
  دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                                                    
  

  معاونت توسعھ مدیریت و منابع                                                                              
  

  ١فرم شماره 
  

  شرایط عمومیفرم 
امورات تھیھ و پخت و پز و توزیع غذاھای اصلی و میان وعده بیماران ، کارکنان ، پزشکان م پزشکی بابل در نظر دارد:دانشگاه علو

    را با شرایط ذیل از طریق مناقصھ عمومی بھ یکی از شرکتھای ذیصالح واگذار نماید. آیت الھ روحانیمرکز آموزشی و درمانی 
  
  آیت الھ روحانیع غذای بیماران ، دانشجویان و کارکنان مرکز آموزشی و درمانی تھیھ و طبخ و توزیموضوع مناقصھ : - ١
اجرای کلیھ خدمات تھیھ ، نگھداری ، پخت و توزیع سھ وعده غذای شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار :  - ٢

ضد عفونی و سمپاشی آشپزخانھ ، انبار پزشکان و بیماران و... ، شستشو ، نظافت و اصلی و میان وعده ھا برای پرسنل ، دانشجویان ، 
  و کلیھ امور مرتبط با خدمات سلف و سرویس سردخانھ ھا 

  
   : مدت اجرای کار – ٣

 می باشد.ماه  ١٢مدت اجرای قرارداد 
  
  آیت الھ روحانیمرکز آموزشی و درمانی  : کار فرما -۴
  
   بابل آیت الھ روحانی ی و درمانی مرکز آموزش دستگاه نظارت :  - ۵
  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل دستگاه مناقصھ گذار : – ۶
  
  تضمین شرکت در مناقصھ : - ٧
  

) ضمانت نامھ بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکی  تومان میلیون نود و چھارمعادل (  لایر  ٠٠٠/٠٠٠/٩۴٠ارائھ مبلغ  -الف 
  اعتباربابل با حداقل سھ ما ه 

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

  تذکر :الزم بھ توضیح  است رسید مذکور یا ضمانت نامھ بانکی باید در پاکت (الف) ھمراه سایر مدارک مورد درخواست ارسال گردد .
  
  بھ فروش می رسد . ٠١/١٣٩٨/ ٢۶   لغایت ٠١/١٣٩٨/ ١٩اسناد مناقصھ در ساعتھای اداری از تاریخ  – ٩
  

  آیت الھ روحانیمرکز آموزشی و درمانی  نشانی محل فروش اسناد مناقصھ : – ١٠
  

 ٢١٧٨۴۵۵٠١٢٠٠٨است کھ باید بھ شماره حساب جاری  ھزار تومان ) پنجاهلایر معادل ( ٠٠٠/۵٠٠قیمت اسناد مناقصھ مبلغ  -١١
  واریز گردد . بانک ملی  شعبھ مرکزی بابل بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل

  
بھ  ٠١/١٣٩٨/ ٢۶  چنانچھ پس از خرید اسناد مناقصھ مایل بھ شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ  -٢١

  دستگاه  مناقصھ گزار مکتوب اطالع دھید .  
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در ارسال و یا تحویل اسناد باید بنحوی می باشد . ٠٩/٠٢/١٣٩٨مورخ  : پایان وقت اداری آخرین مھلت تسلیم پیشنھاد ھا  -١٣
  ترتیب اثر داده نمی شود. ستھ ھای ارسالی پایان مھلت تعیین شده ھ بعمل شود تا در موعد مقرر تحویل دانشگاه گردد.و ب

  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل لیم پیشنھاد ھا : دبیر خانھ حراستنشانی محل تس -١۵
  اسناد و مدارک مناقصھ بھ نماینده شما با ارائھ معرفی نامھ معتبر با مھر و امضاء تحویل خواھد شد . – ١۶
صھ از جملھ این دعوتنامھ باید بھ مھر و امضاء مجاز تعھد آور پیشنھاد دھنده برسد و ھمراه با پیشنھاد تمام اسناد مناق -١٧

  . قیمت تسلیم شود
  در کمیسیون مربوطھ  باز خوانده می شود  ١٣٩٨/  ٠٢/  ١٠مورخ    ١١شنبھ ساعت  سھ اسناد  واصلھ  در روز  -٨١
  

  ک از پیشنھاد ھا مختار است .ر رد یا قبول ھریدستگاه مناقصھ گذار د -١٩
  

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

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

  جمھوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامھ ریزی کشور می باشد . سایر شرایط تابع مقررات عمومی دولت -٢٢
  قرارداد بر اساس شرایط عمومی و خصوصی پیمان با برنده مناقصھ منعقد می گردد . -٢٣
  سابقھ فعالیت دارند در اولویت می باشند. بیمارستان ھاشرکت ھائی کھ در امور سلف سرویس و تغذیھ  -٢۴
  رنده مناقصھ ، قرارداد بھ دو صورت منعقد می گردد :پس از تعیین ب -٢۵

  الف ) قرارداد تھیھ مواد اولیھ مورد نیاز بر اساس منوی غذائی اعالم شده در شرایط اختصاصی 
  ب) قرارداد اجرت نگھداری ، طبخ ، و توزیع ، شستشو و نظافت بر اساس شرایط اختصاصی 

  توجه ویژه :
  درصد کل قیمت تمام شده 75تهیه مواد مورد نیاز هر پرس غذا       * حداکثر مبلغ پیشنهادي هزینه 

