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مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر

صفحه  1از 16

« آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) »
 -1مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج به استناد نامه شماره  ........................مورخه  ..........................معاون
توسعه و منابع وزارت و نامه شماره  ............................مورخ  ..........................معاون توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور موافقت رئیس
دانشگاه در هامش نامه  ..........................................مورخ  ........................مدیر شبکه گچساران و نامه شماره  ........................................مورخ
 ....................................مدیر شبکه باشت
به آدرس یاسوج – بلوار شهید مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه – تلفن ثابت 074-3 3337230 -1 :
 -2موضوع مناقصه  :خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی واحدهای درمانی  ،اداری دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان بی بی حکیمه (س)
گچساران
 -3برآورد اولیه (

ریال )

 -4تضمین شرکت در مناقصه (

ریال ) بصورت ضمانتنامه معتبربانکی با اعتبار حداقل سه ماه دروجه دانشگاه علوم پزشکی

یاسوج
-5دستگاه نظارت  :معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  ،رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران
 -6محل دریافت اسناد مناقصه  :ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – واحد امور قراردادها
قیمت
 -7زمان مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  ...... .....................لغایت  ..........................ضمناً قیمت اسنادو نحوه واریز وجه
تمرکز درآمد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ( قابل واریز در بانک ملی )
ریال به حساب
اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ
 -8مهلت تحویل پیشنهادها  :از تاریخ  ...........................لغایت ...............................
 -9مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد  :اصل فیش واریزی
 -10نحوه تحویل اسناد  :به صورت حضوری
 -11محل تحویل پیشنهادها  :ستاد مرکزی – دفتر حراست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 -12محل اعتباری  :از محل درآمدهای اختصاصی
 -13مدت اعتبار پیشتنهادها  10روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت ( بجز ایام تعطیل )
-14حد نصاب مناقصه گزاران  :حداقل  3شرکت کننده می باشد ( سه شخص )
 -15تاریخ گشایش پیشنهادها  :ساعت  9صبح روز ..............مورخ...................دردفترکارمعاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه
 -16مدت انجام کار  12( :ماه)
 -17سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -18لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه ملی مناقصات  http://iets.mporg.irپورتال دانشگاه علوم پزشکی استان به نشانی
 www.yums.ac.irمراجعه فرمائید%

مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر

صفحه  2از16

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 همراه با مهر برجسته تصویر برابر اصل آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی از دفاتر اسناد رسمی با مهر برجسته تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی از دفاتر اسناد رسمی همراه با مهر برجسته تصویر برابر اصل گواهی تأیید صالحیت دارای اعتبار از اداره کار و امور اجتماعی تصویر برابر 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 تأیید صالحیت ایمنی دارای اعتبار از دفاتر اسناد رسمی در هنگام انعقاد قرارداد الزامی است. ارائه تصویر برابر اصل صورتهای مالی حسایرسی شده توسط حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای قراردادهای باالی 22/000/000/000ریال
 برگ مشخصات سهامداران مطابق فرم پیوست 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.
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صفحه  3از 16

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1396-97

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع  :شرايط شرکت در مناقصه خدمات عمومي و تأمین نیروی انساني صفحه :
واحدهای درماني  ،اداری
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج درنظردارد امورخدمات عمومی واحدهای درمانی واداری دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان بی بی حکیمه (س) گچساران را در سال
 97-1396با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي به يكي از شركتهاي ذيصالح واگذار نمايد.
 -1شرایط عمومی :
 ) 1-1متقاضيان به صورت كتبي اعالم نمايند كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب ديماه  1337نمي باشند
(فرم شماره  1/1مربوط به تعهدنامه پيوست مي باشد)
 )2-1متقاضیان شرکت در مناقصه باید پاکت الف (حاوی ضمانت نامه بانکی)  ،پاکت ب

