« بسمه تعالی »

شرایط شرکت در مناقصه
واگذاری واگذاری بی خطر سازی پسماند
عفونی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی،
درمانی و تشخیصی استان کهگیلویه و
بویراحمد
در سال
98

چک لیست اسناد مناقصه
1

 -1پاکت الف شامل :
 سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی مطابق فرم پیوست -2پاکت ب  ،شامل :
 اوراق شرایط مناقصه که به مهر و امضای شرکت رسیده باشد. تصویر برابر اصل تمام صفحات اساسنامه شرکت از دفاتر اسناد رسمی تصویر برابر اصل آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی از دفاتر اسناد رسمی تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی از دفاتر اسناد رسمی تصویر برابر اصل گواهی تأیید صالحیت دارای اعتبار از اداره کار و امور اجتماعیتصویر برابر با اصل گواهی تطبیق امضاء دارنده حق امضاء شرکت از دفاتر اسناد رسمی فرم آدرس قانونی شرکت بعالوه تلفن که به مهر و امضای شرکت رسیده باشد. تصویر برابر اصل از دفتر اسناد رسمی در خصوص تأیید صالحیت ایمنی معتبر از اداره کار و امور اجتماعی تصویر برابر با اصل از دفا تر اسناد رسمی در خصوص صورت مالی حسابرسی شده از مراجع قانونی ذیربط برایقراردادهای باالی  32/800/000/000ریال
 برگ مشخصات سهامداران شرکت که به مهر و امضاء شرکت رسیده باشد کپی مدارک سجلی وتحصیلی اعضای شرکت از دفتراسناد رسمی -3پاکت ج :
فرم پیشنهاد قیمت که بدون شرط  ،الک گرفتگی  ،خدشه  ،ابهام و به هر دو صورت عددی و حروفی قیمت گذاری
شده باشد درصورت تفاوت بین قیمت حروفی و عددی قیمت حروفی و در صورت تفاوت بین قیمت جزء و کل قیمت
کل مورد قبول واقع می شود.
مناقصه گر موظف به ارائه آنالیز همراه پیشنهاد قیمت می باشد
کلیه موارد فوق رؤیت و رعایت گردید.

« آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) »
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(واگذاری بی خطر سازی پسماند عفونی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ،درمانی و تشخیصی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال
)98

 -1مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان بویر احمد و بویراحمد به استناد نامه شماره
23/4/15061پ مورخه  1396/6/20معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری – ستاد
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان بویر احمد و بویراحمد و تلفن 07433337230-1 :
 -2موضوع مناقصه  :واگذاری بی خطر سازی پسماند عفونی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ،درمانی و تشخیصی استان
کهگیلویه و بویراحمد در سال 98
 -3برآورد اولیه (12/874/305/000دوازده میلیاردو هشتصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و پنج هزار ریال)
 -4تضمین شرکت در مناقصه 643/715/250 (:ریال -ششصد و چهل و سه میلیون و هفتصد و پانزده هزار و دویست و پنجاه
ریال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی مطابق فرم شماره یک( پیوست)
 -5دستگاه ناظر  :معاونت توسعه مدیریت و منابع  ،معاونت بهداشتی  ،معاونت درمان  ،مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی ،رئیس
بیمارستان شهید بهشتی یاسوج ،رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران ،رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج ،رئیس
بیمارستان امام خمینی ره دهدشت ،رئیس بیمارستان شهدای باشت و رئیس بیمارستان بی بی حکیمه (س) گچساران و رئیس
بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج و مدیریت بازرسی دانشگاه
 -6محل دریافت اسناد مناقصه  :از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت)
 -7مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  98/6/03لغایت 98/6/09
 -8قیمت اسناد و نحوه واریز وجه  :مبلغ  500/000ریال به حساب  2138094101008تمرکز درآمد دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج بصورت سامانه ای
 -9مهلت تحویل پیشنهادها  :از تاریخ  98/6/04لغایت تا ساعت  14روز چهارشنبه مورخه 98/6/20
 -10مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد  :اصل فیش واریزی از طریق سامانه ستاد
 -11نحوه تحوی ل پیشنهادها  :بصورت حضوری(فقط ضمانتنامه معتبر بانکی) و از طریق سامانه ستاد (بارگزاری کلیه اسناد)
 -12محل تامین اعتبار  :اعتبارات دانشگاه (درآمدهای اختصاصی واحدها )
 -13مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ آ خرین روز تحویل اسناد به مدت  20روز
 -14محل تحویل پیشنهادها  :سامانه الکترونیکی دولت ( سامانه ستاد) و تحویل فیزیکی پاکت الف(ضمانتنامه) به حراست
دانشگاه
 -15حدنصاب مناقصه گزاران  :حداقل  3شخص حقوقی می باشد ( سه مورد )
 -16تاریخ گشایش پیشنهادها  :روز چهارشنبه ساعت  14.45مورخه  98/6/20در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
 -17مدت انجام کار  :یکسال هجری شمسی (12ماه)
 -18سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -19لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه ملی مناقصات  http://iets.mporg.irپورتال دانشگاه علوم پزشکی
استان به نشانی  www.yums.ac.irوسامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.irمراجعه نمائید.

