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  راکز آموزشی و درمانی ها و مساعت در بیمارستان -مات گروه پرستاري بر اساس نفر شرایط مناقصه مربوط به خرید خد 

 به مربوط امور ايمرحله یک عمومی مناقصه طریق از دارد نظر در شودمی نامیده گزارمناقصه منبعد که بابل درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 دارند را مناقصه این در شرکت به تمایل که پیمانکارانی کلیه لذا نماید. واگذار شرایط واجد پیمانکاران به ذیل مشخصات  و  شرایط با را خرید خدمات گروه پرستاري

میدان -بابل آدرس:: به شده تعیین زمان در باشد شده قید آن قبولی شرکت مهر با که سربسته پاکت در را خود پیشنهادات شده اعالم شرایط به توجه با توانندمی
  دارند. ریافتد رسید و تحویل دفتر حراست -دانشگاه علوم پزشکی- دانشگاه

آیین  22، موضوع تبصره ماده 17/8/1393خرید خدمات گروه پرستاري به صورت نفر ساعت بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت امناء مورخ   موضوع مناقصه:  - 1
  نامه اداري استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی در بیمارستان/ مرکز آموزشی و درمانی ..................

  مجموع ساعات کار ماهیانه و سالیانه که هر یک از مشاغل گروه پرستاري برابر مفاد این قرارداد می بایست انجام دهند به شرح ذیل است:   کار:حجم  -1- 1
  

  ساعت در کل زمان قرارداد -مجموع نفر  ساعت ماهانه -مجموع نفر   واحد کار  گروه شغلی  ردیف

           ساعت -نفر   پرستار  1

      ساعت -نفر   هوشبريکارشناس   2

      ساعت -نفر   کارشناس اتاق عمل  3

      ساعت -نفر   کاردان هوشبري  4

      ساعت -نفر   کاردان اتاق عمل  5

      ساعت -نفر   بهیار  6

    ساعت  - نفر واحد کار: -2-1 

   امکانات و تجهیزات مورد نیاز:  -1- 3

 چک لیست پیوست   کیفیت کار: - 4-1
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  گردد.تعیین و مقرر می یکسال  به مدت.......................  لغایت  ....................مدت قرارداد از تاریخ   قرارداد :مدت انجام  -2

  باشد. بعد از انقضاء مدت قید شده، قرارداد فوق خود به خود از درجه اعتبار ساقط می -1تبصره

  تسویه حساب اخذ نماید. گزارمناقصه پس از اتمام مدت قرارداد و یا فسخ آن پیمانکار موظف است از  - 2تبصره

با حفظ  دو ماهدرخواست نماید حداکثر به مدت  گزارمناقصه نماید پس از انقضاي مدت قرارداد تا شروع بکار پیمانکار جدید چنانچه پیمانکار تعهد می -3تبصره
  ارداد بکار خود ادامه دهد. تمامی شرایط این قر

  مهر و امضاي داوطلب شرکت در مناقصه

  1393مستندسازي مناقصات سال 
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  گردد.مبلغ مناقصه توسط داوطلب شرکت در مناقصه بر مبناي سود پیشنهاد داده شده و براساس قرارداد تعیین میمبلغ مناقصه::   -3

قرارداد براساس فرمت پیوست  با هر یک از نیروهاي تحت پوشش در زمان شروع قرارداد اقدام نموده و یک نسخه از پیمانکار مکلف است نسبت به صدور  -1تبصره
  قرارداد را به حوزه مدیریت امور عمومی دانشگاه و یک نسخه به واحد اجرایی تحویل نماید.

در پایان قرارداد پرداخت  هایی که ضرورت آن ماهیانه نباشد) پرداختی( غیر از عیدي و سنوات و سایر باشد شیوه پرداخت بصورت ماهیانه می - 2تبصره
  شود.می

براساس  درصد کل مبلغ قرارداد در قالب تضمین معتبر) 10(میزان پرداخت به پیمانکار پس از انعقاد قرارداد و ارائه تضمین حسن اجراي تعهدات  -3تبصره 
و تأیید انجام موضوع تعهدات قرارداد و ارائه فیش و لیست پرداخت شده ماه قبل که به   گزارمناقصه سط صورت وضعیت (فرم پیوست) و لیست حقوقی تنظیمی تو

  در پایان هر ماه انجام خواهد شد.  گزارمناقصه تأیید بیمه تأمین اجتماعی رسیده است، توسط 

پرداخت خواهد  پیمانکاراز فرم مذکور در وجه  پیمانکارسهم حساب مشترك بر اساس فرم پیوست محاسبه و به حساب مربوطه واریز خواهد شد و سهم   - 4تبصره
  بر اساس فرم آنالیز پرداخت پیوست شده)( باشد. ممنوع می پیمانکارشد. پرداخت از حساب مشترك در وجه 

  در ماه آخر منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه و تسویه حساب با کارکنان می باشد. پیمانکارپرداخت سهم  -5تبصره

  باشد.ممکن است تغییر یابد که پیمانکار مکلف به پذیرش آن می گزارمناقصه  نمونه چک لیست نظارت بر عملکرد پیمانکار و سؤاالت آن حسب نظر  -6تبصره

  گردد.سط ستاد مرکزي دانشگاه انجام میپرداخت به پیمانکار بصورت متمرکز تو - 7تبصره

العاده مأموریت براساس قانون کار معادل کارگران قراردادي محاسبه و پرداخت به کارگران تحت پوشش پیمانکار در صورت انجام مأموریت روزانه فوق - 8تبصره
  گردد.می

م مالیات ماهیانه، محاسبه و از جمع حقوق و مزایاي دریافتی مستخدم کسر و به حق بیمه سهم کارمند با رعایت قانون بیمه تأمین اجتماعی به انضما - 9تبصره
  گردد.حساب مشترك واریز تا در وجه بیمه پرداخت گردد. همچنین حق بیمه سهم کارفرما، از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت می

  روش اصالح قرارداد:: -4

کاهش یا افزایش دهد (الزم به ذکر  درصد 25، مبلغ قرارداد را تا پیمانکارتواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعالن به  می گزارمناقصه  - 4- 1
  باشد). است افزایش حجم قرارداد نیازمند کسب مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع می

داند به این قرارداد  ضرورت در جهت حسن اجراي این قرارداد و رعایت مقررات عمومی شرایط اختصاصی را که الزم می تواند در صورت می گزارمناقصه  -2-4
  الحاق نماید. 
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  :: گزارمناقصه تعهدات  - 5

