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چک لیست اسناد مناقصه

 -1پاکت الف شامل :
 سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی مطابق فرمپیوست
ب  ،شامل :
شرایط مناقصه که به مهر و امضای شرکت رسیده باشد.
برابر اصل تمام صفحات اساسنامه شرکت از دفاتر اسناد رسمی
برابر اصل آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی از دفاتر اسناد

 -2پاکت
 اوراق تصویر تصویررسمی
 تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی ازدفاتر اسناد رسمی
 تصویر برابر اصل گواهی تأیید صالحیت دارای اعتبار از اداره کار وامور اجتماعی
تصویر برابر با اصل گواهی تطبیق امضاء دارنده حق امضاء شرکت ازدفاتر اسناد رسمی
 فرم آدرس قانونی شرکت بعالوه تلفن که به مهر و امضای شرکت رسیدهباشد.
 تصویر برابر اصل از دفتر اسناد رسمی در خصوص تأیید صالحیت ایمنیمعتبر از اداره کار و امور اجتماعی
 تصویر برابر با اصل از دفاتر اسناد رسمی در خصوص صورت مالیحسابرسی شده از مراجع قانونی ذیربط برای قراردادهای باالی
 32/800/000/000لایر
 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 )
مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر

صفحه

2

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1398

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:
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نوبت اول  نوبت دوم نوبت سوم
-1مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج به استتناد نامته شتهاره ……/23/18/پ متور
 97/../..رؤسای بیهارستان شهید جلیل به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه – تلفت

اابت-1 : :

3337230
 -2موضوع مناقصه  :واگذاری امور تهیه  ،طبخ و توزیع غذای بیهارستان شهید جلیل در سال 1398
 -3برآورد اولیه سالیانه  3/875/520/000:ریال معادل (سه میلیارد و هشتصد هفتاد پنج میلیون و پانصد بیس :هزار ریال)
 -4تضهی

شرک :در مناقصه بصورت ضهان :نامه معتبر بانکی معادل  194 /000/000ریال (یکصد نود چهار میلیون ریال) مطابق

فرم پیوس:
-5دستگاه نظارت  :معاون توسعه مدیری :و منابع دانشگاه و بیهارستان شهید جلیل و مدیری :بازرسی دانشگاه
 -6محل دریاف :اسناد مناقصه  :از طریق سامانه ستاد
 -7زمان مهل :دریاف :اسناد مناقصه  :از تاریخ  98/6/3تا تاریخ  98/6/09قیه :اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ 500/000ریال به
حساب  2178094002001تهرکز درآمد دانشگاه علوم پزشکی ( قابل واریز در بانک ملی ایران) )
 -8مهل :تحویل پیشنهادها  :از تاریخ  98/6/04تا ساع 14 :روز 98/6/20
 -9مدارک مورد نیاز جه :دریاف :اسناد  :اصل فیش واریزی و از طریق سامانه ستاد
 -10نحوۀ تحویل پیشنهادها  :بارگزاری (پاکات الف ،ب ،ج) بر روی سامانه ستاد و ههچنی

تحویل فیزیک ضهانتنامه

 -11محل تحویل پیشنهادها  :بارگزاری بر روی سامانه ستاد و دبیر خانه اداره حراس :دانشگاه
 -12محل اعتباری  :از درآمد اختصاصی مرکز آموزشی درمانی شهید جلیل
 -13مدت اعتبار پیشنهادها  :از تاریخ آخری

روز تحویل پیشنهادات به مدت  20روز

-14حد نصاب مناقصه گراران  :حداقل  3شخص می باشد ( .سه مورد)
 -15تاریخ گشایش پیشنهادها  :ساع 14.45 :مور

98/6/20

در دفتر معاون :توسعه مدیری :و منابع دانشگاه

 -16مدت انجام کار  :یکسال هجری شهسی
-17سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده اس. :
لطفا برای کسب اطالعات بیشتر به سای :پایگاه ملی مناقصات  http://ites.mporg.irپورتال دانشگاه علوم پزشکی استان به
نشانی  www.yums.ac..irو سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.irمراجعه نهائید .
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دانشگاه علوم پزشکی یاسوج درنظردارد تامی طبخ و توزیع غذای بیهارستان شهید جلیل را در سال  1398بتا شترایط
ذیل از طریق مناقصه عهومی به یکی از شرکتهای ذیصالح واگذار نهاید.
 -1شرایط عهومی :
 )1-1متقاضیان به صورت کتبی اعالم نهایند که مشهول قانون منع مداخله کارکنان دول :در معامالت دولتتی مصتوب
دیهاه  1337نهی باشند (فرم شهاره  1/1مربوط به تعهدنامه پیوس :می باشد)
 )1-2تبصره  : 1متقاضیان شرک :در مناقصه باید اسناد راطبق دستورالعهل سامانه بارگذاری نهایدوپاک :الف (حتاوی
ضهان :نامه بانکی) در هنگام تحویل به دبیرخانه حراس :دانشگاه ابتدا ای

پاک :را توسط حراس :دانشگاه برچستب

حفاظتی نهایند .متقاضیان باید پاکات خود را تا ساع 14 :متور  .98/6/20بته دبیرخانته حراست :دانشتگاه (آدرس :
یاسوج – خیابان شهید مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – طبقه ههکف – حراس :دانشگاه) تحویل نهایند.
تبصره  : 2هرگونه خط خوردگی  ،شرط  ،ابهام  ،الک گرفتگی در اسناد مناقصه باعث ابطال پیشنهاد مذکور می گردد.
تلف

