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 خلخال شهرستانو خدمات بهداشتي و درماني  

 

 زي ستاد مرك

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 دانشکده علوم پزشکی خلخال 1396 – 1397شرایط شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی درسال 

 ()ره خمينهیمرکه  مموششهی د درمهاای یمها  )1396 سال در غیر دولتیخرید خدمات از بخش  مناقصه عمومی یک مرحلهه ی کليه شرکت کنندگان در 

شرییط ذیل ری دقيقاً مطالعه د پيشنهادیت خود ری منطبق با شهرییط قيهد  بایستی (ی صالحیت در زمینه مشاغل امور خدماتیحقوقی دارا اشخاص) (خلخال

تسهلي  د  خلخهال علو  پ شکی کدهشده در یسناد د پس یش ردیت د یطالع کامل تکميل اموده د در پاکت سربسته ، الك د مهر شده به دبير خااه ستاد مرک   دیاش

  ریافت دیراد.رسيد د

 ((ره) خمینی)مرکز آموزشی و درمانی امام  1396-1397درسال  غیردولتیخرید خدمات از بخش : مناقصهموضوع  -1

به  مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره( خلخالدر  تنظيفات د خدماتخرید خدمات مربوط به  شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار: -2

 ( 21یش  19ه فحص) یکدل شماره شرح جد

 (ره) خمینیمرکز آموزشی و درمانی امام محل اجرای کار:  -3

 مشخص شده در هر دیحد می باشد. حج  کار بری ت یکسال  شمسی ورت به صپيشنهاد قيم نحوه ارائه قیمت: -4

 یک سال شمسی  مدت اجرای کار: -5

  (ره) خمينییما  مرک  مموششی د درماای  – خالخلد خدمات بهدیشتی د درماای علو  پ شکی  دیاشکدهکار فرما:   -6

 مرک  مموششی د درماای یما  خمينی )ره( -خلخال شهرستانعلو  پ شکی کده دیاشستاد  حوشه دستگاه نظارت: -7

 خلخال شهرستاندرماای  دعلو  پ شکی د خدمات بهدیشتی  کدهدیاش: گزار استعالمدستگاه  -8

)صهفحه هيت دشیرین طبق جددل پيوستی شماره یک 22/9/94ه مورخ50659ت/123402تصویب اامهشماره 6یساس ماده  بر :مبلغ تضمين شرکت در مناقصه -9

 ( می باشدکه باید به یکی یش صور تها  مشردحه شیر همریه با یسناد مناقصه در پاکت یلف به دستگاه مناقصه گ یر تسلي  شود:21یش 19

 0110981481004(به شماره حساب21از 19مبلغ اشاره شده در جدول شماره یک)صفحهارائه فیش واریزی)نسخه صاحب حساب(به -الف

  نزد بانک صادرات شعبه حلخال بنام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  خلخال

 سه ماهماه بوده د بری   سه باید حدیقل12 از 19جددل شماره یک صفحه ضمااتنامه بااکی به افع دیاشکده علو  پ شکی د خدمات بهدیشتی درماای خلخال مدت یعتبار تضمين یشاره شده در -ب

پيشهنهاد دهنهده در فریینهد  ب و جپاکتهاای گشهای   دصول توسط مناقصه گ یر موجب عد  دجود هر گواه شرط د محدددیت در متن ضماات اامه در شمان درخویستدیگر اي  قابل تمدید باشد

  ميشودمناقصه 

 ه به عهده براده مناقصه خویهد بود  در ردشاام ه ینه درج مگهی -ج 

 کليه یسناد مناقصه ممهور به مهردیاشکده علو  پ شکی  خلخال می باشد در غير یینصورت در کميسيون مناقصه پذیرفته اخویهد شد-د 

بایهد  ج - -ب –گهردد پاکهت هها  یلهف الك مهر شده به شرح شیر تهيهه د تحویهل  سر بسته دبصورت  د -ج –ب  -پيشنهاد باید در سه پاکت یلف-10

خریهد ))پيشهنهاد بهری  مناقصهه :گذیشته شهده د الك مههر گهرددد رد  پاکهت اوشهته شهود )) لفاف((ب رگ پاکت جمعادر پاکت سر بسته دیگر 

 یخ تسلي  پيشنهاد.پيشنهاد دهنده د تار (مرک  یموششی ددر ماای یما  خمينی )ره( خلخال)1396-1397در سال  )تنظيفات(یش بخ  غير ددلتی

 باید محتوی مدارک زیر باشد :پاکت های الف و ب وج 

)به شهرح بنهد  20یش  18صفحه : ضمااتنامه شرکت در مناقصه به شرح جددل پيوستی شماره یک اسناد و مدارکی که باید در پاکت ))الف((گذاشته شود -10-1

 گذاشته شود))ب((پاکت اسناد و مدارکی که باید در -2-10 ( شرییط شرکت در مناقصه9
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در ه فر  تعههد پيشهنهاد دهنهد -(21یش 11یلی 5برگ )صفحه  7امواه قریر دید به تعدید  – (21یش 4یلی  1برگ)صفحه  4شرییط شرکت در مناقصه به تعدید  -

 (21یش  12حه ) صف برگ 1به تعدید  22/10/1377شمول قااون  منع مدیخله کارمندین  ددلت در معامالت ددلتی مورخ  مورد عد 

 (21یش 13برگ) صفحه 1 رامواه فر  ردیت  د باشدید یش محل یجری  کا -

 (21از 18الی 14برگ )از صفحه  5به تعداد  5و4و3و2و1امواه ضماات اامه ها امواه ها   -

 (21یش 20یلی 19برگ)یش صفحه  2پيوستها  شماره یک  دد  سه چهار به تعدید  -

 .بعدی یش طرف کارفرما یرسال یا درخویست شده باشدهر اوع ضمائ  د مدیرکی که  -

 مهر د یمضاء شود 95کپی تاید صالحيت یدیره کار  تعادن د رفاه یجتماعی مربوط به سال  -

   گویهی سویبق کار  د رضایت کار  یش فعاليت ها  مشابه در سایر موسسات د ساشمااها  ددلتی د خصوصی در صورت فعاليت-          

 خهرینا مگهیاصل رونوشت مصدق  ردشاامه رسمی کشور حاد  یمضا ها  مجاش دو اصل رونوشت مصدق  یساسنامه شرکتوشت مصدق اصل رون-

 بایهد ضهميمه باشهد د ههوریه بها سهایر(رسایده باشاد اسنادیا دفاتر دادگاهها رسمی ثبتاصل رونوشت باید به تاید یکی از دفاتر ) تغييریت شهرکت

 .ناقصه گ یر تسلي  دیرادمدیرك در پاکت ))ب((به م

 .  مصدق بریبر یصل یبریش  یا مشردط مورد قبول امی باشد. -12

 گذیشته شود )ج((مدیرکی باید در پاکت یسناد د -10-3

 (21یش 21برگ)صفحه  1برگ پيشنهاد قيمت به تعدید  -

باید به مهر و امضای مجاز  -ج -ب –الف ای کلیه اوراق و صفحات مربوط به مدارک دریافت شده از مناقصه گزار در پاکت ه – تبصره

گشایش نشده و پیشنهاد ))ج (( -دارای نقص باشند پاکت– ب–الف شرکت کننده پیشنهاد دهنده رسیده باشد .در صورتی پاکت های 

 مربوطه مردود خواهد بود.

 دیگذیر می شود 13/10/96مورخهروز شنبه  14لغایت ساعت : 4/10/96شنبه دوروز  یشیسناد مناقصه در ساعت ها  یدیر  -11

مورخه  پنج شنبهبت به مفهو  یسناد د مدیرك مناقصه یبهامی دیشته باشند می تویاند در جلسه توجيهی  ردش هریک یش شرکت کنندگان  که اس -12

 .در سالن یجتماعات بيمارستان یما  خمينی )ره( خلخال شرکت امایند قبل از ظهر 10راس ساعت 14/10/96

 عهال  دگواه توضيح یا تجدید اظر دیا حذف یا یضافه امودن یسهناد د مهدیرك مناقصهه د احهوه تغييهر د تسهلي  ماهاکتبها یش سهو  دسهتگاه مناقصهه گه یر یهر  -13

 .ج ءیسناد دمدیرك قریر دیدمنظور خویهد شد

پهي   لي  پيشنهاد هابری  خود محفوظ ميدیرد د یگر چنين مورد مناقصه گ یر حق تغييریصالح یا تجدید اظر در یسناد د مشخصات ریقبل یش یاقضا  مهلت تس -14

اضها  یسهتردید من ری میدمریتب به شرکت کنندگان یبالغ می شئد ددر صورتی که پيشنهاد  قبل یش یبالغ مریتب م بور تسلي  شده باشد  پيشنهاد دهنده حق دیرد تق

 بنماید

 نشانی محل واگذاری اسناد مناقصه

 لوم پزشکی خلخال واحد امو قرار داد هادانشکده ع:  خلخال

 یر یطالع دهندگ دستگاه مناقصه  به18/10/96مورخه  چهارشنبهروز:14ساعت به شرکت در من ايستندمریتب ری تا  مناقصه مایلشرکت هایی که پس یش دریافت یسناد  -16

