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 مناقصه تامین نیروهای انسانی ) حرفه ای و غیر حرفه ای ( شرايط 

 1398در سال  دانشگاه علوم پزشكی كاشان
 

مچنين ايجاد هو به منظور توسعه مشاركت بخش غير دولتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در نظر دارد 

به  صهاز طريق مناق را به صورت مديريتي تامين نيروهای انساني ) حرفه ای و غير حرفه ای ( ، توسعه در ارائه خدمات  اشتغال و

ز محل های و بازديد ا واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد . از متقاضيان دعوت مي شود ضمن مطالعه دقيق اسناد مناقصه متقاضيان

با  27/12/1397ورخ م دوشنبهمورد واگذاری پيشنهاد قيمت خود را به همراه ساير مدارک درخواستي حداكثر تا پايان وقت اداری روز 

دبيرخانه حراست با  –ستاد دانشگاه علوم پزشکي  -خيابان اباذر  -خرداد  15ميدان  -نشاني كاشان  پست پيشتاز يا بصورت دستي به

 اخذ رسيد تحويل  ارسال نمايند .

 : مناقصهموضوع واگذاری  -ماده يک 

 به صورت مديريتيتامين نيروهای انساني ) حرفه ای و غير حرفه ای ( 

 :مدت واگذاری -ماده دو 

  شمسي از تاريخ انعقاد قراردادبه مدت يکسال 

 : مناقصه  عمومی شرايط -ماده سه 

 از قرارداد انيپا تا و نبوده دولتي معامالت در 1331 ماهيد مصوب دولت كاركنان مداخله منع قانون مشمول ستيبا مي مناقصه رندهب-1

 ضبط زارـگ مناقصه عـنف به وی های ينـتضم و دهيگرد سخـف قرارداد ورتـنصيا يرـغ در دينما ودداریـخ آنان نمودن نفعيذ و سهيم

 .گردد مي

 دانشگاه مركزی راستح-خميني امام دبيرستان روبروی-اباذر خيابان ابتدای-خرداد 15 ميدان-كاشان:  پيشنهادها تسليم محل نشاني-2

 كاشان پزشکي علوم

 تکميل اند نموده افتيدر اسناد نيا پيوست به كه) فرم ج (  قيمت پيشنهاد فرم طبق صرفاً را خود پيشنهادی درصد ديبا متقاضيان-3

 كه ارقامي مناقصه برنده تعيين برای.  شود نوشته قيمت پيشنهاد برگ در حروف و عدد به ماه، 12 برای ديبا قيمت پيشنهاد رقم و دينما

 . است مذكورالزامي برگ در دقيق تلفن و آدرس ،ذكر بود خواهد عمل مالک شده نوشته حروف به

 اثر در قرارداد عقد نچهچنا باشد داشته اعتبار پيشنهادها افتتاح از پس روز  20 تا حداقل ديبا متقاضيان پيشنهادی درصد:  1 تبصره

 . شد خواهد افزوده مذكور امياروز ديگر به  20مدت شود طوالني گزار مناقصه سوی از قانوني فاتيتشر

 باشد (ج))الف ( و )ب( و جداگانه پاكت سه محتوی كه شده مهر و الک سربسته پاكت كي در را خود پيشنهاد ديبا متقاضيان-4

 ونشاني نام ، مناقصه موضوع ديبا الذكر فوق پاكت روی در.  دينما تسليم گزار مناقصه به مقرر موعد در و تنظيم بعدی بندهای ،بترتيب
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 تسليم گزار مناقصه به ، وصول خيوتار ساعت حاوی رسيد اخذ با مقرر درمهلت و شود نوشته پيشنهاد تسليم خيتار و دهنده يشنهادپ

 . گردد

 نخواهد بازگشايي ج پاكت و حذف ليست از مذكور شركت باشد ناقص ب و الف پاكت در كنندگان شركت مدارک چنانچه -5

 .شد

 .دش نخواهد داده اثر ترتيب برسد مقرر موعد از بعد كه پيشنهاداتي و سپرده فاقد و مشروط، مبهم، پيشنهادات به -6

 نمايد خودداری انکيمعتبر ب نامه ضمانت سپردن و قرارداد انعقاد از قيمت پيشنهاد اعتبار مدت ظرف حداكثر مناقصه برنده چنانچه -7

 چنانچه نيز مدو برنده و خواهد گرديد منعقد قرارداد دوم نفر با و شد خواهد ضبط گذار مناقصه نفع به مناقصه در شركت سپرده

 وی مناقصه رد شركت سپرده خودداری نمايد نامه ضمانت سپردن و قرارداد انعقاد از قيمت پيشنهاد اعتبار مقرر مدت ظرف حداكثر

 .شو مزيده مجدداً برگزار خواهد شد خواهد ضبط نيز

 .قابل تعديل نخواهد بودوبوده  ثابت پيشنهادی درصد -8

مي لکاني و بصورت پ كل موضوع مناقصهخوانا و بدون قلم خوردگي برای  حروف بطوربه عدد و و مقطوع درصد پيشنهادی   -9

 ( و بايد در فرم ج قيد گردد.ن خواهد شد يتعي مناقصهبه عنوان برنده  درصد سود مديريتي كمترين) باشد 

به نشاني  شگاهدان و منابع معاونت توسعهمحل دفتر صبح در  12راس ساعت   28/12/1397مورخ  سه شنبهكليه پيشنهادات روز -10

ف مفتوح بتدا پاكات الاستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکي كاشان بازگشايي خواهد شد  -خيابان اباذر  -ميدان پانزده خرداد  -كاشان 

يات وم بداند محتو پس از كنترل سپرده شركت در مزايده نسبت به گشودن پاكات ب اقدام مي گردد . چنانچه كميسيون مزايده الز

  .م خواهدشد پاكت ب توسط كميته فني ارزيابي گردد ، زمان بازگشايي پاكت ج به وقت ديگری موكول و به شركت كنندگان اعال

 هد شد اً عودت خواپاكت های ج شركت كنندگاني كه امتياز فني بازرگاني الزم را احراز نمايند ، گشوده و ساير پاكت ها عين-11

عنوان ح دانشگاه بمالي ارزيابي و مناسب ترين قيمت با رعايت صرفه و صال پيشنهادی از نظر درصدهای پس از بازگشايي پاكت ج-12

ا مسترد ت هـاير شركـگهداری و سپرده های سـد قرارداد نـنفرات اول و دوم تا زمان عق مناقصهبرنده اعالم و سپرده های شركت در 

 خودلحاظ قيمت در ديبا برنده و بود خواهد واگذاری برنده عهده به تماماً شمول صورت در قرارداد قانوني كسورات كليهمي گردد . 

