
  دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                                                    
  

  معاونت توسعھ مدیریت و منابع                                                                              
  

  ١فرم شماره 
  

  شرایط عمومیفرم 
مرکز )  ٢( شماره سایت شتابدھنده  مقاوم سازی پروژهطراحی و اجرای   مطالعھ ، امورات:م پزشکی بابل در نظر دارددانشگاه علو

  .ذیصالح واگذار نماید  یق مناقصھ عمومی بھ یکی از شرکتھارا با شرایط ذیل از طری شھید رجائی بابلسر پزشکی و پرتو درمانی 
  
مرکز پزشکی و پرتو درمانی ) ٢(شماره   سایت شتابدھندهپروژه مقاوم سازی  اجرایمطالعھ ، طراحی و : موضوع مناقصھ - ١

  شھید رجائی بابلسر
  
بھ شرح  سایت شتابدھندهپروژه مقاوم سازی  طراحی و اجرای،  مطالعھ: شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار  - ٢

  مندرج در شرایط اختصاصی
  
  )ریا ل  ................................... تقریبًاات حدود اعتبار(  :مبلغ بر آ ورد اولیھ  - ٣
  
  ماه ) ۶( شش : مدت اجرای کار – ۴
  
  بابل شگاه  علوم پزشکی دان : کار فرما -۵
  
   دانشگاه علوم پزشکی بابل :دستگاه نظارت   - ۶
  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل :دستگاه مناقصھ گذار  – ٧
  
  :تضمین شرکت در مناقصھ  - ٨
  

  ضمانت نامھ بانکی بنام دانشگاه)  تومان میلیون دو( ریال معادل  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ارائھ مبلغ  - الف
  اعتبارعلوم پزشکی بابل با حداقل سھ ما ه  

  بانک ملت شعبھ سبز میدان بابل ١۴٧۵٧٧٧٧٣٧شماره حساب  سپرده جاری  بھیا ارائھ فیش واریزی مبلغ فوق الذکر –ب 
    

  .ھمراه سایر مدارک مورد درخواست ارسال گردد ) الف(ست رسید مذکور یا ضمانت نامھ بانکی باید در پاکت الزم بھ توضیح  ا:تذکر 
  
  .بھ فروش می رسد   ١٣٩٠/ ١٢/ ١۶لغایت   ١٣٩٠/ ١٢/ ۶ اسناد مناقصھ در ساعتھای اداری از تاریخ  – ٩
  

  جایی بابلسرمرکز آموزشی و درمانی شھید ر :اسناد مناقصھ  دریافت نشانی محل – ١٠
  

بانک  ٢١٧٨۴۵۵٠١٢٠٠٨است کھ باید بھ شماره حساب جاری ) ده ھزار تومان (ریال معادل ٠٠٠/١٠٠قیمت اسناد مناقصھ مبلغ  -١١
  .ملی  شعبھ مرکزی بابل بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل واریز گردد 

  
  

بھ دستگاه   ١٧/١٢/١٣٩٠را تا آخر وقت اداری مورخ اسناد مناقصھ مایل بھ شرکت در آن نیستید مراتب  اخذچنانچھ پس از  -١٢
  .                                                                                      مکتوب اطالع دھید  بصورتمناقصھ گزار

  
  
  

  محل امضاء مقام مجاز                                                                                                                                
  

  و مھر شرکت                                                                                                                                      
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  دانشگاه علوم پزشکی بابل 
  

  و منابع  معاونت توسعھ مدیریت
  

و پاسخ بھ سواالت احتمالی  مناقصھبھ منظور توجیھ و آشنائی کامل در نحوه واگذاری موضوع  -١٣
مورخ روزچھارشنبھ   صبح ١١ شرکت کنندگان ،  جلسھ ای در ساعت    /   /₫  در مرکز پزشکی

حویل اسناد و مدارک تشکیل می گرددکھ تمامی متقاضیان ، قبل از تو پرتو درمانی شھید رجایی بابلسر  
   .باید در آن شرکت نمایند و حضور تمامی شرکت کنندگان الزامی می باشد قیمت و پیشنھاد  مناقصھ

  
در ارسال و یا .می باشد  ٢۴/١٢/١٣٩٠مورخ   چھارشنبھ روز   آخرین مھلت تسلیم پیشنھاد ھا پایان وقت اداري -١۴

و بھ بستھ ھای ارسالی پایان مھلت تعیینی ترتیب اثر داده نمی .رر تحویل دانشگاه گرددتحویل اسناد باید بنحوی عمل شود تا در موعد مق
  .شود

  
  دبیر خانھ مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل: نشانی محل تسلیم پیشنھاد ھا  -١۵

  
  . اسناد و مدارک مناقصھ بھ نماینده شما با ارائھ معرفی نامھ معتبر با مھر و امضاء تحویل خواھد شد – ١۶

  
تمام اسناد مناقصھ از جملھ این دعوتنامھ باید بھ مھر و امضاء مجاز تعھد آور پیشنھاد دھنده برسد و ھمراه با پیشنھاد  -١٧