 .می باشد 18/10/96مورخه  شنبه پنجروز ظهر13ساعت   اخرین  مهلت تسلیم پیشنهاد ها -17



 
 

 21از  3 صفحه 

 

 علوم پزشکي دانشکده

 خلخال شهرستانو خدمات بهداشتي و درماني  

 

 زي ستاد مرك

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

          نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها-18

      دانشکده علوم پزشکی  ستاد دبیر خانه  -خیابان شهید مظفر عزیزی  -خلخال  

              

  

 . د یسناد د مدیرك مناقصه فقط به صاحب شرکت یا اماینهده شرکت با یریئه معرفی اامه معتبربا مهر د یمضا  مجاش تحویل خویهد ش -19

خلخال خيابان شههيد مظفهر ع یه   سهتاد کميسيون مناقصه به اشاای در 20/10/96مورخه  چهار شنبهردش  صبح10ساعت پيشنهاد ها  دیصله ریس -20

 گشای  د خویاده خویهد شد علو  پ شکی خلخال دیاشکده

 .دستگاه مناقصه گ یر در رد یا قبول هریک یش پيشنهاد ها مختار یست-21

  د.( اوشته شوپاکت جشنهاد ماهااه د ساالاه باید به صورت مجری در برگ پيشنهاد قيمت ) رق  پي ا 22

بهه یاعقهاد قهریر دید مبهادرت بر یساس قيمت پيشهنهاد  خهود  ( ردش پس یش یبالغ کار فرما با سپردن تضمين یجری  تعهدیت20براده مناصه حدیکثر تا بيست )-23

 ادیردبه افع کار فرما ضبط می شودد حق هيچ گواه یعتریضی  ر مناقصه ید بددن هيچ تشریفات قضاییدر غير یینصورت تضمين شرکت دامایند 

الی د معهامالتی در صورتی که براده مناقصه یعال  گردیده د ید باتوجه به مویرد یاد شده بهاال حاضهر بهه یاعقهاد پيمهان اشهود افهر دد  بهر یسهاس میهين اامهه مه ا 24

د چنااچه ید اي با توجه به مویرد یاد شده باال حاضر به یاعقاد پيمان اشود تضهمين شهرکت در مناقصهه ید هه  بهه افهع  ه مناقصه یعال  می گردددیاشگاههابه عنوین براد

  کارفرما ضبط می شود د مناقصه تجدید خویهد شد . 

  .د مسترد می شودبع سه هفتهیش تعيين افریت یدل د دد  مناقصه تضمين شرکت در مناقصه افریت بعد   پس -25

 . ا می باشدسایر شرییط تابع مقرریت عمومی ددلت جمهور  یسالمی ییرین د ساشمان مدیریت د براامه ری   کشور د ییين اامه مالی د معامالتی دیاشگاهه-26

تکب یکهی یش یعمهال منهدرج در بنهدها  مهاده در صورتيکه براده مناقصه مر 22/12/1383-ه 20347 ت/73377به یستناد تصویب اامه هيئت دشیرین به شماره  -27

 سال امی باشد 5یک یئين اامه پيشگير  د مبارشه با رشوه در دستگاها  یجرییی شواد مناقصه گ یر مجاش به عقد قریر دیدجدید با یشخاص یاد شده به مدت 

دسهایر مفهاد شهرییط 10 ن یسهنادد مهدیرك درخویسهتی در بنهددر صورت مغایرت یساسنامه شرکت با موضوع یمور خدماتی دیگذیر شده مذکور یا اقص بهود-28

 مناقصه شرکت مذکور یش فهرست پيشنهاد دهندگان حذف خویهد شد. 

 دیحد مربوطهپيشنهاد قيمت خود ری تعيين د مهر د یمضاء اماید.پيشنهاد دهنده باید با خط خویااد بددن قل  خوردگی بری  تمامی یمور مورد درخویست  -29

ت در گر یقریر د متعهد به صحت د سق  تمامی یطالعات د مدیرك در طول مناقصه مذکور ری اموده ددر صورت یثبات هر گواه فساد یطالعاتی د مغایر مناقصه-30

 یریئه مدیرك د یطالعات یرسالی مسوليت د عویقب قااوای ین ری بر عهده می گيرد .

 به حساب بااکی مشترك که در یکی یش بااک ها به اا  کار فرما د شرکت یفتتاح می شود دیریه  خویههد شهد.مبلغ ماهااه قریر دید د سایر پردیخت ها  قااوای  -31

 قهریر دیدبردیشت یش حساب مذکور فقط با یمضا  مدیر عامل /رئيس هيات مدیره شرکت در معيت رئيس یا مدیر د مسهئول یمهور مهالی دیحهدمحل یاجها  موضهوع 

یاجا  شود کارفرمها 000رکت به کار فرما دکالت می دهد  چنااچه یش جااب شرکت تعللی در یاجا  پردیخت ها یایمضا  چک دخویهد بودضمن عقد خارج الش  ش

دیده می شود یقهدی  حق بردیشت یک جاابهاش حساب مذکور ری به موجب دکالت اامه بال ع لی که هم مان با عقد قریر دید یش طرف شرکت در یختيار کار فرما قریر 

مبلغ ماهيااه قریردیدبه صورت علی یلحساباش حساب بااکی مشترك به شرکت پردیخت خویهد شد . مااده بااکی حساب مشترك یفتتهاح  درصدپنج  5تا  اماید

 شده در پایان قریر دید بعد یش یریئه مفاصا حسابها  مقرره د تسویه حساب با کار گرین به شرکت طرف قریر دید پردیخت خویهد شد  
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 . به من له قبول یختياریت د تکاليف تعيين شده دیحد مناقصه گ یر می باشددر مناقصه د دیدن پيشنهاد  شرکت -32

 کميسهيوندر صورت مساد  بودن مبالغ پيشنهاد  حق تقد  با براده مناقصه ی  خویهد بود که در محل شهرستان یاجا  کار سکوات دیرد د به حسب تصهمي   -33

   یتخاذ تصمي  خویهد شد نشکدهداصرفه د صالح  رعایتدبا 

  محتویات پاکات گشای  شده تحت هيچ عنویای به مناقصه گرین ) شرکت کنندگان (مسترد اخویهد شد -34

 حقوق د م ییا  پرسنل تحت پيمان خود ری دیشته باشد ماه 3شرکت کننده در مناقصه باید تویاایی پردیخت – 35

     2 باشد که تاریخ شروع واتمام قرار داد برای مرکز مطابق باجدول شمارهمدت زمان قرار داد یک سال شمسی می  -36

تحویل یسناد د  هر شرکت می تویاد حدیکثر  حدیکثر تا سه مرک  اسبت به یعال  پيشنهاد قيمت د براده شدن یقدی  اماید برادگان مناقصه قبلی صرفا مجا به-37

ات خرید خدمت دیاشگاه می باشند  ضمنا بری  هر دیحد مدیرك جدی گااه تهيه شده ددر فر  پيشنهاد قيمت تا سقف سه مرک  در مجموع مناقصمدیرك  مناقصه 

 0فقط بری  یک مرک  ) دیحد (پيشنهاد قيمت یریئه گردد

     که ج ء الینفک یین قریدید می باشد خویهد بود 4درصد جنسيت یفرید بکار گير  شده به شرح جددل شماره  -38

دید یا ف قریر دید موظف یست یش ايردها  فعلی شاغل در مرک  یموششی د درماای  یما  خمينی / بيمارستان یستفاده اموده د یش بکار گير  ايرد  جشرکت طر-39

   خودیر  اماید کدهجایگذین بددن هماهنگی دیاش

 شرکت هایی که یعضا  هيئت مدیره مشترك دیراد در مناقصه شرکت دیده امی شواد-40

در سایت  ت براده متعهد یست به صورت ماهااه فایل تنظي  شده جهت یریئه به ساشمان تامين یجتماعی ری پس یش تاید یمور مالی ردیحد مربوطه هم مانشرک-41

تکميلی  بار گذیش  اموده د یطالعات http//:karkonan . behda.sht.gov.irیدیره کل منابع یاساای دشیرت بهدیشت درمان د یموشش پ شکيبه یدرس 

 مورد اياش ری دیرد امایند

خواسته شده   توجه: به منظور رسیدگی سریع و مطلوب لطفا اسناد و مدارک خواسته شده را به ترتیب 

است از چسب حرارتی و ژله ای به جای الک های شمعی و شکننده استفاده گردد به  ربهت   0ارائه نمائید

 ن روی انها از استامپ استفاده شودجهت بی رنگی چسب های حرارتی هنگاه مهر کرد

  

 

 گزار استعالمدستگاه 
 نام و نام خانوادگی اعضای مجاز

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

 امضای کلیه اوراق دریافتی از استعالم بهاء گذار و همچنین اسناد خود شرکت فراموش نشود. مهر وتوجه :

 .نشودفراموش –لفاف و پاکت –ج  -ب –الف الک و مهر پاکت 
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 ((ره) خمینی)مرکز  آموزشی و درمانی امام  صورت حجمی 1396 سال در فعالیتهای خدماتخرید خدمت قرارداد 

 هيات دشیرین ( 15/12/84مورخ  هه /34613ت /84515د شماره  5/9/1381مورخ  هه 27506 -ت/38326) موضوع تصویبنامه شماره 

   کشور(ساشمان مدیریت دبراامه ری 85-2)-130 -ع

بهه شهماره ........... فهی مهابين ................... بها سهمت ......... د بهه شهماره تلفهن ................ د بهه مدرس  یستعال یین قریردید به یستناد صورتجلسه کميسيون گشای  

ت ................ به امایندگی مقا /خاا  ............ با سمت ............... به شهماره ..................... که در یین قریردید به یختصار کارفرما ااميده می شود یش یک سو د شرک

............ د س ................... شماره تلفن ثابت .......ثبت ............... د صالحيت شرکت به شماره ............... د کد شناسایی .................... شناسه ملی ............... به مدر

 همریه ................ که در یین قریردید به یختصار شرکت ااميده می شود به شرح ذیل منعقد ميگردد.

