دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران
مرکز آموزشی ودرمانی روانپزشکی ایران
فراخوان واگذاری امور خدمات محیطی ونگهداری فضای سبز -شرایط اختصاصی

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران درنظر دارد انجام امور خدمات محیطی ونگهداری فضای سبز مرکز را برابر مقررات وبارعایت
آئین نامه مالی و معامالتی متوسط براساس اسناد مناقصه با رعایت موارد مشروحه ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید  .لذا از کلیه
پیمانکاران ذیصالح و واجد شرایط دعوت می نماید ضمن دریافت اسناد مناقصه  ،قیمت پیشنهادی خود را به همراه مدارک مربوطه
درخواستی در بند  6فراخوان حداکثر تا تاریخ دوشنبه  1400/2/27در ساعت اداری به دبیرخانه مرکز تحویل و رسید دریافت نمایند .
 -1حجم عملیات  7000 :متر مربع فضای سبز چمن کاری ونگهداری .
 -2قیمت پیشنهادی جهت انجام عملیات خدمات محیطی ونگهداری فضای سبز برای حداقل  6نفر نیرو و پرداخت  40ساعت اضافه
کار در ماه برای هرنفر به شرط تائید کارفرما اعالم شود .الزم به ذکر است آنالیز مربوط به ازای هر  1نفر می بایست ارائه گردد.
که مرکز باتوجه به نیاز پیمانکار تعداد افراد مورد نیاز را اعالم می نماید.
 -3تائید کارکرد پیمانکار برابر چک لیست ناظر قرارداد.
 -4مالیات برارزش افزوده وهمچنین افزایش حقوق ودستمزد در سالجاری و تا پایان قرارداد در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد.
 -5رعایت مفاد اسناد مناقصه وشرایط اختصاصی به هنگام اعالم قیمت پیشنهادی.
 -6ماشین آالت و ابزار آالت از قبیل سم پاش  ،چمن زن  ،حاشیه زن  ،اره برقی ،قیچی هرس برعهده پیمانکار است.
 -7مدارک الزم به شرح ذیل :
الف – کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب -گواهی تعیین صالحیت شرکت
پ – آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
ت -دو مورد گواهی رضایت از کار از موسسات و ادارات
ث -کپی اساسنامه شرکت
چ -اسناد مناقصه با امضاء مدیر عامل ومهر شرکت

«شرایط عمومی شرکت در مناقصه »

واگذاری خدمات ونگهداری فضای سبز
مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران در نظر دارد امور خدمات ونگهداری فضای سبز را با شرایط زیر براي مدت  1سال به
اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
اشخاص حقیقی مجاز به شرکت در مناقصه:
 تمام افراد یا شرکت می بایست داراي پيشينه کارکرد در زمينه نگهداري فضاي سبز را داشته باشند .
اشخاص حقوقی مجاز به شرکت در مزایده:
 شرکت هاي تعاونی خدمات بهداشتی درمانی که سابقه فعاليت در زمينه نگهداري فضاي سبز را داشته باشند .
-1جدول زمانبندي برگزاري مزایده :
پایان مهلت

شروع توزیع اسناد

جلسه توجيهی

توزیع اسناد

پایان مهلت ارائه

بازگشایی پاکات

پيشنهادات

ساعت  9صبح

ساعت 13

ساعت  9صبح

ساعت 14

ساعت  12صبح

سه شنبه 1400/2/7

پنج شنبه 1400/02/16

یک شنبه 1400/2/19

دو شنبه1400/2/27

چهار شنبه 1400/2/29

متقاضيان میبایست پس از تکميل مدارک خواسته شده به آدرس کيلومتر  7جاده مخصوص کرج – سرکمربندي آزادگان شمال
 در ساعات اداری به دبیرخانه مراجعه و تحویل داده و رسید دریافت نمایند.محتویات پاکت( ب) :
مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی
 تصویر تمام صفحات شناسنامه و تصویر پشت و رو کارت ملی متقاضی و تصویر مدارک تحصيلی مرتبط ،پروانه دائم منضم به سوابق کااري،آخرین آدرس محل سکونت و شرکت .
 شرایط عمومی مناقصه ،نمونه قرارداد به همراه پيوست ها و جداول که تمامی صفحات توسط شرکت کننده ممهور به مهر و امضاءشده باشد با قيد عبارت (قرائت شده ،مورد قبول است)
 ارائه  3مورد گواهی حسن انجام کار مشابه از کارفرمایان قبلی منضم به قرارداد مربوط به  5سال اخير تأیيد صالحيت از وزارت کارمدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی
 مدارک مربوط به ثبت شرکت ،آخرین اساسنامه به همراه تغييرات جدید ،آگهی تأسيس ،روزنامهرسامی و آخارین تغييارات درروزنامه رسمی (که امضا کنندگان مجاز و سهامداران در آن مشخص باشد ،).آدرس قانونی ،کد اقتصادي ،شناسه ملی
 ارائه 3مورد گواهی حسن انجام کار مشابه از کارفرمایان قبلی منضم به قرارداد مربوط به  5سال اخير تأیيد صالحيت معاونت درمان شرایط عمومی مزایده ،نمونه قرارداد به همراه پيوست ها و جداول که تمامی صفحات توسط شرکت کننده ممهاور باه مهار وامضاء شده باشد با قيد عبارت ( قرائت شده ،مورد قبول است)
 اشخاص حقوقی برنده مزایده موظف به معرفی مسئول فنی مجاز می باشند.
 تذکر مهم  :1در صورتيکه عدم صحت مدارک ارائه شده از سوي هر یک از متقاضيان شرکت در مناقصه در هر مرحله از مناقصه باراي
اعضاي کميسيون محرز گردد ،مرکز مختار به رد پيشنهاد ارائه شده ،ضبط سپرده شرکت در مناقصه پيشانهاد دهناده متخلاف و حار
شکایت عليه شرکت مذکور در دادسرا می باشد.

