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پیوست :

دانشکده پرستاري الیگودرزتاسیسات آگهی استعالم بها (منا قصه ) 
میگردد با را با مشخصات مندرج در اسناد پیوست از طریق مناقصه واگذار  نماید لذا از متقاضیان دعوتدانشکده نگهداري تاسیسات تعمیر وشهرستان الیگودرز در نظر دارد دانشکده پرستاري

ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند .توجه به متن آگهی وسایر اسناد نسبت به شرکت در مناقصه  و
نحوه دریافت اسناد مناقصه  :

نمایند واحد حقوقی دانشکده پرستاري مراجعه می توانند به 19/07/95لغایت 12/07/95متقاضیان عزیز جهت دریافت اسناد مناقصه  از تاریخ 

نحوه ارائه پیشنهاد قیمت :
تحویل داده شود .دانشکده دبیرخانه) به 14ساعت (19/07/95لغایت پایان وقت اداري روز 12/07/95سایر اسناد مناقصه در مهلت زمانی پیشنهاد و

مهر شود .تبصره : اسناد مناقصه  توسط متقاضی امضا و
.مراجعه نمایند واحد مذکور وز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرین تغییرات به : الزم به دکر است متقاضیان محترم تا ر2تبصره 

زمان ومکان پاکات دریافتی : 
می باشد .10ساعت 24/07/95شنبه زمان جهت  بازگشائی پاکات ابتداء روز

مبلغ ،نوع وچگونگی  ارائه تضمین شرکت در مناقصه  
ریال می باشد .000/000/10الف ) مبلغ تضمین برابر با 

صادر فرمایید .دانشکده پرستاريمبلغ فوق به صورت چک رمز دار در وجه 
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تعاریف :–1راهنماي شرکت در مناقصه :
واژگان به کار برده شده در این مناقصه، به شرح ذیل تعریف میگردند :

ناقصه را برگزار می کند .الف ) مناقصه گزار (یا کارفرما) : دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان که این م
ب ) مناقصه گر : شخص حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند .

ج ) پیمانکار (یا فروشنده) : برنده مناقصه و متعهد به انجام موضوع مناقصه و قرارداد .
فرم پیشنهاد قیمت و سایر اوراق پیوست ....–طرح قرارداد –شرایط اختصاصی –د ) اسناد مناقصه : متشکل از شرایط عمومی 

است .» آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور « ه ) آیین نامه : منظور 
نوع مناقصه : عمومی–2
دانشکده پرستاري الیگودرزالکتریکیراهبري تأسیسات مکانیکی واري و تعمیر وموضوع مناقصه : واگذاري مدیریتی و ارا ئه انجام حجم کلیه امور نگهد–3
زمان و مکان افتتاح پاکات :-6

خواهد شد.رسانیاطالعممکن است تاریخ مزبور تغییر یابد که برابر قانون اگرچهصبح 10ساعت 24/07/95زمان : شنبه مورخ 
در جلسه افتتاح پیشـنهادها  توانندمیموافقت کمیسیون مناقصاتباوم خواهد پذیرفت ؛ مناقصه گران نیز در صورت تمایل و در حد گنجایش سالن انجادانشکده پرستارياتاق ریاست مکان : 

باشد .هنامدعوتبدون اینکه نیازي به ارسال باشدمیابالغ رسمی زمان و مکان افتتاح پاکات پیشنهادي منزلهبهشرکت نمایند . وجود این بند  ، 
نحوه تنظیم پاکات :–8
(ج) مشخص شوند .–(ب) –(الف) صورتبهمورد ، دقیقا  و با حروف بزرگ برحسبباید هاپاکت: هریک از 1–8
الزامی است .هاپاکتنام،شماره تماس و آدرس مناقصه گر و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي –: درج نام موضوع مناقصه2–8
قرار داده شوند .مهرشدهباید در لفاف مناسب و الك و هاپاکتهمه :3–8
ارائه گردند .مهرشدهالك و صورتبه) تنظیم و شوندمینهایتا  در یک پاکت گذاشته هاآنو اسناد مناقصه در سه پاکت مجز ا (که همگی هاپیشنهاد: الزم است کلیه 4–8
پیشنهادي:هايپاکتمحتویات –9
رجوع شود .)» راهنماي شرکت در مناقصهمبلغ ضمانت تضمین شرکت در مناقصه (جهت توضیح به بند : پاکت (الف) :1–9
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: پاکت (ب):9-2
مهر و امضاء شوند بایستمیراق ناد و اواسناد مناقصه حاضر که تمامی صفحات آن ممهور به مهر شرکت و ممضی به امضاء مجاز مناقصه گر باشد .(الزم به تأکید مجدد است که تمام اس–1
(.
) درج شود . 1شماره (شدهبینیپیششماره تلفن و ... که الزم است در فرم –شماره اقتصادي–کد پستی–آدرس–مشخصات مناقصه گر شامل : نام–2
دفاتر اسناد رسمی مبنی بر صحت امضاء افراد مجاز به امضاء قراردادهـا و اسـناد   و گواهی رسمی مدیرههیئتمدارك احراز هویت شامل : کپی شناسنامه یا کارت ملی مدیرعامل و اعضاء –3

مالی . 
مانند : دفاتر اسناد رسمی) تصدیق شده باشد ؛ الزم به ذکر است که موضوع فعالیت شرکت باید دارصالحیت(یا سایر مراجع هاشرکتتصویر اساسنامه شرکت که بایستی از جانب اداره ثبت –4

با موضوع مناقصه حاضر باشد .مطابق
(یا سایر مراجع صالحیتدارمانند : دفاتر اسناد هاشرکتتصویر روزنامه رسمی کشور حاوي آگهی تأسیس و آخرین تغییرات(یا تصمیمات) شرکت که داراي اعتبار و مصد ق از سوي اداره ثبت –5

رسمی) باشد .
ونت عمرانی استانداري.تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاري از معا–6
به عدد و حروف ذکر گردد)هاقیمت(شدهارائهپیشنهاد قیمت طبق جدول : پاکت (ج) :3–9

