
  مرکز عینک فروشی و سنجش بیناییشرایط اختصاصی مزایده اجاره   

 مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(
 

  چهار از  1 صفحه امضا                                    مندرجات فوق مورد تائید و پذیرش اینجانب می باشد.     

 موضوع واگذاری -1

  فروش عینک های طبی و سنجش بیناییاجاره فضای فیزیکی جهت ارائه خدمات 

 ساختمان درمانگاه های مجتمع اولطبقه محل استقرار واحد: 

 

 مدت واگذاری -2

 اجاره فضا به مدت یکسال خواهد بود.

 

 مزایدهواجدین شرایط شرکت در  -3

 جهت اشخاص حقیقی خدمت نظام وظیفهدارا بودن پایان نداشتن تعهد خدمات قانونی و  3-1

 پیشینه کیفری ءدارا بودن گواهی عدم سو 3-2

 و حقوقی دارا بودن مجوز فعالیت شغلی مرتبط جهت اشخاص حقیقی 3-3

 فعالیت کاری مرتبط ذکر شده در اساسنامه جهت اشخاص حقوقی 3-4

 

 تعهدات مستاجراهم  -4

  می باشد و برنده مزایده حق استفاده غیر از آن را به هیچ وجه نخواهد داشت. 1ه جهت ارائه خدمات یاد شده در بند محل واگذار شد 4-1

موظف به استفاده از نیروهای دارای صالحیت )دانش آموخته بینایی سنجی( می باشد. بدیهی است این کارکنان تحت پوشش  مستاجر 4-2

رعایت ارزش های اخالقی و منشور حقوق بیمار مجتمع برای خدامی با بیمارستان نخواهند داشت. بوده و هیچ رابطه است مستاجر

 کارکنان واحد الزامی خواهد بود. 

 باید به بیمارستان ارائه شود. بیمارستان در تائید یا عدم تائید صالحیت کارکان معرفی شده مرکزمدارک تحصیلی کارکنان شاغل در  4-3

 موظف به معرفی نیروی جایگزین و تامین نظر بیمارستان خواهد بود.  مستاجراختیار تام دارد و در صورت عدم تائید صالحیت، 

تامین نیروی انسانی الزم برای اداره واحد و تامین حداقل یک نفر اپتومتریست با پروانه مسئولیت آزاد جهت تصدی مسئولیت فنی و  4-4

ر عهده مستاجر می باشد. کلیه روابط کاری این نیروها با مستاجر بوده و مجتمع بیمارستانی امام خمینی هیچ کادر اداری و فروش الزم ب

 تعهدی در این رابطه در حین اجرا یا پس از آن نخواهد داشت. 

عهده مسئول فنی  حضور مسئول فنی )اپتومتریست( در تمام ساعات فعالیت واحد الزامی است و مسئولیت فنی و حقوقی واحد تماما بر 4-5

 معرفی شده است. 

 تامین تجهیزات الزم برای فروش عینک مانند فریم ها و شیشه های مختلف و استندهای الزم بر عهده مستاجر خواهد بود.  4-6

 تامین لوازم مصرفی واحد اعم از لوازم پزشکی و غیرپزشکی، بر عهده مستاجر خواهد بود.  4-7

فضای ارائه خدمت و تامین نیروی انسانی الزم در این زمینه بر عهده مستاجر خواهد بود. نظافت محیط در اختیار و حفظ آراستگی  4-8

 تبعیت از دستور العمل های بهداشتی بیمارستان در زمینه رعایت بهداشت محیط و دفع پسماند از تعهدات مستاجر خواهد بود. 

 تمع می باشد. مستاجر موظف به رعایت و اجرای دقیق آیین نامه ایمنی پبمانکاران مج 4-9

تامین کلیه هزینه های تعمیر و نکهداشت و کنترل کیفی دستگاه های این مرکز )اعم از اموال بیمارستان یا اموال مستاجر( بر عهده  4-11

 مستاجر می باشد. مستاجر متعهد به رعایت اصل امانت داری در زمینه استفاده از تجهیزات و اماکن بیمارستان می باشد.



  مرکز عینک فروشی و سنجش بیناییشرایط اختصاصی مزایده اجاره   

 مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(
 

  چهار از  2 صفحه امضا                                    مندرجات فوق مورد تائید و پذیرش اینجانب می باشد.     

و رعایت کلیه مقررات و خط مشی های  رعایت و تالش در راستای استقرار  استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان مستاجر متعهد به 4-11

 می باشد. مجتمع

همزمان با انعقاد قرارداد مبلغ اجاره ماه اول را بصورت نقدی پرداخت نموده و اجاره ماه های بعد را  نیز در ابتدای هر ماه  مستاجر 4-12

 مجاز به فسخ یکطرفه و ضبط ضمانت نامه می باشد.  موجرپرداخت می نماید. در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهانه 

 نماید. پرداخت میریال  711.111مبلغ انه و تلفن ماهیدر خصوص آب، برق  مستاجر 4-13

% 11بانکی به مبلغ نامه معتبر مانتض جهت تضمین حسن انجام کار؛کل قرارداد و  مبلغموظف است یک برگ چک تخلیه به مستاجر  4-14

همچنین به میزان ارزش ریالی تجهیزاتی که از سوی کارفرما در اختیار می گیرد ضمانت نامه  .کل اجاره ساالنه تحویل طرف اول نماید

 معتبر بانکی ارائه نماید. 

