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 . برگ شرايط مناقصه 

  1400سال  معاينات ادواری
 کمتر از آخرين قیمت( قیمتهای مشروط پذيرفته نیست )مثال ذکر گردد يک ريال .1

 اسناد مناقصه که در پاکت در بسته ارائه می گردد عودت داده نخواهد شد. .2

 طرف قراداد برنده مناقصه می باشد و حق واگذاری پیمان را به غیر ندارد. .3

 هزينه آگهی روزنامه با برنده مناقصه می باشد. .4

 پیمان نزد شرکت باقی می ماند. در صورت عدم عقد قرارداد ضبط خواهد شد سپرده برنده مناقصه و همچنین سپرده نفر دوم تا تعیین تکلیف .5

 قیمت پیشنهادی بطورکامل ، روشن و با حروف نوشته شود. ضمنا به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد. .6

 .، گواهینامه تايید صالحیت ايمنی  ارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرين تغییرات .7

 نمونه قراردادهای انجام شده در چند سال اخیر )حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه( .8

 تمامی مدارک به مهر شرکت ممهور و مدارک ذکر شده در پاکت طبق شماره بندی فوق قرار داده شود. .9

یمت قفوق مدارک آنها تحويل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشايی پاکت پیشنهاد  متقاضیان محترم توجه داشته باشند درصورت عدم رعايت موارد .10

 اقدامی صورت نمی گیرد و آنرا عودت می دهیم. ضمناً نام و آدرس و شماره تلفن شرکت بر روی پاکت درج گردد.

ا  ريال بحساب سیب  50.000.000غ متقاضیان میبايست پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه واريز سپرده شرکت در مناقصه به مبل .11

رزومه  شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی و فیش مربوطه را در پاکت )الف( مدارک فنی و بازرگانی و اسناد همراه با 0105648832003

ی به نشان 16/06/1400مورخه  14کاری خود را در پاکت )ب( و پیشنهاد قیمت در پاکت )ج(بصورت جداگانه و درب بسته تا ساعت 

و  اداری به طور رسمی ثبتواحد دبیرخانه در ابتدا اسناد را   6367156745جاده سد مخزنی مارون کد پستی  10کیلومتر –بهبهان 

پرده سنمايند  الزم به ذکر است ابتدا پاکت اسناد و مدارک و پاکت سپس به واحد حراست شرکت سیمان بهبهان تحويل و رسید دريافت 

ت شنهاد قیمشرکت در مناقصه توسط کمیسیون معامالت و کمیته فنی بازگشايی و مورد بررسی قرار می گردد در صورت تايید پاکت پی

ت قانونی بازگشايی می گردد و درغیر اينصورت پاکت پیشنهاد قیمت بدون بازگشايی عودت داده می شود. ابزار کار، موارد ايمنی، کسورا

 با پیمانکار و رد يا قبول پیشنهاد از اختیارات اين شرکت می باشد.

ن شرکت سیما  0105648832003شرايط مناقصه به حساب سیبا  هزار ريال جهت خريد اسناد و برگ 000،001متقاضیان می بايست مبلغ  .12

 بهبهان نزد بانک ملی واريز و فیش آنرا به واحد بازرگانی تحويل نمايند.
13.   

  مديرعامل شرکت            صادره از   ش.ش  فرزند           اينجانب

هان نزد شرکت سیمان بهب 0105648832003ريال به حساب سیبا  50،000،000و قبول نمودم ، ضمن واريز مبلغ شرايط مناقصه را مطالعه       

 بانک ملی بعنوان سپرده تقاضای شرکت در مناقصه فوق را داشته و قیمت پیشنهادی خودرا اعالم می دارم: 

 ریال -مبلغ کل  نفر -تعداد کارکنان ریال -فی هر نفر  آزمایشات

  310  جهت آزمایشات برای کل پرسنل

 

 مهر شرکت متقاضیامضاءو 
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 1400ادواری پرسنل  معایناتقرارداد 

بب شررربار   بت  وکد اقتصرررادی  817این قرارداد بین شررررکت سررریبان بهبهان  سرررهامی ماره 

و   جعفر مطیعی تواندشررتی بب نبایندگی  آقای   10420111121وشررناسررب ملی  411197588117

  0671-2223031-5سررریبان    تلفن  جاد   10 لومتریک  -مضرررو هیات مدیر  بب آدر      بهبهان

ش شبار   بت ......  شرکت ........................... بب  صادی بعنوان کارفرما از یکطرف و  سب ملی .... و کد اقت نا

... ، تلفن هبرا ک ..کوچب ... پالخیابان .....،................... بب مدیرماملی آقای ............ بب آدر    .................. 

