شرايط عمومي شرکت درمناقصه قراردادهاي
دانشگاه علوم پزشكي فسا و واحد تابعه

 -1برنده مناقصه متعهد ميگردد حداكثر ظرف مدت هفت روز كاري از تاريخ اعالم برنده هنگام انعقاد
قرارداد ضمانتنامه بانكي معادل  5%كل مبلغ ساالنه قرارداد بابت حسن اجراي تعهدات تهيه و تسليم
كار فرما نمايد تا چنانچه به تععدات خود به طور جزئي يا كلي عمل ننمايد و يا موجب ورود خسارات
گردد از مبلغ فوق جبران خسارت شود در غير اين صورت مبلغ ضمانتنامه در پايان مدت قرارداد در
صورت داشتن رضايت كار فرما به برنده مناقصه مسترد خواهد شد .همچين برنده مناقصه موظف
به انجام كليه مفاد قرا رداد ميباشد و در صورت عدم اجراي قرارداد به صورت صحيح پس از ارسال
حداكثر سه اخطار كتبي توسط كارفرما قرارداد به طور يكطرفه فسخ و ضمانتنامه برنده مناقصه به
نفع دولت ضبط خواهد شد .
 -2آزاد نمودن ضمانتامه حسن اجراي تعهدات منوط به ارائه تسويه حساب از كار فرما و سازمان
تامين اجتماعي و اداره امور اقتصاد و دارايي و برگ تسويه حساب كارگران مي باشد .
 -3مالك پرداخت مبلغ ماهيانه به برنده مناقصه بر اساس نتايج چك ليست پايش عملكرد موضوع
قرارداد مي باشد  .که در صورت وجود مشكالت در انجام صحيح قرارداد توسط پيمانكار جريمه هاي
موضوع چك ليست از صورت حساب ماهيانه برنده مناقصه كسر ميگردد .
 -4پرداخت عوارض  ،ماليات و ساير كسورات قانوني مربوط به قرارداد بر عهده برنده مناقصه مي
باشد .
 -5كار فرما مجاز خواهد بود حجم عمليات قرار داد و به تبع آن مبلغ ريالي قرارداد را تا %25
كاهش و يا افزايش دهد .
 -6چنانچه در طي مدت اجراي قرارداد افزايشي نسبت به حق بيمه ،ماليات  ،عوارض  ،حقوق و
مزاياي كارگران تحت پوشش از سوي اداره كار و امور اجتماعي  ،دارايي و ديگر نهادهاي دولتي
انجام گيرد  .پيمانكار موظف به اعمال آن هزينه از طرف خود خواهد بود و حق هيچگونه ادعايي
نسبت به افزايش مبلغ قرارداد نخواهد داشت  .همچنين كارفرما هيچگونه تعهدي نسبت به پرداخت
حقوق و مزايا و اضافه كار و تامين امكانات رفاهي اعم از حق مسكن  ،غذا  ،سرويس اياب و ذهاب و
 ...نيروهاي تحت پوشش پيمانكار را ندارد  .چنانچه پرسنل تحت پوشش پيمانکار از غذا و سرويس
اياب و ذهاب کارفرما استفاده نمايند مديريت واحد مربوطه هزينه تمام شده غذا و سرويس اياب و
ذهاب را محاسبه و از پرداختي ماهيانه پيمانکار کسر مي نمايد.
 -7برنده مناقصه اقرار مينمايد كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر اجراي اين قرارداد از جمله قوانين
متعهد به رعايت آنها
مربوط به ماليات ،عوارض  ،بيمه و اداره كار و امور اجتماعي مطلع بوده و
نسبت به پرسنل خود ميباشد و مسئوليت عدم اجرا ء به عهده وي ميباشد و مسئوليتي متوجه كار
فرما نميباشد .
 -8برنده مناقصه موظف است در جهت اجراي صحيح موضوع قرارداد آموزشهاي الزم به تشخيص
کرفرما را به صورت دوره اي به پرسنل تحت پوشش خود ارايه نمايد.
موارد فوق قرائت شد و مورد تاييد ميباشد .
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 – 9پيمانکار موظف است منحصرا" نماينده مرد استفاده نمايد که عالوه بر دانستن قوانين و مقررات
مربوط به اداره کار و امور اجتماعي داراي اخالق اسالمي باشد .
 -11پيمانکار موظف است عالوه بر تامين لباس مناسب براي کارگران  ،اتيکت شناسايي و موارد
ديگري از اين قبيل را تهيه نمايد .
