
 

 

   
  استعالم واگذاری 

  چاپ وتکثیر شبکه بهداشت و درمان 
 

 شهرستان تکاب

 

 9315سال 

 



 

 

 

 “ و تکثیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب از وب سايتنحوه دريافت شرايط استعالم چاپ           ”
 

  متقاضیان واجد شرايط جهت شرکت در استعالم امورچاپ و تکثیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تکاب مي-

  بايست به شرح ذيل اقدام نمايند :

درمان و آموزش  ،متقاضیان مي بايست اوراق شرايط و مدارک و فرم مربوط به مشخصات شرکت )فرم ارسالي از وزارت بهداشت  (9

 از سايت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب  به آدرس: 96/91/15لغايت  6/91/15مورخه  ازپزشکي( را 

www.tekab.umsu.ac.ir  که  واقع حراست شببه دانلود نمايند و پس از تکمیل کامل فرم فوق الذکر آن را قبل از انقضاء مدت

 خیابان انقالب روبری مسجد ولي عصر واحد حراست  تحويل نمايند.

 بديهي است دريافت اسناد از سايت )سايت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب ( فقط در زمان مقرری که در  (2

 برگ شرايط اشاره شده قابل دانلود خواهد بود. 

  
 

 با تشکر
بهداشت و  امور قراردادها ، مناقصات و مزايدات شبکه»

 «درمان شهرستان تکاب
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    “گذاشته شود پاکتها در ليب جدول ذید به ترتينموده و تمام مدارک با یخوددار پاکتهادر  ياز گذاشتن هر گونه مدارک اضاف  ”
 

ت 
پاک

 «
ف

ال
» 

 توضيحات خير بلي استعالممدارك مورد نياز جهت شركت در  رديف

شامل فیش  استعالمدر  چاپ خانه( تضمین 9   حات مقابل(ي)مطابق توض استعالمتضمين شركت در  1
 و بر اساس پزشکيعلوم  شبکهدر وجه  نقدی

در برگ اعالمي مربوطه  حساب مبلغ و شماره
 شرايط.

 

 

2 

 برگ شرايط( 4)پیوست شماره اعالم شماره حساب  
 يهاعتر جهت استرداد سپردهي)به منظور ارائه خدمات بهتر و سر

 شبکه يكه وجه نقد به شماره حساب اعالم چاپ خانهاز  يافتيدر
 يحاً صادرات( بر روي)ترج ياند، درج شماره حساب بانکز نمودهيوار
 باشد.(يم يالزام استعالمط يشرابرگ 4شماره وست يپ

  

ت
پاک

 «
ف 

ال
» 

 قانونير مجوزيوارائه تص 3
برابر اين  الف ( مدارك موجود در پاكت 1  

موردرستيديي   ترتيت   بته و ليستت چك
نتتاق  ودرصتتورتيکهقرارخواهتتديرفت

 0نخواهد شددادهشركت استعالمباشددر
 كه فعاليت آنهادر راستايهايي چاپ خانه( ) 2

 باشند( . استعالمموضوع 
 ( پيشنهادهائي كه بعد از مهلتت مقترر   3

 استتعالم شده باشتد دركميستيو     واصل
 0نخواهند شد مطرح

( كليه مدارك بايد به امضاء افراد مجاز  4
 باشند. چاپ خانهو ممهور به مهر 

   دانشگاه فيش پرداختي در حساب 4

5 
بررگ   3وست شماره ی)پ اصل تعهد نامه عدم شمول قانو  منع مداخله كاركنا  دولت

 ط(يشرا

(1اعالم وصول پیوست )اصل برگ     

ت 
پاک

 «
 ب

» 

 
 توضيحات خير بلي استعالممدارك مورد نياز جهت شركت در 

1 
 برگ شرايط( 2شماره  )پیوست  پيشنهاد قيمت

 قیمت ها لیست و 
  

، ناق  مبهم،مشروط،مخدوشپيشنهاداتبه
واصل  اعالم شدهبعدازمهلت كهوپيشنهاداتي

 0هدشدنخوااثرداده باشدترتي شده

  ضبط خواهد شد  شبکهشخص برنده به نفع  استعالمکپي برابر اصل مدارک خواسته شده در حین عقد قرارداد برای شرکت برنده الزامي است در غیر آن سپرده شرکت در

 نمايد.گر با امضاء اين شرايط حق هرگونه اعتراضي در اين خصوص را از خود سلب مياستعالمو 

 باشد.يد اسناد، مورد قبول نمیه صورت مُهر )مُهرِ امضاء( در تائامضاء افراد مجاز ب 

  1الزامي مي باشد استعالمارائه کلیه مدارک درخواست شده در جدول فوق جهت شرکت در  

  رديیفرما یل مدارک خروددرايست، از تحوین چک لي( اچاپ خانهل و امضاء و مهر)یبدون تکم. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 بسمه تعالي
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

استعالم امور بخش غيردولتي ،   )) چك ليست مدارك الزم جهت شركت در استعالم  واگذاري امور به
 ( چاپ و تکثير )چاپ و تکثير

 (( 5931سال    - شبکه بهداشت و درمان  شهرستان تکاب

 

  نام و نام خانواديي مدير چاپ خانهنام و نام خانواديي مدير چاپ خانه

  مهر و امضاءمهر و امضاء
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    ::  چاپ خانهچاپ خانهنرام نرام 