« شرایط
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(واگذاری بی خطر سازی پسماند عفونی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ،درمانی و تشخیصی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال
)98

-1مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد
موضوع :برگزاری مناقصه واگذاری بی خطر سازی پسماند عفونی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ،درمانی و تشخیصی استان
کهگیلویه و بویراحمد در سال 98
به استناد نامه شماره 23/4/.....پ مورخه  1396/6/20معاون توسعه مدیریت و منابع به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری
تلفن07433337230-1 :
07433337230-1 :
– ستاد مرکزی دانشگاه تلفن :
اسناد مناقصه شامل :
 -1سپرده شرکت درمناقصه در پوشه (الف)
 -2اسناد مناقصه در پوشه (ب) شامل:
 -2-1برگ شرایط فراخوان شناسایی متقاضیان (شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه) به تعداد  ...صفحه که به مهر وامضاء شرکت
کننده رسیده باشد ( مهر و امضای تمام صفحات الزامی است)
 -2-2کپی برابر با اصل تمام صفحات(اساسنامه  ،آگهی تاسیس در روزنامه رسمی ،آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه
رسمی  ،فرم تأیید صالحیت سازمان کار و تأمین اجتماعی) از دفاتر اسناد رسمی با مهر برجسته
 -2-3تایید و تکمیل فرم عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال 1337
 -2-4آدرس قانونی متقاضی :این آدرس باید به صورت مجزا در صفحه ای نوشته و به مهر و امضاء شرکت رسیده باشد.
 -2-5تصویر برابر با اصل گواهی تطبیق امضاء دارنده حق امضاء اسناد شرکت توسط دفتر اسناد رسمی
 -2-6تصویر برابر اصل گواهی تأییدیه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کار و امور اجتماعی
 -2-7تصویر برابر با اصل صورت مالی حسابرسی شده از مراجع قانونی ذیربط برای قراردادهای باالی  32/800/000/000ریال
 -2-8برگ مشخصات سهامداران شرکت که به مهر و امضاء شرکت رسیده باشد
 -2-9کپی مدارک سجلی وتحصیلی اعضای شرکت همراه با مهر برجسته دفتراسناد رسمی رادرپاکت ب قرار دهند
پوشه ج) شامل:
 -3قیمت پیشنهادی :
تبصره  : 1متقاضیان شرکت در مناقصه باید پوشه الف (حاوی ضمانت نامه بانکی)  ،پوشه ب (حاوی اسناد مناقصه و اسناد
شرکت) و پوشه ج (حاوی پیشنهاد قیمت) را مطا بق دستورالعمل سامانه ستاد بارگزاری نموده و پاکت الف را دربسته و مهر
نموده و در هنگام تحویل به دبیرخانه حراست دانشگاه ابتدا این پاکت را توسط حراست دانشگاه(آدرس  :یاسوج – خیابان شهید
مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – طبقه همکف – حراست دانشگاه) برچسب حفاظتی نمایند( .مطابق دستورالعمل
سامانه ستاد) و مناقصه گر موظف به ارائه آنالیز همراه پیشنهاد قیمت می باشد
بار گذاری پوشه الف –ب –ج بر روی سامانه ستاد( اولویت بارگزاری با سامانه ستاد به صورت واضح و روشن و خوانا)
تبصره  : 2هرگونه خط خوردگی  ،شرط  ،ابهام  ،الک گرفتگی در اسناد مناقصه باعث ابطال پیششنهاد مذکور می گردد.
پیمانکار ملزم به ارایه آنالیز و نحوه محاسبه قیمت پیشنهادی می باشد.
تلفن تماس074-33337372 :
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شرایط عمومی مناقصه واگذاری بی خطر سازی پسماند عفونی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ،درمانی و تشخیصی استان کهگیلویه
و بویراحمد در سال 98

