« بسمه تعالی »

شرایط عمومی شرکت در
مناقصه

اعزام و انتقال بیماران بین
مراکز درمانی
در سطح شهرستان بویراحمد

در سال 99-98

صفحه  1از 18

« شرح کامل این چک لیست جر اسناد مناقصه می باشد »

چک لیست اسناد مناقصه
 -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 از دفاتر اسناد رسمی در خصوص 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 درج آدرس قانونی شرکت بعالوه تلفن به مهر و امضای شرکت در برگ جداگانه تصویر برابر اصل تأیید صالحیت ایمنی معتبر از دفاتر اسناد رسمیتصویر برابر با اصل مجوز کمیسیون ماده  20معتبر از دفاتر اسناد رسمی تصویر برابر با اصل از دفاتر اسناد رسمی در خصوص صورت مالی حسابرسی شده از مراجع قانونی ذیربط برای قراردادهای باالی 32/800/000/000ریال

 برگ مشخصات سهامداران شرکت که به مهر و امضاء شرکت رسیده باشد -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.

کلیه موارد فوق رؤیت و رعایت گردید.
مهر مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر

صفحه  2از 18

(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)
 -1مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج به استناد نامه شماره /23/8/257پ مورخه
 1397/1/20معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع حسب دستور کار مشترک هیئت امناء دانشگاهها و دانشکده های
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور جلسه 1393/6/1
به آدرس یاسوج – بلوار شهید مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه – تلفن ثابت 074-3 3337230 -1 :
 -2موضوع مناقصه  :عبارتست از اعزام و انتقال بیماران و مصدومین بین بیمارستانهای امام سجاد(ع)  ،شهید بهشتی ،
شهید رجائی یاسوج و بیمارستان های خصوصی  ،سایر مراکز درمانی  ،مطب های خصوصی  ،کلینیک ها  ،مراکز  MRIو
 ctscanو هر مرکز مرجع و جای درمانی یا تشخیصی دیگری که بیمارستان صالح بداند و همچنین اعزام بیماران و
مصدومین به سایر شهرستان ها به همراه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی  ،درمانی و مراقبتی مناسب به بیماران مذکور طبق
مقررات و ضوابط اورژانس و بیمارستانها در سال  98و 99
 -3برآورد اولیه  10/708/091/015 : :ریال ( ده میلیاردو هفتصدو هشت میلیون و نودو یکهزارو پانزده ریال )
 -4تضمین شرکت در مناقصه ( 535/405/000ریال) ( پانصد و سی و پنج میلیون و چهارصد و پنج هزار ریال) به صورت
ضمانت نامه معتبربانکی با اعتبار سه ماه
 -5دستگاه نظارت :معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه و مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان و مدیریت
بازرسی دانشگاه.
 -6محل دریافت اسناد مناقصه  :سامانه ستاد
 -7زمان مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  1398/5/27لغایت 1398/5/31
-8مهلت ارسال پیشنهادات مناقصه 1398/5/28 :لغایت پایان وقت اداری روز 1398/6/10
 -9محل تحویل پیشنهادها  :بصورت سامانه ای (بار گذاری بر روی سامانه ستاد) در مهلت قانونی طبق دستورالعمل سامانه
و تحویل فیزیکی پاکت الف(ضمانتنامه بانکی) به دبیرخانه حراست دانشگاه
 -10محل اعتباری  :از محل درآمدهای اختصاصی
 -11مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ آخرین روز تحویل پیشنهادها به مدت  20روز
 -12حد نصاب مناقصه گران  :حداقل  3شخص حقوقی
 -13مدت انجام کار  12 :ماه هجری شمسی
 -14تاریخ بازگشایی اسناد :ساعت  11روز  1398/6/11دردفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی می باشد.
 -15سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -16لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه ملی مناقصهات  http://iets.mporg.irپورتال دانشگاه علوم
پزشکی استان به نشانی  www.yums.ac.irو سامانه  setadiran.ir :مراجعه فرمائید%

مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر

صفحه  3از18

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 98

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع مناقصه  :عبارتست از اعزام و انتقال بیماران و مصدومین بین بیمارستانهای امام سجاد(ع)  ،شهید بهشتی ،

صفحه

شهید رجائی یاسوج و بیمارستان های خصوصی  ،سایر مراکز درمانی  ،مطب های خصوصی  ،کلینیک ها  ،مراکز
 MRIو  ctscanو هر مرکز مرجع و جای درمانی یا تشخیصی دیگری که بیمارستان صالح بداند و همچنین اعزام
بیماران و مصدومین به سایر شهرستان ها به همراه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی  ،درمانی و مراقبتی مناسب به
بیماران مذکور طبق مقررات و ضوابط اورژانس و بیمارستانها در سال  98و 99

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج درنظردارد  :واگذاری اعزام و انتقال بیماران بین مراکز درمانی در شهرستان بویراحمد در سال99
 98با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي به يكي از شركتهاي ذيصالح واگذار نمايد. -1شرایط عمومی :
 -1-1متقاضیان به صورت کتبی اعالم نمایند که مشمول قانون منع مداخله
کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  1337نمی باشند (مذکور در صفحه
 000شرایط پیوست می باشد)
تبصره  : 1متقاضیان شرکت در مناقصه بایدعالوه بر بارگزاری پاکات خود(الف
،ب،ج) در سامانه ستاد ،پاکت الف (حاوی ضمانت نامه بانکی) را دربسته و مهر
نموده و در هنگام تحویل به دبیرخانه حراست دانشگاه ابتدا این پاکت را توسط
حراست دانشگاه برچسب حفاظتی نمایند .متقاضیان باید پاکات خود را تا ساعت
 14.45مورخ  1398/6/10به دبیرخانه حراست دانشگاه (آدرس :یاسوج– خیابان
شهید مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – طبقه همکف – حراست دانشگاه)
تحویل نمایند.
تبصره  : 2هرگونه خط خوردگی  ،شرط  ،ابهام  ،الک گرفتگی در اسناد مناقصه
باعث ابطال پیشنهاد مذکور می گردد.
تلفن تماس074-33337372 :
مدارك مورد نیاز شرکت در مناقصه :
پاکت الف ) شامل :
 -سپرده شركت در مناقصه

بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی مطابق فرم پیوست

پاکت ب ) شامل:
اصل اسناد شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه موضوع فوق به تعداد  18صفحه با
اصل مهر و امضای کارفرما و شرکت کننده در مناقصه در کلیه صفحات
تصویر برابر اصل تمام صفحات اساسنامه شرکت از دفاتر اسناد رسمیتصویر برابر با اصل آخرین آگهی های تغییرات در روزنامه رسمی از دفاتراسناد رسمی
آدرس قانونی شرکت با شماره تلفن و فاکس که به اصل مهر وامضای شرکت رسیدهباشد در یک برگه جداگانه
تصویر تایید صالحیت کار از سازمان کار و رفاه امور اجتماعی که از طرفدفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شده باشد .در هنگام انعقاد قرارداد ارائه
تایید صالحیت تمدید شده تا آخر قرارداد الزم است  .موضوع شرکت باید بهداشتی
و درمانی باشد
تصویر برابر با اصل گواهی تطبیق امضاء دارنده امضاء مجاز شرکت از دفاتراسناد رسمی
تصویر برابر اصل مجوز کمیسیون ماده  20معتبر از دفاتر اسناد رسمیبرگ مشخصات سهامداران که به مهر و امضاء شرکت رسیده باشد .
 تصویر "تأیید صالحیت ایمنی معتبر از سازمان کار و امور اجتماعی" که دردفترخانه 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 لایر به عنوان
وجه التزام 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.
پاکت ج) شامل :اصل جدول پیشنهاد قیمت همراه آنالیز بدون شرط و ابهام و خدشه كه به صورت حروفي و عددي تكمیل شده باشد
پیشنهادي كه قیمت كل حروفي نداشته باشد مردود است.

مهر و امضاء مناقصه گزار

صفحه 4از18

مهر و امضاء مناقصه گر

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 98

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع مناقصه  :عبارتست از اعزام و انتقال بیماران و مصدومین بین بیمارستانهای امام سجاد(ع)  ،شهید بهشتی  ،شهید
رجائی یاسوج و بیمارستان های خصوصی  ،سایر مراکز درمانی  ،مطب های خصوصی  ،کلینیک ها  ،مراکز  MRIو  ctscanو
هر مرکز مرجع و جای درمانی یا تشخیصی دیگری که بیمارستان صالح بداند و همچنین اعزام بیماران و مصدومین به سایر
شهرستان ها به همراه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی  ،درمانی و مراقبتی مناسب به بیماران مذکور طبق مقررات و ضوابط
اورژانس و بیمارستانها در سال  98و 99

صفحه

 )1-3تمام صفحات شرايط مناقصه بايد به تأيید  ،مهروامضاي مجاز شركت كننده برسد.
)1-4كارفرما درچهار چوب قانون در رد يا قبول هريك از پیشنهادات مختار است.
 ) 1-5پس از بازگشايي مستندات و تنظیم صورتجلسه  ،سپرده برنده اول و دوم نگهداري و واحد مناقصه گزار اقدام به عقد
قرارداد با نفراول مي نمايد و در صورت انصراف برنده اول مناقصه از شرايط خواسته شده  ،سپرده او به نفع كارفرما ضبط و با
نفردوم به همین نحو عمل خواهد شد ،بديهي است سپرده هاي نفرات بعدي ،بعد از تعیین نفر اول و دوم مسترد خواهد شد.
تبصره  :1برنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول كمتراز مبلغ تضمین شركت درمناقصه
باشد.
تبصره  : 2سپرده نفرات اول و دوم نیز پس از انعقاد قرارداد مسترد مي گردد.
 )1-6رقم پیشنهاد قیمت براي كل كار به عدد و حروف نوشته شود و براي تعیین برنده مناقصه  ،قیمتي كه به حروف نوشته شده
است مالك عمل خواهد بود و پیشنهادي كه قیمت كل به حروف نداشته باشد مردود است.
 )1-7درصورتیكه برنده مناقصه ازتاريخ ابالغ نتیجه بازگشايي ظرف مدت  7روز (به استثناي ايام تعطیل) نسبت به سپردن
تضمین حسن انجام تعهدات معادل  %10مبلغ كل قرارداد اقدام نكند يابراي انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه
او ضبط و مراتب به نفر دوم ابالغ میگردد ،اگر نفردوم هم به ترتیب فوق عمل ننمايد سپرده وي به نفع واحد مناقصه گزار ضبط
خواهد شد.
)1-8هرگاه اطالع حاصل شود كه پیشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند براساس ضوابط قانوني مربوطه با آنان رفتار خواهد شد.
 ) 1-9متقاضیان بايد مشخصات كامل كلیه سهامداران و دارنده حق امضاء اسناد شركت و اعضاي هیأت مديره و مديرعامل
شركت خود را در فرم ( نمونه پیوست) ذكر و تأيید نمايند.
تبصره  :3واحد واگذار كننده براساس نوع واگذاري و شرايط عمومي و خاص محیطي  ،مي تواند با هماهنگي كمیسیون مناقصهات
نسبت به اضافه نمودن مفاد جديدي از شرايط عمومي و اختصاصي درصورتیكه به ضرر كارفرما نباشد اقدام نمايد.
 )1-10رعايت ماده  38قانون تأمین اجتماعي و  28قانون كار و تأمین اجتماعي مبني بر ارائه مفاصا حساب بیمه در پايان قرارداد
و پردا خت لیست ماهیانه بیمه پرسنل تحت پوشش توسط پیمانكار برنده الزامي است( بديهي است آزادسازي سپرده حسن انجام
تعهدات منوط به ارائه تسويه حساب كامل پرسنل تحت پوشش برابر طرح طبقه بندي مشاغل در سال جاري و ارائه رضايت نامه
آنان و ارائه مفاصا حساب از سازمان هاي داراي و تأمین اجتماعي مي باشد).
 )1-11الزم به ذكر است فقط ارائه ضمانتنامه معتبربانكي به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات درقرارداد مورد قبول خواهد بود.
 ) 1-12پیمانكار تأيید مي نمايد كه هنگام تسلیم پیشنهاد  ،مطالعات كافي انجام داده و هیچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در
مورد آن استناد به جهل خود نمايد.
 ) 1-13به پیشنهاد مبهم  ،مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده و پیشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت تعیین شده تحويل شود ترتیب
اثر داده نخواهد شد.

مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر
صفحه  5از18

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 98

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع مناقصه  :عبارتست از اعزام و انتقال بیماران و مصدومین بین بیمارستانهای امام سجاد(ع)  ،شهید

صفحه

بهشتی  ،شهید رجائی یاسوج و بیمارستان های خصوصی  ،سایر مراکز درمانی  ،مطب های خصوصی  ،کلینیک
ها  ،مراکز  MRIو  ctscanو هر مرکز مرجع و جای درمانی یا تشخیصی دیگری که بیمارستان صالح بداند و
همچنین اعزام بیماران و مصدومین به سایر شهرستان ها به همراه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی  ،درمانی و
مراقبتی مناسب به بیماران مذکور طبق مقررات و ضوابط اورژانس و بیمارستانها در سال  98و 99

 -2شرایط اختصاصی مناقصه :

 )2-1در اساسنامه شركت بايد موضوع نوع فعالیت مرتبط با موضوع مناقصه قید شده باشد.
 )2-2برنده مناقصه بايد در زمان عقد قرارداد به میزان  10درصد از كل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات
به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر براي مدت حداقل پانزده ماه از زمان شرو ع قرارداد به كارفرما تسلیم نمايد و تضمین مذكور
پس از تسويه حساب قطعي و ارائه گواهي حسن انجام تعهدات و رضايت نامه درخصوص انجام كلیه مفاد قرارداد از واحد مربوطه
با هماهنگي مديريت خدمات پشتیباني و امور حقوقي و امورمالي دانشگاه مسترد خواهد شد،درضمن  %5از هرپرداخت ماهیانه
بعنوان تعهد انجام كار و رعايت ماده  38تأمین اجتماعي تا پايان قرارداد كسر و پس از تحويل مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعي
توسط پیمانكار  ،مسترد خواهد شد.
 )2-3مدت ارائه خدمات موضوع مناقصه  12 :ماه هجري شمسي
 ) 2-4شركت كننده درمناقصه بايد در موقع اعالم پیشنهاد قیمت از میزان كسورات قانوني مطلع بوده و میزان كسورات قانوني را در قیمت پیشنهادي
مدنظر قرار دهد.
 ) 2-5برنده مناقصه بايد لیست پرداخت بیمه  ،مالیات و حقوق كاركنان خود را در هرماه تحويل حسابداري واحد نمايد و مبلغ مالیات به صورت چك
جداگانه در وجه اداره دارايي صادر مي شود (اين بند از وظايف نظارتي كارفرما ناشي مي شود)

 )2-6براساس ماده  38قانون تامین اجتماعي كارفرما معادل  %5از هر پرداختي به پیمانكار را نزد خود نگهداري نموده و آزاد
نمودن اين مبلغ و همچنین آخرين پرداخت ماهیانه منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعي خواهد بود.
تبصره  : 1پیمانكار مكلف است قبل از شروع بكار نیروهايي را كه جهت انجام موضوع مناقصه بكار مي گیرد به هسته گزينش و
مدير امور اداري معرفي و پس از تأيید به مديريت امور پشتیباني ارسال تا به پیوست قرارداد به معاونت درمان دانشگاه معرفي
گردد  .نیروهاي معرفي شده براساس اعتبار بخشي بیمارستانها و واحدهاي درماني و خدماتي دانشگاه درشهرستانهاي مربوطه مي
بايست داراي صالحیت كار در بخشها باشند ( بعد نظارتي كارفرماست).
تبصره  : 2برنده مناقصه موظف است در شروع قرارداد لیست نیروهاي به كار گرفته شده را همراه با يك نسخه از قرارداد آنان
كه براساس فرمت قرارداد تنظیم شده است  ،به كارفرما ارائه نمايد ( .اين بند از وظايف نظارتي كارفرما ناشي مي شود)
تبصره  : 3برنده مناقصه موظف است كلیه حقوق و دستمزد نیروهاي به كار گرفته شده را طبق قرارداد ( شامل حق شیفت  ،فوق
العاده نوبت كاري  ،جمعه كاري و روزهاي تعطیل و ساير مزاياي طرح طبقه بندي مشاغل ) برابر مصوبات شوراي عالي كار در
پايان هر ماه با ارائه لیست حقوقي تأيید شده از طريق بانك عامل به پرسنل تحت پوشش خود پرداخت نمايد (بعد نظارتي
كارفرما )
تبصره  : 4بكارگیري  ،جابجايي و هرگونه تغییرات پرسنلي كاركنان برنده مناقصه بايد با هماهنگي و نظارت و موافقت كارفرما انجام مي پذيرد.

مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر
صفحه  6از18

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 98

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع مناقصه  :عبارتست از اعزام و انتقال بیماران و مصدومین بین بیمارستانهای امام سجاد(ع)  ،شهید
بهشتی  ،شهید رجائی یاسوج و بیمارستان های خصوصی  ،سایر مراکز درمانی  ،مطب های خصوصی  ،کلینیک ها
 ،مراکز  MRIو  ctscanو هر مرکز مرجع و جای درمانی یا تشخیصی دیگری که بیمارستان صالح بداند و
همچنین اعزام بیماران و مصدومین به سایر شهرستان ها به همراه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی  ،درمانی و
مراقبتی مناسب به بیماران مذکور طبق مقررات و ضوابط اورژانس و بیمارستانها در سال  98و 99

صفحه

 ) 2-7برنده مناقصه موظف است در هنگام شروع به كار پرسنل خود برگ سالمت و كارت بهداشتي از مراجع ذيصالح براي افرادي كه الزامي باشد
اخذ نمايد و درصورت به كار گماردن افراد فاقد گواهي عدم اعتیاد يا افرادي كه مجوز اشتغال آنان به علت عدم سالمت تمديد نگرديده  ،حداكثر
در مدت  48ساعت جايگزين آن را با هماهنگي كارفرما تعیین نمايد.
تبصره  : 6برنده مناقصه موظف است نسبت به انجام معاينات ادواري كلیه پرسنل خود طبق استانداردهاي بهداشتي اقدام نموده و سوابق مربوطه را
نگهداري نمايد  ،اخذ كارت بهداشتي و تأيید كارشناس بهداشت مركز جهت ادامه كار الزامي است  ،در ضمن استعمال دخانیات در محل كار ممنوع
مي باشد.
 )2-8پیگیري تهیه لباس  ،غذا ،اياب و ذهاب پرسنل پرستاري بعهده برنده مناقصه مي باشد.
 ) 2-9تأمین لباس مطلوب و مرغوب كارگران تحت پوشش شركت بعهده برنده مناقصه مي باشد و پرسنل ملزم به استفاده از آن هستنــــد
(حداقل  2دست لباس در طول مدت قرارداد هر  6ماه يك دست)
 )2-10شركت كننده در مناقصه موظف است قیمت پیشنهادي خود را براساس جدول بسته خدمتي دقیقاً مشخص و بدون هرگونه خط خوردگي
اعالم نمايد .درصورت اختالف قیمت ريزو سرجمع  ،مالك قیمت سرجمع مي باشد و درصورت اختالف بین قیمت عددي و حروفي قیمت حروفي
مالك عمل مي باشد  ،ضمناً در صورتیكه هركدام از قیمت ها خط خوردگي  ،الك گرفتگي و  ....داشته باشد  ،درخواست مناقصه گزار رد خواهد شد.
تبصره  : 7اين قرارداد شامل هیچگونه تعديلي نخواهد شد ( .نه تعديل قانوني  ،نه تعديل قضايي و نه تعديل قراردادي و )....
 )2-11كارفرما مجاز خواهد بود حجم عملیات موضوع مناقصه وبه تبع آن مبلغ ريالي قرارداد را تا  %25كاهش يا افزايش دهد .
 )2-12كارفرما در اجراي ماده  104قانون مالیاتها  ،مالیات متعلقه را طبق قانون از صورت وضعیت برنده مناقصه كسروبه حساب وزارت اقتصاد و
دارايي واريز نمايد .هرگونه كسورات قانوني اعم از بیمه  ،مالیات ،عوارض و غیره  . ...كه به اين قرارداد تعلق مي گیرد طبق قانون سهم
كارفرماتوسط كارفرما و سهم پیمانكار توسط پیمانكار بايد پرداخت گردد و به حسابهاي مربوطه واريز گردد.
 ) 2-13برنده مناقصه تحت هیچ شرايطي حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كالً يا جزئاً ( اشخاص حقیقي و حقوقي ) ندارد و درغیر
اينصورت دانشگاه مي تواند قرارداد منعقده را بصورت يك طرفه فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات وي را به نفع دولت ضبط نمايد.
 ) 2-14شركت برنده مناقصه متعهد است تمام بسته خدمتي را درتمام شبانه روز بنحواحسن بطوريكه رضايت كارفرما را فراهم نمايد انجام نمايد
كه دراين ارتباط چك ل یست نظارتي توسط نماينده دستگاه اجرايي در طول شبانه روز تهیه و در صورت هرگونه سهل انگاري توسط پیمانكار به
نسبت عدم انجام كار مورد قرارداد و وظايف محوله محاسبه و از حق الزحمه ماهیانه آن كسرخواهد شد.
 )2-15درصورت بروز هرگونه تخلف و قصور توسط پیمانكار در مرحله اول به میزان  %5مبلغ كل قرارداد در مرحله دوم  %15كل مبلغ قرارداد
بعنوان جريمه كسرو درمرحله سوم و به بعد عالوه بر كسر %20از كل مبلغ قرارداد ،كارفرما مي تواند قرارداد را بصورت يكطرفه فسخ نمايد .
 )2-16شركتهاي وابسته و تعاوني كاركنان  ،صندوق هاي بازنشتگي و نظايرآنها با دستگاههاي ذيربط خود نمي توانند قرارداد منعقد نمايند
 ) 2-17برنده مناقصه موظف است لیست نیروهاي بكارگیري شده را با ذكرمدرك تحصیلي  ،سمت و نوع فعالیت در هنگام عقد قرارداد تحويل
كارفرما نمايد  (.براساس بعد نظارتي و حساسیت كار در محیط هاي بیمارستاني)

