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شت و ردمان بهارستان                                  شبکه بهدا

 « استعالم بها طرح سراجشرکت در  عمومي شرايط »
 (CMHCمرکز سالمت روان جامعه نگر )واگذاری 

 

در نسیم شهر  (CMHCمرکز سالمت روان جامعه نگر ) تامین نیروی انسانیدر نظر دارشبکه بهداشت و درمان بهارستان 

   واگذار نمايد.استعالم بها از طريق  واجد شرايط حقوقیاشخاص  را با شرايط زير به ان بهارستانشهرست

  :استعالم بها اشخاص حقوقي مجاز به شرکت در
 .موسسات ، تعاونی ها يا شرکتهايی که در اساسنامه موضوع فعالیت آنها ارائه خدمات بهداشتی درمانی باشد 

  27/3/98و تحويل به واحد حراست شبکه بهداشتت ودرمتان بهارستتان  از    استعالم بها شرکت در  متقاضیان برای دريافت اسناد*

 شبکه بهداشت و درمان بهارستان مراجعه فرمايند.واحد قراردادها ی  به 1/4/98صبح روز شنبه 10لغايت 

مدارک شناستايی متدير مامتل    -یتگواهینامه تعیین صالح-آگهی آخرين تغییرات روزنامه-اساسنامه شرکت: پاکت الفمحتويات 

 فرم دموتنامه امضا شده-قرارداد مهر و امضا شده-ثبت نام ارزش افزوده-ثبت نام مالیاتی شرکت-شرکت

 تمامی صفحات قرارداد و فرم دموتنامه می بايست مهرو امضا شود.تذکر:

 

م مبالغ بته شترج جتدور فتر    انجام کار با ذکر حاوی پیشنهاد قیمت ارائه شده توسط شرکت متقاضی برای  :( ب ) پاکتمحتويات    

 در پاکت در بسته با لفاف مناسب باشد. که بايستی ممهور به مهر شرکتپیشنهاد قیمت پیوست به حروف و به رقم 

 

اه می آيین نامه مالی و معامالتی دانشگ 94شرکتهايی که دارای محکومیت منجر به فسخ قرارداد از سوی کمیسیون ماده تذکر مهم: 

 مايد.استعالم ن 94نبوده و هر شرکت در صورت ابهام می تواند از دبیرخانه کمیسیون ماده  استعالم بهاباشند؛ مجاز به شرکت در

 شود.ارائه گرديده پذيرفته می  واحد حراستبه پیشنهاداتی که صرفاً در فرم نمونه ممهور  تذکر مهم:

 ساير شرايط:

   . گونه ترتیب اثری داده نخواهد شده پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد موارد خواسته شده هیچب -1

 می باشد. برگزاری کننده استعالم بهاو دادن پیشنهاد به منزله قبور اختیارات و تکالیف تعیین شده واحد  استعالم بها درشرکت   -2

 ر است.در رد يا قبور هر يک از پیشنهادات واصله مختاکارفرما  -3

 .مدارک ارسالی مسترد نخواهد شد -4

مدارک ارسالی موجب حذف پیشنهاد دهنده از دور رقابت خواهد شد، لتذا در تهیته، تکمیتل و ارستار استناد       هرگونه نقص در-5

 و مدارک خواسته شده دقت کافی صورت گیرد.  استعالم بها

ا از ربايستت از محتل بازديتد و اطالمتات  زم     شرايط کارفرما می و هاپیوست ،تقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندرج در قراردادم-6
يط کار هر گونه مذر مدم اطالع از نحوه، میزان و شرا استعالم بهامسوولین ذيربط کسب نمايد، بديهی است در صورت برنده شدن در 

 مسموع نخواهد بود.   

ز جملته  ا گونه منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشتد هیچ بايد اهلیت معامله داشته باشد و استعالم بها تقاضی شرکت در م-7

 . مشمور قانون منع مداخله کارکنان دولت نباشد
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به هور بايد مم و بودهاستعالم بها  ، جزء ينفک اوراق ها، شرايط اختصاصی، شرايط ممومی، جداور و پیوستقرارداداوراق مامی ت-8
 باشد.  مجازمهر شرکت و امضاء 

ب کننتده باشتد کمیستیون در بازگشتايی پاکتت      کنندگان حائز شرايط)حداقل ممکن( يک شترکت در صورتی که تعداد شرکت-9

 تواند نسبت به انتخاب ايشان به منتوان برنتده  می مجمومهکننده مختار بوده و در صورتی که قیمت پیشنهادی مناسب باشد شرکت
 اقدام نمايد.   هااستعالم ب


