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  18/10/98مورخ  1939 برگ شرايط مناقصه 

  98سال  معاينات ادواری
 ذکر گردد يک ريال کمتر از آخرين قیمت(قیمتهای مشروط پذيرفته نیست )مثلا  .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

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

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

 .، گواهینامه تايید صلاحیت ايمنی  ين تغییراتارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخر .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

عايت موارد فوق مدارک آنها تحويل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشايی پاکت پیشنهاد قیمت متقاضیان محترم توجه داشته باشند درصورت عدم ر .10

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

ريال بحساب سیبا    5000000000قصه به مبلغ متقاضیان میبايست پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه واريز سپرده شرکت در منا .11

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

به نشانی  25/11/97مورخه  14کاری خود را در پاکت )ب( و پیشنهاد قیمت در پاکت )ج(بصورت جداگانه و درب بسته تا ساعت 

به واحد دبیرخانه تحويل نمايند  لازم به ذکر است ابتدا پاکت  6367156745جاده سد مخزنی مارون کد پستی  10کیلومتر –بهبهان 

اسناد و مدارک و پاکت سپرده شرکت در مناقصه توسط کمیسیون معاملات و کمیته فنی بازگشايی و مورد بررسی قرار می گردد در 

پاکت پیشنهاد قیمت بازگشايی می گردد و درغیر اينصورت پاکت پیشنهاد قیمت بدون بازگشايی عودت داده می شود. صورت تايید 

 ابزار کار، موارد ايمنی، کسورات قانونی با پیمانکار و رد يا قبول پیشنهاد از اختیارات اين شرکت می باشد.

شرکت سیمان   0105648832003د و برگ شرايط مناقصه به حساب سیبا هزار ريال جهت خريد اسنا 0،00001متقاضیان 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

شرکت سیمان بهبهان نزد  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 اعلام می دارم: 

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

  205  جهت آزمایشات برای کل پرسنل

 

 امضاءو مهر شرکت متقاضی
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 98ادواری پرسنل  معایناتقرارداد 

وکد اقتصرررادی  818این قرارداد بین شررررکرت سررریهران بهبهران مسرررهرامی  ابت ب  شرررهار   بت 

و   جعفر مطیعی تواندشررتی ب  نهایندگی  آقای   11701111101وشررناسرر  ملی  711198788118

  1781-0002121-7سررریهان    تلفن: د  جا 11 لومتریک  -ب  آدرس :   بهبهان ضرررو هیات مدیر  

شررکت ........................... ب  شرهار   بت ...... شرناس  ملی .... و کد اقتصادی و از یکطرف کارفرما  بعنوان

تلفن ههرا ................... بر  مدیر املی آقای ............ ب  آدرس : .................. خییابان .....کوه  ... پلا  ..... خ 

 1...............  با توج  ب  کهیسیون شهار  ......... بعنوان پیهانکاراز طرف دیگر منعقد شد

 ـ موضوع قرارداد: 1ماده 

 : ب  شرح ذیل شرکت سیهان بهبهان نفر از پرسنل   071انجاب معاینات ادواری حدود  

ــات  ــامـ  آزمـایا ــات لـامـ  اول آ ــات  شو آـش  C.B.Cآزمـایا ــامـ   و آزمـایا           ی آ

DL.C,HDL.C,TG,Chole,Creatinin,BUN,FBS-2 آزمایش ادرار  )U.A   3 اسپشرومتری ( آزمایاـات خصصصی(

 ویزیت پزآک طب لار ( EKGادیومتری ، اپتومتری  و  –

 

 ـ مبلغ قرارداد :  2ماده 

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

  265  آزمایشات برای کل پرسنلجهت 

 

 : قرارداد و نحو  پردایت  کسورات  -2ماد  

 وارض قانونی ب   هد   سایرجهل  مالیات خ حقوق سازمان تامین اجتها ی و  از  قانونیکلی  کسورات   پردایت:  ت1-2

  .میباشد پیهانکار

 لی آیرین صورت وععیت پیهانکار بعنوان  کلی  وجو  بعلاو  مپنج درصردت%7پیهانکار  هر صرورت وعرعیتز ت ا2- 0

