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 کاربرگ مناقصه -1

 اطالعات اجرايی مناقصه

 شرح كار موضوع رديف

 14/5/1399روز سه شنبه   يتلغا 12/5/1399 يکشنبهاز روز  توزيع اسناد 1

2 
 پاسخگويي به سئواالت

 و)تاريخ سايت ويزيت(

   آقای بکا02149231702شماره تماس 

بمنظور اطالع رساني دقیق موضوع مناقصه و پاسخگويي سواالت احتمالي شرکت 

 12لغايت  10از ساعت  19/5/1399مورخ شنبه يک کنندگان جلسه سايت ويزيت در روز

 جدول مذکور برگزار مي گردد. 7در آدرس قید شده در رديف 

 مبلغ ضمانت نامه 3

و پانصد و  هجده میلیاردريال )  18.528.000.000  تضمین فرآيند ارجاع کارمبلغ 

 خيارت ديبا نامه است. زمان شروع اعتبار ضمانتريال  (  ت و هشت میلیون سبی

 و مدت اعتبار آن سه ماه باشد. شنهادهایپ میمهلت تسل نيآخر

 زبان پیشنهادها بايستي فارسي باشد. شنهادیپ زبان 4

 .باشد داشتهاعتبار یمموعد تسل نيپس از آخرماه  دوتا  ديبا شنهادهایپ مدت اعتبار پیشنهادها 5

6 

 میموعد تسل

 شنهادهایپ

 

 (15)ساعت یوقت ادار يانپا يتلغا 5/1399/ 28روز سه شنبه

7 
نشاني محل 

 شنهادهایپ ارسال

بش تهران ، بزرگراه شهید ستاری ،بلوار شهید خلیل آبادی ،ن: شنهادهایپ میتسل ينشان

 اداره حراست -خیابان هجرت ،سازمان فوريتهای پیش بیمارستاني اورژانس کشور 

 مي باشد.

8 

مدارك الزم جهت 

شرکت در 

 مناقصه

 ضمین  (پاکت  الف ) ت -

 پاکت ب ) مستندات فني و بازرگاني طبق اسناد مناقصه ( -

 پاکت ج ) قیمت پیشنهادی ( -

9 
انصراف از 

 مناقصه

 48مقتضي است مراتب را تا به شرکت در مناقصه نباشد  ليما پیشنهاد دهندهاگر 

به طور مکتوب اعالم  سازمان اورژانس کشورساعت قبل از موعد تسلیم پیشنهادها به 

 .نمايد
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 شرح كار موضوع رديف

10 

 ضمانت نامه

 حسن اجرای

 تعهدات

برنده مناقصه متعهد است حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری از تاريخ اعالم برنده 

 ن تضمینعنوا مناقصه طبق آيین نامه تضمینات دولتي مبلغ ...........................ريال  به

  ورژانس کشورسازمان اانجام  تعهدات  به صورت ضمانت نامه بانکي معتبر به نام  

ء تسلیم و قرارداد مربوطه را امضااز زمان گارانتي محصوالت  با اعتبار سه ماه بیش

 و مبادله نمايد 

 

 بندی بازگشايی پاکت پيشنهادهازمان

 شرح كار موضوع رديف

1. 
های الف و تاريخ بازگشايي پاکت

 وج  ب

 10نبه ساعتچهارشدر روز  های الف و بگشايش پیشنهادها، پاکت

م و پاکت ج پس از ارزيابي و اعال گرددانجام مي 29/5/1399صبح مورخ 

 نتیجه کمیته فني بازگشايي خواهد شد.
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    اتوبوس آمبوالنسدستگاه  35خريد  ) دو مرحله ای( شرايط مناقصه عمومي -2

 

 شرايط فنی واختصاصی مناقصه : – الف
ناد می وست استجهیزات نصبی مورد نیاز به پیشرایط فنی شاسی و مکانیکی و نحوه چیدمان کابین و  -

 (7و 6و 5و  1باشد .) پیوست شماره 

 (2جدول زمانبندی تحویل اتوبوس امبوالنس ها بر اساس جدول پیوست . )پیوست شماره  -

 

 شرايط عمومی مناقصه : - ب

 10 ماده 2ند موضوع و مبلغ قرارداد را به استناد ب %25: خريدار مي تواند در صورت نیاز  تا 1ماده 

کاهش يا افزايش دهد. برنده مناقصه در اين آئین نامه معامالت دولتي با اعالن به شرکت طرف قرارداد،

 خصوص حق هیچگونه اعتراضي ندارد.