تهاس074-33337372 :

 -1سپرده شرک :درمناقصه در پوشه (الف)
 -2اسناد مناقصه در پوشه (ب) شامل:
 -2-1برگ شرایط فراخوان شناسایی متقاضیان (شرایط عهومی و اختصاصی مناقصه) به تعداد  ...صتفحه کته بته مهتر
وامضاء شرک :کننده رسیده باشد ( مهر و امضای تهام صفحات الزامی اس):
 -2-2کپی برابر با اصل تهام صفحات(اساسنامه  ،آگهی تاسیس در روزنامه رسهی ،آگهی آخری
روزنامه رسهی  ،فرم تأیید صالحی :سازمان کار و تأمی

تغییترات شترک :در

اجتهاعی) از دفاتر اسناد رسهی

 -2-3تایید و تکهیل فرم عدم شهول قانون منع مداخله کارکنان دول :مصوب سال 1337
 -2-4آدرس قانونی متقاضی :ای

آدرس باید به صورت مجزا در صفحه ای نوشته و به مهر و امضاء شترک :رستیده

باشد.
 -2-5تصویر برابر با اصل گواهی تطبیق امضاء دارنده حق امضاء اسناد شرک:
 -2-6تصویر "تأیید صالحی :ایهنی معتبر از سازمان کار و امور اجتهاعی" که در دفترخانه استناد رستهی برابتر اصتل
گردیده اس . :در صورتیکه مدت اعتبار صالحی :ایهنی قبل اتهام قرارداد به پایان رسد برنده مناقصه موظف است:
ان را تهدید نهاید به طوری که فاصله بی

مدت اعتبار قبلی و جدید ایجاد نشود و در صورتیکه پیهانکار صالحی :ایهنی

را تهدید نکند مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان وجه التزام از مطالبات ایشان کسر میگردد و اگر مطالبات ایشتان کفتا
ای

مبلغ وجه التزام را ندهد از محل ضهانتنامه های شرک :کسر میگردد و در غیر ای

صورت از طریق مراجع ذیصالح

قضایی پیگیری و اخذ خواهد شد.
 -2-7تصویر برابر با اصل توسط دفاتر اسناد رسهی در خصوص صورت مالی حسابرسی شده از مراجع قانونی ذیربط
برای قراردادهای باالی  32/800/000/000ریال
 -2-8برگ مشخصات سهامداران شرک :که به مهر و امضاء شرک :رسیده باشد
 -2-9کپی مدارک سجلی وتحصیلی اعضای شرک:
پوشه ج) شامل:
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 -3قیه :پیشنهادی :
تبصره  : 1متقاضیان شرک :در مناقصه باید پوشه الف (حاوی ضهان :نامه بانکی)  ،پوشه ب (حتاوی استناد مناقصته و
اسناد شرک ):و پوشه ج (حاوی پیشنهاد قیه ):را مطابق دستورالعهل سامانه ستاد بارگزاری نهوده و پاکت :التف را
دربسته و مهر نهتوده و در هنگتام تحویتل بته دبیرخانته ح راست :دانشتگاه ابتتدا ایت

پاکت :را توستط حراست:

دانشگاه(آدرس  :یاسوج – خیابان شهید مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه علتوم پزشتکی – طبقته ههکتف – حراست:
دانشگاه) برچسب حفاظتی نهایند( .مطابق دستورالعهل سامانه ستاد) و مناقصه گتر موظتف بته ارائته آنتالیز ههتراه
پیشنهاد قیه :می باشد
الزم به ذکر اس :مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ آخری

مهل :تحویل پیشنهادها به مدت  20روز

بار گذاری پوشه الف –ب –ج بر روی سامانه ستاد( اولوی :بارگزاری با سامانه ستاد به صورت واضح و روش

و خوانا)

تبصره  : 2هرگونه خط خوردگی  ،شرط  ،ابهام  ،الک گرفتگی در اسناد مناقصه باعتث ابطتال پیششتنهاد متذکور متی
گردد.
پیهانکار ملزم به ارایه آنالیز و نحوه محاسبه قیه :پیشنهادی می باشد.
تلف

تهاس074-33337372 :

 اصل جدول شهاره 2مربوط به جدول پیشنهاد قیه :مهر و امضای پیهانکار )1-3تهام اوراق شرایط مناقصه باید به تأیید  ،مهروامضای مجاز شرک :برسد.
 )1-4متقاضیان باید پاک( :الف) تضهی

شرک :در مناقصه برچسب حفاظتی حراس :گذاشته و مهر نهوده و به

صورت دستی به دبیرخانه حراس :دانشگاه تحویل نهایند.
)1-5کارفرما درچهار چوب قانون در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار اس.:
 )1-6پس از ب ازگشایی پاکات و تنظیم صورتجلسه  ،سپرده نفرات اول و دوم نگهداری و واحد مناقصه گزار اقدام به
عقد قرارداد با نفراول می نهاید و درصورت انصرا
کارفرما ضبط و با نفردوم به ههی

برنده اول مناقصه از شرایط خواسته شده  ،سپرده او به نفع

نحو عهل خواهد شد ،بدیهی اس :سپرده های نفرات بعدی ،بعد از تعیی

نفر اول

و دوم مسترد خواهد شد.
تبصره  : 1برنده دوم در صورتی اعالم می شود که تفاوت قیه :پیشنهادی وی با برنده اول کهتراز مبلغ تضهی
شرک :درمناقصه باشد.
تبصره  : 2سپرده نفرات اول و دوم نیز پس از انعقاد قرارداد و اخذ ضهان :نامه انجام تعهدات مسترد می گردد.
 ) 1-7رقم پیشنهاد قیه :برای کل کار به عدد و حرو