گردد محل مورد استفاده را صحیح و سالم تحویل بدهد و حق هیچ گونه دخل و تصرفی در ان، سرقفلی یا کسب  رف دوم متعهد میط 4-15

 ارد. و پیشه نسبت به موضوع قرارداد را ند

 ملکف است مقررات اداری و شئونات اسالمی محل کار را رعایت نماید. مستاجر 4-16

مرکز در ایام تعطیالت می باشد. روزهای پنجشنبه  12تا  7:31شنبه تا چهارشنبه و  16صبح تا  7:31مرکز از ساعت  ساعت فعالیت 4-17

 رستان خواهد بود. رسمی، تعطیل خواهد بود و روزها و ساعات فعالیت مرکز تابع مقررات بیما

مستاجر خساراتی به اموال مجتمع و مورد اجاره وارد شود جبران خسارت به عهده  مستاجرچنانچه در اثر بی مباالتی و سهل انگاری  4-18

 خواهد بود.

هزینه های  مستاجر موظف به نگهداری مناسب از فضاهای فیزیکی تحویلی و طراحی مورد قبول موجر برای ارائه خدمات می باشد. 4-19

احتمالی تغییر دکوراسیون و اضافه کردن مبلمان یا تجهیزات الزم بر عهده مستاجر است. وسایل قابل انتقال در پایان قرارداد به مستاجر 

 عودت خواهد شد. 

مصوب  مطابق تعرفهها  ها و عدسی قیمتهای فروش کلیه عینکرخ کلیه خدمات بایستی در معرض دید مشتریان نصب شده باشد و ن 4-21

 می تواند یک طرفه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه را ضبط نماید. موجرو چنانچه خالف آن ثابت شود، عرضه شود؛ کشوری 

 هرگونه ورود و خروج اموال و اقالم اعم ار سرمایه ای و مصرفی با رعایت مقررات مجتمع امکان پذیر خواهد بود. 4-21

 می باشد. مستاجرپرداخت کلیه کسورات و عوارض قانونی متعلقه به این قرارداد بر عهده  4-22

در صورت تمایل به فسخ قرارداد باید حداقل یک ماه قبل به بیمارستان اطالع دهد و در صورت قبول فسخ قرارداد، این قرارداد  مستاجر 4-23

 اقاله خواهد گردید.

 مستاجرات مورد نیاز و نیز هرگونه هزینه حمل جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد بر عهده آالت و تجهیز تامین کلیه ابزار، ماشین 4-24

 باشد. می

های مربوط به  سازی نوع عدسی استفاده شده در ساخت عینک، پاکت جهت شفاف در صورت درخواست بیمارستان موظف است مستاجر 4-25

 ان تحویل دهد.های استفاده شده را همراه با عینک به نماینده بیمارست عدسی

های تجاری، حقوق نرم افزار و دیگر حقوقی که  ها، نام کسب مجوزهای ضروری برای دریافت حق استفاده از صاحبان لیسانس، مدل 4-26

 است. مستاجراستفاده از آنها منوط به کسب مجوز است بر عهده 

از برگزاری مزایده و عقد قرارداد پرداخت نماید. و در برنده مزایده متعهد می گردد حق الزحمه کارشناسی رسمی مبلغ اجاره بها را پس  4-27

 کسر گردد. مستاجرصورت پرداخت توسط امورمالی مجتمع، از مطالبات 

 



  مرکز عینک فروشی و سنجش بیناییشرایط اختصاصی مزایده اجاره   

 مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(
 

  چهار از  3 صفحه امضا                                    مندرجات فوق مورد تائید و پذیرش اینجانب می باشد.     

 پاکت ها محتوای  -5

به حساب سپرده دانشگاه  )هشتاد و هشت میلیون ریال( ریال 88.000.000به مبلغ  سپرده واریزیفیش اصل  5-1

و قید شماره ملی و نام واریز  نزد بانک ملت شعبه هجرت 76/46شناسه  692774724علوم پزشکی تهران به شماره 

 )در صورت ناخوانا بودن اصل فیش این اطالعات روی یک برگه نوشته و به فیش الصاق شود.( کننده و عنوان مزایده

  اقتصادی کدبنام مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران شرکت در مزایده  ضمانت نامه معتبر بانکییا 

 1419733141  کدپستی  14004406097  شناسه 411465371536

 به ترتیب ذیل: کلیه مدارک 5-2

  حقوقیمدارک مربوط به اشخاص: 

رسمی و آخرین تغییرات در روزنامه  روزنامهبه همراه تغییرات جدید آگهی تأسیس،  اساسنامه آخرین مدارک مربوط به ثبت شرکت، -

 قانونی، کد اقتصادی، شناسه ملی ، آدرس)که امضا کنندگان مجاز و سهامداران در آن مشخص باشد.(رسمی