حساب از  اجتها ی کسر و در پایان کار با ارائ  مفاصا تأمین قانون 28موعوع ماد   تأمین اجتها ی حق بیه الحساب 

 مسترد یواهد گردید. خ کل وجو  مکسور  بیه  ای ب  پیهانکارمین اجتها یأسازمان ت

کسر و نزد کارفرما نگهداری می گردد. این وجو  کار  بعنوان سپرد  حسن انجاب  % 11 : از هر صرورت وعرعیتت2-2

 و ارائ  مفاصاحساب بیه  و تایید نهایی مدیریت پردایت می گردد .دستگا  نظارت تایید  باپس از انجاب کامل قرارداد 
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ریال ت ب   نوان  ........................................ریال م  ............................با ت از مبلغ کرل قرارداد برابر ..........م %........ت میزان7-2

پیش پردایرت منظور می گردد کر  در ازای یرق فقر  هق بابت تضرررهین پیش پردایت ب  ههین مبلغخ ب  پیهانکار 

 هانکار  ودت  داد  یواهد شد.پایان کار و تایید ناظر قرارداد  ب  پی بعدازپردایت می گردد .هق مذکور 

 ستگا د با تائیدتوسط پیهانکار  وععیتب  تناوب و براسراس تنظی  صورت مبلغ قرارداد در طول اجرای قرارداد ت 7-2

                  ب  شرررهار  حسررراب پس از کسرررر کسرررورات قانونی و اسرررتهلا  پیش پردایت مبلغ صرررورت وعرررعیت   نظارت

 می گردد پردایت                        اب ب  ن               بانق 

 :   مدت قرارداد – 4ماده  

روز می باشد و این مدت می تواند با تایید دستگا  نظارت حداکثر ب  مدت  21ب  مدت     /  /  لغایت    /  /  از تاریخ 

 یکها  تهدید گردد .

  ه آرح ذی  است . پوست : اسناد ومدارك قرارداد 0ماده 

 شامل کهیسیون معاملات ت مجوزهای لازب  ج پیهانکارب ت رزوم  کاری   کارفرماالف ت  دستور اولی  

 : خعهدات پش انکار:   6ماده 

ماسق  و وسایل و لوازب مورد نیاز آزمایشگاهی و کلی  ابزار  –دستکش –ت کلی  ابزار کار مصررفی ممانند سررن  1-7

 آلات پزشکی مورد نیاز در آزمایشات ادواری مذکور ت  بعهد   پیهانکارمیباشد 

ت   پیهانکارحق واگذاری قرارداد و  هلیات موعروع قرارداد ب  يیر  را بصورت کلا   و جزئا  نوواهد داشت . ودرهر  0-7

 می باشد .پیهانکار ناشی از اجرایکار بعهد   صورت کلی  مسئولیت 

جهت حفاظت و لازب قانون کار جههوری اسلامی ایران وسایل و امکانات   91ت  پیهانکارمکلف اسرت  طبق ماد   2-7

سررلامت و بهداشررت پرسررنل  یود را در محیط  کار و هگونگی کار برد آنها و نظارت بر ر ایت مقررات  حفاظتی  و 

 آنها را ر ایت نهاید  و مسررئول هر گون  قصررور و کوتاهی و حوادش ناشرری از موارد مذکور بعهد   بهداشررتی  توسررط

 می باشد .پیهانکار 

ت  پیهرانکرارتأئید می نهاید ک  از جهیق قوانین و مقررات مربوب ب  کار و بیه  های اجتها ی و حفاظت فنی و  7-7 

نی  کاملا  مطلق بود  و متعهداست هه  آنها را ر ایت کند در هرحال ههچنین  قوانین  مربوب ب  مالیاتها و  وارض قانو

 مسئولیت   دب اجرای قوانین و مقررات  فوق الذکر مطلقا متوج   پیهانکاریواهد بود .

ت    پیهرانکارا لاب می دارد ک  در موقق امضرررای  این قرارداد مشرررهول  قانون منق مدایل  در معاملات  دولتی و 7-7

نبود   و اگر یلاف آن   ابت شود  قرارداد فسخ  میگردد  . درصورتی ک   در حین اجرای  1228سال   کشوری مصوب

 قرارداد  پیهانکارنیز مشهول این قانون گردد قرارداد فسخ یواهد شد .