صفحه  7از18
مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 98

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع مناقصه  :عبارتست از اعزام و انتقال بیماران و مصدومین بین بیمارستانهای امام سجاد(ع)  ،شهید

صفحه

بهشتی  ،شهید رجائی یاسوج و بیمارستان های خصوصی  ،سایر مراکز درمانی  ،مطب های خصوصی  ،کلینیک ها
 ،مراکز  MRIو  ctscanو هر مرکز مرجع و جای درمانی یا تشخیصی دیگری که بیمارستان صالح بداند و
همچنین اعزام بیماران و مصدومین به سایر شهرستان ها به همراه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی  ،درمانی و
مراقبتی مناسب به بیماران مذکور طبق مقررات و ضوابط اورژانس و بیمارستانها در سال  98و 99

)2-18

برنده مناقصه ملزم و متعهد به رعايت كلیه مقررات جاري قانون كار در مورد كاركنان تحت پوشش شركت خود مي باشد و پرداخت تمام مزايا

از قبیل حقوق (شش ماهه اول  31روز و شش ماهه دوم به جز اسفند ماه  30روز)  ،كمك هزينه مسكن  ،خوارو بار  ،عائله مندي ( مرد يا زن )  ،بن
كارگري  ،عیدي و سنوات كاري ( به میزان كاركرد و حضور پرسنل )  ،اضافه كاري  ،حق شیفت در گردش و فوق العاده نوبت كاري و جمعه كاري و
روزهاي تعطیل كه در شیفت كاري پرسنل قرار گیرد و مأموريت و ساير مزاياي برابر طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل و مصوبات شوراي عالي كار به
عهده برنده مناقصه مي باشد و مناقصه گزار در اين مورد مسئولیتي نخواهد داشت( .براساس بعد نظارتي)

 ) 2-19انتخاب و بكارگیري كاركنان تحت پوشش منوط به تشخیص و صالحديد كارفرما خواهد بود كه طبق مقررات خاص خود
نسبت به تأيید صالحیت بكارگیري آنان از طرف كارفرما اقدام مي گردد و پس از ارائه گواهي عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه به
كار گرفته خواهند شد و درصورت تأيید نشدن صالحیت كارگران تحت پوشش  ،برنده مناقصه موظف مي باشد  ،بدون ايجاد
وقفه در انجام كار نیروي واجد شرايط را با صالحديد كارفرما جايگزين نمايد .ضمناً داشتن اطالعات بهداشتي براي كارگران الزم
است.
 )2-20برنده مناقصه موظف است اطالعات الزم جهت اجراي بازرسي هاي قرارداد را در اختیار نمايندگان كارفرما قرار دهد.
 ) 2-21برنده مناقصه موظف است در زمان عقد قرارداد نسبت به پي گیري بیمه مسئولیت كل نیروي شاغل (پرستاري )خود
توسط پرسنل مذكور اقدام و آن ها را به كارفرما ارائه دهد .درصورت عدم ارائه بیمه مسئولیت توسط نیروهاي شركت ،مسئولیت
مدني آنان به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 )2-22شركت كننده مي بايست داراي مجوز كمیسیون ماده  20معتبر باشد.
 )2-23برنده مناقصه متعهد است پس از اتمام قرارداد تا برگزاري مناقصه مجدد و تعیین برنده بعدي (حداكثر به مدت  3ماه)
به ارائه خدمات براساس شرايط همین قرار داد پرداخته تا هیچگونه خللي در ارائه خدمات صورت نپذيرد.
 )2-24پیمانكار موافقت مي نمايد كه درصورت برنده شدن و انعقاد قرارداد ناشي از اين مناقصه تاخیر در پرداخت ها به او
مشمول خسارت تاخیرتاديه نخواهد شد.
 )2-25شرايط عمومي و خصوصي مناقصه جزء الينفك قراردادي است كه بعداً با برنده مناقصه بسته مي شود.
 )2-26برنده مناقصه مي بايست يك نفررا بعنوان نماينده تام االختیار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي الزم درانجام
خدمات موضوع مناقصه و قرارداد كتباً به كارفرما معرفي نمايد.
 )2-27برنده مناقصه متعهد است نیروي انساني واجد شرايط  ،امكانات  ،تجهیزات را به میزان كافي جهت انجام خدمات موضوع
مناقصه به كارگیرد.

مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر

صفحه  8از18

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 98

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع مناقصه  :عبارتست از اعزام و انتقال بیماران و مصدومین بین بیمارستانهای امام سجاد(ع)  ،شهید
بهشتی  ،شهید رجائی یاسوج و بیمارستان های خصوصی  ،سایر مراکز درمانی  ،مطب های خصوصی  ،کلینیک ها
 ،مراکز  MRIو  ctscanو هر مرکز مرجع و جای درمانی یا تشخیصی دیگری که بیمارستان صالح بداند و
همچنین اعزام بیماران و مصدومین به سایر شهرستان ها به همراه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی  ،درمانی و
مراقبتی مناسب به بیماران مذکور طبق مقررات و ضوابط اورژانس و بیمارستانها در سال  98و 99

صفحه

 )2-28برنده مناقصه متعهد است مقررات قانوني كار و قانون تامین اجتماعي را درانجام وظايف موضوع مناقصه و قرارداد و
تعیین مزد و حقوق كارگران خود را رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هیات هاي حل
اختالف كارگري و ساير تعهدات قانون كار را بعهده بگیرد و هیچگونه ارتباطي با كارفرما ندارد و كارفرما تعهدي دراين قبال
ندارد.
)2-29برنده مناقصه موظف به تهیه سه دستگاه آمبوالنس با برند تويوتا يا بنز يا برلیانس(هايس) با مدل  2016به باال( ،به تعداد
 1نفر راننده و  1نفر تكنسین فوريت ها در هر شبانه روز جهت هر دستگاه براي انجام بسته خدمتي در شهرستان بويراحمد مي
باشد).
 ) 2-30كارفرما درقبال مطالبات نیروي انساني پیمانكار در زمینه قانون كار ،قانون تامین اجتماعي و سايرقوانین مربوط در برابر
وزارت كار و اموراجتماعي  ،سازمان تامین اجتماعي و سايرمراجع ذيربط و ذيصالح هیچگونه مسئولیتي ندارد.
 )2-31پیمانكار موظف است نسبت به افتتاح حساب مشترك با كارفرما اقدام و پرداخت مطابق بند  13فرم قرارداد پیوست
انجام خواهد شد.
 )2-32در صورت عدم رعايت هركدام از مفاد شرايط مناقصه يا مواد قراردادي كه در آينده با برنده مناقصه بسته مي شود ،مفاد
بند  2- 19اين شرايط مناقصه اجرا خواهد شد.
 )2-33مسائل مربوط به شركت را فقط شخص مدير عامل يا رئیس هیئت مديره مي تواندپیگیري نمايد و وكالت نامه محضري
قابل قبول نمي باشد و در صورت مشاهده  ،تخلف برابر بنده ( )18-2برخورد خواهد شد مدير عامل يا رئیس هیئت مديره مجاز
به پیگیري كارهاي شركت مي باشد .و مكاتبات كتبي تنها با امضا دارنده حق امضا شركت مجاز مي باشد.
 )2-34چنانچه واحدهاي مختلف دانشگاه از مناقصه گر ناراضي باشند با ارائه مستندات و تائیدهاي كتبي واحد كار فرما (شامل
تذكر كتبي و اخطارهاي كتبي ابالغ شده توسط رئیس دانشگاه يا معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه و يا مديريت بازرسي
دانشگاه) پاكت پیشنهادي ايشان در هیچ يك از مناقصات آتي دانشگاه بازگشايي نمي شود و مناقصه گر حق اعتراض ندارد.
 )2-35اعزام بیماران به خارج از شهرستان محل اجراي قرارداد مي بايست حتماً براساس برنامه ريزي و تصمیم ستاد هدايت
مستقر در فوريتهاي پزشكي ياسوج انجام گیرد و اولويت بندي اعزام بیماران به عهده ستاد هدايت مي باشد و بدون اخذ پذيرش
هیچ گونه انتقالي صورت نگیرد و پیمانكار حق ندارد به طور خودسرانه اقدام به اعزام بیماران نمايد در صورت هرگونه كوتاهي و
يا تخلف برابر ماده  2-15با پیمانكار برخورد خواهد شد.
مهرو امضاء مناقصه گزار
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ماده -3شرایط نیروی انسانی
نیروی انسانی بکار گرفته شده باید دارای شرایط ذیل باشند:
 ابراز التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 ع دم محکومیت مؤثرکیفری ( که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی
شود )

 دارابودن صالحیت تخصیصی و تحصیلی در خصوص موضوع فعالیت
 -1طرف قرارداد موظف است جهت انجام موضوع قرارداد نیروهای مورد
نیاز خود را برابر ضوابط و استانداردهای اداره ارزشیابی
مؤسسات درمانی دانشگاه  ،جهت شیفتهای مختلف تامین نماید به
طوری که هیچ گونه وقفه  ،اختالل یا ازدحامی در انجام امور
موضوع قرارداد پیش نیاید  .راننده به کار گرفته شده باید
حداقل دارای گواهینامه ب  2و پرسنل درمانی باید از میان فارغ
التحصیالن رشته پزشکی  ،پرستاری و تکنسین فوریتتهای پزشکی
باشد  .همه نیروها قبل از انجام فعالیت باید به تائید گزینش
دانشگاه برسد.
 -2کلیه نیروهای بکارگیری شده نبایستی دارای منع قانونی و شرعی
جهت ارائه خدمت در محل انجام قرارداد باشند و کلیه
مسئ ولیتهای ناشی از این امر بعهده طرف قرارداد می باشد .
نیروی های بکار گرفته شده ابتدا باید به تائید واحد گزینش
دانشگاه برسند .
 -3آموزشهای الزم قبل و حین خدمت جهت نیروی انسانی اعم از عمومی
و اختصاصی ) برعهده برنده مناقصه است .
 -4کلیه افراد بکارگیری شده کارکنان طرف قرارداد خواهند بود و
از نظر دریافت حقوق و مزایا و سایر موارد هیچگونه ارتباطی با
دانشگاه ندارند و طرف قرارداد متعهد به رعایت کلیه مقررات و
ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی ( اعم از نحوه پرداخت حقوق
و مزایا پف عیدی  ،پاداش و حق ماموریت و بهداشت محیط کار و
 ) ...در مورد آنان می باشد و چنانچه طرف قرارداد در انجام
تعهدات خود نسبت به عوامل انسانی خود قصور و یا مشل در
پرداختها داشته باشد دانشگاه می تواند راسا" نسبت به پرداخت
مطالبات آنها اقدام کند ،ازحساب طرف قرارداد کسر نماید.
 پیمانکار موظف است به ازای هرماه مامورین برون شهری حقماموریت پرسنل را طبق قانون پرداخت نماید .
 -5کلیه مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از ارائه خدمات درمانی ،
تشخیصی و امور مدیریتی و نظارتی توسط طرف قرارداد  ،متخصصین
و نیروهای بکار گرفته شده در مراجع ذیصالح از قبیل دادگاههای
عمومی  ،نظام پزشکی  ،تعزیرات حکومتی و  ....به عهده طرف
قرارداد می باشد و دانشگاه در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی
ندارد  .البته این امر رافع مسئولیتهای شخصی افراد نمی باشد
.
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تبصره  :طرف قرارداد مکلف است نسبت به صدور بیمه نامه حرفه شغلی
افراد فوق الذکر اقدام نماید و تصویر پان را جهت الصاق به قرارداد
ارائه نماید.
 -6چنانچه در اثر سهل انگاری طرف قرارداد یا کارکنان وی خسارتی به
هر نحو به بیمارستان  ،تجهیزات یا مراجعین  ،وارد آید مسئولیت