  . قیمت تسلیم شود
در کمیسیون مربوطھ  باز خوانده می شود . ١٣٩٠/  ١٢/ ٢٨مورخ   صبح  ٩شنبھ ساعت   یکاسناد  واصلھ  در روز  -١٨

در ) پاکت ج ( پیشنھادی متقاضیان  فرمرسی اسناد ارسالی بھ کمیتھ فنی و بازرگانی ارجاع و در نھایت مراتب جھت بر سپس
  .برابر مقررات قرائت می گرددصبح  ٩  در ساعت    ١٣٩١/  ١/ ١۶تاریخ 

  
  

  .ر رد یا قبول ھریک از پیشنھاد ھا مختار است دستگاه مناقصھ گذار د -١٩
  

  صھ بر اساس  آئین نامھ تعیین برنده مناقصھ و آئین نامھ مالی و معامالتی دانشگاه و دیگر برندگان اول و دوم مناق -٢٠
  

  .و نتایج بررسی  تجزیھ بھای ارائھ شده توسط پیشنھاد دھنده تعیین می شود مقررات 
  

  .می باشد  سایر شرایط تابع مقررات عمومی دولت جمھوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامھ ریزی کشور -٢١
  

  .قرارداد بر اساس شرایط عمومی و خصوصی پیمان با برنده مناقصھ منعقد می گردد  -٢٢
  
  
  
  
  

  محل امضاء مقام مجاز                                                                                                                
  
  

  و مھر شرکت                                                                                                                  
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  دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

  معاونت توسعھ مدیریت و منابع 
  

  مناقصھ  سایر شرایط                                                                                   
  
  

  .عالوه بر مراتبی کھ در آگھی  دعوتنامھ این مناقصھ ذکر شده است شرایط مشروحھ زیر نیز در این این مناقصھ مورد عمل قرار خواھد گرفت 
  
می باشد )  ج(و ) ب(و ) الف(باید پیشنھاد خود را در پاکت سر بستھ و الک و مھر شده کھ محتوی در پاکت جداگانھ داوطلب مشارکت در مناقصھ  -١

  . ،بترتیب بندھای بعدی تنظیم ودر موعد مقرر بھ دستگاه مناقصھ گزار تسلیم نماید 
  
یا ) ب(یا ) الف(ذیل است کھ حسب مورد در داخل یکی از پاکت ھای  ۵و۴و٣منظور از پیشنھاد مناقصھ تمام اسناد و مدارک مشروحھ در بند ھای  -٢
  .قرار داده می شوند ) ج(
  
  .تضمین شرکت در مناقصھ قرار داده شود ) اصل رسید بانکی مبلغ واریزی (فقط اصل ضمانتنامھ بانکی یا ) الف(ت در پاک ٢-١
  
  کھ از طرف دستگاه مناقصھ گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصھ قرار داده شده است باید براسناد و مدارک مناقصھ  -٣

 گزاربھ دستگاه مناقصھ ) ب(طبق شرایط مناقصھ و سایر دستورا لعملھا و مقررات تکمیلو تنظیم شده و ھمراه سایر مدارک در خواستی در پاکت 
  .تسلیم گردد 

  
  :قرار داده شود عبارتند از ) ب(مدارک و اسنادی کھ باید در پاکت  -۴
  .ایط عمومی مناقصھ تھیھ گردد مدارک شرکت در مناقصھ باید طبق شرح مندرج در شر -۴-١
  تصویر اساسنامھ شرکت -۴-٢
  تصویر آگھی تاسیس در روزنامھ رسمی  -۴-٣
  ) .در صورتیکھ شرکت تغییرات داشتھ باشد( تصویر آخرین آگھی تغییرات در روزنامھ رسمی  -۴-۴
  سوابق حسن انجام کار در موسسات   -۵-۴
  .کس امضاء و مھر شده آدرس قانونی شرکت با شماره تلفن و فا -۶-۴
  باشد با مناقصھ کھ تمام صفحات توسط پیمانکار مھر و امضاء شدهایط عمومی مناقصھ  ونمونھ قرارداد و برگ شرایط اختصاصی برگھ شر -۴-٧
  .>> قرائت شد و مورد قبول است << عبارت قید
  >>شرکت ھا ، مصوبھ وزیران   رتبھ بندی<< ویا یکبرگ تعیین صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی  – ۴-٨
  
  :قرار داده شود عبارتند از ) ج( اسناد و مدارکی کھ باید در پاکت  - ۵
امضاء شده پیوستی تکمیل و مھر و  ٣قیمت پیشنھادی با عدد و حروف بصورت خوانا با امضاء مقام مجاز و مھر شرکت کھ در فرم شماره  -١-۵

  .باشد 
  .رفیت آماده بھ کار آن شرکت مساوی یا بیشتر از مبلغ کار مورد نظر بوده و تعداد کار مجاز آن شرکت تکمیل نباشد تعھد نامھ مبنی بر اینکھ ظ -٢-۵
  