 . داشت نخواهد خصوص نيا در ييادعا گونه هيچ وحق باشد نموده

 انجام حسن تضمين پردنس با ستيبا مي وی، به گزار مناقصه ابالغ از پس يك هفته به غير از ايام تعطيل تا حداكثر مناقصه برنده-13

 واگذاری در ركتش تضمين نصورتيا غير در ورزد مبادرت قرارداد انعقاد به نسبت خود پيشنهادی مبلغ كل درصد 10 معادل تعهدات

 .شود مي ضبط گزار، مناقصه نفع به فاتييتشر هيچ بدون وی

 . است مختار پيشنهادها از كي هر قبول اي رد در گزار مناقصه-14

 عقد با همزمان . گردد مي مسترد بالفاصله بعدی نفرات به واگذاری در شركت تضمين ،مناقصه دوم و اول نفرات تعيين از پس-15

 تضمين بابت پيشنهادی درصدمبلغ 10 ميزان به گزار مناقصه يديتا مورد بانکي معتبر نامه ضمانت فقره كي ، مناقصه برنده با قرارداد

 خللي برنده مناقصه توسط استمرارخدمات و ارائه در وجه هيچ به كه نحوی به گردد، مي اخذ مناقصه برنده از تعهدات انجام حسن
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 عهده بر صالح ذی مراجع به مذكور،پاسخگوئي تضمين ضبط بر عالوه خدمات، در اختالل بروز صورت در است هييبد.  نشود جاديا

 .بود خواهدبرنده مناقصه 

 از پس كه اندم مي باقي گزار مناقصه نزد قرارداد عقد هنگام تا دوم و اول مناقصه اشخاص حقيقي و حقوقي در شركت تضمين-16

 (است الزامي2 شماره پيوست فرم تکميل).  شد خواهد مسترد دوم نفر تضمين نفراول با قرارداد عقد

 اعالم برنده عنوان هب وجود صورت در دوم نفر نشود، قراداد انعقاد به حاضر ، شده بيني پيش مهلت در مناقصه برنده كه درصورتي-17

 مناقصه نفع به هم او ناقصهم در شركت تضمين ، نشود قرارداد انعقاد به حاضر باال، شده ادي موارد به توجه با نيز او چنانچه و شود مي

 .شد خواهد ديتجد واگذاری و شود مي گزارضبط

 مناقصه ازسوی تباًك ها، آن تسليم و تغيير نحوه و مناقصه مدارک و اسناد نمودن اضافه و احذفي نظر ديتجد اي توضيح هرگونه-18

 . شد خواهد منظور قرارداد مدارک اسناد جزو و گزاراعالم

 تعداد از مربوطه هایمسئولين واحد هماهنگي با مناقصههای موضوع  محل از ديبازد ضمن ستيميبا پيشنهاد اعالم از قبل متقاضيان-19

 . دينما حاصل كامل اطالع ، نياز مورد تجهيزات و لوازم ،نوع

 مي خودمحفوظ برای ها پيشنهاد تسليم مهلت انقضای از قبل را مشخصات و اسناد در دنظريتجد اي اصالح تغيير، حق گزار مناقصه-20

 مزبور مراتب ازابالغ قبل پيشنهادی كه صورتي در و شود مي ابالغ كنندگان شركت به مراتب ديآ پيش موردی چنين اگر و دارد

 صالحا اينظر ديتجد است ممکن كه آنجا از.  ديبنما را آن استرداد تقاضای دارد حق دهنده پيشنهاد باشد شده تسليم

 به كتبي اعالم با را اپيشنهاده افتيدر مهلت نيآخر تواند مي گزار مناقصه صورت نيدرا ، باشد ريتغييرمقاد مستلزم دراسنادومشخصات

 . باشند شتهدا را خود درپيشنهاد دنظريتجد و اصالح برای كافي فرصت آنان كه نحوی به اندازد قيتعو به دهندگان پيشنهاد

عد بهادات واصله به ساير پيشن پيشنهاداتي كه در مهلت مقرر به دبيرخانه حراست مركزی دانشگاه واصل شده باشد پذيرفته و-21

 ترتيب اثر داده نمي شود.  ازتاريخ مذكور

 . و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تکاليف تعيين شده از سوی دانشگاه مي باشد مناقصهشركت در -22

 مهروامضاء و نظيمت ، ،تکميل آن در شرط قراردادن اي و حذف ، تغيير بدون را مناقصه ومدارک اسناد دتماميبا دهنده پيشنهاد-23

 نشده امضاء و ،مهر سهواً تعهدآور غير اوراق از بعضي واگذاری، كميسيون تشخيص با چنانچه د،ينما تسليم گزار مناقصه به و نموده

 . بود خواهد مردود و صناق پيشنهاد آن نصورت،يا غير در.  كرد خواهد امضاء و مهر را آنها واگذاری جلسه در دهنده پيشنهاد باشند،

 خوردگي قلم و نقص ، عيب ، خدشه ، ابهام نوع هيچ و بوده شرط و قيد بدون و كامل حيث هر از ديبا واگذاری های پيشنهاد-24

 و واگذاری طيشرا فبرخال و مبهم مشروط، پيشنهاد ارائه اي ،مناقصه ومدارک اسناد در نقص اي خدشه وجود صورت در.  باشد نداشته

 . شد دنخواه مسترد راسناديسا و گردد مي عودت مربوطه تضمين وصرفاً است مردود پيشنهاد آن كافي، تضمين نداشتن اي

 و همه پاكت كليه مدارک درخواستي بشرح ذيل را در پاكت های جداگانه الک و مهر شده بگذارند ناقصهشركت كنندگان درم-25

 ها را در لفاف مناسب و الک و مهر شده ارسال نمايند . ضمناً محتويات پاكت ب قابل برگشت نخواهد بود 
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عالم ايل ( بعد از قرارداد و حداكثر ظرف مدت هفت روز كاری ) به استثناء ايام تعط مکلف است قبل از انعقاد مناقصهبرنده -26

انشگاه پس از انقضاء دمبلغ كل پيشنهادی اقدام نمايد . در غير اينصورت   %10دانشگاه نسبت به تسليم ضمانت انجام تعهدات معادل 

 مهلت مقرر ، سپرده شركت در مزايده وی را ضبط مي نمايد . 