 ( موضوع قرارداد:1ماده 

 موضوع قریردید به شرح جددل ذیل می باشد.

 سایر امکانات وتجهیزات مورد نیاز کیفیت کار حجم کار واحد کار نوع کار ردیف

 7-43-29طبق بند  7-43طبق بند  7-36طبق بند  2طبق جددل شماره  متر مربع شبااه ردش  خدمات د تنظيفات 1

 یین قریردید می باشد.  7-43بند به شرح مندرج در  یمکااات دتجهي یت  د سایر مویرد  ،توضيح مویرد مربوط به کيفيت کار 

 ( مدت انجام قرارداد:2ماده 

 می یابد. خاتمه 00/00/1397شردع د در تاریخ  00/00/1396مسی می باشد که یش تاریخ شیکسال مدت شمان یاجا  قریردید 

 ( مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:3ماده 

 

 

 ل( می باشد................ ریال )...................... ریاماهه  پنجمبلغ کل قریردید )یرشش حج  کل کار( ماهااه ....... ریال )............... ریال( د  -1-3

 تأمين موید مصرفی د تجهي یت بعهده کارفرما می باشد. -2-3

خویهدشهد .  مبلغ ماهااه قریردید د سایر پردیختها  قااوای به حساب بااکی مشترك که در یکی یش بااکهها بهه اها  کارفرمها د شهرکت یفتتهاح مهی شهود دیریه  -3-3

يس هيأت مدیره شرکت در معيت رئيس یا مهدیر د مسهئول یمورمهالی دیحهد محهل یاجها  موضهوع قهریردید بردیشت یش حساب مذکور فقط با یمضاء مدیر عامل / رئ

  شهود ، کارفرمها خویهد بود . ضمن عقد خارج الش  شرکت به کارفرما دکالت می دهد چنااچه یش جااب شرکت تعللی در یاجا  پردیختها یا یمضا  چک د ... یاجا

کور ری به موجب دکالت اامه بالع لی که هم مان با عقد قریردید یش طرف شرکت در یختيار کارفرما قریردید مهی گيهرد ، یقهدی  حق بردیشت یک جاابه یش حساب مذ

مبلغ ماهيااه قریردید به صورت علی یلحساب یش حساب بااکی مشترك به شرکت پردیخت خویهد شد . مااده بهااکی حسهاب مشهترك یفتتهاح شهده در  % 5 اماید . تا

 .قریردید بعد یش یریئه مفاصاحساب ها  مقرره د تسویه حساب با کارگرین به شرکت طرف قریردید پردیخت خویهد شد پایان

 ( محل اجرای قرارداد:4ماده 

 خلخال( ره) خمینیمرکز آموزشی و درمانی امام  اشاای محل یاجا  خدمات موضوع قریردید :

 

 روش اصالح قرارداد: ( 5ماده 
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 )درصد( کاه  یا یف یی  دهد. %25قریردید ری تا  ، حج صورت اياش  تویاد درکارفرما می  -1-5

رعایت مقرریت عمومی ، شرییط یختصاصی ری که الش  می دیاد به یین قریردید یلحاق  جهت حسن یجری  قریردید د کارفرما می تویاد در صورت ضردرت در -2-5

 بود. تبر خویهداماید کليه یلحاقيه ها  قریردید با یمضاء طرفين مع

 تعهدات کارفرما: ( 6ماده 

بهار  سههکهه پهس یش  ، یش سو  شرکت طهرف قهریردید ذ  ربهططبق قااون کار حقوق حقه کارگرین  صورت عد  رعایت پردیخت ها  قااوای د کارفرما در -1-6

  یقدی  خویهد کرد. د حسن یاجا  کار پرده حسن یاجا  تعهدیتضبط س قریردید د یخطار با فاصله یک ماه صورت می گيرد، با رعایت مقرریت مربوط اسبت به لغو

 ییجاد هماهنگی ها  الش  کتباً به شرکت طرف قریردید معرفی می اماید. کارفرما یک افر ری به عنوین اماینده خود جهت همکار  د -2-6

 ماه یش محل یعتباریت تخصيص یافته پردیخت اماید. ر پایان هرکارفرما ه ینه ها  یاجا  خدمات ری طبق قریردید پس یش صددر گویهی یاجا  کار د -3-6

 . کارفرما متعهد می شود یطالعات الش  ری جهت یاجا  خدمات در یختيار شرکت طرف قریردید -4-6

 :تعهدات شرکت( 7ماده 

قااون کهار هيچگواهه تعههد  در ییهن شمينهه  13یک ماده  یجری  تبصره ج  در د کارفرمامی باشد  شرکتبه عهده  کليه تعهدیت پرسنلی مربوط به قااون کار -1-7

 اخویهد دیشت .

 یمکااات د تجهي یت ری به مي ین کافی جهت یاجا  خدمات موضوع قریدید به کار گيرد.، شرکت طرف قریردید متعهد می گردد ايرد  یاساای دیجدیلشرییط  -2-7

 یيد کارفرما می رسااد یاجا  دهد.أطبق براامه شمان بند  که به ت ری یردیدشرکت طرف قریردید متعهد می گردد که خدمات موضوع قر -3-7

 شرکت طرف قریردید متعهد می گردد که مشمول قااون منع مدیخله کارکنان ددلت در معامالت ددلتی امی باشد. -4-7

در یاجا  دظایف موضوع قهریردید د تعيهين مه د د حقهوق کهارگرین ری  مين یجتماعی د ...أشرکت طرف قریردید متعهد می گردد مقرریت قااون کار د قااون ت -5-7

الش  به  ت ها  حل یختالفات کارگر  د سایر تعهدیت قااوای کار ری به  عهده می گيرد.أیجری  مریء مربوط به هي رعایت اماید د هرگواه پاسخگویی به شکایات د

 موضوع قریردید به عهده پيمااکار می باشد . ذکر یست که کليه مسئوليت ها  حقوقی د ج یئی ااشی یش یاجا  

، صهلح حتی بصورت دکالهت ری به هيچ عنوین د تحت هيچ شرییطی به یشخاص حقيقی د حقوقی دیگر شرکت طرف قریردید حق دیگذیر  موضوع قریردید  -6-7

سخ د ضماات اامه حسن یاجا  کار رأساً توسط کارفرما ضبط د بهه افهع کارفرمها . در غير یینصورت قریردید به طور یکطرفه ف کالً یا ج ئاً ادیرد اامه ، عقداامه د ... ری

 .بردیشت خویهد شد د شرکت حق هر گواه یعتریضی در یینخصوص ری یش خود سلب می اماید

 ردش کتباً به کارفرما یعال  گردد. 5دضعيت شرکت طرف قریردید می بایستی ظرف مدت در هرگواه تغيير  -7-7

مين یجتمهاعی رسهيده یسهت بهه أیيد ساشمان تأبيمه ماه قبل کارکنان خود ری که به ت ف قریردید مکلف یست ماهيااه تصویر ليست پردیخت حقوق دشرکت طر -8-7

 کارفرما یریئه اماید.

 شرکت طرف قریردید می باشد. هلغو یا یتما  قریردید ، تسویه حساب قااوای کارگرین به عهد صورت فسخ ، در -9-7

 د یا در صورت درخویسهت کارفرمها رکت طرف قریردید متعهد می گردد بری  ايرد  یاساای شرکت ، در مویرد ضردر  که به سالمت یفرید مربوط یستش -10-7

 کارت سالمت بهدیشت یریئه اماید.

