
 دانشگاه علوم پزشکی بابل                         
            معاونت توسعه مدیریت و منابع

                                  1فرم شماره                                                                
                                                                                            مناقصهم شرایط فر                                                          

،شهید بهشتی ،آیت  ژاد شهید یحیی نکز آموزشی و درمانی امر البسه بیمارستانی :دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد
به یکی از  یک مرحله اي با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومیخودرا بصورت پکیج  .........ن امیرکال وروحانی ،کودکا...ا

   .شرکتهاي ذیصالح واگذار نماید
 :شامل بصورت کیف بهداشتی وتوزیع البسه بیمارستانیتهیه : موضوع مناقصه -1

 .یا بچه گانه باپارچه تترون اصل غیر بدن نما مردانه یازنانه دست لباسیک) الف
 .لباس مردانه وزنانه وبچه گانه در رنگ واندازه هاي متفاوت تهیه گردد :1 تبصره
 . کندسلیقه وشیوه بیمارستانها فرق میرنگها مطابق : 2تبصره

 .دراندازه مختلف  یامدل نیکتاpanikیامردانهpkزنانهمانند ،قابل انعطافسفیدایرانی و  یک جفت دمپائی) ب
 . وسفت ومحکم استیلدل مقاشق وچنگال )ج
 . فرانسهarcerocمدلدسته دارایرانی لیوان بلوري ) د
 . ویژه اطفال وکوچک)mediume(ایرانی متوسط مسواك ) ر

 .باشد٨٠grوبه مقدار داروگروموارد مشابه دیگرایرانی–نسیم –مانند پاوه خمیردندان  ) س
 . وتائیدیه سازمان غذاودارو باشد خمیردندان کودکان باید داراي فلوراید استاندارد : تبصره 

 . )دهانی ومقعدي(. شیشه ايدماسنج ) ص 
 . ، متفاوت است بیمارستانیحرارت سنج دربخشهاي مصرف : تبصره 

 .........نارگل و -مثل طوبی.5/20*20ودراندازهبرگی دوال ایرانی 100دستمال ) ط
 .باشد٣٠٠ccحداقله مقداروب............پرژك و -صحت –مانندگلرنگ .شامپوایرانی ) ع

 ................مثل شامپو بس و. شامپوبراي اطفال بدون سوزش چشم باشد: تبصره 
 .دراندازه بزرگ وضخامت مناسب جهت پوشش کامل موي سرروسري تترون ) ق
 .دار یکبارمصرفکیف بهداشتی واتر یا زیپ ) ل

 . ومورد تائید وزارت بهداشت باشد تجهیزات بهداشتی باید داراي پروانه بهداشتی :تذکر مهم 
 .    شده باشد آرم دانشگاه علوم پزشکی بابل حک تجهیزات بهداشتی حتما با :تذکر مهم 
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 2فرم شماره                                                  
 
قل وتحویل به بیمارستانهاي مربوط به تهیه تاحمل وناجراي کلیه خدمات :ومقادیر کار مختصري ازمشخصاتشرح  -2

 .قاد قرارداد عانرنده مناقصه به مدت یکسال بعد ازتحت پوشش ازطریق بمراکز
 . لاماه در س) 12( دوازده : مدت اجراي کار  – 3
 .  )ارستانهاي تابعه بیم(بابل دانشگاه علوم پزشکی: کار فرما  -4
   .دفتر پرستاري دانشگاه وواحدهاي تابعه : دستگاه نظارت   - 5
 .دانشگاه علوم پزشکی بابل: دستگاه مناقصه گذار  – 6
 :تضمین شرکت در مناقصه  -7

بابل با حداقل  ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکی) تومان میلیون  پنج( ریال معادل 000/000/50ارائه مبلغ  -الف 
 .اعتبارسه ما ه 

 .بانک ملت شعبه سبز میدان بابل 1475777737یا ارائه فیش واریزي مبلغ فوق الذکر به شماره حساب جاري  –ب 
                 .همراه سایر مدارك مورد درخواست ارسال گردد  قرارگرفته)الف(رسید مذکور یا ضمانت نامه بانکی باید در پاکت :  تبصره

 .به فروش می رسد  2/4139/ 15 لغایت 1/4139/ 29تاریخاسناد مناقصه درساعتهاي اداري از – 9
   )110اتاق (اداره امورقراردادهاي دانشگاه علوم پزشکی _معاونت توسعه :نشانی محل فروش اسناد مناقصه  – 10
ست که باید به شماره حساب جاري ا )هزار تومان  سی(ریال معادل  000/300قیمت اسناد مناقصه مبلغ  -11