رت  ت  کارفرما می تواند در مدت قرارداد اجرای کار را بناب  عرررورت و با تشرروید یود معلق نهاید. در این صررو 7-7

پیهانکارحق ا تراعری نداشت  و اد ای یسارت از جان   پیهانکارلایسهق یواهد بود و  پیهانکارقبل از شروع هریق از 

تاندارد ک  مغایر با اصول اسههاهنگی نهاید و هرگون  نقایصی  دستگا  نظارتفعالیتهای مرتبط با قرارداد میبایسرت با 

در انجاب هر موردی از فعالیتهای پیهان صورت درمان و آموزش پزشکی  و موازین معاینات ادواری وزارت بهداشرت ها
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 با  پیهانکاریواهد بود . دستگا  نظارتگیرد تامین یسارت و جبران آن طبق نظر 

ت پیهانکار در طی مدت قرارداد می بایسرررت جهت انجاب معاینات از کادر مجرب و متوصرررد شرررامل مهندس 8-7

لاحیت انجاب معاینات ادواری  و آزمایشگا  معتهد وزارت بهداشت درمان و آموزش بهداشت حرف  ای و پزشق دارای ص

 پزشکی استفاد  کند .

 ت هزین  ایاب و ذهاب از بهیهان تا شرکت سیهان بهبهان بعهد  پیهانکار می باشد. 8-7

 ت هزین  مهر کردن کارت سلامت بر  هد  پیهانکار می باشد 9-7

 ت هزین  معاینات تا هر مرحل  از حضور کارکنان قابل محاسب  می باشد 11-7

 ت گزارش نهایی از کلی  آزمایشات بر  هد  پیهانکار است 11-7
  خعهدات لارفرما  -7ماده 

 .بعهد  کارفرما می باشد و آزمایشات موعوع ماد  یق در ایتیار گذاشتن مکان مناس  جهت انجاب معاینات ت 1-8

کارفرما می تواند در صرورت صرلاحدید و تشروید دستگا  نظارت بصورت رندب م تصادفی ت تعدادی از پرسنل ت 0-8

مورد آزمایش قرارگرفت  را در واحد ط  کار مرکز بهداشت دانشکد   لوب پزشکی بهبهان مورد آزمایش قرارداد  و در 

 بق با نظر دستگا  نظارت می باشد .پیهانکار موظف ب  تکرار مجهوع آزمایشات پرسنل مطاصورت مغایرت  
 جرائم خأاشر و اسارات  -8ماده 

اقداب تعهدات یود انجاب نسرربت ب   خقرارداد  7ماد  مدت زمان تعیین شررد  در طی پیهانکار موظف اسررت در ت 8-1

بعنوان جریه   از مبلغ کل قرارداد درصرررد %1روز تاییر ب  ازای هر تعهدات  ب  موقق انجاب  و در صرررورت  دب .نهاید

   نیز می تواند افزایش یابد .تا سقف مبلغ کل قرارداد  میزانو این از پیهانکار کسر شود تأییر 

 یارا از مطالبات پیهانکار و یا عهانت حسن انجاب کار  1-8قید شد  در بند  کارفرما حق دارد تهاب مبلغ جریه ت 8-0

 کسر نهاید. و شریفات اداری و قضایی برداشت تضهین انجاب تعهدات پیهانکاربدون انجاب هرگون  ت

 ک  ب  تایید دسررتگا  نظارت رسررید  باشررد  نحو مطلوب  درصررورتی ک  پیهانکار نتواند موعرروع این قرارداد را بت 8-2

واهد بود و یسارت وارد  از تضامین و بنا ب  تشوید دستگا  نظارت یانجاب دهد پیهانکار موظف ب  پردایت یسارت 

 کسر یواهد شد یهانکار ب  تشوید دستگا  نظارت مطالبات پ
 ناظر قرارداد: -9ماده 

نظارت بر اجرای تعهداتی ک  پیهانکارطبق مفاد این قرارداد و اسناد  و مدار  پیوست آن تقبّل نهود  است  از جان    

کارفرماب   هد  مدیرتوسرع  منابق انسانی و مسئول بهداشت صنعتی کاریان  آقای مهندس توتی  ک  در این قرارداد 

