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  دانشگاه علوم پزشکی بابل)معاونت بهداشتی قرارداد خرید خدمات امور نقلیه اي و حمل و نقل نمونه (

معاونت بهداشـتی  این قرارداد فی مابین ، به شماره..........................................مورخ.................................... کمیسیون مناقصات دانشگاه نتیجه صورتجلسهبه موجب 
دفتـر   - بهداشـت معاونـت   -بـاغ فـردوس  میـدان   -به نشـانی: بابـل    - بهداشتیمعاون انیان مصطفی جودانشگاه علوم پزشکی بابل به نمایندگی آقاي دکتر 

مـدیر  ........................بـه شـماره شناسـنامه   .................فرزنـد .........................................................ازیک سووآقاي بعنوان کارفرما ...........................................تلفن-معاونت 
ساله بـه نشـانی :   .............وتاریخ اعتبار .................................مورخ   ................................................و با پروانه فعالیت شماره   .............................................شرکت/موسسه

کلیه مکاتبـات بـه آدرس طـرفین قـانونی بـوده      به شرح مفاد ذیل منعقد می گردد . ازسوي دیگراربعنوان پیمانک.......................وتلفن. ...................................بابل.
  ساعت به یکدیگر مطلع نمایند. 48وحکم ابالغ دارد وهریک مکلفند تغییر آدرس را ظرف 

   :: موضوع قرارداد 1* ماده 

 شهري وروستائی تحـت پوشـش آن  جامع ،بهداشتی درمعاونت بهداشتی ومراکزو انجام امور محوله اداري جهت کارفرماحمل و نقل و سرویس دهی کارکنان 
وموارد مشابه دیگر(بانظرکارفرما)ویک دستگاه اتومبیل وانت نیسـان جهـت حمـل بـار     L90.سمند.به باال)ازنوع پژو95دستگاه اتومبیل سواري سالم(مدل53با

  و................جهت خدمت درمناطق صعب العبور.ویکدستگاه خودرو کمک دارنظیرپیکاپ، کاپرا،نیسان رونیز 

  : : مدت قرارداد  2* ماده 

  .بمدت یکسال شمسی می باشد  31/3/1400 لغایت 1/4/1399ازتاریخ 

   مبلغ قرارداد::  3* ماده 

رابـر مقـررات قابـل    کسـور قـانونی ب  از کسر ورعایت ماده یک موضوع قراردادمحاسبه و پسمبلغ قر ارداد بر اساس عملکرد و ارائه خدمات با نرخ تعیین شده 
  پرداخت می باشد.

  تعهدات پیمانکار: 4ماده *

از اماکن عمومی و نیروي انتظـامی و گـواهی    صالحیت پیمانکار متعهد گردید رانندگانی که بکار می گمارد از سالمت جسمی و روانی و داراي تائیدیه  :1-4
در صـورت عـدم رضـایت کارفرمـا ،     که ده کرو خدمات گیرنده را معاونت بوده و رعایت آداب و شئونات اسالمی و اداري با پرسنل وسوء پیشینه عدم اعتیاد 

  بهره بردار می باشد). و واحد حراست(نظارت این امر به عهده نماید .می نسبت به تعویض آن اقدام پیمانکار

معرفی ، تااقدامات الزم توسط واحدهاي مرتبط معمـول   به کارفرماتمامی رانندگان وخودروها را جهت ارزیابی وتائید صالحیت متعهد گردید  : پیمانکار2-4 
  وسپس بکارگیري نمایند.