 0نعقد شد...............  با توجب بب کبیسیون شبار  ......... بعنوان پیبانکاراز طرف دیگر م

 ـ موضوع قرارداد: 1ماده 

   بب شرح ذیل شرکت سیبان بهبهان نفر از پرسنل   310انجار معاینات ادواری حدود  

ــات  مایش مخ آز ــا نوش م مخ  ما ــات  مایش مخ   C.B.Cآز ــا ام م ــ  و و م ــات  مایش           و آز

DL.C,HDL.C,TG,Chole,Creatinin,BUN,FBS-2 آزمایش ادرار  )U.A   3 صم ص شات تخ سپ رومتری ( آزمای )ا

 ویزیت پزمک طب مار ( EKGادیومتری ، اپتومتری  و  –

 

 ـ مبلغ قرارداد :  2ماده 

 ریال -مبلغ کل  نفر -تعداد کارکنان ریال -فی هر نفر  آزمایشات

  310  جهت آزمایشات برای کل پرسنل

 

   قرارداد و نحو  پرداخت  کسورات  -3ماد  

انونی بب مهد  قموارض  سایرجبلب مالیات ، حقوق سازمان تامین اجتبامی و  از  قانونیکلیب کسورات   پرداخت  ه 1-3

  .میباشد پیبانکار

ضعیتز ه ا3- 2 صورت و صده%5پیبانکار  هر  ضعیت پیبانکار بع کلیب وجو  بعالو   پنج در صورت و ملی نوان آخرین 

حساب از  مفاصا اجتبامی کسر و در پایان کار با ارائب تأمین قانون 38موضوع ماد   تأمین اجتبامی حق بیببالحساب 

 مسترد خواهد گردید. ، کل وجو  مکسور  بیبب ای بب پیبانکارمین اجتبامیأسازمان ت

ضع3-3 صورت و سر و نزد کارفرما نگهداری می گردد. این وجو   10 یته  از هر  سن انجار  کار ک سپرد  ح % بعنوان 
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 پس از انجار کامل قرارداد با تایید دستگا  نظارت و ارائب مفاصاحساب بیبب و تایید نهایی مدیریت پرداخت می گردد .

با ..........%  ........ه میزان4-3 بب م ........................................یال   ر ............................ه از مبلغ کل قرارداد برابر  نوان ریال ه 

نکار پیش پرداخت منظور می گردد کب در ازاء یک فقر  چک بابت تضررربین پیش پرداخت بب هبین مبلغ، بب پیبا

 د شد.مودت  داد  خواهپرداخت می گردد .چک مذکور بعداز پایان کار و تایید ناظر قرارداد  بب پیبانکار 

سا  تنظیم صورت وضعیت  توسط پیبانکاربا5-3 تائید دستگا   ه مبلغ قرارداد در طول اجرای قرارداد بب تناوب و برا

                  نظارت  پس از کسرررر کسرررورات قانونی و اسرررتهالک پیش پرداخت مبلغ صرررورت وضرررعیت بب شررربار  حسررراب 

 پرداخت می گردد                       بب نار                 بانک 

    مدت قرارداد – 4ماده  

ستگا  30از تاریخ   /  /   لغایت   /  /    بب مدت  شد و این مدت می تواند با تایید د نظارت حداکثر بب مدت  روز می با

 یکبا  تبدید گردد .

 وه مرح ذیخ است .وپوست : اسناد ومدارك قرارداد 5ماده 

 شامل کبیسیون معامالت ه مجوزهای الزر  ج پیبانکارب ه رزومب کاری   کارفرماالف ه  دستور اولیب 

 : تعهدات پ اانکار:   6ماده 

سرنگ 1-6 صرفی  مانند  ستکش –ه کلیب ابزار کار م شگاهی  –د سایل و لوازر مورد نیاز آزمای سک  و و کلیب ابزار  وما

 دواری مذکور ه  بعهد   پیبانکارمیباشد آالت پزشکی مورد نیاز در آزمایشات ا

صورت کالً  و جزئاً ن 2-6 ضوع قرارداد بب غیر  را ب شت . ودرهر ه   پیبانکارحق واگذاری قرارداد و مبلیات مو خواهد دا

 صورت کلیب مسئولیت ناشی از اجراءکار بعهد   پیبانکار می باشد .