قرر به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي که پس از موعد م سازمان: 2ماده 

 والزم بذکر است تمامي پیشنهادات بايستي توسط نماينده شرکت داد ،  واصل گردد ترتیب اثر نخواهد

مي  ضمانت نامه بانکي فقط و رسید اخذ گردد.با ارائه معرفي نامه به حراست سازمان تحويل داده شود 

 باشد و الغیر.سازمان فوريتهای پیش بیمارستاني اورژانس کشوربايست به نام 

د  ه که بايستي بدوا  اتوبوس تولید و سپس تبديل به آمبوالنس گردبا توجه به موضوع مناقص: 3ماده 

ه موضوع قرارداد بقسمتي از حق واگذاری وانتقال فروشنده با هماهنگي قبلي خريدار و نظارت ايشان 

حق  درصورت تخلف ، خريدار و)اعم ازحقیقي يا حقوقي( دارد به اشخاص ديگر را صورت کلي يا جزيي 

ند تملک نمايد . بعالوه خريدارمي توا سخ کرده وتضمین سپرده شده را به نفع خودف را دارد قرارداد

ومطالبات را به عالوه مطالبات ناشي از پیش پرداخت و.......از اموال  کلیه خسارات وارده برخود

 فروشنده جبران ووصول نمايد . 

 ر مي باشد. در رد يا قبول يک و يا کلیه پیشنهادات واصله مختا سازمان :  4ماده 

 : پس از قرائت پیشنهادات واصله و تعیین برنده مناقصه سپرده شرکت کنندگان در مناقصه به5ماده 

س از پس از طي مراحل قانوني مسترد و سپرده برنده يا برندگان اول و دوم پ استثناء نفرات اول و دوم

 ترد خواهد شد.تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات  و امضاء و مبادله قرارداد مس

: برنده مناقصه متعهد است حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری از تاريخ اعالم برنده مناقصه 6ماده 

حسن اجرای  تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکي  ضمانتنامهمبلغ کل قرارداد را به عنوان  %10معادل 

بار تا پايان زمان گارانتي با اعت اورژانس کشورفوريتهای پیش بیمارستاني سازمان معتبر به نام  

وی  ضبط و از نفر يا  ضمانتنامهتسلیم و قرارداد مربوطه را امضاء و مبادله نمايد در غیر اين صورت 

نفرات دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت به عمل خواهد آمد در صورتیکه نفرات دوم نیز از عقد قرارداد 

حسن انجام تعهدات ،برنده  ضمانتنامهديهي است او نیز ضبط خواهد شد. ب ضمانتنامهخودداری نمايد 



6  

 

مناقصه تا پايان زمان گارانتي نزد خريدار باقي  و پس از تسويه حساب نهايي به برنده مناقصه مسترد 

 خواهد شد.

بلغ تبصره : برنده دوم در صورتي اعالم مي شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از م

 صه باشدسپرده شرکت در مناق

در  : شرکت کننده در مناقصه رسماً اعالم مي نمايد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت7ماده 

نبوده و متعهد مي گردد تا پايان قرارداد و تسويه حساب  1337معامالت دولتي مصوب دی ماه سال 

 هیم و ذينفع ننمايد.نهايي به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در موضوع قرارداد س

 فسخ قرارداد :

 :زير خريدار حق فسخ قرارداد را دارد  درموارد

دراين  سازمان آن ، تشخیص صاجرای ناق درصورت نقض هريک ازتعهدات مندرج درقرارداد ويا: 8ماده 

 خصوص قطعي وغیرقابل اعتراض است .

