرد و سققروی

و نگهققداری تمققامی

دستگاهها اطالع کافی داشته باشد.
 - 14-7نصب اقالم تاسیساتی و اجرای لوله کشی و سیم کشی در محل موضوع قرارداد به شققرطی کققه محققل مققورد نظققر تغییققر کققاربری اولیققه نداشققته باشققد بعهقده
پیمانکار ب وده و در صورتیکه محل مورد نظر تغییر کاربری داشته یا تعمیرات اساسی در آد مد نظر باشد پیمانکار می تواند آنرا در قبال دریافت هزینه تققوافقی انجققام
دهد.
تبصره  :2در صورتیکه پیمانکار نخواهد یا نتواند در مواعد مقرر عملیات مطروحه این بند را اجرا نماید  ،کارفرما عملیات را به انجام رسانده و دو برابر هزینه هققای
ناشی از آد را مستقیماً از صورت وضعیت و کارکرد آد ماه کسر می نماید .ضمن اینکه پیمانکاربه تجویزماده 221قانود مدنی مسئول خسارت وارده نیزمیباشد.
 - 15-7پیمانکار نمی تواند کل یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.
 - 16-7پیمانکار متعهد می شود مشمول قانود منع مداخله کارکناد دولت در معامالت دولتی مصو  29دیماه  1337نبوده و در طول مدت قققرارداد بققه هققیچ وجققه
اشخاي مذکور در قانود فوق الذکر را در قرارداد سهیم و ذینفع نکند.
 - 17-7درصورت تغییر معیارها و مفاد چک لیست ارزشیابی کارکرد توسط کارفرما  ،پیمانکار متعهد وملزم به اجرا و رعایت آد می باشد.
 - 18-7کلیه کارها و هزینه های الیروبی حوضچه های فاضال و منهولها و چربی گیرها و رفع گرفتگی خطوط به هر نحو ممکن بعهده پیمانکققار بققوده و کارفرمققا
هیچ گونه هزینه اضافی از این بابت پرداخت نخواهد نمود.
 - 19-7پرداخت هرگونه مزد و اجرت به اشخاي ثالث برای اجرای مفاد قرارداد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهد و تکلیفی در مقابل پیمانکققار بققه
اشخاي حقیقی و حقوقی دیگری نخواهد داشت.
 - 20-7پیمانکار موظف است در راهبری تاسیسات حداکثر صرفه جویی در مصر :سوخت ا آ ا برق و مواد مصرفی را بنماید.
 - 21-7نظافت دستگاهها و تجهیزات تاسیساتی بهمراه ساختمانها و محلهای موتورخانه اصلی و تاسیسات فرعی سایر محلهایی که بنحوی با موضوع قققرارداد ارتبققاط
دارند ا به عهده پیمانکار می باشد.
 - 22-7تامین وسایل ایمنی و لباس کار کارگراد داخل وخارج بعهده پیمانکار می باشد.
 - 23-7نگهداری و سروی

و تعمیر تجهیزات و تاسیسات که صرفاً از اجزای موضوع قرارداد باشد جزو تعهدات پیمانکار بوده اگرچه در قققرارداد تصققریح بققه آد

نشده باشد.
 - 24-7پیمانکار موظف است کلیه دستورالعمل های نگهداری دستگاه را به نحو احسن انجام و گزاری کارهای انجام شده در پایاد هرماه در برگه مشخصات فنققی
و کارهای انجام شده در محل استقرار دستگاه منعک

و یک برگ از آد را جهت بررسی به واحد نظارت ارسال نماید.

 - 25-7تعیین اولویت اجرای عملیات مربوط به تعمیر و نگهداری بعهده سرپرست کارگاه یا جانشین وی می باشد.
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 - 26-7پیمانکار موظف است کلیه وجوه پرداختی کارکردکارگراد خود را از طریق سیسققتم بققانکی وباصققدورفیش حقققوقی بققه کققارگراد انجققام و تاییققد آنقرا بققه
کارفرما تحویل نماید.
 - 27-7پیمانکار کلیه خیارات قانونی من جمله خیارات غبن فاحش و سققایر خیققارات را از خققود سققاقط و هرگونققه مسققئولیت حقققوقی و جزایققی حاصققله از اجققرای
موضوع قرارداد به عهده ایشاد می باشد.
 - 28-7بعد از انقضای مدت قرارداد چنانچه کارفرما درخواست نماید پیمانکار مکلف است موضوع قرارداد را با حداکثر  %15افزایش مبلق ماهانققه و طبق شققروط
قرارداد حاضر تا سه ماه ادامه دهد.
 - 29-7پیمانکار متعهد است حداقل دو ماه بدود دریافت وجه از کارفرما تواد پرداخت حقوق ومزایای کارگراد را داشته باشد.
 -30-7تهیه کلیه ابزار کار  ،در راستای اجرای موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد .
 -32-7پیمانکارنه تنهاملزم به اجرای تمام بندهای قرارداداست بلکه به کلیه نتایجي هم که به موجب عرف وعادت واقتضای کارازاین قراردادحاصل میشود پایبنداست