 -11چنانچه امكانات و تجهيزاتي توسط كار فرما جهت انجام موضوع قرارداد در اختيار برنده مناقصه
قرار گيرد برنده مناقصه موظف ميباشد از امكاناتي كه به طور اماني در اختيار وي قرار ميگيرد به نحو
احسن نگهداري و حفاظت نمايد و جز براي انجام موضوع قرارداد از آنها استفاده ديگري ننمايد و
جهت نگهداري و حفظ آنها ضمانتنامه معتبر معادل مبلغ ريالي اموال تحويلي كه توسط كارفرما تعيين
ميگردد تهيه و تحويل كارفرما نمايد .
 -12چنانچه حادثه اي به دليل عدم وجود وسائل ايمني مورد لزوم  ،عدم رعايت مسائل ايمني و يا
عدم رعايت حفاظت فردي و يا هر دليل ديگري براي هر يك از نيروهاي تحت پوشش برنده مناقصه
پيش آيد مسئوليت آن متوجه وي بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و چنانچه
خسارتي متوجه كارفرما شود برنده مناقصه مسئول جبران خسارت وارده ميباشد .
 -13مسئوليت هاي حقوقي و جزائي ناشي از جميع قوانين و مقررات از جمله قوانين وزارت كار و
امور اجتماعي سازمان تامين اجتماعي  ،اداره دارائي و نهادهاي دولتي ديگر كه به نوعي مرتبط با
موضوع قرارداد ميباشند به عهده برنده مناقصه بوده و در اين زمينه كارفرما هيچگونه مسئوليت اعم
از استخدامي  ،دعاوي در محاكم نسبت به پرسنل برنده مناقصه را عهده دار نيست و از هر گونه
مسئوليتي مبرا بوده و انجام كليه تعهدات به عهده پيمانكار ميباشد  .بديهي است اين امر رافع
مسئوليت هاي شخصي افراد در مقابل قوانين حقوقي و جزائي نميباشد .
 -14در صورتي كه برنده مناقصه به دالئلي تمايل و يا توانائي الزم جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد
را نداشته باشد ميبايست سه ماه قبل مراتب را كتباً به كارفرما اعالم نمايد بديهي است كه كارفرما
نسبت به ضبط سپرده حسن انجام كار وي به نفع دانشگاه اقدام مينمايد  .همچنين كارفرما ميتوانددر
صورت صالحديد نسبت به فسخ يكجانبه قرارداد اقدام نمايد .
 -15برنده مناقصه به هيچ عنوان نميتواند كل يا جزئي از قرارداد را به غير واگذار نمايد در غير اين
صورت كارفرما حق خواهد داشت ضمن فسخ يكجانبه قرارداد و ضبط ضمانتنامه به نفع دولت اقدام و
خسارت وارده را از برنده مناقصه دريافت نمايد .
 -16برنده مناقصه اعالم و تاييد مينمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب  29ديماه
سال  1337نميباشد .
 -17برنده مناقصه قبول مينمايد كه از محل مورد مناقصه بازديد به عمل آورده و با توجه به شرايط
محل مورد مناقصه و مطلع بودن از قوانين و مقررات وزارت كار و امور اجتماعي و دارائي و سازمان
تامين اجتماعي و شرايط كارفرما ارائه قيمت نموده است و در جلسه ي توجيهي برگزار شده توسط
كارفرما شركت نموده و از شرايط و نحوه ي انجام قرارداد مذكور اطالع كامل و كافي دارد .
 -18در مواقع بروز حوادث غير مترقبه ( اعم از آتش سوزي  ،سيل و  ) ...كه تمام يا قسمتي از
قرارداد قابل اجرا نباشد و طرفين نتوانند به تعهدات خود عمل نمايند .مفاد قرارداد به قوت خود باقي
بوده و پس از رفع حادثه غير مترقبه طرفين قرارداد متعهد به انجام تعهدات خود ميباشند .
موارد فوق قرائت شد و مورد تاييد ميباشد .
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 -19طرفين قرارداد كوشش خواهند نمود اختالف ناشي از تعبير و تفسير قرارداد را حل نموده در غير
اين صورت موضوع به كارشناس امور حقوقي و قراردادهاي دانشگاه ارجاع و نظرات آن مرجع براي
طرفين الزم االجراء خواهد بود .