جبران خسارت وارده بعهده طرف قرارداد خواهد بود و می بایست طرف
قرارداد موضوع تعهد خود را در این خصوص بیمه مسئولیت نماید .
 -7پیمانکار می بایست از افراد زبده در این کار و دارای سابقه
استفاده نماید  .بنابراین افرادیکه قبال" در این امر شاغل بوده اند
به تائید گزینش دانشگاه رسیده اند در اولویت می باشد در صورت
انصراف پای ان از ادامه کار پیمانکار می تواند افراد یا فرد
جایگزین معرفی و مراحل قانون طی گردد.
-8حضور یک نفر ماما جهت انجام اعزام زنان باردار در پرسنل شرکت
الزامی است .
تج هیزات پزشکی مصرفی و غیره مصرفی بعهده برنده مناقصه می باشد .
دانشگاه هیچگونه تعهدی در این قبال نخواهد داشت .
 -1هزینه سوخت  ،تعمیر و نگهداری آمبوالنس ها بر عهده پیمانکار
می باشد.
 -2پیمانکار ملزم به تهیه لباس فرم برای سهمیه پرسنل ستاد اعزام
با نظر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان می باشد .
 -3پیمانکار ملزم به فعال بودن هر سه آمبوالنس و شش نفر پرسنل
عملیاتی در هر روز باشد و از تنظیم برنامه آنکالی خودداری
نماید .
 -4در صورت بروز هر گونه مشکل از جمله دستگاهای خرابی سی تی
اسکن  MRI،و سونو و غیره و با زیاد شدن تعداد بیماران اعزامی
هیچ وجهی به قرارداد پیمانکار اضافه نخواهد شد .
 -5ماده  : 6تعمیر و نگهداری
- 9کلیه هزینه های مربوط به سوخت  ،تعمیر  ،نگهداری  ،تهیه لوازم
و قطعات یدکی و دیگر ملزومات مورد نیاز تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی
در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
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سایر شرایط :
ماده  -10طرف قرارداد ملزم است تعرفه دولتی مصوب وزارت بهداشت
درمان وآ موزش پزشکی را در مورد خدمات ارائه شده رعایت نماید
(براساس ضوابط موجود اخذ هر گونه وجه از بیماران سوانح ترافیکی
ممنوع است .
ماده  -11پرداخت کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مناقصه می باشد
.