 .هدیاجا  دحرفه ی  الش  ری به کارگرین خود)جهت دیگذیر  کار(  شرکت متعهد می گردد مموشش ها  تخصصی د -11-7

 .شرکت طرف قریردید در مقابل دستگاه پاسخگوست یخالق کارگرین د کيفيت یاجا  کار ماان به عهده شرکت یست د ضماات حسن رفتار د -12-7

 ، حفظ یسریر د اکات ییمنی می باشد. کارفرماجار  ضویبط شرکت طرف قریردید موظف به رعایت  -13-7
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بهر حسهب صهالحدید  ری جههت اظافهت د براامهه ریه   کهارگرینساشمان مهدیریت  4/12/83مورخ  223890/101هد یست طبق بخشنامه شماره عمت شرکت -14-7

 )هفتصد( متر مربع بکارگير  اماید. 700 با متریژ کارفرما

ورت اقهد بهه حسهاب شهماره بصهری درصد( مبلغ کل قریردید  پنج%) 5به منظور حسن یجری  قریردید د تضمين یاجا  تعهدیت ، شرکت طرف قریردید معادل  -15-7

یها یهک فقهره ضهماات اامهه  د دیریه  خلخال شعبه  صادریته ا د بااک کدیاشدی IR180190000000110981481004با شماره شبا  0110981481004

قریردید  یش تاریخ عقدماه  3د قابل تمدید به مدت  ماه 6مدت به .. ریالبااکی به شماره............ مورخ .............. بااک............... شعبه ............ به مبلغ .............. معتبر

 پایان قریردید قابل یستردید می باشد. بریبر مقرریت در مبلغ پردیختی کسر د )ده درصد( بابت حسن یاجا  کار یش هر %10معادل  به کارفرما تحویل دیده یست د ضمناً

یش بابهت ضهماات حفهظ د اگههدیر  بهينهه  بشماره ها  .................. ) سر  /....... ( سفته )................ ریال ( ریال......... ..........شرکت طرف قریردید  مبلغ  -16-7

ن خصوص یش محهل ... که بری  یاجا  موضوع قریردید طبق صورتجلسه در یختيار د  می باشد، به کارفرما تحویل امایدتا کليه خساریت دیرده در یی دسایل دیمویل د

ناً ظههر مذکور دسایر مطالبات شرکت طرف قریردید دهمچنين درصورت مکفی ابودن یش محل سایر دیریئيها  شرکت دیمضاءکنندگان ظهرسفته جبهرین گردد.ضهم

 سفته بایستی به یمضا  صاحبان یمضاء مجاش شرکت بصورت شخصيت حقيقی تنفيذ گردد.

 مين خسارت بر عهده شرکت طرف قریردید یست .أايردها  تحت یختيار شرکت د ییرید خسارت به دیحد مربوطه تدر صورت سهل یاگار  هر یک یش   -17-7

ی ری بهه چنااچه اویقص یا معایبی در تجهي یت د دسایل کارفرما دجود دیشته باشد به احو  که یاجا  موضوع قریردید بری  شهرکت طهرف قهریردید مشهکالت -18-7

معایب م بور باعث دردد خسارت یع  یش جاای یا مالی به کهارگر یها یشهخاص ثالهث شهود شهرکت  قریردید تشخيص دهد که اویقص د دجود مدرد یا شرکت طرف

، مسهئوليت حقهوقی د ج ییهی  طرف قریردید مکلف یست موضوع ری به صورت کتبی د در یدلين فرصت ممکن به کارفرما یطالع دهد در صورت عد  یطالع کتبهی

 بری  کارگرین یا یشخاص ثالث به عهده شرکت طرف قریردید خویهد بود. حویدث پي  ممده

 کليه کارگرین شرکت طرف قریردید باید در موقع کار به لباس متحدیلشکل مناسب ملبس باشند. -19-7

 شرکت موظف یست کارگرین مربوطه ری حدیقل اي  ساعت قبل یش شردع دقت یدیر  در محل کار مماده اماید. -20-7

 دتعادن مين یجتماعی ، یمور یقتصاد  د دیرییی ، یدیره کار أیستردید سپرده ها  شرکت طرف قریردید در پایان قریدید منوط به یریئه مفاصا حساب یش ساشمان ت -21-7

 سایر کسوریت قااوای د همچنين پردیخت کليه مطالبات د م ییا  کارگرین تحت یختيار می باشد. یجتماعی د کسر رفاه

 ليه تعهدیت شرکت طرف قریردید در مریک   که فعاليت شبااه ردش  دیراد باید به صورت شبااه ردش  یاجا  گيرد.ک-22-7

ضمن یریئه في  حقوقی باذکر دقيق حقوق  شرکت طرف قریردید مکلف یست حقوق د دستم د کارگرین تحت یختيار د سایر م ییا  قااوای ماان ری ماهااه د -23-7

 پردیخت اماید.    د حساب مشتركیش طریق بااک  صرفاًد م ییا  مربوطه 

یيهد أیيد صالحيت به کارفرمها معرفهی امایهد در صهورت عهد  تأشرکت طرف قریردید موظف یست کارگرین تحت یمر خود ری قبل یش به کارگير  جهت ت -24-7

 ییشان ری اخویهد دیشت.صالحيت هر یک یش کارگرین فوق یلذکر توسط کارفرما شرکت طرف قریردید حق بکارگير  

بهه  شرکت طرف قریردید موظف یست در گ ین  یفرید شاغل خود اهایت دقت ری به عمل مدرده د ضمن یخذ گویهی عد  سوء پيشينه د گویهی عد  یعتياد -25-7

 ، ليست یسامی ماها ری بااضما  مدیرك الش  به کارفرما یریئه اماید. بکار گماردن  موید مخدر قبل یش

من یطالع کامل دیرد د حق هرگواهه یدعها  بعهد  ری یش خهود د پيوست ها   فر  قریردید،  یستعال شرییط  کليه مفاد شرکت طرف قریردید یقریر امود که یش -26-7

 .......................... می باشد .د فرمها  پيوستی من ج ء الینفک قریردید شماره ................................ مورخ .. یستعال سلب می اماید. همچنين شرییط 

 شرکت طرف قریردید مسئول هرگواه حویدث یحتمالی بری  کارگرین خود در حين یاجا  عمليات موضوع قریردید می باشد. -27-7

، تنظيفهاتی ری در  ت خهدماتیعفوای کننده مورد اياش جهت یجهری  عمليها شرکت طرف قریردید موظف یست ليست لویش  د موید مصرفی تمي  کننده د ضد -28-7

 کارفرما در تهيه د تعيين موید مختار یست . شمان مناسب  به کارفرما یعال  اماید د همه ردشه دسایل مورد یستفاده ری بررسی د کمبودها ری بر طرف اماید ضمناً
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 شرکت طرف قریردید یل یمی یست . تهيه کارتها  مخصوص شناسایی بری  کارگرین با مهر شرکت د اصب من بر سينه ماان توسط-29-7

( یش هر یک یش کارگرین ، شرکت طرف قریردید مکلف یست در یسرع دقت اسبت به یخهریج کهارگر مهورد اظهر کارفرمادر صورت عد  رضایت  دیاشگاه ) -30-7

ف قریردید یست د شرکت طرف قریردید حق به کارگير  که در یین صورت کليه مسائل د مطالبات قااوای متعلقه به کارگر یخریجی به عهده شرکت طراماید یقدی  

 د  ری در سایر دیحدها  دیاشگاه اخویهد دیشت.

ری پس یش یخهذ اظریهه هسهته  اماینده تا  یالختيار یش یشخاص متاهل ، متعهد د مرد غير یش کارگرین شاغل در دیحد مربوطهیک افرشرکت تعهد می اماید که  -31-7

  ضمناً اماینده شرکت بایستی حدیقل یک شيفت کار  در مرک  مستقر باشد.اماید . خاب د معرفی یات محتر  گ ین  دیاشگاه

،  شرکت طرف قریردید متعهد می شود در صورت عد  حضور کارگرین تحت یمر در محل خهدمت )بهه ههر دليهل یش قبيهل یسهتفاده  یش مرخصهی یسهتحقاقی -32-7

 با به کارگير  یفرید جایگ ین یاجا  دهد . یموریت مربوطه ری یستعالجی د غيبت د ...( 

یبهالغ د چنااچهه  عمل انماید کارفرما مریتب ری به شهرکت طهرف قهریردید کتبهاً یا ج یً در صورتی که شرکت طرف قریردید به هر یک یش تعهدیت خود کالً -33-7

د به هر قيمت ممکن اسبت بهه یاجها  من قسهمت یش کهار یاجها  اشهده  د ریساًظرف مدت تعيين شده پس یش تاریخ یبالغ به تعهدیت خود عمل انماید کارفرما حق دیر

 معادل دد بریبر ه ینه مربوطه ری یش مبلغ مطالبات شرکت طرف قریردید کسر اماید. یقدی  اموده د

یردید موظف یست که خدمات مورد اظهر ری چنااچه کارفرما یریئه خدمات موضوع  قریردید ری پس یش یاقضا  مدت مقرر اي  خویستار گردد شرکت طرف قر -34-7

 دستم د تا عقد قریردید جدید یدیمه دهد. حدیکثر تا سه ماه بر یساس یف یی  شوری  عالی حقوق د

دید کهار یرشرکت طرف قریردید موظف یست حدیکثر تا ده ردش پس یش عقد قریردید با تمامی کارگریای که در یاجا  یموریت مربوطه به کار خویهد گرفت قر-35-7

یجتمهاعی د  رفهاهد تعادن حدیقل شمان ممکن بریساس طرح طبقه بند  مشاغل صادر د  یک اسخه یش من ری به یدیره کل کار  منعقد اموده دیحکا  حقوقی ماان ری در

 یک اسخه به کارفرما تسلي  اماید.