  فعالیت فعالیت     موضروعموضروع

  ::  چاپ خانهچاپ خانه
  

چاپ چاپ دفتردفترآدرسآدرس

  ::  خانهخانه
  

  ::  چاپ خانهچاپ خانهشماره و تاريخ  ثبت شماره و تاريخ  ثبت 
  )همراه مدير عامل()همراه مدير عامل(                                                                                    )ثابت()ثابت(شماره تماس : شماره تماس : 

  )فکس ( :                                                                         )همراه  نماينده()فکس ( :                                                                         )همراه  نماينده(

  استعالماستعالمموضروع موضروع 

::  
  

ي :
ير

را
اج

ق 
ر

واب
س

ي :
ير

را
اج

ق 
ر

واب
س

  

  دارددارد  **

     
  

 ....... سال اجرايي :..................    ......... موضوع قرارداد:.....................     طرف مورد قرارداد : ( *9

 ....... سال اجرايي :...........................     موضوع قرارداد:.....................     طرف مورد قرارداد : ( *2

  نرداردنردارد

    

 ....... سال اجرايي :.........    .................. موضوع قرارداد:.....................     طرف مورد قرارداد : ( *3

 ....... سال اجرايي :...........................     موضوع قرارداد:....................     طرف مورد قرارداد : ( *4

 ....... ايي :سال اجر...........................     موضوع قرارداد:....................     طرف مورد قرارداد : ( *5

 ....... سال اجرايي :...........................     موضوع قرارداد:....................     طرف مورد قرارداد : ( *6

 ....... سال اجرايي :...........................     موضوع قرارداد:....................     طرف مورد قرارداد : ( *7
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  يعموم استعالمط يبرگ شرا

 واگذاری چاپ و تکثیر 

شهرستان  شبکه بهداشت ودرمان

 تکاب
 

 

 « 9315سال »                                              
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 « يبسمه تعال» 
 

در  ير دولتیمشارکت بخش غ درنظردارد به منظورتوسعه و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تکاب 

 ، یادار يعال یشورا 46/94نه از امکانات موجود به استناد مصوبه یه خدمات و استفاده بهيارا

 یهاچاپ خانه از يعموم استعالمق انجام ياز طررا  شهرستان تکاب امورچاپ و تکثیر شبکه بهداشت ودرمان 

 : ريداری نمايدخ فرهنگ و ارشاد اسالميت شده توسط وزارت ین صالحییتع

د آنرا به ير بايپذاستعالمگردد  ينفک قرارداد محسوب ميجزء ال استعالمط ينکه شراي* با توجه به ا

 د.يمهر و امضاء نما، ا اشخاص صاحب امضاء يدقت مطالعه نموده وتمام صفحات را توسط شخص 
 

 

 : استعالمموضوع 
 

 و درمان شهرستان تکابانجام امور چاپ و تکثیر شبکه بهداشت عبارت است از  .9

 : مبلغ ريالي استعالم  .2
 

سقف ريالي اين استعالم بطور تقريبي ماهیانه برای مرکزبهداشت و بیمارستان مبلغ  .3

ريال ) يک 111/111/441/9ريال ) يکصدو بیست میلیون ريال و سالیانه 111/111/921

صورت وضعیت از سوی هزاروچهارصدو چهل میلیون ريال ( مي باشد که پايان هرماه به تفکیک 

 پیمانکار تنظیم و از طريق واحد مالي مربوطه پرداخت خواهد شد 
 

 مدت قرارداد :
 

 باشد.يم يکسال شمسيبمدت   31/91/9316لغايت    9/99/9315از تاريخ  .4

همین  ديگر باسه ماه  تا حداکثرمکلف است تا انعقاد قرارداد جديد  چاپ خانه طرف قرارداد،  کارفرما يبنا به اعالم کتب تبصره :

  .شرايط به کار مبادرت نمايد
 
 

 :کار واحد 
 

انجام امور چاپ و تکثیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب در محل های ستاد شبکه و بیمارستان شهداء مطابق  .5

 بوطه مرمتصدی با دستگاه چاپ به همراه روال قبل بطوريکه در ستاد شبکه و بیمارستان بصورت جداگانه کیوسک 

چاپ و دراسرع وقت در اختیار مرکز و چاپ های عمده در خارج از بیمارستان با رعايت مقررات  مستقر نمايد

 بهداشت و بیمارستان قرار دهد
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موظف  چاپ خانه طرف قراردادباشد )ماهیانه وسالیانه( و قابل افزايش يا کاهش مي %25 قرارداد تا  اينتبصره : 

آيتم ها را جهت هر يک از  برگ( قیمت يک 2 )طبق جداول پیوستي ت چاپ و تکثیرلیست مشخصااست بر اساس 

 بصورت جداگانه مشخص و پیشنهاد نمايد. چاپ

 ن :یتعهدات طرف

ي مورد آيتم ها چاپمختار است سريعاً تعداد  کارفرما،  چاپ خانه طرف قراردادو يا نقص آن توسط  برگدر صورت عدم تأمین هر 

به عنوان خسارت وارده  اعمال و26ماده جرائم مندرج در تهیه و هزينه آن را بعالوه  چاپخانه هار نحوی از ساير نیاز خود را به ه

 کسر نمايد. چاپ خانه طرف قرارداداز مطالبات يا وجه الضمان 

 . باشداستفاده مرغوب و ...  پودرکاغذ و موظف است از  چاپ خانه طرف قرارداد  .6

 گیرددر خصوص اوراق و مدارکي که از طرف کارفرما جهت چاپ و تکثیر در اختیار وی قرار مي پیمانکار متعهد مي گردد  .7

خودداری  کوشابوده و از قرارداد مدارک در اختیار افراد غیر مجاز بدون اجازه کارفرما حراست از آنو نسبت به حفظ 