ماده  -1موضوع مناقصه :واگذاری بی خطر سازی پسماند عفونی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ،درمانی و تشخیصی استان
کهگیلویه و بویراحمد در سال 98
ماده  -2تذکرات :
.1با توجه به اینکه شرایط مناقصه جزء الینفک قرارداد محسوب می گردد شرکت کننده در مناقصه باید آن را به دقت مطالعه
نموده تمامی صفحات را مهر و امضاء نماید.
 -2ارائه تضمین سپرده شرکت در مناقصه بجز ضمانتنامه بانکی مطابق فرم پیوست.شماره 1مردود اعالم می گردد.
 -3مبلغ سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار 643/715/250( :ریال)
 -4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد از این پس کارفرما نامیده میشود
پاکت الف :حاوی ضمانت نامه بانکی معتبربرابر فرم شماره () 1می باشد.

تذکر  : 1ارائه هرنوع تضمین سپرده شرکت در مناقصه بجز ضمانتنامه بانکی مطابق فرم پیوست ممنوع و مردود اعالم می
گردد(سپردن هرنوع چک بانکی اعم از چک تضمین شده و  ...ممنوع و مردود اعالم می گردد)
پاکت ب  ،حاوی :

 -1اوراق شرایط مناقصه که تمام صفحات آن به تایید و امضاء مقام مجاز و مهرشرکت رسیده باشد.
 -2تصویر برابربا اصل تمام صفحات ( اساسنامه شرکت ،آگهی تاسیس در روزنامه رسمی ،آگهی آخرین تغییرات شرکت در
روزنامه رسمی) از دفاتر اسناد رسمی با مهر برجسته
 -3تصویر "تأیید صالحیت ایمنی معتبر از سازمان کار و امور اجتماعی" که در دفترخانه اسناد رسمی برابر اصل گردیده است .
در صورتیکه مدت اعتبار صالحیت ایمنی قبل اتمام قرارداد به پایان رسد برنده مناقصه موظف است ان را تمدید نماید به طوری
که فاصله بین مدت اعتبار قبلی و جدید ایجاد نشود و در صورتیکه پیمانکار صالحیت ایمنی را تمدید نکند مبلغ یک میلیارد
ریال به عنوان وجه الت زام از مطالبات ایشان کسر میگردد و اگر مطالبات ایشان کفاف این مبلغ وجه التزام را ندهد از محل
ضمانتنامه های شرکت کسر میگردد و در غیر این صورت از طریق مراجع ذیصالح قضایی پیگیری و اخذ خواهد شد.
 -4فرم عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی(.فرم پیوست)
 -5گواهی تطبیق امضاء دارنده حق امضاء اسناد شرکت توسط دفترخانه اسناد رسمی (فرم پیوست).
تبصره  :مناقصه گر فقط می تواند شخص حقوقی باشد.
 -6تصویر برابر اصل گواهی تأییدیه صالحیت دارای اعتبار از اداره کار و امور اجتماعی
 -7کپی مدارک سجلی وتحصیلی اعضای شرکت همراه با مهر برجسته دفتراسناد رسمی رادرپاکت ب قرار دهند
پاکت ج  :حاوی فرم پیشنهاد قیمت که به صورت کامل و بدون خط خوردگی و الک گرفتگی و عدم تفاوت قیمت عددی و
حروفی پر شده باشد .درصورت تفاوت بین قیمت عددی و حروفی قیمت حروفی معتبراست .پیمانکار ملزم به ارایه آنالیز و نحوه
محاسبه قیمت پیشنهادی می باشد.
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شرایط اختصاصی مناقصه :
 -1مدت قرارداد یکسال کامل شمسی می باشد .
 -2نحوه پرداخت  :جهت پرداخت حق الزحمه صورت وضعیت و گزارش انجام کار امحاء زباله توسط پیمانکار به کارفرما تحویل و
ارســـال می گردد و پس از تائید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی در صورت وجود اعتبار ماهیانه به پیمانکار پرداخت می
گردد .
 -3در کلیه مراحل اجرایی  ،دستورالعمل ( ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و ضوابط
