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 شرکت در مناقصه شرایط اختصاصی 

 انبیمار  خرید لباس

موءسسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه)س( )بیمارستان محب  

 کوثر (

  

و گان یک خرید لباس ) مردانه، زنانه موضوع مناقصه عبارت است از   -1

دست در هر ماه در سایز   1011بیماران به تعداد تقریبی بار مصرف( 

ک، کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ بر اساس سفارش های خیلی کوچ

جزء الینفک که  خریدارو مطابق نمونه های تایید شده توسط  خریدار

 می باشد.  توافق

بر اساس شرایط مورد نظر از لباس بیماران تغییر مدل و رنگ  -2

 می باشد.  خریداراختیارات 

غ اعالمی از درصد تاثیری در مبل 20افزایش یا کاهش سفارشات تا سقف  -3

 نخواهد داشت. فروشندهسوی 

 یک سال شمسیبه مدت  1333/ 13/ 31لغایت  1331/ 11/ 11 خیاز تار توافقمدت  -4

  .باشد مي

، خریداردر محل و تحویل  توافقلباس موضوع  خرید هر دستبه ازای  -0

............. لاير معادل ................مبلغ .................

................ ..............................................

پرداخت  فروشندهبراساس ضوابط و مقررات به  خریدارتومان از سوی 

 خواهد شد. 

متعهد است در پایان هر ماه نسبت به ارائه فاکتور فروش  فروشنده -6

بررسی و اقدام نماید. که پس از  خریداراقالم تحویلی به انبار 

ماه از تاریخ دو ظرف مدت صدور رسید انبار،  و خریدارتایید ناظر 

 تحویل قابل پرداخت می باشد.

و تضمین انجام  توافقسن اجرای موظف است  به منظور ح فروشنده -7

نسبت به صدور و تحویل یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ تعهدات، 

اقدام نماید.  خریداردر وجه  میلیون تومان چهلمعادل  لاير 411/ 111/111

و در صورت رعایت کامل آن قابل  توافقتضمین ارائه شده پس از اتمام 

 فروشندهجبران خسارات وارده احتمالی توسط بدیهی است  استرداد است.

 از محل ضمانت نامه بالمانع می باشد. خریداربه 

جزء الینفک این که شرایط شرکت در مناقصه متعهد می شود نسبت به رعایت  فروشنده -1

  ، اقدام الزم به عمل آورد.شدمی با توافق

 خریدارمتعهد است نماینده تام االختیار خود را کتبًا به  فروشنده -3

 معرفی نماید. 

متعهد است نسبت به حفظ نظم و مقررات و همچنین رعایت  فروشنده -11

  .ارکنان خود در محل کار اقدام کندشئونات اخالقي از طرف ک

ع مداخله کارکنان دولت ناقرار می نماید مشمول قانون م فروشنده -11

 نمی باشد.

متعهد است نسبت به دوخت و تحویل یک نمونه از هر سایز  فروشنده -12

نمونه تحویلی پس از کنترل از حیث ثبات رنگ ،آب  .اقدام نماید

به  توافقرفتگی پارچه و مطابقت با استانداردهای مربوطه تا پایان 

 نگهداری خواهد شد.عنوان نمونه قابل استناد 

 را كالً یا جزًا به غیر ندارد.  توافقحق انتقال موضوع  شندهفرو -13
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اقرار می نماید توانایی و تخصص الزم جهت تولید و تحویل  فروشنده -14

 را مطابق نمونه های ارائه شده دارد. توافقکل اقالم موضوع 

در بسته برچسب دار هردست لباس تولیدی باید در کاورهای نایلونی  -10

بندی ده دستی و تک سایزی که به نخ نایلونی بسته شده باشد ، تحویل 

ضمنا درج لگوی بیمارستان بر روی بسته های  گردد. خریدارانبار 

 الزامی است. خریدارنایلونی و هر دست لباس بر حسب نظر 

صرفًا  خریداردر صورت درخواست  توافق، تمدید توافقدر پایان مدت  -16

با شرایط تعیین شده درمتن ) بدون افزایش نرخ(  به مدت دو ماه

 باشد. قابل اجرا می توافق

رعایت کلیه قوانین و مقررات اداری بیمارستان و سایر مقررات اعالم  -17

 الزامی است. فروشندهبه  خریدارشده از سوی 

 

 

 

 

 

 

نسبت به تحویل سفارشات ظرف مدت از زمان سفارش  متعهد است فروشنده -11

 نماید. ساعت اقدام  41

متعهد است کیفیت پارچه، دوخت، رنگ و مدل لباس با نمونه  فروشنده -13

در صورت عدم مطابقت داشته باشد.  توافقمورد توافق تا پایان 

مطابقت البسه تحویلی با نمونه ی مورد استناد به ازای هر دست لباس 

نامتناسب از نظر عوامل فوق یا لباس عودت گردیده و یا حسب نظر 

 شمول جرائم خواهد شد.م خریدار

متعهد است در صورت هر گونه مشکل در دوخت و یا تغییر  فروشنده -21

ضمن تحویل گرفتن موارد اشکال دار ، در حداقل زمان  ،احتمالی رنگ

 نسبت به رفع مشکل اقدام نماید. 

، لباس جهت بخش گردشگری سالمت خریداردر خصوص سفارشات ویژه از سوی  -21

 عمل خواهد شد. فروشندهتوافق جداگانه با  طبقبچه گانه و شیر دهی 

جهت نظارت بر نحوه صحیح انجام کار و تعهدات، نماینده ای از سوی  -22

خواهد  توافقشد که مسئول نظارت بر اجرای درست تعیین خواهد  خریدار

می  توافقمنوط به تایید ناظر  فروشندهبود. کلیه پرداخت ها به 

 باشد.

که مورد توافق قرار  توافقک از مفاد به هر ی فروشندهکه  در صورتی -23

مشمول جریمه خواهد  توافقگرفته است پایبند نباشد با گزارش ناظر 

 شد. جرائم به شرح زیر می باشد.

 معاون اجرایی بیمارستانسوی با ابالغ از بار اول تذکر کتبی  -24

حویلی به درصد مبلغ فاکتور اقالم ت 0بار دوم تذکر کتبی و کسر  -20

 ا ابالغ از سوی معاون اجرایی بیمارستانب خریدارانبار 

درصد مبلغ فاکتور اقالم تحویلی به  11بار سوم تذکر کتبی و کسر  -26

 نغ از سوی معاون اجرایی بیمارستابا ابال خریدارانبار 

و ضبط تضمین حسن انجام تعهدات به نفع  توافقبار چهارم فسخ  -27

 با ابالغ از سوی معاون اجرایی بیمارستان خریدار
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