
  بهداشتی درمانی ایران وخدماتدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز آموزشی ودرمانی روانپزشکی ایران

 شرایط عمومی -فراخوان واگذاری امور لنژری 

 

مرکز را برابر مقررات وبارعایت آئین نامه مالی و معامالتی   امور لنژریمرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران درنظر دارد انجام 

 متوسط براساس اسناد مناقصه با رعایت موارد مشروحه ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصالح و واجد

فراخوان  6راه مدارک مربوطه درخواستی در بند شرایط دعوت می نماید ضمن دریافت اسناد مناقصه ، قیمت پیشنهادی خود را به هم

 تحویل و رسید دریافت نمایند. در ساعت اداری به دبیرخانه مرکز 72/2/1400دوشنبه   حداکثر تا تاریخ 

  :مناقصهاشخاص حقيقی مجاز به شرکت در 

  باشند .را داشته امور لنژری پیشینه کارکرد در زمینه می بایست دارای یا شرکت  تمام افراد 

  :اشخاص حقوقی مجاز به شرکت در مناقصه

  باشند . را داشتهامور لنژری کارکرد در زمینه فعالیت که  شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی 

 بندی برگزاری مزایده : جدول زمان-1

 شروع توزیع اسناد
 پایان مهلت

 توزیع اسناد  
 جلسه توجیهی

پایان مهلت  ارائه 

 پیشنهادات
 بازگشایی پاکات 

 صبح 9ساعت 

 7/2/1400شنبه  سه

 13ساعت 

 16/02/1400پنج شنبه 

 صبح 9 ساعت

 19/2/1400شنبه  یک

 14ساعت 

 27/2/1400شنبهدو 

 صبح 12ساعت 

 29/2/1400شنبه  چهار

 

سارکمربندی   –جااده مصواوک کار      7کیلومتر شده به آدرس  بایست پس از تكمیل مدارک خواسته  متقاضیان می

 مراجعه و تحویل داده و رسید دریافت نمایند.دبیرخانه   درساعات اداری به آزادگان شمال

 

 : محتویات پاکت) ب(

 مدارک مورد نياز اشخاص حقيقی   

توویر تمام صفحات شناسنامه و توویر پشت و رو کارت ملی متقاضی و توویر مدارک تحویلی مرتبط، پروانه دائم منضام باه    -

 و آدرس ایمیل و کد پستی.آخرین آدرس محل سكونت  و شرکت  -سوابق کاری

، نمونه قرارداد به همراه پیوست ها و جداول که تمامی صفحات توسط شرکت کننده ممهور باه  ناقوهشرایط عمومی م -

 .مهر و امضاء شده باشد با قید عبارت )قرائت شده، مورد قبول است(

 .سال اخیر 5جام کار مشابه از کارفرمایان قبلی منضم به قرارداد مربوط به مورد گواهی حسن ان 3ارائه  -

 .وزارت کارتأیید صالحیت از  -

 
 
 
 



 مدارک مورد نياز اشخاص حقوقی

رسامی و آخارین    تغییرات جدید، آگهی تأسایس، روزناماه   همدارک مربوط به ثبت شرکت، آخرین اساسنامه به همرا -

تغییرات در روزنامه رسمی )که امضا کنندگان مجاز و سهامداران در آن مشصص باشد.(، آدرس قاانونی، کاد اقتواادی،    

 .شناسه ملی

 سال اخیر 5مورد گواهی حسن انجام کار مشابه از کارفرمایان قبلی منضم به قرارداد مربوط به  3ارائه -

 تأیید صالحیت معاونت درمان -

، نمونه قرارداد به همراه پیوست ها و جداول که تمامی صفحات توسط شرکت کننده ممهور به ناقوهشرایط عمومی م -

 مهر و امضاء شده باشد با قید عبارت ) قرائت شده، مورد قبول است(

 .اشصاک حقوقی برنده مزایده موظف به معرفی مسئول فنی مجاز می باشند 

  در صورتیكه عدم صحت مدارک ارائه شده از سوی هر یک از متقاضیان شرکت در مناقوه در هار مرحلاه از    :1تذکر مهم

مصتار به رد پیشنهاد ارائه شده، ضبط سپرده شارکت در مناقواه پیشانهاد     مرکز مناقوه برای اعضای کمیسیون محرز گردد، 

 سرا می باشد.دهنده  متصلف و طرح شكایت علیه شرکت مذکور در داد

 پاکت )ج(:محتویات 
حاوی پیشنهاد قیمت ارائه شده توسط شرکت متقاضی برای انجام کار با ذکر مبالغ به شرح جدول فارم پیشانهاد قیمات    

 پیوست به حروف و به رقم که بایستی ممهور به مهر شرکت در پاکت در بسته با لفاف مناسب باشد.
 