واگذاری به بخش خصوصی) مبنای عملکرد خواهد بود .
 -4تامین دستگاه بی خطر ساز اتوکالودارای خرد کن پسماندهای عفونی مناسب با حجم پسماندعفونی تولیدی جهت بیمارستان های
امام سجاد یاسوج (ع) و شهید رجایی گچساران  ،شهید جلیل یاسوج و سی دو تختخوابی باشت به عهده پیمانکار خواهد بود .
 -5کلیه فعالیت های بی خطر سازی  ،نگهداری و اپراتوری  ،انجام تست های پایش ( فیزیکی  ،شیمیایی  ،بیولوژیکی ) دستگاه های بی
خطر سازی اتو کالو  ،تحویل پسماند بی خطر شده به شهرداری و  ...مطابق قرارداد تنظیم شده در بیمارستان امام سجاد یاسوج (
ع)  ،شهید بهشتی یاسوج  ،شهید رجائی گچساران  ،شهید جلیل یاسوج  ،سی و دو تختخوابی باشت  ،امام خمینی دهدشت  ،بی
بی حکیمه گچساران توسط پیمانکار انجام می گردد .
 -6پیمانکار متعهد می گردد در تمام مدت اعتباراین قرارداد و در تمام اوقات شامل تعطیالت در صورت خرابی وسیله یا دستگاه و نیاز
به تعمیر و سرویس فورا" و حداکثر ظرف مدت  24ساعت برای رفع مشکل وسیله یا دستگاه جایگزین را در محل مذکور نصب کند
.
 -7کارفرما پسماند های عفونی خود را مطابق ضوابط مدیریت پسماندهای پزشکی تفکیک و در کیسه های زرد بسته بندی و مطابق
ماده  33پیوست شماره ( « )1ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته » برچسب زنی و
توزین کرده و در محل سایت تحویل پیمانکار نماید.
 -8کارفرما موظف است کلیه سفتی باکس ها و کیسه های بسته بندی شده پسماندهای عفونی را به گونه ای تحویل پیمانکار دهد که
مشکلی در هنگام بی خطر کردن ( از قبیل ریخت و پاش در محیط ) ایجاد نشود .
 -9پیمانکار متعهد می گردد سرویس های کارخانه سازنده و همچنین تست کالیبراسیون  ،تنظیمات و تعویض قطعات وسیله یا دستگاه
را مطابق چک لیست کمپانی که جزء الینفک قرارداد می باشد و هر گونه اقدام الزم دیگر را جهت اطمینان از ایمنی و عملکرد
صحیح و پیشگیری از خرابی قسمت های مختلف طبق زمانبندی مشخص شده از سوی کمپانی سازنده انجام دهد و مستندات آن
را نگهداری و در اختیار کارفرما قرار دهد
 -10توزین کلیه پسماندهای عفونی بعهده کاربر معرفی شده توسط پیمانکار می باشد و در هر صورت مبنای صورت حساب روزانه پیمانکار
پرینت باسکول بیمارستان خواهد بود  .در صورت خرابی ترازو  ،نماینده پیمانکارموظف به حضور در محل سایت جهت توزین پسماند
می باشد .
 -11صالحیت فنی و بهداشتی کلیه شرکت کنندگان در مناقصه در کمیته تخصصی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 -12در کلیه مراکز درمانی  ،تشخیص و بهداشتی مانند مطب های خصوصی  ،کلینیکها  ،آزمایشگاه ها و کلیه مراکز بهداشتی  ،درمانی ،
تشخیصی  ،خصوصی و دولتی تولید کننده پسماندهای عفونی تیز و برنده  ،جمع آوری  ،حمل و نقل  ،بی خطر سازی و انجام پایش
فیزیکی  ،شیمیایی و میکروبی مطابق فرم الحاقی شماره یک تبصره ) مدیریت پسماندهای شیمیایی  ،رادیواکتیو و فلزات سنگین
مشمول این قرارداد نمی باشد .
 -13تهیه و نصب کانتینرجهت دستگاههای بی خطر ساز بیمارستان های فاقد دستگاه به عهده پیمانکار می باشد .
 -14تأمین قطعات یدکی و قالم مصرفی و هزینه های پایش بعهده پیمانکار بوده و کارفرما از بابت اقالم فوق هیچگونه وجهی پرداخت
نخواهد کرد .