سایر نکات :–10
) 2رسید دریافت دارند (فرم شماره حراست : مناقصه گران الزم است پس از تحویل اسناد مناقصه ، از واحد 1–10
حاوي قیمت پیشنهادي باشد .عنوانهیچبهدر پاکت (الف) و (ب) نباید شدهارائه: اسناد و مدارك 2–10
درج شود .شدهبینیپیشفقط در جدول بایستمی: پیشنهاد قیمت 3–10
تنها یک پیشنهاد مالی ارائه نماید .تواندمی: هر مناقصه گر 4–10
د .: به پیشنهادات مبهم، مخدوش و مشروط توجهی نخواهد ش10-5
به صورت کتبی و قابل گواهی تا قبل از پایان مهلت ارائه پیشنهادات انجام شود .بایستمی: هرگونه تهیه، تحویل، اصالح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد 6–10
: ارائه مدارك فوق هیچگونه حقی براي مناقصه گر ایجاد نخواهد کرد .7–10
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گونگی ارزیابی و نحوه اعالم برنده :چ–نحوه افتتاح پیشنهادات –11
: تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه در زمان و مکان مقرر .1–11
حاضران و شرکت کنندگان در جلسه .–: تهیه فهرست اسامی پیشنهاد دهندگان 2–11
: گشودن پاکت تضمین(الف) و کنترل آن و احراز صحت آن .3–11
ورت احراز صحت پاکت (الف) .: افتتاح پاکت (ب) در ص4–11
:  باز کردن پاکت قیمت(ج) و کنترل آن از نظر کامل بودن مدارك و امضا ، و کنار گذاشتن پیشنهادهاي غیر قابل قبول .6–11
تنظیم و امضاي صورتجلسه الزم با ذکر کلیه موارد توسط کمیسیون مناقصات . –: تهیه 7–11
از بررسی هاي فوق الذکر ، توسط کمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد .: برنده اول و دوم پس8–11

: تعیین برنده دوم در صورتی است که تفاوت قیمت پیشنهادي او با برنده اول ، کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد . 1نکته 
ایر مناقصه گران عودت داده خواهد شد .: پس از تعیین برندگان اول و دوم ، تضمین آنان نگهداري ، و تضمین س2نکته 
پذیرش پیشنهادات با ذکر دلیل ، مختار می : تصمیمات کمیسیون مناقصات بر اساس آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه ها و اسناد مناقصه اتخاذ خواهد شد ؛ وکمیسیون مذکور در رد یا 3نکته 
باشد .
هندگان در مناقصه حق انصراف و ابطال پیشنهاد قیمت خود را ندارند . مگر اینکه کمیسیون مناقصات از کلیه مناقصه گران درخواسـت اصـالح و  : بعد از گشایش پاکت ها ، پیشنهاد د4نکته 

تکمیل پیشنهادات را طی مهلت خاص مطرح نماید . 
ع .: حفاظت از پاکت هاي قیمت و تضمین پیشنهاد هاي رد شده ، جهت استرداد آنها به ذینف9–11
: مناقصه گزار در صورت تمایل می تواند از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشایش پاکات پیشنهادي ، دعوت به عمل آورد .10–11

شرایط عمومی مناقصه :
میمات) ، مناقصه گر باید داراي زمینه و شرایط انجام امور مربوطه بوده برابر اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات(تصو اون کار ورفاه اجنماعی عوازرت تشرکت باید داراي گواهینامه صالحیت –1

و به ثبت رسیده باشد .
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، نمی باشد » 1337راجع به منع مداخله وزرا ونمایندگان مجلسین وکارمندان دولت در معامالت دولتی وکشوري مصوب دیماه «مناقصه گر اقرار می نماید مشمول ممنوعیت موضوع قانون –2
.

مقتضیات محل و شرایط آن اطالع کافی کسب نماید و نسبت به وظایف خود آشنایی کامل داشته باشد ؛ بدیهی اسـت ،  –موضوع–مناقصه گر باید قبل از ارائه پیشنهاد ، از نحوه مناقصه–3
د .مناقصه گر با عذر عدم اطالع و آگاهی نمی تواند هیچ یک از مفاد شرایط را نادیده گرفته و نقض نمای

شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده از سوي واحد مناقصه گزار است .–4
فاقد سپرده وپیشنهاداتی که پس از موعد مقرر واصل گردد ، ترتیب اثر نخواهد داد.–مشروط–دستگاه مناقصه گزار به پیشنهادات مبهم–5
و کارفرما قانونا  مکلف به کسر آن اختیار دارد هرگونه کسور قانونی (اعم از : بیمه،مالیات،عوارض وسایر موارد) که بابت معامله به طرف قرارداد(پیمانکار) تعلق می گیرد دستگاه مناقصه گزار–6

می باشد را از بهاي کارکرد یا کاالي تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر نماید .
ارداد (با برنـده اول) بـه آنهـا    رنده مناقصه ، تضمین مناقصه گران به استثناء برندگان اول و دوم پس از طی مراحل قانونی مسترد و سپرده هاي برندگان فوق پس از عقد قرپس از تعیین ب–7

مسترد خواهد شد .
از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد .: برنده دوم در صورتی اعالم می شود که تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول کمتر1تبصره 
شرکت در مناقصه آن شرکت بـه نفـع مناقصـه    : در صورتی که برنده اول به هر نحو از انعقاد قرارداد امتناع یا از دادن تضمین(انجام تعهدات) در مهلت مقرر خودداري نماید ، تضمین 2تبصره 

رر ، داراي برنده دوم باشد قرارداد با برنده دوم منعقد می شود ؛ در صورت امتناع برنده دوم از انعقاد قرارداد یا ارائه تضمین در مهلت مقگزار ضبط می گردد و چنانچه بر اساس مقررات ، مناقصه
تضمین وي نیز به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط می گردد و نتیجه مناقصه بر اساس قوانین و مقررات مشخص می شود .