وع قرارداد قسمتي ازکاالی موض مام ياتمديد احتمالي( ت : درصورتي که فروشنده درمهلت مقرر ) با 8-1

 راتحويل خريدار ننمايد .

 به تشخیص کمیسیون مناقصه يا خريدار ، درمراحل برگزاری مناقصه ، خالف: درصورتي که  8-2

 ضوابط ومقررات ، عملي انجام شده وتباني وتقلبي صورت گرفته باشد .

 لي بدون هماهنگي قب : درصورت انتقال قرارداد به غیر  8-3

 مندرجات ومشخصات قرارداد : درصورت عدم انطباق کاالهای تحويلي با 8-4

ع  نمي عذر عدم اطاله : برنده مناقصه اقرار مي نمايد که از موضوع مناقصه اطالع کامل داشته و ب9ماده 

 تواند هیچیک از مواد و شرايط را ناديده گرفته و نقض نمايد.

ک اعم ازاينکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد وتغییر هري: در صورت وجود اختالف، 10ماده 

از  تالفحل اخ ازمواد ومفاد آن باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمايند ،

 محاکم دادگستری صورت مي گیرد . طريق مراجعه به

تضمین شرکت را بعنوان ريال 00.00018.528.0مبلغ: شرکت  کنندگان در مناقصه مي بايست 11ماده 

 سازمان فوريتهای پيش بيمارستانی اورژانسبه نام    به صورت ضمانت نامه بانکيصرفاً در مناقصه 

اتوبوس دستگاه  35مربوط به شرکت در مناقصه خريد »تهیه  و در پاکت الف با ذکر عبارت  کشور

سید ردر قبال اخذ  28/5/1399روز سه شنبه مورخ پايان وقت اداری قرارداده و حداکثر تا    ( آمبوالنس

خلیل  تهران ، بزرگراه شهید ستاری ،بلوار شهیدواقع در ورژانس کشور اسازمان به اداره دبیرخانه مرکزی 

تحويل و داره حراست ا -آبادی ،نبش خیابان هجرت ،سازمان فوريتهای پیش بیمارستاني اورژانس کشور 

 رسید دريافت نمايند .

( اتوبوس آمبوالنس  2: برنده در مناقصه متعهد مي گردد حسب جدول زماني )پیوست شماره  12ماده 

  تولید شده را در موعد مقرر تحويل خريدار نمايند در غیر اينصورت مشمول جريمه تاخیر خواهد شد.
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 الف ، ب و ج  ت هایپاکمفاد :  13ماده 

 ضمانت تضمین شرکت در مناقصه 11طبق ماده  تضمین : حاوی سپرده شرکت در مناقصه -پاكت الف

 تبصره : الزم است تضمین ارائه شده تا سه ماه معتبر باشد .

 

 پیشنهاد فني بازرگاني : - پاكت ب

 ( 3پیوست شماره( )  مدارك مربوط به شناسايي شرکت )اساسنامه و روزنامه رسمي و آخرين تغییرات آن -1
در صورت توافق بین ) شركت تولید كننده اتوبووس و شوركت تبودين كننوده شركت كنندگان بايستي : مهم  تبصره 

اتوبوس به آمبوالنس ( اصن توافق نامه و يا تصوير برابر با اصن شده آن را كه به مهر و امضاء مديران صاحب امضاء 

 باشد در پاكت ب قرار دهند . رسیدهشركت های مذكور 

 ( 3ماره پیوست ش آدرس دقیق و تلفن تماس شرکت ) -2

 ( 3پیوست شماره ) عرفي دارندگان حق امضاء در شرکت طبق آخرين تغییرات شرکت م -3

 -اسنناد مناقصنه 14)رعايت ماده رائه مدارك در خصوص توانايي مالي ، فني و تولیدی برای اجرای قرارداد ا -4