محتویات پاکت (ج):
حاوي پيشنهاد قيمت ارائه شده توسط شرکت متقاضی براي انجام کار با ذکر مبالغ به شر جدول فرم پيشنهاد قيمت پيوست به
حروف و به رقم که بایستی ممهور به مهر شرکت در پاکت در بسته با لفاف مناسب باشد.
سایر شرایط :
 - 1به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد موارد خواسته شده هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد .
 - 2کارفرما در رد یا قبول هر یک از پيشنهادات واصله مختار است.
 - 3مدارک ارسالی مسترد نخواهد شد.
 - 4هر گونه نقص در مدارک ارسالی موجب حذف پيشنهاد دهنده از دور رقابت خواهد شد ،لذا در تهيه ،تکميل و ارسال اسناد
مناقصه و مدارک خواسته شده دقت کافی صورت گيرد.
 - 5متقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندرج در قرارداد ،پيوستها و شرایط کارفرما میبایست از محل بازدید و احالعات الزم را از
مسوولين ذیربط کسب نماید ،بدیهی است در صورت برنده شدن در مزایده هر گونه عذر عدم احالع از نحوه ،ميزان و شرایط کار
مسموع نخواهد بود.
 - 6متقاضی شرکت در مناقصه باید اهليت معامله داشته باشد و هيچگونه منع قانونی براي انجام معامله نداشته باشد از جملاه
مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت نباشد.
 - 7مدت قرارداد  1سال میباشد .
 - 8تمامی اوراق قرارداد ،شرایط اختصاصی ،شرایط عمومی ،جداول و پيوستها ،جزءالینفک اوراق مناقصه بوده و باید ممهور به
مهر شرکت و امضاء مجاز باشد.
 - 9در صورتی که تعداد شرکتکنندگان حائز شرایط(حداقل ممکن) یک شرکتکننده باشد کميسيون در بازگشاایی پاکات ج
شرکت کننده مختار بوده و در صورتی که قيمت پيشنهادي مناسب باشد کميسيون میتواند نسبت به انتخاب ایشان باه عناوان
برنده مناقصه اقدام نماید.
 - 11نتيجه کميسيون به برنده مناقصه ابالغ خواهد شد و برنده مناقصه موظف است از تاریخ ابالغ ،ظرف مدت  20روز به استثنا
ایام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله(ضمانتنامه بانکی)اقدام و قرارداد مورد اشاره را امضاء نمایند ،در غيار
این صورت با برنده دوم منعقد میگردد.ودر صورت امتناع نفر دوم  ،برابر با آئين نامه معامالت قانونی مناقصه تجدید خواهد شد.
 - 11هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد).
-12احالعات ثبتی بيمارستان :
کدپستی1398913151:
محل ثبت :تهران

کداقتصادي411443898774 :

شناسه ملی14004555893 :

شماره ثبت2150121070100 :

شماره شباي حساب سپردهIR 900120000000005231932969 :

 -13براساس آئين نامه ایمنی پيمانکاران ،دریافت تائيده صالحيت ایمنی واخذ گواهينامه مربوط از اداره کار براساس آئين نامه
ایمنی پيمانکاري(سامانه اخذ گواهينامه تائيد صالحيت ایمنی پيمانکاران سراسر کشور )تحویل به واحد بهداشت حرفه اي.
-14براساس ماده  92قانون کار ،معاینات شغلی کليه پرسنل (انجام نوع معاینات براساس اظهار نظر مسئول بهداشت حرفه اي
مرکز)
-15براساس ماده  91قانون کار و برحبق ارزیابی ونظریه مسئول بهداشت حرفه اي تهيه وسایل حفاظت فردي مناساب وماورد
تائيد براي کارگران داراي مواجهه با عوامل زیان آور وخطرات شغلی با نظرکارشناس بهداشت حرفه اي مرکز
 -16براساس آئين نامه ایمنی پيمانکاري ،همکاري وبرنامه ریزي آموزشی جهت آموزش ایمنی وبهداشت حرفه اي پرسنل بادو
استخدام ودوره اي
-17براساس قانون کار  ،توقف کار درصورت عدم رعایت ایمنی
-18براساس قانون کار،آئين نامه آموزش ایمنی  ،معرفی نيروي تازه استخدام به واحد بهداشت حرفه اي.
 -19گزارش حوادث شغلی پرسنل به کارشناس بهداشت حرفه اي.