(حاوی اسناد مناقصه و اسناد شرکت) و پاکت ج (حاوی پیشنهاد قیمت) را دربسته و مهر
نموده و هر سه پاکت را درون یک پاکت بزرگ گذاشته و در بسته 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 پایان وقت اداری روز یکشنبه
مورخ  96/9/5به دبیرخانه حراست دانشگاه (آدرس :یاسوج– خیابان شهید مطهری – ستاد
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – طبقه همکف – حراست دانشگاه) تحویل نمایند.
تبصره  : 1هرگونه خط خوردگی  ،شرط  ،ابهام  ،الک گرفتگی در اسناد مناقصه باعث
ابطال پیششنهاد مذکور می گردد.
 )3-1كارفرما درچار چوب قانون در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.
 )4-1مدارك ارسالي مسترد نخواهد شد.
 ) 5-1پس از بازگشايي مستندات و تنظيم صورتجلسه  ،سپرده برنده اول و دوم نگهداري و واحد مناقصه گزار اقدام به عقد قرارداد با نفراول مي
نمايد و درصورت انصراف برنده اول مناقصه از شرايط خواسته شده  ،سپرده او به نفع كارفرما ضبط و با نفردوم به همين نحو عمل خواهد شد،
بديهي است سپرده هاي نفرات بعدي ،بعد از تعيين نفر اول و دوم مسترد خواهد شد.
تبصره  :1برنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتراز مبلغ تضمين شركت درمناقصه باشد.
تبصره  : 2سپرده نفرات اول و دوم نيز پس از انعقاد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات مسترد مي گردد.
 ) 6-1رقم پيشنهاد قيمت براي كل كار به عدد و حروف نوشته شود و براي تعيين برنده مناقصه  ،قيمتي كه به حروف نوشته شده است مالك
عمل خواهد بود و پيشنهادي كه قيمت كل به حروف نداشته باشد مردود است.
 )7-1درصورتيكه برنده مناقصه ازتاريخ ابالغ نتيجه بازگشايي ظرف مدت  10روز (به استثناي ايام تعطيل) نسبت به سپردن تضمين حسن انجام
تعهدات معادل  %10قيمت پيشنهادي (ساليانه) اقدام نكند يابراي انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه او ضبط و مراتب به نفر
دوم ابالغ ميگردد ،اگر نفردوم هم به ترتيب فوق عمل ننمايد سپرده وي به نفع واحد مناقصه گزار ضبط خواهد شد.
 )8-1هرگاه اطالع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند براساس ضوابط قانوني مربوطه با آنان رفتار خواهد شد.
 ) 9-1متقاضيان بايد مشخصات كامل كليه سهامداران و اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت خود را درفرم شماره يك ( نمونه پيوست) ذكر
و تأييد نمايند.
تبصره  : 3واحد واگذار كننده براساس نوع واگذاري و شرايط عمومي و خاص محيطي  ،مي تواند با هماهنگي كميسيون مناقصات نسبت به اضافه
نمودن مفاد جديدي از شرايط عمومي و اختصاصي درصورتيكه به ضرر كارفرما نباشد اقدام نمايد.
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صفحه 4از16
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1396-97

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي

تاريخ:

موضوع  :شرايط شرکت در مناقصه خدمات عمومي و تأمین نیروی انساني واحدهای صفحه:

درماني ،
 )10-1رعايت ماده  38قانون تأمين اجتماعي و  28قانون كار و تأمين اجتماعي مبني بر ارائه مفاصا حساب بيمه در پايان قرارداد پرداخت
ليست ماهيانه بيمه پرسنل تحت پوشش توسط پيمانكار 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 اتمام قرارداد و ارائه رضايت نامه آنان و ارائه مفاصا حساب از
سازمان هاي مربوطه مي باشد).
 )11-1الزم به ذكر است فقط ارائه ضمانتنامه معتبربانكي به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات مورد قبول خواهد بود.
 ) 12-1پيمانكار تأييد مي نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد  ،مطالعات كافي انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد آن
استناد به جهل خود نمايد.
 ) 13-1به پيشنهاد مبهم  ،مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت تعيين شده تحويل شود ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
 )14-1تاريخ جلسه بازگشايي پاكت هاي رسيده توسط واحد امور قراردادها اعالم مي گردد.
 -2شرایط اختصاصی مناقصه:
 -1-2پيمانكارموظف است نظافت بخشها و ساختمان اداري بيمارستان و واحدهاي درماني و اداري دربيمارستان بي بي حكيمه (س) و انجام كليه كارهاي
روزمره كه بايد در بخشها و واحدهاي جديد طبق جدول بسته خدمتي و مفاد شرايط عمومي و خصوصي مناقصه انجام شود را انجام دهد بنحوي كه رضايت

