
 

 کارفرما                                                     

 مهر و امضا                                تایید و 

 پیمانکار                                                                                                                                                                      

                        قرائت شد مورد قبول است 

 نام و نام خانوادگی : ..........................                                                                                                                                    

                                                                                                                            امضا

 42702 -42193100ادی ( خیابان شهید فرااهنی پور ، بیمارستان کورث  تلفن یوسف آباد ) خیابان  اسدآب 23تهران، خیابان : آردس 

 

 به نام خدا

 « در فراخوان عمومیشرکت  عمومی شرایط »

     "جهت جابه جایی بیماران خدمات آمبوالنسارائه "

 فراخوان عمومیز طریق اجهت جابه جایی بیماران  خدمات آمبوالنسارائه منظور ه ب در نظر دارد )بیمارستان محب کوثر (موءسسه خدمات بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه)س(    

 اقدام نماید.  پیمانکارنسبت به انتخاب  حقوقی واجد شرایطاشخاص ین ب

  :مزایدهاشخاص حقوقی مجاز به شرکت در 

 خدمات آمبوالنسارائه از سوی مبادی قانونی در زمینه مجوز فعالیت دارای  مراکز  

 :  مزایدهبندی برگزاری جدول زمان-1

 بازگشایی پاکات  ان مهلت ارائه پیشنهاداتپای پایان مهلت توزیع اسناد  شروع توزیع اسناد

روز  8:00ساعت 
 31/06/1400چهارشنبه 

 شنبه یکروز  14:00ساعت 
04/07/1400 

 پنج شنبه روز 00:12ساعت 
08/07/1400 

 شنبه روز 10:00ساعت 
10/07/1400 

 
ناام موسساه خادمات باناک ملات باه 13/48161616 شاماره به حساابریال  1.000.000ش واریزی به مبلغ فیبا در دست داشتن  فراخوان عمومیمتقاضیان برای دریافت اسناد شرکت در      

خیاباان شاهید ، 23 خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیاباانتهران، ، به نشانی: متقاضی سوی مرکزنامه از  معرفیو داشتن  بهداشتی درمانی محب حضرت فاطمه )س( )بیمارستان محب کوثر(
 اجعه نموده و  مدارک مزایده را دریافت نمایند.مرمدیرعامل بیمارستان محب کوثر، طبقه چهارم، دفترانی پور، فراه

 تحویل داده. پیشنهادات خود را مراجعه و  فوقبه نشانی  مزایدهدارک بایست پس از تکمیل ممتقاضیان می
با ارائاه معرفای ناماه باه  مرکزسال گردند، به هیچ عنوان مورد پذیرش قرار نگرفته و پیشنهادات صرفاً می بایست توسط نماینده ار)سفارشی یا پیشتاز و...( تذکرمهم: پیشنهاداتی که از طریق پست

 نشانی فوق تحویل داده شود.

 مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی

 اقامتگاه قانونی. آدرس کد اقتصادی، شناسه ملی و،یب اعضا هیات مدیره و صاحبان امضا مجاز( )ترکو آخرین تغییرات در روزنامه رسمی آگهی تأسیس اساسنامه، شامل  مرکز مدارک مربوط به ثبت  -

ام حسان انجاگاواهی به همراه یک عادد  )پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداری، پروانه مسئولین فنی مرکز(که دارای اعتبار باشد فراخوانبا موضوع مجوز فعالیت از مبادی مرتبط مدارک مربوط به  -
 .مربوط به قراردادهای دو سال گذشته کار

 باید توسط صاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء شده باشد.و سایر اسناد  ، فرم پیشنهاد قیمتمتن قرارداد ،مزایدهاختصاصی  تمامی صفحات شرایط عمومی، -

 سایر شرایط :
  .ترتیب اثری داده نخواهد شد گونهو فاقد موارد خواسته شده هیچ ،مخدوش ه پیشنهادات مبهم و مشروطب     - 1

 گزار می باشد. مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده واحد در فراخوانشرکت   - 2

 مدارک ارسالی مسترد نخواهد شد.  - 3

 . است فراخوانها به عهده برنده های انتشار آگهی در روزنامهزینهه  - 4

 خواهد شد، لذا در تهیه، تکمیل و ارسال اسناد و مدارک خواسته شده دقت کافی صورت گیرد.  فراخوان ازهر گونه نقص یا کسری در مدارک ارسالی موجب حذف پیشنهاد دهنده   - 5

هار  در فراخاوانین ذیربط کسب نماید، بدیهی است در صورت برناده شادن ولئبایست اطالعات الزم را از مسو شرایط کارفرما می هاپیوست ،قراردادتقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندرج در م  - 6
 گونه عذر عدم اطالع از نحوه، میزان و شرایط کار مسموع نخواهد بود.  

 . ع مداخله کارکنان دولت نباشداز جمله مشمول قانون من گونه منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشدهیچ باید اهلیت معامله داشته باشد و در فراخوانتقاضی شرکت م  - 7

 می باشد.سال دیگر قابل تمدید  برای یک بیمارستان مجوز هیأت مدیرهو بیمارستان در صورت رضایت  است. یک سال قرارداددت م  - 8

ختار بوده و در صاورتی کاه قیمات پیشانهادی مناساب مها کننده کننده باشد کمیسیون در بازگشایی پاکت شرکتکنندگان حائز شرایط)حداقل ممکن( یک شرکتدر صورتی که تعداد شرکت  - 9
 اقدام نماید.  مزایدهتواند نسبت به انتخاب ایشان به عنوان برنده باشد کمیسیون می

 صورت می پذیرد. فراخوانمشابه باشد، تعیین برنده حسب صالحدید کمیسیون  فراخواندر صورتی که شرایط پیشنهاد دهندگان در کمیسیون   - 10

 نهادات ارائه شده مختار می باشد.رد و یا قبول هریک از پیش بیمارستان در  - 11

روز باه اساتاناء  10موظف است از تاریخ ابالغ، ظرف مادت  فراخوانبرنده  به برنده کتباً ابالغ می شود.و پس از استعالم صحت مدارک بیمارستان از طریق معاون اجرایی  نتیجه کمیسیون  - 12
 اقدام نماید. قد قراردادانجام تشریفات عایام تعطیل نسبت به 