قدام ا،  مناقصهنده و بشرط تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات توسط بر مناقصهشرايط عمومي  نانچه دانشگاه ظرف مدت مقرر  درچ-27

 .  از دانشگاه درخواست نمايد "به عقد قرارداد ننمايد ، برنده مختار است استرداد ضمانت نامه های خودراكتبا

 توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم نمايند.هيچ يك از شركت كنندگان در استعالم نمي -28

دگان در د. شركت كننشركت در استعالم و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تکاليف تعيين شده از سوی دانشگاه مي باش-29

اطالع،  ه عذر عدمب استعالم اقرار مي نمايند كه از موضوع استعالم و شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در آن اطالع كامل داشته و

 قض نمايند.، تحريم های بين المللي و مشابه آن نمي توانند هيچيك از شرايط را نپيشنهادی درصدعدم لحاظ نمودن موارد 

رت نياز امل و در صوكشركت كنندگان موظفند قبل از ارائه پيشنهاد كليه جوانب امر را در نظر گرفته و با بررسي همه جانبه و -30

 ل، اقدام به پيشنهاد قيمت نمايند.بازديد از مح

     ون مناقصهحسب تصميم كميسيگان و مناقصه به صورت دو مرحله ای مي باشد و پس از ارزيابي شکلي و تاييد شركت كنند -31

پاكتهای  گاني ارجاع وبه كميته فني بازريشنهادها ،موضوع جهت  ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پلزوم عند ال

 80 كسب يجهت بازگشاي ) حداقل نمره.قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني الزم را احراز كرده اند بازگشايي مي گردد 

 امتياز مي باشد ( 

ين نامه آي 69ز ماده امطابق بند ب ، تبصره : در صورتي كه حسب تصميم كميسيون مناقصه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها الزم باشد 

 مالي معامالتي دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني عمل خواهد شد . 

 خود را بصورت عدد و حروف درج نمايند. پيشنهادی درصدشركت كنندگان مي بايست -32

 حرفه ایی الزم ودهاو يا خدمتي را كه مي بايست انجام دهند تضمين نموده كه برابر استاندار يفيت انجام كارشركت كنندگان ك-33

 انجام دهند.

 را داشته باشند. حاضر مناقصهموضوع توان مالي و اجرای مي بايست شركت كنندگان -34

 مسئوليت تأمين نيروی انساني و پرداخت هزينه آنها برعهده پيمانکار مي باشد.-35

 صورت جزء يا كل به ديگری ندارد.هرا ب مناقصهبرنده مناقصه به هيچ وجه حق واگذاری مورد  -36

مور اره كار و احساب برنده مناقصه با اد هيپس از تسو ،قرارداد انيتضمين انجام تعهدات و ضمانت حسن انجام كار در پا -37

 شد.  مسترد خواهد های الزمسايرتأييديه حساب پرسنل با شركت و و ارائه تسويه يياداره دارا ،ياجتماع نيسازمان تأم ،ياجتماع

خاتمه قرارداد و  ذكور درمعنوان سپرده حسن انجام كار كسر خواهد شد. استرداد مبلغ هب %10از هر پرداخت ماهيانه برنده مناقصه  -38

 خواهد شد. نجاماهای الزم و كسرخسارات وارده و اعالم رضايت دانشگاه پس از ارايه مفاصا حساب
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 وناقصه نفرات اول های شركت در مو سپردهگرديده اعالم  برندهعنوان هترين قيمت با رعايت صرفه و صالح دانشگاه بمناسب -39

 شود.ميداده ها برگشت های ساير شركتو سپردهشده دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری 

و  يهمخوان هيقيمت پا كمتر بوده و يا قيمت پيشنهادی از نظر كميسيون مناقصه بانفر  3كنندگان از در شرايطي كه تعداد شركت -40

رات موجود اقدام قوانين و مقر نامه مالي و معامالتي دانشگاه و سايرو در ساير موارد مطابق آيينشده توجيه نداشته باشد، مناقصه تمديد 

 خواهد شد.

 محتویات پاكت الف : 

 : به صورت يکي از روشهای ذيل مي باشد شود داده قرار الف پاكت در ديبا كه اسنادی و مدارک 

شماره حساب  ه ب  مناقصهبابت سپرده شركت در  ميليون تومان پانصدمعادل ريال  000/000/000/5پيشنهاد دهندگان مي بايست مبلغ

لوم نام دانشگاه عبادل مبلغ فوق الذكر واريز و يا ضمانت نامه بانکي معتبر معبصورت نقدی نزد بانك رفاه كارگران   61195765

 .پزشکي كاشان صادر  و اصل ضمانتنامه و اصل فيش واريزی در پاكت الف ارسال نمايند 

 محتویات پاكت ب : 

 ( مناقصه: جهت اشخاص حقوقي ) كليه شركتهای به ثبت رسيده با موضوع فعاليت اين  1تبصره 

 رسمي شركت ، آگهي تاسيس و آخرين آگهي تغييرات شركت ثبت در روزنامهفتوكپي برابر اصل اظهار نامه ، اساسنامه -

 كه به مهر و امضا پيشنهاد دهنده رسيده باشد مناقصهكليه اوراق -

 (1پيوست ) فرم تکميل و امضا شده قانون منع مداخله-

 گر مناقصهمهر وامضا شرايط اسناد مناقصه توسط -

 (8و 7و 6و 5)فرم كاری مرتبطفرم تکميل و امضا شده سوابق و مشاغل  -

 از قراردادهای منعقده قبلي گواهي حسن انجام كار  -

 ( 2) پيوست شماره  مناقصه در شركت سپردهتکميل فرم استرداد -

 محتویات پاكت ج : 

م برنده يه برای اعال) مالک اول باشد. به عدد و حروف بطور خوانا و بدون قلم خوردگي، پيشنهاد قيمت مقطوع و نهايي شركت كننده 

 (3پيوست شماره ) قيمت پيشنهادی خواهد بود ( نازلترينمناقصه ، 

 :مناقصه  اختصاصی شرايط - 4ماده 

 ربخشنامهوساي اجتماعي سازمان تامين و كار قانون برابر خودرا پرسنل ماهيانه مزايای و حقوق است موظف مناقصه برنده -1