كارفرما را حاصل نمايد.
 )2-2در اساسنامه شركت بايد موضوع نوع فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه قيد شده باشد.
 )3-2برنده مناقصه بايد در زمان عقد قرارداد به ميزان  10درصد از كل مبلغ قرارداد ساليانه را به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات فقط
به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر براي مدت حداقل پانزده ماه از زمان شروع قرارداد به كارفرما تسليم نمايد و تضمين مذكور پس از تسويه
حساب قطعي و ارائه گواهي انجام كار و رضايت نامه درخصوص انجام كليه مفاد قرارداد از واحد مربوطه با هماهنگي مديريت امور مالي و
امورحقوقي دانشگاه مستردخواهد شد،درضمن %5از هرپرداخت ماهيانه بعنوان تعهد انجام كارورعايت ماده  38تأمين اجتماعي تا پايان
قرارداد كسر و پس از تحويل مفاصاحساب بيمه تأمين اجتماعي توسط پيمانكار  ،مسترد خواهد شد.
 ) 4-2تهيه و خريد كليه وسايل نظافتي ازجمله جارو  ،خاكروب ،تي پنبه اي  ،تي مويي ،تي خشك كن  ،كيسه زباله ،دستكش يكبارمصرف ،
دستكش آشپزخانه ،مواد ضد عفوني كننده مواد شوينده دستشويي.جوهرنمك  ،وايتكس  ،ماسك بيني ،درصورت نياز ساولن و آنچه بايد در
نظافت و بهداشت بخش به تشخيص كارشناس بهداشت محيط بيمارستان نياز باشد بعهده كارفرما است.
 ) 5-2شركت كننده درمناقصه بايد در موقع اعالم پيشنهاد قيمت از ميزان كسورات قانوني اعم از بيمه تأمين اجتماعي  ،بيمه حوادث  ،ماليات ،و غيره كسب
اطالع نموده و در هنگام اعالم پيشنهاد ميزان كسورات را در قيمت پيشنهادي مدنظر قرار دهد.
 ) 6-2برنده مناقصه بايد ليست پرداخت بيمه  ،ماليات و حقوق كاركنان خود را در هرماه همزمان تحويل حسابداري واحد و واحد امور قراردادهاي دانشگاه
نمايد و مبلغ ماليات به صورت چك جداگانه در وجه اداره دارايي صادر مي شود (اين بند از وظايف نظارتي كارفرما ناشي مي شود)

 )7-2برنده مناقصه موظف است براساس ساعات تعيين شده توسط مسئولين بخشها نظافت روزانه را به نحو مطلوب انجام دهد.
 ) 8-2در مواردي كه واحد مربوطه درخواست نظافت خارج از برنامه روتين بخش را تقاضا نمايد پيمانكار موظف است سريعا" نسبت به انجام
آن اقدام نمايد.از اين بابت ما به ازاءي به پيمانكار تعلق نخواهد گرفت.
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صفحه  5از16
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1396-97

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي

تاريخ:

موضوع  :شرايط شرکت در مناقصه خدمات عمومي و تأمین نیروی انساني صفحه :
واحدهای درماني ،
 )9-2برنده مناقصه موظف است تعداد نيروي مكفي براساس جدول بسته خدمتي و حجم كار مشخص را با تأييد و هماهنگي كارفرما تأمين نمايد.

تبصره  : 1پيمانكار مكلف است همزمان با انعقاد قرارداد  ،كارگراني را كه مي خواهد جهت انجام موضوع مناقصه بكار گيرد كتباً و همزمان به
هسته گزينش و واحد امور قراردادها و امور حقوقي دانشگاه معرفي نمايد .نيروهاي معرفي شده براساس اعتبار بخشي بيمارستانها و
واحدهاي درماني و خدماتي دانشگاه درشهرستــــان بويراحمــــد مي بايست داراي صالحيت كار دربخشها باشند ( بعد نظارتي كارفرماست)
تبصره  : 2برنده مناقصه موظف است همزمان با انعقاد قرارداد ليست نيروهاي به كار گرفته شده را همراه با يك نسخه از قرارداد آنان كه
براساس قوانين كار و امور اجتماعي تنظيم شده است  ،به امور حقوقي دانشگاه ارائه نمايد .ضمناً موظف است ظرف يكماه از انعقاد قرارداد
حكم كارگزيني هر كارگر را كه به تأييد ادارة كار و تأمين اجتماعي استان رسيده تحويل امور حقوقي دانشگاه نمايد (.اين بند از وظايف
نظارتي كارفرما ناشي مي شود)
تبصره  : 3برنده مناقصه موظف است كليه حقوق و دستمزد نيروهاي به كار گرفته شده را طبق قوانين كار ( شامل حق شيفت  ،فوق العاده
نوبت كاري  ،جمعه كاري و روزهاي تعطيل و ساير مزاياي طرح طبقه بندي مشاغل ) برابر مصوبات شوراي عالي كار در پايان هر ماه با ارائه
ليست حقوقي تأييد شده از طريق بانك عامل به پرسنل تحت پوشش خود پرداخت نمايد (بعد نظارتي كارفرما )
 ) 10-2نظافت كلي بخشهاي درماني و ساختمان اداري و مكان هاي مربوطه در شرايط عمومي و اختصاصي مناقصه به طور كلي به عهده برنده مناقصه است.
تبصره  :پيمانكار موظف اس ت دربخشهايي كه نياز به كارگر زن مي باشد از پرسنل خانم و در بخشهايي از بيمارستان كه نيازبه پرسنل مرد است از پرسنل
آقا استفاده نمايد.

