
 2 از 1 صفحه

 

قرائت شد مورد قبول است.                         خریدارنماینده 

مجازمتقاضی و امضای  مهرمحل          تایید و محل امضا 

 03743 - 03132144آباد ) خیابان  اسدآبادی ( خیابان شهید فرااهنی پور ، بیمارستان کورث  تلفن یوسف  32تهران، خیابان : آردس 

 « مرحله اییک  عمومی شركت در مناقصه عمومی شرایط »

 بیمارستان محب كوثر   بیماران و كاركنان یغذاخرید 
 

شررک  ييالر و و وا رر شررايط و     به ير ز شرايط با راتامین غذای بیماران و کارکنان در نظر دارد بیمارستان محب کوثر        
   ذار نماير.  واگ له ایمرح يک توانمنر از طريق مناقاله عمومي

  شركت های مجاز به شركت در مناقصه :

صر حی    يهيکر شره و دارای تايیرغذا و رستوران  ، طبخامور آشپزخانه، تهیهفعالی    شرک  هايي که در اساسنامه آنها موضوع
ارزيابي فراورده های غذايي ،  يا پروانه تاسیس و بهره برداری از اداره کل نظارت و در موضوع مربوطه از وزارت کار و امور ا تماعي 

 .ر نمي باشآرايشي و بهراشتي از وزارت بهراش  يا اتحاديه صنفي مربوطه 
 :  بندی برگزاری مناقصه جدول زمان

 بازگشایی پاكات  پایان مهلت ارائه پیشنهادات جلسه توجیهی اسناد  فروشپایان مهلت  اسنادفروش شروع 

 صبح 9ساعت روز شنبه 
22/11/99 

 11:21ساعت چهارشنبه  روز
12/12/99 

 19: 11ساعتسه شنبه 
 19/12/99 

 13:21ساعت دوشنبه 
13/12/99 

 11ساعت سه شنبه 
11/12/99 

موسسره  بانک مل  به نام  9927596020ريال به حساب شماره  002220222مبلغ متقاضیان برای درياف  اسناد شرک  در مناقاله      
فینامه از شررک  متقاضري،   معرواريز نموده و به همراه فیش واريزی و  ) محب کوثر( )س(فاطمه خرمات بهراشتي درماني محب حضرت 

 .را عه نماينريوسف آباد، بیمارستان محب کوثر، طبقه چهارم، دفتر مرير عامل مبه آدرس 

به  "پاک  های مناقاله راهنمای تكمیل محتويات"مطابق فرم آن ها تكمیل  و درياف  اسناد مناقاله متقاضیان باير پس از     

مرا عه نموده و يوسف آباد، بیمارستان محب کوثر، طبقه چهارم، دفتر مرير عامل  نشانيبه شره، مرارک کامل خواستههمراه 

جداگانه اكت های الف، ب و ج باید به صورت ) پ.داده و رسیر درياف  نماينردر بسته با لفاف مناسب تحويل در پاکات را اسناد 

 ( تحویل شود.

عنوان مورد پذيرش قرار نگرفته و پیشرنهادات   ارسال گردنر، به هیچ(پیشتاز، سفارشي و ...)پیشنهاداتي که از طريق پس  تذكرمهم :
 .تحويل داده شوددفتر مرير عامل به صرفاً مي بايس  توسط نماينره شرک  و با ارائه معرفي نامه 

 پاكت الفمحتویات 

نامه معتبر برانكي برا حرراقل     ضمان مناقاله بالورت را به عنوان سپرده شرک  در  ریال 2011101110111 شرک  کننره مكلف اس  مبلغ -2
به نام موسسه خررمات بهراشرتي درمراني محرب حضررت      نزد بانک مل   9927596020 فیش واريزی به حساب شماره اعتبار سه ماهه و يا 

 باشد.( نمی)ارائه سپرده به صور دیگر از قبیل چک پول، وجه نقد و غیره مورد قبول . يرو اصل آنرا در پاک  الف ارائه نماواريز نموده  )س(فاطمه 

ارائه شرره يرا   در ضمان  نامه بانكي  « )س(موسسه خرمات بهراشتي درماني محب حضرت فاطمه  »متذکر مي شود درج عنوان کامل  : 1تذكر مهم

تیكه عنوان يکر شره به صورت ناقص قیر گردد، پاکات ب و ج شرک  مربوطه به صورت . الزم به يکر اس  در صورمی باشد  الزامی  فیش واريزی،
 در بسته، عودت داده خواهر شر. 

