
                                             

١ )هندهمهر و امضاء پيشنهاد د(كليه شرايط فوق مطالعه و مورد قبول است

 مناقصهتجديد  شرايط

 "بيمارستان امداد شهيد دكتر بهشتي بيماران مورد نياز  )...از قبيل پيچ و پالك و (و اصالح لوازم جاگذاريتامين " 

   

در نظـر  آئين نامه مالي معامالتي دانشگاه  55به ماده استناد  بابهداشتي درماني سبزوار علوم پزشكي و خدمات  دانشگاه      

 دكتـر  يمارستان امـداد شـهيد  ب بيماران مورد نياز )بيل لوازم ارتوپدي،مغز و اعصاب و غيرهاز ق(لوازم جاگذاري و اصالحدارد 

 بـه  كـه تمايـل  شرايط  واجد حقوقي اشخاص حقيقي ومايد لذا از كليه ن تامين و را از طريق مناقصه عمومي خريداريبهشتي 

شايان ذكر اسـت كـه گـردش مـالي و     .يدآمي   ذيل دعوت به عمل شرايط ءاقصه مذكور را دارند با لحاظ و امضاشركت در من

  .ريال بوده است 000/000/400مبلغ حدودا  بطور ميانگين در هر ماه  ماههاي گذشتهدر ميزان خريد لوازم موصوف 

و طـرفين   و توافق رضايت صورت به مدت يكسال كامل شمسي خواهد بود كه درتاريخ انعقاد قرارداد از  : موضوع مناقصهمدت  -1

 .قابل تمديد خواهد بود تا يكسال ديگرجود منع قانوني،حداكثر عدم و

  :شرايط مناقصه -2

شركت كنندگان در مناقصه مي بايست جزو شركتهايي باشند كه نام آنها در سايت اداره كل تجهيزات پزشـكي وزارت   -2-1

  . ها باشند ركتبهداشت درمان و آموزش پزشكي درج شده باشد و يا نماينده رسمي و قانوني اينگونه ش

بانـك   0108883285006حسـاب  ه نقد بـه  بصورت وجرا ريال بيست و يك ميليون شركت كنندگان مي بايست مبلغ  -2-2

بـا  (شـركت در مناقصـه   نامه بانكييا بصورت ضمانت  وسبزوار واريز  علوم پزشكي دانشگاه نامبه  شعبه مركزي سبزوار ملي

 تضمين سپرده(قرار دهند  )الف(پاكترا داخل نامه بانكي صادره و يا ضمانت ش واريزي و اصل فيد نارايه نماي)اعتبار سه ماهه

  )كت در مناقصهشر

شـركت در  تغييـرات   خـرين گهـي آ ، آشركتاساسنامه را به همراه مناقصه  شرايط برگشركت كنندگان مي بايست  -2-3

ـ   رتبط م معتبر و و مجوز و پروانه كسب) جهت اشخاص حقوقي(نامه رسمي كشورروز  ومربوطـه   عو تاييـد صـالحيت از مراج

در خصـوص   را مـدارك  الزمـه  سـاير   و )يا حقوقي جهت اشخاص حقيقي( 1-2مذكور در بند مدرك نمايندگي از شركتهاي 

  . قرار دهند )ب(پاكت و در درون نموده  ءمهر و امضاموضوع مناقصه 

در غير مشروط  ، غير مبهم وغير مخدوش،رت مشخص به صوقيمت پيشنهادي خود را همچنين شركت كنندگان بايد  -2-4

ـ  توضيح اينكه مناقصه گر(نمايند ءداده و آن را مهر و امضا قرار )ج(پاكت در داخل برگه پيشنهاد قيمت نوشته و  ت مي بايس

بت نسرا كه ) مي باشد نه قيمت مصرف كننده قيمت خريد توسط فروشنده از شركت يا كارخانهمنظور ( تخفيف قيمتدرصد 

بعبارتي قيمـت پيشـنهادي   (.نمايد ءامضا و مهر نراآ و طور مشخص معين كردهرا ب پيشنهاد مي نمايد لوازم موضوع مناقصه به