دیشهتی د همچنهين یاضهباط یدیر  د سهاعات کهار د مقهرریت مربهوط بهه شرکت طرف قریردید تعهد می اماید که کارگرین مقهرریت حفهاظتی د ییمنهی د به-36-7

یشهخاص ثالهث ری  جلوگير  یش بردش حریق د یمثاله  ری به احو کامل رعایت اموده د هرگواه خساریت مالی د جاای ااشی یش عهد  رعایهت مفهاد فهوق بهه کارفرمها د

 جبرین اماید.

، بعد یش ظهر د شب مماده به کار دیشهته  خود ری طبق براامه تنظيمی یش طرف کارفرما بری  شيفت ها  صبحشرکت طرف قریردید متعهد یست کليه کارگرین -37-7

، تعطهيالت کهارگر  د سهایر تعطهيالت د ییها  مرخصهی  باشد د در یختيار کارفرما قریردهد د تنظي  براامه د به کارگمهاردن کهارگرین در ردشهها  تعطيهل رسهمی

 د که هيچگواه کار یضافی بری  دیحد ییجاد انموده د لطمه ی  در یاجا  یموریت جار  ییجاد انماید.کارگرین باید به احو  باش

مقرریت ریجع به پردیخت حقوق د م ییا  قااوای طرح طبقه بنهد  مشهاغل د صهددر یحکها  حقهوق  شرکت طرف قریردید موظف به رعایت کليه قویاين د  -38-7

 د.بری  کارگرین تحت پوش  خود می باش

  7-43ا  هبنهد در مطردحهه، یمکااهات د تجهيه یت د سهایر یمهور( بهه رعایهت مهویرد  قریردید )موضوع کيفيت کار 1ماده شرکت طرف قریردید در یجری    -39-7

 متعهد می گردد.قریردید 

 الینفک قریردید می باشد. ج د یستعال  پيوستها  شرییط شرکت در مفاد د -40-7

در یاجا  خدمات موضوع قریردید به تفکيک شرح کار حهدیقل تعهدید ايهرد  یاسهاای ری رعایهت  دد  موظف یست طبق جددل شماره  شرکت طرف قریردید -41-7

 اماید .

 ماه حقوق د م ییا  پرسنل تحت پيمان خود ری دیشته باشد. 2شرکت متعهد می شود تویاایی پردیخت حدیقل  -42-7

 کیفیت امور خدماتی و تنظیفات: -43-7
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 فت عمومی شامل:نظا

ايه  خوشهبو  ریه پله ها ، مسااسور ، اماشخااه ، سردیسها  بهدیشتی ، ظرفشوئی ها ، مبدیرخااه د قها ، پياده رد ، درب دردد  ساختمان ، سالنها دتااظافت ی -1-43-7

 دد کارکنان قبل یش در صبح 7یلی  30/6بر یش ساعت  موید شيميایی بو امودن فضاها با یستفاده یش موید بوگير د

 جابجایی یثاثيه د برف ردبی پشت با  د محوطه ساختمان ، پخ  یقال  توشیعی مابين کارکنان  -2-43-7

مبل ، موکت یطاقها  ،صندلی یاویع مختلف ردک  ،سقف  ،دیویرها  ،اظافت شيشه ها  اظافت محوطه باش ، خارج یش ساختمان ، پوش  یاویع کف پوشها ، -3-43-7

 ، فرش ، پرده ها ، اگهدیر  گلدیاها د مویرد مشابه 

 سيساتی در ساختمان یش جمله در سردیسها  بهدیشتی دگ یرش اویقص به یدیره خدمات دیحد أکنترل اویقص فنی د ت -4-43-7

وع قریردید طبق یصول علمی در پریودها  شماای مناسب با دقت الش  مبارشه با کليه حشریت د جوادگان موذ  ساختمان ها  موض ،یاجا  یمور س  پاشی  -5-43-7

ییی مناسب د معتبر که دیری  رقت گند شدییهی باشهد بعههده شهرکت طهرف دسایر دسایل یدیر  با موید گندش د عمل گندشدییی دضد عفوای سردیسها  بهدیشتی د

 قریردید می باشد .

 یش یین یفرید حتی جهت اظافت دسایل یدیر  یستفاده اگردد . مشخص یاجا  گرفته د یفرید مج ی د اظافت سردیسها  بهدیشتی بایستی توسط -6-43-7

ها بصورت مج ی د همچنين حمل ماها به خارج یش ساختمان ها  مورد قهریردید بعههده شهرکت طهرف  شبالهسایر  جمع مدر  کليه شباله ها یع  یش کاغذ د -7-43-7

 قریردید می باشد .

 کردن لوله ها در صورت یاسدید اي  به عهده شرکت طرف قریردید می باشد .باش -8-43-7

 د تالش در محافظت د اگهدیر  یش دسایل د مل دمات بخ  طبق چک ليستتحویل صحيح دسایل مربوطه در یبتدی  هر شيفت  -9-43-7

 حضور در تحویل د تحول بخ  همریه با مسئول شيفت -10-43-7

 سردیس ها  بهدیشتی د ...( –ریهردها  –ر مربوط به اظافت عمومی بخ  مربوطه یش قبيل )اظافت یتاقها یاجا  کليه یمو -11-43-7

 یاجا  یسکریب د یا اظافت بخ  طبق براامه تنظي  شده یش طرف مسئول بخ  -12-43-7

 ها د مریک يه یموریت پاریکلينيکی یا یاتقال به سایر بخ بيمار جهت یاجا  کلبریاکارد د دیلچر د همریهیصحيح بيمار یش تخت بهد یاتقالاقل  -13-43-7

 ها  مشمایشگاهی د ... به محل مربوطه طبق اظر مسئولیاتقال صحيح د به موقع تما  امواه -14-43-7

 رعایت کليه مویشین د مقرریت یاظباطی -15-43-7

 صحيح یاتقال ماها د احوهصحيح حفظ یطالعات  د... به دیحد مربوطه با رعایت یصول هایاتقال تما  مدیرك د یسناد بيمار یش قبيل پرداده ، کليشه -16-43-7

 تحویل دیرد ، تجهي یت پ شکی د لویش  یابار د یاتقال صحيح ماها به بخ  مربوطه -17-43-7

 یاتقال تما  تجهي یت پ شکی مورد اياش به باال  سر بيمار د یا دیحد تجهي یت پ شکی -18-43-7

 محافظت د پاکي ه اگهدیشتن تما  تجهي یت پ شکی بخ  یش قبيل )دیلچر، بریاکارد ، پایه سر  ، چهار پایه د ...( -19-43-7

 تفکيک صحيح د یصولی پسماادها  عفوای د غيرعفوای د یاتقال صحيح به شباله سوش -20-43-7

 قع ماها جهت عودت به بخ یاتقال به موقع د صحيح یلبسه به دیحد رختشویخااه د تحویل به مو -21-43-7

 ضد عفوای صحيح د یصولی سطوح د یب یرها  بخ  طبق مویشین کنترل عفوات -22-43-7

 مریقبت د حمل د اقل یصولی یش یجساد با رعایت مویشین تددین شده -23-43-7

 مریقبت د حفاظت یش دسایل د یمویل بخ  خصوصاً در ساعات مالقات -24-43-7

 يح کپسولها  یکسيژن به جایگاه یکسيژن د تحویل د یاتقال به بخ  مربوطهحمل د اقل صح -25-44-7
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 ها  مموششی د جلسات براامه ری   شده یش سو  مسئولين مربوطهشرکت در براامه -26-43-7

 تالش در حفظ بهدیشت د پاکي گی محوطه د حفاظت د اگهدیر  صحيح فضا  سب  محوطه -27-43-7

 ال در مویقع بحرین طبق فریخوین بيمارستانحضور به موقع د فع -28-43-7

 یاجا  سایر یموریت محوله طبق اظر مسئول مافوق -29-43-7

 یاجا  مریقبتها  یدليه بيمارین )تغذیه ، گادیژ ، دهااشویه ، حما  د ...( طبق اظر مسئول بخ   -30-43-7

 :بر اجرای قرارداد نظارت( 8ماده 

 ،  به طرف قریردید معرفی می اماید .  یمور عمومی ری به عنوین ااظر دوضوع قریردید ، دیحد خدمات کارفرما حسب  کميت  د کيفيت م -1-8

 د مدیر دیحد مربوطه صورت می گيرد. یدیر یمور  رئيسیيد دیحد خدمات ، أکليه پردیخت ها به طرف قریردید با ت -2-8

 یجری  قریردید توسط شرکت د کارفرما  اظارت اماید د مشکالت به ااظر منعکس گردد. ااظر به کليه کارکنان د دیحدها معرفی می شود تا بر حسن  -3-8

