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 مناقصهاسناد 

 تبریز  پزشکی علومسالمی دانشگاه آزاد ا سایت ی موجود درساختمانها کلیه راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی نگهداری، سرویس، تعمیر و

 *امضاء و ممهور نمودن کلیه اوراق اسناد مناقصه و پیشنهاد الزامی می باشد*

 شند.*تبریز داشته با*محل استقرار شرکت کنندگان در مناقصه باید در تبریز بوده و یا دفتر نمایندگی ثابت در 

 از سوی شرکت کنندگان در مناقصه الزامی است.* تاسیساتی *ارائه سوابق معتبر و مستند نگهداری و راهبری

 اطالعات تکمیلي:

مترمربع و  29170مساحت حدود بادانشگاه )ساختمانها ساختمانها، محوطه و سایت تأسیسات الکتریکال و مکانیکال مربوط به 

دیزل  یسات برقی وس) سیستمهای حرارتی، برودتی، تهویه مطبوع، اگزاست فن و ... و تأو مترمربع( 335000محوطه با مساحت حدود

ا، ج ساختمانهخل و خاردا گاز کشی، علمکها و لوله وکیوم و هواساز ،های دستگاهژنراتور، مسیرهای اصلی انتقال خطوط برقی و ... 

 .*محوطه و مسیرهای اصلی انتقال خطوط سیستم گازرسانی و..... ( می باشد

 شرح کار:

کابل کشی  وشی ها شامل سیم ک کلیه ساختمانها وسایت دانشگاهنگهداری، سرویس، تعمیر و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی 

و  معمولی بلوهایهای برق و تاتاق ا -دامی و ... سرویسهای بهداشتی و تجهیزات مربوطه  سالن های علوم -و محوطه  ساختمانها های داخل

چراغهای محوطه و تزئینی –سیستم صوتی، دوربین و شبکه  –و اعالم و اطفاء حریق  UPSآنتن و دیزل ژنراتور، سیستم  – مربوطه فشار قوی 

سیستم شبکه آتش نشانی  –گزوست فن ها ا  -سردخانه ها  –صاعقه گیر  –سیم کشی های برق محدود  –چراغهای فلورسنت سقفی  –

شی گاز لوله ک –شویخانه، آشپزخانهتوله کشی و تأسیسات رخل  -لوله کشی های آب سرد و گرم بهداشتی –)داخل ساختمان و محوطه( 

یسهای سرو –و ...(  دستگاه سختی گیر –کنترل آالت  –پمپ ها–و هواسازها شامل )لوله کشی های داخلی  هاموتورخانه  –شوفاژ ها و

شویی رو –رهاورادیات –...(لوله کشی های فاضالب داخل ساختمان و محوطه ) شامل منهول ها و چربی گیر و . –بهداشتی و تجهیزات مربوطه 

واهی تست گاخذ بید و ... و جوشکاری و کارو قفل و دستگیره  و رگالژ دربها ، پنجره هارفع اشکاالت  –فالش تانکها  –ظرفشویی ها  –ها 

عه تاسیسات به مجمو هرگونه ماشین آالت تاسیساتی و مکانیکی که در مدت قرارداد منابع گازوئیل و منابع آب تغذیه و–سیستم ارت 

شخیص ت... که به  اشد( وب)انجام امور یادشده درطول شبانه روز اعم از ایام تعطیل و غیر شیفت کاری می  .واحدهای مربوطه اضافه شود

 مسئول تأسیسات ضروری می باشد به عهده برنده مناقصه می باشد. 

 توضیحات مهم: 

اهد کارفرما خو بعهده یو بحران بغیر از مصالح مورد نیاز در مواقع حاد ازیمصالح مورد ن هیو تهقرارداد بصورت دستمزدی بوده  -1

 م نماید.اکتور اقدارائه فدر مواقع اورژانسی بایستی پیمانکار راَساً مصالح مورد نیاز را تهیه و پس از رفع مشکل نسبت به ابود.
 

 نام و نام خانوادگی

  مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شرکت 
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 باشد.نگهداری بدون دستگاههای آسانسور و سانترال تلفن می  -2

    کارشناس تعمیرات اگر قصور از پیمانکار باشد بعهده پیمانکار تعمیر و سیم پیچی الکترو موتورهای معیوب به تشخیص -3

                                                                                            می باشد و از این بابت هزینه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.*

 کلیه لوازم وتجهیزات و ابزارآالت کار بر عهده پیمانکار می باشد. -4

کات و ن ا و رعایتتگاه هپیمانکار موظف به کنترل و بازدید از سیستم تهویه موتورخانه ها و دقت در کارکردن و ایمنی دس -5

 اصول ایمنی جهت جلوگیری از حریق و غیره می باشد.