تجديـد  مربوط بـه   "با قيد عبارت و پيشنهادهاي خود را  .)بايد پايين تر از قيمت كارخانه يا شركت باشدبصورت درصدي و 

 پايان وقـت اداري حداكثر تا  "مورد نياز بيماران بيمارستان امداد شهيد دكتر بهشتي مناقصه تامين لوازم جاگذاري و اصالح

  . تحويل نمايند خيابان رازيسبزوار،واقع در  بيمارستان امداد شهيد دكتر بهشتيبه دبيرخانه   25/3/92ه روز شنبه مورخ

بـا   توسـعه  در دفتر معاونت ل پيشنهادها،حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان مهلت تحويمناقصه گران  هايپيشنهاد -2-5

     .خواهد شدبررسي و نتيجه متعاقبا  اعالم حضور اعضاي كميسيون مناقصه 

  .خواهد داد ن ثرافاقد سپرده و مشروط ترتيب  ،مبهم ،مخدوش هايكميسيون به پيشنهاد-2-6

 منزله قبول تكاليف و نيز قبول اختيارات  وليكن شركت در مناقصه به مختار است هاكميسيون در رد يا قبول پيشنهاد -2-7

  . مناقصه گزار مي باشد

ه بقيـه شـركت كننـدكان بازگردانـده     دو سـپر نگهداري نزد مناقصه گزار سپرده برنده اول و دوم  ،پس از اعالم نتايج -2-8

  .خواهد شد



                                             

٢ )هندهمهر و امضاء پيشنهاد د(كليه شرايط فوق مطالعه و مورد قبول است

 مناقصهتجديد  شرايط

ردن ضمانتنامه حسن انجام تعهـدات  سپ بهاعالم نتايج حاضر برگزاري جلسه مناقصه و صورتي كه پس از  برنده اول در -2-9

در .ر ضـبط خواهـد شـد   ت در مناقصه وي به نفع مناقصه گـزا سپرده تضمين شرك ،نباشد يك هفتهانعقاد قرارداد در ظرف  و

  .خصوص برنده دوم نيز به ترتيب مذكور عمل خواهد شد

كارمندان دولت در معامالت دولتي مصـوب   شركت كننده اقرار و تاييد مي نمايد كه آگاهي كافي از قانون منع مداخله -2-10

داشته و مشمول ممنوعيت مذكور نمي باشد و چنانچه خـالف ايـن   و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل  1337ماه  دي

حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصـه  ر موضوع به اثبات برسد مناقصه گزا

فـوق   وانينكه مشمول ممنوعيت مذكور در ق افرادي را  مايد و همچنين اگر در خالل مدت قرارداد به اثبات برسد يارا ضبط ن

 طرف قـرارداد كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات  داشتحق خواهد  واگذاركنندههستند در قرارداد سهيم نمايد 

اخذ نمايد تعيـين ميـزان    )برنده مناقصه(طرف قرارداداخير اجراي كار را از را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و ت

 .مي باشدواگذاركننده خسارت وارده با تشخيص 

 .پس از پايان مهلت ارائه پيشنهادها مي باشد) به استثناء ايام تعطيل(مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر بيست روز -2-11

 كـل مبلـغ   %)10(درصد دهيك قطعه ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان نعقاد قرارداد بايستي قبل از ا برنده مناقصه مي -2-12

پايـان قـرارداد در صـورت    در مذكور  نامهضمانت،به دستگاه مناقصه گزار بسپارد جهت انجام حسن تعهدات قرارداد برآوردي

  .شدبه نحو احسن به وي مسترد خواهد انجام تعهدات  خسارت و عدم و مناقصه گزاررضايت 

جوابگـويي   نخواهد داشت و مناقصه گزاررابطه استخدامي با از طرف برنده مناقصه هيچ گونه  شده نيروي بكار گرفته -2-13