، نمونه قرارداد به همراه پیوست ها که تمامی صفحات توسط شرکت کننده ممهور به مهر و امضاء شده باشد با قید شرایط عمومی مزایده -

 عبارت ) قرائت شده، مورد قبول است(

 ارائه گواهینامه حسن انجام کار دو مورد -

 داشتن پروانه فعالیت و پروانه مسوول فنی. -

 مجوز ساخت و فروش عینک طبی از صنف مربوطه.  -

  حقیقیمدارک مربوط به اشخاص: 

 داشتن پروانه فعالیت و ارائه مدارک تحصیلی مرتبط با موضوع  -

شرایط عمومی مزایده، نمونه قرارداد به همراه پیوست ها که تمامی صفحات توسط شرکت کننده ممهور به مهر و امضاء شده باشد با قید  -

 ) قرائت شده، مورد قبول است( عبارت

 ارائه گواهینامه حسن انجام کار دو مورد -

 نمونه قرارداد دو مورد  -

 داشتن پروانه فعالیت و پروانه مسوول فنی. -

 مجوز ساخت و فروش عینک طبی از صنف مربوطه. -

مختار به رد  بیمارستان، متقاضیان شرکت در مزایده تذکر مهم: در صورت محرز شدن جعلی بودن مدارک ارائه شده از سوی هر یک از 

 .یه شرکت مذکور در دادسرا می باشدپیشنهاد ارائه شده، ضبط سپرده شرکت در مزایده شرکت متخلف و طرح شکایت عل

 

 فرم پیشنهاد قیمت 5-3

  شدپیشنهاد قیمت در نظر گرفته نخواهد  2و  1بند در صورت ایراد در مدارک. 

  تمام صفحات دریافتی و روی پاکتها الزامیستبر روی مهر و امضا. 

  مقررات از تعیین برنده وفق کنندگان پس  ماند و سپرده سایر شرکت باقی می موجرسپرده برنده اول و دوم مزایده تا انعقاد قرارداد نزد

 .مسترد خواهد شد

 



  مرکز عینک فروشی و سنجش بیناییشرایط اختصاصی مزایده اجاره   

 مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(
 

  چهار از  4 صفحه امضا                                    مندرجات فوق مورد تائید و پذیرش اینجانب می باشد.     

 

 

 

 مبلغ کارشناسی شده )نصاب شرکت در مزایده(: -6

موضوع قرارداد مبلغ  ماهیانه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی تهران، حداقل مبلغ اجاره بهایبر پایه کارشناسی کارگروه 

 تعیین شده است. (هفتاد و دو میلیون ریال) ریال72.111.111

 

 

 عمومی سایر شرایط -7

  . گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد ه پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد موارد خواسته شده هیچب 7-1

 در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است.کارفرما  7-2

 مدارک ارسالی مسترد نخواهد شد. 7-3

 شود. به عهده برنده مزایده است و هنگام انعقاد قرارداد از وی مطالبه میو هزینه کارشناس رسمی ها  های انتشار آگهی در روزنامه زینهه 7-4

هاد دهنده از دور رقابت خواهد شد، لذا در تهیه، تکمیل و ارسال اسناد مزایده و هر گونه نقص در مدارک ارسالی موجب حذف پیشن 7-5

 مدارک خواسته شده دقت کافی صورت گیرد. 

بایست از محل بازدید و اطالعات الزم را از مسوولین  می موجرو شرایط  ها پیوست ،تقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندرج در قراردادم 7-6

 هر گونه عذر عدم اطالع از نحوه، میزان و شرایط کار مسموع نخواهد بود.  است در صورت برنده شدن در مزایده  ذیربط کسب نماید، بدیهی

از جمله مشمول قانون  گونه منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشد هیچ تقاضی شرکت در مزایده باید اهلیت معامله داشته باشد وم 7-7

 . منع مداخله کارکنان دولت نباشد

 باشد.  مجازباید ممهور و امضاء  و ، جزءالینفک اوراق مزایده بودهها ، شرایط اختصاصی، شرایط عمومی و پیوستقرارداداوراق مامی ت 7-8

کننده  شرکت هایدر بازگشایی پاکت  بیمارستانکننده باشد  کنندگان حائز شرایط)حداقل ممکن( یک شرکت در صورتی که تعداد شرکت 7-9

 تواند نسبت به انتخاب ایشان به عنوان برنده مزایده اقدام نماید.  می بیمارستانمختار بوده و در صورتی که قیمت پیشنهادی مناسب باشد 

مالتی آئین نامه مالی معا 73نتیجه به برنده مزایده ابالغ خواهد شد و برنده مزایده موظف است از تاریخ ابالغ، براساس بند الف ماده  7-11

نامه بانکی( اقدام و قرارداد مورد اشاره را امضاء نمایند، در غیر این صورت سپرده  دانشگاه نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله)ضمانت

تجدید  گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مزایده شرکت در مزایده به نفع دانشگاه ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می

 خواهدشد.

 آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه خواهد بود. 65بند ب ماده  5باستناد ردیف   7-11

 