ا جازه کارفرمر با اپیمانکار موظف است کلیه تعمیرات جزئی یا کلی را در صورت نیاز در ایام تعطیالت انجام دهد مگ -6

ب شافه کاری و بر اضد م تعطیل که هیچ گونه حقوقی جهت دریافت وجه مازااانجام امورات محوله یا تعمیرات در ساعات شب یا ای

 کاری و شیف برای پیمانکار ایجاد نمی کند.

 به ده است کتباَشتفاده در صورتیکه پیمانکار تشخیص دهد تمام یا قسمتی از دستگاه ها و تجهیزات فرسوده یا غیرقابل اس -7

ر مسئول ود پیمانکافرما شوجه کارکارفرما اعالم نمایدو در صورت عدم اطالع بموقع نقص یا نواقصات به کارفرما چنانچه خسارتی مت

 جبران هزینه خواهد بود.

 لیست پرسنل موظف:

 پیمانکار موظف است به شرح ذیل نیروهای خود را در محل موضوع قرارداد مستقر نماید:

 (روزکارنفر یکتند )مسه کاربا سابقو تلفن و...  و فشارقوی تکنسین برق با تجربه و آشنا به برق صنعتی و روشنایی و برق اضطراری -

 (روزکارنفر یک)   اتاسیسات داخل ساختمانهها و نگهداری موتورخانهسوابق کاری  مستند درتعمیروتکنسین تأسیسات دارای  -

 کار(شب نفر یک)   اتاسیسات داخل ساختمانهو نگهداری موتورخانه هاو کنسین تأسیسات دارای سوابق کاری مستند درتعمیرت -

         پرسنل: ساعات کار -

 17الی   30/7روزکار از ساعت          

    صبح روز بعد 30/7الی 17 شب کار از ساعت 

در غیر اه باشند )دانشگ کلیه نیروهای مشغول بکار از طرف پیمانکار بایستی از نظر اخالقی و فنی و تخصص های الزم مورد تأیید -

سنل الزم را رأساً معرفی نماید پر %50مختار خواهد بود که  دانشگاه اینصورت پیمانکار موظف است نیروی فنی مورد نظر را تغییر دهد( ضمناً

 د.و پیمانکار موظف به بکارگیری آنها و پرداخت حقوق و مزایا مطابق قوانین کار و طبقه بندی مشاغل خواهد بو

و ...( جهت وغذای روزانه کفش ایمنی  –کاله ایمنی  –دستکش  –کلیه لوازم رفاهی و ایمنی برای کلیه نفرات )البسه تامین 

 به عهده پیمانکار می باشد. الزامی بوده و شیفت ها

 

 نام و نام خانوادگی    

 مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شرکت
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 باسمه تعالی

 
بابت پیش بینی انجام شرح کار و وظایف در مواقع لزوم پیمانکار پرسنل کاری را به هر تعداد الزم و با تخصص مورد نیاز جهت تعمیر 

تأمین خواهد نمود و از این بابت اضافه پرداختی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. همچنین در صورت نیاز به ماشین آالت اضافی از تعیین شده 

      جمله جرثقیل، تخلیه چاه و چربی گیرو  ... توسط پیمانکار و بدون دریافت وجه تأمین خواهد شد.

 زومه کاری ورجاز و شامل: روزنامه رسمی تأسیس شرکت، تغییرات،اساسنامه شرکت ، پایه بندی به روز با تعداد کار م پاکت الف:

    قلحدا انکی یابامه معتبر و ضمانتنفیش خرید اسناد مناقصه  –شرایط عمومی مناقصه  –، فرم بازدید از محل گواهینامه صالحیت انجام کار

 ،ارائه فیش بانکی شرکت در مناقصه ،  دانشگاه آزاد اسالمی علوم پزشکی تبریزدر وجه  میلیون ریال  07

 شامل: فرم پیشنهاد قیمت  پاکت ب:

 مالحظات:

 .ه نخواهد شدثر دادچنانچه پاکت )الف( از لحاظ مدارک الزم و موارد خواسته شده تکمیل نباشد به پاکت )ب (ترتیب ا -

 د.هداری می شونگ گاهدانشضمانتنامه نفر دوم و سوم مناقصه تا پایان مهلت مقرر برای نفر اول جهت عقد قرارداد، نزد  -