      .بانک ملی  شعبه مرکزي بابل بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل واریز گردد  2178455012008
جلسه اي سواالت احتمالی شرکت کنندگان ،  به منظور توجیه و آشنائی کامل در نحوه واگذاري موضوع معامله و پاسخ به -21

در اتاق شوراي معاونت تحقیقات و فناوري تشکیل می گرددکه تمامی متقاضیان  16/2/94رخ مو  روز چهارشنبه  11 در ساعت 
بهداشتی حضوري به ) بسته(پکیجنمونه باید در آن شرکت نمایند و قیمتو پیشنهاد  مناقصه، قبل از تحویل اسناد و مدارك 

                               .نمایش گذاشته می شود
در ارسال و یا تحویل اسناد باید بنحوي .می باشد  21/2/94مورخ  پایان وقت اداري : سلیم پیشنهاد ها آخرین مهلت ت -31

 .ترتیب اثر داده نمی شود سته هاي ارسالی پایان مهلت تعیین شده و به ب.عمل شود تا در موعد مقرر تحویل دانشگاه گردد
 شگاه علوم پزشکی بابلدان دبیر خانه حراست: لیم پیشنهاد ها نشانی محل تس -14
 .تحویل خواهد شد  شرکتهابه نمایندگانمعرفی نامه  بااسناد و مدارك مناقصه  – 15
و همراه  پیشنهاد دهندهمجاز تعهد آور تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاء  -16

 .با پیشنهاد قیمت تسلیم شود 
 .می شود  گشائیدر کمیسیون مربوطه  باز. 9413/ 2/ 22مورخ    11ساعت   شنبه سهاسناد  واصله  در روز  -17
 .ر رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار است دستگاه مناقصه گذار د -18
و معامالتی دانشگاه و دیگر مقررات برنده مناقصه و آئین نامه مالی وآئین نامه تعیین اساس رندگان اول و دوم مناقصه برب -19

 .تعیین می شود ،ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده بررسی  نتایج
 .سایر شرایط تابع مقررات عمومی دولت جمهوري اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور می باشد  -20
 .بدلیل محدودیت جاومکان بازگشائی پاکات مناقصه از پذیرش مناقصه گران درجلسه معذوریم: توجه -21

                                                                                                              2)))                    قرائت شد مورد قبول است(((                                                              
 محل امضاء مقام مجازو مهر شرکت                                                           

  



                                                                  
 ))) سایر شرایط مناقصه(((                                                   

                                         دانشگاه علوم پزشکی بابل
                ونت توسعه مدیریت و منابعمعا

مناقصه  شرایط مشروحه زیر نیز در این ذکر شده است 2و1درفرم شماره  عالوه بر مراتبی که در آگهی  دعوتنامه این مناقصه
 .مورد عمل قرار خواهد گرفت 

) الف(باید پیشنهاد خود را در پاکت سر بسته و الك و مهر شده که محتوي در پاکت جداگانه داوطلب مشارکت در مناقصه  -1
 . می باشد ،بترتیب بندهاي بعدي تنظیم ودر موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید )  ج(و ) ب(و 
ست که حسب مورد در داخل یکی از ذیل ا 5و4و3منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند هاي  -2

 .قرار داده می شوند ) ج(یا ) ب(یا ) الف(پاکت هاي 
 .تضمین شرکت در مناقصه قرار داده شود  فقط اصل ضمانتنامه بانکی یا اصل رسید بانکی مبلغ واریزي) لفا(در پاکت  2-2
طلبان شرکت در مناقصه قرار داده شده است باید که از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختیار داواسناد و مدارك مناقصه  -3=2

) ب(پاکت تنظیم شده و همراه سایر مدارك درخواستی درو  برطبق شرایط مناقصه و سایر دستورا لعملها و مقررات تکمیل
 . داده شود قرار

 :قرار داده شود عبارتند از ) ب(مدارك و اسنادي که باید در پاکت   -3
 .ه باید طبق شرح مندرج در شرایط عمومی مناقصه تهیه گردد مدارك شرکت در مناقص -3-1
 . یاپروانه کسب برابربااصل شده اساسنامه شرکت مصدقتصویر 3-2
 روزنامه رسمی آگهی تاسیس درمصدق تصویر -3-3
 ) .صورتیکه شرکت تغییرات داشته باشددر(آگهی تغییرات درروزنامه رسمی آخرینمصدق یاتصویر -3-4
 سن انجام کار در موسسات سوابق ح  -3-5
 .آدرس قانونی شرکت با شماره تلفن و فاکس امضاء و مهر شده  -3-6
امضاء تمام صفحات توسط پیمانکارمهرو مناقصه کهبرگ شرایط اختصاصی عمومی مناقصه ونمونه قراردادو ایطبرگه شر -3-7