 به شگاهدان تاييد از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و يا مراجع ذيصالح ديگر پس سوی از صادره های ودستورالعمل

 منوط هايين قسط پرداخت مربوطه و تضمينات و ها سپرده قرارداد مدت پايان در لذا . نمايد واريز خود پوشش تحت حساب پرسنل

 . بود خواهد حساب مفاصا ارائه به

 ..ميباشد مناقصه برنده بعهده وغيره ازبيمه،ماليات اعم قرارداد از ناشي ) افزوده ارزش بر ماليات از غير به (قانوني كسورات كليه -2
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 مصوبه ويژه به نوزيرا مصوبات  هيأت  محترم و ايران اسالمي جمهوری نظام قوانين كليه از كامل و كافي اطالع دهنده پيشنهاد -3

 .ميباشد آن رعايت به مکلف و داشته را مقررات مربوطهو ساير  15/12/84 مورخ ه  34613ت/84515

 و كار زارتو از مناقصه موضوع با مرتبط صالحيت كاری گواهي دارای و باشد رسيده ثبت به رسماً بايد دهنده پيشنهاد شركت-4

 . باشند اموراجتماعي

 . باشند معامالت دولتي در دولت كاركنان مداخله منع قانون مشمول نبايد ايشان عوامل و دهنده پيشنهاد -5

 به و نموده رفع را خود ابهامات و بازديد موقعيت و ها محل موضوع مناقصه،از پيشنهاد ارائه از قبل بايست مي دهنده پيشنهاد -6

 . بود نخواهد قبول مورد اطالع عدم عذر بديهي است . باشد داشته كامل آشنايي شد، خواهد دار عهده كه شرايطي و وظايف

 مشخصات ااتيکت شناسايي ب و مخصوص شركت آرم متحدالشکل با كار لباس بايستي خدمت محل در مناقصه برنده پرسنل كليه -7

 . باشند داشته خوانا كامالً

 سبراسا و شغل به توجه بايد با مناقصه برنده پوشش تحت كاركنان لباس ..... و آرم - رنگ - شکل - كفش نوع : تبصره

 كليه برای صهمناق برنده توسط ، دانشگاه نظر با هماهنگ و و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي كار وزارت های دستورالعمل

 . است مناقصه گزار بر عهده بند اين هزينه اجرای  . گردد تهيه پوشش تحت پرسنل

 در و شد واهدخ انجام ...)و گزينشهسته ( دانشگاه ذيربط واحدهای تاييد از پس مناقصه، برنده كاركنان بکارگيری و انتخاب -8

 برنده(مايدن جايگزين را ديگری شرايط واجد نيروی , كار انجام وقفه در بدون باشد مي موظف مناقصه برنده تاييد، عدم صورت

 )باشد داشته اختيار در جايگزين بعنوان تأييد مورد انساني نيروی همواره تعدادی ميبايست مناقصه

 .ندارد غير به كل يا جزء بصورت را موضوع قرارداد واگذاری حق وجه هيچ به مناقصه برنده-9

 هزينه با مربوطه رسنلپ ، عالوه بر كار به قانون آشنا االختيار تام نماينده تعيين و معرفي به نسبت باشد مي موظف مناقصه برنده -10

تضمينات برنده  وريال جريمه مي باشد كه از محل مطالبات  000/000/20و شرط تخلف از اين بند ماهيانه مبلغ  نمايد اقدام خود

 مناقصه كسر خواهد شد . 

 پايان در دارايي هادار و اجتماعي سازمان تأمين از پرداختي مالياتهای و بيمه حق رسيد ارائه به نسبت است موظف مناقصه برنده-11

 دانشگاه طرف از مهالزح حق پرداخت نوع هر است بديهي . نمايد اقدام ، رسيده است دانشگاه نماينده تاييد به كه ليستي طبق ماه هر

 .بود خواهد مذكور ارائه ليستهای به منوط

 خواهد بود. رو باهماهنگي وتائيدعوامل نظارتي و معاونت توسعه مديريت و منابعمعرفي هرني -12

 معرفي نيروی باشد در قبال مرخصيهای استعالجي و استحقاقي نيروهای خود قبل از شيفت مربوطه اقدام بهميشركت موظف   -13

 جايگزين در شيفت مورد نظر نمايد.

يمه از تواند به واسطه برگ جردر صورت بروز تخلفات از جانب نيروهای شركت ) غيبت، سهل انگاری در كار و...( كارفرما مي -14

 شركت كسر نمايد.صورت وضعيت 
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ن اين بند ضم جذب هر گونه نيرو بدون مجوز دانشگاه ) معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه ( ممنوع و شرط تخلف از -15

ضمينات پيمانکار كسر تريال بعنوان جريمه روزانه حضور نيرو از محل مطالبات و  000/000/10جلوگيری از ورود نيرو ، روزانه مبلغ 

  خواهد شد .

 ، كار طب ايناتمع و آزمايشات ضمن انجام قرارداد اجرای در استفاده مورد انساني نيروی برای گردد مي متعهد مناقصه برنده -16

 . نمايد ارائه نيز بکار ازشروع قبل اعتياد, گواهي عدم سوء پيشينه عدم گواهي ، بهداشت و سالمت كارت

      مناقصه برنده وكاركنان قانوني عوامل های پرداخت ساير و كار اضافه ، پاداش الزحمه، حق مزايا، و حقوق به مربوط وجوه -17

 و اجرايي دستگاه نماينده مشترک امضای با دولتي های بانك يکي از در كه بانکي حساب به ( پيمانکار تنظيمي ليست مطابق ) 

 آن پرداخت از و نيست دولتي شده ياد حساب .شد خواهد واريز شركت كاركنان حساب به گردد، افتتاح مي قرارداد طرف پيمانکار

 خواهد غيره و بيمه ، ماليات شامل ليستهای مربوطه قانوني كسور واريز و ذيربط كاركنان مزايای و حقوق خالص واريز برای صرفاً

 . ندارد استخدامي تعهد گونه هيچ دانشگاه نيز بابت اين از گيرد و نمي تعلق پيمانکار به سودی گونه هيچ و بود

 .است الزامي دولتي ازبانکهای يکي در ، شركت غيره و پرسنلي های هزينه واريز جهت مشترک حساب افتتاح : تبصره

 به باشد، دانشگاه ينا در انساني نيروی آن بکارگيری نتيجه كه خود پرسنل و نمايندگان با مناقصه برنده طرف از قرارداد گونه هر-18