 یعمال اماید. ااظر باید مکااي   یجری  اظارت ری با توجه به شيوه ها  علمی د مدیریتی مبتنی بر اظر سنجی پي  بينی د -4-8

 شرایط عمومی قرارداد:( 9ماده 

 به قریردید به کارفرما می باشد. د سایر کسوریت قااوای مربوط، ساشمان تأمين یجتماعی مه د ماليات ها  پردیختی رسيد حق بيیریئه موظف به  شرکت  -1-9

تعهادن د رفهاه مين یجتماعی د سهایر قهویاين د مقهرریت مربهوط در بریبهر دشیرت کهار أ، قااون ت در شمينه قااون کار کارگرین شرکتیکارفرما در قبال مطالبات  -2-9

 مين یجتماعی د سایر مریجع قااوای ذیربط د ذیصالح هيچگواه مسئوليتی ادیرد . أی ، ساشمان تیجتماع

جهددل در صورتيکه بر یساس گ یرش کتبی کارفرما ، طرف قریردید در یجری  تعهدیت خود یش اظر کمی یا کيفی کوتاهی د قصهور دیشهته باشهد. بهر یسهاس  -3-9

 طرف قریردید کسر خویهد شد.  یش کارکرد شرکت مربوط به یعمال جریی 

 فکس شود به من له یبالغ تلقی ميگردد.  مندرج در قریردید بصورت پست سفارشی یرسال یا، هرگواه اامه ی  که یش سو  کارفرما به مدرس شرکت  -4-9

قبل یش بکهارگير  یفهرید اسهبت بهه یین یختيار ری دیرد که د درماای د دیحدها  تابعه موضوع قریردید کارفرما  مموششیبا توجه به شرییط دیژه حاک  بر مریک   -5-9

 بررسی د تأیيد صالحيتها  عمومی د اي  گ ین  ماان یقدی  اماید.

 

 

 

 ( نحوه حل اختالف:10ماده 

ر یک یش مهویرد شهرییط عمهومی در صورتی که یختالفی بين کارفرما د شرکت پي  مید یع  یش یینکه مربوط به یجری  عمليات موضوع قریردید د یا تغيير د تفسير ه

ه یرجهاع د اظهر میين اامه مالی د معامالتی دیاشکد 94من باشد، چنااچه طرفين اتویاند موضوع یختالف ری یش ریه تویفق رفع امایند، موضوع به کميسيون موضوع ماده 

 کميسيون بری  طرفين الش  یالتباع یست .

 ( نحوه فسخ :  11ماده 

با کارفرما می باشد د در صورتيکه شرکت اتویاد به تعهدیت مورد یشاره در متن یین قریردید عمل اماید کارفرما می تویاد پس یش سه بار  حق فسخ یکجاابه قریردید

 ضبط اماید. ع خودیخطار کتبی هر کدی  به فویصل یک ماه ، اسبت به فسخ یکجاابه قریردید یقدی  د سپرده حسن یاجا  تعهدیت د حسن یاجا  کار شرکت ری به اف

  اختالفات احتمالی : تعارض قرارداد با دیگر اسناد و 12ماده 
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 -تفاه  اامه کتبی مفاد یین قریردید می باشد در صورت تعارض بين قریردید با دیگر یسناد د دالیل )یع  یش با توجه به یینکه مخرین تویفق د یبریش یریده طرفين،

 سند معتبر یین قریردید بوده د طرفين قریردید بددن هيچگواه قيد د شرطی مکلف به یجری  بين طرفين( مالك عمل د مذیکریت شفاهی د مکاتبات بعمل ممده فی ما

 .مفاد من می باشند

 ( نشانی و آدرس طرفین قرارداد13ماده 

 اشاای کارفرما:  -1-13

 اشاای: 

 تلفن: 

 فاکس :                                                    اشاای پست یلکتردايک:                                         

 اشاای شرکت طرف قریردید:  -2-13

 اشاای : 

 تلفن: 

 اشاای پست یلکتردايک:                                                                                             فاکس:

ه قااوای طرفين می باشد لذی مکاتبات رسمی د یرسال مریسالت یش طریق اشاای ها  فوق یلذکر قااوای تلقی می شهود د در صهورت اشاای ها  فوق به من له یقامتگا-

تهه عذر عهد  یطهالع پذیرف یینصورت کليه اامه ها یبالغ شده تلقی د غير مطلع امایند. در ساعت یکدیگر ری کتباً 48ظرف مدت حدیکثر ، طرفين موظفند  تغيير اشاای

 امی شود.

 

 

 مواد و نسخ قرارداد:  (14ماده 

اسخه حک  دیحد ری دیشته د به موجب ماده  5صفحه ی  تنظي  ، یمضاء د بين طرفين مبادله گردید د هر   7اسخه  5شیربند د در  30بند ،  63ماده ،  14یین قریردید در 

 قااون مدای بری  طرفين الش  یالجری می باشد. 10

 

 کارفرما         پیمانکار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  12 صفحه 

 

 علوم پزشکي دانشکده

 خلخال شهرستانو خدمات بهداشتي و درماني  

 

 زي ستاد مرك

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 22/10/1337تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی تاریخ 

 ((ره) خمینی)مرکز آموزشی و درمانی امام  1396-1397درسال غیر دولتیاز بخش  خرید خدماتمربوط به 

رقه، بدینوسيله تائيد می اماید که مشمول ممنوعيت مذکور در قااون منع مدیخله کارمندین ددلت در معامالت ددلتی مصهوب یین پيشنهاد دهنده با یمضا  ذیل یین د

فوق ری مهرددد د تضهمين  یستعال حق دیرد که پيشنهاد یریئه شده بری   گ یر یستعال امی باشد د چنااچه خالف یین موضوع به یثبات برسد، کارفرما یا  1337د  ماه 

 ری ضبط اماید. یستعال شرکت در 

فهوق تشهخيص دیده شهود د بعنهوین پيمااکهار، پيمهان مربوطهه ری یمضهاء امایهد د خهالف  یسهتعال همچنين قبول د تایيد می گردد که هرگاه یین پيشنهاددهنده براده 

مول ممنوعيت مذکور در قااون فوق هستند، در ییهن پيمهان سههي  د یظهاریت فوق در خالل مدت پيمان )تا تحویل موقت( به یثبات برسد یا چنااچه یفرید  ری که مش

ری ضبط د خسهارت دیرده ری ذینفع اماید د یا قسمتی یش کار ری به ماها محول کند، کارفرما حق خویهد دیشت که قریردید ری فسخ د ضمااتنامه یاجا  تعهدیت پيمااکار 

 یخذ اماید. تعيين مي ین خسارت دیرده با تشخيص کارفرما می باشد. در یثر فسخ پيمان د تاخير یجری  کار ری یش یمویل ید

یتهب ری بالفاصهله بهه یین پيشنهاددهنده متعهد می شود چنااچه در حين یجری  پيمان بدليل تغييریت د یا یاتصابات در دستگاه ددلت مشهمول قهااون م بهور گهردد، مر

دیده شود. بدیهی یست چنااچه یین پيشنهاد دهنده مریتب فوق ری بالفاصله به یطالع ارسااد اه تنها کارفرمها حهق یطالع کارفرما برسااد تا طبق مقرریت به پيمان خاتمه 

خيص خهود یش یمهویل ییهن دیرد پيمان ری فسخ اموده د ضمااتنامه ها  مربوط ری ضبط اماید، بلکه خسارت ااشی یش فسخ پيمان د یا تاخير در یجری  کار ری اي  بهه تشه

 دهنده دصول خویهد امود.پيشنهاد 

تهها  مربوطهه مهی مضافا یین پيشنهاددهنده یعال  می دیرد که به مجاشیتها  مترتب بر متخلفين یش قااون فوق مگاهی کامل دیرد د در صورت تخلهف مسهتحق مجاشی

 باشد.

 

 تاریخ:                                                      نام پیشنهاددهنده:

 م خانوادگی و سمت وامضای صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پیشنهاد دهندهنام و نا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  13 صفحه 

 

 علوم پزشکي دانشکده

 خلخال شهرستانو خدمات بهداشتي و درماني  

 

 زي ستاد مرك

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 نمونه فرم رویت و بازدید از محل اجرای کار

 

 شهرستان خلخالعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  به : دانشکده

 ...........................................................................................شرکت از:

 

)مرکاز آموزشای و درماانی اماام  1396-1397 درساال غیر دولتیاز بخش  خرید خدماتیحتریماً بدیوسيله گویهی می شود یین شرکت یش محل  

یریئه پيشنهاد قيمت یقدی  امهوده یسهت .  موجود مربوطه ری به دقت مورد بررسی قریردیده ، د بر یساس ماها اسبت به یسنادباشدید کامل بعمل مدرده د  ((ره) خمینی

 بدیهی یست متعاقباً یین شرکت هيچ گواه یدعایی در مورد عد  یطالع یش ج ئيات کار اخویهد دیشت.