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 -15حداقل پسماند های عفونی و تیز و برنده در هرروز متناسب با شرایط هر بیمارستان به شرح جدول زیر بوده و در صورتیکه پسماند
تحویلی روزانه پادین تر از میزان مذکور باشد متناسب باآن از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد .
 -16تا مین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد بعهده پیمانکار می باشد  .پیمانکار موظف است نیروهای خود را قبل از
بکار گیری به واحد گزینش دانشگاه جهت مراحل گزینش معرفی و بعد بکار بگمارد .
 -17حداقل پسمانندهای عفونی و تیز و برنده در هر روز متناسب با شرایط هر بیمارستان به شرح جدول زیر بوده و در صورتیکه میزان
پسماند تحویلی روزانه پائین تر از میزان مذکور باشد متناسب با آن از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد .
 -18کارفرما پسماندهای عفونی خود را مطابق ضوابط مدیریت پسماندهای پزشکی تفکیک و در کیسه های زرد بسته بندی و مطابق
ماده  33پیوست شماره ( « )1ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته» برچسب زنی و توزین
کرده و در محل سایت تحویل پیمانکار نماید .
 -19در خصوص نحوه پرداخت هزینه های جمع آوری حمل و نقل و بی خطر سازی پسماندهای عفونی بخش خصوصی ( مطب ها ،
کلینیک ها  ،آزمایشگاه ها و  ) ...معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی استان و معاونت بهداشتی مکلف اند همکاری
و مساعدت الزم را در راستای ملزم کردن تولید کنندگان پسماند عفونی به پرداخت تعرفه های تعیین شده به عمل آورند و در
صورت سهل انگاری و بی توجهی نیز اقدامات قانونی را بعمل آورند .
 -20پیمانکارمتعهد می گردددر تمام مدت اعتبار این قرارداد و در تمام اوقات شامل تعطیالت در صورت خرابی وسیله یا دستگاه و نیاز
به تعمیرو سرویس فورا" و حداکثر ظرف مدت 24ساعت برای رفع مشکل وسیله یا دستگاه جایگزین را در محل مذکور نصب کند
در صورت عدم بی خطر سازی پسماندها مسئولیت حقوقی و کلیه جرائم آن به عهده پیمانکار می باشد .
 -21پیمانکار متعهد می گردد قطعات یدکی مورد نیاز برای نگهداری  ،سرویس  ،رفع عیوب قابل پیش بینی وسیله یا دستگاه و نیز
براساس میزان تکرار عیوب و تجارت موجود به میزان کافی فراهم ودر انبار خود ذخیره نماید تا در هنگام ضرورت بالفاصله نسبت
به استفاده از قطعات مذکور و راه اندازی وسیله یا دستگاه اقدام گردد.
 -22دستگاه بی خطر ساز پسماند عفونی و تیز و برنده دارای مجوز ایمنی باشد و لوازم یدکی آن از قبیل دیگ بخار  ،کمپرسور هوا،
رتالبوهای برق  ،تسمه چمبر و شریدرو  ...از امنیت کافی برخوردار باشد .
 -23پیمانکار تعهد می نماید پس از انعقاد قرارداد جهت بهره برداری صحیح از دستگاه و اشراف کامل به مسائل فنی  ،نام متخصص مجاز
سرویس دستگاه را ظرف مدت  48ساعت کتبا" به کارفرما اعالم نماید .
 -24پیمانکار متعه د است حداقل دو هفته قبل از خاتمه قرارداد  ،ضمن شروع انجام تست های ایمنی  ،عملکرد و کالیبراسیون و کنترل
های الزم و اطمینان از ایمنی و صحت عملکرد  ،تنظیم یا کالیبره بودن دستگاه گزارشات و مستندات مربوطه را در پایان مددت
قرارداد به همراه دستگاه مزبور کامال" سالم به کرفرما یا نماینده ایشان تحویل نماید .