تبصره  : 3در صورتیکه پیمانکار نتواند در زمانهای مناسب حقوق کارگراد را پرداخت نماید کارفرما با رعایت جوانب و مقررات قانود کار به تشخیص خود مققی
تواند حقوق کارگراد را راساً پرداخت و مبال مذکور را از مبل کارکرد ماهانه و سایر مطالبات و سپرده های پیمانکار کسر نماید.
 - 31-7تجهیز کارگاه و تهیه وسایل و ابزارکار و لوازم تنظیف جهت انجام موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.
 - 32-7پیمانکار متعهد است بالفاصله پ

از عقد قرارداد نفرات مورد نظر خود را به همراه برنامه مورد نظر به کارفرمققا اعققالم نمایققد .هرگونققه بکققارگیری نیروهققا

بدود تایید کارفرما غیر مجاز می باشد .بدیهی است برنامه شیفت گرداد مذکور جزو الینفک قرارداد خواهد بود.
ماده  ) 8شرايط نيروي انساني :
با توجه به اینکه موضوع پیماد بصورت حجمی واگذار می گردد و کلیه تاسیسات واحدهای محل موضوع قرارداد به صورت روزانه فعال می باشد پیمانکار موظققف
است نیروهای مورد نیاز را در کلیه ایام اعم از تعطیل و غیر تعطیل و در تمامی ساعات شبانه روز درصققورت نیققاز ودرخواسققت کارفرمققادر محققل مسققتقر نمایققد بققه
نحوی که هیچگونه خللی در انجام موضوع قرارداد پیش نیاید .حداقل تعداد نفرات مورد نیاز جهت انجام موضوعاستعالم بها به شرح ذیل می باشد:
دو نفر پرسنل تاسیساتي (بومي) با حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم که مهارت فنی نیروهای بکارگیری شده بایستی به تایید حوزه مققدیریت منققابع فیزیکققی و
نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه برسد.
تبصره  : 1شرکت طر :قرارداد بایستی یک نفر نماینده تام االختیار مرد به عنواد سرپرست کارگاه (دارای حققداقل مققدرک تحصققیلی کارشناسققی در رشققته هققای
برق یا مکانیک ،متاهل ،غیراز دو نفر نیروهای شاغل مورد اشاره ) جهت اسققتقرار در اوقققات اداری جهققت نظققارت بققر عملکققرد نیروهققا و انجققام امققورات اداری بققه
کارفرما معرفی نماید.
 - 1-8تأیید مهارت فنی کلیه افراد معرفی شده توسط واحد نظارت
 - 2-8دارا بودد سالمت جسمی و روحی که به تایید مراکز درمانی رسیده باشد.
 - 3-8کلیه افراد بایستی دارای کارت پایاد خدمت یا معافیت بوده و هیچگونه تعهد خدمتی دیگری در ادارات و سازمانهای دیگر نداشته باشند.
 - 4-8کلیه کارکناد و عوامل ا ملزم به رعایت شئونات اخالقی و اسالمی و مقررات جاری اداری و اصول بهداشتی می باشند.
 - 5-8کلیه کارکناد و عوامل بایستی با تجهیزات ا لباس کار و ایمنی مناسب در محل کار حضور یابند.
 - 6-8انطباق ساعات بکارگیری هر نیرو با قانود کار به عهده پیمانکار خواهد بود.
 - 7-8در صورت استفاده پرسنل از مرخصی یا عدم حضور و غیبت ایشاد  ،پیمانکار موظف است سریعاً از نفرات جایگزین به جای وی اسققتفاده نمایققد تققا حققداقل
تعداد نفرات تغییر نیابد.
 - 8-8کلیه افراد به کارگیری شده توسط پیمانکار می بایست طب موضوع قرارداد و بسته خدمات قرارداد انجام وظیفه نمایند.
 - 9-8در صورت عدم رضایت کارفرما در هر زماد از هریک از افراد شاغل که پیمانکار به کار می گیققرد  ،پیمانکققار مکلققف اسققت در اسققرع وقققت فققرد مناسققب
دیگری را جایگزین و معرفی نماید و در این صورت کلیه مسائل و مطالبات قانونی فرد کنار گذاشته شده به عهده پیمانکار می باشد.
 -10-8شرکت طر :قرارداد موظف است در گزینش افراد شاغل خود نهایت دقت را به عمل آورده و ضمن اخذ گواهی عدم سو پیشینه و گواهی عدم اعتیاد بققه
مواد مخدر قبل از بکار گماردد  ،لیست اسامی آنها را به انضمام مدارک الزم جهت بررسی و معرفی به هسته گزینش دانشگاه به کارفرما ارائه نماید.
ماده  )9ساير شروط :
 - 1-9شرایط عمومی پیماد که توسط سازماد مدیریت و برنامه ریزی تهیه گردیده است حاکم بر این قرارداد بوده اگرچه در مفاد قرارداد بققه آد اشققاره و تصققریح
نشده باشد .بدیهی است در صورت عدم تطاب مفاد این قرارداد با شرایط عمومی پیماد ،مفاد قرارداد ارجح می باشد.
 - 2-9پیشنهاد هرگونه تغییر و اصالح در سیستم های تاسیساتی پ