يک طرفه لغو ، ضمانت نامه بانکي به  ي مابین ف قرارداد، 26ماده ضمن  اعمال جرائم مندرج در نمايید در غیر اين صورت 

 هرگونه تبعات قانوني بعدی به عهده پیمانکار خواهد بود نفع دانشگاه ضبط و 

 

غیر استاندارد استفاده نمايد ، مشمول جريمه خواهد گرديد  درکاغذ و پواز  ارائه شده يآيتم ها چاپدر  چاپ خانه طرف قراردادچنانچه  .8

کسر مي گردد و در صورت تکرار ،  چاپ خانه طرف قرارداداز صورتحساب  وشرايط مشخص شده است  26ماده که میزان جريمه در 

کلیه موارد توسط ناظر قرارداد صورتجلسه و جهت طي مراحل اداری و قانوني ارجاع و نسبت به فسخ قرارداد بطور يک جانبه اقدام 

 خواهد گرديد . 

، نتیجه کلي با افزايش رضايت مندی همراه نباشد و يا کاهش محسوس وجود داشته باشد واحدها نظرسنجي متوالي از 2در صورتیکه در  .1

 مشمول جريمه خواهد شد. 26ماده طبق جدول  چاپ خانه طرف قرارداد

 

توسط یتي بي کیفبار  3بیش از  صورت خواهد گرفت در صورتیکهناظر  ، از طرف کارشناس چاپ خانهکنترل کیفي و کمي عملکرد  : 9تبصره 

  26ماده جريمه طبق جدول مشمول  مشاهده گردد، چاپ خانه طرف قرارداد

 )جدول کسورات( خواهد شد.

 

افراد شاغل در  یاز عدم همکار يو اخالل در امر ناش ينظم يت هرگونه بیانجام به موقع و به نحو احسن امور مد نظر بوده و مسئول .91

 .خواهدبودموارد مطروحه یبوده و در هر مورد پاسخگو راردادچاپ خانه طرف قمحل موضوع قرارداد به عهده 

 

 از سویدر شبکه و بیمارستان ارائه خدمت نمايید و هرگونه تعطیلي  کاری اداری متعهد است طبق ساعات چاپ خانه طرف قرارداد .99

 .بوده و منجر به جريمه خواهد شدنغیر قابل قبول پیمانکار 

 

. )طبق واقع نشود ( برای واحد های تابعه شبکه ) نارضايتيو بايد به گونه ای باشد که مورد اعتراض  اقاورکیفیت و نحوه تقسیم و توزيع  .92

  (2وستيلیست های پی

 

 تبع آن مبلغ قرارداد را افزايش يا کاهش دهد.پیمان( و به موضوع )تعهدات %25قراردادحداکثرتا تواند در طول مدتمي کارفرما .93

 مي باشد.  چاپ خانه طرف قرارداداز بیمه ، مالیات و ... بر عهده کلیه کسورات قانوني اعم  .94
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چاپ خانه طررف   وباشد مي کارفرمابر عهده  برای قرارداد مالیات بر ارزش افزوده کاال و خدماتدرصورت تعلق   تبصره :

 رف قرارداد ارائه نمايد. نام در محل اقدام و گواهي مربوطه را به واحد طموظف است در موعد مقرر نسبت به ثبت قرارداد

تا 45/7شبنه تا چهار شنبه از ساعت اداری  )  کاری خود را با ساعت موظف است ساعت چاپ خانه طرف قرارداد .95

تنظیم و متصدی مربوطه در شبکه و بیمارستان مستقرو ارائه ( 45/93و روزهای پنجشنبه تا ساعت  45/94

 خدمت نمايد.

 26ماده تخلف مشمول جريمه  را ندارد.در صورتز کاغذهای مصرف شده احق مصرف  چاپ خانه طرف قرارداد .96

 خواهدشد .

به هیچ وجه مجاز نمي باشد تاخیر در پرداخت وجه را در اجرای مفاد قرارداد تاثیر دهد و  چاپ خانه طرف قرارداد .97

 بايد تحت هر شرايطي مطابق مفاد قرارداد آماده و تحويل گردد .  موراد درخواستي
 

ملزم به رعايت آن  چاپ خانه طرف قراردادهای جديد ت تصويب قانوني جديد و ارائه بخشنامه ها و دستورالعملدر صور .98

 بدون هیچ گونه اعتراضي خواهد بود.

 در پايان هر ماه و پس از تائید اساس آمار ارائه شده از سوی چاپ خانهبر تعیین مبلغ صورتحساب مالک تسويه حساب و  .91

انجام خواهد  ناظر قرارداد در ستاد مرکز بهداشت و يا گسترش مارستان و مسئول اموراداریمسئول خدمات در بی

 . گرفت

 
 

برای هر يک از  ديگری هر دلیليا به فردی حفاظتهای  رعايتيا عدم چنانچه حادثه ای به دلیل عدم وجود وسايل ايمني و  .21

شبکه بوده و  چاپ خانه طرف قراردادمسئولیت آن متوجه بوجود آيد  چاپ خانه طرف قرارداد کارگران و کارکنان

 هیچگونه مسئولیتي در اين زمینه نخواهد داشت .  بهداشت ودرمان 

 
 

تاسیسات و لوازم محل مورد  –متوجه ساختمان چاپ خانه طرف قراردادهرگونه خسارتي عمداً يا سهواً که از طرف کارگران  .29

حق دارد در صورت  کارفرماملزم به جبران آن بوده و  چاپ خانه طرف قراردادگردد  حقیقي يا حقوقياستفاده يا ساير اشخاص