 (ارائه صورتهای مالي حسابرسي شده سال قبل
 .ه کلیه اسناد ، مدارك و سوابق مرتبط با موضوع مناقصه رايو اتصوير گواهي حسن انجام کار  -5

 عهد گارانتي و خدمات پس از فروش ونصب و آموزش از طرف کارخانه سازنده ارائه گردد .ت -6

 .در مونتاژ يا تولید کاالهای پیشنهادی  داشتن سابقه و تجربه پیوسته -7

 شنهاد دهنده خود آن را تولید نکرده باشد . پی مجوز سازنده يا تولید کننده کاال در صورتي که -8

 نه رضايت بخش( ساالTurnoverارائه مدارك در خصوص داشتن گردش مالي ) -9

بايست از نماينندگیهای رسنمي داخنل کشنور  مي ) در صورت نیاز (تامین تجهیزات مورد نیاز خارجي  -10

 صورت گیرد.

 .ارائه لیست مراکز خدمات پس از فروش -11

 Rescue و شامل ) کولرگازی ، ژنراتور بنرق ئه کاتالوگ کلیه تجهیزات داخل اتوبوس آمبوالنسارا -12

Kit....وهمچنین ارائه استاندارد  ( .....وEN1789  الزامي است . جي 10وتست  

 شاسي درخصوص تغییرات ايجادشده در بدنه اتوبوس ارائه مجوز شرکت سازنده -13

 شخصات فني م استاندارد های الزم حسب جدول پیوستدن ارائه اسناد درخصوص دارابو -14

 رائه مجوز شرکت تبديل کننده اتوبوس به آمبوالنس از مراجع ذيصالح ا -15

 رائه مجوز شماره گذاری اتوبوس آمبوالنس تولیده شده .ا -16

 .( قرارداده شوندCLEAR BOOKر بوك ) یعدد کل کلیه مدارك در يکالزم بذکر است 

 

هم چنین  براساس قیمت يک دستگاه اتوبوس  و ) جداگانه پیشنهاد دو حاوی پیشنهاد قیمت :  – پاكت ج

اتوبوس  دستگاه  35جمعا  ( وبا احتساب ارزش افزوده  توبوس به امبوالنس اقیمت تجهیز و تبديل 

 (4 رهپیوست شما)آمبوالنس نوشته شود  طبق جدول ارائه شده )قیمت واحد به عدد و حروف ذکر گردد ( 
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رف مدت دو هفته پس پرداخت هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد و برنده مناقصه متعهد هستند ظ -تبصره 

 شد ،   از دريافت ابالغ برنده شدن در مناقصه مبلغ اعالم شده از طرف مناقصه گزار را به شماره حسابي که  ابالغ خواهد

 .واريز نمايد 

ك /39039ت /26510ه در مناقصه مکلف است به منظور رعايت مصوبه شماره : شرکت کنند 14ماده 

 .نسبت به ارائه صورتهای مالي حسابرسي شده اقدام نمايد 9/2/88مورخ 

اقاتي : حوادث قهری و غیر مترقبه : چنانچه به داليلي خارج از حیطه اختیار طرفین به علت اتف15ماده 

غیر عادی و همچنین آتش سوزی های دامنه دار که ناشي از  مانند جنگ ، زلزله ، سیل ، طغیانهای

ز تقصیر برنده مناقصه نباشد که در عرف حقوقي به آن فورس ماژور مي گويند انجام تمام يا قسمتي ا

پذير نباشد مادام که موانع ذکر شده برطرف نشده  تعهدات و وظايف موضوع شرايط مناقصه امکان

 تخلف از آن محسوب نمي گردد .باشد عدم انجام تعهدات مزبور 

ي : در صورتیکه اخطارهای صادره به برنده مناقصه که پس از اعالم به وی فروشنده نامیده م16ماده 

 شود در طي مدت قرارداد در زمینه های مختلف سه فقره باشد کارفرما مجاز است قرارداد را به طور

داد به فروشنده ابالغ نمايد. ضمنا سپرده يکجانبه لغو ومراتب را جهت تعطیل عملیات موضوع قرار

حسن انجام کار شرکت بدون رعايت تشريفات قانوني به نفع دولت ضبط خواهد شد و فروشنده حق 

 هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.

