
  دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                                                    
  

  معاونت توسعھ مدیریت و منابع                                                                              
  

  ١فرم شماره 
  

  شرایط عمومیفرم 
به همراه سایر امور بیمه  د تحت تکفل آنان ه علوم پزشکی بابل در نظر دارد امور بیمه درمانی تکمیلی کارکنان و افرادانشگا     

اي اعم از بیمه مسئولیت ، اموال منقول و تجهیزات پزشکی و ... خود را به سازمان بیمه گر واجدشرایط به شرح ذیل واگذار 
ه دقیق از شرایط ارائه شده و کسب اطالعات الزم از واحد امور رفاهی دانشگاه نسبت به نماید . لذا در صورت تمایل ضمن مطالع

( پیوستی ) اقدام نموده و  3قسمت مساوي در فرم شماره  12به ازاي هر نفر در یکسال و در سرانه بیمه ارائه پیشنهاد قیمت 
  دانشگاه تحویل نمائید. ستبه دبیرخانه حراو  داده  مضاء در پاکت درب بسته قرارپس از مهر و ا

  
   دانشگاه وواحد ھای تابعھ ، و افراد تحت تکفل واگذاری امور خدمات بیمھ مکمل درمانی کارکنان :  مناقصھموضوع - ١

   
   نفر ٠٠٠/٩بیمھ مکمل حدود  مقادیر کار :  - ٢
  
  ٣١/١/١٣٩۵لغایت ١/٢/١٣٩۴ازتاریخ )) ماه ١٢دوازده (یکسال (  : مدت اجرای کار - ٣
  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل : کار فرما – ۴
  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل دستگاه نظارت : -۵
  
  دانشگاه علوم پزشکی بابل : ارمناقصھ گزدستگاه   - ۶
  
  مناقصھ :تضمین شرکت در  – ٧
  

پزشکی بابل با  ) ضمانت نامھ بانکی بنام دانشگاه علوم تومان  میلیون ھفتمعادل ( لایر  ٠٠٠/٠٠٠/٧٠ارائھ مبلغ  -الف 
  اعتبارحداقل سھ ما ه 

   بانک ملت شعبھ سبز میدان بابل ١۴٧۵٧٧٧٧٣٧سپرده جاری یا ارائھ فیش واریزی مبلغ فوق الذکر بھ شماره حساب  –ب 
    
  بھ فروش می رسد . ٢٧/١٢/١٣٩٣ لغایت  ١۶/١٢/١٣٩٣  خدر ساعتھای اداری از تاری  مناقصھاسناد  – ٨
  
  دانشگاه ستاد رفاھی کارکنان  : مناقصھ سنادنشانی محل فروش ا – ٩
  

ھزار تومان ) است کھ باید بھ شماره حساب جاری  لایر معادل (بیست ٠٠٠/٢٠٠مبلغ  مناقصھقیمت اسناد  -١٠
  بانک ملی  شعبھ مرکزی بابل بنام در آمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی بابل واریز گردد ٢١٧٨۴۵۵٠١٢٠٠٨

  
بھ  ٢٧/١٢/١٣٩٣مایل بھ شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ  مناقصھ اسناد چنانچھ پس از خرید -١١

                                                                                        گزار مکتوب اطالع دھید . مناقصھ دستگاه
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  مدیر مسئول شرکت بیمه               
  مهر وامضا                                                                                                                             
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  می باشد .  15/1/1394شنبه مورخ   روز 15آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها ساعت  -١٢
  دانشگاه علوم پزشکی بابل حراستنشانی محل تسلیم پیشنهاد ها : دبیر خانه  -13
  به نماینده شما با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء تحویل خواهد شد . مناقصه اسناد و مدارك – 14

  
از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد  مناقصهتمام اسناد  -15

  قیمت تسلیم شود .
  

  باز خوانده می شود . مربوطهدر کمیسیون  16/1/1394  مورخ صبح 11ساعت  شنبهیک روزپیشنهاد هاي واصله  در  -16
  

  و آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه و دیگر  مناقصهبر اساس  آئین نامه تعیین برنده  مناقصهبرندگان اول و دوم  -17
  می شود . و نتایج بررسی  تجزیه بهاي ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده تعیینمقررات 

  
 و مراجع ذیصالحسایر شرایط تابع مقررات عمومی دولت جمهوري اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور -18

  می باشد .
  
  

می توانند به امور رفاهی  ، ابهام یا سواالت دارند نحوه واگذاري موضوع مناقصه  چنانچه متقاضیان در -19
  مراجعه نمایند .مدیریت و منابع   معاونت توسعه کارکنان واقع در
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  مناقصھسایر شرایط                                                                                    
  
  

  مورد عمل قرار خواھد گرفت .  مناقصھ است شرایط مشروحھ زیر نیز در اینذکر شده  مناقصھر مراتبی کھ در آگھی  دعوتنامھ این عالوه ب
  
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  مناقصھداوطلب  -١

  گزار تسلیم نماید .  مناقصھی تنظیم ودر موعد مقرر بھ دستگاه ،بترتیب بندھای بعد
  
ذیل است کھ حسب مورد در داخل یکی از پاکت ھای (الف) یا  ۵و۴و٣تمام اسناد و مدارک مشروحھ در بند ھای  مناقصھمنظور از پیشنھاد  -٢

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

تسلیم  گزار مناقصھ سایر مدارک در خواستی در پاکت (ب) بھ دستگاه و تنظیم شده و ھمراه و سایر دستورا لعملھا و مقررات تکمیل مناقصھ
  گردد .