 -25پیمانکار موظف است یک نسخه از گزارش بازدید های دوره ای  ،تعمیرات  ،سرویس ها و تنظیمات انجام شده را به فاصله حداکثر
 5روز پس از اقدام برای کارفرما ارسال نماید .
 -26پیمانکار موظف است در هر بازدید دوره ای و منظم خود را به صورت هفتگی انجام دهد.
 -27پیمانکار موظف است در هر بازدید حداقل  2سیکل کاری دستگاه را روشن و زیر بار تحت نظر ناظرقرارداد کلیه موارد ایمنی و
کارکردی دستگاه را چک نموده و در فرم بازدید مربوطه ثبت نماید.
 -28پیمانکار موظف است در هر بازدیدکلیه سرویس های دوره ای و پیشگیرانه دستگاه را براساس ساعت کارکرد دستگاه زمان بند های
مربوط به  pmدستگاه انجام داده و در فرم های بازدید مربوطه ثبت نماید .
 -29پیمانکار موظف است پس از هر بازدید گزارش مربوط به بازدید خود به انضمام فرم های  pmدستگاهها را تحویل نماینده کارفرما
نموده و در صورت احتمال بروز اشکال در کارکرد دستگاهه ضمن در جریان قراردادن مسئولین مربوطه سریعا" جهت رفع عیب
اقدام نماید .
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 -30پیمانکار متعهد است کلیه پسماندهای عفونی تیز و برنده بیمارستان را با استقرار کاربر آموزش دیده در تمامی ایام هفته حتی
روزهای تعطیل بی خطر و آماده ت حویل به شهرداری نماید به نحوی که موجب جلوگیریاز دپوی پسماندها بیش از یک روز در محل
بی خطر پسماند نشود .
 -31پیمانکار متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد بکار
گیرد.
 -32کلیه هزینه های نگهداری دستگ اه اعم از هزینه های دستمزد و سرویس و نگهداری به عهده پیمانکار است و کارفرما از این بابت
هیچگونه وجهی پرداخت نمی نماید .
 -33پیمانکار متعهد می گردد کاربران و مسئول فنی دستگاه را بیمه نموده و برابر قانون کار همه مسئولیتهای ایمنی و  ...را بر عهده
گیرد .
 -34پیمانکار متعهد می گردد مقررات قانونی کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین حقوق کارگزین
رعایت نماید و هر گونه پاسخگویی به شکایات و اجرای  ....مربوط به مراجع قانونی و سایر تعهدات قانون کار به عهده پیمانکار می
باشد .
 -35پیمانکار موظف است به ن حوی از سیستمهای بی خطر ساز پسماند و سایت نگهداری نماید که نتیجه بازرسی و نمونه برداری ،
سازمان های ذیربط ( مانند محیط زیست ) حاکی از رعایت استانداردهای الزم توسط بیمارستان باشد .
 -36پیمانکار موظف است به صورت روزانه مستندات تست مکانیکی ( پرینت کاری روزانه ) را به کارشناس ناظر بیمارستان ارائه دهد ،
عالوه برآن بایستی برای هر سیکل تست  ///نسبت به شیمیایی فیزیکی  ..................هر هفته تست باکتریولوژیکی توسط کاربر پیمانکار
استفاده شده و تحویل بیمارستان گردد  .بدیهی است تامین تستهای ذکر شده به عهده پیمانکار می باشد .
 -37پیمانکار متعهد می گردد در پایان قراداد در صورت عدم انتخاب پیمانکار جدید حداکثر به مدت سه ماه خدمات خود را به همان
شرایط و مبلغ مندرج در ماده  3قرارداد ادامه دهد
 -38پیمانکار موظف است پرسنل ثابت خود را بصورت مکتوب به کارفرما معرفی نماید .
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پیشنهاد قیمت
شرح  :واگذاری بی خطر سازی پسماند عفونی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ،درمانی و تشخیصی استان
کهگیلویه و بویراحمد در سال 98
سرانه
پسماند(کیلوگرم)