نوشته شود و برای تعیی

نوشته شده اس :مالک عهل خواهد بود و پیشنهادی که قیه :کل به حرو
 )1-8درصورتیکه برنده مناقصه ازتاریخ ابالغ نتیجه بازگشایی ظر
سپردن تضهی

حس

برنده مناقصه  ،قیهتی که به حرو

نداشته باشد مردود اس.:

مدت  7روز (به استثنای ایام تعطیل) نسب :به

انجام تعهدات معادل  %10قیه :پیشنهادی (سالیانه) اقدام نکند یابرای انعقاد قرارداد حاضر

نشود سپرده شرک :در مناقصه او ضبط و مراتب به نفر دوم ابالغ میگردد ،اگر نفردوم هم به ترتیب فوق عهل
ننهاید سپرده وی به نفع واحد مناقصه گزار ضبط خواهد شد.
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) 1-10هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند براساس ضوابط قانونی مربوطه با آنان رفتار
خواهد شد.
 )1-11متقاضیان باید مشخصات کامل سهامداران عهده و اعضای هیأت مدیره شرک :ختود را درفترم شتهاره یتک (
نهونه پیوس ):ذکر و تأیید نهایند.
تبصره  : 3واحد واگذار کننده براساس نوع واگذاری و شرایط عهومی و خاص محیطی  ،می تواند با ههاهنگی کهیسیون
مناقصه نسب :به اضافه نهودن مفاد جدیدی از شرایط عهومی و اختصاصی درصورتی که به ضرر کارفرما نباشد
اقدام نهاید.
 )1-12رعای :ماده  38قانون تأمی

اجتهاعی مبنی بر ارائه مفاصا حساب بیهه در پایان

اجتهاعی و  28قانون کار و تأمی

قرارداد و پرداخ :لیس :ماهیانه بیهه پرسنل تح :پوشش توسط پیهانکاران برنده الزامی اس (:بدیهی اس:
آزادسازی سپرده حس

انجام کار منوط به ارائه تسویه حساب کامل پرسنل تح :پوشش برابر طرح طبقه بندی

مشاغل در سال جاری و ارائه مفاصا حساب از سازمان های مربوطه می باشد).
 ) 1-13الزم به ذکر اس :فقط ارائه ضهانتنامه معتبربانکی به عنوان سپرده انجام تعهدات درقرارداد برابرآیی
مالی معامالتی دانشگاه و آیی

نامه تضهی

نامه

برای معامالت دولتی مورد قبول خواهد بود.

 ) 1-14پیهانکار تأیید می نهاید که هنگام تسلیم پیشنهاد  ،مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نهانده اس :که
بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نهاید.
 )1-15به پیشنهاد مبهم  ،مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت تعیی

شده تحویل

شود ترتیب اار داده نخواهد شد.
 ) 1-16بارگذاری مستندات در سامانه ستاد می بایس :واضح و روش

و مهر های ان قابل روئی :باشد

 )1-17مالک تائید مستندات و اولوی :قبولی و یا رد پیشنهادات بار گذاری در سامانه ستاد می باشد
) 1-18هیچگونه وکال :نامه محضری در خصوص واگذاری و یا معرفی اشخاص دیگر پذیرفته نیس :و فقط مدیر عامل
و یا رئیس هیات مدیره می تواند پیگیر کارهای شرک :باشد
 ) 1-19چنانچه واحدهای مختلف دانشگاه از مناقصه گر ناراضی باشند با ارائه مستندات و تائیدهای کتبی واحد کار فرما
(شامل تذکر کتبی و اخطارهای کتبی ابالغ شده توسط رئیس دانشگاه یا معاون :توسعه مدیری :و منابع دانشگاه و یا
مدیری :بازرسی دانشگاه) پاک :پیشنهادی ایشان در هیچ یک از مناقصات آتی دانشگاه بازگشایی نهی شود و مناقصه
گر حق اعتراض ندارد.
 )1-20در صورتیکه بر اساس گزارش کتبی ناظری

قرار داد پیهانکاران در اجرای تعهدات خود را از لحاظ کهی و کیفی

کوتاهی و قصور داشته باشند و بند های مربوط به شرایط مناقصه و یا قرار داد را رعای :ننهاید  ،بار اول پنج درصد از
کل مطالبات کسر و برای بار دوم ده درصد کل مطالبات و برای بار سوم پانزده درصد کل مطالبات کسر و قرار داد
یک طرفه فسخ می شود
) 1-21در بیهارستان کارشناسان بهداش :مواد غذایی و بهداش :محیط موظفند با برنامه و به صورت روتی

بر

عهلکرد شرک ( :انبار ذخیره مواد غذایی  ،طبخ و توزیع ،کیفی :غذا )نظارت و نتیجه را به حوزه های نظارتی اعالم
نهاید
مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر
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تاريخ:

موضوع  :شرايط عمومي مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه و طبخ و
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) 1-22پیهانکار موظف اس :در طول زمان قرارداد صالحی :ایهنی داشته باشد
 -2شرایط اختصاصی مناقصه:

 ) 2-1سرآشپز و آشپزهایی که توسط برنده مناقصه به کار گرفته می شوند  ،باید دارای مستندات الزم مبنی بر
تجارب کافی و مطلوب در طبخ غذا باشند.
 )2-2در اساسنامه شرک :باید موضوع طبخ غذا قید شده باشد.
 )2-3برنده مناقصه باید در زمان عقد قرارداد به میزان  10درصد از کل مبلغ قرارداد سالیانه را به عنوان تضهی
انجام تعهدات فقط به صورت ضهانتنامه بانکی معتبر برای مدت حداقل دوازده ماه از زمان شروع قرارداد و قابل
تهدید به مدت  3ماه دیگر به کارفرما تسلیم نهاید و تضهی

مذکور پس از تسویه حساب قطعی و ارائه گواهی انجام

کار و رضای :نامه درخصوص انجام کلیه مفاد قرارداد از واحد مربوطه با ههاهنگی مدیری :خدمات پشتیبانی و امور
حقوقی دانشگاه مسترد خواهد شد،درضه

 %5از هرپرداخ :ماهیانه بعنوان تعهد انجام کارورعای :ماده  38تأمی

اجتهاعی تا پایان قرارداد کسر و پس از تحویل مفاصاحساب بیهه تأمی

اجتهاعی توسط پیهانکار  ،مسترد خواهد شد.

 ) 2-4شرک :کننده در مناقصه موظف اس :هزینه تهیه مواد اولیه و دستهزد طبخ و توزیع غذا را باتوجه به میانگی
تعداد پرس غ ذا در فصول مختلف سال برای صبحانه  ،ناهار و شام و غذای رژیهی طبق جدول ضهیهه به تفکیک اعالم
نهاید (.جدول شهاره .)3
 ) 2-5شرک :کننده درمناقصه باید در موقع اعالم پیشنهاد قیه :از میزان کسورات قانونی اعم از بیهه تأمی

اجتهاعی

 ،بیهه حوادث  ،مالیات ،و غیره کسب اطال ع نهوده و در هنگام اعالم پیشنهاد میزان کسورات را در قیه :پیشنهادی
مدنظر قرار دهد .مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرما می باشد.
 ) 2-6برنده مناقصه باید لیس :پرداخ :بیهه  ،مالیات خود را در هرماه تحویل حسابداری واحد نهاید و مبلغ مالیات
به صورت چک جداگانه در وجه اداره دارایی صادر می شود (ای

بند از وظایف نظارتی کارفرما ناشی می شود)

 ) 2-7برنده مناقصه موظف اس :ساعات طبخ وتوزیع غذا راطبق برنامه تنظیهی کارفرما انجام داده ومطابق آن
اقدام به طبخ وتوزیع غذا نهاید.
 )2-8برنده مناقصه باید در مواردی که واحد مربوطه درخواس :طبخ غذای رژیهی نهود  ،غذای مورد نیاز را
براساس رژیم تعیی

شده توسط پزشک و نظر کارشناس تغذیه واحد طبخ نهاید.

 ) 2-9برنده مناقصه موظف اس :تعداد نیروی مکفی جه :تهیه مواد  ،طبخ و توزیع غذا با تأیید و ههاهنگی کارفرما
تأمی

نهاید.

تعداد نیروها در هر شیف :کاری مطابق جدول پیشنهادی می باشد..
آشپز و کمک آشپز
 4نفر (  2نفر صبح  2نفر عصر)

انبار دار
 2نفر (  1نفرصبح  1نفر شب)

متصدی توزیع غذای بیماران
 2نفر (  1نفر صبح  1نفر عصر و شب)

کارگر آشپزخانه
 2نفر (  1نفر صبح  1نفر عصر)

به عل :عدم وجود اتاق استراح :و رخ :ک

جداگانه برای خانم ها در آشپزخانه بیهارستان درصورت بکارگیری خانم

توسط پیهانکار تهیه اتاق استراح :و رخ :ک

بعهده پیهانکار می باشد.

مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر
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شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع  :شرايط عمومي مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه و طبخ و
توزيع غذای بیمارستان شهید جلیل ياسوج
تبصره  : 1تعداد افراد شاغل در آشپزخانه و رستوران برحسب تعداد طبخ و توزیع غذا و دستورالعهلها و استانداردهای
گردد که پیهانکار بتواند در ساعات تعیی

موجود در مراک ز طبخ و توزیع با ههاهنگی کارفرما باید طوری تعیی

شده به

نحو مطلوب غذا با کیفی :مناسب تهیه و توزیع نهاید .نیروهای معرفی شده براساس اعتبار بخشی بیهارستانها می
بایس :دارای گواهینامه آموزش بهداش :از مراجع ذیصالح باشند.
تبصره  : 2برنده مناقصه موظف اس :ههزمان با انعقاد قرارداد لیس :نیروهای به کار گرفته شده را ههراه با یک
نسخه از قرارداد که براساس قوانی

کار و امور اجتهاعی تنظیم شده اس ، :به امور حقوقی دانشگاه ارائه نهاید.