ست  طبق ماد   3-6 سایل و امکانات  الزر جقانون کار ج 91ه  پیبانکارمکلف ا سالمی ایران و هت حفاظت و بهوری ا

فاظتی  و سررالمت و بهداشررت پرسررنل  خود را در محیط  کار و چگونگی کار برد آنها و نظارت بر رمایت مقررات  ح

ور بعهد   بهداشررتی  توسررط آنها را رمایت نباید  و مسررئول هر گونب قصررور و کوتاهی و حوادز ناشرری از موارد مذک

 نکار می باشد .پیبا

حفاظت فنی و  وه  پیبانکارتأئید می نباید کب از جبیع قوانین و مقررات مربوط بب کار و بیبب های اجتبامی  4-6 

مایت کند در هرحال رهبچنین  قوانین  مربوط بب مالیاتها و موارض قانونی  کامالً مطلع بود  و متعهداست هبب آنها را 

 مقررات  فوق الذکر مطلقا متوجب  پیبانکارخواهد بود .مسئولیت  مدر اجرای قوانین و 

مالت  دولتی و ه    پیبانکارامالر می دارد کب در موقع امضررراء  این قرارداد مشررربول  قانون منع مداخلب در معا5-6

حین اجرای  نبود   و اگر خالف آن   ابت شود  قرارداد فسخ  میگردد  . درصورتی کب  در 1337کشوری مصوب  سال 

 قرارداد  پیبانکارنیز مشبول این قانون گردد قرارداد فسخ خواهد شد .

ه  کارفرما می تواند در مدت قرارداد اجرای کار را بنابب ضرررورت و با تشررخید خود معلق نباید. در این صررورت   6-6

ل از شروع هریک از پیبانکارحق امتراضی نداشتب و ادمای خسارت از جانب  پیبانکارالیسبع خواهد بود و  پیبانکارقب
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فعالیتهای مرتبط با قرارداد میبایست با دستگا  نظارت هباهنگی نباید و هرگونب نقایصی کب مغایر با اصول استاندارد 

صورت  شکی در انجار هر موردی از فعالیتهای پیبان  شت درمان و آموزش پز ها و موازین معاینات ادواری وزارت بهدا

 طبق نظر دستگا  نظارت با  پیبانکارخواهد بود .گیرد تامین خسارت و جبران آن 

 ه پیبانکار در طی مدت قرارداد می بایسرررت جهت انجار معاینات از کادر مجرب و متخصرررد شرررامل مهند 7-6

مان و بهداشررت حرفب ای و پزشررک دارای صررالحیت انجار معاینات ادواری  و آزمایشررگا  معتبد وزارت بهداشررت در

 .آموزش پزشکی استفاد  کند 

 ه هزینب ایاب و ذهاب از بهیهان تا شرکت سیبان بهبهان بعهد  پیبانکار می باشد. 8-6

 ه هزینب مهر کردن کارت سالمت بر مهد  پیبانکار می باشد 9-6

 ه هزینب معاینات تا هر مرحلب از حضور کارکنان قابل محاسبب می باشد 10-6

 ه گزارش نهایی از کلیب آزمایشات بر مهد  پیبانکار است 11-6
  تعهدات مارفرما  -7ماده 

 ی باشد .مه در اختیار گذاشتن مکان مناسب جهت انجار معاینات و آزمایشات موضوع ماد  یک بعهد  کارفرما 1-7

ص2-7 صورت رندر   ت ستگا  نظارت ب شخید د صالحدید و ت صورت  سنل  ادفی ه تعدادی ازه کارفرما می تواند در  پر

شکد  ملور پزشکی بهبهان مورد آزمایش  شت دان رارداد  و در قمورد آزمایش قرارگرفتب را در واحد طب کار مرکز بهدا

 . صورت مغایرت  پیبانکار موظف بب تکرار مجبوع آزمایشات پرسنل مطابق با نظر دستگا  نظارت می باشد
 جرائم تأن ر و نسارات  -8ماده 

اقدار ود انجار تعهدات خنسرربت بب  ،قرارداد  4ماد  مدت زمان تعیین شررد  در طی پیبانکار موظف اسررت در ه 8-1

بعنوان جریبب  درصرررد از مبلغ کل قرارداد %1روز تاخیر بب ازاء هر تعهدات  بب موقع انجار  و در صرررورت مدر .نباید

  اد نیز می تواند افزایش یابد . از پیبانکار کسر شود و این میزان تا سقف مبلغ کل قراردتأخیر 

شد  در بند  کارفرما حق دارد تبار مبلغ جریببه 8-2  یاسن انجار کار حرا از مطالبات پیبانکار و یا ضبانت  1-8قید 