  درصد کل قیمت تمام شده  25* حداقل مبلغ پیشنهادي اجرت طبخ و توزیع هر پرس غذا                
ریال بابت اجرت  500/2،  ریال آن بابت تهیه مواد 500/7ریال باشد. باید  000/10اگر ارزش تمام شده یک پرس غذا ي آماده تحویل   مثال : 

  طبخ و توزیع منظور شود .
ر خواهد *قیمت پیشنهادي تعداد غذا در تهیه و طبخ و توزیع بصورت روزانه ،ماهیانه وسالیانه در هر وعده غذایی در تعیین برنده مناقصه تاثیرگذا

  بود.
ی مابین ، در شرایط نبود اعتبار ، توانمندي ارائه خدمات و سرویس دهی  بر اساس شرکتهاي متقاضی متعهد می گردند در صورت برندن شدن و انعقاد قرارداد ف -26

  د.ن) ماه را دار5موضوع قرارداد حداقل به مدت پنج(
  هر متقاضی در صورت برنده شدن می تواند حداکثر در دو مرکز به عنوان پیمانکار معرفی می گردد. - 27
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  دانشگاه علوم پزشکی بابل
  

  ونت توسعھ مدیریت و منابع معا
  
  

  سایر شرایط مناقصھ                                                                                    
  
  

  .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 
  
باید پیشنھاد خود را در پاکت سر بستھ و الک و مھر شده کھ محتوی در پاکت جداگانھ (الف) و (ب) و (ج)  می باشد داوطلب مشارکت در مناقصھ  -١

  ،بترتیب بندھای بعدی تنظیم ودر موعد مقرر بھ دستگاه مناقصھ گزار تسلیم نماید . 
  
ذیل است کھ حسب مورد در داخل یکی از پاکت ھای (الف) یا (ب)  ۵و۴و٣منظور از پیشنھاد مناقصھ تمام اسناد و مدارک مشروحھ در بند ھای  -٢

  یا (ج) قرار داده می شوند .
  
  داده شود .در پاکت (الف) فقط اصل ضمانتنامھ بانکی یا (اصل رسید بانکی مبلغ واریزی ) تضمین شرکت در مناقصھ قرار  ٢-١
  
کھ از طرف دستگاه مناقصھ گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصھ قرار داده شده است باید برطبق شرایط مناقصھ اسناد و مدارک مناقصھ  -٣

  م گردد .تسلی گزارو تنظیم شده و ھمراه سایر مدارک در خواستی در پاکت (ب) بھ دستگاه مناقصھ  و سایر دستورا لعملھا و مقررات تکمیل
  
  مدارک و اسنادی کھ باید در پاکت (ب) قرار داده شود عبارتند از : -۴
  تھیھ گردد . مناقصھباید طبق شرح مندرج در شرایط عمومی  مناقصھمدارک شرکت در  -۴-١
  تصویر اساسنامھ شرکت -۴-٢
  تصویر آگھی تاسیس در روزنامھ رسمی  -۴-٣
  مھ رسمی ( در صورتیکھ شرکت تغییرات داشتھ باشد) .تصویر آخرین آگھی تغییرات در روزنا -۴-۴
  سوابق حسن انجام کار در موسسات   -۵-۴
  آدرس قانونی شرکت با شماره تلفن و فاکس امضاء و مھر شده . -۶-۴
مانکار مھر و کھ تمام صفحات توسط پی ) مناقصھ  ٢(فرم شماره  ونمونھ قرارداد و برگ شرایط اختصاصی   مناقصھ ایط عمومیبرگھ شر -۴-٧

  << قرائت شد و مورد قبول است >> .باشد با قیدعبارت امضاء شده
  >>  یا مبادی ذیصالح دیگر ، مصوبھ وزیران ییکبرگ تعیین صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی ویا << رتبھ بندی شرکت ھا – ۴-٨

ما در رد پیشنھاد دھنده مختار بوده و پاکت ( ج) شرکت ناگشوده عودت : در صورت تکمیل نبودن یک یا چند مورد از اسناد فوق ، کارفر ١تبصره 
  داده می شود.

  برابر اصل شده و در پاکت مورد نظر قرار گیرد .  ۴: تمامی اسناد خواستھ شده در بند ٢تبصره 
  
  اسناد و مدارکی کھ باید در پاکت ( ج) قرار داده شود عبارتند از : - ۵
امضاء شده پیوستی تکمیل و مھر و  ٣و حروف بصورت خوانا با امضاء مقام مجاز و مھر شرکت کھ در فرم شماره  قیمت پیشنھادی با عدد -١-۵

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

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

  
.  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 خوردگی نداشتھ باشد -٧

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

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

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

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

                                                                                                                               
  مقام مجاز محل امضاء                                                                                                                                 
  و مھر شرکت                                                                                                                                     
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نمودن اسناد مناقصھ و نحوه تغییر و تسلیم آنھا کتبا از سوی دستگاه  افھیا تجدید نظر یا  حذف و اضھرگونھ 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 مناقصھ گزار حق تغییر  -١١

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

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

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

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

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

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

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

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

  امضاء و مبادلھ قرارداد % کل قرارداد و پس از١٠-%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
  
  
  
  
  
  
  
  

  پیمانکاردستگاه مناقصھ گزار                                                                                               مھر و امضاء امضاء 
   ایمان جھانیاندکتر 

  معاون توسعھ مدیریت و منابع
  تاریخ:          /              /                                                                                                                                                

   
  
  
  
  
  
  
  
  
 