حداقل میزان
پسماندهای عفونی
تولیدی(کیلوگرم درروز)

نام بیمارستان

امام سجاد (ع) یاسوج

1/4

300

شهید رجایی
گچساران

1/7

250

امام خمینی دهدشت
(ره)

1/2

260

شهید بهشتی یاسوج

1/3

225

شهید جلیل یاسوج

1/5

430

بی بی حکیمه (س)
گچساران

1/ 6

150

شهدای باشت

1/ 6

50

قیمت(ریال) برآورد
شده توسط کارفرما
به ازای هر کیاوگرم
در روز

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

قیمت(ریال)
برآورد شده
توسط شرکت
مناقصه گر به
ازای هر کیلوگرم
در روز

قیمت(ریال)
ساالنه پیشنهادی
توسط شرکت
کننده در مناقصه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جمع کل

1665

به عدد:
..................................................................
به حروف:
.......................................................................

این شرکت حاضر است با اطالع کامل از شرایط مناقصه و قبول مفاد آن با مبلغ پیشنهادی (به
عدد) .....................................................................ریال(به حروف)  ...................................................................ریال مبلغ (به بنحوی که
رضایت کامل کارفرما را فراهم نمایدوظایف مشخص شده رادر اسناد مناقصه را انجام دهد .
قیمت باید به صورت عددی و حروفی و بدون خط خوردگی ،شرط ،الک گرفتگی ،تراشیدگی ،خراشیدگی و  .......نوشته شود در
غیر این صورت قیمت پیشنهادی رد خواهد شد .در صورت تفاوت بین قیمت عددی و قیمت حروفی قیمت حروفی معتبراست.
نام و نام خانوادگی
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« بسمه تعالی »
ضمانت نامه شرکت درفرآیند ارجاع کار
( کاربرگ شماره یک )

نظر به اینکه  .....................................................................................با شناسه حقیقی  /حقوقی  .................................به
نشانی  ..................................................................................................................................................................................کد
پستی

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

مایل

است

در

ارجاع

کار

/

مناقصه

/

مزایده

 ...................................................................................................................................................................شرکت نماید ،
 ...................................................از  ...............................................در مقابل  .................................................به
 ............................................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 پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت
نامه انجام تعهدات استنکاف نموده است  ،تا میزان  .................................................ریال  /ارز هر مبلغی را که
 ....................................................مطالبه نماید ،به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی
 ....................................................اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از
مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد  ،در وجه یا حواله کرد  ............................................................بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز  ..............................معتبر می باشد.
این مدت بنا به درخواست کتبی  ............................................برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و
درصورتیکه  ...........................................نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا
 ................................................موجب این تمدید را فراهم نسازد و  ...........................................را موفق به تمدید
ننماید  ....................................... ،متعهد است بدون احتیاجی به مطالبه مجدد باشد  ،مبلغ درج شده در این
ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد  .................................................پرداخت کند.
چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی  ...............................................مطالبه نشود  ،ضمانتنامه در
سررسید  ،خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است  ،اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.
درصورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مدنظر کارفرما باشد با اعالم در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی
درروزنامه کثیراالنتشار میسر خواهد بود .درصورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور برسد.

