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آگهی استعالم بها (مناقصه )  اجاره محل کپی و تکثیر اوراق اداری    

بیمارستان شهید دکتربهشتی مراغه در نظر دارد تکثیر اوراق اداری خود را به مدت یکسال با مشخصات مندرج در اسناد پیوست از 
طریق مناقصه واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت میگردد با توجه به متن آگهی وسایر اسناد نسبت به شرکت در مناقصه وارائه 

پیشنهاد خود اقدام نمایند .
نحوه دریافت اسناد مزایده :

متقاضیان عزیز جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۹۶/۱۰/۲۰ لغایت۹۶/۱۰/۲۵ می توانند به طریق ذیل اقدام نمایند 
مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی مراغه ودریافت وچاپ اوراق مناقصه بر روی کاغذ a4 تکرو 

نحوه ارائه پیشنهاد قیمت :
پیشنهاد وسایر اسناد مزایده  در مهلت زمانی ۹۶/۱۰/۲۰ لغایت پایان وقت اداری روز ۹۶/۱۰/۲۵ ساعت (۱۴) به دبیرخانه 

بیمارستان  تحویل داده شود .
تبصره : اسناد مناقصه توسط متقاضی امضائ ومهر شود .

تبصره ۲ : الزم به دکر است متقاضیان محترم تا روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرین تغییرات به سایت دانشگاه مراجعه نمایند 

زمان ومکان پاکات دریافتی : 
زمان جهت  بازگشائی پاکات ابتداء روز ۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰ می باشد .

شرایط مناقصه :
 ۱ -کارفرما از پرداخت هزینه هر تعداد برگ که بدون داشتن معرفی نامه کتبی تکثیر شود خود داری خواهد کرد وهزینه بر عهده 

پیمانکار است .
٢-کارفرما در عقد قرارداد ولغو آن اختیار تام ویک طرفه را دارد .

٣- نرخ اعالم شده از طرف پیمانکار از تاریخ عقد قرارداد به مدت یکسال ثابت وبدون تغییر خواهد بود .
۴- کلیه کسورات قانونی به  عهده پیمانکار خواهد بود .

٥- پیمانکار باید حداقل یک دستگاه فتوکپی ویک دستگاه تکثیر سریع با سرعت باال ودارای گارانتی در محل اتاق تکثیر مستقر در 
بیمارستان شهید بهشتی داشته باشد .

۶- ساعت خدمات چاپ وتکثیر از ۸ صبح لغایت ۱۴ عصر میباشد .
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۷- پیمانکار باید از پشتوانه مالی برای حداقل سه ماه کار بدون دریافت حق الزحمه برخوردار باشد .

۸- هزینه تکثیر در پایان هر ماه بعد از گواهی حسن انجام کار از دایره دبیر خانه وخدمات و واحدها با تایید سرپرست بیمارستان پرداخت 
خواهد شد .

۹- پیمانکار متعهد میشود تکثیر بر گها را در کیفیت عالی واز برگ۸۰ گرمی استفاده نماید ودر غیر اینصورت هزینه ای جهت اوراق 
تکثیر محاسبه وپرداخت نخواهد شد .

۱۰- پیمانکار متعهد میشود که اوراق چاپ وتکثیر ًهر روز  را همان روز انجام داده واز انباشته شدن کارها ی تکثیر جلو گیری کند .
۱۱- تهیه کلیه مواد الزم چاپ وتکثیر ، لوازم مصرفی ماشین آالت ، تعمیر وتعویض قطعات وهرنوع هزینه دیگر ی که در راستای 

قرارداد باشد بر عهده پیمانکار است .
۱٢- کار فرما یک اتاق را به عنوان محل کار در اختیار پیمانکار قرار می دهدکه پیمانکاران بایداز محل بازدیدونسبت به اجاره آن محل 

قیمت پیشنهادی ارائه نمایند.
۱٣- در صورت مراجعه مراکز جهت تکثیر نر خهای اداره کامال رعایت شده وکار اداره در اولویت قرار گیرد .