تبصره  : 3برنده مناقصه موظف اس :کلیه حقوق و دستهزد نیروهای به کار گرفته شده را طبق آخری

تعرفه وزارت

کار ( شامل حق شیف ، :فوق العاده نوب :کاری  ،جهعه کاری و روزهای تعطیل و سایر مزایای طرح طبقه بندی مشاغل
) برابر مصوبات شورای عالی کار در پایان هر ماه با ارائه لیس :حقوقی تأیید شده از طریق بانک عامل به پرسنل تح:
پوشش خود پرداخ :نهاید (بعد نظارتی کارفرما ) و باید برای تعرفه جدید پرداخ :نهاید و هیچ عذری مورد قبول
کارفرما نخواهد بود.
 ) 2-10نظاف :کلیه قسه :های مربوط به سرویس غذا و کلیه ظرو

طبخ و توزیع اعم از اجاق های طباخی  ،ظرو

،

سینی ها  ،ترالی غذا و آنچه که درارتباط با طبخ وتوزیع غذا می باشدونظاف :کلی آشپزخانه ورستوران و مکان های
مربوطه به طور کلی به عهده برنده مناقصه اس.:
 ) 2-11تهیه ظرو
یکبار مصر

یکبار مصر

جه :دانشجویان و بیهاران در بیهارستان به عهده برنده مناقصه اس .:ضهناً ظرو

از نوع گیاهی و پلیهری که شامل قاشق  ،چنگال  ،لیوان  ،کاسه  ،ظرو

برنج و خورش  ،ظرو

بسته بندی

میوه  ،خرما  ،زولبیا و  ...می باشد.
 ) 2-12شرک :های وابسته و تعاونی کارکنان  ،صندوق های بازنشستگی و نظایر آنها با دستگاههای ذیربط خود نهی
توانند قرارداد منعقد نهایند.
 -2-13تهیه غذا برای بسته خدماتی که در هنگام عقد قرارداد به رؤی :و امضاء خواهد رسید بایستی انجام شود.
 ) 2-14افزایش قانونی حقوق و مزایای کارگری در سال 1399توسط اداره کار و امور اجتهعای به عهده برنده مناقصه
بوده وبرنده مناقصه موظف به پیش بینی افزایش ها و رعای :قانون کار و امور اجتهاعی با پرسنل خود تا پایان قرارداد
می باشد.
 ) 2-15برنده مناقصه ملزم و متعهد به رعای :کلیه مقررات جاری قانون کار در مورد کارکنان تح :پوشش شرک:
خود می باشد و پرداخ :تهام مزایا از قبیل حقوق ( شش ماهه اول  31روز و شش ماهه دوم به جز اسفند ماه  30روز )
 ،کهک هزینه مسک

 ،خوارو بار  ،عائله مندی ( مرد یا زن )  ،ب

کارگری  ،عیدی و سنوات کاری ( به میزان کارکرد و

حضور پرسنل )  ،اضافه کاری  ،حق شیف :در گردش و فوق العاده نوب :کاری و جهعه کاری و روزهای تعطیل که در
شیف :کاری پرسنل قرار گیرد و مأموری :و سایر مزایای برابر طرح ههاهنگ طبقه بندی مشاغل و مصوبات شورای
عالی کار به عهده برنده مناقصه می باشد و مناقصه گزار در ای

مورد مسئولیتی نخواهد داش.:

 ) 2-16انتخاب و بکارگیری کارکنان تح :پوشش منوط به تشخیص و صالحدید کارفرما خواهد بود که طبق مقررات
خاص خود نسب :به تأیید صالحی :بکارگیری آنان از طر
مهر و امضاء مناقصه گزار

دانشگاه اقدام می گردد و پس از ارائه گواهی عدم اعتیاد
مهر و امضاء مناقصه گر
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و عدم سوء پیشینه به کار گرفته خواهند شد و درصورت تأیید نشدن صالحی :کارگران تح :پوشش  ،برنده مناقصه
موظف می باشد  ،بدون ایجاد وقفه در انجام کار نیروی واجد شرایط را با صالحدید کارفرما جایگزی
داشت

نهاید .ضهناً

گواهی نامه آموزش بهداش :الزامی اس.:

 ) 2-17کلیه خدمه تح :پوشش شرک :شاغل در واحد موظف به قبول مقررات مربوط به ههان واحد بوده و باید در
نظم  ،نزاک :و رعای :شئون اسالمی و اخالقی و اداری تعهد الزم دارا باشند و چنانچه هزیک خال

مقررات رفتار

نهودند به مسئول شرک :اعالم خواهد شد تا برابر قانون کار با متخلف رفتار نهاید ،بدیهی اس :درصورت وارد
نهودن خسارات به هر نحو از طر

هر یک از خدمه و هرگونه اشکال در امر نظاف :و خدمات  ،مبلغ خسارت وارده

شده به تشخیص کارشناس توسط مدیر واحد از مبلغ حق الزحهه ماهیانه قرارداد یا ضهانتنامه حس
خواهد شد .درصورت مرخصی افراد و نیروها  ،پیهانکار موظف به جایگزی

انجام کار کسر

نهودن فرد دیگری می باشد که بایستی به

مجوز به کارگیری از واحد تغذیه و حراس :دانشگاه داشته باشد.
 )2-18برنده مناقصه موظف اس :اطالعات الزم جه :اجرای بازرسی های قرارداد را در اختیار نهایندگان کارفرما
قرار دهد.
 2-19برنده مناقصه موظف اس :در زمان عقد قرارداد با هزینه خود بیهه حوادث بدون نام به میزان  %2از کل نیروی
شاغل خود را به کارفرما ارائه نهاید و کارفرما در مقابل حوادث بوجود آمده برای پرسنل پیهانکار هیچ گونه مسئولیتی
نخواهد داش.:
 )2-20برنده مناقصه موظف اس :سطل زباله پدالدار و کیسه زباله با تشخیص و نظر کارفرما یا نهاینده وی به
تعدادمکفی تهیه ودرمحل های تعیی