از تایید واحد نظارت و کارفرما امکاد پذیر خواهد بود.
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 - 3-9خارج کردد ابزار کار تحویلی کارفرما ،لوازم یدکی و قطعات دستگاهها ( اعم از سالم ا خرا و اسقاطی ) از محل موضوع قرارداد ممنوع بوده و پیمانکققار
صرفاً در ساعات اداری با اخذ مجوز برای خروج قطعاتی که نیاز به تعمیر دارند و یا ابزار متعلقه به خود اقدام نماید.
 -4-9نیروهای پیمانکار اجازه حضور در کلیه محلهای محل موضوع قرارداد را دارند
 -5-9شرکت طر :قرارداد مبل  ...................ریال ( ................ریال ) سفته بشماره هققای  ( ..................سققری  ) ......./از بابققت ضققمانت حفققه و نگهققداری بهینققه
وسایل واموال و  ...که برای انجام موضوع قرارداد طب صورتجلسه در اختیار وی می باشد ،به کارفرما تحویل نمایدتا کلیه خسارات وارده در این خصوي از محققل
مذکور وسایر مطالبات شرکت طر :قرار داد وهمچنین درصورت مکفی نبودد از محل سایر دارائیهای شرکت وامضا کنندگاد ظهرسفته جبققراد گردد.ضققمناً ظهققر
سفته بایستی به امضای صاحباد امضا مجاز شرکت بصورت شخصیت حقیقی تنفیذ گردد.
 -6-9ضمن عقد خارج الزم  ،شرکت طر :قرارداد به کارفرما وکالت می دهد که در صورت امتناع از پرداخت حقوق و مزایای پرسنل تحت امر در طققول مققدت
قرارداد طب آخرین دستورالعمل های ابالغی درخصوي حقوق و مزایا پرسنل و سایر کسورات قانونی کارفرما بققه نیابققت از پیمانکققار از محققل تضقمین و مطالبققات
پیمانکار پرداخت نماید به همین منظور قبل از عقد قرارداد پیمانکار وکالت نامه بالعزل به شماره
شهرستاد

مورخه

در دفترخانه اسنادرسققمی

تنظیم و تحویل کارفرما نموده است .

 -7-9شرکت متعهد است به صورت ماهانه فایل تنظیم شده جهت ارائه به سازماد بیمه تأمین اجتماعی را پق

از تائیققد امورمققالی واحققد مربوطققه همزمققاد در سققایت

اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت  ،درماد و آموزی پزشکی به آدرس  hrcompany.behdasht.gov.irنیققز بارگققذاری نمققوده واطالعققات تکمیلققی
مورد نیاز را وارد نمایند .
ماده  ) 10تعارض قرارداد با ديگر اسناد و اختالفات احتمالي
با توجه به اینکه آخرین تواف و ابراز اراده طرفین ،مفاد این قرارداد می باشد در صورت تعارض بین قرارداد با دیگر اسناد و دالیل (اعم از تفاهم نامه کتبی-
مذاکرات شفاهی و مکاتبات بعمل آمده فی ما بین طرفین) مالک عمل و سند معتبر این قرارداد بوده و طرفین قرارداد بدود هیچگونه قید و شرطی مکلف به

اجرای مفاد آد می باشند.