چاپ خانه طرف خسارات مورد نظر را از مبلغ ماهیانه قرارداد يا ساير مطالبات  چاپ خانه طرف قراردادعدم تامین آن از طرف 

چاپ خانه و ظروف مورد استفاده )تحويلي به  کسر نمايد. ولي در خصوص تشخیص استهالک معمول تجهیزات و امکانات قرارداد

 ( برابر اظهار نظر کارشناس ناظر خريدار رفتار خواهد شد.طرف قرارداد

 

ملزم به تعويض  چاپ خانه طرف قراردادهر يک مرتکب تخلف گردند  چاپ خانه طرف قرارداددر صورتیکه در هر زمان نیروهای    .22

 خواهد شد. 26ماده در اينصورت مشمول جريمهساعت بوده و در غیر  48سريع آن ظرف مدت 

مبني بر عدم انجام کلیه و يا قسمتي از  کارفرماقبول مي نمايد که در قبال هر اخطار از سوی  چاپ خانه طرف قرارداد .23

کسر گردد  چاپ خانه طرف قراردادتعهدات خود جريمه خواهد شد ، بعنوان جريمه عدم حسن اجرای کار از محل دريافتي 

ماده های منظور شده در باشد جريمهحق هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشت. الزم به ذکر مي خانه طرف قرارداد چاپو 

 باشد. براساس تذکر مد نظر مي 26

 
 

گردد ،  چاپ خانه طرف قرارداددر صورتیکه عدم اجرای صحیح هر کدام از مواد قرارداد منجر به صدور سه اخطار کتبي به  .24

 د.يز به نفع خود ضبط نمایاست ضمن فسخ قرارداد مبلغ ضمانت نامه قرارداد را ن مختار کارفرما

پذير و حصول  استعالمو با اعالم کتبي يک ماهه به  شبکهتواند با تائید معاونت محترم توسعه مديريت و منابع گزار مي استعالم .25
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امضای اين قرارداد طرفین هیچگونه ادعايي در  اطمینان از اطالع وی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد. بديهي است با

 خصوص اخذ خسارت يا مطالبه ضرر  و زيان نخواهند داشت.

 کسورات مربوط به عدم انجام امور بصورت جدول زير محاسبه و منظور خواهد شد :  .26

 توضیحات میزان جريمه امور رديف

 ارش واحد مربوطه و تايید ناظرگز 111/511/2 عدم تحويل به موقع چاپ و هر مورد و يا تعداد  9

عدم حضور متصدی چاپ و تکثیر در محل کار خود  2
 برای هرساعت 

 گزارش واحد مربوطه و تايید ناظر 111/211

برخورد نامناسب پیمانکار و يا کارکنان پیمانکاربا  3
 مسئولین و کارکنان شبکه 

 گزارش واحد مربوطه و تايید ناظر 111/111/3

ستگاه زيراکس در شبکه و بیمارستان عدم تامین د 4
 برای هرروزکاری 

 گزارش واحد مربوطه و تايید ناظر 111/111/5

 گزارش واحد مربوطه و تايید ناظر 111/111/2 عدم تامین ملزومات مورد نیاز چاپ و تکثیر 5

6 
بي کیفیت بودن چاپ و يا کپي بدون درنظرگرفتن 

وضعیت تعداد ضمن عودت و عدم محاسبه در صورت 
 آيتیم مورد نظر مبلغ جريمه پیمانکار 

 گزارش واحد مربوطه و تايید ناظر 111/111/9

اگر در دو نظر سنجي بعمل آمده از واحد های تابعه  7
 مشخص گردد کیفیت کار مناسب نبوده 

 گزارش واحد مربوطه و تايید ناظر 111/111/3

 مربوطه و تايید ناظر گزارش واحد 111/511/2 عدم اجرای درخواست کارفرما 8

 گزارش واحد مربوطه و تايید ناظر 111/111/41   استعالم 7سهل انگاری و بي توجهي در رعايت ماده  1

91 

عدم رعايت سئونات اسالمي در محیط اداری توسط 
 کارگران 

 باراول تذکر 
 باردوم تذکر کتبي و جريمه 

 22بارسوم تذکر کتبي و جريمه و اعمال ماده
 استعالم

 111/111/2باردوم 
 گزارش واحد مربوطه و تايید ناظر 111/111/4بارسوم 

 هیچگونه تعديلي از نظر قیمت به اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت. .27

 میباشد.  چاپ خانه طرف قرارداد،بر عهده  دراين قرارداد تهیه و تأمین کلیه مواد و لوازم مصرفي .28

طرف چاپ خانه بکارگرفته مي شوند کارگر پیمانکار محسوب مي شوند و هیچگونه رابطه کلیه عواملي که در اجرای اين قرارداد از  .21

از هرگونه مسئولیتي در اين موارد مبرا بوده و کلیه تعهدات ذيربط بعهده کارفرما استخدامي با کارفرمانداشته و نخواهند داشت و 

 پیمانکار مي باشد 

رجوع موظف به رعايت کامل انضباط و ادب در برخود با کارکنان کارفرما مي باشند  کارگران پیمانکار با توجه به طرح تکريم ارباب .31

 عمل خواهد  شد 26درغیر اينصورت مطابق ماده 

پس از انجام مراحل استعالم و تعیین برنده مناقصه مطابق  قوانین و مقررات دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان  .39

ن بعمل خواهد آمد و درصورت نیاز به اعمال مواردفني که در اين استعالم پیش بیني نشده است )جز مبالغ تنظیم قرارداد في مابی