ماده  -12طرف قرارداد متعهد است در اجرای قرارداد شرایط فنی ،
استانداردهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ،مقررات نظارت بر
درمان را رعایت نماید.
ماده  -13طرف قرارداد مکلف است اخالق حرفه ای و قوانین و آیین نامه
های وزارت بهداشت را در محل کار و ارائه خدنمات به بیماران رعایت
نماید .
ماده  -14طرف قرارداد حق تعطیل کردن خدمات را بدون کسب مجوز از
دانشگاه ندارند
ماده  -15طرف قرارداد متعهد است خدمات را از طریق سیستم اطالعات
بیمارستانی به انجام برساند.
ماده  -16طرف قرارداد مکلف است آمار و اطالعات مورد نیاز دانشگاه
را برابر ضوابط موجود در موعد مقرر ارسال نماید .
ماده  -17هزینه های آب ،برق ،تلفن،گاز و سایر تعهدات قانونی در
طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
ماده -18طرف قرارداد متعهد است که از جمیع قوانین و مقررات مربوط
در اجرای قرارداد از فبیل آیین نامه ها و بخشنامه های وزارت
بهداشت درمان و آ موزش پزشکی و دانشگاه و شرایط قانونی ارائه خدمات
درمانی  ،قانون کار و تامین اجتماعی ،مالیات و سایر عوارض مطلع
بوده و همه آنها را رعایت کند در هر حال جهل به قانون و ضوابط و
مقررات رفع مسئولیت طرف قرارداد نبوده و مسئولیت عدم اجرای قوانین
و مقررات متوجه وی خواهد بود.
ماده  -19هیچگونه وجهی از سوی طرف قرارداد بابت سرقفلی یا عناوین
به دانشگاه پرداخت
پیمانکار
مشابه جهت مکان استقرار پرسنل
نگردیده و در پایان مدت و یا حین الفسخ قرارداد در این خصوص حقی
نخواهد داشت.
قانونی اعماز بیمه ثالث ،بدنه،مسئولیت
ماده  -20کلیه هزینههای
بعهده پیمانکار می باشد.
 در پایان مدت قرارداد یا حین الفسخ  ،طرف قرارداد مکلف است نسبتبه تخلیه و تحویل محل اقدام نماید و از این بابت یک فقره تضمین
معتبر از طرف قرارداد اخذ خواهد گردید که در پایان مدت قرارداد یا
حین الفسخ پس از تخلیه و تحویل محل به وی مسترد می گردد  (.از
بابت تضمین حسن انجام کار نیز تضمین معتبر ده درصد اخذ خواهد شد )
مهر و امضاء مناقصه گزار
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ماده  -21طرف قرارداد نمی بایستی مشمول اصل  141قانون اساسی و
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 1337
بوده و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذکور در
قانون فوق الذکر را در پیمان سهیم و ذینفع نماید  .در غیر اینصورت
قرارداد فسخ گردیده و ضمانت نامه حسن انجتم تعهدات طرف قرارداد
به نفع دولت ضبط خواهد شد در صورتی که خسارت وارده با تشخیص
دانشگاه بیشتر از مبلغ ضمانت نامه باشد  ،دانشگاه می تواند خسارت
مربوطه را از محل مطالبات و سایر اموال طرف قرارداد وصول نماید .
ماده  -22در صورت بروز اختالف  ،اختالف با داوری امور حقوقی دانشگاه
حل و صل خواهد شد .
ماده -23طرف قرارداد حق واگذاری کلی و جزیی امور موضوع قرارداد را
بدون اخذ مجوز دانشگاه به غیر ندارد .

ماده  -24دانشگاه مختار است در هنگام واگذاری  ،شرایط تنظیمی را
به نحوی که به ضرر کارفرما نباشد تغییر دهد
طرف قرارداد ملتزم می گردد که موارد را که در این برگ شرایط
فراخوان نیام ده است براساس دستورالعمل اجرایی کردن خدمات فنی ماده
 88قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رعایت نماید  .ضمنا"
شرایط شرکت در مناقصه جزء الینفک قرارداد می باشد .
تبصره  :1قرار دادی که در نتیجه این مناقصه منعقد خواهد شد مشمول
هیچگونه تعدیل ( قضایی – قانونی – قراردادی ) و خسارت تاخیر تأدیه
نخواهد شد .
تبصره  : 2کارفرما مکلف است یک حساب مشترک به نام خود و نماینده
کارفرما در یکی از شعب بانکها افتتاح و وجوه دریافتی را به آن
واریز نمای د تا چنانچه پیمانکار نسبت به پرداخت مطالبات کارکنان
خود قصور نماید از محل این حساب مطالبات آنها پرداخت شود .
ماده  -25رعایت ماده  87قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر قانون
جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اعمال سهمیه  %25لحاظ گردد.
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جدول1/2
جدول پیشنهاد قیمت مناقصه عمومی انتقال و اعزام بیماران بین مراکز
درمانی شهرستان بويراحمد

لایر
10/708/091/015
:
قیمت برآورد تقریبی
هفتصدو هشت میلیون و نودو یکهزارو پانزده لایر )

( ده میلیاردو

 قیمت پیشنهادی توسط شرکت کننده در مناقصه جهت تهیه سهدستگاه آمبوالنس (تویوتا ،بنز و یا برلیانس هایس مدل 2016
به باال) تیپ  Bبا تجهیزات کامل و  18نفر پرسنل شامل 9
نفر راننده و  9نفر تکنسین فوریتهای پزشکی
یکماهه

یک ساله

عد
د
حر
وف
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................
...............
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................
...............
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« بسمه تعالی »
ضمانت نامه شرکت درفرآیند ارجاع کار
( کاربرگ شماره یک )
نظر به اینکه  .....................................................................................با شناسه حقیقی  /حقوقی .................................................
به

نشانی

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

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

مایل

است

در

ارجاع

کار

/

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

مناقصه

کد
/

شرکت

پستی
مزایده

نماید

،

 .................................................. .از  ...............................................در مقابل  ................................... ..............به ............................................
اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی
مناقصهات  /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.
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« بسمه تعالی »
ضمانت نامه انجام تعهدات
( کاربرگ شماره دو )

نظر

به

اینکه

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

شناسه

با

حقیقی
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به  ........................................................اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد

 ..... .............................................................که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصهات  /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
 .........................................مطالبه 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.
درصورت ضبظ ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.
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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 تعهدنامه 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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( فرم شماره يك )
مربوط به سال 1398
 مشخصات شركت :الف ) شخصیت حقوقي
عنوان :

سال تأسیس :

شماره ثبت :

سرمايه :

محل ثبت :

رشته فعالیت ( موضوع فعالیت) :

نشاني قانوني :
نام و نام خانوادگي اعضاء هیأت مديره و سمت آنها :
نام :

نام پدر :

نام خانوادگي :

سهام :

-1
-2
-3
-4
-5
 مشخصات سهامداران عمده ( شخصیت حقیقي حقوقي )درصد سهام :

نام و نام خانوادگي
-1
-2
-3
-4
-5
 مشخصات بازرسي قانوني :نام و نام خانوادگي
-1
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
مهر شرکت و امضاء مدیرعامل
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تاریخ :
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