درصد مبلغ قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی به مناقصـه  10از انجام تعهدات از سوي برنده مناقصه ، الزم است در زمان عقد قرارداد به منظور اطمینان –8
بول مناقصه گزار و به سود دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان باشـد) . و  بی قیدوشرط و صادره از بانک هاي مورد ق-قابل تمدید-گزار تسلیم شود (ضمانتنامه باید تا پایان مدت قرارداد معتبر

ت به عمل خواهد آمد ؛ شخص دوم نیـز بـراي   در صورتی که حداکثر تا یک هفته از زمان اعالم برنده (به صورت کتبی) ، براي این کار اقدام نشود ، تضمین برنده ضبط و از شخص دوم دعو
هفته فرصت دارد .تسلیم ضمانتنامه حداکثر یک 

روز به استثناي ایام تعطیل خواهد بود .20مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر -9
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مناقصـه مفتـوح نمـی شـود و     در صورت وجود مستنداتی دال  بر عدم رضایت مناقصه گزار از شخص شرکت کننده در مناقصه طی سال هاي قبل ، مدارك دریـافتی وي در کمیسـیون   –10
اعتراض نخواهد داشت . شخص مزبور حق 

درصد افزایش یا کاهش دهد ؛ علیهذا ضروري است مناقصه گران نرخ هاي واحد خود را به نحوي ارائه نمایند کـه  25مناقصه گزار مختار است در صورت تمایل مقدار مورد معامله را تا –11
اقصه گزار یا کارفرما نداشته باشند و متحمل زیان نشوند .در طول مدت قرارداد در صورت کاهش یا افزایش حجم کار ، اد عایی علیه من

خود محفوظ می دارد ؛ و اگر چنـین مـوردي   مناقصه گزار حق تغییر یا اصالح و یا تجدیدنظر در هر قسمت از اسناد مناقصه را قبل از انقضاء مهلت الزم جهت تسلیم پیشنهادات ، براي –12
، به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید . و در صورت نیاز اصالحات الزم را اعمال نمایند . از طریق کارفرمابه صورت مکتوب پیش آید اصالحات فوق 

ه حق هیچگونـه ادعـاي جبـران    د شد و برندهرگاه مناقصه گزار از اجراي خدمات و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد ، تضمین (شرکت در مناقصه) برنده مناقصه مسترد خواه–13
خسارتی از این بابت نخواهد داشت . 

هیأت وزیـران ، بـا آنـان برخـورد     6/6/1367مصوب » آیین نامه تشخیص صالحیت و ارجاع کار به پیمانکاران«56هرگاه معلوم شود که مناقصه گران با هم تبانی کرده اند طبق ماده –14
خواهد شد . 

از اعضاي هیات مدیره شرکت(مناقصه گر) نمیتوانند مدیر عامل ویا عضو هیأت مدیره شرکتهاي مشابه باشند.مدیر عامل وهر یک –15
ارائه طریق و پاسخ به سؤاالت مناقصه گران ، الزاما  به معنی تأیید پیشنهاد نمی باشد .–16
عنوان دارایی مناقصه گزار تلقی شده و عودت داده نخواهد شد ، و به این ترتیب هر گونه هزینه کـه بـراي   همه اسناد واصله (غیر از تضمین شرکت در مناقصه) به همراه پیشنهادات به–17

آزمایش یا سایر فعالیت هاي مربوط به مناقصه صرف شده نیز قابل پرداخت نخواهد بود .–ارائه–تهیه
العات واصله ، به استثناي بخش هایی که عالمت محرمانه دارند ، نخواهد داد ؛ در این صورت هر سندي کـه  مناقصه گزار هیچگونه تعهدي در قبال محرمانه بودن تمام یا بخشی از اط–18

ر عمومی خود .عالمت محرمانه دارد از طرف مناقصه گزار به همان درجه از محافظت جهت افشاء آن به شخص ثالث به عمل خواهد آورد که در مورد اطالعات غی
.ات به مناقصه ، یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها می باشد ؛ بدیهی است در صورت مضی(انقضاء) مدت فوق هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بودمهلت اعالم اعتراض–19
م است مناقصه گران عزیز ، قیمت هاي خود را بـه  با توجه به صالحدید مناقصه گزار ، ممکن است تا قبل از انعقاد قرارداد ، حجم نیازهاي اعالم شده کاهش یا افزایش یابد؛ بنابراین الز–20

نحوي ارائه کنند که کاهش یا افزایش فوق خللی در روند اجراي تعهدشان ایجاد نکند .
اعتبار و منابع مالی موضوع مناقصه ، توسط مناقصه گزار تأمین شده است .–21
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د .مناقصه گزار در رد یا پذیرش پیشنهادات ارسالی اختیار تام دار-22
ودرصورت عدم پرداخت مطالبات شروع به کار ،توانایی الزم جهت انجام کاروپرداخت هزینه هاي جاري ودستمزدکارکنان خود را دارا استمناقصه گرتعهد مینماید درصورت برنده شدن و-23

.توسط کارفرما تادوماه،میبایست کارخود را مطابق قرارداد ادامه دهد

:مناقصهاختصاصی شرایط
شرکت(پیمانکار)میبایست صالحیت الزم جهت انجام امور تعمیر و نگهداري تاسیسات را داشته باشد .-1
ی، سرویس تأسیسات مکانیکی ، بهداشتی،برقی،حرارتی وبرودتـی ،تهویـه مطبـوع ، آتشنشـان    ووتعمیرموضوع مناقصه : واگذاري مدیریتی و ارا ئه انجام حجم کلیه امور نگهداري وراهبري-2

مجموعهوموتورخانه هاي مربوط به آنها و هرگونه ماشین آالت تأسیساتی والکتریکی که درمدت قرارداد بهقسمت هاي دانشکدهساختمان کلیه غیرپزشکیوتجهیزاتتجهیزات اولیه پزشکی
، درتمام ایام سال اعم ا ز روزهاي تعطیل وغیرتعطیل به صورت شبانه روزي .شودمذکور اضافه

:رایط نیروي انسانیش–3

باسابقه کارمفید در امرنگهداري وراهبري تأسیسات مکانیکی والکتریکـی انجـام   ویا نیروي فنی ماهر واگذاري میبایستی توسط کارکنان متخصص شامل تکنسینهاي تأسیسات وبرق : امور3-1
گردد . 