 ريالي( در قرارداد لحاظ خواهد شده  

 

 مي باشد. چاپ خانه طرف قراردادبر عهده  استعالمکلیه تجهیزات و وسايل مورد نیاز موضوع  .32

 

تعهداتبه کلیه کارفرماوجه از ماه بتواند بدون اخذ 2باشددرحدی که به مدت مناسب ماليبايد دارای توان چاپ خانه طرف قرارداد .33

 خودعمل نمايد.
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ابهامي داشته باشند  استعالمچنانچه نسبت به مفهوم اسناد و مدارک  استعالمهر يک از متقاضیان ضمن بازديد از محل مورد  .34

اعالم و تقاضای توضیح شبکه  امور قراردادمراتب را کتباً به  استعالم بايد حداکثر تا يک روز پس از دريافت شرايط و اسناد

الزامي  استعالمقبل از ارائه پیشنهادات از محل موضوع  استعالمدر  های شرکت کننده چاپ خانهکتبي نمايند. )بازديد کلیه 

 است(.

ها و  شبکهآئین نامه مالي و معامالتي  در قبول يا رد يک يا کلیه پیشنهادات واصله مطابق شبکه بهداشت و درمان تکاب  .35

 ايجاد نمي نمايد . شبکههیچگونه تعهدی را برای  استعالممؤسسات آموزش عالي مجاز مي باشد و تحويل شرايط 

 
 

پذير اقرار مي نمايد که مشمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در  استعالم .36

به  با شبکهنمي باشند و ضمناً تعهد مینمايد که تا پايان اجرای قرارداد و تسويه حساب  9337عامالت دولتي و کشوری مصوب ديماه م

پیمان را فسخ  کارفرماهیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در موضوع قرارداد سهیم و ذينفع نسازد و در غیر اينصورت 

وصول  چاپ خانه طرف قراردادفسخ پیمان و يا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال  نموده و خسارات ناشي از

 (3) پیوست شماره  خواهد نمود.

چاپ خانه فرم پیوستي تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بايد از طرف  تبصره :

رائه گردد بديهي است اشخاصي که تعهد نامه مذکور را تکمیل و در پاکت )ب( ارائه نکرده باشند به دلیل تکمیل و ا طرف قرارداد

 کنار گذاشته خواهند شد .  استعالمنقصان مدارک خواسته شده از 

گرحتي بصورت حق واگذاری مورد قرارداد را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرايط به اشخاص حقیقي و حقوقي دي چاپ خانه طرف قرارداد .37

 کارفرماوکالت ، صلح نامه ، عقدنامه و ..... ندارد و درغیر اينصورت قرارداد بطور يکطرفه فسخ و ضمانت حسن انجام کار راسا توسط 

با امضاء برگ  چاپ خانه طرف قراردادبرداشت خواهد شد و  کارفرماضبط و مبلغ مقید در آن از بانک صادر کننده مطالبه و به نفع 

 حق هر گونه اعتراض در اين خصوص را از خود سلب مي نمايد .شرايط 

 

شبکه بهداشت و درمان درصد کل مبلغ قرارداد را به نام  %91مؤظف است ضمانت نامه بانکي به میزان  چاپ خانه طرف قرارداد .38

ارائه نمايد و يا بصورت وجه نقد به حساب  کارفرماماه بابت ضمانت حُسن اجرای تعهدات قانوني اخذ و به  92با اعتبار  شهرستان تکاب 

علوم پزشکي ارومیه واريز و فیش مربوطه را جهت جبران خسارات و  شبکهبه نام  1913134747112سپهر، بانک صادرات به شماره  

 نمايد. کارفرماتعهدات قید شده در قرارداد تحويل 

 

 د تا ارائه تسويه حساب های قانوني قرارداد را دارا باشد.بديهي است ضمانت نامه ارائه شده بايد قابلیت تمدي تبصره :

به استثنای ايام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن  شبکهروزکاری  7از تاريخ ابالغ ظرف مدت  استعالمدر صورتیکه برنده اوّل  .31

ابالغ خواهد  استعالمرنده دوم ضبط و مراتب به ب شبکهبه نفع  استعالمانجام تعهدات و عقد قرارداد حاضر نشود سپرده شرکت در 

تضمین حسن انجام تعهدات و به استثنای ايام تعطیل نسبت به سپردن شبکهروز کاری  7شد و اگر آن نیز از تاريخ ابالغ ظرف مدت 

 ضبط خواهد شد .  شبکهعقد قرارداد اقدام نکند سپرده او هم به نفع 

در حساب سپرده باقي  استعالمه تنظیم قرارداد با نفر اول برنده )نفرات اول و دوم ( تا مرحل استعالمسپرده شرکت در  .41

 خواهد بود مابقي سپرده ها پس از طي مراحل اداری مربوطه عودت داده خواهد شد . 

 
 

 ( تحت هیچ شرايط و عناويني مسترد نخواهد شد . استعالمکلیه اسناد ومدارک ارسالي ) بجز سپرده شرکت در  تبصره :
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چاپ خانره طررف   اقرار مي نمايد که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به شرايط احراز صالحیت  طرف قرارداد چاپ خانه .49

ی ، کار ، بیمه ، مالیات ، عوارض و ديگر قوانین و مقررات کامالً مطلع بوده و متعهد است که همره آنهرا را رعايرت    قرارداد

اسرت و هرر زمران     چاپ خانه طرف قراردادررات ياد شده بر عهده نمايد، در هر حال ، مسئولیت عدم رعايت قوانین و مق

موارد فوق را رعايت نکرده، قرارداد بطور يکطرفه فسرخ و ضرمانت حسرن انجرام      چاپ خانه طرف قراردادمشخص شود 

 رمرا کارفضبط و مبلغ مقید در آن از بانک صادر کننده مطالبه و بره نفرع    کارفرماتوسط  چاپ خانه طرف قراردادتعهدات 

با امضاء برگ شرايط حق هر گونه اعتراض در اين خصوص را از خود سرلب   چاپ خانه طرف قراردادبرداشت خواهد شد و 

 مي نمايد.