 هد شد.شرايط اسناد حاضر با پيمانکار برخورد خوا 16مطابق با بند ندارد و نيز  قانوني وجاهت و است ممنوع شکل هر

 قرارداد امهاد به نياز عدم يا و وضعيت موجود تغيير بر مبني دولتي جديد های بخشنامه ابالغ درصورت است مجاز دانشگاه -19

 خود از را اعتراضي هرگونه حق مناقصه برنده مورد اين در و نمايد حساب وتسويه اقدام قبلي اطالع يکماه با قرارداد خاتمه به نسبت

 . نمود سلب

 اقدام حولهم امور و وظايف به ،نسبت تعطيالت حتي سال ايام همه در و روز شبانه ساعات تمام در بايستي مي مناقصه برنده-20

 .نمايد

 و قانوني حقوق تمام پرداخت و خود بوده كاركنان مورد در كار قوانين و مقررات كليه رعايت به متعهد و ملزم مناقصه برنده -21

 ، كاری بتنو سنوات، عيدی، كارگری، بن مندی، خواربار،عائله هزينه مسکن، روزانه،كمك دستمزد قبيل از كاركنان السعي حق

 توسط شده المحقوق ودستمزداع برابر را خود كارگران مزايای ساير و كار اضافه ، لباس ، مرخصي خريد سختي كار، , كاری جمعه

 و لحاظ كار انونق در مندرج كارگران قانوني حقوق كليه و مذكور موارد مبنای را بر خود قيمت و داده قرار مدنظر كار شورايعالي

 . نمايد پرداخترا ماهيانه 

 اخذ به يوابستگ بدون( ماه يك تا خودرا پوشش تحت پرسنل كليه مزايای و حقوق پرداخت توانايي ميبايست مناقصه برنده -22

                   %30 زاستمجا دانشگاه نمايد، تعلل يا تأخير خود كاركنان ومزايای حقوق پرداخت در صورتيکه در و داشته دانشگاه( از وجه

  باشد.ريمه كسر نمايد و اين موضوع غير قابل اعتراض مي ج بعنوانرا  ماه همان ) سي درصد ( سود مديريت

 ندارد.ارب و ذهاب كاركنان تحت پوشش پيمانکامناقصه گزار تعهدی در جهت تامين وسيله اي -23
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 و اقصهمن برنده توسط مربوطه كاری واحدهای نياز براساس و مستمر صورت به بايست مي پوشش تحت كاركنان كليه آموزش -24

 .شود انجامهماهنگي كامل كارفرما  با

يت مدني بي نام با بيمه مسئولحداقل ، نفر  5و تا تعداد  برخوردار حوادث و عمر بيمه پوشش از بايد مناقصه برنده پرسنل كليه-25

 ودرمحل كار  هزينه خود پيمانکار پيش بيني نمايد. عواقب حقوقي، انتظامي، قضايي و هرگونه مسئوليت ديگری ناشي ازحوادث

  . دانشگاه هيچگونه مسئوليتي نداردجبران خسارات وارده به عهده پيمانکار بوده و 

 به نقطه ترين نزديك در و شهركاشان مركز محدوده در و دانشگاه از خارج مکاني تهيه به نسبت است موظف مناقصه برنده -26

ط تخلف از اين و شر نمايد اعالم كارفرما به را آن آدرس و اقدام با امکانات، همراه شركت دفتر عنوان تحت قرارداد اجرای محل

 بل كسر مي باشد .  ريال جريمه مي باشد كه از محل سود مديريت و مطالبات و سپرده های برنده قا 000/000/20بند ماهيانه مبلغ 

 برنده عملکرد زا انحاء از نحوی دستگاه به ناظر يا و ننمايد عمل خود تعهدات از بخشي يا يك به مناقصه برنده صورتيکه در -27

 شريفاتت رعايت بدون و طرفه يك صورت به قرارداد ايشان، عدم تمکين و كتبي اخطار دو از پس باشد نداشته رضايت مناقصه

 خواهد طالبهمجداگانه  مناقصه برنده از دانشگاه تشخيص به وارده خسارت اخذ و ضبط تضمينات كليه فسخ و غيره و اداری ,قضايي

 .شد

د و معاونت توسعه هر واح ناظر درصد( توسط صد از( ايشان عملکرد ارزيابي نتيجه اساس بر مناقصه برنده ماهيانهسود مديريتي  -28

 درصد  90است بديهي ، باشد درصد 90 پيمانکار ارزشيابي نمره چنانچه مثال بعنوان شد خواهد پرداخت مديريت و منابع دانشگاه

 . گردد مي پرداخت پيمانکار مديريت سود

مطابق جدول  و كسر ماه در برنده مناقصه %( 100 ) كل امتياز از درصد 5/2 دانشگاه سوی از صادره كتبي اخطار هر ازاء به -29

 .شد خواهد كسر پيمانکار سود مديريتجرايم از 

 يك را اردادقر است دانشگاه مجاز ، درصدگردد 80 از ماه متوالي كمتر 3در مناقصه برنده امتيازات نصاب حد كه صورتي در -30

 .نمايد ضبط دولت نفع به را قرارداد طرف تضمينات و فسخ طرفه

 وظيفه انجام بيمارستان داخلي های وبخشنامه دستورالعمل ، ضوابط و احصايي وظايف شرح مطابق موظفند مناقصه برنده عوامل-31

 . يابد مي تنزل نيز مديريتسود  نسبت به همان و كسر ايشان امتيازعملکرد ماهيانه  از اينصورت غير در نموده

و  ت نمايندبرگزار مي گردد شركدانشگاه كه توسط  الزاميكليه نيروهای تحت پوشش شركت موظفند در كالس های آموزشي  -32

 ماه بعنوان در صورت عدم شركت پرسنل و كاركنان برنده مناقصه در كالسهای آموزشي ، معادل ده درصد از سود مديريت همان

واهد ناقصه كسر خمام هزينه های كالسهای آموزشي از محل سود مديريت و يا ديگر مطالبات و ضمانت نامه های برنده جريمه بانضم

 شد . 