حجم کار باتوجه به نیاز کارفرما ممکن است افزایش یا کاهش یابد.
در صـورت خـروج   عیـین نمایـد .  پیمانکار موظف است یک نفر مهندس تأسیسات به منظور بازدید دوره اي و هماهنگی هاي الزم حداقل یک بار در ماه از محل به صورت میـدانی ت همچنین
نفر جانشین خارج از شیفت معرفی گردد.و انجام کارهاي اداري شرکت یکدانشکدهاز پیمانکار

هت انجام وارائه خدمات امور یاد شده ازطریق برنده مناقصه درمحل به کارگرفته میشوند باید داراي شرایط ذیل باشند :پرسنل موردنیازي که ج
دارابودن سالمت جسمی وروحی به تأیید مراکز درمانی•
اخذگواهی عدم سوء پیشینه ازمراجع قضائی•
عدم اعتیاد به مواد مخدر•
ط دستگاه مناقصه گزار .تعیین صالحیت عمومی و احراز آن توس•
دارابودن تجربه کافی در امور محوله•
دارابودن توانایی انجام وظایف محوله .•
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دارابودن کارت پایان خدمت وظیفه ویامعافیت دائم .
ابتدا باید مهارت فنی کلیه افراد معرفی شده به تایید ناظر  قرارداد برسد.

.اسالمی وکلیه مقررات اداري محل رارعایت نماید:نیروي انتخاب شده بایستی شئونات واخالق3-2

ساعات کار پرسنل معرفی شده  می بایست مطابق برنامه و مورد تایید کارفرما باشد.
.نمایدساعت پرسنل جایگزین دیگري رامعرفی48:درصورت عدم رضایت دستگاه مناقصه گزار ازپرسنل تحت پوشش پیمانکار ، پیمانکارموظف است حداکثر ظرف مدت 3-3

بایست حداقل روزانـه جهـت انجـام    مدیران ومسئولین شرکت برنده مناقصه به هیچ عنوان نباید به عنوان پرسنل دائم یاجایگزین به کارگیري شوند . همچنین سرپرست تاسیسات می(تبصره
.ته باشدهماهنگی با دستگاه واگذارکننده نظارت وپیگیري اموراداري مربوطه درمحل ارائه خدمات حضورداش

.: هرگونه به کارگیري وتغییر نیرو باهماهنگی قبلی وتائید دستگاه مناقصه گزار امکانپذیر خواهدبود3-4

.کاربه عهده برنده مناقصه خواهد بودساعت درطول شبانه روز خواهد بودکه انطباق این امر با قانون12: حداکثرساعت به کارگیري هر نیرو توسط برنده مناقصه3-5

.کلیه افراد به کارگیري شده توسط برنده مناقصه میبایست طبق بسته خدمات تعریف شده انجام وظیفه نمایند: 3-6

کاري که است درصورت تأخیر یا عدم انجام : برنده مناقصه متعهد است درخصوص به کارگیري تعداد پرسنل مورد نیاز به گونه اي عمل نماید که این امرباعث رکود درکارها نگردد؛بدیهی3-7
گردد دستگاه مناقصه گزار مجاز است هرمبلغی راکه دراین رابطه به عنوان زیان تشخیص دهد از وجه حق الزحمه برنده مناقصه کسر نماید .در دانشکده...موجب مشکالت و

کل نیروهاي موردنیازدرمحل کار حضور دائم داشته باشند به نحوي که هیچ ,تعطیل: برنده مناقصه موظف است به گونه اي برنامه ریزي نماید که در تمام مدت قرارداد اعم ازتعطیل وغیر 3-8
خللی درانجام امور قرارداد پیش نیاید. 

ضمن متعهد ساختن نیروها به درشیفت دیگري به ارائه خدمات مشابه بپردازند؛بدیهی است برنده مناقصه بایستیاز دانشکده :هیچ یک از نیروهاي برنده مناقصه نمیتوانند در داخل یا خارج 3-9
میتواند درصورت اطالع ومحرزشدن انجام فعالیت افراد درسایر واحدهاي خارج از موضـوع قرارداد،نیـروي جـایگزین ازبرنـده مناقصـه      دانشکده.رعایت این بند درقبال نقض آن پاسخگو باشد

به خدمت مشغول باشند مشمول محاسبه نخواهد بود)دانشکدهکه بدون توافق کتبی ( بدیهی است انجام خدمت توسط نیروهاي مشمول این بند .درخواست نماید
براي کلیه نیروهاي به کارگیري شده کارت و دفترچه حضور وغیاب صادرنماید بدیهی است هزینه چاپ کارت دانشکده :برنده مناقصه موظف است باهماهنگی کارگزینی یا واحد خدمات 3-10

.مناقصه خواهد بودهاي مذکوربه عهده برنده

فرما ارائه دهد درمورد بیمه هاي حوادث تأسیسات : برنده مناقصه موظف است کلیه پرسنل مستقر در کارگاه رابیمه نماید وعالوه برآن با یکی ازشرکت بیمه قرارداد را امضاء نموده وبه کار3-11
وتجهیزات مهم نیز اقدام نماید .
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برنده مناقصـه موظـف اسـت لبـاس را بـا      .راي پرسنل بکارگیري شده الزامی است وتهیه آن برابر دستورالعملهاي مربوطه به عهده برنده مناقصه میباشد: داشتن لباس کار متحدالشکل ب3-12
.نظردستگاه مناقصه گذار تهیه نماید

دستگاه مناقصه گزار هیچگونه تعهد استخدامی درقبال نیروهاي به کارگیري شده ندارد .–4
.اد به کارگیري شده نباید دراستخدام هیچ یک ازدستگاههاي دولتی باشندافر–5

.ندارندواگذارکنندهبا دستگاهارتباطیهیچگونهمواردسایرمزایا وکلیه افراد به کارگیري شده کارکنان برنده مناقصه بوده واز نظر دریافت حق  و–6

میباشد. در غیر اینصورت ماهانه از کل مبلغ اضافی کسر میگردد.دیگريفردنمودنگزینجایبهموظفمناقصهافراد ، برندهمرخصیدرصورت-7
.به تائید مدیریت منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه برسدبایدشدهمعرفیافرادکلیهفنیمهارت-8