صـفحه دوم  کـارت ملـی و   تحویل کپـی  سال سابقه رانندگی  باشـد( 5دارايسال سن و65وحداکثر 23شده باید متاهل ،حداقل یريبکار گهاي راننده :  3-4
  . )الزامی است معاونتبه واحد حراست رانندگان شناسنامه 

ي بیمـه  پیمانکار متعهد می گردد جهت انجام تعهدات خود از وسایل نقلیه کافی و مناسب ، سالم و کولردار ، تمیز و مطمئن ، فاقـد نقـص فنـی و دارا   : 4-4
  می باشند در اختیار کارفرما قرار دهد.(آژانس)بیمه مسافربري نظر تحت  سرنشین و دیه ( شخص ثالث ) و اتومبیل هائی که عنوان عمومی و
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)دراختیارواحدنقلیـه معاونـت قراردهـدتادرجهت جابجـائی پرسـنل مرکـز       14:30صـبح)لغایت( 7خودرو ها را در اول وقـت اداري( پیمانکارمتعهدگردید : 5-4
  می باشد. غیراداريکاررو براي دراین مدت استفاده خودهر ویا روستا انجام وظیفه نماید. درسطح ش

  .درتمامی ساعات اداري حتی ایام تعطیل جهت انجام امورمربوطه نسبت به کارفرما پاسخگو می باشد )وي یا نماینده تام االختیار( پیمانکار : 6-4

  کامل استفاده نماید.،ازخودروهاي داراي تجهیزات سفروایمنی محوله  انجام ماموریت هاي اداريمکلف هست جهت :پیمانکار 7-4

ه کـ  درخواست کارفرما انجام دهد .درصورت عدم همکاري و تاخیردرارائه خدمتمطابق پیمانکار متعهد گردیده موضوع قرارداد را بنحو احسن و اکمل : 8-4
اخطـار کتبـی از سـوي کارفرمـا بـه       سـه ازحق الزحمه پیمانکارکسرخواهدشـد و در صـورت صـدور     شده و جریمهروز30/1به میزان شود   منجر به خسارت

  از پیمانکار سلب می شود . یاعتراضهرگونه د و حق فسخ نمایکارفرمـا می تواند بطـور یکـجانبه قرارداد را  ،پیمانکار 

  جزعاً و کالً به غیر ندارد . ،: پیمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد  9-4

قراردادي و اسـتخدامی اعـم از رسـمی و غیـر     -رابطه اداري ه بکار می گیرد کارکنان او بوده و هیچ گونه : پیمانکار متعهد میگردد تمامی رانندگانی ک 10-4
  رسمی با کارفرما ندارند . 

 ونبرابرقـان  رشود پیمانکا دانشگاه و کارکنان وي  : چنانچه در اثر بی توجهی و قصور و یا نقص فنی وسایل نقلیه بکار گرفته شده منجر به خسارت به 11-4
  اعم از جانی و مالی می باشد . وارده جبران خسارات مکلف به

  خدمت معاونت بهداشتی بابل,, متمایز نماید.  خودروپیمانکارموظف است اتومبیلهاي خودرا با نصب تابلوي پشت شیشه تحت عنوان ,,: 12-4

 ،ساعات شبانه روزحتی ایـام تعطیـل  درتمامی اداري : پیمانکار متعهد می گردد در صورت نیاز کارفرما و با هماهنگی قبلی جهت انجام ماموریت هاي  13-4
  اتومبیل مناسب در اختیار کارفرما قرار دهد .

  پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد.باشد که  باال به5139حداقل : مدل ماشین هاي مورد استفاده براي انجام امور محوله 14-4

استاندارد باشند و استفاده از سایر خودرو بـا سـوخت گـاز مـایع بـدون       CNGو یا  ،گازوئیل: تمامی خودروهاي بکار گرفته شده باید از نوع بنزین سوز15-4
  مجوز و متفرقه اکیداً ممنوع است .

  :تامین سوخت وتجهزات سفر قبل ازشروع ماموریت الزامی بوده تا موجب اتالف وقت مامورین واختالل درروند ماموریت نگردد. 16-4

را رعایت نموده است در صورتیکه خـالف آن ثابـت شـود عـالوه بـر       1337مصوبه دیماه  :پیمانکار اقرار نموده که قانون  منع مداخله کارکنان دولت 17-4 
  .خسارت ، کارفرما می تواند قرارداد را لغو نماید  جبران

  پروانه کسب پیمانکارازتاریخ انعقاد حداقل یکسال داراي اعتبار باشد.:  18-4

پیمانکار موظف است یک نسخه از قرارداد را جهت اطالع و آگاهی رانندگان در دسترس آنان قرار دهـد و از چگـونگی و شـرح وظـایف خـود مطلـع        : 19-4
  .باشند