كليه نيروهای تحت سرپرستي پيمانکار موظفند احتياطات استاندارد )پوشيدن دستکش ، ماسك و استفاده از وسايل حفاظتي و ...(  -33

ت به انجام واكسيناسيون و تيتر آنتي بادی اقدام نمايند در غير اينصورت كليه هزينه های ناشي از بروز را در موارد لزوم رعايت و نسب

 بيماری بر عهده پيمانکار خواهد بود .
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 اشند.مي بدر محل كار خود كليه نيروهای پيمانکار موظف به رعايت قوانين دفع پسماند های عفوني و غير عفوني  -34

وشش پتحت شركتي نيروهای  مديريتي نيروهای شركتيبرنده مناقصه موظف است همکاری كامل جهت تکميل سامانه های  -35

ريمه ريال ج 000/000/5و شرط تخلف از اين بند به ازاء هر اخطار مبلغ اقدام نموده خود را به تفکيك بخش های موضوع قرارداد 

 اشد. مي ب      كسر و اين موضوع غير قابل اعتراض

ده بايد شيروهای معرفي كليه ن.مي باشند رسته شغلي شرح وظايف و مرتبط با  موظف به انجام وظيفه  مطابق برنده مناقصهنيروهای  -36

 شرايط احراز الزم با شغل مورد تصدی باشند. مدرک تحصيلي مرتبط و ساير دارای

يك هر بخش و كاری ماهيانه نيروهای تحت پوشش خود به تفک موظف به تهيه برنامهپيمانکار با هماهنگي مسئول هر واحد  -37

 هماهنگ با ناظرين قرارداد مي باشد .

 تمامي و شد اهدخو اعالم به برنده دانشگاه طرف از كتبي صورت به مناقصه شرايط كامل اجرای در قراردادمقيم و عاليه  ناظر -38

 . پذيرفت خواهد صورت ايشان تاييد از بعد پرداختها

به كارفرما اعالم  ماه زودتر بصورت كتبي 2برنده مناقصه مکلف است در صورت عدم تمايل به ادامه قرارداد، موضوع را حداقل -39

د ف محوله خواها جايگزيني فرد يا شركت ديگر )حقيقي يا حقوقي (مجری موظف به انجام وظايو پس از موافقت دانشگاه تنمايد 

 بود.

ناپذير  وارد اجتنابجلوگيری و م واحدهای تابعه دانشگاهتي المقدور از خروج نيروهای آموزش ديده از برنده مناقصه بايستي  ح-40

رک كار نيروی هفته قبل از ت 2و اعالم كتبي آن شركت صورت گرفته و نيروی جايگزين حداقل  معاونت توسعهحتما با هماهنگي 

 گردد.ميعرفي م پيمانکارقبلي به منظور گذراندن دوره آموزشي الزم به 

بوده و   (غيبت و غيره پيمانکار ملزم به كنترل  حضور و غياب و انجام ساير امور پرسنلي افراد تحت پوشش خود اعم از )مرخصي، -41

 ارسال نمايد. به ناظر  قرارداد مي بايست در بيستم هر ماه ليست كاركرد آن ها را به همراه موارد فوق 

انکار انشگاه، پيمددر صورت واردآمدن هر گونه خسارت از ناحيه پيمانکار و عوامل ايشان به ساختمان، تأسيسات ها و اموال  -42

 .موظف به  جبران خسارت وارده برابر نظر كارشناسي دانشگاه مي باشد

مانکار حق يا افزايش دهد و پيدرصد كاهش  25كارفرما مجاز است حجم موضوع مناقصه را با توجه به نياز خود تا سقف -43

 هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

در اين  خواهد بود و شکايات و مشکالتي كه ناشي از عملکرد عوامل خود مي باشدراساً مسئول عوارض به وجود آمده ، پيمانکار  -44

 خصوص هيچگونه مسئوليتي متوجه كارفرما نخواهد بود.

 مايند.نو تمام وقت انجام وظيفه  دانشگاه ) واحد اشتغال نيرو( نيروهای پيمانکار مي بايست مطابق ساعت كاری  -47

       نشگاهضباط كار دااخراج نيروهای شاغل صرفاً با مجوز معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه و پس از رای قطعي كميته ان -48

 مي باشد . 
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توسعه  ز سوی معاونتپس از گزارش واحد مربوطه به معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه ، انيروی خاطي  تبصره : ارجای پرونده

 به كميته انضباط كار خواهد بود . 

  شگاه مي باشد .دان مديريت و منابع معاونت توسعهبا چينش ، جايگزيني ، جابجايي نيرو جذب ، معرفي ، اخراج ، مسئوليت  -49

نده ء از عملکرد براز انحا ینحوناظر دستگاه به ايو  دياز تعهدات خود عمل ننما يبخش اي كيبرنده مناقصه به  كهيدرصورت -50

 فاتيتشر تياطرفه و بدون رعكيصورت اخطار كتبي و عدم تمکين ايشان، قرارداد به سهپس از  ،نداشته باشد تيمناقصه رضا

 د شد.ه مطالبه خواهدانشگاه از برنده مناقص صيو خسارت وارده به تشخگرديده ضبط  تنايتضم هيكل شده،و غيره فسخ  یادار يي،قضا

 رد روزانه كهدرصد( طبق چك ليست عملکيجه ارزيابي عملکرد ايشان )از صدبرنده مناقصه براساس نت انهيماه سود مديريت -51

پس از كسر رصد باشد، د 90عنوان مثال چنانچه نمره ارزشيابي پيمانکار هب ؛پرداخت خواهد شد ،گرددتوسط ناظر كارفرما تکميل مي

 گردد . پرداخت مي کارماهيانه پيمان سود مديريتبديهي است كسورات قانوني و اعمال جرايم ، 

تراضي را ه اعر هرگونبرنده مناقصه موظف و مکلف به امضا قرارداد تنظيمي از سوی دانشگاه مي باشد و بواسطه امضا اسناد حاض -52

صه به برنده مناق در اين خصوص از خود سلب و ساقط مي نمايد و شرط تخلف از عدم امضا قرارداد تنظيمي ، كليه ضمانت نامه های

 نفع دانشگاه ضبط خواهد شد . 

  اه بدون م 3د به مدت وبپس از پايان قرارداد منعقده با برنده مناقصه ، پيمانکار موظف و متعهد خواهد در صورت نياز دانشگاه  -53

 ديگر مطالباتونامه ها كليه ضمانت تخلف ازاين بند  هيچ گونه تعديلي در سود مديريت ادامه قرارداد و همکاری نمايد و شرط

  ي باشد. مپيمانکار اعم از سود مديريت و حسن انجام كار به نفع دانشگاه ضيط خواهد شد و اين موضوع غيرقابل اعتراض 

مقررات قابل  فرما و برابرمديريت پس از ارزيابي عملکرد ماهيانه شركت ) برنده مناقصه ( و با تاييد ناظر مقيم و عاليه كارسود  -54

 پرداخت خواهد بود.