پیش آيد اعم از اينکه مربوط به اجررای عملیرات موضروع     چاپ خانه طرف قراردادو  کارفرمادر صورتي که اختالفي بین  .42

موارد شرايط عمومي آن باشد، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق قرارداد و يا تغییر و تفسیر هر يک از 

-، اختالف ناشي از معامالت که بین طرفین معامله ايجاد مري شبکهآئین نامه مالي و معامالتي  14باستناد ماده  رفع نمايند،

گردد و تصرمیم حرداکثر   هد شد مطرح ميشود در کمیسیوني مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس مؤسسه تعیین خوا

 االجرا است.افراد کمیسیون الزم

 ارائه دهد شامل : کاربايست در زمان تحويل مي چاپ خانه طرف قرارداداسنادی که  .43

کاال واحد و قیمت کلدهنده شرح، کمیت، قیمت که نشان چاپ خانه طرف قرارداديک برگ اصل فاکتور يا صورتحساب  -

 باشد.

 ری و غیر مترقبه ) فورس ماژور ( :حوادث قه .44

های سوزیهای غیرعادی و همچنین آتشچنانچه به داليلي خارج از حیطه اختیار طرفین به علت اتفاقاتي مانند جنگ، زلزله، سیل، طغیان 

م تمام يا قسمتي از تعهدات و گويند انجانباشد که در عرف حقوقي به آن فورس ماژور مي چاپ خانه طرف قرارداددار که ناشي از تقصیر دامنه

پذير نباشد مادام که موانع ذکر شده برطرف نشده باشد عدم انجام تعهدات مزبور تخلف از آن محسوب وظايف موضع شرايط قرارداد امکان

 گردد.نمي

 رائه گردد : ا«الف ر ب »پاکتيزيرعمل نمايند پیشنهاد به شکل دو تسلیم پیشنهادات خود الزم است به شکلجهتمتقاضیان .45

 ((گذاشته شود  پاکتهادرخودداری نموده و تمام مدارک بايد به ترتیب ذيل پاکتهااز گذاشتن هر گونه مدارک اضافي در توجه : )) 

که در صورت واريز به صورت وجه نقد به حساب میلیون ريال  هفتاد و دوحروف( )بهريال 111/111/72 فیش بانکي به مبلغ

 بانک صادرات ، کلیه شعب بانک صادرات قابل واريز مي باشد   1913134747112ه جاری به شمار شبکهسپرده 

 
 باشد. نميشبکه  اينموردقبول  استعالمدرچاپ خانه تعهداتانجامکارو ياحسنانجامحسنجهتبانکصادره ازپستهاینامهضمانت: 9تبصره 

واريز  شبکهکه وجه نقد به شماره حساب اعالمي  های شرکت کننده چاپ خانههای دريافتي از ر جهت استرداد سپردهبه منظور ارائه خدمات بهتر و سريعت : 2تبصره 

 باشد. شرايط و ارائه آن در پاکت الف الزامي مي برگ 4شماره اند، درج شماره حساب بانکي )ترجیحاً صادرات( بر روی پیوست نموده

 حاوی :« الف » پاکت  -
 وز قانوني چاپخانه ارائه تصوير مج 
  اصل فیض واريزی سپرده شرکت در  استعالم 

 

 الذکر گذار )شبکه بهداشت و درمان  شهرستان تکاب( بوده است ارائه تصوير رضايت نامه از واحد فوقاستعالمی که ظرف چهار سال اخیر طرف قرارداد واحد  چاپ خانه

باشد در  شده بوده و به هر دلیل از عملکرد آنها اعالم نارضايتي شبکهموصوف طرف قرارداد واحدهای تابعه  هايي که طي مدتچاپ خانهباشد ، بديهي است الزامي مي

 حذف خواهند شد. استعالمصورت تائید نظريه در کمیسیون از دور 

  (3پیوست شماره )ارائه اصل تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت 

  شده در غیر اين صورت از  چاپ خانهو اختصاصي( حاضر و نمونه قرارداد که کلیه اوراق آن توسط افراد مجاز امضاء و ممهور به مهر برگ شرايط )شرايط عمومي

 حذف خواهند شد. استعالمدور 
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 باشد.امضاء( در تائید اسناد، مورد قبول نمي ِامضاء افراد مجاز به صورت مُهر )مُهر : 9تبصره 

ضبط خواهد  شبکهشخص برنده به نفع  استعالمابر اصل مدارک خواسته شده در حین عقد قرارداد برای شرکت برنده الزامي است در غیر آن سپرده شرکت در کپي بر : 2تبصره 

 نمايد.گر با امضاء اين شرايط حق هرگونه اعتراضي در اين خصوص را از خود سلب مياستعالمشد و 

 حاوی : « ب » پاکت  -

 خواهد بود که در اين رابطه پیشنهاد دهندگان موظفند پس از بررسي دقیق موارد ، پیشنهادات خود را با خط خوانا و بدون قلم خوردگي وپیشنهاد قیمت 

نمايند .  چاپ خانهبرگ شرايط و توسط افراد مجاز امضاء و ممهور به مهر  2شماره پیوستلیست های هیچگونه قید و شرطي و بعدد و بحروف و به ريال به روی 

 شده ، حروف مناط عمل قرار خواهد گرفت.بديهي است در صورت بروز اختالف بین اعداد و حروف نوشته 

 :  استعالم پاکتهامراحل گشايش  -

 باز کردن پاکت تضمین و کنترل آن ) پاکت الف (  -9

 چنانچه پاکت الف مشکلي نداشته باشد ) پاکت ب( بازگشايي مي گردد .