 ) 11-2برنده مناقصه موظف است از ماشينهاي كف شور جهت بخشها استفاده نمايد و براي حمل ملحفه به رختشويخانه و برعكس ازبين و

براي حمل اكسيژن از ترالي حمل اكسيژن استفاده نمايد.
تبصره  : 5هرگونه آسيب به تجهيزات پزشكي و دستگاههاي موجود دربخش ها و ساختمان اداري بيمارستان ازسوي كارگران پيمانكار در
طول قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.
 ) 12-2برنده مناقصه موظف است در هنگام شروع به كار پرسنل خود برگ سالمت و كارت بهداشتي از مراجع ذيصالح براي آنان اخذ نمايد
و درصورت به كار گماردن افراد فاقد گواهي عدم اعتياد يا افرادي كه مجوز اشتغال آنان به علت عدم سالمت تمديد نگرديده  ،حداكثر در
مدت  48ساعت جايگزين آن را با هماهنگي كارفرما تعيين نمايد.
تبصره  : 6برنده مناقصه موظف است نسبت به انجام معاينات ادواري كليه پرسنل خود طبق استانداردهاي بهداشتي اقدام نموده و سوابق
مربوطه را نگهداري نمايد  ،اخذ كارت بهداشتي و تأييد كارشناس بهداشت مركز جهت ادامه كار الزامي است  ،در ضمن استعمال دخانيات در
محل كار ممنوع مي باشد.
 )13-2تأمين لوازم مصرفي كه در امر نظافت موردنياز مي باشد و مواد شوينده و ضدعفوني كننده به عهده كارفرما مي باشد.
 ) 14-2تأمين لباس  ،چكمه  ،كفش  ،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)
 ) 15-2لباس كاركنان برنده مناقصه بايد هميشه مرتب و تميز باشد و مسئوليت نظافت عمومي و آراستگي ظاهري كليه كاركنان به نحوي
مورد تأييد كارفرما باشد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر

صفحه  6از16
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1396-97

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي

تاريخ:

موضوع  :شرايط شرکت در مناقصه خدمات عمومي و تأمین نیروی انساني صفحه :
واحدهای درماني  ،اداری بیمارستان
 ) 16-2برنده مناقصه موظف است نظافت عرصه و اعيان و ساير محل هاي بخشها و واحدهاي معرفي شده در شرايط مناقصه را بطور مرتب
انجام نمايد ،اين نظافت شامل تميزكردن ديوار ،سقف و بدنه صندلي  ،ميزها  ،كف  ،ديوارها و پنجره هاي بخش  ،انبارها  ،سرويس هاي
بهداشتي و رختكــ ن كاركنـــــان مي باشد به نحوي كه هميشه تميز بوده و مورد اعتراض كارفرما نباشد  ،حمل زباله تا جايگاه انتقال زباله
(زباله سوز) به عهده پيمانكار مي باشد.
 ) 17-2برنده مناقصه موظف است نظافت واحدها در بخشها را زيرنظر مستقيم كارشناس بهداشت محيط مورد تأييد كارفرما انجام دهد و
شستشو با استفاده از پركلرين ضدعفوني كننده انجام شود .
 ) 18-2پيمانكار كه مدت قرارداد آن به اتمام رسيده تا برگزاري مناقصه مجدد و تعيين برنده بعدي به ارائه و خدمات موضوع قرارداد با
همين شرايط و همين قيمت پرداخته تا هيچگونه خللي در ارائه خدمات صورت نپذيرد( .حداكثر سه ماه)
تبصره  : 7اين قرارداد شامل هيچگونه تعديلي نخواهد شد ( .نه تعديل قانوني  ،نه تعديل قضايي و نه تعديل قراردادي و )....
تبصره  : 8پيمانكار موظف است در هنگام عقد قرارداد نسبت به افتتاح حساب مشترك اقدام و نتيجه را به امور مالي واحد پرداخت كننده
تحويل و براساس حساب مذكور پرداختها صورت پذيرد .برنده مناقصه مكلف است پس از افتتاح حساب مشترك به كارفرما وكالت دهد تا
بتواند از حساب مشترك برداشت و پرداخت ها را انجام دهد .حقوق كارگران توسط كارفرما و براساس احكام كارگزيني به اين حساب واريز
مي گردد و از اين طريق به كارگران پرداخت مي شود.
 ) 19-2برنده مناقصه موظف است موارد مصرفي و غيرمصرفي مورد نياز رابراي حداقل مدت يك ماه درمكانهاي مشخصي در بيمارستان
نگهداري نمايد تا در روند جاري بخشها خللي ايجاد نگردد.
 )20-2سرويس اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار بعهده برنده مناقصه مي باشدو كارفرما هيچگونه تعهدي در قبال آنها ندارد.
 )21-2كارفرما در افزايش حجم كار تا  %25و دركاهش حجم كار تا هرميزان كه تشخيص دهد مختاراست
 ) 22-2پرداخت ماليات  ،حق بيمه تامين اجتماعي ،بيمه بيكاري ،و عوارض بعهده برنده مناقصه مي باشد و بايد درپيشنهاد قيمت خود آنها را
لحاظ نمايد.
 )23-2كارفرما در اجراي ماده  104قانون مالياتها  ،ماليات متعلقه را طبق قانون از صورت وضعيت برنده مناقصه كسروبه حساب وزارت
اقتصاد و دارايي واريز نمايد .هرگونه كسورات قانوني اعم از بيمه  ،ماليات ،عوارض و غيره  . ...كه به اين قرارداد تعلق گيرد بعهده پيمانكار
مي باشد و درزمان پرداخت صورت حساب كسر و به حساب هاي مربوطه واريز خواهد شد.
 ) 24-2برنده مناقصه تحت هيچ شرايطي حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كالً يا جزئاً ( اشخاص حقيقي و حقوقي ) ندارد و
درغير اينصورت دانشگاه مي تواند قرارداد منعقده را بصورت يك طرفه فسخ و سپرده وي را به نفع دولت ضبط نمايد.
 ) 25-2شركت برنده مناقصه متعهد است تمام بسته خدمتي را درتمام شبانه روز بنحواحسن بطوريكه رضايت كارفرما را فراهم نمايد انجام
نمايد درغيراينصورت برابر قسمت آخر شرايط ماده  2 -26با آن رفتار خواهد شد.كه دراين ارتباط چك ليست نظارتي توسط نماينده
دستگاه اجرايي در طول شبانه روز تهيه و در صورت هرگونه سهل انگاري توسط پيمانكار به نسبت عدم انجام كار مورد قرارداد و وظايف
محوله محاسبه و از حق الزحمه ماهيانه آن كسرخواهد شد.

مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر

صفحه  7از16
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1396-97

شماره :

تاريخ:

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي

موضوع  :شرايط شرکت در مناقصه خدمات عمومي و تأمین نیروی انساني صفحه :
واحدهای درماني  ،اداری بیمارستان بي بي حكیمه (س) گچساران
 ) 26-2درصورت بروز هرگونه تخلف و قصور در تهيه و تامين مواد مصرفي و غيرمصرفي  ،نظافت عمومي بخشها و ساختمان اداري و عدم
رعايت نمودن استانداردهاي بهداشتي براساس برنامه تنظيمي درشرايط عمومي و خصوصي مناقصه در مرحله اول به ميزان  %5كل مبلغ
قرارداد در مرحله دوم  %10كل مبلغ قرارداد بعنوان جريمه كسرو درمرحله سوم و بعد عالوه بر كسر %20از كل مبلغ قرارداد ،كارفرما مي
تواند قرارداد را بصورت يكطرفه فسخ نمايد .
 ) 27-2در صورتيكه پيمانكار نسبت به جايگزين نمودن نيرو دربخشها و واحدهاي مربوطه اقدام ننمايد برابر ماده  2-26شرايط عمومي
مناقصه باپيمانكار رفتار خواهد شد.
 )28-2شركتهاي وابسته و تعاوني كاركنان  ،صندوق هاي بازنشتگي و نظايرآنها با دستگاههاي ذيربط خود نمي توانند قرارداد منعقد نمايند.
 ) 29-2افزايش قانوني حقوق و مزاياي كارگري در سال  1396-97برعهده كارفرما مي باشد.
 )30-2برنده مناقصه ملزم و متعهد به رعايت كليه مقررات جاري قانون كار در مورد كاركنان تحت پوشش شركت خود مي باشد و پرداخت تمام مزايا از
قبيل 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 ،
عيدي و سنوات كاري ( به ميزان كاركرد و حضور پرسنل )  ،اضافه كاري  ،حق شيفت در گردش و فوق العاده نوبت كاري و جمعه كاري و روزهاي تعطيل
كه در شيفت كاري پرسنل قرار گيرد 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 مسئوليتي نخواهد داشت( .براساس بعد نظارتي)