  نماید. پیمانکار معرفی میهاي الزم کتباً به االختیار خود جهت همکاري و ایجاد هماهنگی یک نفر را به عنوان نماینده تام گزارمناقصه  -5- 1

  هاي انجام خدمات را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصیص یافته، پرداخت نماید. موظف است هزینه گزارمناقصه   - 2-5

  .شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار پیمانکار، قرار دهد متعهد می گزارمناقصه   -5- 3

  اخذ نماید. پیمانکارمکلف است ضمانت حسن انجام تعهدات واجراي کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را از  گزارمناقصه   -4-5

انجام  متعهد است از هر گونه درخواست  گزارمناقصهصرفاً براي انجام خدمات گروه پرستاري بالینی (درمانی) موضوع قرارداد بوده و   پیمانکارنیروهاي    -5- 5
  ماید.کاري خارج از مفاد قرارداد ( از قبیل امور اداري، مالی، خدماتی، دفتر پرستاري، واحدهاي پاراکلینیکی، حاکمیت بالینی و ...) پرهیز ن

  

  :تعهدات پیمانکار - 6

االختیار خود جهت استقرار و پاسخگویی و ایجاد هماهنگی هاي الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد  را به عنوان نماینده تام »یک نفر«پیمانکار  -6- 1
  نماید. معرفی می گزارمناقصهکتباً به 

ها و مراکز آموزشی و درمانی ي در بیمارستاندستور العمل خرید خدمات گروه پرستار 8گردد نیروي انسانی واجد شرایط مطابق مفاد ماده  پیمانکار متعهد می -2-6
  را به میزان ........ نفرساعت جهت انجام خدمات موضوع قرارداد بکار گیرد. 

-با برگزاري آزمون یا مصاحبه تخصصی و گزینش انتخاب گردیده گزارمناقصهمکلف است صرفاً از وجود نیروهایی که از سوي پیمانکار  -6- 3

  .اند استفاده نماید

قرار نگیرد حداکثر ظرف یک ماه و با رعایت قانون کار اقدام  گزارمناقصهپیمانکار موظف است نسبت به فسخ قرارداد با نیرویی که به هر دلیلی مورد تأیید  -4-6
  نماید.

برگزار می گردد و اخذ  گزارمناقصهاساس استانداردهاي اعتبار بخشی که از سوي هاي آموزشی برنیروهاي تحت پوشش پیمانکار موظف به شرکت در دوره -6- 5
  خواهد بود. گزارمناقصهباشند. هزینه برگزاري دوره آموزشی به عهده گواهی مربوطه، می

  اقدام نماید. هاي روتین بیمارستان را مدنظر قرارداده و هماهنگ با آنموظف است در جهت ارائه خدمات، برنامه پیمانکار - 6- 6

  باشد. گونه فعالیتی درخارج از موضوع قرارداد را نداشته، مسئولیت اجراي این ماده با پیمانکار میحق هیچ پیمانکارکلیه نیروهاي -7-6

  باشد.نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمیپیمانکار اعتراف می -8-6

و برادر)  ضمن رعایت قانون منع مداخله کارکنان اعضاء هیأت امناء، هیأت رئیسه مؤسسه و وابستگان درجه اول ایشان (همسر، فرزندان، والدین، خواهر - رهتبص
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  را ندارند. گزارمناقصهاجازه معامله با 

گردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق گروه پرستاري رعایت نماید و  پیمانکار متعهد می -9-6
  هاي حل اختالف و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد. هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجراي آراء مربوط به هیأت

عهدآور خود پیمانکار حق واگذاري موضوع معامله بصورت جزئی و کلی را حتی بصورت وکالت، صلح و ... به غیر ندارد. و صاحب یا صاحبان امضاي مجاز و ت -10-6
  رأساً نسبت به امضاء قرارداد اقدام نماید.

  اعالم گردد. زارگمناقصهروز کتباً به  5بایستی ظرف مدت  هر گونه تغییر در وضعیت پیمانکار می - 6- 11

  باشد. در صورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده پیمانکار می -12-6

  تأمین لباس کار، غذا و ایاب و ذهاب نیروهاي پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی ندارد.مناقصه گزار در خصوص  - 6- 13

د قبل از شروع بکار عدم سوء پیشینه از مراجع مربوطه، برگ تأیید سالمت جسمی و روحی از مراکز بهداشت و پیمانکار موظف است براي کلیه کارکنان خو -14-6
  ارائه شود.   گزارمناقصهبرگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت در مورد مشمولین تهیه و به 

  پاسخگو است. گزارمناقصهمانکار است و پیمانکار در مقابل ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده پی - 15-6

 باشد. ، حفظ اسرار و نکات ایمنی میگزارمناقصههاي جاري  پیمانکار موظف به رعایت نظام - 16-6

 

  مهر و امضاي داوطلب شرکت در مناقصه

  1393مستندسازي مناقصات سال 

  

 

باشد بهنگام عقد قرارداد  شود موظف میو تضمین اموالی که بعنوان امانت به وي تحویل می مفاد آنو اجراي کلیه  تعهداتپیمانکار بمنظور حسن انجام  -17-6
به تعهدات قانونی قرار دهد. چنانچه پیمانکار  گزارمناقصهدر اختیار  تضمین معتبربصورت  تعهداتمبلغ کل قرارداد را بعنوان سپرده حسن انجام  درصد 10معادل 

به تشخیص خود و بدون اینکه نیازي به اقامه  گزار مناقصه هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد را بعضاً یا کالً بنحواحسن انجام ندهدخود عمل ننماید و یا 
در هر حال آخرین پرداخت و تسویه حساب نهایی با ردد. گو قرارداد فسخ می نمودهضبط  دانشگاهبه نفع راتضمین حسن انجام تعهدات دلیل دیگري باشد  دعوي یا

  باشد. پیمانکار موکول به ارائه مفاصا حساب نهایی از واحدهاي مربوطه، سازمان تأمین اجتماعی و اداره دارایی می

  پیمانکار خودداري می نماید. تعهداتروز پس از انقضاي مدت قرارداد از آزاد کردن سپرده حسن انجام  45قبل از اتمام  گزارمناقصه -1تبصره
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 سبزمیدان شعبه ملت بانک بانک عهده به ................ مورخ ....................... شماره به تعهدات انجام حسن تضمین جهت بانکی نامهضمانت فقره یکپیمانکار  - 2تبصره