 کسر نباید. و تضبین انجار تعهدات پیبانکاربدون انجار هرگونب تشریفات اداری و قضایی برداشت 

 رسررید  باشررد  کب بب تایید دسررتگا  نظارت نحو مطلوبب ند موضرروع این قرارداد را بدرصررورتی کب پیبانکار نتواه 8-3

ز تضامین و ابنا بب تشخید دستگا  نظارت خواهد بود و خسارت وارد  انجار دهد پیبانکار موظف بب پرداخت خسارت 

 مطالبات پیبانکار بب تشخید دستگا  نظارت کسر خواهد شد 
 ناظر قرارداد: -9ماده 

بود  است  از جانب نظارت بر اجرای تعهداتی کب پیبانکارطبق مفاد این قرارداد و اسناد  و مدارک پیوست آن تقبّل ن  

امید  می شود ن کارفرمابب مهد  مدیرتوسعب منابع انسانی و مسئول بهداشت صنعتی کب در این قرارداد دستگا  نظارت 

تورات را طبق قرارداد و اصررول بهداشررتی  و هبچنین طبق دسرر واگذار گردید  اسررت و پیبانکار موظف اسررت کارها

 .دستگا  نظارت اجراء کند . نظر دستگا  نظارت سلب حق از کارفرمانبی نباید
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 فسخ قرارداد: -10ماده 

 سخ نباید   موارد ذیل ف در هر یک از را این قرارداد، پیبانکار بب  اخطار 3می تواند بادادن  کارفرما  -1-10

ب تشررخید ب مدت  روز از مدت شررروع قرارداد 6مدتی بیش از برای  اب بب  پیبانکارصرردرصررورت تأخیرقابل انته الف 

 دستگا  نظارت .

 یصالح بروزفساد مالی  پیبانکار، دررابطب با اشخاص  الث دررابطب با این قرارداد بب تشخید مراجع ذب ه 

  بب شخد  الث بدون اجاز   کارفرما . قراردادانتقال ج ه 

 بب تشخید دستگا  نظارت  . مورد قرارداد درانجار تعهدات ضعف آشکارد ه 

موجب دادن  فرصررت داردکب تخلف و یا امری راکب 10-1 بندروز از تاریخ دریافت اخطار موضرروع  2 پیبانکار  -2-10

رارداد از طرف  ق نباشررد ،کارفرما مورد قبول   پیبانکارل  کارفرماشررد  اسررت ، اصررالح نباید . درصررورتیکب دالی  اخطار

 کارفرما قابل فسخ خواهد بود 

فرما با  کار  خسررارت وارد  ببکلیب مسررئولیت جبران  ،در صررورت فسررخ این قرارداد بب ملت تخلف  پیبانکار -3-10

 فع  خود برداشت نباید ات  پیبانکار بب نپیبانکار خواهد بود کب  کارفرما می تواند خسارت وارد  را  از تضامین و مطالب

 . 

دراین  نیزفسررخ شررودکب 10ماد   فاد این قراردادمبکن اسررت بب ملت حوادز قهریب   فور  مارور ه طبق م -4-10

 صورت آ ار تبعی فسخ بب ترتیب مقرر درماد  مذکورخواهد بود . 
 فورس ماژور: -11ماده 

  مارور ه یک مامل قو  قهریب   فور بب ملت بروز رفین این قرارداددرصرررورتی کب اجرای تعهدات هریک ازط -1-11

سوزی های دامنب دار، شورش، زلزلب، آتش  شد ه،  شد  وامالر ن شیوع ب شامل   جنگ   امم ازامالر  یباریهای سیل، 

است،  شد  مسری، غیرمبکن گردد، تعهدطرف مزبور بب اجرای تعهدی کب تحت تأ یرحوادز قهریب  فور  ماروره واقع

تی کب طرف بب مدتی معادل تأخیر ناشی از بروز مامل فور  مارور، تبدید می گردد وهیچیک ازطرفین مسئول خسارا

 دیگردرنتیجب مدر اجرا و یا تأخیر دراجرای تعهد مربوطب دید  است، نخواهد بود. 

ضوع را -2-11 صورتی کب هریک از طرفین بخواهد امالر فور  مارور نباید، باید مو  اً اطالع دهد.بب طرف دیگرکتب در

بین بردن ا رات  جهت تقلیل یا از اقدامات الزر را گذاشررتب اسررت باید ا ر او طرفی کب حوادز قهریب  فور  ماروره بر

مارور تأ راز فور   مب اجرای تعهدات م بب آغاز و ادا قدار  جار دهد و ظرف کوتاهترین مدت مبکن ا ادز قهریب حو ان

  فور  ماروره نباید. 