اشد را به عنوان نب میلیون تومان 7پیشنهاد دهندگان باید معادل یک درصد قیمت پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از  -

زی به حساب وارییش فو یا  دانشگاه آزاد اسالمی علوم پزشکی تبریزی در وجه سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانک

 .در پاکت الف قرار دهند 21810164و شناسه واریز 1146056580000جاری شماره

داخت پر وقعمو  کسور قانوني اعم از بیمه ، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و ... به طور کامل برعهده پیمانکار خواهد بود -

 حساب بیمه و مالیات اخذ خواهد شد. صورت وضعیت قطعي مفاصاً

قابل مدر  دانشگاهوبوده  مسائل استخدامی و هرگونه بیمه و مالیات کارکنان و خسارات مادی و جانی ایشان بعهده پیمانکار -

 کارکنان پیمانکار هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

 ماهانه تحویل امور مالی دانشگاه گردد.تصویرلیست بیمه کارکنان می بایست  -

 شرکت کنندگان می بایست دارای گواهینامه معتبر انجام کار باشند. -

قص، مشروط هم، نامب یشنهادهایباشد، به پ یمشروط و بدون قلم خوردگ ریغ ح،یبه صورت واضح، صر دیبا متیق شنهادیپ -

 اثر داده نخواهد شد.* بیو فاقد سپرده ترت

د ضه شد و موره )مالحشرایط مناقصه می باشد و پیشنهاد دهنده باید ذیل برگ شرایط را با قید جمل جزءشرایط واگذاری  -

  .*قبول اینجانب می باشد( امضاء نماید

نتنامه شرکت در ید وجه ضمااری نمادر صورتیکه برنده مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از ابالغ، از انعقاد قرارداد به قیمت پیشنهادی خودد

  .می گردد مامراعال این نسبت به ضبط خواهد شد و با امضاء این برگه رضایت پیشنهاد دهنده دانشگاه آزاد اسالمی علوم پزشکی تبریزمناقصه به نفع 

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شرکت
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  در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و در خصوص انتخاب شرکت برتر مستند بر مدارك واصله مي باشد.* دانشگاه

 .ترتیب اثر داده نخواهد شدپاکتهای فاقد مهر و موم و امضاء به  -

 مناقصه می باشد. هزینه آگهی روزنامه بعهده برنده -

 .*، نمایندگی و ... (را ندارداقصه حق واگذاری پیمان را به غیر، تحت هر عنوان )وکالتبرنده  من -

 بایستي کلیه صفحات اسناد مناقصه توسط مدیرمسئول شرکت مهر و امضاء گردد. -

 د.اهد بوتمدید خومدت قرارداد یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد می باشد و در صورت رضایت طرفین قابل  -

سالمی علوم پزشکی ه آزاد ادانشگا آنو محل  01/11/1400مورخ یکشنبهروزمهلت تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری  -

 نشگاهدا بیرخانهسناد به دامی باشد که می بایست اسالمی علوم پزشکی تبریز واقع در سراهی اهر بطرف باسمنج دانشگاه آزاد تبریز 

 تحویل داده شود.

نده پیشنهاد ده وی شود این برگه جزء اسناد مناقصه بوده و با امضاء کلیه صفحات آن شرایط و تعهدات مناقصه پذیرفته م -

 ملزم به تحویل آن می باشد.

جان . حفظ کار می باشدپیمان به عهده دانشگاه( طبق ضوابط جاری و... ارزش افزودهتذکر: کلیه کسورات قانونی)بیمه، مالیات و مالیات بر

 اهد داشت.سئولیتی نخومرد هیچ در این موکارفرما و ایمنی کارکنان و کلیه مسائل استخدامی و بیمه و ... کارگران  بعهده پیمانکار بوده و 

 .تاریخ شروع قرارداد پس از برگزاری مناقصه و اعالم برنده مناقصه مشخص می گردد 

 هی مربوطه در خصوص با تعداد کار مجاز و صالحیت و گوا 5اقل شرکتها می بایست دارای پایه بندی به روز تأسیسات حد

حیت اشد که صالکر می بو توانایی اجرای نگهداری آن را داشته باشند. الزم بذ دانشگاهیتعمیر و نگهداری تأسیسات و تجهیزات 

 پیمانکار را کارفرما مشخص می نماید.

  بانکی در زمان  ضمانتنامه )پنج میلیارد ریال(معادل تومان میلیون 500مبلغاز بابت تضمین حسن انجام تعهدات

 ارائه ضمانتنامه الزامیست. عقد قرارداد از پیمانکار اخذ خواهد شد.