  پیشنھاد دھنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصھ را بدون تغییر ،حذف و یا قرار دادن پیش شرط آن را تکمیل ، تنظیم و مھر و امضاء  -۶

چنانچھ بعضی از اوراق غیر تعھد آور سھوا مھر و امضاء نشده باشد پیشنھاد ناقص و تشخیص و . گزار تسلیم نماید  نموده و بھ دستگاه مناقصھ
  .تعیین تکلیف با کمیسیون مناقصھ خواھد بود 

  
در . خوردگی نداشتھ باشد  پیشنھاد ھای مناقصھ باید از ھر حیث کامل ، بدون قید و شرط بوده و ھیچ نوع ابھام ، خدشھ و عیب و نقص بوده و قلم -٧

صورت وجود خدشھ یا نقص در اسناد و مدارک مناقصھ یا ارائھ پیشنھاد مشروط و مبھم و بر خالف شرایط مناقصھ و یا نداشتن تضمین کافی آن 
  . آورد   در مورد آنان بھ عمل خواھدپیشنھاد مردود و از درجھ اعتبار ساقط می باشد و کمیسین مناقصھ اقدامھای قانونی الزم 

  
  اسناد و مدارکی را می خواھد کھ در شرایط عمومی و اختصاصی نوشتھ نشده است  باید ضمن اعال م آنھا نیز در چنانچھ دستگاه مناقصھ گزار  -٨

  .تعیین نماید )  ب(پاکت 
  
  رید اسناد و مدارک مناقصھ مراتب را کتبا ھر یک از دعوت شدگان کھ نسبت بھ مفھوم اسناد ومدارک مناقصھ ابھامی داشتھ باشند باید پس از خ -٩
  

  .توضیح کتبی یا شفاھی نماید بھ دستگاه مناقصھ گزار اطالع داده و تقاضای 
  

                                                                                                                               
  محل امضاء مقام مجاز                                                                                                                                 

  و مھر شرکت                                                                                                                                     
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  دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

  معاونت توسعھ مدیریت و منابع
  
  

نمودن اسناد مناقصھ و نحوه تغییر و تسلیم آنھا کتبا از سوی دستگاه  یا تجدید نظر یا  حذف و اضافھھرگونھ توضیح  -١٠
  .مناقصھ گزار اعالم و جزو مدارک پیمان منظور خواھد شد 

  
اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مھلت تسلیم پیشنھاد ھا برای خود محفوظ می دارد و اگر زار حق تغییر مناقصھ گ -١١

دھنده چنین موردی پیش آید مراتب بھ دعوت شدگان ابالغ می شود و در صورتی کھ پیشنھادی قبل از ابالغ مراتب مذبور تسلیم شده باشد ، پیشنھاد 
   .تقاضای استرداد آن را بنماید  حق دارد

  
تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر با قیمتھا باشد در این صورت دستگاه مناقصھ گزار می تواند از آنجا کھ ممکن است 

آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در آخرین مھلت دریافت پیشنھاد را با اعالم کتبی بھ پیشنھاد دھندگان بھ تعویق اندازد ، بھ نحوی کھ 
  .پیشنھاد خود را داشتھ باشند 

  
برای تعیین برنده  مناقصھ ارقامی . نوشتھ شود )  ٣فرم شماره (رقم پیشنھاد قیمت باید برای کل کار و بھ عدد و حروف در برگ پیشنھاد قیمت  - ١٢

  در اینصورت تضمین . نده ای کھ قیمت پیشنھادی خود را بھ انعقاد پیمان مبادرت نماید کھ با حروف نوشتھ شود مالک عمل خواھد بود و پیشنھاد دھ
  . شرکت او در مناقصھ بدون ھیچ تشریفات قضایی بھ نفع کارفرما ضبط می شود و حق ھیچگونھ اعتراضی ندارد 

  
م بعنوان برنده مناقصھ اعالم می شود و چنانچھ او نیز با  پیمان نشود ،نفر دودر صورتیکھ برنده مناقصھ در مھلت پیش بینی شده حاضر بھ انعقاد 

  . توجھ بھ موارد یاد شده باال حاضر بھ انعقاد پیمان نشود تضمین شرکت او ھم بھ نفع کارفرما ضبط می شود و مناقصھ تجدید خواھد شد 
  

  .لھ مسترد می شود پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصھ تضمین شرکت در مناقصھ نفرات بعدی بالفاص - ١٣
  

  کل قرارداد و پس از امضاء و مبادلھ قرارداد% ١٠-%۵تضمین برنده نفر دوم پس از تسلیم ضمانتنامھ بانکی  حسن انجام تعھدات بھ ماخذ  - ١۴
  .فی مابین مسترد خواھد شد 

  
  

  .پ آگھی روزنامھ بعھده برنده مناقصھ می باشد ھزینھ چا - ١۵
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صھ گزار                                                                                               مھر و امضاء پیمانکاردستگاه مناقامضاء 
  دکتر سید احمد اصغرزاده

  معاون توسعھ مدیریت و منابع
  :          /              /تاریخ                                                                                                                                                
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