 

 تاریخ  مهر و امضای مجاز شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  14 صفحه 

 

 علوم پزشکي دانشکده

 خلخال شهرستانو خدمات بهداشتي و درماني  

 

 زي ستاد مرك

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار

 )کاربرگ شماره یک (

 ................................ کدپستی............................................... با شناسه حقيقی / حقوقی ..................................... به اشاای .................................اظر باینکه ............

 ..................................... شرکت امایدمایل یست در یرجاع کار/ مناقصه / م ییده ..........................

ایهد ... بریبر مبلغ............................................. / یرش تضهمين تعههد مهی ام..................... یش ............................................ در مقابل ..............................................

مورد قبول دیقع شده د موضهوع یرجهاع کهار در پایگهاه  چنااچه ......................................... به ............................... یطالع دهد که پيشنهاد شرك کننده اامبرده در

ضههماات اامههه یاجهها  تعهههدیت یسههتنکاف امههوده یسههت ، تهها ميهه ین  یطههالع رسههاای مناقصههات / معههامالت درج شههده د مشههاریليه ی ش یمضهها  پيمههان مربههوط بهها تسههلي 

اماید به محض دریافت یدلين تقاضا  کتبی دیصله یش سو  ................................. ...................................... ریال / یرش هر مبلغی ری که ................................. مطالبه 

.................................. جی به یثبات یستنکاف یا یقامه دليل د یا صددر یظهاراامه یا یقدیمی یش مجار  قااوای یا قضایی دیشته باشد در دجه یا حویله کرد .....یینکه یحتيا

 بپردیشد .

ر می باشد یین مدت بنابه درخویست کتبی ........................................... بری   مدت یعتبار یین ضمااتنامه سه ماه یست د تا مخر ساعت یدیر  ردش ..................... معتب

................................موجهب ییهن مدت سه ماهه دیگر قابل تمد  یست د در صورتيکه ........................... اتویاد یا اخویهد مدت یین ضمااتنامه ری تمدید کند دیها .

یینکه یحتياجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شهده یدری فریه  اساشد د ....................... ری موفق به تمدید انماید ...........................................متعهد یست بددن تمد

 خت کند.در یین ضمااتنامه ری در دجه یا حویله کرد ....................................... پردی

ضمااتنامه در سر رسيد خود به خود باطل د یش درجه یعتبار سهاقط یسهت یعه  یش چنااچه مبلغ یین ضمااتنامه در مدت مقرر یش سو  ..............................مطالبه اشود ، 

 یینکه مسترد گرد یا اگردد 

  در یسناد فرییند یرجاع کار د یگهی در ردش اامه کثير یالاتشهار مسهير خویههد بهود در صهورت در صورتی که مدت ضمااتنامه بي  یش سه ماه مد اظر کار فرما با یعال

 موضوع به یطالع ساشمان مدیریت د براامه ری   کشور برسد ضبط ضمااتنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  15 صفحه 

 

 علوم پزشکي دانشکده

 خلخال شهرستانو خدمات بهداشتي و درماني  

 

 زي ستاد مرك

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 ضمانتنامه انجام تعهدات

 )کاربرگ شماره دو (

.. کدپستی.................................. حقيقی ...................................... به اشاای .......................................................................اظر به یینکه ............................ با شناسه 

........................... که موضوع یرجاع کار در پایگاه یطالع رساای مناقصات / معامالت به اا  ...................................... یطالع دیده یست قصد یاعقاد قریردید .......

بری  مبلغ ................................. ریال ........................................... درج شده ری با اا  ...................................................... دیرد یش .................................. در مقابل 

......... کتباً د قبل یش یاقضا  یرش به منظور یاجا  تعهدیتی که موجب قریردید یاد شده به عهده می گيرد تضمين د تعهد می اماید در صورتيکه ......................... /

 ..... یطالع دهد که ....................................... یش یجری  هریک یش تعهدیت ااشی یش قریردید یاد شده تخلف درشیده یست تاسررسيد یین ضمااتنامه به ........................

حض دریافت یدلين تقاضا  کتبی دیصله یش سو  به م مي ین ....................................... ریال / یرش هر مبلغی ری که .......................................... مطالبه کند

مجار  قااوای د قضایی دیشته باشد ، با ذکر اوع .................................... با تأیيد دشیر یا باالترین مقا  کارفرما بددن یاکه یحتياجی به صددر یظهار اامه یا یقدی  یش 

 ................................... بپردیشد.تخلف در دجه یا حویله کرد ....................

.................................... قبل یش پایان دقت مدت یعتبار یین ضمااتنامه تا مخر دقت یدیر  ردش ..................................... یست د بنابه درخویست کتبی دیصله ..........

 که درخویست شود قابل تمدید می باشد د درصورتيکه ................................... اتویاد یا اخویهد مدت یین ضمااتنامه ری تمدیدیدیر  ردش تعيين شده ، بری  مدتی 

....................... حاضر به تمدید اماید ......................... .....کند د یا ............................................................ موجب یین تمدید ری فریه  اساشد د اتویاد ................

 .... پردیخت کند .متعهد یست بددن ماکه یحتياجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال ری در دجه یا حویله کرد .................................

 مدیریت د براامه ری   کشور برسد.درصورت ضبط ضمااتنامه موضوع به یطالع ساشمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  16 صفحه 

 

 علوم پزشکي دانشکده

 خلخال شهرستانو خدمات بهداشتي و درماني  

 

 زي ستاد مرك

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 ضمانتنامه پیش پرداخت 

 )کاربرگ شماره سه (

........... کدپستی.................................. ..........................................اظر به یینکه ............................ با شناسه حقيقی ...................................... به اشاای ....................

ر در پایگاه یطالع رساای مناقصات / معامالت درج شده به اا  ...................................... یطالع دیده یست که قریردید  .................................. که موضوع یرجاع کا

... ریال / یرش به عنوین پي  پردیخت به ................................ منعقد اموده د قریر یست مبلغ ................................................................ری با ......................

....  متعهد یست درصورتيکه ................................ کتباً به ..................................... یطالع دهد .................................................... پردیخت شود..............................

ک اشده ری به محض ي  پردیخت مستهلکه خویستار باشپردیخت مبلغ پي  پردیخت دیده شده به .................................................... یست هر مبلغی تا مي ین پ

 دریافت یدلين تقاضا  کتبی دیصله یش سو  .................................... بپردیشد 

.. قبل یش پایان دقت یدیر  ..............................یعتبار یین ضمااتنامه تا مخر دقت یدیر  ردش ..................................... یست د بنابه درخویست کتبی دیصله ..............

هد مدت یین ضمااتنامه ری تمدید کند د ردش تعيين شده ، بری  مدتی که درخویست شود قابل تمدید می باشد د درصورتيکه ...................................... اتویاد یا اخوی

...... یین تمدید ری فریه  اساشد د اتویاد ............................................ حاضر به تمدید اماید ..........................یا ............................................................ موجب 

 ..... پردیخت کند .متعهد یست بددن ماکه یحتياجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال ری در دجه یا حویله کرد ................................

ه یست طبق اظر کتبی .............................. مبلغ یین ضمااتنامه بنا به درخویست کتبی ............................................ که در من مبلغ پي  پردیخت دیری  شده درج شد

.................................... به ................................................ در مورد مبلغ پي  پردیخت دیری  که باید حدیکثر ظرف سی ردش یش تاریخ تحویل اامه یستعال  ........

................................. دل مبلغی که شده دیصل گردد، تقليل دیده می شود ددر صورت عد  دصول پاسخی یش سو  ............................................... ضمااتنامه معا

غ من به صفر تقليل دیده یعال  اموده یست تقليل دیده خویهد شد . درصورتيکه تما  مبلغ یین پي  پردیخت به ترتيب تعيين شده در یین ضمااتنامه دیری  گردد د مبل

 صل من به بااک مسترد گردد یا اگردد.شود یین ضمااتنامه خود بخود باطل د یش درجه یعتبار ساقط یست ، یع  یش یینکه ی

 درصورت ضبط ضمااتنامه موضوع به یطالع ساشمان مدیریت د براامه ری   کشور برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  17 صفحه 

 

 علوم پزشکي دانشکده

 خلخال شهرستانو خدمات بهداشتي و درماني  

 

 زي ستاد مرك

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار

 )کاربرگ شماره چهار (

................... .................... به اشاای ......................................................................... کدپستی...............اظر به یینکه ............................ با شناسه حقيقی ..................

....... ریال / یرش یش طرف ........................................ به عنوین یستردید به اا  ...................................... یطالع دیده یست مقرر یست مبلغ ....................................

 به کسور حسن یاجا  قریردید ............................... که موضوع یرجاع کار در پایگاه یطالع رساای مناقصات / معامالت درج شده 

، .......................................... متعهد یست در ..................................  پردیخت شود یش یین رد پس یش پردیخت دجه مذکور به ........ ..............................................

......... یطالع دهد که ....................................... یش یجری  ..............یین ضمااتنامه به ...........صورتی .........................................  کتبا د قبل یش یاقضا  سر رسيد 

. مطالبه ....................................... ریال / یرش هر مبلغی ری که ......................................... مبلغهریک یش تعهدیت ااشی یش قریردید یاد شده تخلف درشیده یست تا 

اکه یحتياجی به صددر یظهار اامه یا یقدی  یش مجار  قااوای د قضایی بددن مکند به محض دریافت یدلين تقاضا  کتبی دیصله یش سو  .................................... 