 

 

 ینام و نام خانوادگ

 مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شرکت
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 تبریز علوم پزشکیدانشگاه آزاد اسالمی 

 «عمرانیحوزه »        

 

 .................................................... شماره :
 

 ..................................................... تاریخ :
 

 .................................................. پیوست :

 باسمه تعالی

 
 

  قع و مطلوب جام بموبمنظور تضمین ان چهار میلیارد تومانالزم است برنده مناقصه جهت عقد قرارداد چک بانکی بمبلغ

 کلیه تعهدات ارائه نماید.

 یت کارفرما وکسر و در پایان مدت قرارداد در صورت رضابه عنوان حسن انجام کار %10ضعیت از پرداخت هر صورت و 

 پرداخت خواهد شد.ه باقیماند %10دانشگاه آزاد اسالمی علوم پزشکی تبریز به امور مالی بیمه و مالیات حساب  ارائه مفاصاً

  کی می علوم پزشد اسالدانشگاه آزاشرکت کنندگان قبل از ارائه پیشنهاد موظف به بازدید از کلیه تأسیسات و موتورخانه

ان ز در هر زمورد نیامجهت انجام تعهدات به نحو احسن در هر بخش می باشند و پیمانکار موظف به تأمین نیروهای اضافی تبریز 

بلغ مت خارج از یهی اسب توسط کارفرما اعالم می گردد که این امر مستلزم کار و حجم کاری آن میباشد و بدالزم بوده که مرات

 قرارداد هیچگونه هزینه اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

 ر مورد عایی دقیمت پیشنهادی توسط پیمانکار در مرحله مناقصه مالک پرداخت صورت وضعیت ها بوده و هیچگونه اد

 رآورد نادرست پذیرفته نخواهد گردید.ب

 •  مواردی  وقالم مصرفی اابه جایی کلیه اقدامات الزم از قبیل جابه جایی افراد و پرسنل پیمانکار، جابه جایی لوازم و تجهیزات، ج

 توسط پیمانکار می بایست صورت پذیرد. از این قبیل به تشخیص کارفرما

 

 

 

 

  )در  رابرنده مناقصه بایستي بیمه تمام خطر و مسئولیت مدني شامل)پرسنل و اشخاص ثالث و تجهیزات و تأسیسات موجود

 ارائه نماید.هنگام عقد قرارداد 

 

 د را با یض دارپیمانکار موظف است در حالت فوری و ضروری به تشخیص کارفرما کلیه قطعات معیوب که نیاز به تعو

میرات مورد عللی در تعتچگونه هماهنگی و تأیید کارفرما رأساً خریداری و پس از تأیید نسبت به ارائه فاکتور خرید اقدام نماید و هی

                                                                                                  قبول نخواهد بود.                 

 نها ای متعلقه آو مزای کلیه موارد از قبیل نفرات و متخصصین الزم و حقوقیمت ارائه شده می بایستی با لحاظ پیشنهاد ق

زات، ودرو، تجهیامل: خ، تجهیزات کارگاه شدرماه های مربوط به سال آتی و لحاظ نمودن افزایش حقوق و دستمزدبراساس قانون کار

زینه های موع کلیه هدر مج ، هزینه دفتر، بیمه و مالیات ویپیمانکاری و ... کلیه ضرایب باالسری، سودادوات و ابزارآالت  کارگاه

 مربوط به اجرا مطابق شرح وظایف محوله مورد توجه قرار گیرد.

  الزامی بوده و می بایست در قیمت لحاظ گردد. شب و روزهای تعطیلپیش بینی شیفت  
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 تبریز علوم پزشکیدانشگاه آزاد اسالمی 

 «عمرانیحوزه »        

 

 .................................................... شماره :
 

 ..................................................... تاریخ :
 

 .................................................. پیوست :

 باسمه تعالی

 
  مناقصه می باشد. در طول مدت زمان برگزاری  14صبح الی  9زمان بازدید از تأسیسات و تجهیزات مورد نظر از ساعت 

  ق چارت رسنل طبنحو احسن حضور پخاطر نشان می سازد پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار منوط به اجرای تعهدات به

ره تأیید ادا که به پیشنهادی و تأیید و رضایت دستگاه نظارت خواهد بود و همچنین ثبت ساعات ورود و خروج پرسنل پیمانکار

 رسیده است مالک عمل می باشد.دانشگاه آزاد اسالمی علوم پزشکی تبریز حراست 

  یت شده مهای روتعهدپیمانکار و ابزارهایی جهت نگهداری کلیه سیستکلیه تجهیزات و ادوات مرتبط با وظایف مورد