 -21هر گاه در اثر فعل يا ترك فعل برنده مناقصه و پرسنل تحت پوشش او به اموال منقول و غير
منقول از قبيل وسايل و لوازم و ملزومات اداري  ،بهداشتي  ،درماني  ،تاسيساتي ،موتوري ،
مخابراتي  ،صوتي و تصويري  ،تجهيزات پزشكي و آشپزخانه و غيره خسارتي وارد شود و يا به
سرقت رود مسئوليت آن به عهده برنده مناقصه بوده و وي متعهد به جبران خسارت ميباشد  .ميزان
خسارت وارده توسط كارشناس ذيصالح محاسبه و توسط كارفرما از مبلغ قابل پرداخت به برنده
مناقصه يا از سپرده وي كسر خواهد گرديد .
-21كارفرما ميتواند در صورت انحالل  ،ورشكسته شدن  ،عدم توانائي مالي شركت ضمن ضبط
ضمانتنامه حسن انجام كار  ،قرارداد را يكجانبه فسخ و به كار برنده مناقصه خاتمه دهد و برنده
مناقصه حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت و در صورت بروز خسارت كارفرما ميتواند ميزان
خسارت وارده را توسط كارشناس ذيصالح محاسبه و عين خسارت را از برنده مناقصه دريافت نمايد .
-22كارفرما ميتواند در صورت هر نوع تخلف اداري يا غير اداري يا عدم رعايت شئونات و اخالق
اسالمي و اجتماعي  ،عدم رعايت مقررات اداري و انتظامي دانشگاه و رعايت نكردن حقوق اساتيد ،
دانشجويان  ،كاركنان و مراجعين به دانشگاه از جانب برنده مناقصه و پرسنل تحت پوشش وي ضمن
اخطار كتبي نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه حسن اجراي تعهدات و كسر خسارت وارده از
مطالبات برنده مناقصه اقدام نمايد .
 -23با توجه به نوسان تخصيص اعتبار و احتمال عدم پرداخت مطالبات برنده مناقصه در پايان هر ماه
ايشان ميبايستي حداقل توانائي تامين و پرداخت سه ماه حقوق و مزاياي پرسنل تحت پوشش و
هزينه هاي مربوط به موضوع قرارداد را داشته باشد .
 -24برنده مناقصه موظف ميباشد با توجه به حساسيت كار در مراكز دانشگاهي قبل از به كار گيري
نيروي جديد كار يا جابجائي و تعويض پرسنل قديمي مراتب را با هماهنگي قبلي كارفرما انجام دهد
و در صورتيكه صالحيت يا توانائي جسمي و روحي پرسنل توسط كارفرما مورد تاييد قرار نگيرد
ميبايستي ظرف  48ساعت نسبت به تعويض آنها اقدام نمايد و از بكارگيري آنان در ديگر واحدهاي
تابعه دانشكده خودداري نمايند .
 -25برنده مناقصه موظف ميباشد قبل از بكارگيري نيرو در موضوع قرارداد  ،نسبت به گزينش آنان با
هماهنگي دفتر حراست دانشگاه اقدام نمايد  .در غير اين صورت مسئوليت ناشي از عدم گزينش
آنها متوجه برنده مناقصه بوده و كارفرما هيچ مسئوليتي به عهده نميگيرد .
 -26برنده مناقصه حق بكارگيري و استخدام كارمندان شاغل و بازنشسته كليه ادارات و موسسات
وابسته به دولت و كاركنان بازخريد شده و همچنين افرادي كه مشمول خدمت نظام وظيفه ميباشند
و افراد داراي سابقه ي محكوميت كيفري موثر در محاكم قضائي در موضوع مورد قرارداد را به هيچ
عنوان ندارند .
 -27بر اساس مصوبه هيات محترم دولت برنده مناقصه موظف ميباشد حكم اجراي طبقه بندي
مشاغل و فيش حقوقي كامپيوتري كه شامل حقوق و مزاياي ( حق مسكن  ،بن ،حق تاهل و ) ...و
كسورات قانوني برابر قانون كار ميباشد  ،را تهيه و در اختيار پرسنل تحت پوشش خود قرار دهد و يك
نسخه از آن را به مديريت واحد مربوطه تحويل نموده و حقوق پرسنل تحت پوشش خود را حداكثر تا
پنجم هر ماه پرداخت نمايد و در صورت تاخير در پرداخت حقوق ماهيانه و عدم اجراي موارد فوق
عالوه بر كسر  %5از مبلغ قابل پرداخت همان ماه كارفرما ميتواند قرارداد را به صورت يكجانبه فسخ
نمايد .