 کارکنان با کامل حساب تسویه و قرارداد مفاد کامل رعایت صورت در که نمود گزارمناقصه تسلیم ریال .................................................................................... مبلغ به بابل

  است. استرداد قابل گزارمناقصه تأیید و پوشش تحت

را  نخواهد داشت. در اجراي  گزارمناقصهیچوجه حق تأخیر در پرداخت حقوق کارگران خود حتی در صورت تأخیر در اخذ مطالبات خود از ه پیمانکار به -6- 18
ثبته را به همراه ونی اسناد ماین بند پیمانکار باید حقوق و مزایاي کارکنان خود را حداکثر تا پایان هر ماه پرداخت نموده و پس از پرداخت حقوق و مزایا و کسور قان

ه واحد مربوطه لیست پرداخت حق بیمه و مالیات ماه قبل کارکنان موضوع قرارداد که به تأیید شعب تأمین اجتماعی و دارایی رسیده باشد جهت دریافت وجه ب
  باشد. ده پیمانکار میارسال نماید. بدیهی است دریافت مفاصا حساب مالی، بیمه، مالیات و سایر کسور قانونی طبق قوانین جاري بر عه

  باشد. گزارمناقصهحقوق کارگران قبل از دریافت آن از یکماه پیمانکار باید از آن مقدار توان مالی برخوردار باشد که قادر به پرداخت حداقل   -1تبصره

ت به پرداخت در اجراي تبصره فوق چنانچه پیمانکار حقوق و مزایا و کسور قانونی موضوع پیمان را رآساً به حساب مشترك واریز نموده و از این محل نسب  - 2تبصره
  گردد.می واریز پیمانکار حساب به مرکزاز سوي  گزارمناقصهحقوق و مزایاي کارگران اقدام گردد مطالبات وي از 

اخت جهی در خارج از قالب قرارداد و دستورالعمل خرید خدمات گروه پرستاري در بیمارستان ها و مراکز آموزشی و درمانی به پیمانکار قابل پردهیچگونه و -19-6
  نمی باشد.

  گیري شده با ذکر کلیه جزئیات در هر ماه  می باشد.ملزم به صدور فیش حقوقی براي هر یک از نیروهاي به کارپیمانکار  -6- 20

باشد، در صورت هرگونه نماید میها استفاده میحفظ ونگهداري مناسب ازتجهیزات پزشکی و اداري مؤسسه که براي انجام کار از آنپیمانکار موظف به  -21-6
  نماید.نامه نسبت به جبران خسارت اقدام حق دارد از محل ضمانت گزارمناقصهمکلف به جبران بوده و  پیمانکارخسارت به اموال مربوطه 

اند گونه تعهدي نسبت به استخدام ویا عقدقرارداد مستقیم با افرادي که از سوي پیمانکار براي انجام خدمات مورد نظر به کارگیري شدههیچ گزارمناقصه - 6- 22
  نخواهد داشت. پیمانکار موظف است این موضوع را در انعقاد قرارداد با افراد درج نماید.



  /پ30شماره :                   /                        باسمه تعالی                                                                                           جمهوري اسالمی ایران 

تاریخ :                         دانشگاه علوم پزشکی                             

پیوست :                 و خدمات بهداشتی و درمانی بابل                    

 

2226109، فاکس :   2229591 - 5تلفن :  –خیابان گنج افراوز  –بابل   

        WWW.mubabol.ac.irپست الکترونیک :                                        

  نظارت: -7

موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد، حقیقی و حقوقی واجد شرایط را که صالحیت آنان به تأیید  گزارمناقصه  - 7- 1
  معرفی نماید.پیمانکار باالترین مقام دانشگاه رسیده است، به عنوان ناظر به 

  گیرد. ها به پیمانکار با تأیید ناظر یا ناظرین صورت می کلیه پرداخت -2-7

  نظارت بر اجراي تعهدات قانونی پیمانکار و کارکنان متبوع آنها با ناظر است. - 7- 3

  نظارت و مشکالت به ناظر منعکس گردد. گزارمناقصه شود تا بر حسن اجراي قرارداد توسط پیمانکار و  می ناظر به کلیه کارکنان و واحدها معرفی  -4-7

  هاي علمی و مدیریتی مبتنی بر نظر سنجی پیش بینی و اعمال نماید. ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه - 7- 5

موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر  پیمانکارانجامتشخیص دهد که  گزارمناقصه در صورتی که  -7- 6
نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و  گزارمناقصه زند، بایستی در جهت جلوگیري از تضییع حقوق  دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می

  هیچگونه اعتراضی را ندارد. پیمانکار دیگر اقدام نماید و حق  پیمانکارجایگزینی 

  شرایط عمومی قرارداد : -8

و امور  در قبال مطالبات نیروي انسانی پیمانکار در زمینه قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار گزارقصهمنا  -8- 1
  گونه مسئولیتی ندارد.اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصالح هیچ

  در اجراي تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی  و قصور داشته باشد: پیمانکار  ،گزارش کتبی ناظرکه براساس در صورتی -2-8

  شود. % جریمه از مبلغ حق مدیریت (سود مدیریت) کسر می10در مرحله اول  -

  شود. % جریمه از مبلغ حق مدیریت (سود مدیریت)  کسر می15در مرحله دوم  -

  شود. ز مبلغ حق مدیریت (سود مدیریت)  کسر می% جریمه ا20در مرحله سوم  -

  االجراء ست.  شود. حکم تصمیمات کمیته الزم ، پیمانکار و ناظر، بررسی و تصمیم گیري میگزارمناقصه اي با حضور نمایندگان  در مرحله چهارم موضوع در کمیته -

تواند به تناسب، درصدي از مبلغ حق مدیریت (سود مدیریت) را از محل  می گزارمناقصه در صورت ایراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي پیمانکار ،  -8- 3
  خذ نماید.پیمانکارا هاي ها و سپرده طلب

  رند.کلیه مفاد این قرارداد به تبع تغییر قوانین و مقررات عمومی کشور چنانچه مغایر با آنها باشد قابل اصالح بوده و طرفین حق اعتراض ندا - 4-8

طرفه لغو نموده و نسبت به تسویه حساب با پیمانکار اقدام ماه قبل به صورت یکدر هر زمان که تشخیص بدهد می تواند قرارداد را با اعالم یک گزارمناقصه  -8- 6
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  نماید.