ت توسط حراست دانشگاه نیز انجام شود .پس از تأیید صالحیت نیروها از سوي مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه این امر میبایس-9
.درصورت نیاز به گزینش نیروها این امر توسط واحد گزینش دانشگاه انجام خواهد شد-10

دلیل عدم آموزش یا تقصـیر کارکنـان بـه    مسئولیت آموزش کارکنان موضوع این قرارداد به عهده برنده مناقصه میباشد ، بدیهی است وقوع هرگونه حادثه براي کارکنان وخساراتی که به-11
وکارفرما هیچگونه مسئولیتی دراین مورد ندارد و درصورت عدم پرداخت خسارت ،کارفرما وارد آید جزئا  وکال  به عهده برنده مناقصه خواهد بوددانشکده تجهیزات پزشکی تأسیسات وساختمان 

.راسا  ازپرداختی ماهانه پیمانکار و سپرده کسر خواهدکرد

.ا اطالعات الزم راکسب کرده و توجیه شده باشندو نحوه انجام کار و یا ورود به هر فضدانشکدهکلیه نیروهاي به کارگیري شده باید قبال توسط پیمانکار در رابطه با فضاهاي کاري -12

لسه اي وارد کارگاه نماید و در خاتمه قرارداد برابر ابزار کار به صورت کامل با برنده مناقصه میباشد ؛که در شروع کار می بایست ابزار کار استاندارد مورد نیاز توسط وي تأمین و طی صورتج-13
می که حین قرارداد وارد شده است از کارگاه خارج نماید.صورتجلسه اولیه یا مجوز ورود لواز

.واخذ گزارشات وسایر موارد خواسته شده الزامی استداشتن یک دستگاه رایانه با پرینتر وسایر تجهیزات الزم وتهیه نسخه نرم افزار ثبت خدمات جزئی جهت ثبت اطالعات)تبصره

ممنوع بوده و برنده مناقصه براي خروج قطعات که نیاز بـه تعمیـر دارنـد و یـا ابـزار      دانشکدهدستگاهها (اعم از سالم، خراب واسقاطی) از محل خارج کردن ابزار کار ،لوازم یدکی وقطعات-14
.متعلق به خود موظف است صرفا  درساعات اداري و با اخذ برگه خروج از واحد مناقصه گزار اقدام نماید

.ري تاسیسات حداکثر صرفه جویی را در مصرف سوخت ،آب وبرق را بنمایدبرنده مناقصه موظف است در راهب-15

زند و در نتیجه خدمات مورد پیمان جزئا  وکال  متوقف گردد براي هرساعت عدم ارائه خدمات در بازدرصورتی که برنده مناقصه از اجراي تعهدات خود که در اسناد مناقصه آمده است سر-16
در هر هفتـه  رخاص ارجاع شده به تشخیص مناقصه گزار مبلغ بالغ بر سه درصد از صورتحساب ماهانه وي کسر خواهد شد و چنانچه مجموع ساعات و توقف خدماتهر ساختمان و براي هرکا
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نماید و یا آنکه موضـوع قـرارداد رابـه هرنحـوي کـه      ساعت تجاوز نماید مناقصه گزارحق خواهد داشت سپرده حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و وصول   نماید و قرارداد را فسخ20بیش از
ورت عدم تکافو از سایر مطالبات برنده مناقصه و یا مقتضی بداند به طورکلی وجزئی به غیر واگذار نماید و در این صورت چنانچه اضافه بهاء پیمان مبلغی پرداخت نماید ازمحل تضمینات و در ص

.نمایدبا مراجعه به سایر دارائی هاي وي وصول 

ت کارملبس به لبـاس کـار بـود ه وکـارت     برنده مناقصه موظف است براي تمامی افراد به کارگیري شده کارت شناسایی عکسدار تهیه نماید وکلیه افراد به کارگیري شده موظفند درساعا-17
شناسایی خود را برسینه الصاق نمایند

دریافت برگ تسویه حساب کامل کارگران از شرکت قبلـی و  .شرکت قبلی که خدمات آنان مورد تایید واحد خدمتی باشد استفاده نمایدبرنده مناقصه میتواند از افراد به کارگیري شده در-18
.رعایت سایر ضوابط مربوط دراین امربه عهده برنده مناقصه میباشد

رین تعرفه وزارت کار پرداخت نماید چنانچه دستمزد کـارگران درطـول مـدت قـرارداد ازطـرف وزارت      برنده مناقصه موظف است دستمزد و سایر مزایاي افراد به کارگیري شده را طبق آخ-19
.دمذکور افزایش یابد برنده مناقصه موظف است طبق تعرفه جدید دستمزد رابه کارگران پرداخت نماید وعذري مورد قبول مناقصه گذار نخواهد بو

.رصورت نیاز بر پرداختهاي کارگري نظارت کندمناقصه گزار هنگام عقد قرارداد میتواند د-20

.مناقصه  گزار کارکرد مسئولین شرکت را جزء نفر ساعت مورد نیاز محاسبه نخواهد نمود-21

.میباشد»مدیریت منابع فیزیکی و طرحهاي عمرانی دانشگاه«ناظر قرارداد توسط کارفرما اعالم خواهد شد ؛ گرچه نظارت عالیه به عهده -22

.دیریت عمرانـی انجـام خواهدشـد   داخت دستمزد انجام کار پس ازتأیید چک لیستهاي کنترلی دوره اي ومطابق آخرین فرم چک لیست ارزشیابی ابالغی توسط دستگاه واگذارکننـده مـ  پر-23

(بدیهی است چنانچه درطول انجام کار نیاز به تغییرات چک لیست باشد اعمال خواهدشد)
ابر چک لیست یاد شده تی موجود برابر چک لیست تحویل و تحول تاسیسات در برابر اخذ تضمین معتبر درابتداي امر به برنده مناقصه تحویل و در پایان قرارداد برکلیه دستگاههاي تاسیسا-24

بع فیزیکی تحت معاینه فنی قرار گرفتـه و تاییدیـه آنـرا ارائـه     و پیمانکار موظف است سیستمهاي ذیل رابه شرح برنامه زمانبندي با هماهنگی وحضور نماینده مدیریت منا.تحویل گرفته میشود
.نماید