۱۴- پیمانکار متعهد می باشد در صورت مرخصی متصدی چاپ وتکثیر نسبت به جانشین نمودن آن اقدام نماید بطوری که در هیچ روز 
کاری واحد تکثیر تعطیل نباشد .

۱٥- شرکت کنندگان در مناقصه بر اساس دستورالعملها باید مورد تایید حراست قرار گیرند .
۱۶ مبلغ ۱۰ درصد هر پرداختی بابت حسن انجام کار از پیمانکار کسر میگردد . 

  ٢۱-برنده مناقصه می بایست از کلیه شرایط وامکانات موجود درواحد فوق  بازدید بعمل آورد که پس از انعقاد قرارداد 
هیچ ادعایی دال بر جهل به موضوع مسموع نمی باشد . 

۱۶- دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است . 
 ۱۷-شرکت کنندگان اقرار می نماید مشمول قانون  منع مداخله کارکنان دولت در معامالت نمی باشد. 

۱۸-شرکت در مناقصه وارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف تعیین شده از سوی واحد مناقصه گزار است .
۱۹- به پیشنهادات مبهم ،مشروط وپیشنهاداتی که پس از موعد مقرر واصل گردد تر تیب اثر نخواهد داد .

٢۰- در صورت وجود مستنداتی دال بر عدم رضایت مناقصه گزار شخص شرکت کننده در طی مناقصه طی سالهای قبل ،مدارک 
دریافتی وی در کمیسیون مناقصه مفتوح نمی شود .

٢۱- هرگاه مناقصه  گزار از اجرای خدمات وانعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد تضمین شرکت مستردوبه نفع مناقصه گزار 
ضبط خواهدشد وبرنده حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت وبه برنده دوم واگذار خواهدشد. 

٢٢-متقاضی  موظف است درانتخاب افراد شاغل به منظور انجام کارباهماهنگی کارفرما اقدام نماید و متعهد به رعایت مسائل اخالقی 
وشئونات مذهبی باشد .

٢٣- کارفرما نسبت به عقد قرارداد ولغو آن، اختیارتام ویکطرفه دارد وچنانچه به هردلیل از کیفیت کارپیمانکارراضی نباشد قرارداد فی 
مابین بصورت یکطرفه ازناحیه کارفرما فسخ خواهد شد . درضمن مرجع تشخیص کیفیت کار پیمانکار خود کارفرما می باشد . 

٢٥- در صورت اتمام قرارداد تا تعیین پیمانکار جدید متقاضی موظف می باشد موضوع قرارداد را با نرخهای اعالمی انجام نماید .
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محتویات پاکت پیشنهادی :
۱-تصویر اسناد مناقصه که تمام صفحات آن ممضی به امضاءمناقصه گر

٢-مشخصات مناقصه گر در جدول پیشنهاد قیمت 
٣-پیشنهاد قیمت طبق جدول ارائه شده

۴-واریزمبلغ سپرده جهت شرکت درمناقصه ٢٥.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشدکه بایستی به حساب درمان بیمارستان شهید بهشتی به شماره 
٢۱۷۸۱۹۰۴٢۹۰۰۴نزد بانک ملی شعبه اوحدی واریز گردد.

٥-بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ ٤٠٠٠٠٠ ریال به حساب درمان بیمارستان شهید بهشتی به شماره ٢١۷۸١۹٠٤٢۹٠٠٤ نزدبانک 
ملی شعبه اوحدی مراغه  واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال شود.

 جدول  پیشنهاد قیمت بر اساس مشخصات مندرج در سایر اوراق مناقصه 
اینجانب ...............به عنوان نماینده صالحیتدار شرکت ................پس از بررسی وپذیرش تعهد 
ومسئولیت در مورد مطالب ومندرجات آگهی وشرایط مناقصه وپس از بازدید از محل وبا اطالع کامل از 

شرایط کار مبلغ پیشنهادی خود را به تر تیب ذیل اعالم مینمایم .
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