ماده  )11نحوه تغيير حجم قرارداد :کارفرما در صورت نیاز می تواند تا  %25میزاد حجم قرارداد را کاهش و یا افزایش دهد .
ماده  )12موارد فورس ماژور (بروز حوادث قهري) :
در موارد بروز حوادث قهری ماده  43شرایط عمومی پیماد و بندها و تبصره های آد مالک عمل خواهد بود.ضمناًنوسانات قیمت هادرسطح کشور بققه هرمیققزاد کققه
باشد وبه هرمیزاد که درقراردادحاضرموثرباشد ازمصادی فورس ماژورمحسو نه می شود.
 - 1-12در صورت قطع جریاد گاز باید حداکثر ظر :مدت  5ساعت سیستمهای موتورخانه توسط سوخت گازوئیل شروع بکار نمایند در غیر اینصورت پیمانکار
میبایست قانوناً در مقابل عدم اقدام بموقع ،پاسخگو باشد به شرطی که لوازم و قطعات یدکی و مواد مصرفی مورد نظر کققه قققبالً پیمانکققار جهققت تعمیققر و نگهققداری
سیستم اعالم می نماید به موقع محق شده باشد .برای محق شدد مورد مذکور الزم است حداقل یکبار در ماه سیسققتمهای موتورخانققه بققه مققدت  12سققاعت توسققط
سوخت گازوئیل تست و راه اندازی گردند.
 - 2-12هیچگونه عذری برای تاخیر در انجام کار مورد قبول کارفرما نخواهد بود و تاخیر در انجام کار ناشی از اضطرار مشروط به این است که :
الف  :پیمانکار به محض وقوع حادثه اضطراری بالفاصله حداکثر ظر :مدت  24ساعت کارفرما را کتباً مطلع کرده باشد.
 :وقوع حادثه در محل توسط کارفرما و کارشناس ناظر تاسیسات مربوطه رسماً گواهی شود.
ج  :رعایت شرایط باال ح هیچگونه مطالباتی به طور کلی بنفع پیمانکار و به ضرر کارفرما ایجاد نخواهد کرد.
د :افزایش سطح دستمزدها و تاخیر در پرداختها و سایر موارد دیگر از این قبیل جزو موارد اضطرار محسو نخواهد شد.
ماده  )13حل اختالف :
در صورتی که اختالفی بین کارفرما و پیمانکار پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا تغییر و تفسیر هر یک از موارد شققرایط عمققومی
آد باشد ،چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختال :را از راه تواف رفع نمایند ،موضوع به کمیسیود موضوع ماده  94آیین نامه مالی و معققامالتی دانشققگاه ارجققاع و نظققر
کمیسیود برای طرفین الزم االتباع است .
ماده  )14نحوه فسخ :
 -1-14در صورتیکه پیمانکار نتواند به تعهدات مورد اشاره در مفاد قرارداد عمل نماید  ،کارفرما می تواند پ
نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
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 -2-14چنانچه از لحاظ قوانین و دستور العمل های ابالغی واگذاری موضوع قرارداد ،کاد لم یکن تلقی گردد ،کارفرما می تواند با اطالع کتبی یک ماه قبل به
پیمانکار  ،قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ نماید .
 -3-14چنانچه در راستای اجرای مصوبات هیأت دولت ،هرگونه تغییری در وضعیت نیروهای تحت پوشش پیمانکار به وجود آمده و این امر منجر به حذ:
نیروهای شرکتی شود ،قرارداد منعقد شده فسخ می گردد.
ماده  )15آدرس قانوني طرفين قرارداد :
اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار هماد است که در این قرارداد ذکر شده است و پیمانکار متعهد است در صورتیکه اقامتگاه او تغییققر کنققد نشققانی جدیققد خققود را
کتباً به کارفرما اطالع دهد و مادامی که پیمانکار نشانی جدید خود را اطالع نداده است هرگونه نامه یا ابالغ که از طری پست به نشانی ذکر شققده در ایققن قققرارداد
فرستاده شود ابالغ قانونی و قطعی تلقی می گردد.
ماده  )16واحد نظارت :
نظارت قانونی و فنی حسن انجام کلیه خدمات و تعهدات ناشی از این قرارداد درطی مدت قرارداد با دانشکده علوم پزشکی خلخال بوده وچنانچه امکاد اسققتفاده از
ناظر مقیم باشد از طر :واحد نظارت با هماهنگی کارفرما تعیین و کتباً معرفی خواهد شد.
ماده  )17تعداد ماده  ،تبصره  ،بند  ،صفحه  ،نسخ :
این قرارداد در  17ماده و  61بند و  10تبصره و  6صفحه و  4نسخه تنظیم  ،امضا و مبادله شد و همه نسخ حکم واحد را دارد و به موجب مققاده  10قققانود مققدنی و
بعد از ثبت در دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشققکی اردبیققل از آغققاز مققدت قققرارداد بققرای طققرفین الزم االجققرا اسققت .ضققمناً کلیققه اوراق مققوارد منققدرج در
اسناداستعالم بها جز الینفک قرارداد محسو می شود .

کارفرما

پیمانکار
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بسته خدمات ( شرح موضوع قرارداد)
پیمانکار مطابق با شرایط و موضوع قرارداد مي بایست نسبت به انجام خدمات زیر اقدام نماید :
 ) 1سیستم های تهویه مطبوع شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایرادات بوجود آمقده هواسقازها  ،ایرواشقرها  ،کولرهقای آبقی و
گازی  ،سیستمهای کنترلی مربوطه  ،دمپرها  ،کنترل هوادهی دریچه های هواده
 ) 2سیستم سرمایش شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایرادات بوجود آمده در چیلرها  ،برج خنک کنها و کندانسورها و خطوط
انتقال آ سرمایش به هوا سازها بجز شارژگاز تعمیر کمپرسور و سیستمهای کنترلی چیلر
 ) 3سیستم تهیه بخار شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایرادات بوجود آمده دیگ های بخار  ،دی ایراتورها  ،خطوط انتقال بخار
 ،سیستم چاله کندان