تسـلیم کارفرمـا نمایـد . چنانچـه      تعهـدات بعنـوان حسـن انجـام     %کل مبلغ قـراردادرا 10به ارزش  ضمانت نامه معتبر بانکی: پیمانکار متعهد گردید  20-4
پیمانکـار،مبلغ   پیمانکاریک یاکلیه تعهدات خودرابه طور جزئی یاکلی انجام ننماید و یا موجب ضرر و زیان کارفرما شودعالوه برجلوگیري ازپرداخت مطالبات
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رحق هیچگونه اعتراضـی  نفع دولت ضبط خواهدشدوپیمانکابدون انجام تشریفات اداري و یا قضائی ویا ابالغ رسمی دیگربه تعهدات،حسن انجام نامه  ضمانت
  .نخواهد داشت

ی اي بـه پیمانکـار داشـته    پرداختـ مـاه  3ا نتواند به هردلیلی بمدت ازتوانائی مالی وفنی برخودار بوده تاچنانچه کارفرم: پیمانکار اقرار واذعان نموده که 21-4
   قوق ومزایاي رانندگان خویش اقدام نماید.، پیمانکار بدون هرگونه اعتراضی نسبت به پرداخت حباشد

  : پیمانکار مکلف است مبلغ اجاره بهاء محل را درپایان هرماه واریز وفیش آن را به حسابداري تحویل نماید.22-4

  :تعهدات کارفرما :5ماده 

    افزایش یاکاهش متناسباًمحاسبه وپرداخت میشود.ه صالح بداند افزایش یا کاهش دهد.هزینه هرموقع ک را %سقف قرارداد25کارفرما میتواند تا:  1-5

ر صدور مجوز ماموریت جهت انجام سرویس بعهده مسئول نقلیه و یا جانشین وي بوده و در اجراي مفاد ایـن پیمـان نظـارت مسـتقیم دارد و پیمانکـا      : 2-5
  . میباشدهمکاري  ملزم به

که پـس  ) 4واخذ امتیاز الزم برابر چک لیست نظارت (پیو ست شماره مربوطه  برگ ماموریت پرداخت حق الزحمه پیمانکار با درخواست کتبی و ارائه  :3-5
قابـل پرداخـت   معاونت مالی  امور پس از کسر کسور قانونی ( بیمه و مالیات ) توسطو  مقرراتبرابر در پایان هر ماه اجرائی تائید مدیر واز گواهی واحد نقلیه 

  می باشد . 

  :پرداخت حق الزحمه پیمانکار در هر ماه منوط به ارائه مفاصا حساب ماه قبل حق الزحمه رانندگان خواهد بود.  4-5

  نماید .  فسخ: کارفرما می تواند بر اساس دستورالعمل هاي صادره و قوانین کشور بطور یک جانبه قرارداد را  5-5

ته وپیمانکـار ملـزم   نداشادفرایند اجراي قراردهاي انژي ویاسهمیه بندي وتعیین نرخ جدید ازسوي دولت تاثیري در درشرایط توزیع حاملهرگونه تغییر: 6-5
  .  پیش بینی هاي الزم را درارائه قیمت پیشنهادي خواهد نمودوموضوع قراردا وارائه سرویس الزم می باشد. بدیهی است پیمانکار به رعایت مفاد

  سرنشین تکمیل شده و در اختیار واحد نقلیه قرار می گیرد.درصورت لزوم چک لیست رضایتمندي ازنحوه خدمات ارائه شده راننده، توسط مامور:7-5

مـورد   نکارفرما هیچگونه تعهدي جهت استخدام و دعاوي در محاکم ذیصالح نسبت به پیمانکار و نیروهاي وي را نداشته و از هر گونه مسئولیتی در ای :8-5
  .مبرا بوده و کلیه تعهدات ذیربط بعهده پیمانکار می باشد 