 یشد.دیشته باشد در دجه یا حویله کرد ....................................................... بپرد

.................................... قبل یش پایان دقت مدت یعتبار یین ضمااتنامه تا مخر دقت یدیر  ردش ..................................... یست د بنابه درخویست کتبی دیصله ..........

رتيکه ................................... اتویاد یا اخویهد مدت یین ضمااتنامه ری تمدید یدیر  ردش تعيين شده ، بری  مدتی که درخویست شود قابل تمدید می باشد د درصو

اید ......................... ............................ حاضر به تمدید امکند د یا ............................................................ موجب یین تمدید ری فریه  اساشد د اتویاد ................

 .... پردیخت کند .متعهد یست بددن ماکه یحتياجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال ری در دجه یا حویله کرد .................................

 درصورت ضبط ضمااتنامه موضوع به یطالع ساشمان مدیریت د براامه ری   کشور برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  18 صفحه 

 

 علوم پزشکي دانشکده

 خلخال شهرستانو خدمات بهداشتي و درماني  

 

 زي ستاد مرك

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 تأیید مطالبات به جای ضمانتنامه

 ( پنج)کاربرگ شماره 

..................... ..................................................... کدپستی.............اظر به یینکه ............................ با شناسه حقيقی ...................................... به اشاای ....................

الع رساای مناقصات / معامالت درچ شده ا د می پذیرد که مبلغ تأیيد شده شیر بعنوین ضمااتنامه .......................................... که موضوع یرجاع کار من در پایگاه یط

د پردیخت اشده د  یش ................................................ کسر د منظور گردد .احوه ضبط د یستردید مطابق ............................................... یش مطالبات تأیيد شده 

 مئين اامه تضمين معامالت د شرییط قریردید  یست .

 ........................................ اا  د اا  خااویدگی مهر / یمضا / یمضاها  یسناد تعهد مدر 

 

 

 

 

 

 موضوع قریردید مرتبط با معامالت : ...............................................شماره طرح / پردژه مرتبط با موضوع مطالبات :

 شماره د تاریخ قریردید مرتبط با موضوع مطالبات :

 ...................... پردیخت ها  قبلی به ......................................................کل مبلغ کارکرد یا حق یل حمه مرتبط با موضوع مطالبات : ............................

 ................................................................مااده قابل پردیخت قبل یش کسور : .............................................................................................

 .................................. مااده پردیخت پس یش کسور پي  پردیخت دعلی یلحساب د ... به حردف :...............................................................

 مااده پردیخت پس یش کسور پي  پردیخت د علی یلحساب ... به عدد : 

 ضا د تأیيد مقا  مجاش کارفرما : یم

 یمضا د تأیيد ذیحساب : 

 

 این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده یک نسخه در ذیحسابی و یک نسخه در مجری طرح ضمیمه اسناد مربوط گردد. 

 در صورت ضبط ضماات اامه موضوع به یطالع ساشمان مدیریت د براامه ری   کشور برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  19 صفحه 

 

 علوم پزشکي دانشکده

 خلخال شهرستانو خدمات بهداشتي و درماني  

 

 زي ستاد مرك

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 1جدول شماره  

 

 بیمارستان خلخال 1396-1397ضمانت نامه شرکت در مناقصه خرید خدمات و تنظیفات در سال  ول مربوط بهجد

 

حجم کار برای هر مقدار   نام واحد ردیف 

 شبانه روز 
 مبلغ تضمین

 ریال500/590/216 متر مربع 300/13 مرک  یموششی د درماای یما  خمينی ) ره( خلخال 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 2جدول شماره روع کار بصورت شبانه روزی                       جدول مربوط به ش

 اتمام قرارداد شروع قرارداد  حجم کار برای هر شبانه روز عنوان شاغل  ردیف

مرکااز آموزشاای درمااانی امااام خمیناای )ره(  1

 خلخال

 30/11/97 01/12/1396 متر مربع 300/13

و برناماه ریازی ساازمان مادیریت  4/12/83ماور   223890/101طبق بخشنامه شماره هد است عمت شرکتقرارداد  7-14با توجه به بند  

 )هفتصد( متر مربع بکارگیری نماید. 700 با متراژ بر حسب صالحدید کارفرما را جهت نظافت کارگران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  20 صفحه 

 

 علوم پزشکي دانشکده

 خلخال شهرستانو خدمات بهداشتي و درماني  

 

 زي ستاد مرك

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 3جدول شماره 

 جریمه مربوط به عدم رعایت مفاد قرارداد 

 عنوان فعالیت ردیف
مبلغ جریمه 

 یالبه ر
 توضیحات

 به یشی  هر ردش گ یرش 600 000 عد  معرفی اماینده تا  یالختيار به دیحد موضوع قریردید 1

 به یشی  هر افر گ یرش 100 000 تهيه اکردن کارت سالمت بهدیشت بری  کارگرین 2

 مورد گ یرش به یشی  هر 200 000 مطلوب ابودن برخورد د رفتار کارگرین شرکت با یرباب رجوع د کارکنان 3

 به یشی  هر مورد گ یرش  800 000 عد  تهيه یا یستفاده اکردن یش لباس متحد یلشکل 4

 به یشی  هر مورد گ یرش  300 000 عد  حضور به موقع کارگرین در محل کار 5

 به یشی  هر مورد گ یرش  400 000 عد  صددر به موقع قریردید کارگرین تحت پوش  6

 به یشی  هر مورد گ یرش  600 000 عيين اکردن جااشين بری  کارگرینتأخير ، غيبت د ت 7

 به یشی  هر مورد گ یرش 160 000 اامطلوب بودن رعایت مقرریت بهدیشتی ، حفاظتی د یمنيتی 8

 به یشی  هر مورد گ یرش  300 000 7-43-30یلی  7-43-1عمومی موضوع بند اامطلوب بودن اظافت  9

 به یشی  هر مورد گ یرش 1 000 000 ت حقوق د م ییا  کارگرینتأخير در تهيه ليس 10

 به یشی  هر مورد گ یرش 1 000 000 یریئه یطالعات غير دیقعی در خصوص حقوق د م ییا  کارگرین 11

 به یشی  هر مورد گ یرش 400 000 تأخير در یریئه یطالعات درخویستی یش شرکت 12

 به یشی  هر مورد گ یرش 1 000 000 د، چک، سفته د ...هرگواه درخویست دجه یع  یش پول اق 13

 

 

 

 4جددل شماره  

 درصد جنسیت افراد به کارگیری شده

    

 

 درصد / زن  درصد / مرد نام واحد  ردیف

مرکز آموزشی ودر مانی امام خمینی ) ره(  1

 خلخال

 درصد  5/26 درصد5/73

 

 

 



 
 

 21از  21 صفحه 

 

 علوم پزشکي دانشکده

 خلخال شهرستانو خدمات بهداشتي و درماني  

 

 زي ستاد مرك

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

، تعهداامه عد   یستعال مگاهی کامل د پذیرش تعهد یجری د مسئوليت در مورد مطالب د مندرجات دعوتنامه شرکت در  یمضاء کننده شیر پس یش بررسی دیینجااب ، 

-1397 درسال غير ددلتییش بخ   خرید خدماتجهت  یستعال در معامالت ددلتی د به طورکلی تمامی مدیرك د یسناد  شمول قااون منع مدیخله کارمندین ددلت

د  یستعال د پس یش باشدید کامل یش محل کار د با یطالع یش جميع شرییط د عویمل موجود یش لحاظ یاجا  کارها  مورد  ما  خممينی ) ره( خلخالبيمارستان ی 1396

 خویهدبود پيشنهاد می امای  که: یستعال بعهده براده  یستعال یینکه ه ینه مگهی 

 به مبلغ کل: یستعال یسناد د مدیرك فوق ری بر یساس مشخصات مندرج در  یستعال عمليات موضوع  -1

 ماهه 5مبلغ پيشنهاد  مبلغ پيشنهاد  ماهااه حج  کار اا  دیحد ردیف

 مرک  یموششی د درماای یما  خمينی ) ره ( خلخال 1
13300 

 متر مربع 
  

  جمع کل 

 

 ریال................................. ........................................................     )به عدد(مبلغ ماهانه 

 یاجا  ده . ریال..................................... .............................................................................................................................     )به حروف(مبلغ ماهانه 

 ریال.........................................................................................      )به عدد(مبلغ ساالنه 

 یاجا  ده . ریال........................................ ..........................................................................................................................     مبلغ ساالنه )به حروف(

 مالک عمل در تعیین و انتخاب برنده قیمت کل پیشنهادی می باشد

 

 تاریخ :                                                             پیشنهاددهنده شرکت

 نام و نام خانوادگی و سمت دارنده امضاء مجاز وتعهدآور

 یمت برگ پیشنهاد ق