  تسویه حساب با پیمانکار منوط به خروج نیروهاي پیمانکار از بیمارستان می باشد. -7-8

  باشند.هاي اجرایی و دستورالعمل مربوطه  میمجلس شوراي اسالمی و آیین نامه 30/1/1388ه رعایت قانون ارتقاء بهره وري مصوب ملزم ب پیمانکار  - 8-8

  گردد. پس از تعیین برنده مناقصه، قرارداد مربوطه حسب تصمیم دانشگاه  بصورت متمرکز در دانشگاه و یا در واحدهاي تابعه بصورت مجزا منعقد می -9-8

فسخ و  گزارمناقصه در صورت اثبات جعلی بودن مدارك ارسال شده جهت شرکت در مناقصه و یا عقد قرارداد توسط پیمانکار، قرارداد بصورت یکطرفه از سوي  -9
  را نخواهد داشت. بابلپزشکی ضمانت انجام تعهدات ضبط گردیده که در این صورت پیمانکار مذکور حق شرکت در هیچ یک از معامالت و قراردادهاي دانشگاه علوم 

  نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات : -10

  :  گزارمناقصه نشانی  -1-10
  نشانی :  

  تلفن :      

    نشانی پست الکترونیک :

  :نشانی پیمانکار -2-10

  نشانی : 

  تلفن:                        فاکس :  

  نشانی پست الکترونیک :
 در بود. خواهد الذکر فوق هاي نشانی  طریق از مراسـالت ارسال و رسمی مکاتبات لذا باشد. می آنان قانونی اقامتگاه منزله به فوق قرارداد در طرفین  نشانی
 اطالع عدم عذر و تلقی شده ابالغ ها نامه کلیه صورت این غیر در نمایند. مطلع کتباً را یکدیگر ساعت 48 مدت ظرف موظفند طرفین نشانی، تغییر صورت

  .گزاراستمناقصهو پیمانکار عهده به به جدید آدرس اعالم عدم از ناشی قانونی و مالی هاي مسؤولیت و باشد نمی پذیرفته
  مهر و امضاي داوطلب شرکت در مناقصه

  1393مستندسازي مناقصات سال 

  

مربوط به اجراي عملیات موضوع این قرارداد وقوف پیدا نماید که از کمیت، کیفیت، مشخصات، خصوصیات کار و جمیع امور پیمانکار تأیید می -11
اي که ناشی از عدم اطالع باشد را کرده و با علم و اطالع کامل از تمام مفاد آنها این قرارداد را امضاء نموده است و به هیچ عنوان حق ادعا و مطالبه
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  باشد.عهد به رعایت کامل آنها میندارد. شرایط توافق شده جزءالینکف قرارداد بوده و پیمانکار موظف و مت

 بعنوان نقدي یا ضمانت نامه معتبر بانکی بصورت  ریال000/000/50 مبلغ واریز به نسبت باشندمی موظف مناقصه در شرکت داوطلب شرایط واجدین کلیه -12

 را سپرده فیش اصل وبابت شرکت در مناقصه اقدام گردد  سبزه میدان بابلشعبه  ت بانک ملنزد  1475777737به حساب شماره  مناقصه در شرکت سپرده

  هاي مسافرتی و غیره خودداري فرمایید.از ارائه چک نمایند. ارسال مناقصه در مدارك سایر با همراه

  بود. خواهد استرداد قابل کنندگانشرکت سایر سپرده و مانده باقی گزارمناقصه نزد قرارداد عقد تا دوم و اول برنده مناقصه در شرکت سپرده - 13

مجاز است سپرده  گزارمناقصه است بدیهی باشد.می تمدید قابل روز 20 مدت به و بوده تعطیل ایام استثناي با روز 20 حداکثر پیشنهادها اعتبار مدت -14
حاضر به انجام معامله نشود و نیز سپرده نفر دوم را  قادر به سپردن تضمین انجام معامله و متعاقب آن روز 7برنده اول مناقصه را در صورتی که حداکثر ظرف مدت 

  از انجام معامله امتناع نماید ضبط نماید. روز 7در صورتی که براي انجام معامله به او رجوع شود و ظرف 

و بهمراه قیمت پیشنهادي و مدارك در  مودهن مهر و امضاء و حذف بدون و رؤیت از پس را ضمائم و مناقصه شرایط هايبرگه تمام باید مناقصه در شرکت داوطلبان -15
میدان –بابل آدرس::  به  ............................ مورخ  ............ روزحداکثر تا آخر وقت اداري  20تبصره بند پاکت الك و مهر شده هرکدام بصورت جداگانه طبق مفاد 

  دارند. دریافت رسید و داده تحویل دفتر حراست - دانشگاه علوم پزشکی  -دانشگاه 

  شود. به هنگام تقدیم مدارك مناقصه به داوطلب شرکت در مناقصه (هزینه اوراق مناقصه) دریافت می -16

  باشد.حضور پیشنهاددهندگان در محل برگزاري کمیسیون مناقصه آزاد می -17

  باشد.هر شرکت مجاز به ارائه فقط یک پیشنهاد قیمت در مناقصه می - 18

  به پیشنهادات ناقص، مبهم، مشروط و بدون سپرده و  پیشنهاداتی که بعد از انقضاي مدت مقرر واصل گردد، ترتیب اثر نخواهد داد. گزارمناقصهدستگاه  -19

 به محتویات با پاکت هر است توضیح به الزم( گردید. نخواهد شاییبازگ نامبرده  ج پاکت باشد، ناقص ب و الف پاکت در مناقصه در شرکت داوطلب مدارك چنانچه - 20

  .)گردد مهر و الك جداگانه صورت به ذیل شرح

  

  مهر و امضاي داوطلب شرکت در مناقصه

  1393مستندسازي مناقصات سال 
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  تبصره::

  مناقصه در شرکت سپرده فیش محتوي: الف پاکت 

  پاکت ب محتوي:

  که توسط نماینده تام االختیار شرکت مهر و امضاء شده باشد.  دانشگاهدریافت شده از* کلیه برگهاي اسناد مناقصه و سایر مدارك 

  تصویر کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور *

  .1393سال در تأییدیه صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه علوم  20تأییدیه کمیسیون قانونی ماده * شرکتهاي تعاونی، بهداشتی درمانی و سایر شرکتهاي ذیصالح ( 
  ).بابل پزشکی

 و اقتصادي کد ،تصویر آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه آن، اصالحات آخرین - شرکتها ثبت اداره شده تأیید اساسنامه آخرین تصویر یکبرگ *
  شناسه ملی.