 ) 31-2انتخاب و بكارگيري كاركنان تحت پوشش منوط به تشخيص و صالحديد كارفرما خواهد بود كه طبق مقررات خاص خود نسبت به
تأييد صالحيت بكارگيري آنان از طرف كارفرما اقدام مي گردد و پس از ارائه گواهي عدم اعتياد و عدم سوء پيشينه به كار گرفته خواهند شد
و درصورت تأييد نشدن صالحيت كارگران تحت پوشش  ،برنده مناقصه موظف مي باشد  ،بدون ايجاد وقفه در انجام كار نيروي واجد شرايط
را با صالحديد كارفرما جايگزين نمايد .ضمناً داشتن اطالعات بهداشتي براي كارگران الزم است.
 ) 32-2كليه خدمه تحت پوشش شركت شاغل در واحد موظف به قبول مقررات مربوط به همان واحد بوده و بايد در نظم  ،نزاكت و رعايت
شئون اسالمي و اخالقي و اداري تعهد الزم دارا باشند و چنانچه هزيك خالف مقررات رفتار نمودند به مسئول شركت اعالم خواهد شد تا برابر
قانون كار با متخلف رفتار نمايد ،بديهي است درصورت وارد نمودن خسارات به هر نحو از طرف هر يك از خدمه و هرگونه اشكال در امر
نظافت و خدمات  ،مبلغ خسارت وارده شده به تشخيص كارفرما از مبلغ حق الزحمه ماهيانه قرارداد يا ضمانتنامه حسن انجام كار كسر خواهد
شد ( .موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه  ،حفظ اسرار ،رعايت كليه نكات ايمني مي باشند.
 )33-2برنده مناقصه موظف است اطالعات الزم جهت اجراي بازرسي هاي قرارداد را در اختيار نمايندگان كارفرما قرار دهد.
 )34-2برنده مناقصه موظف است در زمان عقد قرارداد با هزينه خود بيمه حوادث بدون نام به ميزان  %20از كل نيروي شاغل خود را به
كارفرما ارائه نمايد.
)35-2برنده مناقصه موظف است دمپايي و روكفشي به تعدادافراد مورد نياز درجلوي درب ورودي بخشهاي  post par.tam.ccwقرار دهد.
 )36-2پيمانكار كه مدت قرارداد آن به اتمام رسيده متعهد است تا برگزاري مناقصه مجدد (حداكثر به مدت  3ماه) و تعيين برنده بعدي به
ارائه خدمات براساس شرايط همين قرار داد پرداخته تا هيچگونه خللي در ارائه خدمات صورت نپذيرد.
 )37-2پيمانكار متعهد ميگردد درصورت برنده شدن توانايي پرداخت حقوق نيروهاي خود را خواهد داشت .

مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر

صفحه  8از16
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1396-97

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي

تاريخ:

موضوع  :شرايط شرکت در مناقصه خدمات عمومي و تأمین نیروی انساني صفحه :
واحدهای درماني  ،اداری بیمارستان بي بي حكیمه (س) گچساران
 ) 38-2پيمانكار موافقت مي نمايد كه درصورت برنده شدن و انعقاد قرارداد ناشي از اين مناقصه تاخير در پرداخت ها به او مشمول خسارت
تاخيرتاديه نخواهد شد.
 )39-2شرايط عمومي و خصوصي مناقصه جزء الينفك قراردادي است كه بعداً با برنده مناقصه بسته مي شود.
 )40-2برنده منا قصه مي بايست يك نفررا بعنوان نماينده تام االختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي الزم درانجام خدمات موضوع
مناقصه و قرارداد كتباً به كارفرما معرفي نمايد.
 )41-2برنده مناقصه متعهد است نيروي انساني واجد شرايط  ،امكانات  ،تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع مناقصه به كارگيرد.

 )42-2برنده مناقصه متعهد است خدمات عمومي بسته خدمتي را طبق برنامه زمانبندي كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد.
 )43-2برنده مناقصه متعهد است مقررات قانوني كار و قانون تامين اجتماعي را درانجام وظايف موضوع مناقصه و قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران
خود را رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات هاي حل اختالف كارگري و ساير تعهدات قانون كار را بعهده بگيرد و
هيچگونه ارتباطي با كارفرما ندارد و كارفرما تعهدي دراين قبال ندارد.
 )44-2كارفرما درقبال مطالبات نيروي انساني پيمانكار در زمينه قانون كار ،قانون تامين اجتماعي و سايرقوانين مربوط در برابر وزارت كار و اموراجتماعي ،
سازمان تامين اجتماعي و سايرمراجع ذيربط و ذيصالح هيچگونه مسئوليتي ندارد.