  
  مدارک و اسنادی کھ باید در پاکت (ب) قرار داده شود عبارتند از : -۴
  تھیھ گردد . مناقصھباید طبق شرح مندرج در شرایط عمومی  مناقصھ مدارک شرکت در -۴-١
  تصویر اساسنامھ شرکت -۴-٢
  تصویر آگھی تاسیس در روزنامھ رسمی  -۴-٣
  تصویر آخرین آگھی تغییرات در روزنامھ رسمی ( در صورتیکھ شرکت تغییرات داشتھ باشد) . -۴-۴
  سوابق حسن انجام کار در موسسات   -۵-۴
  آدرس قانونی شرکت با شماره تلفن و فاکس امضاء و مھر شده . -۶-۴
  » .قرائت شد و مورد قبول است «قیدعبارت باشد با مھر و امضاء شده بیمھ توسط  ناقصھواختصاصی م ایط عمومی برگھ شر -۴-٧
  یکبرگ تعیین صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی ویا << رتبھ بندی شرکت ھای ، مصوبھ وزیران یا مبادی ذیصالح دیگر  >> – ۴-٨

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

  
  اسناد و مدارکی کھ باید در پاکت ( ج) قرار داده شود عبارتند از : - ۵
امضاء مھر و  پیوستی تکمیل و ٣قیمت پیشنھادی با عدد و حروف بصورت خوانا با امضاء مقام مجاز و مھر شرکت کھ در فرم شماره  -۵-١

  شده باشد .
  را بدون تغییر ،حذف و یا قرار دادن پیش شرط آن را تکمیل ، تنظیم و مھر و امضاء مناقصھ پیشنھاد دھنده باید تمام اسناد و مدارک  -۶

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

  
باید از ھر حیث کامل ، بدون قید و شرط بوده و ھیچ نوع ابھام ، خدشھ و عیب و نقص بوده و قلم خوردگی نداشتھ   مناقصھپیشنھاد ھای  - ٧

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

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

  پاکت (ب)  تعیین نماید .در 
  
مراتب را  مناقصھابھامی داشتھ باشند باید پس از خرید اسناد و مدارک  مناقصھھر یک از دعوت شدگان کھ نسبت بھ مفھوم اسناد ومدارک  -٩

  ضیح کتبی یا شفاھی نماید .بھ دستگاه مناقصھ گزار اطالع داده و تقاضای توکتبا 
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  و نحوه تغییر و تسلیم آنھا کتبا از سوی دستگاه  مناقصھنمودن اسناد  یا تجدید نظر یا  حذف و اضافھنھ توضیح ھرگو -١٠
  گزار اعالم و جزو مدارک پیمان منظور خواھد شد . مناقصھ

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

و اگر 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 دھنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید .

  
مناقصھ و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر با قیمتھا باشد در این صورت دستگاه تجدید نظر یا اصالح در اسناد از آنجا کھ ممکن است  -  ١٢ 

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

  
مناقصھ ) نوشتھ شود . برای تعیین برنده   ٣شنھاد قیمت باید برای کل کار و بھ عدد و حروف در برگ پیشنھاد قیمت (فرم شماره رقم پی - ١٣

ارقامی 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 تضمین 

مناقصھ  در صورتیکھ برندهبدون ھیچ تشریفات قضایی بھ نفع کارفرما ضبط می شود و حق ھیچگونھ اعتراضی ندارد .  مناقصھرکت او در ش
د شده در مھلت پیش بینی شده حاضر بھ انعقاد پیمان نشود ،نفر دوم بعنوان برنده مناقصھ اعالم می شود و چنانچھ او نیز با  توجھ بھ موارد یا

  اضر بھ انعقاد پیمان نشود تضمین شرکت او ھم بھ نفع کارفرما ضبط می شود و مناقصھ تجدید خواھد شد . باال ح
  
  

  نفرات بعدی بالفاصلھ مسترد می شود . مناقصھتضمین شرکت در  مناقصھپس از تعیین نفرات اول و دوم  - ١۴
  

% کل قرارداد و پس از امضاء و مبادلھ ١٠-%۵تعھدات بھ ماخذ تضمین برنده نفر دوم پس از تسلیم ضمانتنامھ بانکی  حسن انجام  - ١۵
  فی مابین مسترد خواھد شد . قرارداد

  
  
  

     
  
  
  
  
                                                                     نام ونام خانوادگی                                                                  گزار       مناقصھدستگاه امضاء     

  مدیر مسئول شرکت بیمھمحمود حاجی احمدی                                                                    دکتر        
  مھر وامضا                                                                           معاون توسعھ مدیریت و منابع  

                                                                                                                                             
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