ست ا افزايش بيبدر صورت تخلف پيمانکار بيش از يك بار برای هريك از رديفهای امتياز دهي ، جريمه برای بار دوم  -55

د درص دهسبت نار اول اعمال و در صورت تکرار برای دفعات بعدی ، برای هـربار تـکرار تـخلف ، به درصدی به نسبت ب

 افزايش به نسبت قبلي در هرمرتبه اعمـال مي گردد.

 

 دحسین نیک زا دكتر                                                                                    

 دانشگاه منابع و مديريت توسعه عاونم                                                                                                  
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 1  شماره پیوست

 دولتی معامالت در كارمندان مداخله منع قانون شمول عدم مورد در دهنده پیشنهاد نامه تعهد

 :مناقصه به مربوط

 كارمندان دولت مداخله عمن قانون در مذكور ممنوعيت مشمول كه نمايد مي تأييد بدينوسيله ورقه اين ذيل امضاء با دهنده پيشنهاد اين

 برسد كارفرما باتاث به موضوع اين خالف چنانچه و باشد نمي اساسي قانون 141 و 49 اصول و 1337 ديماه مصوب دولتي معامالت در

 .مايدن ضبط را مناقصه در شركت تضمين و مردود را فوق مناقصه برای شده ارائه پيشنهاد كه دارد حق گذار مناقصه يا

 ، قرارداد ده مناقصهبرن بعنوان و شود داده تشخيص فوق مناقصه برنده دهنده پيشنهاد اين هرگاه كه گردد مي تأييد و قبول همچنين

 مذكور ممنوعيت شمولم كه را افرادی چنانچه يا برسد اثبات به قرارداد مدت خالل در فوق اظهارات خالف و نمايد امضاء را همربوط

قرارداد  كه داشت خواهد قح كارفرما نمايد محول آنها به را كار از قسمتي يا و نمايد ذينفع و سهيم پيمان اين در هستند فوق در قانون

 .نمايد اخذ او اموال از را كار اجرای تأخير و قرارداد فسخ اثر در وارده خسارات و ضبط را پيمانکار تعهدات انجام ضمانتنامه و فسخ را

 تغييرات بدليل پيمان یاجرا حين در چنانچه شود مي متعهد دهنده پيشنهاد اين .باشد مي كارفرما تشخيص با وارده خسارت ميزان تعيين

 خاتمه قرارداد به مقررات قطب تا برساند كارفرما اطالع به بالفاصله را مراتب گردد قانون مزبور مشمول دولت دستگاه در انتصابات يا و

 فسخ را دادارقر دارد قح كارفرما تنها نه نرساند اطالع به بالفاصله را فوق مراتب دهنده پيشنهاد اين چنانچه است بديهي .شود داده

 خود تشخيص به بنا نيز ار كار اجرای در تأخير يا و قرارداد فسخ از ناشي خسارات نمايد، بلکه ضبط را مربوط های ضمانتنامه و نموده

 قوانين از متخلفين بر ترتبم مجازاتهای از كه دارد مي اعالم دهنده پيشنهاد اين مضافاً .خواهد نمود وصول دهنده پيشنهاد اين اموال از

 .باشد مي مربوطه مجازاتهای مستحق صورت تخلف در و دارد كامل آگاهي فوق

 

 :اريخت                                                                                                                             

 :دهنده پيشنهاد امن                                                                                                                   

 مهر و آور تعهد مجاز امضای و انوادگيخ نام و نام                                                                                        
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 2شماره  پیوست

 

 تعالی بسمه

 » كار انجام حسن سپرده/ تعهدات انجام حسن سپرده / مناقصه در شركت سپرده استرداد جهت حساب شماره اعالم «

 امضاء صاحبان / امضاء بصاح .................................... :سمت.............................................................. اينجانبان/اينجانب

سپرده  / مناقصه در شركت سپرده رداداست جهت را خود بانکي حساب شماره .......................................................... مجازشركت

 .نمايم-مي اعالم ذيل شرح به كار انجام حسن سپرده/تعهدات انجام حسن

 ................................................................... شركت : حساب شماره

 ..............................  شعبه  :.............................................. : بانك نام

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

 : خانوادگی نام و امن                                                                                                                                            

 : امضاء و هرم                                                                                                                                                    

 : اريخت                                                                                                                                                         
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 3پیوست شماره 

 (ج)فرم پیشنهاد 

ه و مدير عامل)صاحبان رئيس هيئت مدير ن. بعنوا........................................................ و....................................................... اينجانبان

الحيت شماره صگواهينامه  . و داراي.................... به شماره ثبت ....................................................امضامجاز( شركت 

ع كامل از اسناد مناقصه العه و اطالطم. ضمن .......................................................از ............. ........................مورخ  .....................................

 پيوست ، بدينوسيله پيشنهاد قيمت خود را به نمايندگي از شركت بشرح ذيل اعالم مي نمايد . 

 خدمات مورد مناقصه وانعن

 سهم و سود هزينه مديريت

 به حروف به عدد

واگذاري مديريتي تيروهاي 

شركتي واحدهاي تابعه دانشگاه 

 علوم پزشکي كاشان

 رصدد   ..........................................            .........درصد تا يکصد نفر

 رصدد   ..........................................            .........درصد از يکصد تا سيصد نفر

 رصدد   ..........................................            .........درصد از سيصد تا پاتصد نفر

 رصدد   ..........................................            .........درصد از پانصد تا هفتصد نفر

 رصدد   ..........................................            .........درصد از هفتصد نفر به باال

 نتلف ........... .......................................................................................................................................................................ضمناً آدرس شركت به نشاني : 

 د . درگ. اعالم مي ............................................ و صندوق پستي .............................................. ، فاكس .......................................
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 4پیوست شماره 

 جدول جرايم
 توضيحات جريمه عنوان رديف

  اخطار كتبي + كسر ساعت تأخير عدم حضور به موقع نيروهاي شركت  1

  الزحمه همان اياماخطار جابجايي نيرو + كسر  حق موزش نديده وفاقد كاراييهاي آبكارگيري نيروي 2
  اسناد مناقصه 15مطابق ماده  جذب نيرو بدون رعايت شرايط اسناد مناقصه  3
  اسناد مناقصه 26مطابق ماده  عدم تهيه و معرفي دفتر كار شركت 4
  اسناد مناقصه 35 مطابق ماده عدم همكاري و تكميل سامانه مديريتي نيروهاي شركتي 5