  :6ماده

هرکـدام حکـم واحـد     تهیه و تنظیم شده کـه پـس از امضـاء طـرفین     امورقراردادها)مالی و  -کارفرما -پیمانکار(نسخه چهاربند و  30ماده و 6قرارداد دراین 
    ./قالزم االجرا می باشد داشته و

  مصطفی جوانیاندکتر                       .........................................آقاي 

  ورئیس مرکزبهداشت بابل بهداشتیمعاون                                             ..................مدیرموسسه اتومبیل کرایه       
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  3فرم شماره(( برگه پیشنهادقیمت ))                          

  
..................... بــــــه اینجانــــــب ....................................... فرزند/مــــــدیرعامل ........................ بــــــه شــــــماره ملی/شــــــماره ثبــــــت شــــــرکت .........

و کسب اطالعات دقیق از چگونگی قیمت وفعالیت ،پیشنهاد قیمت خود را به شـرح  آدرس.............................وتلفن............................... ضمن بازدید از محل اجاره 
دانشگاه را مراعات نمایم وبه افراد دیگري درایـن کـار شـریک     بهداشتی درمانی گردم ،متعهد می شوم قوانینمناقصه ذیل اعالم میدارم . وچنانچه برنده این 

ظرف مدت یک هفته از زمان ابالغ برنده ، نسبت به را تا پایان قراردادرعایت نموده و 1337ویاواگذارننمایم وقانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دیماه 
  م اجراي کار را با تائید مسئول مربوطه در محل واگذاري فراهم و آماده فعالیت نمایم ./قاقدام و تمامی لواز مناقصهعقد قرارداد(نمونه پیوست)طبق شرایط 

 

ــ   نقلیـه  مبلـغ پیشــنهادي اجـاره بهــاء بخشـی از ســاختمان       ه ماهیانــه  بـه عــدد..................................... ریـال و ســالیانه بـه مبلغ.................................................ب
    اشد.حروف................................................................................................................ریال می ب

  

بــــه و ماهیانــــه  بــــه عــــدد..................................... ریــــال و ســــاالنه بــــه مبلــــغ ..............................ریــــال   ارائــــه خــــدماتمبلــــغ پیشــــنهادي 
  ............ریال می باشد.حروف............................................................................................................

  

  

  با حروف می باشد.یالی با حروف، مالك اعالم قیمت، تذکر مهم : درصورت عدم همخوانی  مبلغ ر

  

  

  نام ونام خانوادگی : .............................                                                                   

 مهر وامضاء فرد حقیقی/حقوقی                                                                                              
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  1فرم شماره                                                                             )))شرایط عمومی(((                                            
  واگذاري امور حمل و نقل معاونت بهداشتیموضوع مناقصه : -1
تامین وسیله نقلیه و انجام امور حمل و نقل و سرویس دهـی کارکنـان در انجـام امـور اداري ، بهداشـتی و         شرح مختصري از مشخصات و مقادیر کار : -2

و 90ال  .سـمند . به باال ) از نوع  پژو  95دستگاه اتومبیل سواري سالم ( مدل  59درمانی در معاونت بهداشتی و مراکز شهري و روستایی تحت پوشش آن با 
جهـت خـدمت   موارد مشابه دیگر(بانظرکارما)  و یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان جهت حمل بار ویکدستگاه خودرو کمک دار نظیرپیکاب ، کاپرا ،  پـاترول  

 دستگاه)61(جمعاًدرمناطق صعب العبور.
  ) ماه 12مدت اجراي کار : دوازده ( – 4               ریا ل )میلیارد20  ( حدود اعتبارات تقریبی ورد اولیه :آمبلغ بر -3
    دستگاه نظارت : معاونت بهداشتی    - 6                                                         کار فرما : معاونت بهداشتی   -5
  در مناقصه :تضمین شرکت  -8                                دستگاه مناقصه گذار : دانشگاه علوم پزشکی بابل – 7