 . >>قرائت شد و مورد قبول است  <<عبارت باشد با قید شده
یا مبادي ذیصالح  ، مصوبه وزیران يرتبه بندي شرکت ها <<ویا تعیین صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی یکبرگ  -3-8

 .مستندات درصورت دارا بودن>>  دیگر
پیوستی تکمیل و مهر  3قیمت پیشنهادي با عدد و حروف بصورت خوانا با امضاء مقام مجاز و مهر شرکت که در فرم شماره  -4
 .گیرد میقرار)))ج(((درپاکت شد امضاء شده باو 
را تکمیل ، تنظیم و مهر ،،آنپیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارك مناقصه را بدون تغییر ،حذف و یا قرار دادن پیش شرط -5

شنهاد چنانچه بعضی از اوراق غیر تعهد آور مهر و امضاء نشده باشد پی. و امضاء نموده و به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید 
 .کمیسیون مناقصه خواهد بود آنان باناقص و تعیین تکلیف 

ه و قلم خوردگی ابهام ، خدشه و عیب و نقص بود فاقدبدون قید و شرط بوده و پیشنهادهاي مناقصه بایدازهرحیث کامل، -6
هم و بر خالف شرایط صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارك مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط و مبدر. نداشته باشد 

ن مناقصه اقدامهاي قانونی ومناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود و از درجه اعتبار ساقط می باشد و کمیسی
 . الزم در مورد آنان به عمل خواهد آورد  
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                                                                      3ادامه سایر شرایط از صفحه            
اسناد و مدارکی را می خواهد که در شرایط عمومی و اختصاصی نوشته نشده است  باید ضمن چنانچه دستگاه مناقصه گزار  -7

 .تعیین نماید )  ب(اعال م آنها نیز در پاکت 
به دمناقصه مراتب راکتبااسناس ازخریدپی داشته باشندمناقصه ابهامومدارك هریک ازمناقصه گري که نسبت به مفهوم اسناد -8

                                                                                                 .نماید  توضیحتقاضاي دستگاه مناقصه گزاراطالع داده و
و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتبا از سوي دستگاه مناقصه  نمودن اسناد مناقصه یا تجدید نظر یا  حذف و اضافههرگونه توضیح  -9

 .گزار اعالم و جزو مدارك پیمان منظور خواهد شد 
یم پیشنهاد ها براي خود اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسلمناقصه گزار حق تغییر  -10

مذبور  که پیشنهادي قبل از ابالغ مراتبابالغ می شود و در صورتی ت شدگانچنین موردي مراتب به دعو دردارد ومحفوظ می
اسناد و تجدید نظر یا اصالح درست ازآنجا که ممکن.ازمناقصه گزارتقاضا نماید دهنده حق دارد تسلیم شده باشد ، پیشنهاد

مهلت دریافت پیشنهاد را با  صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرینتغییر مقادیر با قیمتها باشد دراین مشخصات مستلزم
اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد ، به نحوي که آنان فرصت کافی براي اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را 

 .داشته باشند 
  .نوشته شود )  3فرم شماره (رقم پیشنهاد قیمت باید براي کل کار و به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت  -11

تعیین برنده  مناقصه ارقامی که با حروف نوشته شود مالك عمل خواهد بود و پیشنهاد دهنده اي که قیمت : 1تبصره 
 در اینصورت تضمین . پیشنهادي خود را به انعقاد پیمان مبادرت نماید 

 . ی ندارد شرکت او در مناقصه بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراض
نفر دوم بعنوان تضمین اوضبط وپیمان نشود ،در صورتیکه برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد : 2تبصره

برنده مناقصه اعالم می شود و چنانچه او نیز با  توجه به موارد یاد شده باال حاضر به انعقاد پیمان نشود تضمین شرکت 
 . مناقصه تجدید خواهد شد د وما ضبط می شواو هم به نفع کارفردرمناقصه 

 .پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدي بالفاصله مسترد می شود  -12
کل قرارداد و پس از امضاء  )%10-%5به ماخذ (حسن انجام تعهدات  یم ضمانتنامه بانکیتضمین برنده نفر دوم پس از تسل -13

 .مابین مسترد خواهد شد فیراردادو مبادله ق

 .پ آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد هزینه چا -41
                                               

 دکتر محمودحاجی احمدي                                    
 بع دانشگاهمعاون توسعه مدیریت و منا                                         
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