  شرکت) سابقه (حسن مثبته مدارك و کاري بقسوا*  

  مناقصات ملی پایگاه در شده نامثبت کاربري کد ارائه *

  مناقصه در شرکت جهت شرکت مشخصات فرم  *

  سپرده واریزکنندگان خوداظهاري فرم *

  دولتی معامالت در دولت کارکنان مداخله منع فرم  *

  برگ پیشنهاد قیمت  پاکت ج محتوي:: 

  

باشند. و ارائه کد کاربري می http:/iets.mporg.irرسانی مناقصات به آدرس: نام در پایگاه ملی اطالعپیمانکاران برنده در مناقصات دانشگاه موظف به ثبت -21



  /پ30شماره :                   /                        باسمه تعالی                                                                                           جمهوري اسالمی ایران 

تاریخ :                         دانشگاه علوم پزشکی                             

پیوست :                 و خدمات بهداشتی و درمانی بابل                    

 

2226109، فاکس :   2229591 - 5تلفن :  –خیابان گنج افراوز  –بابل   

        WWW.mubabol.ac.irپست الکترونیک :                                        

 

 

 

 

  

  در غیر اینصورت انعقاد قرارداد با آنان مقدور نخواهد بود.

  اجراي دقیق مفاد قرارداد در اختیار متعاقدین قرار خواهد گرفت.تهیه گردیده و جهت تبصره  18بند و  21*** این قرارداد در 

  

  

  

  پیمانکار: ............................................................  بابل درمانی ،گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیمناقصه

  دکتر محمود  نام:

  حاجی احمدي نام خانوادگی:

  معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه سمت:

  مهر و امضاء

  نام: ..........................................

  نام خانوادگی: ...................................

  سمت: ..............................................

  مهر و امضاء

  

  

  

  

  

  

  حسن  نام:

  علیزاده افروزي  نام خانوادگی:

  دانشگاه  مالی امورسمت: مدیر

  مهر و امضاء
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 باسمه تعالی                          

  ))) دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی  بابل(((              

  ها و مراکز آموزشی و درمانی قرارداد خرید خدمات گروه پرستاري بر اساس نفر ساعت در بیمارستان

  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابلدهنده): نام مؤسسه (مقاطعه - 1

  نام نماینده مؤسسه  دکتر محمود حاجی احمدي  -2

   ........................................ :کد اقتصادي

   سمت نماینده مؤسسه : معاون توسعه ومدیریت منابع  - 3

    ........................................ نام پیمانکار:  -4

    : ........................................کد اقتصادي

    شناسه ملی : ........................................

 شماره ثبت: ........................... تاریخ ثبت: ..................

  شماره و تاریخ تعیین صالحیت:  - 5

  شماره: .................  تاریخ: ................................. 

   توسط: ........................................

   نام نماینده پیمانکار:  - 6

  ..................شماره شناسنامه: 

  ..................نام پدر: 

  ..................تاریخ تولد: 

  ..................کدملی: 

 .................. سمت : 

و نامه  21/11/1393براساس صورتجلسه کمیسیون مناقصه مورخ -7
 شماره .............................مورخ .....................مدیریت امور مالی دانشگاه
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آیین نامه اداري  22ساعت براساس دستورالعمل مصوب هیأت امناء، موضوع تبصره ماده  -خرید خدمات گروه پرستاري به صورت نفر   موضوع قرارداد: - 8
  ........................................................................................................................استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی در بیمارستان .................................................................................

   مجموع ساعات کار ماهیانه و سالیانه که هر یک از مشاغل گروه پرستاري برابر مفاد این قرارداد می بایست انجام دهند به شرح ذیل است :  حجم کار: -8- 1
  

 ساعت در کل زمان قرارداد -مجموع نفر ساعت ماهانه -مجموع نفر  ساعت) - واحد کار (نفر ه شغلیگرو ردیف

    پرستار 1

    کارشناس هوشبري 2

    کارشناس اتاق عمل 3

    کاردان هوشبري 4

    کاردان اتاق عمل 5

    بهیار 6

    ساعت  -نفر واحد کار: -2-8 

   امکانات و تجهیزات مورد نیاز: نیروي انسانی  -8- 3

 چک لیست پیوست   کیفیت کار: - 4-8

  گردد.تعیین و مقرر می یکسال شمسی    به مدت..................لغایت  ..................مدت قرارداد از تاریخ   مدت انجام قرارداد : -9

  باشد. بعد از انقضاء مدت قید شده، قرارداد فوق خود به خود از درجه اعتبار ساقط می -1تبصره

  تسویه حساب اخذ نماید. دهندهمقاطعهپس از اتمام مدت قرارداد و یا فسخ آن پیمانکار موظف است از  - 2تبصره

با حفظ  دو ماهدرخواست نماید حداکثر به مدت  دهندهمقاطعهار جدید چنانچه نماید پس از انقضاي مدت قرارداد تا شروع بکار پیمانکپیمانکار تعهد می -3تبصره
 تمامی شرایط این قرارداد بکار خود ادامه دهد. 
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  مبلغ قرارداد::  -10

  ها و مراکز آموزشی و درمانی دستورالعمل خرید خدمات گروه پرستاري در بیمارستان 10موضوع ماده  ارزش هر واحد کار: - 10- 1

واحدکارنفر  گروه شغلی ردیف
 ساعت

قیمت واحدکار موظف 
 (ریال)

قیمت یک ساعت اضافه 
 کار(ریال)

 مبلغ کل قرارداد مبلغ ماهانه 

      پرستار 1

      کارشناس هوشبري 2

      کارشناس اتاق عمل 3

      کاردان هوشبري 4

      کاردان اتاق عمل 5

      بهیار 6

- می با احتساب سود پیمانکارکه ماهانه ..................ریال و ..................ریالهاي اجراي موضوع قرارداد مبلغ ماهانه قرارداد شامل حقوق و مزایاي هزینه -2-10
گردد. که مبلغ فوق پس از انجام کار ، صدور گواهی، در طول مدت قرارداد تعیین می ..................ریالبه مبلغ کل   ..................ریالباشد. به مبلغ کل ماهانه 

  تکمیل چک لیست نظارت بر عملکرد پیمانکار و تأیید مسئولین مربوطه طبق ضوابط مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد.