  میلیون تومان ) ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل با حداقل سه ما ه اعتبار یکصدمعادل (  000/000/000/1ارائه مبلغ  -الف 
  بانک ملت شعبه سبز میدان بابل 1475777737یا ارائه فیش واریزي مبلغ فوق الذکر به شماره حساب جاري  –ب 
  به فروش می رسد . 17/3/9139لغایت     30/9139/ 10در ساعتهاي اداري از تاریخ اسناد مناقصه  – 9

  نشانی محل فروش اسناد مناقصه : معاونت بهداشتی    – 10
بانـک ملـی  شـعبه     2178455012008هزار تومان ) است که باید به شماره حساب جـاري   پنجاهریال معادل (  000/500قیمت اسناد مناقصه مبلغ  -11

  مرکزي بابل بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل واریز گردد .
  دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار است . -12
می باشد .در ارسال و یا تحویل اسناد باید بنحوي عمل شود تـا   22/3/9139مورخ  شنبه روزپنج 15تاساعت 11/3/99ازتاریخمهلت تسلیم پیشنهاد ها  -13

  نی ترتیب اثر داده نمی شود.بسته هاي ارسالی پایان مهلت تعیی در موعد مقرر تحویل دانشگاه گردد.و به
  نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها : واحد حراست دانشگاه علوم پزشکی بابل   -14
  با ارائه معرفی نامه تحویل خواهد شد .آن نماینده اشخاص حقیقی وحقو قی ویا مناقصه به اسناد و مدارك  – 15
  همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود .ر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاددهنده برسدوباید به مهفرم  جمله اینتمام اسنادمناقصه از -16
  شود.میقرائت  و دفتر معاونت توسعه وجلسه کمیسیون مناقصه بازدر 24/03/1399 صبح 11:30پیشنهاد هاي واصله  در روز سه شنبه  ساعت  -17
  . برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس  آئین نامه تعیین برنده مناقصه و آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه و دیگر مقررات تعیین می شود -18

 یا به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس:  (www.mubabol.ac.ir) سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی بابل به آدرس : جهت آگاهی بیشتربه
 http://iets.mporg.ir. مراجعه نمایند    

    ریال می باشد. 000/400/2قیمت پایه اجاره اتاق نقلیه  -19
  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. -20
  
  

  "قرائت شد ومورد قبول است"                                                                      
  مهروامضاء شرکت                                                                             
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تاریخ :دانشگاه علوم پزشکی                                                      
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2226109، فاکس :   2229591 -5تلفن :  –خیابان گنج افراوز  –بابل   

        WWW.mubabol.ac.irپست الکترونیک :                                        

  
  2فرم شماره                                                        »»سایر شرایط مناقصه ««                                                            

  
  قرار خواهد گرفت .عالوه بر مراتبی که در آگهی  دعوتنامه این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه زیر نیز در این مناقصه مورد عمل 

(الف) و (ب) و (ج)  می باشد ،بترتیـب   سته و الك و مهر شده که محتوي پاکت سر ب (لفافه)داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در پاکت -1
  بندهاي بعدي تنظیم ودر موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید . 

است که حسب مورد در داخل یکی از پاکت هاي (الف) یا (ب) یا (ج) قـرار داده   5و4و3بند هاي  روحهناد و مدارك مشاس یتمام :مناقصهاسنادمنظور از  -2
  می شوند .

  در پاکت (الف) فقط اصل ضمانتنامه بانکی یا (اصل رسید بانکی مبلغ واریزي ) تضمین شرکت در مناقصه قرار داده شود . )3
 چنانچه شرکتهایی بااین موسسه طرف قراردادمی باشند وداراي مطالبات مالی هستند پس از درخواست کتبی وتائید مـدیریت مـالی از ارائـه مجـدد     تذکر:

  ضمانت نامه معاف می باشند.(تائیدیه درپاکت الف قرارگیرد)
  مدارك و اسنادي که باید در پاکت (ب) قرار داده شود عبارتند از : -4
  ك شرکت در مناقصه باید طبق شرح مندرج در شرایط عمومی مناقصه تهیه گردد .مدار -1-4
  اساسنامه شرکتمصدق تصویر  -2-4
  آگهی تاسیس در روزنامه رسمی  مصدق تصویر  -3-4
  آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی ( در صورتیکه شرکت تغییرات داشته باشد) .مصدق تصویر  -4-4
  کار در موسسات  سوابق حسن انجام  -5-4
  آدرس قانونی شرکت با شماره تلفن و فاکس امضاء و مهر شده . -6-4
رت برگه شرایط عمومی مناقصه  ونمونه قرارداد و برگ شرایط اختصاصی مناقصه که تمام صفحات توسط پیمانکار مهر و امضاء شده باشـد بـا قیـدعبا    -7-4

  »» .قرائت شد و مورد قبول است «« 
  پروانه کسب ازاتحادیه اتومبیل کرایه.عیین صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی ویایکبرگ ت – 8-4

  توجه:  اسناد و مدارك مناقصه که از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار داده شده است باید بر
شده و همراه سایر مدارك در خواستی در پاکت (ب) به دستگاه مناقصـه گـزار تسـلیم     طبق شرایط مناقصه و سایر دستورا لعملها و مقررات تکمیل و تنظیم

  گردد .
می  : در صورت تکمیل نبودن یک یا چند مورد از اسناد فوق ، کارفرما در رد پیشنهاد دهنده مختار بوده و پاکت ( ج) شرکت ناگشوده عودت داده 1تبصره 

  شود
حیث کامل ، بدون قید و شرط  و هیچ نوع ابهام ، خدشه و عیب و نقـص بـوده و قلـم خـوردگی نداشـته باشـد . در        پیشنهاد هاي مناقصه باید از هر -9-4

پیشـنهاد  صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارك مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و بر خالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کـافی آن  
  ن مناقصه اقدامهاي قانونی الزم در مورد آنان به عمل خواهد آورد  .وقط می باشد و کمیسیمردود و از درجه اعتبار سا

ه و بـه  پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارك مناقصه را بدون تغییر ،حذف و یا قرار دادن پیش شرط آن را تکمیل ، تنظیم و مهر و امضـاء نمـود   -10-4
ف بـا کمیسـیون   دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید . چنانچه بعضی از اوراق تعهد آور سهوا مهر و امضاء نشده باشد پیشنهاد ناقص و تشخیص و تعیین تکلیـ 

  مناقصه خواهد بود .
 مانند رضایت نامه کاري از سایردسـتگاهها درخواسـت  چنانچه دستگاه مناقصه گزار اسناد و مدارکی را می خواهد که در شرایط عمومی و اختصاصی -11-4

  . قراردهددر پاکت (ب)  بایدضمن اعال م آنها نیز گرمناقصه نشده است 
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2226109، فاکس :   2229591 -5تلفن :  –خیابان گنج افراوز  –بابل   
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  .ایست برابر اصل شده و ارسال گرددخواسته شده می ب*تذکر مهم :کلیه اسناد 

  اسناد و مدارکی که باید در پاکت ( ج) قرار داده شود عبارتند از : -5
پیوستی تکمیل و مهر و امضـاء   3عدد و حروف بصورت خوانا با امضاء مقام مجاز و مهر شرکت که در فرم شماره بامحتوي پاکت ج  قیمت پیشنهادي  -5-1

  .شده باشد 
  پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدي بالفاصله مسترد می شود . -13
% کل قرارداد و پس از امضاء و مبادلـه قـرارداد فـی مـابین     10-%5حسن انجام تعهدات به ماخذ وم پس از تسلیم ضمانتنامه بانکی تضمین برنده نفر د -14

  مسترد خواهد شد .
  مناقصه گذار میتواند نسبت به بازگشائی پاکت اقدام نماید. قیمت پایه، تذکرمهم: درصورتیکه تعداد مناقصه گران یک نفر باشد باتوجه به 

  هزینه چاپ آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد .  -15
  
  
  

                                         
  قرائت شد وموردقبول است                                                          ه زاهدپاشاعین الدکتر                                     