موارد فوق قرائت شد و مورد تاييد ميباشد  .امضا مدير عامل و مهر شركت :
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 -28شرايط عمومي و اختصاصي شركت در مناقصه که به رويت رسيده و ممهور به مهر شرکت و
امضاء مدير عامل شرکت ميباشد جزء ال ينفك قرارداد ميباشد .
 -29انجام امور مورد مناقصه ك ْ
ال به عهده برنده مناقصه ميباشد و وي موظف است جهت اجراي
وظايف محوله به نحو احسن هر تعداد نيرو و وسايل و ابزار الزم را كه نياز است تهيه و بكار گيرد به
نحوي كه انجام كارها شايسته صورت گرفته و وقفه اي در امور پيش نيايد .
 -31برنده مناقصه متعهد ميگردد كه ساعات كار پرسنل تحت پوشش خود را مطابق با شرايط
اختصاصي اعالم شده توسط كارفرما تنظيم نمايد  .الزم به ذكر است كه ساعات كاري كاركنان
رسمي دانشگاه و واحدهاي تابعه مالكي جهت صحت كار انجام گرفته ي پرسنل تحت پوشش برنده
مناقصه نميباشد .
-31برنده مناقصه ميبايست نيروهاي تحت پوشش خود را با هماهنگي كارفرما طوري تامين و
چيدمان نمايد كه در آينده هيچگونه مشكلي بوجود نيايد و در اين راستا در صورت شكايت كارگر به
مراجع ذيصالح كليه ي مسئوليت هاي حقوقي به عهده برنده مناقصه ميباشد .
 -32تخصيص نوع كار و تعيين نوع فعاليت و زمان فعاليت و مكان يا واحد فعاليت پرسنل تحت پوشش
برنده مناقصه با كارفرما ميباشد و در اين راستا پرسنل و يا برنده مناقصه حق هيچگونه اعتراضي
ندارند .
 -33برنده مناقصه موظف به انجام معاينات و تاييديه پزشكي ( تهيه كارت تندرستي هر سه ماه يك
بار ) و واكسيناسيون برعليه بيماريهاي هپاتيت ب  ،كزاز  ،ديفتري ( هر ده سال يك بار) با هزينه خود
زير نظر كارفرما ميباشد .و افرادي كه به هر نحوي داراري كارت بهداشت نباشند اجازه ي حضور در
محل كار را نخواهند داشت اين مورد در خصوص كارگران جانشين نيز الزامي مي باشد .
 -34به پيشنهادهائي كه بعد از موعد مقرر تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 -35به پيشنهادات مشروط  ،مخدوش  ،بدون امضاء و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 – 36برنده ي مناقصه و كاركنان وي متعهد به رعايت و حفظ اصول امانتداري در حفظ مكاتبات  ،اسناد
و دستگاه ها و تجهيزات موجود در محل اجراي قرارداد مي باشند و حق انتقال آمار  ،اسناد و مدارك و
اطالعات دستگاه به هيچ فرد يا گروهي را ندارند  .در صورت مشاهده مسئوليت آن با برنده ي
مناقصه بوده و با وي طبق مقررات برخورد خواهد شد .
 – 37برنده ي مناقصه بايد در غياب يا مرخصي پرسنل خود نسبت به تامين نيروي جايگزين كه قبال
صالحيت وي مورد تاييد دفتر حراست دانشگاه قرار گرقته اقدام نمايد در صورت عدم تامين نيروي
جانشين در پايان هر ماه به نسبت حقوق و مزاياي افراد غايب از كاركرد شركت كسر خواهد شد .
 -38شركت كننده در مناقصه بايد كليه مدارك خواسته شده را به ترتيب زير در سه پاكت جداگانه قرار
داده و در مهلت مقرر بصورت درب بسته به دفتر حراست تحويل و رسيد آن را دريافت نمايد  .و در
صورتي كه هر يك از مدارك خواسته شده ناقص باشد در روز مناقصه و قبل از باز شدن پاكت حاوي
پيشنهاد قيمت  ،شركت كننده از دور مناقصه خارج خواهد شد .

پاكت الف –

حاوي ضمانتنامه يا فيش بانكي سپرده شرکت در مناقصه ميباشد كه بدين منظور شركت كننده بايد
بانك
مبلغي را با توجه به قيمت پيشنهادي ساالنه با توجه به جدول پيوست به حساب
ملي شعبه مركزي فسا واريز نموده و اصل فيش آنرا داخل پاكت بگذارد  ( .سپردن هر نوع چك بانكي
اعم از چك تضمين شده  ،وجه نقد و.......مردود اعالم ميشود ).