ف ماهانه(بدون احتساب اضافه کاري) به ترتیب پرستار،  کارشناسان هوشبري و الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاري در قبال انجام کار موظحق - 10- 3
هاي اتاق عمل و هوشبري مبلغ سیزده میلیون و سیصد هزار ریال و بهیار مبلغ دوازده میلیون ریال بدون محاسبه کمک اتاق عمل مبلغ پانزده میلیون ریال و کاردان

  ارداد پیوست) برقرار نمایند.بایست (برابر نمونه حکم قرعائله مندي می

سخه از پیمانکار مکلف است نسبت به صدور قرارداد براساس فرمت پیوست با هر یک از نیروهاي تحت پوشش در زمان شروع قرارداد اقدام نموده و یک ن -1تبصره
  قرارداد را به حوزه مدیریت امور عمومی دانشگاه و یک نسخه به واحد اجرایی تحویل نماید.

  درپایان قرارداد پرداخت میشود. غیرازعیدي و سنوات و سایر پرداختیهایی که ضرورت آن ماهیانه نباشد)(باشدیِِِِِِِِِشیوه پرداخت بصورت ماهیانه م - 2 تبصره

براساس لب تضمین معتبر ) درصد کل مبلغ قرارداد در قا 10(میزان پرداخت به پیمانکار پس از انعقاد قرارداد و ارائه تضمین حسن اجراي تعهدات  - 3تبصره 
و تأیید انجام موضوع تعهدات قرارداد و ارائه فیش و لیست پرداخت شده ماه قبل که به   دهندهمقاطعهصورت وضعیت (فرم پیوست) و لیست حقوقی تنظیمی توسط 

  در پایان هر ماه انجام خواهد شد.  دهندهمقاطعهتأیید بیمه تأمین اجتماعی رسیده است، توسط 

سهم حساب مشترك بر اساس فرم پیوست محاسبه و به حساب مربوطه واریز خواهد شد و سهم طرف قرارداد از فرم مذکور در وجه طرف قرارداد   - 4هتبصر
  بر اساس فرم آنالیز پرداخت پیوست شده)( باشد. پرداخت خواهد شد. پرداخت از حساب مشترك در وجه طرف قرارداد ممنوع می

  پرداخت سهم طرف قرارداد در ماه آخر منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه ودارائی و تسویه حساب با کارکنان می باشد. -5بصرهت

  باشد.ممکن است تغییر یابد که پیمانکار مکلف به پذیرش آن می دهندهمقاطعه نمونه چک لیست نظارت بر عملکرد پیمانکار و سؤاالت آن حسب نظر  -6تبصره

  گردد.اخت به پیمانکار بصورت متمرکز توسط ستاد مرکزي دانشگاه انجام میپرد - 7تبصره

  العاده مأموریت براساس قانون کارمعادل کارگران قراردادي محاسبه وپرداخت میگردد.به کارگران تحت پوشش پیمانکاردرصورت انجام مأموریت روزانه فوق- 8تبصره

بیمه تأمین اجتماعی به انضمام مالیات ماهیانه، محاسبه و از جمع حقوق و مزایاي دریافتی مستخدم کسر و به حق بیمه سهم کارمند با رعایت قانون  - 9تبصره 
  گردد.حساب مشترك واریز تا در وجه بیمه پرداخت گردد. همچنین حق بیمه سهم کارفرما، از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت می
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  روش اصالح قرارداد:: - 11

کاهش یا افزایش دهد (الزم به  درصد 25تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعالن به طرف قرارداد، مبلغ قرارداد را تا  می دهندهمقاطعه -11- 1
  باشد). ذکر است افزایش حجم قرارداد نیازمند کسب مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع می

داند به این قرارداد  تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي این قرارداد و رعایت مقررات عمومی شرایط اختصاصی را که الزم می می دهندهمقاطعه -2-11
 الحاق نماید.

  دهنده::تعهدات مقاطعه -12

  نماید. الزم کتباً به پیمانکار معرفی میهاي االختیار خود جهت همکاري و ایجاد هماهنگی یک نفر را به عنوان نماینده تام دهندهمقاطعه -12- 1

  هاي انجام خدمات را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصیص یافته، پرداخت نماید. موظف است هزینه دهندهمقاطعه  -2-12

  .شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار پیمانکار، قراردهد متعهد می دهندهمقاطعه  -12- 3

  مکلف است ضمانت حسن انجام تعهدات واجراي کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را از طرف قرارداد اخذ نماید. دهندهمقاطعه  - 4-12

گونه درخواست متعهد است از هر  دهندهمقاطعهنیروهاي طرف قرارداد صرفاً براي انجام خدمات گروه پرستاري بالینی (درمانی) موضوع قرارداد بوده و    -12- 5
  رهیز نماید.انجام کاري خارج از مفاد قرارداد ( از قبیل امور اداري، مالی، خدماتی، دفتر پرستاري، واحدهاي پاراکلینیکی، حاکمیت بالینی و ...) پ

 تأمین لباس کار، غذا و ایاب و ذهاب نیروهاي پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی نداردمقاطعه دهنده در خصوص   -13- 5

  تعهدات پیمانکار: - 13

االختیار خود جهت استقرار و پاسخگویی و ایجاد هماهنگی هاي الزم در انجام خدمات موضوع  را به عنوان نماینده تام »یک نفر«پیمانکار  -13- 1
  نماید. معرفی می دهندهمقاطعهقرارداد کتباً به 

ها و مراکز آموزشی و دستور العمل خرید خدمات گروه پرستاري در بیمارستان 8گردد نیروي انسانی واجد شرایط مطابق مفاد ماده  پیمانکار متعهد می -2-13
  درمانی را به میزان ........ نفرساعت جهت انجام خدمات موضوع قرارداد بکار گیرد. 

  اند استفاده نماید.با برگزاري آزمون یا مصاحبه تخصصی و گزینش انتخاب گردیده دهندهمقاطعهایی که از سوي مکلف است صرفاً از وجود نیروهپیمانکار  -13- 3

قرار نگیرد حداکثر ظرف یک ماه و با رعایت قانون کار  دهندهمقاطعهپیمانکار موظف است نسبت به فسخ قرارداد با نیرویی که به هر دلیلی مورد تأیید  -4-13
  اقدام نماید.