   .برنده مناقصه خواهد بود باكليه مسائل حقوقي و كيفري به وجود آمده از طرف آنان به 

تجهيـزات پزشـكي از جملـه دسـتورالعمل      برنده مناقصه اقـرار بـه آگـاهي و رعايـت كليـه مقـررات مربـوط بـه         -2-14

  .مي باشد... وآئين نامه تجهيزات پزشكي   4توليد،واردات،توزيع و خريد ايمپلنت هاي ارتوپدي موضوع ماده 

  .هزينه نشر آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي باشد -2-15

  

  
  دهندهپيشنهاد  و  امضاي مناقصه گر و مهر                                                                                                    مناقصه گزار                نماينده دستگاه مهر وامضاي            

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

٣ )هندهمهر و امضاء پيشنهاد د(كليه شرايط فوق مطالعه و مورد قبول است

 مناقصهتجديد  شرايط

 

  نمونه قرارداد

رياسـت  ......................گي آقاياين قرارداد فيمابين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار به نمايند        

با شرايط ذيل  فروشندهبه عنوان ............................................................ بيمارستان امداد شهيد دكتر بهشتي بعنوان خريدار و 

  .منعقد و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند

و ســاير اقــالم از قبيــل لــوازم ارتوپــدي،مغز و اعصــاب  جاگــذاري و اصــالح  تهيــه و تــأمين لــوازم :موضــوع قــرارداد -1

  فروشندهمورد نياز بيماران بيمارستان امداد شهيد دكتر بهشتي توسط ) خريداردرخواست شده از جانب (مربوطه

  .ورت استريل باشندكليه ايمپلنت ها به استثناء ايمپلنت هاي ستون فقرات و اقالم تروماي ارتوپدي مي بايست بص: 1 تبصره

  .وسايل و لوازم ترجيحا مي بايست ايراني باشد مگر اينكه تشخيص پزشك مربوطه بگونه اي ديگر باشد: 2تبصره 

و عدم كه در صورت رضايت و توافق طرفين به مدت يك سال كامل شمسي بوده ......... لغايت ......... مورخهاز  :مدت قرارداد -2

   .قابل تمديد خواهد بودتا يكسال ديگر وجود منع قانوني،حداكثر 

  .خواهد بود خريدارحق فسخ قرارداد در تمام طول مدت قرارداد بنا به داليل موجه با : تبصره 

كـه بـه تأييـد مسـئولين منتخـب       فروشندهدر ازاي ارائه فاكتور معتبر مبني بر اقالم مصرف شده از جانب  :مبلغ قرارداد -3

در وجه طـرف دوم   خريدارشد پس از تخصيص اعتبار از ناحيه وزارتخانه متبوع با تأييد و گواهي رياست بيمارستان رسيده با

  .پرداخت خواهد گرديد

در فاكتور وسايل بايد نام كاال،نام توليدكننده،كد ثبت كاال در اداره تجهيزات پزشكي،شماره سـريال و مهـر و امضـاء     -3-1

و همچنين نام بيمار و .زده شود خريداراشد و مهر نمايندگي شركت در اقامتگاه قيد شده ب خريدارنمايندگي شركت مورد نظر 

  .درخواست كننده  برسد شماره پرونده وي و نام پزشك درخواست كننده  قيد شده و به امضاء پزشك

) مت مصرف كننـده  نه قي( قيمت خريد از شركت يا كارخانه  پايين تر از درصد......... فروشندهپرداختي به مبلغ ميزان  -3-2

كه به مهر و امضاء كارخانه يـا  ( مي بايست ليست قيمتهاي شركت يا كارخانه فروشندهمطابق با فاكتور ارائه شده مي باشد و 

  .ارائه نمايد خريداررا به  )شركت مزبور رسيده باشد

مثالً به مدت سه (خير صورت مي گيرد با عنايت به اينكه تخصيص و تأمين اعتبار از جانب وزارتخانه متبوع اندكي با تأ -3-3

  .با پذيرش همين شرط قرارداد را امضاء نموده است فروشنده) ماه 

  .مي باشد فروشندهپرداخت كسور قانوني بر عهده  -3-4

  :ساير شرايط  -4

ـ  12مبني بر تهيه موارد مورد نياز حداكثر ظرف مدت  خريدارمكلف است در صورت اعالم  فروشنده -4-1 بت بـه  ساعت نس