موظف است کارها را طبق قرارداد و اصول بهداشتی  و پیهانکار دستگا  نظارت  نامید  می شود واگذار گردید  است و 

  ههچنین طبق دستورات دستگا  نظارت اجرای کند . نظر دستگا  نظارت سل  حق از کارفرمانهی نهاید

 فسخ قرارداد: -15ماده 

 ل فسخ نهاید : موارد ذی در هر یق از را این قراردادخ پیهانکار ب   ایطار 2می تواند بادادن  کارفرما  -1-11

ب  تشرروید  مدت  روز از مدت شررروع قرارداد 7مدتی بیش از برای  اب ب   پیهانکارصرردرصررورت تأییرقابل انتالف ت 

 دستگا  نظارت .
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 بروزفساد مالی  پیهانکارخ دررابط  با اشواص  الث دررابط  با این قرارداد ب  تشوید مراجق ذیصلاح  ب ت

  ب  شود  الث بدون اجاز   کارفرما . قراردادانتقال  ج ت

 ب  تشوید دستگا  نظارت  . مورد قرارداد درانجاب تعهدات ععف آشکار د ت

فرصررت داردک  تولف و یا امری راک  موج  دادن  11-1 بندروز از تاریخ دریافت ایطار موعرروع  0 پیهانکار  -0-11

قرارداد از طرف   نباشررد خ کارفرمامورد قبول   پیهانکارل  کارفرماشررد  اسررت خ اصررلاح نهاید . درصررورتیک  دلای  ایطار

 کارفرما قابل فسخ یواهد بود 

کارفرما با    یسررارت وارد  ب کلی  مسررئولیت جبران  خدر صررورت فسررخ این قرارداد ب   لت تولف  پیهانکار -2-11

 پیهانکار ب  نفق  یود برداشت نهاید  ات و مطالبپیهانکار یواهد بود ک   کارفرما می تواند یسارت وارد  را  از تضامین 

 . 

نیزفسررخ شررودک  دراین  11ماد   فاد این قراردادمهکن اسررت ب   لت حوادش قهری  م فورس مارور ت طبق م -7-11

 صورت آ ار تبعی فسخ ب  ترتی  مقرر درماد  مذکوریواهد بود . 
 فورس ماژور: -11ماده 

یق  امل قو  قهری   مفورس مارور ت  ب   لت بروز ازطرفین این قرارداددرصرررورتی ک  اجرای تعهدات هریق  -1-11

سیلخ شیوع بیهاریهای  شرامل : جن  م ا   ازا لاب شرد  وا لاب نشرد تخ شرورشخ زلزل خ آتش سروزی های دامن  دارخ

شد  استخ مسریخ يیرمهکن گرددخ تعهدطرف مزبور ب  اجرای تعهدی ک  تحت تأ یرحوادش قهری  مفورس مارورت واقق 

ب  مدتی معادل تأییر ناشی از بروز  امل فورس مارورخ تهدید می گردد وهیچیق ازطرفین مسئول یساراتی ک  طرف 

 دیگردرنتیج   دب اجرا و یا تأییر دراجرای تعهد مربوط  دید  استخ نوواهد بود. 

 را ب  طرف دیگرکتبا  اطلاع دهد. درصرورتی ک  هریق از طرفین بوواهد ا لاب فورس مارور نهایدخ باید موعوع -0-11

جهت تقلیل یا از بین بردن ا رات  اقدامات لازب را گذاشررت  اسررت باید ا ر او طرفی ک  حوادش قهری  مفورس مارورت بر

حوادش قهری   انجراب دهرد و ظرف کوتاهترین مدت مهکن اقداب ب  آياز و ادام  اجرای تعهدات متأ راز فورس مرارور

 د. مفورس مارورت نهای

قادر ب  اجرای تعهدات  یق ما از  فورس مارور هر یق از طرفین برای مدتی متجاوز درصورتی ک  ب   لت بروز -2-11

یود ب  موج  این قرارداد نباشرندخ طرفین جهت اتواذ تصرهی  دریصروص فسرخ یا  دب فسخ این قرارداد ملاقات و 