: سیستم برودتی در ابتداي شروع فصل گرما و انتهاي فصل 24-1
چهار ماه یکبار گرمایشی شامل دیگهاي بخار هر: سیستم هاي 24-2
: سیستم هاي الکترونیکی و دیجیتال و تجهیزات مربوطه هر چهار ماه یکبار24-3
: پست هاي مرکزي توزیع برق وتجهیزات مربوطه هر شش ماه یکبار 24-4
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هر شش ماه یکبارچک موتور خانه تاسیسات : 24-5
بقیه موراد طبق چک لیست مدیریت منابع فیزیکی 

ارمیگیرند: بقیه موارد مطابق دستورالعملهاي ارائه شده در بسته خدمات و دستورکارمدیریت فنی مورد تست و بررسی وکنترل قر24-6
.% افزایش ،هزینه انجام شده را از مطالبات برنده مناقصه کسر خواهد نمود15آنرا انجام و بادانشکده تبصره) درصورت عدم انجام هریک از موارد فوق توسط برنده مناقصه،

از قراردادهاي قبلی راهمراه باگواهی حسن انجام کار ازکارفرمایان مربوطه به ضمیمه سال سابقه کار و تجربه مفید باشد ویک نسخه3شرکت بایستی در رابطه با نگهداري تاسیسات داراي-25
.ارسال نماید

.برنده مناقصه نمیتواند کل یاقسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید-26

ریالی به مناقصه گذار اعالم نمایدبرنده مناقصه موظف است درهنگام عقد قرارداد ظرفیت خالی خود را از نظر تعداد کار و سقف -27
کارفرما تعهدي در خصوص هزینه هاي غذا و ایاب وذهاب پیمانکار و کارکنانش نخواهد داشت .-28
موجود در کارگاه و خرده کاریهاي داخلی از قبیل تخت، برانکارد،میز،صندلی و درب و پنجره و دیگر لوازم مورد نیاز واحدها و ملزوماتدانشکدهانجام اموري چون جوشکاري و تعمیر لوازم -29

شد.بخشها از قبیل رگالژ درب و پنجره ها و تعویض قفل درب ها و کمد هاي پرسنل و نیز تعمیرات اولیه تجهیزات پزشکی به عهده پیمانکار میبا
یانه می باشد . تأیید نمودن لیست بیمه پرسنل منوط به ارائه چک لیست نظارتی به مدیریت عمرانی به صورت ماه-30
ود .سرپرست شرکت می بایست در طول ساعات اداري در قسمت تأسیسات حضور داشته باشد ؛ در غیر اینصورت پیمانکار مستحق اخطار و جریمه خواهد ب-31
که سیستم برق رسانی و تاسیساتی در آن نصب می باشـد بـه عهـده    نظافت دستگاهها و تجهیزات موتور خانه و اتاق هاي مربوطه و انبار تاسیسات محوطه موتورخانه و سایر محل هایی -32

پیمانکار است.
حول به عمل آید.مسئولیت سالمت کلیه سیستم ها و دستگاها پس از تحویل و تحول به عهده پیمانکار تحویل گیرنده می باشد الزم است دقت کافی در تحویل و ت-33
نفر از نیروهاي به کار گمارده را به کارفرما ارائه نماید.3وادث بدون نام به میزان حداقل پیمانکار موظف است با هزینه خود بیمه ح-34
بایستی رفع اشکال شود.دانشکدهدر مورد اشکال در سیستم روشنایی بخش ها سریعا بعد از اعالم کتبی یا  شفاهی با هماهنگی مدیر -35
عهد به رعایت موازین اسالمی ، اخالقی ، حرفه اي وحفظ احترام کارکنان و مراجعین میباشند در غیر اینصورت از ورود آنها به محل کار کلیه کارگران موظف به اجراي مقررات موضوعه ومت-36

زینه مربوط با بـرآورد کارشناسـی از مبلـغ    نماید هجلوگیري وبه پیمانکار اعالم خواهد شد که با متخلف به هرنحوي که به صالح واگذارکننده باشد برخورد نماید ، و در صورتیکه ایراد خسارت
پرداختی به پیمانکار کسرخواهد شد .
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ر جداگانه در پرونده مربوطه ثبـت ونگهـداري   پیمانکار موظف است براي هر کدام از کارگران پرونده پرسنلی تکمیل وکلیه مدارك ، مکاتبات و پرداخت هاي انجام شده درمورد آنها را بطو-37
است از کـارت پایـان خـدمت یـا     م قرارداد پیمانکار برگ تسویه حساب تک تک کارگران را اخذ و در پرونده یاد شده حفظ نماید . سایرمدارك موجود در این پرونده ها عبارتنماید وموقع اتما

،گواهی عدم سوء پیشینه کیفري ، گواهی سالمت جسمی وروانی .معافیت از سربازي (براي آقایان ) ، کپی شناسنامه ، معرفی نامه از سازمان دولتی یا افراد حقیقی وحقوقی معتبر 
.... تهیه نموده و آنـان را در برابـر حـوادث    براي کلیه کارگران بر حسب نوع کارو وظیفه اي که بر عهده دارند وسایل ایمنی و بهداشتی مانند کاله ، کفش ،ماسک ، دستکش ، عینک و....-38

الزم را به آنها بدهد .شغلی بیمه کرده و آموزش هاي شغلی
.در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از سهل انگاري ،  پیمانکار مسئول بوده و پرداخت هزینه هاي مترتب بعهده وي خواهد بود-39

گرانی که به مرخصی میروند با هماهنگی قبلی با نماینده کارفرمـا و  کارگرانی که دو بار اخطار از طرف پیمانکار دریافت کرده اند بار سوم باید با موافقت کارفرما جایگزین شوند و براي کار-40
قبل از اعزام کارگر به مرخصی جانشین واجد شرایط بصورت کتبی  معرفی شود . 