 سایر شرایط :

 گونه ترتیب اثری داده نصواهد شد .   به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد موارد خواسته شده هیچ  - 1

 کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مصتار است.  - 2

 مدارک ارسالی مسترد نصواهد شد.  - 3

تهیاه، تكمیال و    هر گونه نقص در مدارک ارسالی موجب حذف پیشنهاد دهنده از دور رقابت خواهد شد، لاذا در   - 4

 ارسال اسناد مزایده و مدارک خواسته شده دقت کافی صورت گیرد. 

بایسات از محال بازدیاد و     ها و شارایط کارفرماا مای    متقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندر  در قرارداد، پیوست  - 5

گوناه عاذر عادم    اطالعات الزم را از مسوولین ذیربط کسب نماید، بدیهی است در صورت برنده شدن در مزایده هار  

 اطالع از نحوه، میزان و شرایط کار مسموع نصواهد بود.   

گونه منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشد  باید اهلیت معامله داشته باشد و هیچ مناقوه متقاضی شرکت در   - 6

 از جمله مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت نباشد. 

 . باشد سال می 1مدت قرارداد   - 7

باوده و   مناقواه ها، جزءالینفاک اوراق   تمامی اوراق قرارداد، شرایط اختواصی، شرایط عمومی، جداول و پیوست  - 8

 باید ممهور به مهر شرکت و امضاء مجاز باشد.  

کننده باشد کمیسیون در بازگشاایی   کنندگان حائز شرایط)حداقل ممكن( یک شرکت در صورتی که تعداد شرکت  - 9

تواند نسبت به انتصاب  بوده و در صورتی که قیمت پیشنهادی مناسب باشد کمیسیون می کننده مصتار پاکت   شرکت

 اقدام نماید.  مناقوه ایشان به عنوان برنده 

 20موظف است از تاریخ ابالغ، ظارف مادت   مناقوه ابالغ خواهد شد و برنده مناقوه نتیجه کمیسیون به برنده   - 11

اقدام و قرارداد مورد اشااره  (نامه بانكی مین حسن انجام معامله)ضمانتروز به استثنا ایام تعطیل نسبت به سپردن تض

  مناقوه تجدید خواهد شد.گردد. در صورت امتناع نفر دوم،  را امضاء نمایند، در غیر این صورت با برنده دوم منعقد می



 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقوه می باشد.  - 11

 بیمارستان :اطالعات ثبتی  -12

 

 2150121070100 شماره ثبت: 14004555893 شناسه ملی: 411443898774 کداقتوادی: 1398913151کدپستی:

 IR 900120000000005231932969    شماره شبای حساب سپرده: محل ثبت: تهران

 

براساس براساس آئین نامه ایمنی پیمانكاران ،دریافت تائیده صالحیت ایمنی واخذ گواهینامه مربوط از اداره کار  -13

آئین نامه ایمنی پیمانكاری)سامانه اخذ گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانكاران سراسر کشاور (تحویال باه    

 واحد بهداشت حرفه ای.

قانون کار، معاینات شغلی کلیه پرسنل )انجام نوع معاینات براساس اظهار نظر مسئول بهداشات   92براساس ماده  -14

 .حرفه ای مرکز(

نون کار و برطبق ارزیابی ونظریه مسئول بهداشت حرفه ای تهیه وسایل حفاظت فردی مناساب  قا91براساس ماده  -15

ومورد تائید برای کارگران دارای مواجهه با عوامل زیان آور وخطرات شغلی با نظرکارشناس بهداشات حرفاه ای   

   .مرکز

یمنای وبهداشات حرفاه ای    براساس آئین نامه ایمنی پیمانكاری ،همكاری وبرنامه ریزی آموزشی جهت آماوز  ا  -16

 .پرسنل بدو استصدام ودوره ای

   .براساس قانون کار ، توقف کار درصورت عدم رعایت ایمنی -17

 براساس قانون کار،آئین نامه آموز  ایمنی ، معرفی نیروی تازه استصدام به واحد بهداشت حرفه ای. -18

 گزار  حوادث شغلی پرسنل به کارشناس بهداشت حرفه ای. -19

 



 