شده قرار دهد .ضهناً برنده مناقصه موظف اس :دمپایی و روکفشی به تعداد

افراد در جلوی درب ورودی آشپزخانه و سردخانه و دستشویی ها قرار دهد
 )2-21باب :مال االجاره و هزینه آب  ،برق و گاز محلی که کارفرما در اختیار پیهانکار قرار می دهد ماهیانه مبلغ
 30/000/000ریال از مطالبات پیهانکار کسر و به حساب تهرکز درآمد اختصاصی دانشگاه به شهاره  2138094101008قابل
واریز در بانک رفاه شعبه علوم پزشکی – کد بانک  768اقدام نهاید.
 ) 2-22پیهانکار که مدت قرارداد آن به اتهام رسیده متعهد اس :تا برگزاری مناقصه مجدد و تعیی
ارائه خدمات براساس قرارداد فی مابی

برنده بعدی به

پرداخته تا هیچگونه خللی در ارائه خدمات صورت نپذیرد ( .حداکثر سه ماه)

 )2-23پیهانکار موظف اس :جه :سهینارها  ،جش

ها  ،مراسهات که توسط دانشگاه یا واحدهای ابوابجهعی برگزار می

گردد به تعداد مورد نیاز نسب :به طبخ و توزیع غذای درخواس :شده براساس نر قرارداد منعقده فی مابی

اقدام

نهاید
 )2-24نهایندگان کارفرما اعم از فنی و بهداشتی می توانند در هر زمان که بخواهند محل طبخ غذا و انبار مواد غذایی و
هم چنی
تغذیه سال

نحوه طبخ و توزیع مواد اولیه را بازرسی نهایند و پیهانکار تعهد می نهاید درصورتیکه مسئول یا کارشناس
غذاخوری هرگونه مواد یا غذای تهیه شده را غیرقابل مصر

تشخیص دهد بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل

باشد غذا تهیه شده را پس از تنظیم صورت جلسه معدوم نهاید و مشابه ههان غذا یا غذای دیگری را که مورد تأیید
نهاینده کارفرما باشد فوراً و مجدداً به هزینه خود تهیه و توزیع نهاید .بدیهی اس :پیهانکار حق هیچ گونه ادعای
خسارتی نسب :به مواد غذایی را که معدوم شده اس :نخواهد داش.:
مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر
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موضوع  :شرايط عمومي مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه و طبخ و
توزيع غذای بیمارستان شهید جلیل ياسوج
 ) 2-25کارفرما هیچ گونه تعهدی در مورد تأمی

یا مواد اولیه ندارد.

 ) 2-26پیهانکار حق خارج نهودن مواد اولیه و لوزامی را که از طریق معرفی کارفرما از ادارات دولتی یا سازمانهای وابسته به دول:
خریداری نهوده اس :را ندارد و درصورت مشاهده خال

معادل تفاوت دولتی و آزاد از مطالبات پیهانکار کسر می گردد و پاسخگویی

به مراجع قضایی در تعهد پیهانکار می باشد.
 ) 2-27درصورتیکه ورود یا فروش یا طبخ ماده یا مواد اولیه از طر
رعای :تفاوت قیه :جانشی

دول :یا مقامات مسئول مهلکتی مهنوع اعالم گردد کارفرما با

آن ماده یا مواد را به پیهانکار کتباً معرفی می نهاید .پیهانکار ملزم به اجرای دستور کارفرما خواهد بود.

 ) 2-28پیهانکار می بایس :یک دستگاه وان :مسقف تهام وق :صرفاً برای انتقال غذای طبخ شده به بخش و مواد غذایی اولیه ابزار و
لوازم کار به محل سلف سرویس و انجام سایر احتیاجات خود که در آن رعای :اصول و ایهنی و بهداش :شده باشد آماده بکار در اختیار
داشته باشد.
 ) 2-29پیهانکار به هیچ وجه حق حهل زباله و مواد آلوده و کثیف را با وسیله نقلیه مذکور ندارد.
 ) 2-30کلیه هزینه اتومبیل فوق و صدور کارت بهداشتی و بیهه نامه االث و غیره به عهده پیهانکار می باشد و پیهانکار باید مواد و سایل
تهیه شده توسط کارفرما را حهل نهاید.
 ) 2-31روزهای طبخ در ههه روزهای هفته اعم از تعطیل و غیرتعطیل می باشد.
 ) 2-32پیهانکار موظف اس :از ظرو

گیاهی از جنس پلیهری با پایه نشاسته ذرت استفاده نهاید و کلیه ظرو

برنج،خورش  ،ساالد  ،میوه  ،قاشق  ،چنگال  ،لیوان و ...می بایس :گیاهی باشد و نگهداری ظرو

اعم از ظرو

بعهده برنده مناقصه می باشد.

 ) 2-33پیهانکار موظف اس :درصورت تعهیر آشپزخانه و رستوران و انبار تغذیه  ،محل مناسبی ( مورد تأیید کارفرما) با جه :تهیه ،
توزیع و نگهداری مواد غذایی در نظر گرفته و هیچگونه عذر و بهانه ای در ای
 ) 2-34پیهانکار موظف اس :امادگی الزم جه :تامی
غیرو را در ای

مورد پذیرفته نخواهد شد.