ورود و به کارگیري ویا عزل نیرو باید با تایید مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه باشد.-41
س میزان سابقه کاري و تجربه آنهاو بر اساس قانون کار پرداخت گردد.میزان حقوق کارگران می بایست بر اسا-42
اهم آورد و کاري به دلیل نبودن وسـایل و  پیمانکار موظف است که کلیه ابزار آالت و دیگر وسایل مورد نیاز براي سرویس نگهداري و تعمیرات واحدهاي ذکر شده را در محل کار خود فر-43

بماند.ابزار کار نمی تواند معوق 

به عهده پیمانکار است و چنانچه از ایـن جهـت   حفظ و حراست و نگهداري وسایل، تجهیزات ، ماشین آالت و کلیه لوازمی که در رابطه با این قرارداد در اختیار پیمانکار قرارداده می شود-44
آن باشد ، موظف است از عهده پرداخت خسارات برآمده و جنس یا قطعه و یا ماشین خسـارت دیـده را   خساراتی به کارفرما وارد آید که طبق تشخیص کارشناس فنی کارفرما، پیمانکار مسئول 

ستمزد از طرف کارفرما پرداخت نخواهد شد . کامال  صحیح و سالم تهیه و راه اندازي و آماده بهره برداري نماید. بدیهی است که از جهت حق الزحمه یا مبلغی به عنوان خرید جنس یا د
دفتر مدیریت تسلیم نماید و کارفرمـا مـی   پیمانکار موظف است دفتر حاوي ثبت تعمیرات و سرویس هاي تغییر و تحول شیف ها را تهیه نموده و گزارش کلی عملیات را در آخر هر ماه به -45

اري هاي الزم در این مورد می باشد .تواند هر زمان که مایل باشد عملیات پیمانکار و دفتر مذکور را بازدید نماید و پیمانکار موظف به همک
ی باشد ، مقتضی است مراتب را کتبا  بـه  هر گاه پیمانکار تشخیص دهد که یک یا چند دستگاه از دستگاههاي تحویل گرفته شده مندرج در ماده یک فرسوده و یا غیرقابل استفاده فنی م-46

و راه اندازي آنها ، بدون اجرت مجزا اقدام نماید و در صورت نیاز به تغییرات کلی هزینه انجام تغییرات بـا ارائـه فـاکتور و تاییـد     کارفرما اطالع داده و در صورت تایید نسبت به تعویض ، نصب
.کارشناس دانشگاه از طرف کارفرما پرداخت خواهد شد . تشخیص جزئی یا کلی بودن تغییرات با کارشناس دانشگاه است 



دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
دانشکده پرستاري الیگودرز

06643333053–06643334755خیابان ولیعصر (عج) شمالی دانشکده پرستاري 

مال خواهد شد.سایر موارد در قرارداد ا ع-47

طرح(نمونه) قرارداد تعمیرات و نگهداري تأسیسات :

) موضوع قرارداد : 1ماده 
طبوع ، آتشنشانی، تجهیزات اولیـه پزشـکی  سرویس تأسیسات مکانیکی ، بهداشتی،برقی،حرارتی وبرودتی ،تهویه مووتعمیرواگذاري مدیریتی و ارا ئه انجام حجم کلیه امور نگهداري وراهبري

، شـود مذکور اضـافه مجموعهوموتورخانه هاي مربوط به آنها و هرگونه ماشین آالت تأسیساتی والکتریکی که درمدت قرارداد بهقسمت هاي دانشکده ساختمان کلیه غیرپزشکی،وتجهیزات
بانه روزي درتمام ایام سال اعم ا ز روزهاي تعطیل وغیرتعطیل به صورت ش

چک لیست تحویل پیمانکار می شود .توجه : دستگاه هاي مورد نظر با حضور پیمانکار و ناظر قرارداد با تنظیم صورتجلسه اي حاوي مشخصات دستگاه ها ، در محل نصب و بر اساس 
) مدت قرارداد :2ماده 

دت یک سال  می باشد .به م.........../....... /.....لغایت ......../...... /....از تاریخ 
) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن :3ماده 

اشد ، که پس از ارائه گواهی هاي الزم به طریق زیر از طرف کارفرما بـه  با توجه به قیمت پیشنهادي پیمانکار در مناقصه عمومی برابر با : ................. ریال به قرار ماهیانه : ............. ریال می ب
نکار پرداخت می گردد :پیما

پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از مالیات، بیمه و حقوقی که به این قرارداد تعلق می گیرد در تعهد پیمانکار می باشد .-3-1
پرداخت ها پس از تأیید ناظر و با تأیید نهایی کارفرما صورت می گیرد . -3-2
، توسط کارفرما و در ازاي مدارك الزم ومعتبر به پیمانکار پرداخت می گردد ؛ بدیهی است در صورت عدم ارائـه مـدارك   » ات بر ارزش افزودهمالی«مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون -3-3

معتبر دال  بر ثبت نام مؤدي مالیاتی ، هرگونه عواقب و عوارض ناشی عدم پرداخت ارزش افزوده به عهده پیمانکار می باشد .
)تضمین : 4ماده 

ردید . (اصل ضمانتنامه مـذکور  درصد مبلغ قرارداد به شماره .............. مورخ ...........  بانک ............ معادل ............... ریال از پیمانکار دریافت گ10ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات معادل -4-1
نزد امور مالی دانشگاه محفوظ می باشد)
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.
درصد بهاي کل قرارداد به پیمانکار ، منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی می باشد . 10نتنامه انجام تعهدات به میزان ضمنا  آزادسازي ضما-4-2

) شرایط :5ماده 
همان شرایط اختصاصی مناقصه و در صورت لزوم سایر شرایط ، به تشخیص مناقصه گزار می باشد .