6 
نظافت عدم استفاده پرسنل شركت از لباس فرم و عدم 

 و آراستگي ظاهر
  ماههمان  سود مديريت %5كسر 

7 
, گواهي عدم اعتياد , سوء كارت سالمتعدم ارائه 

 حداكثر تا يكماه پس از عقد قرارداد پرسنل پيشينه
  ماهيانه سود مديريت %5اخطار حذف نيرو + كسر 

  ماهانه سود مديريت %20اخطار كتبي + كسر  عدم بكارگيري نيروي مورد نياز 8

9 
و  عدم رعايت ادب و اخالق توسط پرسنل شركت

 برخورد نامناسب با بيمار يا ارباب رجوع
همان  سود مديريت كسر  %5اخطار جابجايي نيرو + 

 ماه
 

10 
عدم رعايت اصول ايمني و بهداشتي توسط پرسنل 

 شركت
  همان ماه سود مديريتكسر  %5اخطار كتبي + 

  مطابق اسناد مناقصه عدم معرفي نماينده 11

  مطابق اسناد مناقصهپرداخت معوقات+  عدم پرداخت به موقع حقوق ومزاياي پرسنل 12

  ماه سود مديريتكسر %10 پرسنل شركت و حوادث عدم بيمه مسئوليت 13

  ماه سود مديريتكسر  %20 عدم توجه به هر بار اخطار 14

15 
و حداكثر تا دعدم ارائه قرارداد با نيروهاي تحت پوشش 

 هفته پس از عقد قرارداد با كارفرما
  كسر سود مديريت همان ماه 20%

16 

عدم مطابقت قرارداد منعقده شده با نيروهاي تحت 
و ساير قانون كار دستورالعمل هاي پوشش با 

 دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره
  كسر سود مديريت همان ماه10%

17 
اتيكت براي پرسنل  عدم تهيه  لباس فرم , كفش و

 تحت پوشش حداكثر تا دو هفته پس از عقد قرارداد
  كسر سود مديريت همان ماه10%

18 
عدم تامين نيروي جايگزين براي نيروي در حال 

 استفاده از مرخصي استحقاقي , استعالجي و ...
  كسر سود مديريت به ازاي هر مور اخطار  5%

  به ازاي هر روزكسر سود مديريت  %5 غيبت يا ترک كار نيروهاي تحت پوشش  19

20 
ر عدم ارائه گزارش نتايح انجام معاينات طب كار حداكث

 تا دو ماه پس از عقد قرارداد
  كسر سود مديريت به ازاي هر روز 5%

21 
عدم انجام وظيفه پرسنل شركت مطابق با شرح وظايف 

 كارفرماتعيين شده توسط 
  كسر سود مديريت به ازاي هر روز 10%
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 متقاضی صالحیت و كلی اطالعات :5 شماره فرم

 پيمانكار مشخصات

 :دفتر/شرکت تاسيس تاریخ :پيمانكار نام

 :ثبت شماره

 

 :ثبت محل

 

 :ملي شناسه

 

 :اقتصادي کد

 : دفتر نشاني

 

 

 :تلفن

 

 :دورنگار

 

 :پستي کد

 

 :الكترونيك پست

 

 : مدیره هيئت یا عامل مدیر ، سهامداران اسامي

 

 

 

 )شود ضميمه مربوط هاي گواهينامه کپي( : صالحيت و بندي رتبه گواهي

 

 

                                 

 گر مناقصه امضاي و هرم                                                                                                         
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  گذشته سال 5 نظردر مورد زمینه در )اجرائی سابقه( تجربه اعالم:6 شماره فرم

 قبلی كارهای در سابقه حسن ارزيابی و

 

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع مدت قرارداد مبلغ قرارداد کارفرما محل اجرا عنوان پروژه ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

  باشد ضميمه کارفرما ابالغ نامه و موافقتنامه تصویر باید ميشوند معرفي که قراردادهایي یك از هر براي

 ینا در باید است نموده منعقد را آنها قرارداد گذشته سال پنج در متقاضي که یي قراردادها تمام به مربوط  -2

 . شوند ذکر فرم

 اطالعات شده و تكثير ازني مورد تعداد به فرم این باشد، فرم ردیفهاي تعداد از بيش گذشته سال پنج در قراردادها تعداد چنانچه  -3

 . ميشود درج آنها در قراردادها تمام

 . ميشود نوشته قرارداد دقيق عنوان 1 شماره ستون در-4

 . ميشود درج قرارداد اجراي محل شهرستان و استان 2 شماره ستون در -5

 متقس این در شده درج اطالعات . ميشود نوشته کارفرمائي دستگاه تلفن و نشاني دقيق، عنوان 3 شماره ستون در-6

 . باشد شده روز به باید

 گر ناقصهم امضای و هرم                                                                                                                                        
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 تجربه و دانش نظر از كلیدی عناصر و فنی كادر كفايت :7 شماره فرم

 

 سابقه كار مدرك تحصیلی نام ونام خانوادگی اعضای هیئت مديره رديف

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 گر مناقصه امضای و هرم                                                                                                                                   
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 متقاضی مالی توان :8 شماره فرم

 

 گذشته سال درپنج شده پرداخت الحساب علي یا قطعي مالياتهاي - 1

 شده پرداخت ماليات مبلغ ماليات پرداخت سال ردیف

   

   

   

   

   

 

 

 گذشته سال درپنج شده قطعي وضعيتهاي صورت 2-

 

 مشاور مدیر طرح کارفرما عنوان پروژه ردیف
تاریخ صورت 

 وضعيت قطعي

مبلغ صورت 

 وضعيت قطعي
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 گذشته سال درپنج دارائيها بيمه گواهي یا مالياتي اظهارنامه مطابق ثابت دارائيهاي - 3

 مبلغ اظهارنامه مالياتي سال ردیف

   

   

   

   

   

 

 

 گذشته سال پنج در الحساب علي یا قطعي شده پرداخت اجتماعي تامين بيمه - 4

 

 الحساب علي یا قطعي بصورت شده پرداخت اجتماعي تامين بيمه مبلغ سال ردیف
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