يا سازمان اورژانس کشور : مسئولیت نظارت بر اجرای قرارداد و تائید فني آن به عهده  17ماده 

 بي آنها خواهد بود.نمايندگان انتخا

و زمان اعاده اسناد  1399/ 14/5 لغايت 12/5/1399مناقصه ازتاريخ  اسناد : زمان توزيع 18ماده 

 مي باشد.( همان روز 15يان وقت اداری)ساعتلغايت پا 28/5/1399صبح روز  8مناقصه ازتاريخ ساعت 

 

با حضور شرکت   10:00عت  راس سا 29/5/1399مورخ شنبهچهار: زمان گشايش پاکتها روز 19ماده 

 کنندگان در مناقصه انجام خواهد پذيرفت ) حضور در مناقصه اختیاری است ( .

در جلسه  19/5/1399شنبه مورخ يکروز  12تا  10نندگان محترم مي توانند از ساعت توضیح : شرکت ک

 سواالت خود با جهت رفع اشکاالت فني در زمان ارايه پیشنهادات  شرکت نمايند و يا پرسش و پاسخ 

تماس حاصل جناب آقای بکا ) مسوول تجهیزات پزشکي سازمان اورژانس (  02149231702شماره 

 نمايند.

 ساير شرايط:

گونه ترتیب اثری و فاقد موارد خواسته شده هیچ، مخدوش ه پیشنهادات مبهم و مشروط ب -20ماده 

  . داده نخواهد شد

ت و تکالیف تعیین شده واحد نهاد به منزله قبول اختیاراشرکت در مناقصه و دادن پیش -21ماده  

 مناقصه گزار مي باشد . 
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 نخواهد شد. مدارك ارسالي مسترد- 22ماده  

ها به عهده برنده مناقصه است و هنگام انعقاد قرارداد از های انتشار آگهي در روزنامهزينهه - 23ماده 

 شود.وی مطالبه مي

مناقصه خواهد شد،  سری در مدارك ارسالي موجب حذف پیشنهاد دهنده ازهر گونه نقص يا ک -24ماده 

 لذا در تهیه، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه / مزايده و مدارك خواسته شده دقت کافي صورت گیرد. 

بايست ميطرف اول و شرايط  هاپیوست ،تقاضي با آگاهي کامل از مفاد مندرج در قراردادم- 25ماده 

 هر گونهلین ذيربط کسب نمايد، بديهي است در صورت برنده شدن در مناقصه ؤاز مس  ااطالعات الزم ر

 عذر عدم اطالع از نحوه ، میزان و شرايط کار مسموع نخواهد بود.  

گونه منع قانوني برای انجام هیچ تقاضي شرکت در مناقصه بايد اهلیت معامله داشته باشد وم -26ماده 

 . ه مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت نباشداز جمل معامله نداشته باشد

 .باشدماه طبق جدول زمانبندی پیوست مي 12از تاريخ مبادله قرارداد حداکثر  قرارداددت م -27ماده 

، جزءالينفک ها، شرايط اختصاصي، شرايط عمومي، جداول و پیوستقرارداداوراق مامي ت -28ماده 

 باشد. مي اوراق مناقصه 

کننده باشد کنندگان حائز شرايط)حداقل ممکن( يک شرکتدر صورتي که تعداد شرکت -29ماده 

کمیسیون در بازگشايي پاکت ج مختار بوده و در صورتي که قیمت پیشنهادی مناسب باشد کمیسیون 

 شان به عنوان برنده مناقصه اقدام نمايد. تواند نسبت به انتخاب ايمي

م حضور ي توانند در بازگشايي پاکات شرکت نموده و در صورت عدپیشنهاد دهندگان مکلیه  - 30ماده 

 .در جلسات مربوطه حق هر گونه اعتراض از خود را سلب مي نمايند 
                                                                                                         