10

« به نام خدا »
ضمانت نامه انجام تعهدات
( کاربرگ شماره دو )

نظر

به

اینکه

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

با

شناسه

حقیقی

/

حقوقی

 ...........................................................................................به نشانی.....................................................................................
کد پستی  ................................................به  ........................................................اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد
 ..................................................................که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات  /معامالت درج
شده

را

با

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

دارد

از

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

در

مقابل

 ............................................................برای مبلغ  ..................................................ریال  /ارز به منظور انجام تعهداتی
که موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد

می نماید در صورتی که

 .................................................کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به  ............................................اطالع
دهد که  .................................................ار اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است
 ،تا میزان  ...............................................ریال  /ارز ،هر مبلغی را که  .........................................مطالبع کند به محض
دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی .....................................................

با تأیید وزیر یا باالترین

مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد  ،با ذکر
نوع تخلف در وجه یا حواله کرد  ...................................................بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز  ................................................است و بنا به درخواست
کتبی واصله  ...............................................................قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده  ،برای مدتی
که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که  ................................................نتواند یا نخواهد
مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا ......................................................

موجب این تمدید را فراهم

نسازد و نتواند  ......................................................و حاضر به تمدید نماید ...........................................................
متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مناقصه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله
کرد  ...............................................پرداخت کند.
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تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان
در معامالت دولتی مورخه .......................................

پیشنهاد دهنده با امضای زیر ورقه اقرار می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان
دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه سال  1337نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد ،
کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارایه شده برای معامله فوق را مردود و تضمین شرکت در مزایده
را ضبط نماید ،همچنین پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل استخدام و یا
انتصاب در دستگاههای دولتی  ،مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق
مقررات به پیمان خاتمه داده شود  ،بدیهی است چنانچه پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع
نرساند  ،نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید  ،بلکه خسارات
ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال پیشنهاد دهنده وصول خواهد
نمود.
شرکت  ...................................................مدیریت  ................................................با امضای این تعهبویر احمدمه قبول
و تأیید می نماید که هرگاه این شرکت برنده مناقصه تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار پیمان مربوطه
معرفی گردید و افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند  ،در این پیمان سهیم و ذینفع
نمود و یا قسمتی از کار به آنها محول نمود و خالف قانون فوق الذکر در خالل مدت پیمان به اثبات برسد ،
کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارت وارده
در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید( .تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما
می باشد).
در ضمن پیشنهاد دهنده اعالم می دارد از متن قانون پیشگفت و از مجازات های مربوط به متخلفین از قانون
یاد شده آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.
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مربوط به سال 1398
 مشخصات شرکت :الف ) شخصیت حقوقی
عنوان :

سال تأسیس :

شماره ثبت :

سرمایه :

محل ثبت :

رشته فعالیت ( موضوع فعالیت) :

نشانی قانونی :
نام و نام خانوادگی اعضاء هیأت مدیره و سمت آنها :
نام خانوادگی :

نام :

سهام :

نام پدر :

-1
-2
-3
-4
-5
 مشخصات سهامداران عمده ( شخصیت حقیقی حقوقی )درصد سهام :

نام و نام خانوادگی
-1
-2
-3
-4
-5
 مشخصات بازرسی قانونی :نام و نام خانوادگی
-1
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
مهر شرکت و امضاء مدیرعامل
تاریخ :
مهر و امضاء مزایده گزار

مهر و امضاء مزایده گر
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