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«شرایط عمومی شرکت در مناقصه»
دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به خرید خدمت پایگاههای بهداشتی در مناطق حاشیه شهرها و سکونت گاههای غیر رمسی حتت پوشش شهرستان
جدول زمانبندی
بابل را مطابق با شرایط زیر از طریق مناقصه با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و توامنند اقدام مناید.
برگزاری مناقصه:
بازگشایی پاکات
پایان مهلت ارائه
شروع حتویل ارائه
جلسه توجیهی
پایان مهلت توزیع اسناد
شروع توزیع اسناد
پیشنهادات
پیشنهادات
29/2/35
29/2/39
29/8/99
29/2/3
29/8/11
29/8/91
متقاضیان می بایست پس از تکمیل مدارک خواسته شده را به آدرس:بابل -میدان دانشگاه -دانشگاه علوم پزشکی  -دبیرخانه حراست دانشگاه حتویل و رسید
دریافت منایند.
حمتویات پاکت الف:

-3شرکت کننده مکلف است مبلغ  351/111/111ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیش واریزی به حساب مشاره  3915111111نزد بانک ملت
شعبه سبزه میدان بابل به نام دانشگاه علوم پزشکی بابل تهیه منوده و اصل آن را در پاکت الف ارائه مناید(ارائه سپرده به صورت دیگر از قبیل چک پول،وجه
نقد و غیره مورد قبول منی باشد).
تذکر 3مهم :یادآوری می مناید جهت اسرتداد سپرده شرکت در مناقصه ،کلیه شرکت کنندگان ملزم به تکمیل(فرم اعالم مشاره حساب جهت عودت سپرده شرکت
در مناقصه)می باشند تا در صورت برنده نشدن عودت داده شود.بدیهی است عواقب ناشی از عدم تکمیل فرم فوق بر عهده شرکت کننده خواهد بود.
 -9سپرده برنده اول و دوم مناقصه تا انعقاد قرارداد نزد کارفرما باقی می ماند و سپرده سایر شرکت کنندگان پس از تعیین برنده وفق شرایط جاری مسرتد
خواهد شد.
حمتویات پاکات (ب):

مدارک مورد نیاز که می بایست توسط اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت در پاکت (ب )قرار گیرد.
-3افراد حقیقی:

-3-3کپی شناسنامه از متامی صفحات به صورت خوانا.
9 -3کپی کارت ملی (پشت و رو)- 1-3 .کپی پروانه دائم و موقت(کلیه اسناد برابر اصل باشد ) -9-3ارائه رزومه کاری معترب همراه با مستندات-5-3کپی
آخرین مدرک حتصیلی یا داشنت گواهی معترب.
-9افراد حقوقی:

-3-9تصویر اساسنامه شرکت متقاضی -9-9تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رمسی
-1-9تصویر آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رمسی(در صورتی که شرکت تغییراتی داشته باشد)
-9-9آدرس قانونی شرکت یا شخص با مشاره تلفن ،فکس و کدپستی که مهر و امضاء شده باشد.
-5-9سوابق حسن اجنام کار در سایر موسسات در زمینه موضوع مرتبط با مناقصه .
تذکر:9کلیه اسناد ارسالی برابر اصل باشد .تذکر: 1اشخاص حقوقی برنده مزایده موظف به معرفی مسئول فنی جماز می باشند و اشخاص حقیقی ملزم به قبول
مسئولیت فنی می باشند.
تذکر9مهم:مناقصه گر موظف است متامی صفحات را مهر و امضاء منوده و عبارت قرائت شده را در متامی صفحات قید مناید.بدیهی است در صورت عدم
اجنام موضوع فوق تصمیم قبول یا رد پیشنهاد از سوی کمیسیون به منظور بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت خواهد بود.
حمتویات پاکت(ج):

حاوی پیشنهاد قیمت ارائه شد ه توسط شرکت متقاضی برای اجنام کار با ذکر مبالغ با شرح جدول فرم پیشنهاد قیمت (پیوست الف) به حروف و به رقم که
بایستی ممهور به مهر شرکت در پاکت بسته با پوشش مناسب (پیشنهاداتی که صرف ًا در فرم منونه ممهور به مهر اداره امور قراردادهای ارائه گردیده پذیرفته
می شوند.
سایر شرایط:

-3به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد موارد خواسته شده هیچگونه ترتیب اثری داده خنواهد شد.
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-9کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله خمتار است.
-1مدارک حتویلی مسرتد خنواهد شد.
-9هزینه های انتشار آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد و هنگام قرارداد از وی مطالبه می شود.
 -5هرگونه نقص در مدارک ارسالی موجب حذف پیشنهاد دهنده از دور رقابت خواهد شد،لذا در تهیه ،تکمیل و ارسال اسناد مناقصه و مدارک خواسته شده
دقت کافی صورت گیرد.
-3متقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندرج در قرارداد ،پیوست ها و شرایط کارفرما می بایست از حمل بازدید و اطالعات الزم را از مسئولین زیربط کسب
مناید.بدیهی است در صورت برنده شدن در مناقصه هرگونه عذر عدم اطالع از حنوه  ،میزان و شرایط کار مسموع خنواهد بود.
-1متقاضی شرکت درمناقصه باید اهلیت معامله داشته باشد و هیچگونه منع قانو نی برای اجنام معامله نداشته باشد از مجله مشمول قانون منع مداخله
کارکنان دولت مصوب دیماه3111نباشد -8 .مدت قرارداد  3سال مشسی می باشد.
-2متامی اوراق قرارداد شرایط اختصاصی ،شرایط عمومی ،جداول و پیوست ها جزء الینفک اوراق مناقصه بوده و باید ممهور به مهر شرکت و امضاء جماز
باشد.
-31در صورتی که تعداد شرکت کنندگان حائز شرایط (حداقل ممکن) یک شرکت کننده باشد کمیسیون در بازگشایی پاکات (((ج )))شرکت کننده خمتار بوده و در
صورتی که قیمت مناسب باشد کمیسیون میتواند نسبت به انتخاب ایشان به عنوان برنده مناقصه اقدام مناید.
 -33کلیه پیشنهاد دهندگان می بایست در جلسه توجیهی (سایت ویزیت)شرکت منایند.جهت اطالع از حمل تشکیل جلسات فوق مشاره متاس  19119213پاسخگو
خواهند بود.
 -39نتیجه کمیسیون به برنده مناقصه ابالغ خواهد شد و برنده مناقصه موظف است از تاریخ ابالغ ،ظرف مدت  1روز به استثناء ایام تعطیل نسبت به سپردن
تضمین حسن اجنام معامله (ضمانت نامه بانکی)اقدام و قرارداد مورد اشاره را امضاء منایند،در غیر این صورت سپرده شرکت در مناقصه به نفع دانشگاه ضبط
و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد.درصورت امتناع نفر دوم تضمین وی نیز ضبط و مناقصه جتدید خواهد شد.
-31باستناد ردیف 5بند ب ماده  39آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر  11روز خواهد بود.
تذکر مهم :افراد حقیقی جماز به شرکت در مناقصه یک پایگاه بهداشتی در مناطق حاشیه نشین حتت پوشش این دانشگاه می باشند.
دکرتحممود حاجی امحدی
معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه
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