  شرکت/آقاي.......................                                                   معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه                        
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                                                     بابل - جویبار سراسري محترم نمایندگی  روزنامهدفتر
         113/99شماره مناقصه                                                                             آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي   موضوع:   

  .است برابر مقررات اقدام ونتیجه به این معاونت اعالم گردد شایستهارسال  میگردد ،در یک نوبت  ، درجآگهی مناقصه بشرح متن ذیل جهت  بااحترام ،

  واگذاري امور حمل و نقل معاونت بهداشتیموضوع مناقصه : -1
تامین وسیله نقلیه و انجام امور حمل و نقل و سرویس دهـی کارکنـان در انجـام امـور اداري ، بهداشـتی و         شرح مختصري از مشخصات و مقادیر کار : -2

و 90ال  .سـمند . به باال ) از نوع  پژو  95دستگاه اتومبیل سواري سالم ( مدل  59درمانی در معاونت بهداشتی و مراکز شهري و روستایی تحت پوشش آن با 
کارما)  و یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان جهت حمل بار ویکدستگاه خودرو کمک دار نظیرپیکاب ، کاپرا ،  پـاترول جهـت خـدمت    موارد مشابه دیگر(بانظر
 دستگاه)61(جمعاًدرمناطق صعب العبور.

  ) ماه 12مدت اجراي کار : دوازده ( – 4               ریا ل )میلیارد20  ( حدود اعتبارات تقریبی ورد اولیه :آمبلغ بر -3
    دستگاه نظارت : معاونت بهداشتی    - 6                                                         کار فرما : معاونت بهداشتی   -5
  مناقصه :تضمین شرکت در  -8                                دستگاه مناقصه گذار : دانشگاه علوم پزشکی بابل – 7

  میلیون تومان ) ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل با حداقل سه ما ه اعتباریکصد معادل (  000/000/000/1ارائه مبلغ  -الف 
  بانک ملت شعبه سبز میدان بابل 1475777737یا ارائه فیش واریزي مبلغ فوق الذکر به شماره حساب جاري  –ب 
  به فروش می رسد . 17/3/9139لغایت     30/9139/ 10ساعتهاي اداري از تاریخ اسناد مناقصه در  – 9

  نشانی محل فروش اسناد مناقصه : معاونت بهداشتی    – 10
بانـک ملـی  شـعبه     2178455012008ریال معادل ( پنجاه هزار تومان ) است که باید به شماره حساب جـاري   000/500قیمت اسناد مناقصه مبلغ  -11

  بابل بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل واریز گردد .مرکزي 
  دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار است . -12
می باشد .در ارسال و یا تحویل اسناد باید بنحوي عمل شود تـا   22/3/9139شنبه مورخ  روزپنج 15تاساعت 11/3/99ازتاریخمهلت تسلیم پیشنهاد ها  -13

  نی ترتیب اثر داده نمی شود.بسته هاي ارسالی پایان مهلت تعیی مقرر تحویل دانشگاه گردد.و به در موعد
  نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها : واحد حراست دانشگاه علوم پزشکی بابل   -14
  .اسناد و مدارك مناقصه به اشخاص حقیقی وحقو قی ویا نماینده آن با ارائه معرفی نامه تحویل خواهد شد  – 15
  تمام اسنادمناقصه ازجمله این فرم باید به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاددهنده برسدوهمراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود . -16
  شود.دفتر معاونت توسعه وجلسه کمیسیون مناقصه باز و قرائت میدر 24/03/1399 صبح 11:30پیشنهاد هاي واصله  در روز سه شنبه  ساعت  -17
  . برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس  آئین نامه تعیین برنده مناقصه و آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه و دیگر مقررات تعیین می شود -18

 درس:یا به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آ  (www.mubabol.ac.ir) سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی بابل به آدرس : جهت آگاهی بیشتربه
 http://iets.mporg.ir. مراجعه نمایند    

    ریال می باشد. 000/400/2قیمت پایه اجاره اتاق نقلیه  -19
  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. -20

 دکتر عین ا...زاهدپاشا                                                                                                                        
                                  معاون توسعه مدیریت و منابع 