مرتبط به  نیز ادوات وه کشی لول زاتیتجه تاسیساتی و ....  از قبیل باالبر، جرثقیل، ترانس جوشکاری و.... و همچنین کلیه لوازم و

 مانکار تأمین گردد.انجام امورات تاسیسات برقی... می بایست به تعداد مورد نیاز در ساختمان توسط پی

 

 مبلغ پیشنهادی ماهیانه
 لایر         ......... ............................................................................................................................................. به عدد:

 لایر     ..................................................................................................................................................... به حروف:

 مبلغ پیشنهادی سالیانه 
 ریال      .......................................................................................................................................................... به عدد:

 لایر    ...................................................................................................................................................... به حروف:
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 تبریز علوم پزشکیدانشگاه آزاد اسالمی 

 «عمرانیحوزه »        

 

 .................................................... شماره :
 

 ..................................................... تاریخ :
 

 .................................................. پیوست :

 باسمه تعالی

  

 دانشگاه آزاد اسالمی علوم پزشکی تبریز

 فرم بازدید از محل پروژه

 
 

 

 مشخصات بازدید کننده:

خ ....... تاری......................... تب... بشماره ث.................................................................... به نمایندگی از شرکت ......................آقا/خانم 

، های هواسازهاي، دستگاه دوات مکانیکاو  سیساتتا کلیه ثبت .................................. در تاریخ .............................. از محل پروژه

قصه در منا جهت شرکتو......  و دیزل ژنراتورها معمولي و فشار قوی برقي تابلو هایپستها وتاسیسات الکتریکي، برقي و روشنایي،

 بازدید بعمل آوردند.

 
 
 

 
 

 اد اسالمی علوم پزشکی تبریزدانشگاه آزنام و نام خانوادگی                                                               

 مهر و امضاء شرکت                     
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 تبریز علوم پزشکیدانشگاه آزاد اسالمی 

 «عمرانیحوزه »        

 

 .................................................... شماره :
 

 ..................................................... تاریخ :
 

 .................................................. پیوست :

 باسمه تعالی

 
 پیوست شماره یک

 لیست دیگ ها و مشعل ها در دانشگاه آزاد اسالمی علوم پزشکی تبریز

ر
ف

دی
 

 تعداد مشعل دیگ ساختمان
متراژ 

 ساختمان
 توضیحات

 کلینیک دامپزشکی  .1

 )ولیعصر(

سررررروتعم رعویررررر و  

نگهررریاتا رسسی رررس   

 داخل ارسقهس

------- --- 280 
سی تم گرمستش 

 تادتسروت

2.  
 آشپزخسنه و بوفه

 پره 9-400میل 

134000 kcal/h 
JGN 80/2 1 850 تونیت هیتر 

 دامپزشکی  .3

 کالسه( 15)

 پره میل 12روتبو 

 پره 8 -400
PGN 1 

JGN 80/2 
2 

1 
3000 

سی تم گرمستش 

 تادتسروت

 جراحی  .4
 پره 9-400میل 

134000 kcal/h 
JGN 80/2 2 1400 

سی تم گرمستش 

 تادتسروت

 آنسرومی  .5
 پره 9-400میل 

134000 kcal/h 
JGN 80/2 1 300 

سی تم گرمستش 

 تادتسروت

6.  
 علوم دامی

 پره 8-400میل 

113000 kcal/h 
JGN 80/1 1 400 

سی تم گرمستش 

 تادتسروت

 دانشکیه پزشکی  .7
 فوالدا سوپر اکتیو

700000 kcal/h 
DP2A 2 7000 

سی تم گرمستش 

 تادتسروت

بیوستستسن   .8

 دنیانپزشکی

 آذت دمس گ تر

400000 kcal/h 
PGN 1 B 2 3800 

تک دستگسه  -فن کوئل 

 رصفیه آب صنعتی

دنیانپزشکی  دانشکیه  .9

 )سسختوسن قسئم(

 گ ترآذت دمس 

800000 kcal/h 
PGN 1SP 2 5000  ترواشرا -هواسسز 

بیوستستسن   .10

 دامپزشکی

پره میل  12روتبو 

 پره 8 -300
PGN 1 B 
RAN 25 

2 

1 
3500 

سی تم گرمستش 

 تونیت هیتر –تادتسروت 

 سی تم گرمستش تادتسروت L 36FF 1 240 پکیج دتواتا اصلی نگهبسنی وتودا  .11
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