گردد و برگزار می مقاطعه دهندهاساس استانداردهاي اعتبار بخشی که از سوي هاي آموزشی برنیروهاي تحت پوشش پیمانکار موظف به شرکت در دوره -13- 5
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  خواهد بود. دهندهمقاطعهباشند. هزینه برگزاري دوره آموزشی به عهده اخذ گواهی مربوطه، می

  هاي روتین بیمارستان را مدنظر قرارداده و هماهنگ با آن اقدام نماید.رائه خدمات، برنامهموظف است در جهت ا پیمانکار - 13- 6

  باشد. گونه فعالیتی درخارج از موضوع قرارداد را نداشته، مسئولیت اجراي این ماده با پیمانکار میکلیه نیروهاي پیمانکارحق هیچ-7-13

  باشد.یت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمینماید که مشمول ممنوعپیمانکار اعتراف می -8-13

و برادر)  ضمن رعایت قانون منع مداخله کارکنان اعضاء هیأت امناء، هیأت رئیسه مؤسسه و وابستگان درجه اول ایشان (همسر، فرزندان، والدین، خواهر - تبصره
  را ندارند. دهندهمقاطعهاجازه معامله با 

گردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق گروه پرستاري رعایت نماید و  پیمانکار متعهد می -9-13
  هاي حل اختالف و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد. هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجراي آراء مربوط به هیأت

عهدآور خود پیمانکار حق واگذاري موضوع معامله بصورت جزئی و کلی را حتی بصورت وکالت، صلح و ... به غیر ندارد. و صاحب یا صاحبان امضاي مجاز و ت -10-13
  رأساً نسبت به امضاء قرارداد اقدام نماید.

  اعالم گردد. دهندهمقاطعهروز کتباً به  5بایستی ظرف مدت  هر گونه تغییر در وضعیت پیمانکار می - 13- 11

  باشد. در صورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده پیمانکار می -12-13

کز بهداشت . پیمانکار موظف است براي کلیه کارکنان خود قبل از شروع بکار عدم سوء پیشینه از مراجع مربوطه، برگ تأیید سالمت جسمی و روحی از مرا- 13- 13
  ارائه شود.    دهندهمقاطعهو برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت در مورد مشمولین تهیه و به 

  پاسخگو است. دهندهمقاطعهق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده پیمانکار است و پیمانکار در مقابل ضمانت حسن رفتار و اخال  -14-13

  ، حفظ اسرار و نکات ایمنی میباشد.دهندهمقاطعههاي جاري  پیمانکار موظف به رعایت نظام  - 15-13

شود موظف می باشد بهنگام عقد قرارداد پیمانکار بمنظور حسن انجام تعهدات و اجراي کلیه مفاد آن و تضمین اموالی که بعنوان امانت به وي تحویل می  - 16-13
نچه پیمانکار به تعهدات قرار دهد. .چنا دهندهمقاطعهدر اختیار  بصورت تضمین معتبردرصد مبلغ کل قرارداد را بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات  10معادل 

به تشخیص خود و بدون اینکه نیازي به  دهنده مقاطعه قانونی خود عمل ننماید و یا هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد را بعضاً یا کالً بنحواحسن انجام ندهد
گردد. در هر حال آخرین پرداخت و تسویه حساب رارداد فسخ میضبط شده و ق دهندهمقاطعهاقامه دعوي یا دلیل دیگري باشد تضمین حسن انجام تعهدات به نفع 

  باشد. نهایی با پیمانکار موکول به ارائه مفاصا حساب نهایی از واحدهاي مربوطه، سازمان تأمین اجتماعی و اداره دارایی می

  حسن انجام تعهدات پیمانکار خودداري می نماید.روز پس از انقضاي مدت قرارداد از آزاد کردن سپرده  45قبل از اتمام  دهندهمقاطعه -1تبصره

 کُد ............... شعبه ................ بانک عهده به ................ مورخ ....................... شماره به تعهدات انجام حسن تضمین جهت بانکی نامهضمانت فقره یکپیمانکار  - 2تبصره
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 با کامل حساب تسویه و قرارداد مفاد کامل رعایت صورت در که نمود دهندهمقاطعه تسلیم ریال .................................................................................... مبلغ به ..............

  است. استرداد قابل دهندهمقاطعه تأیید و پوشش تحت کارکنان

را  نخواهد داشت. در  دهندهمقاطعهپرداخت حقوق کارگران خود حتی در صورت تأخیر در اخذ مطالبات خود از پیمانکار به هیچ وجه حق تأخیر در   -17-13
ور قانونی اسناد مثبته را به اجراي این بند پیمانکار باید حقوق و مزایاي کارکنان خود را حداکثر تا پایان هر ماه پرداخت نموده و پس از پرداخت حقوق و مزایا و کس

ه واحد مربوطه لیست پرداخت حق بیمه و مالیات ماه قبل کارکنان موضوع قرارداد که به تأیید شعب تأمین اجتماعی و دارایی رسیده باشد جهت دریافت وجه بهمراه 
  شد. باارسال نماید. بدیهی است دریافت مفاصا حساب مالی، بیمه، مالیات و سایر کسور قانونی طبق قوانین جاري بر عهده پیمانکار می

  باشد. دهندهمقاطعهحقوق کارگران قبل از دریافت آن از یکماه پیمانکار باید از آن مقدار توان مالی برخوردار باشد که قادر به پرداخت حداقل   -1تبصره

ت به پرداخت در اجراي تبصره فوق چنانچه پیمانکار حقوق و مزایا و کسور قانونی موضوع پیمان را راساً به حساب مشترك واریز نموده و از این محل نسب  - 2تبصره
   گردد.می واریز پیمانکار حساب به واحدمربوطهاز سوي  دهندهمقاطعهحقوق و مزایاي کارگران اقدام گردد مطالبات وي از 

  اخت نمیباشد.یچگونه وجهی درخارج ازقالب قرارداد و دستورالعمل خریدخدمات گروه پرستاري دربیمارستانها و مراکزآموزشی ودرمانی به پیمانکارقابل پرده-13- 18

  گیري شده با ذکر کلیه جزئیات در هر ماه  می باشد .ملزم به صدور فیش حقوقی براي هر یک از نیروهاي به کارپیمانکار  -19-13

نماید می باشد، در صورت هرگونه ها استفاده میحفظ و نگهداري مناسب ازتجهیزات پزشکی و اداري مؤسسه که براي انجام کار از آنپیمانکار موظف به   -20-13 
  قدام نماید.نامه نسبت به جبران خسارت احق دارد از محل ضمانت دهندهمقاطعهخسارت به اموال مربوطه پیمانکار مکلف به جبران بوده و 

اند گونه تعهدي نسبت به استخدام ویا عقدقرارداد مستقیم با افرادي که از سوي پیمانکار براي انجام خدمات مورد نظربکارگیري شدههیچ دهندهمقاطعه  -21-13
  نخواهد داشت. پیمانکار موظف است این موضوع را در انعقاد قرارداد با افراد درج نماید.