 کارفرماملا   هل یواهد بود.  خ در صورت  دب نتیج  نظریواهند نهود تصهی  مقتضی اتواذ

 این پیهانکار نسبت ب  پاسوگویی ایطاری ک  ب  او داد  شد  مراجع  ننهاید روز  2درصورتی ک  ظرف مدت  -7-11

 قابل فسخ یواهد بود . از طرف کارفرماقرارداد 

 ود  و توافق یواهند نهدرصورت فسخ این قراردادخ طرفین برای تسوی  منصفان  حسابهای فیهابین با ه  مذاکر -7-11

  
 :  تضمین قرارداد : 21ماده 

یق فقر  هق ب  مبلغ کل قرارداد  بابت حسررن انجاب تعهدات قرارداد ب  کارفرما ارائ  نهاید ک  پیهانکا موظف اسررت 

 هق  مزبور پس از انجاب یدمات مورد نظر و تایید دستگا  نظارت  ب  ایشان مسترد می شود.
 رفع اختلاف: -21ماده 

کلی  ایتلافاتی ک  مهکن اسررت بر ا ر اجرای این قرارداد یا تغییر و تفسرریر مندرجات آن بین طرفین قرارداد -1-12



 شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

 98معاينات ادواری  برگ شرايط مناقصه 

 7از7صفحه

 

با حضور پیهانکار یا نهایند  تاب الایتیار وی مطرح و رای   کارفرماایجاد شود موعوع در کهیت  حل ایتلاف قراردادها 

 کهیت  برای طرفین لازب الاجرا میباشد. 

تشوید کارفرما مبنی بر انطباق تولف یا تولفات پیهانکار با یق یا تعدادی از مواد قرارداد برای فسخ قرارداد  -0-12

کافی یواهد بود و پیهانکار ب  هیچ  نوان  نهی تواند فسرررخ قرارداد را ب   نوان یکی از  11و اجرای تهراب مفاد ماد  

نچ  حقی برای  یود قائل باشرد می تواند ب  محاک  ذیصلاح قضائی  قرارداد تلقی کند ولی هنا 12موارد ایتلاف ماد  

 واقق در شهرستان بهبهان مراجع  نهاید بدون اینک  مراجع  او بتواند مانق اجرای  مفاد فوق الذکر گردد .

ام  ها آیین نبقی  مواردی ک  در این قرارداد پیش بینی نشرد  باشد براساس قانون تجارت و قانون کار وسایر   -2-12

 .شرکت سیهان بهبهان یواهد بود  و دستور العهل ها ی مورد تایید 
 :نشانی طرفین   -21ماده 

    7278177877ب  کد پستی   بهبهان  سیهان شرکت –سد موزنی مارون  جاد   11کیلومتر کارفرما :  

  پیهانکار  :

 رسدبباید  مقابل طرف اطلاع ب  “کتبا تغییر صورت در و است شد  ذکر قرارداد این در ک  است ههان طرفین اقامتگا 

  نیست مسهوع اطلاع  دب ذر  و محسوب شد  ابلاغ گردد- ارسال مذکور نشانی ب  ک  ایطاری هرگون  و
 قرارداد: نسخ -

نسو  واحد تنظی خ امضای و مبادل  گردید و تهاب نسخ حک  واحد یواهند داشت و طرفین  0ماد خ  17این قرارداد در 

 ملزب ب  ر ایت و اجرای دقیق مفاد آن می باشند.
 

 کارفرما                                                                                       پیمانکار                                               

  ضو هیات مدیر                                           شرکت  مدیر  امل                                                                                                   

 تیتواندشمطیعی عفر ج                                                                                             

 : رونوشت

 بازرگانی 
 امورمالی  

  بهبهان مالیاتی امور ادار  

 بهبهان شعب  – اجتها ی تامین سازمان  

 بازرگانی 
 مغایرت موارد و احتهالی تاییر یا و کار پیشرفت انجاب نحو  یصوص در گزارش ارائ  و قرارداد اجرای بر کامل نظارت انجاب و اطلاع جهت رسنمدیر توسع  منابق انسانی و مهندس  قرارداد محترب ناظر

 طرف دوب تعهدات و قرارداد مفاد با کار انجاب نحو 

  حراست 

 