 ) پاکت ب (  -2

که پیشنهاد قیمت مي باشد بازگشايي شده و  بو سوابق و رزومه کاری( و در صورت تايید، پاکت   چاپ خانه مجوزررسي مدارک ارائه شده )پس از ب -3

( به استعالمی که مناسب ترين قیمت را پیشنهاد نموده باشد )با تصمیم کمیسیون  چاپ خانهالزم به ذکر است مشخص مي شود ،  استعالمبرنده 

 عودت داده مي شود. چاپ خانه، سپرده صورت عدم تائید مدارک پاکت الف  ، دراعالم خواهد گرديد استعالمنده عنوان بر

کننده در  شرکت چاپ خانهگزار و اطالع کامل  استعالمو دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف قانوني  استعالمدر  چاپ خانه .46

 گر با امضاء اوراق و فرمهای پیوست ملزم به اجرای مفاد آنها گرديد.استعالممي باشد و  ماستعالاز کلیه شرايط موضوع  استعالم

( را در مهلت مقرر از ارسالي از وزارت بهداشت و درمان )فرم  چاپ خانهپذيران مي بايست اوراق شرايط و مدارک و فرم مربوط به مشخصات استعالم .47

دانلود نمايند و پس از تکمیل کامل فرم  www.tekab.umsu.ac.ir به آدرس: شبکه بهداشت و درمان تکابسايت 

پیشنهادی خود را نیز در موعد مقرر به  پاکتهاتحويل نمايند و  شبکه پیشنهادات به دبیرخانه حراست  پاکتهافوق الذکر آن را قبل از انقضاء مدت عودت 

 حراست تحويل نمايند.که واقع در خیابان انقالب روبروی مسجد ولي عصر ستاد شبکه بهداشت و درمان واحد حراست شبدبیرخانه 

اعالم خواهد شد  شبکه( فقط در زمان مقرری که توسط شبکه بهداشت و درمان تکاببديهي است دريافت اسناد از سايت ) : 9تبصره 

    قابل دانلود خواهد بود. 

 « « ب»-«الف»دو پاکت از بررسي دقیق موارد اشاره شده مي بايست پیشنهادات خود را به صورت اشخاص شرکت کننده پس  .48

 تحويل و رسید دريافت نمايند.    حراست شبکهبه  89/91/15مورخه  94حداکثر تا ساعت سر بسته و الک و مهر شده 

ذکر مي کند و هرگونه  استعالمه رسید دريافت اسناد و شماره تلفن همان است که در برگ چاپ خانه طرف قراردادمحل اقامت قانوني  .41

چاپ خانه تلقي میگردد و  ارسال گردد، ابالغ رسمي چاپ خانه طرف قراردادتلگرام و يا نامه ای که با پست سفارشي به آدرس قانوني 

 اعالم و ابالغ نمايد .  روز 5رسماً ظرف  کارفرمامتعهد است در صورت تغییر محل و يا شماره تلفن مراتب را به  طرف قرارداد

آدرس: به  شبکه بهداشت و درمان تکابسايت )از طريق  69/91/15 لغايت 6/91/15از تاريخ  استعالم دانلود شرايط .51

www.tekab.umsu.ac.irباشد  مي 

باشند که در آخرين روز مهلت دانلود مراتب را از حات احتمالي مکلف ميجهت اطالع از آخرين اصالشرکت کننده  های چاپ خانه* 

 سايت پیگیری نمايند و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود. 

 تشکیل و نتايج مربوطه پس از بررسي طي مراحل  91/91/15 مورخه يکشنبه روز  صبح 91در ساعت  استعالمکمیسیون  .59

 واهد شد . آئین نامه ای در فرصت مقتضي اعالم خ

با حضور اعضاء کمیسیون مورد بررسي قرار خواهد گرفت . بديهي است به پیشنهادات کلي ،  91/91/15پیشنهادات واصله در تاريخ   .52

مبهم ، مخدوش ، فاقد فیش بانکي يا ضمانت نامه بانکي و برگ شرايط و نیز پیشنهاداتي که با قید و شرط و بعد از موعد مقرر ارسال شده 

 در حین بررسي و پس از آن در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود . شبکهترتیب اثر داده نخواهد شد و  باشد ،
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حق تغییر ، اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ مي دارد و اگر شبکه  .53

اتب به دريافت کنندگان شرايط ابالغ خواهد شد ، در صورتیکه پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم چنین موردی پیش آيد مر

شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنمايد از آنجا که ممکن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد مشخصات 

ان شرايط يکارفرمامي تواند آخرين مهلت دريافت پیشنهادها را با اعالم کتبي به  شبکه مستلزم تغییر مقادير يا قیمتها باشد در اين صورت

 به تعويق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافي برای اصالح و تجديد نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند . 