و کلیه سیستمهای کنترلی مربوطه

 )4سیستم آبگرم به داشتی و گرمایشی شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایرادات بوجود آمده در کلیه خطوط انتقال آ گقرم ،
شیرهای مصر :آ  ،رادیاتورها  ،دیگهای آبگرم  ،مشعلها  ،منابع کویلی ذخیره آ گرم و منابع انبساط هوایی
 )5سیستم فاضال شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایرادات بوجود آمده در کلیه خطوط انتقال فاضال  ،کفشورها  ،روشویی
ها و توالت های شرقی و فرنگی  ،منهولهای محوطه  ،دریچه های بازدید و سیخ زنها
 ) 6سیستم تصفیه فاضال شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایقرادات بوجقود آمقده و تمیزکقاری و الیروبقی درکلیقه قسقمتهای
هوادهی  ،دریچه های هدایت  ،حوضچه ها  ،اتاق کنترل  ،کلر زنی  ،ته نشینی و آشغالگیری  ،سیستم موتور گیربک
 ) 7سیستم آ سرد شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایرادات بوجقود آمقده در کلیقه خطقوط انتققال آ سقرد مصقرفی  ،منقابع
ذخیره آ  ،آبسردکن ها  ،کلیه شیرآالت سرویسهای بهداشتی
 ) 8سیستم پمپاژ شقامل کنتقرل و بازرسقی زمانبنقدی شقده و دائمقی و رفقع ایقرادات بوجقود آمقده در کلیقه بوسقترها و پمپهقای زمینقی و رو خقط ،
الکتروموتورها  ،یاتاقانهاو کاسه نمدها
 )9سیستمهای تخلیه هوا شامل کنترل و بازر سی زمانبندی شده و دائمی و رفقع ایقرادات بوجقود آمقده در کلیقه کانالهقای تخلیقه  ،اگزوسقت فنهقا ،
یوتیلیتها  ،هواکشها  ،دریچه ها و هودها
 )10سیستم امحا زباله شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایرادات بوجود آمده در کلیه اجزای سیستم (مشعلها ،کوره ها ،دمپرها
اسیستم بخار و )...
 )11سیستم اطفا و اعالم حری شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایرادات بوجود آمده در اجزای باکسهای آتش نشانی بقا آ
پر فشار  ،اجزای باکسهای آتش نشانی با کف  ،دیتکتورهای گاز و دود و آالرمهای اعالم و بازرسی کپسولها و اعالم انقضای شارژ
 )12سیستم های سردخانه شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایرادات بوجود آمده در کلیه سردخانه های زیر صفر و باالی صفر و
سردخانه جسد بجز شارژ گاز تعمیرات کمپرسور اواپراتور و دیگر متعلقات خاي
 )13سیستم سوخت رسانی شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمقی و رفقع ایقرادات بوجقود آمقده در کلیقه خطقوط انتققال سقوخت (گقاز و
گازوئیل )  ،منابع ذخیره  ،سیستمهای کنترل
 )14سیستم های صوتی شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایرادات بوجود آمده در کلیه بلندگوها  ،پیجینقگ  ،احضقار پرسقتار و
دستگاه مرکزی بجز تعمیر تخصصی و قطعات داخلی
 )15سیستم های ارتباطی شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایرادات بوجود آمده در کلیه سیستم های اینترکام و خطقوط تلفنهقای
داخلی و شهری و دستگاه تلفن سانترال و تعویض و تغییر خطوط و شماره های داخلی  ،بجز تعمیرتخصصی دستگاه تلفن سانترال
 ) 16سیستم تولید و انتقال برق شهری و اضطراری شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمقی و رفقع ایقرادات بوجقود آمقده در کلیقه بخشقهای
سیستم دیزل ژنراتورها  ،ترانسفورماتورها  ،برق فشار قوی  ،کابلها و خطوط انتقال  ،سیم کشی های داخلی  ،تابلوهای برق اصلی و فرعقی و ایزولقه ،
کلیدها و پریزها بجز تعمیر تخصصی دیزل ژنراتور و ترانسفورماتور و تابلوهای فشار قوی و کابلهای آد و تابلوهای ایزوله
 )17سیستم روشنایی شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایرادات بوجود آمده در روشنائیهای داخل ساختماد و چراغهقای پقارکی
و الک پشتی محوطه
صفحه  14از 23

شماره :
دانشکده علوم پزشکي

بسمه تعالي

تاريخ :
پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

 )18سیستم تصفیه آ شامل کنترل و بازرسی زمانبندی شده و دائمی و رفع ایرادات بوجود آمده در سختی گیرهای سیستم آبرسانی
 ) 19تعمیر و تعویض قفل و لوالهای کمدها و فایلها  ،تعمیر و تعویض دستگیره ها و لوالهای دربها  ،گیره ها و لوالهای پنجره ها  ،تعمیقر و تعقویض
پرده کرکره ها

واحد نظارت ( دانشکده علوم پزشکي خلخال )

صفحه  15از 23

مهر و امضای مجاز شرکت

شماره :
دانشکده علوم پزشکي

تاريخ :

بسمه تعالي

پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

چک ليست ارزشيابي کارکرد مديريت نگهداري تاسيسات
بدینوسیله گواهی می شود شقرکت  .................................پیمانکقار واگـذاری نگهـداری و راهبـری تأسیسـات مکـانیکي و الکتریکـي
ستاددانشکده علوم پزشکي ومراکزجامع سالمت شهری وتابعه دانشکده علوم پزشکي خلخال در سـال  1400در مقاه ............
سال  ............در اجرای مفاد قرارداد شماره  ......................تاریخ  ، ........................وظایف محوله را به شرح ذیل انجقام داده اسقت .لقذا پرداخقت
کارکرد شرکت با کسر  ............درصد  ،به مبل  ..............................ریال بال مانع می باشد.
ردیف

موضوع ارزیابي

درصد

درصد

کل

مکتسبه

1

نظافت محیط کار شامل موتورخانه های اصلی و فرعی و ساختمانهای جنبی وابسته

1

2

مستند سازی تمامی مکاتبات ا درخواست ها ا صورتجلسات و گزاری ها

1

3

ملب

4

رعایت انضباط اداری و حضور در محل کار طب شیفت گرداد

5
6

بودد کارگراد به لباس کار یکدست با آرم شرکت و کارت شناسایی فردی منصوبه

دقت در حفه و حراست از اموال منقول و غیر منقول و ابزارکارهای تحویلی در محل خدمت و حفه
اسرار محل خدمت
ورود و پایش اطالعات سیستم متمرکز نگهداری تاسیسات به صورت مرتب و همکاری با واحد
 CMMSدانشگاه