 ) 45-2پيمانكار متعهد ميگردد با توجه به عملكرد پيمانكار به نسبت مدت كاركرد پس از تاييد واحد اجرائي و با درنظرگرفتن سايرموارد و
تبصره هاي اين قرارداد با توجه به تخصيص اعتبار نسبت به پرداخت مطالبات كارگران اقدام نمايد.
 )46-2درصورتيكه بنا به عللي كارگري درمحل كار حاضرنشود پيمانكارموظف است بالفاصله نسبت به جايگزين نمودن اينگونه افراد اقدام
نمايد درصورت عدم اقدام بموقع توسط پيمانكار كارفرما مجاز است بمنظور جلوگيري از بروز هرگونه وقفه در اجراي امور نسبت به
جايگزيني اينگونه افراد اقدام و به ازاي هرنفر معادل يك روز دستمزد روزانه و مزاياي متعلقه به كارگر از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.
 ) 47-2برنده مناقصه بايد توانايي پرداخت حداقل سه ماه حقوق نيروهاي تحت پوشش خود را داشته باشد و مسئوليت عوارض و عواقب
بعدي ناشي از عدم اين توانايي بعهده برنده مناقصه مي باشد قابل ذكر آنكه هر نوع تاخير در پرداخت ها مشمول خسارت تاخير تاديه
نخواهد شد.
 ) 48-2عدم رعايت هركدام از بندهاي شرايط شركت در مناقصه و قراردادي كه بعداً منعقد خواهد شد  ،اين حق را به كارفرما مي دهد كه
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانكار را به نفع كارفرما ضبط نمايد.
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صفحه  9از 16

« بسمه تعالی»

شرح مختصري از شرايط اختصاصي بسته هاي خدمتي خدمات عمومي مورد نياز دربخشهاي  ICUبزرگساالن  ICU ،نوزادان و نظافت ساختمان
كلينيك تخصصي و دندانپزشكي
 -1نظافت براساس عرصه و اعيان ديوارها  ،بدنه  ،درب و پنجره طبقات اعيان به مترمربع به ميزان نياز دستگاه در  24ساعت شبانه روز در بخشها
و  16ساعته در كلينيك هاي تخصصي
 -2نظافت براساس عرصه شامل كف بيمارستان به مترمربع به صورت  24ساعته ( صبح  ،عصر ،شب) در بخشها و  16ساعته در كلينيك تخصصي
 -3تعويض كيسه زباله هاي سطلهاي زباله اتاقها و تفكيك زباله هاي عفوني از غيرعفوني و انتقال زباله ها به محل حمل زباله و زباله سوز در 24
ساعت شبانه روز
 -4انتقال كپسول اكسيژن از مركز اكسيژن به بخشها و انتقال كپسول خالي به سيستم مركزي اكسيژن در  24ساعت شبانه روز
 -5حمل دارو از انبار مركزي دانشگاه به بيمارستان و حمل دارو از داروخانه و انبار دارويي از انباركاال به بخشها در  24ساعت شبانه روز
 -6حمل ملزومات اداري و تجهيزات پزشكي اعم از سرمايه اي و مصرفي بين بخشها و واحدها و انبارها و بالعكس
 -7انتقال پرونده بيماران به دبيرخانه – پذيرش و ترخيص و انتقال نامه هاي اداري به بخشها و بالعكس
 -8شستن و بسته بندي و پاك كردن ستها و ليكها دربخش  ICUنوزادان  18ست و  ICUبزرگساالن  16ست
 -9تكميل فرمهاي درخواست خروج از انبار و تكميل فرمهاي مورد لزوم بخش طبق نظركارفرما
 -10حمل بيماراز بخش به واحدهاي پاراكلينيك ( راديولوژي – سونوگرافي -اكو -آزمايشگاه  ،مطبها –  CTscan -MRIو غيره ) مطابق
نظرمسئول بخش درشيفتهاي صبح و عصر وشب
 -11تميزكردن و پيچاندن جسد و انتقال جسد از بخش به سردخانه و تميزنمودن سردخانه جسد
 -12نظافت كلي بخش شامل كف – ديوارها -سقف و درب و پنجره  ،پرده و مالفه ها پتو – سرويس بهداشتي – حمام راهروها و سالنها و راه پله ها
يخچال و آب سردكن رادياتورها و ميز و صندلي و تخت بيمار و دستگاه ساكشن و تميزكردن كليه تجهيزات پزشكي بخشها و ايستگاه پرستاري و
تميزكردن كليه وسايلي كه دربخش موجود مي باشد به صورت روزانه در شيفتهاي صبح و عصر و شب .
 -13آماده نمودن تخت بيمار ،منظور از آماده كردن تخت بيمار يعني از لحظه ورود يك بيماربه بيمارستان جهت بستري تا لحظه ترخيص و يا
خروج بيمار و كليه اقدامات از جمله تميزكردن تخت  ،گذاشتن ملحفه بيمار -انتقال بيمار به آزمايشگاه و بالعكس – انتقال بيمار جهت انجام
راديوگرافي – شستشوي تخت بيمار – الكرهاي بيمار -كمدها و آينه ها – ميزغذا خوري و سنگ روشويي – كليه تجهيزات پزشكي اتاق بيمار –
حمل ملحفه هاي بيماربه رختشويخانه و بالعكس انتقال پرونده بيمار به پذيرش و ترخيص – انتقال نمونه هاي بيماران به تعداد تختها به آزمايشگاه
و گرفتن جواب آزمايشات و انتقال آن به بخش – انتقال دارو از داروخانه و انبار دارويي به بخش به تعداد تختهاي بيماران – حمل البسه و ملحفه و
پتو به رختشويخانه و بالعكس .
انتقال زباله هاي بخش و تفكيك آن  ،درست كردن پنبه الكل و پيچاندن گازهاي مصرف بخش  ،كمك به بيمار در غذا خوردن – حمام كردن –
دستشويي رفتن – كمك به بيمار در راه رفتن و بالعكس– و از تخت پايين آمدن و باالرفتن و شستن ستها و ارسال آنها به  –CSRسمپاشي بخشها
طبق نظر مسئول بخش – تميزكردن تختهاي معاينه – برانكاردها و تخت  – CPRتميزكردن قفسه ها و كمدها و كمد سرمها.
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صفحه 10از16
بخش ICUنوزادان