شررک  در   تكمیل فررم عرودت سرپرده   کننرگان ملزم به  نماير  ه  استرداد سپرده شرک  در مناقاله، کلیه شرک  يادآوری مي:  2تذكر مهم
 باشنر. بريهي اس  عواقب ناشي از عرم تكمیل فرم فوق بر عهره شرک  کننره خواهر بود. مي "الف"مناقاله و ارائه آن در پاک  

کننررگان   مانر و سپرده ساير شررک   باقي مي بیمارستان محب کوثرسپرده برنره اول و دوم مناقاله تا انعقاد قرارداد نزد  : 2تذكر مهم 
 مسترد خواهر شر.از تعیین برنره وفق شرايط  اری پس 
 ب پاكتات محتوی
 كدد   ،)تركیب اعضا هیات مددير  و ادااباا امضدا م(داز      و آخرين تغییرات در روزنامه رسمی آگهی تأسیس اساسنامه، شامل  مدارک مربوط به ثبت شركت

 اقامتگا  قانونی . آدرس اقتصادی، شناسه ملی و
 پروانده   و يدا تصدوير   كدار و امدور امتمداعی   تعاوا، رفا ،وزارت سوی از  آشپزخانه، تهیه غذا و رستوراادر خصوص ارائه خدمات امور االایتتعیین  تصوير

 ) تاسیس و بهر  برداری از ادار  كل نظارت و ارزيابی فراورد  های غذايی ، آرايشی و بهداشتی از وزارت بهداشت يدا اتااديده ادنمی مربو ده    
  دارای اعتبار باشد  تايیديه های مربو ه بايد 

 برای شركت هايی كه دارای ادالایت كداری از   كار و امور امتماعی كه دارای اعتبار باشد.تعاوا، رفا ،ایت ايمنی از سوی وزارت مربوط به تعیین االتصوير (
 وزارت كار و امور امتماعی هستند 

  ارائه كد رهگیری ثبت نام مالیات بر ارزش افزود 

   توسط اسابرس رسمی  7931ی سال شركت متقاضی براارائه مدارک مربوط به اورت های مالی اسابرسی شد 
 سال اخیر 5ازكارفرماياا قبلی منضم به تصوير قرارداد مربوط به  مرتبط با موضوع مناقصه مورد گواهی اسن ان(ام كار 9 اداقل ارائه   
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قرائت شد مورد قبول است.                         خریدارنماینده 

مجازمتقاضی و امضای  مهرمحل          تایید و محل امضا 

 03743 - 03132144آباد ) خیابان  اسدآبادی ( خیابان شهید فرااهنی پور ، بیمارستان کورث  تلفن یوسف  32تهران، خیابان : آردس 

 ،توسدط ادااباا امضدا ج م(داز      بايدد   6و  5، 4،  9،  2،  7ی پیوسدت هدا  ی مناقصه به همرا  انمونه قرارداد، شرايط اختصا تمامی اماات شرايط عمومی
 ج شد  باشد.ابر اساس آخرين تغییرات روزنامه رسمی مهر و امض  شركت

مهر و امضا نمودا در ذيل تمامی اسناد مربوط بده شدركت خدود كده بدرای       و   امااتشمار درجبه است نسبت  مناقصه گر موظف : 1 تذكر مهم
  شركت در مناقصه آماد  و ارسال می نمايد اقدام نمايد.

مناقصه بدرای اعضدای كمیسدیوا مادرز      يک از مراالدر هر  ،در اورتیکه عدم اات مدارک ارائه شد  از سوی متقاضیاا شركت در مناقصه : 2تذكر مهم 
مرامد   مختار به رد پیشنهاد ارائه شد ، ضبط سپرد  شركت در مناقصه پیشنهاد دهند  متخلف و  رح شکايت علیه شركت مذكور در  ا مناقصهكمیسیوگردد، 

 می باشد.قضايی 
ركت در ادورت  ؛ م(از به شركت در مناقصده نبدود  و هدر شد    بیمارستاا بود  اندشركتهايی كه دارای ماکومیت من(ر به فسخ قرارداد از سوی  :2تذكر مهم

  44121749) .دفتر تغذيه بیمارستاا استعالم نمايدابهام می تواند از 
 جپاكت محتویات 
ارائده شدد  از سدوی      9ی ) پیوست شدمار   . متقاضی موظف است ابتدا بر اساس مداول آنالیز غذايمی باشد كلی و جزئی پیشنهاد قیمتشامل فرم 

درج نمود  و در  در مداول پیشنهاد مزئی غذاهر پرس غذا اقدام نمود  و مبالغ پیشنهادی خود را  قیمت پیشنهادی بیمارستاا نسبت به مااسبه 
از نهايت  با استناد به اين مداول نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد قیمت كلی اقدام نمايد و سپس فرم های تکمیل شد  مربو ه را پس از امضاج م(