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پاكت ب –
 -1شامل برگه هاي مربوط به شرايط عمومي و اختصاصي شركت در مناقصه در حالي كه كليه ي
صفحات ممهور به مهر و امضاي مدير عمل شركت ميباشد .
 -2مدارك مربوط به تعيين صالحيت شركتها شامل اساسنامه  ،سوابق و حسن انجام كار شركت ،
تائيد صالحيت اداره كار و امور اجتماعي و فعاليت هاي قبلي و همچنين آگهي تاسيس  ،آگهي آخرين
تغييرات  ،آگهي روزنامه رسمي  ،كليه ي شركت ها موظف ميباشند مدارك مربوط به توانائي مالي
شركت از قبل پرينت عمليات بانكي شركت به تاريخ حداقل يك ماه قبل از آگهي مناقصه  ،گواهي
موسسات اعتباري يا بانكي در مورد سرمايه شركت به تاريخ حداقل سه روز قبل از صدور گواهي
و  ...نيز ارائه نمايند .
پاكت ج – حاوي فرم پيشنهاد قيمت .
 -39برنده مناقصه موظف است پس از پايان يا فسخ قرارداد در صورت عدم انعقاد قرارداد جديد
توسط كارفرما حداكثر به مدت سه ماه ديگر با شرايط و مبلغ قبلي به قرارداد خود ادامه دهد.
 -41دانشگاه علوم پزشكي فسا ( كارفرما) در قبول يا رد يك و يا كليه پيشنهادات واصله مختار خواهد
بود  .در صورت تساوي قيمتهاي پيشنهادي اولويت با شرکتهايي مي باشد که سابقه کار مشابه و
توان مالي بيشتر داشته باشند.
 -41پس از قرائت پيشنهادات و تعيين برنده مناقصه سپرده شركت كنندگان در مناقصه باستثناء
نفرات اول و دوم پس از طي مراحل قانوني مسترد ميگردد سپرده نفر دوم نيز پس از امضاء قرارداد
با برنده اول مسترد خواهد شد .
 -42در صورتيكه برنده مناقصه از تاريخ ابالغ نتيجه مناقصه  ،ظرف مدت  7روز اداري حاضر به انعقاد
قرا رداد نگردد سپرده شركت در مناقصه وي ضبط و مراتب به برنده دوم جهت عقد قرارداد ابالغ
ميگردد .
 -43اعالم نفر دوم مناقصه مشروط به آن است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با قيمت پيشنهادي
برنده اول مناقصه بيش از مبلغ سپرده شركت در مناقصه نباشد .
 -44در صورت عدم تاييد صالحيت شركت توسط كميته ي مناقصات دانشگاه علوم پزشكي فسا
پيشنهاد قيمت شركت مردود اعالم ميشود .
 - 45پس از تحويل مدارك شركت در مناقصه به كارفرما هيچيك از شركت كنندگان حق درخواست
بازپس گرفتن مدارك جهت اصالح  ،تكميل و يا  ...را ندارند .
 -46هزينه ي درج آگهي به عهده ي شركت برنده مناقصه ميباشد كه در هنگام انعقاد قرارداد از
شركت برنده اخذ خواهد شد .
-47شرکت کنندگان در مناقصات ميبايست گواهي صالحيت کاردرموضوع قرارداد از اداره کار و
اموراجتماعي درسال جاری را بهمراه مدارک ارسالي در پاکت ب ارائه نمايند .
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-48شرکت کنندگان در مناقصه قراردادنقليه ميبايست داراي مجوز کار در سال جاری از اداره راه و
ترابري ويا اداره کاروامور اجتماعي باشند و يا مدارک مندرج در بند فوق را ارائه نمايند.
 – 49پيمانکار موظف به افتتاح حساب مشترک با کارفرما مي باشد .
 – 51پيمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به ارائه فرم ثبت اطالعات کارگران و
قرارداد ايشان مطابق با طرح طبقه بندي مشاغل با تاييديه اداره کل کار و امور اجتماعي استان
فارس به امور قرارداد ها تسليم نمايد .
 – 51پيمانکاران موظف به ثبت نام در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات معاونت برنامه ريزي و
راهبردي رياست جمهوري طبق راهنماي پيوستي اقدام نمايد .
-52برنده مناقصه موظف مي باشد کليه کارگران تحت پوشش خود را بيمه عمر نموده و مستندات آن
را به امور اداري تحويل نمايد.
-53به استناد تصيب نامه شماره /145264ت35687ه مورخ  85/11/7در صورت نياز به بكارگيري نيرو
افراد معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت مي باشند.
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