تعداد تخت  6عدد

 -1درهر  24ساعت  10مرتبه بايد بخش تميز گردد.
 -2درهر  24ساعت  18مرتبه ملحفه بيمار تعويض گردد.
 -3در هر 24ساعت جمعاً  50مورد براي بيماران آزمايش فرستاده مي شود.
 -4در هر  24ساعت  3بيمار به راديولوژي فرستاده مي شود.
 -5درهفته سه مرتبه تختهاي بيماران بايد شسته شوند.
 -6روزانه  6بار الكرها و كمدها و آينه ها و ميزغذا خوري و روشويي و حمام شسته شوند.
 -7انتقال پرونده به پذيرش و ترخيص طبق نظر مسئول بخش
 -8در 24ساعت  15مرتبه انتقال دارو از داروخانه به بخش انجام شود.
 -9در  24ساعت دو مرتبه انتقال ملحفه به رختشويخانه انجام گيرد.
 -10حمل زباله در  24ساعت  4مرتبه بار انجام گيرد.
 -11سمپاشي بخشها طبق نظر مسئول بخش و كارشناس بهداشت محيط
بخش  ICUبزرگساالن
 -1تعداد تخت فعال 4 :عدد
 -2نظافت بخش  3مرتبه در شبانه روز انجام گيرد.
 -3براي هر تخت  3تا چهاربار آزمايش تا جمعاً 30عدد فرستاده شود.
-4درهرشيفت  3تا  4بيمار جهت اكو -راديولوژي و سونوگرافي فرستاده مي شود.
 -5شستشوي تخت هفتگي انجام مي گيرد.
 -6كمدها بايد روزانه تميزگردد و موقوع ترخيص بيمار شسته شود.
 -7تميزكردن كمدها و آيينه ها و روشويي ها و حمام و تختها روزانه در هرشيفت انجام گيرد.
 -8حمل دارو از داروخانه به بخش در هرشيفت  4مرتبه انجام گيرد.
 -9حمل ملحفه ها از بخش به رختشويخانه و بالعكس سه مرتبه انجام گيرد.
-10در هرشيفت انتقال زباله و تكفيك آن انجام گيرد.
 -11شستشوي لباس بيمارروزانه انجام گيرد.
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صفحه 11از16

فرم پیشنهاد قیمت واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی
واحدهای درمانی  ،اداری بیمارستان بی بی حکیمه (س) گچساران

به عدد  11/520/000/000 :ریال
قیمت کل برآوردی مناقصه گزار
به حروف  :یازده میلیارد و پانصد و بیست میلیون ریال

به عدد :
قیمت کل پیشنهادی
شرکت کننده در مناقصه

به حروف :

نام شرکت :
نام خانوادگی صاحب امضاء :
تاریخ :
شماره تلفن :
آدرس :

مهر و امضاء مناقصه گزار
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صفحه 12از16

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1396-97

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي

تاريخ:

موضوع  :فرم پیشنهاد قیمت واگذاری خدمات عمومی و
تأمین نیروی انسانی
واحدهای درمانی  ،اداری بیمارستان بی بی حکیمه (س)
گچساران
( فرم شماره يك )

صفحه :

مربوط به سال 1396
 مشخصات شركت :الف ) شخصيت حقوقي
عنوان :

سال تأسيس :

شماره ثبت :

سرمايه :

محل ثبت :

رشته فعاليت ( موضوع فعاليت) :

نشاني قانوني :

نام و نام خانوادگي اعضاء هيأت مديره و سمت آنها :
نام :

نام پدر :

نام خانوادگي :

-1
-2
-3
-4
-5
 مشخصات سهامداران عمده ( شخصيت حقيقي 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
تاریخ :

مهر و امضاء مناقصه گزار
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سهام :

صفحه  13از 16

« 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  ....................................................مبادله 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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صفحه  14از 16

« بسمه تعالی »

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 تضم ین 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.
درصورت ضبظ ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.
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صفحه  15از 16

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.

مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر

صفحه  16از 16