غذا در حوادث غیر مترقبه را داشته و وسایل و تجهیزات الزم از جهله کپسول گاز و

خصوص فراهم نهاید

 ) 2-35پیهانکار موظف اس :کارت تندرستی پرسنل تغذیه را در محل مناسبی در اشپزخانه نصب نهاید
 )2-36پیهانکار موظف اس :روزانه کلیه زباله های اشپزخانه را با رعای :کلیه مسائل بهداشتی جهع اوری و تا محل زباله سوز وحهل زباله
های بیهارستانی انتقال دهند .در غیر اینصورت برابر مقررات از مطالبات کسر می گردد
 ) 2-37پیهانکار موظف اس :سفره های رومیزی را از نوع یکبار مصر

تهیه و روزانه تعویض نهاید

 ) 2-38پیهانکار موظف اس :تهام راهکارهای الزم از جهله جلو گیری از ورود افراد متفرقه  ،ازمایشهای دوره ای پرسنل ،کوتاه نهودن مو
و سر ناخ

،تهیز نهودن لباس کار و جدا نهودن لباس بخش و لباس محل کار ضد عفونی اشپزخانه و ظرو

مورد استفاده  ،ضد عفونی

نهودن دستها قبل از کار سهپاشی دورهای و منظم و  ......را جه :جلو گیری از الودگی بخش تغذیه انجام دهد .ضهنا تهیه مواد ضد
عفونی کننده دس :و ظرو

وسهوم مورد نیاز به عهده برنده مناقصه می باشد

 ) 2-39چنانچه در انجام ازمایشهای بخش تغذیه الودگی مثب :شد ضه

تذکر ،مشهول بند  1-20شرایط مناقصه خواهد بود

 ) 2-40پیهانکار موافق :می نهاید که در صورت برنده شدن و انعقاد قرار داد تاخیر در پرداخ :ها ی ناشی از قرارداد مشهول خسارت
تاخیر تادیه نخواهد شد
)2-41تجهیزات و وسایل آشپزخانه
باتوجه به اینکه بیهارستان دارای تجهیزات و وسایل اشپزخانه می باشد در صورت نقصان و یا نیاز  ،تامی

مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1398

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع  :شرايط عمومي مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه و طبخ و
توزيع غذای بیمارستان شهید جلیل ياسوج

ردیف

ردیف

شرح مورد انجام

شرح مورد انجام

تعدادپرس غذای

روزانه

حلیم مخصوص و نان(دارچین روغن

40

4

1920

33000

67,200,000
50,880,000
72,960,000
71,040,000
49,920,000
71,040,000
63,360,000

وکنجد)
شله زرد ونان

مبلغ کل پیشنهادی

تعداد نوبت توزیع در

کره عسل نان شیر

40

4

1920

37000

سالیانه کارفرما

ماه
تعداد پرس غذای

تخم مرغ وگوجه ونان

40

4

1920

26000

قیمت پیشنهادی هر

سالیانه (365روز)

کره ومربا ونان

40

4

1920

37000

پرس غذای پیمانکار

قیمت پیشنهادی هر

حلوا شکری و شیر ونان

40

4

1920

38000

به ریال

پرس غذای کارفرما

پنیر ونان وگوجه یا خیار

40

4

1920

26500

مبلغ کل پیشنهادی

کار

1

صبحانه

آش با نان ولیمو

40

4

1920

35000

سالیانه پیمانکار به

لیست انواع صبحانه

ریال

لیست انالیز قیمت و تعداد پرس برنامه غذایی بیمارستان شهید جلیل در سال 1398

40

3

1440

31

14880

30000
43,200,000

2

تعدادپرس غذای

روزانه
تعداد نوبت توزیع

در ماه
تعداد پرس غذای

عدس پلو با گوشت وکشمش

40

3

1440

80000

چلو قورمه سبزی

40

3

1440

91000

چلو خورشت کدو

40

2

960

91000

مهر و امضاء مناقصه گزار

سالیانه کارفرما

سالیانه

استانبولی با لوبیا سبز با گوشت چرخی

40

3

1440

78000

مبلغ کل پیشنهادی

(365روز)

سبزی پلو وماهی قزل آال و ماهی دریا

40

3

1440

11000
0

قیمت پیشنهادی هر

قیمت پیشنهادی هر

چلو کباب کوبیده

40

3

1440

11800
0

معمولی
ورژیمی

پرس غذای کارفرما

زرشک پلو با مرغ

40

3

1440

85000

پرس غذای پیمانکار

کار

نهار

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

40

3

1440

91000

سالیانه پیمانکار

لیست انواع نهار

مبلغ کل پیشنهادی

489,600,00
0

131,040,00
0
122,400,00
0
169,920,00
0
158,400,00
0
112,320,00
0
115,200,00
0
131,040,00
0
87,360,000

مهر و امضاء مناقصه گر

صفحه

11

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1398

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع  :شرايط عمومي مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه و طبخ و
توزيع غذای بیمارستان شهید جلیل ياسوج
چلو خورشت بادمجان

40

3

1440

97000

چلو جوجه کباب بدون استخوان

40

3

1440

98000

چلو گوشت آب پز شده

40

2

960

11450
0

31

14880

139,680,00
0
141,120,00
0
109,920,00
0
1,418,400,
000

تعدادپرس غذای

سالیانه (365روز)