) فسخ قرارداد :6ماده 
ضبط نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض و ارفرما حق دارد در صورت تخلف پیمانکار از انجام تعهدات و عدول از شرایط قرارداد ، قرارداد را فسخ و تضمین پیمانکار را به نفع خود ک-6-1

شکایتی ندارد .
پیمانکار حق هیچگونه ادعاي جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت .هر گاه کارفرما از اجراي خدمات و ادامه قرارداد با پیمانکار منصرف گردد ،-6-2

) حل اختالف :7ماده 
آئین نامه مالی ومعامالتی دانشگاه می باشد و نظر مرجع مذکور براي طـرفین  94حل و فصل هرگونه اختالف ناشی از تفسیر مواد این قرارداد و یا اجراي هریک ازآنها بر عهده کمیسیون ماده 

الزم االتباع است . درطول رسیدگی به اختالف ، پیمانکار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد ، به کار خود ادامه دهد .
) فورس ماژور :8ماده 

ر از فورس ماژور ، به معناي عدم رعایت مفاد قرارداد نخواهد بود هیچگونه عذري براي تأخیر در انجام کار (به جزء موارد فورس ماژور) مورد قبول کارفرما نخواهد بودو عدم انجام تعهدات ، متأث
به تشخیص خودتدابیر الزم را اتخاذ خواهد نمود.. بدیهی است پس از زائل شدن شرایط فورس ماژور ، پیمانکار موظف به انجام تعهدات خود بر اساس قرارداد خواهد بود ؛در هر حال کارفرما

موارد فورس ماژور به عنوان نمونه می .» عبارت است از هر حادثه مستقل از اراده شخص(متعهد) که خارج از اختیارش بوده و قابل پیش بینی و رفع نباشد « -) تعریف فورس ماژور(قوه قهریه
آتش سوزیهاي دامنه دار و .... باشد .–سیل –زلزله –شیوع بیماریهاي واگیردار –تواند : جنگ 

:یط زیر احراز می گردد فورس ماژور با وجود شرا
: پیمانکار بالفاصله از تاریخ وقوع حادثه قهري (فورس ماژور)کتبا  کارفرما را مطلع نموده باشد .8-1
:  وقوع حادثه از طرف مقامات صالحه مربوط به محل حادثه ، رسما  گواهی شود .8-2
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ت صالحه محل وقوع حادثه ، از طرف پیمانکار به کارفرما تسلیم شده باشد .: دلیل رفع فورس ماژور و پایان مدت آن با گواهی رسمی مقاما8-3
: فورس ماژور در محدوده مرزهاي ایران روي داده باشد . ( کاال قبل از ترخیص از گمرك ، خارج از مرز محسوب می شود .)8-4
: فورس ماژور مستقیما  و بدون واسطه مانع اجراي قرارداد شده باشد .8-5
تغییر برابري نرخ ارزها) جزء موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد و تأثیري هم در قیمت آن ندارد .–افزایش سطح دستمزدها –: نوسانات قیمت (از قبیل : افزایش قیمت کاال 8-6

اهد کرد .تبصره : با رعایت مقررات باال ، حق مطالبه مالی به طور کلی براي پیمانکار و به ضرر کارفرما ایجاد نخو
) سایر شروط:9ماده 

یر خواهد بود.پیشنهاد هرگونه تغییر و اصالح در سیستم نگهداري تاسیسات پس از تایید مدیریت منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه وکارفرما امکان پذ
یمارستان ممنوع است و پیمانکار بایستی براي خروج قطعات که نیاز به تعمیر دارند و یـا ابـزار   خارج کردن ابزار کار، لوازم یدکی و قطعات دستگاهها ( اعم از سالم ،خراب و اسقاطی ) از محل ب

متعلقه به خود موظف است صرفا در ساعات اداري و اخذ مجوزو برگ خروج اقدام نماید.



دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
دانشکده پرستاري الیگودرز

06643333053–06643334755خیابان ولیعصر (عج) شمالی دانشکده پرستاري 

) نشانی طرفین :10ماده 
نام شرکت :)مشخصات مناقصه گر :1فرم شماره (

آدرس :
-همراه  -تلفن  

ایمیل :-فکس  
کد پستی :

شماره اقتصادي :

اعضاي هیأت مدیره :

مدیر عامل :
افراد داراي حق امضاء :



دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
دانشکده پرستاري الیگودرز

06643333053–06643334755خیابان ولیعصر (عج) شمالی دانشکده پرستاري 

) رسید تحویل پاکات شرکت در مناقصه :2فرم (
(در دو نسخه)

دانشـکده  تعمیر و نگهـداري تأسیسـات   «......... مسئول ............................................... ، پاکات شرکت در مناقصه  اینجانب ...........................................
م .شرکت ....................................................................... را طی ............... پاکت دریافت نمود»  پرستاري الیگودرز 

دانشکدهحراست نام و نام خانوادگی ارائه کننده پاکت                                                نام و نام خانوادگی مسئول 
مهر و امضاء و تاریخمهر و امضاء و تاریخ                                                                       



دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
دانشکده پرستاري الیگودرز

06643333053–06643334755خیابان ولیعصر (عج) شمالی دانشکده پرستاري 

برگه پیشنهاد قیمت:
دانشکده پرستاري الیگودرز(جهت مناقصه تأسیسات 

......... پس از بررسی و پذیرش تعهد اجـرا و مسـئولیت   ..................................اینجانب ............................................................ به عنوان (نماینده) شرکت ................................
شرایط مناقصه و غیره... و با اطالع از قانون  منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی ، با اطالع کامل از شـرایط کـار ، مبلـغ    در مورد مطالب و مندرجات در آگهی

پیشنهادي خود را به ترتیب زیر اعالم می نمایم :

دانشکده پرستاري الیگودرزاهیانه امور تعمیرات و نگهداري تأسیسات مبلغ م

پیشنهاد شرکت به عدد :                                                         ریال 
.و   به حروف :                                                                                  ریال میباشد

همچنین ملتزم به رعایت نکات زیر خواهم بود : 
در صورت برنده شدنم ظرف مدت حداکثر یک هفته نسبت به تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد ، اقدام نمایم .–1
شنهادها را ندارد .اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار ، الزامی براي واگذاري موضوع مناقصه به هیچ یک از پی–2
هرگونه پیشنهاد یا نوشته اي خارج از موضوع درخواست در جدول فوق ، تخلف محسوب گشته و از مناقصه خارج میگردد .-3
بدون خدشه و به عدد و حروف نوشته شود .–واضح –قیمت ها خوانا -4
قیمت ها فقط براي مشخصات مذکور در اسناد مناقصه ، نوشته شود .-5
از محل بازدید کرده و نسبت به موضوع مناقصه ، آگاهاي کامل دارم .-6