موجب حذف آنها از  شرکت کننده خانهچاپ مبني بر عدم صالحیت هر يک از  حراست شبکه مسئول حراست هر گونه وصول گزارش از  .54

ظرف چهار سال گذشته مبني بر  شبکهخواهد بود. ضمناً در خصوص وصول گزارش با مستندات مربوطه از واحدهای تابعه  استعالمدور 

هد حذف خوا استعالممنضم به مستندات مربوطه در صورت تصمیم کمیسیون از دور  چاپ خانهعدم رضايت، عملکرد نامطلوب، تخلف 

 شد.

 
 

 

 

 

 
 

 امور قراردادها ، مناقصات و مزايدات»                                                                                                                                                           

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tekab.umsu.ac.ir/


 

 

 

04 

 51395139سال سال “ “ استعالم چاپ و تکثیر شبکه بهداشت و درمان تکاب  استعالم چاپ و تکثیر شبکه بهداشت و درمان تکاب  برگ شرايط شرکت دربرگ شرايط شرکت در ”

 www.tekab.umsu.ac.ir شبکه بهداشت ودرمان تکابسایت 

  

 
 
 

 

 «بسمه تعالي » 

 
 
 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب
 

 با سالم :

اين چاپ خانه ضمن اعالم وصول و مطالعه دقیق کلیه اوراق استعالم و امور جانبي آن و پذيرش کلیه شرايط 

، بدينوسیله آمادگي  گرديده استکلیه اوراق مذکور که امضاء و ممهور به مهر مندرج در اوراق استعالم و اعادة 

( )قیمت پیشنهادی( طبق 2خود را جهت اجرای عملیات مورد استعالم بصورت جدول پیوستي )پیوست شماره 

 نمايدلیست های  اعالم مي

 نام و نام خانوادگي صاحب /صاحبان امضاء مجاز :                                 سمت :                          کد ملي : -

 س چاپ خانه :                                                                                      کد پستي :آدر -

 کد اقتصادی چاپ خانه : -

 شماره تلفن : -

 شماره نمابر : -

 شماره تلفن همراه صاحب /صاحبان امضاء : -

 امضاء/امضاءهای مجاز : -

 مهر چاپ خانه : -

 

 

 

 

 

 

 9وست شماره يپ
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  « يبسمعه تعال»  

دهنده در مورد عدم شمول قانون منرع مداخله کارکنان دولت  تعهدنامه پیشنهاد» 

 « 22/91/9337مورخه  يو ... درمعامالت دولت
 

نمايد که مشمول ممنوعیت مذکور در قرانون منرع   يء ذيل اين ورقه بدينوسیله تائید ماين پیشنهاددهنده با امضاج

باشد و چنانچه خالف اين موضوع با ثبرات  ينم 9337ماه  یمصوب د يمداخله کارمندان دولت در معامالت دولت

 ود اعالم نمايد.فوق را مررد استعالم یگذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برااستعالميا  کارفرمابرسد ، 

چراپ  فوق تشخیص داده شود و بعنوان  استعالمگردد که هرگاه اين پیشنهاددهنده برندة همچنین قبول و تائید مي

پیمان مربوطه را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیمان به اثبرات برسرد يرا     خانه طرف قرارداد

 ير قانون فوق هستند در اين پیمان سهیم و ذينفع نمايد و يا قسمترا که مشمول ممنوعیت مذکور د یچنانچه افراد

حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و خسارات وارده در اثر فسخ پیمران و   کارفرمااز کار را به آنها محول کند 

يرن  باشرد. ا يمر  کارفرمرا کار را از اموال او اخذ نمايد. تعیین میزان خسارات وارده به تشرخیص   یتأخیر اجرا

پیمان بدلیل تغییرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول  یشود چنانچه در حین اجرايپیشنهاددهنده متعهد م

 يبرساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شرود برديه   کارفرماقانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع 

حق دارد پیمان را فسخ نمروده و   کارفرمابه اطالع نرساند  است چنانچه اين پیشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله

کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال اين پیشنهاددهنده وصول  یاز فسخ پیمان و يا تأخیر در اجرا يخسارات ناش

کامرل   يمتخلفین از قانون فوق آگراه  یدارد که بر مجازاتهايخواهد نمود. مضافاً اين پیشنهاددهنده اعالم م

 باشد.يمربوطه م یدارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتها

 

 

  تاريخ   نام پیشنهاد دهنده                   

 

 نام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :               

 

 

 

 3وست شماره يپ
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 « يبسمعه تعال» 
 

/ سپرده استعالمدر  چاپ خانهاسترداد سپرده  جهت حاً صادرات(یاعالم شماره حساب )ترج» 

 «حسن  انجام تعهدات/سپرده حسن انجام کار

.............................................................. سمت :  اينجانبان نجانب/يا 

.. صاحب امضاء / ................................................... ..................................

شماره حساب صاحبان امضاء مجاز شرکت  .......................................................... 

/ سپرده حسن انجام تعهدات/سپرده حسن  استعالمدر  چاپ خانهاسترداد سپرده خود را جهت  يبانک

 م.ينمايل اعالم ميبه شرح ذ انجام کار

  چاپ خانهشماره حساب : . .................................................................... 

 : شعبه :..............................................  نام بانک 

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

 : بنام .......................................................................................... 

  چاپ خانهشناسه ملي   :....................................................................... 

  چاپ خانهکد اقتصادی :  ....................................................................... 

  چاپ خانهشماره همراه صاحب امضاء  :.............................................. 

  چاپ خانهکد ملي صاحب امضاء  :...................................................... 

 نام و نام خانوادگي :

 مهر و امضاء :

 4وست شماره يپ
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