 ته با لماف مناسب قراردهد. و مهر شركت در داخل پاكت ج به اورت در بس
و ممهدور بده مهدر    گرديدد   ارائده  پیشنهاد قیمتی كه به همرا  ساير اسناد خريدداری شدد    های قیمت ارفاً بايد در فرم  : پیشنهاد7تذكر مهم
 ، تکمیل و ارائه شود.است بیمارستاا
   ساير فرم های تعريف شد  در پاكت ج قرار دهد.را تکمیل نمود  و به همرا 4: فروشند  ملزم است فرم پیوست شمار   2تذكر مهم 

 سایر شرایط
  . گونه ترتیب اثری داد  نخواهد شد و فاقد موارد خواسته شد  هیچ مخدوش ،ه پیشنهادات مبهم و مشروطب -7
دارک مربوط به متقاضی اسناد و مدارک مربوط به پاكت الف و ج  را در پاكات ارائه شد  از سوی مناقضه گذار قرارداد  و اسناد و م -2

 پاكت ب را نیز در پاكت مناسب به سلیقه خود به اورت در بسته و مهر و موم تاويل دفتر مدير عامل بیمارستاا می نمايد.

 شركت درمناقصه و دادا پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شد  وااد مناقصه گزار می باشد. -9

 مدارک ارسالی مسترد نخواهد شد. -4

 شود. ها به عهد  برند  مناقصه است و هنگام انعقاد قرارداد از وی مطالبه می های انتشار آگهی در روزنامه زينهه -5

و ارسال  ، امضاجخواهد شد، لذا در تهیه، تکمیل مناقصهدر مدارک ارسالی مومب اذف پیشنهاد دهند  از  يا كسری هر گونه نقص -6
 رت گیرد. اسناد مناقصه و مدارک خواسته شد  دقت كافی او

لین ذيربط ئوبازديد و ا العات الزم را از مسبايست از مال  می مناقصه و شرايط  ها پیوست ،تقاضی با آگاهی كامل از مماد مندرج در قراردادم -1
 ا و شرايط كار مسموع نخواهد بود.هر گونه عذر عدم ا الع از ناو ، میزاكسب نمايد، بديهی است در اورت برند  شدا در مناقصه 

از ممله مشمول  گونه من  قانونی برای ان(ام معامله نداشته باشد هیچ تقاضی شركت در مناقصه بايد اهلیت معامله داشته باشد وم -4
 . قانوا من  مداخله كاركناا دولت نباشد

 .باشد می )بدوا ااتساب ارزش افزود   ریال 01110111011133يک سال و مبلغ برآورد مناقصه  قرارداددت م -3

بايد ممهور به مهر  و ، مزجالينمک اوراق مناقصه بود ها ، شرايط اختصاای، شرايط عمومی، مداول و پیوستقرارداداوراق مامی ت -71
 باشد.  م(ازشركت و امضاج 

كنندد  باشدد كمیسدیوا در بازگشدايی پاكدت ج       كنندگاا اائز شرايط)اداقل ممکن  يک شدركت  در اورتی كه تعداد شركت  -77
تواند نسبت به انتخاب ايشداا بده عندواا     و در اورتی كه قیمت پیشنهادی مناسب باشد كمیسیوا می كنند  مختار بود  شركت

 برند  مناقصه اقدام نمايد. 
در اورت عدم اضدور  و  دنبايست در ملسه تومیهی )سايت ويزيت  و بازگشايی پاكات شركت نماي پیشنهاد دهندگاا میكلیه  -72

يوسف آباد، بیمارستاا مادب  نشانی مکاا برگزاری ملسه تومیهی:  سلب می نمايند. را از خود ضدر ملسات مربو ه اق هر گونه اعترا
 كوثر،  بقه چهارم، دفتر مدير عامل 

ملسه، مهت ا الع و اقدام مقتضی به وااد مربو ه ارسال  به برند  كتباً ابالغ و رونوشتی از آا به همرا  اورت نتی(ه كمیسیوا -79
ايام تعطیل نسبت به سپردا تضمین اسن ان(دام   جبه استثنا روز 21صه موظف است از تاريخ ابالغ، ظرف مدت برند  مناقمی گردد.

بیمارستاا نامه بانکی  اقدام و قرارداد مورد اشار  را امضاج نمايند، در غیر اين اورت سپرد  شركت در مناقصه به نم   )ضمانت معامله
 شد. گردد. در اورت امتناع نمر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه ت(ديد خواهد نعقد میضبط و قرارداد با برند  دوم مماب كوثر 

 بود.سه ما  خواهد  مدت اعتبار پیشنهادها -74
 بیمارستااا العات ثبتی -75
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