سـهل انگـاري را در    دهد و طرف اول هيچگونه قصور يا خريدارتأمين و تهيه آنها اقدام نموده و آنرا با هزينه شخصي تحويل 

  .پذيرداين خصوص نمي 

به شـع ............ صادره از بانك ...................... جهت حسن انجام تعهدات يك فقره ضمانتنامه بانكي به شماره  فروشنده -4-2

نموده تا در پايان قرارداد و در صورت حسن انجام تعهـدات و عـدم    خريدارريال تحويل ............................... به مبلغ ..............

و در صورت عدم اجـراي صـحيح    مسترد مي گردد،و ارائه مفاصاحسابهاي قانونيو رضايت از عملكرد وي  خريدارخسارت به 

  .مجاز به ضبط جزء يا كل تضمين مذكور و نيز جبران هر نوع خسارت وارده از محل آن خواهد بود خريدارموضوع قرارداد، 

بـا تشـخيص    فروشـنده در صورت تاخير در انجام تعهدات و همچنين ارائه لوازم جاگذاري و اصالح تقلبـي از جانـب    -4-3

مرحله دوم بيست درصد و در مرحله سوم، سي و پـنج   پزشك معالج و تاييد رياست بيمارستان در مرحله اول، ده درصد ،در

نسبت بـه فسـخ قـرارداد و ضـبط      خريداردرصد مبلغ پرداختي ميانگين ماهيانه به وي كسر خواهد شد و در مرحله چهارم 



                                             

٤ )هندهمهر و امضاء پيشنهاد د(كليه شرايط فوق مطالعه و مورد قبول است

 مناقصهتجديد  شرايط

ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و جبران خسارت وارده بدون الزام مراجعه به مراجـع قضـايي از محـل تضـمين و مطالبـات      

موظف به تامين موارد درخواسـتي اسـتاندارد و بهداشـتي طبـق مفـاد       فروشندهدر هر صورت .اقدام خواهد نمود ندهفروش

  .قرارداد خواهد بود

در صورت استفاده از لوازم جاگذاري و اصالح ارائه شده توسط فروشنده و بروز هرگونه عارضه مرتبط با وسـايل بكـار    -4-4

  .كليه مسئوليت و عواقب امر با فروشنده خواهد بود... گي وگرفته شده ،نظير شكستگي و كج شد

  .مي باشد فروشندهتهيه و هزينه ست هاي كارگذاري نيز به عهده  -4-5

  .حق واگذاري موضوع قرارداد را به غير كالً و جزئاً  ندارد فروشنده -4-6

ه و هيچگونـه رابطـه اسـتخدامي بـا     ، همگي آنها پرسنل وي محسوب شد فروشندهدر صورت بكارگيري نيرو توسط  -4-7

  .ندارند خريدار

پاسخگويي به مراجع قضائي و ديگر مراجع ذيصالح در خصوص مسائل كيفري و مدني بوجود آمده از جانب نيروها  كه  -4-8

  .مي باشد فروشندهبر عهده  ناشي از اين قرارداد است ، 

ر براي تأمين وسايل و موارد مورد نيـاز مـورد درخواسـت    مكلف است مكان مناسبي را در شهرستان سبزوا فروشنده -4-9

اختصاص داده و مي بايست تمامي وسايل مصرفي مورد نياز طبق نظر متخصصين در هر لحظه قابل دسترس باشـد و   خريدار

ساعت وسايل درخواستي را فراهم نمايد و هيچگونه سهل  12در مورد وسايل غير روتين وي مكلف است حداكثر ظرف مدت 

بازديـد گرديـده و    خريـدار موجود بودن وسايل به صـورت دوره اي از طـرف نماينـده     .انگاري و قصوري پذيرفتني نيست 