 

  نظارت: -14

موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد، حقیقی و حقوقی واجد شرایط را که صالحیت آنان به تأئید  دهندهمقاطعه -14- 1
  معرفی نماید.پیمانکار باالترین مقام دانشگاه رسیده است، به عنوان ناظر به 

  گیرد . ورت میها به پیمانکار با تأیید ناظر یا ناظرین ص کلیه پرداخت - 2-14

  نظارت برحسن اجراي تعهدات قانونی پیمانکار و کارکنان متبوع آنها با ناظر است. -14- 3

  نظارت و مشکالت به ناظر منعکس گردد. دهندهمقاطعهشود تا بر حسن اجراي قرارداد توسط پیمانکار و  می ناظر به کلیه کارکنان و واحدها معرفی  - 4-14

  هاي علمی و مدیریتی مبتنی بر نظر سنجی پیش بینی و اعمال نماید. ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه -14- 5
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ر تشخیص دهد که پیمانکار،انجام موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به ه دهندهمقاطعهدر صورتی که  -14- 6
زند، بایستی در جهت جلوگیري از تضییع حقوق خویش نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و  دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می

 جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام نماید و طرف قرارداد حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

  شرایط عمومی قرارداد : -15

کار و در قبال مطالبات نیروي انسانی پیمانکار در چارچوب قوانین کار،  تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت تعاون، دهندهمقاطعه -15- 1
  گونه مسئولیتی ندارد.رفاه اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصالح هیچ

ر مستند به چک لیست نظارت بر عملکرد پیمانکار، پیمانکار در اجراي تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی  و که براساس گزارش کتبی ناظدر صورتی -2-15
  قصور داشته باشد:

  شود. % جریمه از مبلغ حق مدیریت (سود مدیریت) کسر می10در مرحله اول  -

  شود. % جریمه از مبلغ حق مدیریت (سود مدیریت)  کسر می15در مرحله دوم  -

  شود. % جریمه از مبلغ حق مدیریت (سود مدیریت)  کسر می20در مرحله سوم  -

  االجراء ست. شود. حکم تصمیمات کمیته الزم گیري می، پیمانکار و ناظر، بررسی و تصمیمدهندهمقاطعهاي با حضور نمایندگان  در مرحله چهارم موضوع در کمیته -

تواند به تناسب، درصدي از مبلغ حق مدیریت (سود مدیریت) را از محل  می دهندهمقاطعهعهدات از سوي پیمانکار ، در صورت ایراد خسارت و عدم اجراي ت -15- 3
  هاي پیمانکار اخذ نماید. ها و سپرده طلب

  رفین حق اعتراض ندارند.کلیه مفاد این قرارداد به تبع تغییر قوانین و مقررات عمومی کشور چنانچه مغایر با آنها باشد قابل اصالح بوده و ط -4-15

  طرفه لغو نموده ونسبت به تسویه حساب باپیمانکاراقدام نماید.درهرزمان که تشخیص بدهد میتواند قراردادرابا اعالم یکماه قبل بصورت یک دهندهمقاطعه - 15- 6

  تسویه حساب با پیمانکار منوط به خروج نیروهاي پیمانکار از بیمارستان می باشد. -7-15
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 باشند.هاي اجرایی و دستورالعمل مربوطه  میمجلس شوراي اسالمی و آیین نامه 30/1/1388رفین قرارداد ملزم به رعایت قانون ارتقاء بهره وري مصوب ط -8-15

فسخ  دهندهمقاطعهدر صورت اثبات جعلی بودن مدارك ارسال شده جهت شرکت در مناقصه و یا عقد قرارداد توسط پیمانکار، قرارداد بصورت یکطرفه از سوي  -16
شکی بابل را نخواهد و ضمانت انجام تعهدات ضبط گردیده که در این صورت پیمانکار مذکور حق شرکت در هیچ یک از معامالت و قراردادهاي دانشگاه علوم پز

 داشت.

  نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات : -17

تلفن :  -امورقراردادها)  - معاونت توسعه مدیریت ومنابع (مدیریت امور عمومی –دانشگاه علوم پزشکی  –میدان دانشگاه –بابل دهنده : نشانی مقاطعه -1-17
32193050  

   ..................  نشانی پست الکترونیک : 
  
 نشانی پیمانکار: -2-17

  نشانی : ..................

  تلفن: .................................... فاکس :  ..................

  ..................نشانی پست الکترونیک : 
 در بود. خواهد الذکر فوق هاي نشانی  طریق از مراسـالت ارسال و رسمی مکاتبات لذا باشد. می آنان قانونی اقامتگاه منزله به فوق قرارداد در طرفین  نشانی

 اطالع عدم عذر و تلقی شده ابالغ ها نامه کلیه صورت این غیر در نمایند. مطلع کتباً را یکدیگر ساعت 48 مدت ظرف موظفند طرفین نشانی، تغییر صورت

 . خواهدبود. دهنده پیمانکاریامقاطعه عهده  به جدید آدرس اعالم عدم از ناشی قانونی و مالی هاي مسؤولیت و باشد نمی پذیرفته

-می نیز شرایط آن کلیه رعایت به  ملزم پیمانکار است شده بینیپیش مناقصه شرایط در ولی باشد نگردیده قید قرارداد این در احتماالً که دیگري شرایط چنانچه - 18

 باشد.می مطلع کامالً مناقصه شرایط از پیمانکار زیرا باشد.

نماید که از کمیت، کیفیت، مشخصات، خصوصیات کار و جمیع امور مربوط به اجراي عملیات موضوع این قرارداد وقوف پیدا کرده و با علم و پیمانکار تأیید می -19
اطالع باشد را ندارد. شرایط توافق شده  اي که ناشی از عدماطالع کامل از تمام مفاد آنها این قرارداد را امضاء نموده است و به هیچ عنوان حق ادعا و مطالبه

 باشد.جزءالینکف قرارداد بوده و پیمانکار موظف و متعهد به رعایت کامل آنها می

  

  امضاء طرفین قرارداد : - 20

  تهیه گردیده و جهت اجراي دقیق مفاد قرارداد در اختیار متعاقدین قرار خواهد گرفت.تبصره  17بند و  20*** این قرارداد در 
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