قیمت پیشنهادی هر

پرس غذای کارفرما

ردیف
3

خوراک مرغ با مخلفات دور چین جدول

40

2

960

79000

خوراک شنسل مرغ با مخلفات دور چین

40

2

960

90000

معمولی
ورژیمی

جدول

86,400,000
40

3

1440

85000
122,400,00
0

ساندویچ مرغ با مخلفات دور چین جدول

40

3

1440

75000

خوراک کوکو سبزی با مخلفات دور

40

2

960

60000

108,000,00
0
57,600,000

چین جدول
خوراک لوبیا  350گرم با مخلفات دور

40

3

1440

60000
86,400,000

چین جدول
ماکارونی با گوشت چرخی با مخلفات
دور چین جدول

مهر و امضاء مناقصه گزار

165,600,00
0

75,840,000

جدول
خوراک کتلت مرغ با مخلفات دور چین

151,200,00
0

135,360,00
0

چین جدول

شام

مبلغ کل پیشنهادی

شرح مورد انجام کار

خوراک جوجه کباب با مخلفات دور

40

3

سالیانه کارفرما ارقام

1440

94000

چین جدول

به ریال

روزانه
تعداد نوبت توزیع در

خوراک کباب کوبیده با مخلفات دور

40

3

قیمت پیشنهادی هر

1440

11500
0

جدول

پرس غذای پیمانکار

ماه
تعداد پرس غذای

خوراک ماهی با مخلفات دور چین

40

3

1440

10500
0

مبلغ کل پیشنهادی

لیست انواع شام

سالیانه پیمانکار

لیست انالیز قیمت و تعداد پرس برنامه غذایی بیمارستان شهید جلیل در سال 1398

40

3

1440

74000
106,560,00
0

مهر و امضاء مناقصه گر
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شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع  :شرايط عمومي مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه و طبخ و
توزيع غذای بیمارستان شهید جلیل ياسوج
استانبولی با لوبیا سبز با گوشت چرخی

40

4

1920

90000
172,800,00
0

با مخلفات دور چین جدول
31

14880

4

مایعات

40

31

14880

22000

5

میان وعده

40

31

14880

25000

جمع کل

به حروف :سه میلیارد و هشتصد هفتاد پنج میلیون و پانصد بیست هزار ریال

1,268,160,
000
327,360,00
0
372,000,00
0
3,875,520,
000

براورد هزینه طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید جلیل یاسوج در سال 1398
برای  44640پرس غذا در یکسال
براورد هزینه

شرح براورد
ماهیانه

سالیانه

تعداد پرس

3720

44640

مبلغ براورد هزینه

322/960/000

3/875/520/000

تمام ستونها جدول باال باید قیمت گذاری شود ،عدم قیمت گذاری یا خط خوردگی ویا الک گرفتگی  ،تراشیدگی ،ابهام ومشروط
کردن پیشنهاد قیمت باعث مردود بودن برگ پیشنهاد قیمت می گردد
در صورت تفاوت (بین جمع قیمت های جزء و قیمت کل) برگ پیشنهاد قیمت مردود می باشد

جدول پیشنهاد قیمت پیمانکار  ،تهیه طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید جلیل یاسوج در سال 1398
برای  44640پرس غذا در یکسال
قیمت پیشنهادی به شرح زیر اعالم می گردد
سالیانه به عدد ..........................ریال و به حروف  ........................................................................................................................ریال
وماهیانه به عدد  .........................ریال و به حروف  .....................................................................................................................ریال

مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر
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شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع  :شرايط عمومي مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه و طبخ و
توزيع غذای بیمارستان شهید جلیل ياسوج
با علم و اطالع کامل مناقصه گر از شرایط مناقصه  ،حاضر است شرح موضوع خدمات

این پیشنهاد دهنده در تاریخ

مناقصه را بر اساس قیمت پیشنهادی اعالم شده ،طی مدت قرارداد به نحوی که رضایت کارفرما فراهم گردد  ،انجام نماید

ضمانت نامه شرکت درفرآیند ارجاع کار
( کاربرگ شماره یک )
نظر

به

اینکه

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

با

شناسه

/

حقیقی

به

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

حقوقی
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
ک تبی 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.

مهر و امضاء مناقصه گزار
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واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع  :شرايط عمومي مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه و طبخ و
توزيع غذای بیمارستان شهید جلیل ياسوج
درصورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مدنظر کارفرما باشد با اعالم در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی درروزنامه
کثیراال نتشار میسر خواهد بود .درصورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

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

م

بلغ  ........................................ ..........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 ......................................................
مهر و امضاء مناقصه گزار

مهر و امضاء مناقصه گر
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1398

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع  :شرايط عمومي مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه و طبخ و
توزيع غذای بیمارستان شهید جلیل ياسوج
موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند  ......................................................و حاضر به تمدید نماید ...........................................................
متع هد 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.

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  1337ن می 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
مربو ط 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).
مهر و امضاء مناقصه گزار
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صفحه

16

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1398

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ:

موضوع  :شرايط عمومي مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه و طبخ و
توزيع غذای بیمارستان شهید جلیل ياسوج
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.

تاریخ :
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1398
واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم
الف ) شخصیت حقوقی

شماره :
تاريخ:

ياسوج
یک )
پزشكي شماره
( فرم

موضوع  :شرايط عمومي مناقصه -
شرکت :مواد اولیه و طبخ و
مشخصات تهیه
واگذاری
توزيع غذای بیمارستان شهید جلیل ياسوج

عنوان :

سال تأسیس :

شماره ثبت :

سرمایه :

محل ثبت :

رشته فعالیت ( موضوع فعالیت) :

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

نام خانوادگی :

نام :

نام پدر :

سهام :

-1
-2
-3
-4
-5
 مشخصات سهامداران عمده ( شخصیت حقیقی حقوقی )ردیف

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 مناقصه گزار
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