  .بدهد خريدارمكلف است اجازه بازرسي را به نماينده منتخب  فروشنده

انب او تعطيـل  ساعته در دسترس بوده و در ساعاتي كه محل و مكان معرفي شده از ج 24مكلف است بطور  فروشنده -4-10

  .است مي بايست بصورت تلفني در دسترس باشد

  .مكلف است وسايل سالم استفاده نشده برگشتي را بدون دريافت هيچگونه هزينه اي پس بگيرد فروشنده -4-11

 مي باشد وچنانچه فاكتوري پس از ترخيص بيمار باقي فروشندهپيگيري فاكتورها و پيش فاكتورهاي مربوطه به عهده  -4-12

  .بماند مسئوليت آن با فروشنده خواهد بود، همچنين پيگيري وسايل اضافي باقيمانده نيز با وي مي باشد

اقامتگاه طرفين همان است كه در مقدمه قرارداد اعالم شده است و مي بايست در صورت تغيير آن مراتب به طـرفين   -4-13

  .هد بودابالغ گردد و اال هرگونه ابالغي به مكان سابق قانوني خوا

موظف است در پايان قرارداد تا انعقاد قرارداد جديد كماكان به مـدت دو مـاه    فروشنده،خريداردر صورت درخواست  -4-14

  .بر مبناي اجرت المثل به قرار اجرت المسمي دريافت نمايد را ديگر به ادامه كار مبادرت ورزيده و حق الزحمه

قانون اساسي و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصـوب دي   141مشمول اصل  فروشنده اقرار و اعتراف مي نمايد كه -4-15

نبوده و تا پايان قرارداد از سـهيم و ذينفـع نمـودن    و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در معامالت دولتي  1337ماه 

  .ضبط مي گرددز ناحيه وي آنان خودداري مي نمايد در غير اينصورت قرارداد فسخ گرديده و  مبلغ تضمين سپرده شده ا

  .قرارداد را افزايش يا كاهش دهد درصد حجم  25مجاز خواهد بود تا  خريدار -4-16

  .چنانچه اصالح و الحاقي در قرارداد الزم باشد بعد از اصالح و الحاق قرارداد براي طرفين الزم االتباع خواهد بود -4-17 

آئين نامـه مـالي    94قرارداد بين طرفين پيش آيد كميسيون موضوع ماده  در صورتي كه اختالفاتي مربوط به اجراي -4-18 

  .معامالتي دانشگاه بدان رسيدگي و نظر آن براي طرفين الزم االتباع خواهد بود

 .مي باشد نسخه تنظيم گشته و هر نسخه اي از لحاظ اجرايي در حكم واحد.....ماده و در....اين قرارداد در 
  فروشندهمحل مهر و امضاي   ارخريدمحل مهر و امضاي  



                                             

٥ )هندهمهر و امضاء پيشنهاد د(كليه شرايط فوق مطالعه و مورد قبول است

 مناقصهتجديد  شرايط

  

  22/10/1337 مورخ دولتي معامالت در مداخله منع قانون شمول عدم اعالم

 

 بدينوسيله)مزايده/مناقصه براي دهنده پيشنهاد( ........................تكشر رسمي مجاز نماينده ذيل نندگانءكامضا / نندهك امضاء

 دولتي قراردادهاي و معامالت در دولت ارمندانك اخلهدم منع قانون در وركمذ تممنوعي مشمول فوق تكشر هك نمايد مي تاييد

 موضوع اين خالف چنانچه و)است شده امضاء و مهر و پيوست قانون عين(باشد نمي اساسي قانون 141 اصل و 1337 ديماه مصوب

 همچنين. نمايد ضبط راسپرده شركت در مناقصه  يا  نامه ضمانت و لغو را پيشنهاد هك دارد حق مناقصه گزار دستگاه برسد اثبات به

 مدت خالل در فوق اظهارات خالف و نمايد امضاء را قرارداد چنانچه نمايد مي تاييد و قبول مناقصه برندهيا  دهنده پيشنهاد

 نمايد ذينفع و هيمس قرارداد اين در هستند فوق قانون در وركمذ ممنوعيت مشمولكه  را افرادي چنانچه يا برسد اثبات به قرارداد