جرای تعهدات قادر بب ا یک ما از  فور  مارور هر یک از طرفین برای مدتی متجاوز درصورتی کب بب ملت بروز -3-11

سخ این قرارداد مال سخ یا مدر ف صوص ف صبیم درخ شند، طرفین جهت اتخاذ ت قات و خود بب موجب این قرارداد نبا

 رفرمامالک مبل خواهد بود. ، در صورت مدر نتیجب نظر کاخواهند نبود تصبیم مقتضی اتخاذ

این  نباید پیبانکار نسبت بب پاسخگویی اخطاری کب بب او داد  شد  مراجعب نروز  3درصورتی کب ظرف مدت  -4-11

 قابل فسخ خواهد بود . از طرف کارفرماقرارداد 

 خواهند نبود توافق درصورت فسخ این قرارداد، طرفین برای تسویب منصفانب حسابهای فیبابین با هم مذاکر  و -5-11

  



 شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

 1400معاينات ادواری  برگ شرايط مناقصه 

 7از7صفحه

 

 :  تضمین قرارداد : 12ماده 

رائب نباید کب پیبانکا موظف اسررت یک فقر  چک بب مبلغ کل قرارداد  بابت حسررن انجار تعهدات قرارداد بب کارفرما ا

 چک  مزبور پس از انجار خدمات مورد نظر و تایید دستگا  نظارت  بب ایشان مسترد می شود.
 رفع اختالف: -13ماده 

رفین قرارداد کلیب اختالفاتی کب مبکن اسررت بر ا ر اجرای این قرارداد یا تغییر و تفسرریر مندرجات آن بین ط-1-13

تیار وی مطرح و رای ایجاد شود موضوع در کبیتب حل اختالف قراردادها کارفرما  با حضور پیبانکار یا نبایند  تار االخ

 کبیتب برای طرفین الزر االجرا میباشد. 

برای فسخ قرارداد  تشخید کارفرما مبنی بر انطباق تخلف یا تخلفات پیبانکار با یک یا تعدادی از مواد قرارداد -2-13

بب منوان یکی از  کافی خواهد بود و پیبانکار بب هیچ منوان  نبی تواند فسرررخ قرارداد را 10و اجرای تبار مفاد ماد  

شد می تواند بب محاکمقرارداد تلقی کند ولی چنانچ 13موارد اختالف ماد   ضائی   ب حقی برای  خود قائل با صالح ق ذی

 گردد . واقع در شهرستان بهبهان مراجعب نباید بدون اینکب مراجعب او بتواند مانع اجرای  مفاد فوق الذکر

سا  -3-13 سا  قانون تجارت و قانون کار و شد برا شد  با مب ها یر آیین نابقیب مواردی کب در این قرارداد پیش بینی ن

 .و دستور العبل ها ی مورد تایید  شرکت سیبان بهبهان خواهد بود 
 :نشانی طرفین   -14ماده 

    6367156745شرکت سیبان بهبهان  بب کد پستی   –سد مخزنی مارون  جاد   10کیلومتر کارفرما    

  پیبانکار   

 برسدباید  ابلمق طرف اطالع بب “کتبا تغییر صورت در و است شد  ذکر قرارداد این در کب است هبان طرفین اقامتگا 

  نیست مسبوع اطالع مدر ذرم و محسوب شد  ابالغ گردد- ارسال مذکور نشانی بب کب اخطاری هرگونب و
 قرارداد: نسخ -

داشت و طرفین  نسخب واحد تنظیم، امضاء و مبادلب گردید و تبار نسخ حکم واحد خواهند 2ماد ،  14این قرارداد در 

 ملزر بب رمایت و اجراء دقیق مفاد آن می باشند.
 

 ارفرماک                                                                                       پیمانکار                                              

 ضو هیات مدیر     م                                      شرکت  مدیر مامل                                                                                                 

 جعفر مطیعی تواندشتی                                                                                             

   رونوشت

 بازرگانی 
 امورمالی  

  بهبهان مالیاتی امور ادار  

 بهبهان شعبب – اجتبامی تامین سازمان  

 بازرگانی 
 مغایرت موارد و احتبالی تاخیر یا و کار پیشرفت انجار نحو  خصوص در گزارش ارائب و قرارداد اجرای بر کامل نظارت انجار و اطالع جهت رسنمدیر توسعب منابع انسانی و مهند   قرارداد محترر ناظر

 طرف دور تعهدات و قرارداد مفاد با کار انجار نحو 

  حراست 

 