1
1
4
9

7

رفتار و برخورد مناسب با اربا رجوع ا همکاراد و کارکناد محل خدمت

2

8

هماهنگی با ناظرین دفترفنی دانشگاه و ناظر مقیم تاسیسات محل خدمت

4

9

ارائه گزارشهای فنی ماهانه و دوره ای از وضعیت نگهداری تاسیسات و سالمت دستگاهها

3

10

میزاد آشنا بودد سرپرست کارگاه وکارگراد تحت امر به امور تاسیساتی و دارا بودد تخصصهای الزم

4

11

میزاد انجام تعمیرات عمومی و تخصصی دستگاههای تاسیساتی در داخل کارگاه و عدم ارسال به خارج

8

12

میزاد همکاری در اجرای تاسیسات جدید شامل لوله کشی ها و سیم کشی ها و نصبیات جدید

4

13

سرعت عمل در اجرای تعهدات موضوع قرارداد و انجام خدمات فورس ماژور

9

14

کیفیت پاسخگویی و میزاد سالمت سیستمهای تهویه مطبوع و اگزوست

3

15

کیفیت پاسخگویی و میزاد سالمت سیستمهای سرمایش

3

16

کیفیت پاسخگویی و میزاد سالمت سیستمهای گرمایش

3

17

کیفیت پاسخگویی و میزاد سالمت سیستمهای تهیه بخار

3

18

کیفیت پاسخگویی و میزاد سالمت سیستمهای بهداشتی آ سرد و گرم

3

19

کیفیت پاسخگویی و میزاد سالمت سیستمهای دفع و تصفیه فاضال

2

20

کیفیت پاسخگویی و میزاد سالمت سیستمهای اعالم و اطفا حری و آتش نشانی

4

21

کیفیت پاسخگویی و میزاد سالمت سیستمهای سردخانه

3

22

کیفیت پاسخگویی و میزاد سالمت سیستمهای سوخت رسانی ( گاز و گازوئیل)

3

23

کیفیت پاسخگویی و میزاد سالمت سیستمهای تولید و انتقال برق شهری و اضطراری

4

24

کیفیت پاسخگویی و میزاد سالمت سیستمهای ارتباطی ( تلفن ا اینترکام ا احضار پرستار ا پیجینگ)

3

25

کیفیت پاسخگویی و میزاد سالمت سیستم امحا زباله

2

26

کیفیت پاسخگویی و میزاد سالمت روشنایی های ساختماد و محوطه

3

صفحه  16از 23

شماره :

بسمه تعالي

دانشکده علوم پزشکي

پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

27
28
29

تاريخ :

حفه رضایت عوامل و کارکناد محل خدمت از کیفیت فاکتورهای محسوس تاسیسات
(مانند دما ا رطوبت ا روشنایی ا کیفیت سختی آ و سایر)
اعمال تمامی مقررات قانود کار و طبقه بندی مشاغل کارگراد ا پرداخت بموقع حقوق
و مطالبات کارگراد و کسورات قانونی ناشی از قرارداد
تجهیز کارگاه و تهیه وسایل و ابزار کار و لوازم تنظیف

3
4
3
% 100

جمع

توضیح  :این چک لیست ماهانه بایستي ابتدا توسط مسئول خدمات  ،رئیس امور عمومي دانشکده  ،واحد نظارت و کارفرمـا
تایید و ارائه شود.

نام و نام خانوادگي و سمت صاحبان امضاهای مجاز و تعهد آور شرکت
مهر و امضاء

صفحه  17از 23

شماره :
تاريخ :

بسمه تعالي

دانشکده علوم پزشکي

پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار
( کار برگ شماره یک)
نظر به اینکه نام متقاضی

باشناسه حقیقی  /حقوقی

به نشانی

مایل است در ارجاع کار /استعالم بها  /مزایده موضوع ارجاع کار

کد پستی

شرکت نماید.

نام ضامن از نام متقاضی در مقابل نام کار فرما /ذینفع برابر مبل

ریال  /ارزتضمین تعهد می نماید چنانچه نام کارفرما  /ذینفع به

نام ضامن اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات  /معامالت
درج شده و مشارالیه از امضای پیماد مربوط با تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکا :نموده است  ،تا میزاد
ر ا که

ریال  /ارز هر مبلغی

نام کارفرما /ذینفع مطالبه نماید ،به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی نام کارفرما /ذینفع

اینکه

احتیاجی به اثبات استنکا :یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ،در وجه یا حواله کرد
نام کارفرما /ذینفع

بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز سه ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد معتبر می باشد این مدت بنابه درخواست
کتبی
نام کارفرما /ذینفع برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه نام ضامن نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا
نام متقاضی موجب این تمدید را فراهم نسازد و نام ضامن را موف به تمدید ننماید ،نام ضامن متعهد است بدود اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد
باشد  ،مبل درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد نام کار فرما /ذینفع پرداخت کند.
چنانچه مبل این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی نام کار فرما /ذینفع مطالبه نشود ،ضمانتنامه درسررسید  ،خود به خود باطل و از درجه اعتبار
ساقط است  ،اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.
در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما با اعالم در اسناد فرایند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیراالنتشار میسر خواهد بود.
در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازماد مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

صفحه  18از 23

شماره :
تاريخ :

بسمه تعالي

دانشکده علوم پزشکي

پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

ضمانتنامه انجام تعهدات
( کار برگ شماره دو)
نظر به اینکه نام متقاضی باشناسه حقیقی  /حقوقی

کد پستی

به نشانی

به نام ضامن اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد موضوع قرارداد که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات  /معامالت درج شده را
با

نام کار فرما /ذینفع دارداز نام متقاضی در مقابل نام کار فرما /ذینفع برای مبل

ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که

موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که نام کارفرما /ذینفع کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه
به نام متقاضی

اطالع دهد که

نام متقاضی

 .............................ریال  /ارز  ،هر مبلغی را که
نام کارفرما  /ذینفع

از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است  ،تامیزاد
نام کارفرما  /ذینفع

مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی

با تایید وزیر یا باالترین مقام کارفرما بدود آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته

باشد ،با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد نام کارفرما  /ذینفع بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز

است و بنا به درخواست کتبی واصله نام کارفرما /ذینفع

قبل از پایاد وقت اداری روز

تعیین شده  ،برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که نام ضامن نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و
یا نام متقاضی موجب این تمدید را فراهم نسازد ونتواند نام ضامن را حاضر به تمدید نماید نام ضامن متعهد است بدود آنکه احتیاجی به مطالبه
نام کارفرما /ذینفع پرداخت کند.

مجدد باشد مبل درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازماد مدیریت برنامه ریزی کشوری برسد.

صفحه  19از 23

شماره :
دانشکده علوم پزشکي

تاريخ :

بسمه تعالي

پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

ضمانتنامه پیش پرداخت
(کاربرگ شماره سه)
نظر به اینکه نام متقاضی با شناسه حقیقی  /حقوقی

کد پستی

به نشانی

به نام ضامن اطالع داده است که قرارداد موضوع قرارداد که موضوع ارجاع کار آد در پایگاه اطالع رسانی مناقصات  /معامالت درج شده را با
نام کارفرما /ذینفع منعقد نموده است و قرار است مبل

ریال  /ارز به عنواد پیش پرداخت به نام متقاضی پرداخت شود نام ضامن متعهد

است در صورتی که نام کارفرما /ذینفع کتباً به

نام ضامن اطالع دهد که خواستار بازپرداخت مبل پیش پرداخت داده شده به

نام متقاضی است هر مبلغی تامیزاد پیش پرداخت مستهلک نشده رابه محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله ازسوی نام کارفرما/ذینفع بپردازد.
اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز

است و بنا به درخواست کتبی

نام کارفرما /ذینفع

واصله تا قبل از پایاد وقت اداری روز تعیین شده ،برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که نام ضامن نتواند یا نخواهد
مدت این ضمانتنامه را تمدیدکند و یا نام متقاضی موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند
نام

ضامن

متعهد است بدود آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ،مبل

نام ضامن را حاضر به تمدید نماید

درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد

نام کارفرما /ذینفع پرداخت کند.
مبل این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی نام متقاضی که در آد مبل پیش پرداخت واریز شده درج شده است ،طب نظر کتبی نام کارفرما /ذینفع
که باید حداکثر ظر :سی روز از تاریخ تحویل نامه استعالم نام ضامن به نام کارفرما /ذینفع در مورد مبل پیش پرداخت واریز شده واصل گردد،
تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی نام کارفرما /ذینفع ضمانتنامه معادل مبلغی که نام متقاضی اعالم نموده است تقلیل
داده خواهد شد.
در صورتی که تمام مبل این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبل آد به صفر تقلیل داده شود ،این ضمانتنامه خود
به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ،اعم از اینکه اصل آد به بانک مسترد گردد یا نگردد.
در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازماد مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

صفحه  20از 23

شماره :
تاريخ :

بسمه تعالي

دانشکده علوم پزشکي

پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار
(کاربرگ شماره چهار)
نظر به اینکه نام متقاضی با شناسه حقیقی  /حقوقی
به نام ضامن اطالع داده است که مقرر است مبل

به نشانی

کد پستی

ریال /ارز از طر :نام کارفرما /ذینفع به عنواد استرداد کسور حسن انجام

قرارداد موضوع قرارداد که موضوع ارجاع کار آد در پایگاه اطالع رسانی مناقصات  /معامالت درج شده به نام متقاضی پرداخت شود از این رو
پ

از پرداخت وجه مزبور به نام متقاضی ،

نام ضامن متعهد است در صورتی نام کارفرما /ذینفع کتباً و قبل از انقضای سر رسید

این ضمانتنامه بهنام ضامن اطالع دهد که نام متقاضی از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ،تا مبل
 /ارز  ،هر مبلغی را که نام کارفرما /ذینفع مطالبه کند ،به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی

ریال
نام کارفرما /ذینفع

بدود آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ،در وجه یا حواله کرد نام کارفرما /ذینفع بپردازد .مدت
ا عتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز

است و بنا به درخواست کتبی

نام کارفرما /ذینفع واصله تا قبل

از پایاد وقت اداری روز تعیین شده ،برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است و در صورتی که نام ضامن نتواند یا نخواهد مدت این
ضمانتنامه را قبل از انقضای آد تمدید کند و یا
تمدید نماید

نام متقاضی موجب تمدید آد را فراهم نسازد و نتواند

نام ضامن را حاضر به

نام ضامن متعهد است بدود آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ،مبل درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد

نام کارفرما /ذینفع پرداخت کند.
در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازماد مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

صفحه  21از 23

شماره :
تاريخ :

بسمه تعالي

دانشکده علوم پزشکي

پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

تایید مطالبات به جای ضمانتنامه
(کاربرگ شماره پنج)
نظر به اینکه نام متقاضی با شناسه حقیقی  /حقوقی

به نشانی

میپذیرد که مبل تایید شده زیر به عنواد ضمانتنامه

موضوع قرارداد

درج شده نزد

کد پستی
که موضوع ارجاع کار آد در پایگاه اطالع رسانی مناقصات  /معامالت

نام کارفرما /ذینفع از مطالبات تایید شده و پرداخت نشده وی از نام کارفرما /ذینفع کسر و منظور گردد نحوه

ضبط و استرداد مطاب ضوابط آیین نامه تضمین معامالت و شرایط قراردادی است.
نام و نام خانوادگی  ،مهر و امضا  /امضاهای اسناد تعهدآور

نام متقاضی
نام کارفرما /ذینفع

موضوع قرارداد مرتبط با معامالت :

شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات :

شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات:
پرداخت های قبلی به نام متقاضی :

کل مبل کارکرد یا ح الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:
مانده قابل پرداخت قبل از کسور :
مانده پرداخت پ

از کسور پیش پرداخت و علی الحسا و  ...به حرو: :

مانده پرداخت پ

از کسور پیش پرداخت و علی الحسا و  ...به عدد :

امضا و تایید مقام مجاز کارفرما :
امضا و تایید ذیحسا :
این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده یک نسخه در ذیحسابي و یک نسخه در مجری طرح ضمیمه اسناد مربوط گردد.
در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازماد مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

صفحه  22از 23

شماره :
تاريخ :

بسمه تعالي

دانشکده علوم پزشکي

پيوست :

و خدمات بهداشتي و درماني خلخال

برگ پيشنهاد قيمت
اینجانب  ،امضا کننده زیر پ

از بررسی و آگاهی کامل و پذیری تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در تجدید

مناقصه ،شرایط شرکت در تجدیداستعالم بها ،نمونه قرارداد ،تعهدنامه عدم شقمول ققانود منقع مداخلقه کارمنقداد دولقت در معقامالت دولتقی و بقه
طورکلی تمامی مدارک و اسناداستعالم بها جهقت واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکي و الکتریکي ستاددانشـکده علـوم
پزشکي ومراکزجامع سالمت شهری وتابعه دانشکده علوم پزشکي خلخال در سال 1400و پق

از بازدیقد کامقل از محقل کقار و بقا

اطالع از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورداستعالم بها پیشنهاد می نمایم که:
 -1عملیات موضوعاستعالم بها فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارکاستعالم بها به مبل ماهانه :
(به عدد)  .........................................................................................ریال
(به حرو ......................................................................................................................................................................... ):ریال
و به مبل کل (ساالنه) :
(به عدد)  .............................................................................. ...........ریال
(به حرو ......................................................................................................................................................................... ):ریال انجام دهم.
 -2چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنواد برندهاستعالم بها انتخا شوم تعهد می نمایم که:
الف -اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک استعالم بها امضا نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظر:
مدت  20روز کاری از تاریخ ابالغ به عنواد مدارک استعالم بها (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم نماید.
 -3تائید می نمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدارک استعالم بها جز الینفک این پیشنهاد محسو می شود.
 -4اطالع کامل دارم که دستگاه استعالم بها گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد.

توضیحات اصلي

– کلیه حق و حقوق قانوني کارگران اعم از حقوق و دستمزد – عیــدی سنوات -پایــه ســنوات -عائلــه منــدی -پــول

لباس -حق شیفت (نوبت کاری) – حق مسکن  -بن کارگری-برای هر نفردر ماه  -حق بیمه – مالیات -سهم مــدیریت شــرکت -و ســایر
ای قیما
ایش بینا
ااردر پا
اانوک را
مزایای قانوني پیش بینی نشده د ر قوانین جاری و افزایش ساالنه حقوق و دستمزد و سایر مزایادر سال بعد طبق قا
پیشنهادی اعمال گردد.و شرر

حق هیچ گونه اعتراض و در خواس

افزایش قیم

قرارداد را نخواهد داش 0.

پیشنهاددهنده شرکت

تاریخ :

نام و نام خانوادگي و سمت دارنده امضاء مجاز وتعهدآور

صفحه  23از 23