 تعهدات انجام نامه ضمانت و فسخ را قراردادكه  داشت خواهد حق مناقصه گزار دستگاه كند محول آنها به را كار از قسمتي يا و

 تعيين د،نماي اخذ )كتشر( دهنده پيشنهاد اين اموال از راكار  اجراي تاخير و قرارداد فسخ اثر در وارده خسارات و ضبط را برنده

 اجراي حين در چنانچه شود مي متعهد دهنده پيشنهاد اين .باشد مي ارزگ مناقصه دستگاه تشخيص با وارده خسارت نميزا

 %5 از بيش يا %5 داراي كه كتشر كاءشر از يك هر يا تركش نندگانك اداره يا و نندگانك نظارت و بازرسان يا مديران قرارداد

 كتشر در آنها منافع يا سرمايه يا سهام مجموع كه كتشر كاءشر از نفر چند چنانچه يا و باشند كتشر منافع يا سرمايه يا سهام

 بازرسان و مديران اقرباي از يك هر چنانچه نيز و گيرند قرار فوق قانون اول بند در كورمذ اشخاص جزء است% 20 از بيش يا 20%

 اطالع به فورا را مراتب برسد دولتي سازمانهاي رد رياست يا و كل مديريت يا معاونت يا وزارت سمت به كتشر سهامداران و

 را فوق مراتب دهنده پيشنهاد اين چنانچه و داشت خواهد را قرارداد فسخ حق مناقصه گزار دستگاه مواردي چنين در. برساند

 و ضبط نيز را قرارداد به مربوط نامه ضمانت بلكه نمايد فسخ را قرارداد دارد حق مناقصه گزار تنها نه نرساند اطالع به بالفاصله

 مضافاً. نمايد وصول برنده/  دهنده پيشنهاد اموال از خود تشخيص به بنا را كار اجراي در تاخير يا و قرارداد فسخ از ناشي خسارات

 تخلف صورت در و دارد ملكا آگاهي فوق قانون در متخلفين تنبيهات و مجازاتها بر كه دارد مي اعالم دهنده پيشنهاد اين

 و نبوده دانشگاه يسهئر هيات و امناء هيات اعضاي جزء كه دنماي مي اقرار همچنين و، باشد مي مربوطه مجازاتهاي مستحق

 محرز امر اين خالف چنانچه.باشند نمي شركت سهامدار )ربراد و همسران،فرزندان،والدين،خواهر(نيز اينجانب يك درجه وابستگان

  .دنماي مي سلب خود از را اعتراضي گونه هر حق و بوده االجرا الزم دانشگاه تصميم هرگونه گردد

  

  
 كتشر مهر و مجاز امضاء محل                                                                                                            مجاز امضاء دارندگان خانوادگي نام و نام 

  و تعهدآور دولتي اسناد براي                                                                                                                                                                               
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

٦ )هندهمهر و امضاء پيشنهاد د(كليه شرايط فوق مطالعه و مورد قبول است

 مناقصهتجديد  شرايط

 

  

  

  

 

  )مربوط به پاكت ج(برگه پيشنهاد قيمت

  

  ............... :............مناقصه گر  نام

  

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار: به 

 

احتراما در خصوص مناقصه تهيه و تأمين لوازم جاگذاري و اصالح  از قبيل لوازم ارتوپدي،مغز و اعصـاب و سـاير اقـالم            

مداد شهيد دكتر بهشتي ، ضمن اقرار به آگـاهي  مورد نياز بيماران بيمارستان ا) مناقصه گزاردرخواست شده از جانب (مربوطه

قيمـت  كـل موضـوع مناقصـه بـا     حاضـر بـه انجـام    كامل و قبول و رعايت كليه شرايط مناقصه و نيز ساير مقررات مربوطه،

  .مي باشد)نه قيمت مصرف كننده(پايين تر از قيمت كارخانه يا شركت)به عدد و حروف(درصد.........................
  

  

                                                          

                                    محل مهر و امضاء تعهد آور مناقصه گر                                                          

  


