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 دانشکده علوم پزشکی خلخال 1398ه ای خرید خدمات از بخش غیردولتی درسال شرکت در مناقصه عمومی یک مرحل                    

  1398سال   در غیر دولتیخرید خدمات از بخش  مناقصه عمومی یک مرحله ایکليه شرکت کنندگان در    

شترای  يیتر را دقيًتا      بایستيی  (یحقوقی دارای صالحیت در زمینه مشاغل امور خددما   اشخاص) (خلخال ()ره خمينیمرکز آموزشی و درمانی امام ) 

شده به دبير خانته ستياد   مطالعه و پيشنهادات خود را منطبق با شرای  قيد شده در اسناد و پس از رویت و اطالع کامر تکمير نموده و در پاکت سربسيه ، الك و مهر 

  تسليم و رسيد دریافت دارند. خلخال علوم پزشکی کدهمرکزی دانش

 ((ره) خمینی)مرکز آموزشی و درمانی امام )   1398درسال  غیردولتید خدمات از بخش خری: مناقصهموضوع  -1

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

 ( 21از  19ه صفح) یکول شماره به شرح جد

 (ره) خمینیز آموزشی و درمانی امام مرکمحل اجرای کار:  -3

 مشخص شده در هر واحد می باشد. حجم کار برایت یکسال  شمسی ورپيشنهاد قيمت به ص نحوه ارائه قیمت: -4

 یک سال شمسی  مدت اجرای کار: -5

  (ره) یخمينامام مرکز آموزشی و درمانی  – خلخالو خدمات بهداشيی و درمانی علوم پزشکی  دانشکدهکار فرما:   -6

     مرکز آموزشی و درمانی امام خمينی )ره(       - خلخال شهرسيانعلوم پزشکی کده دانشسياد  حوزه   دستگاه نظارت: -7

 خلخال شهرسياندرمانی  وعلوم پزشکی و خدمات بهداشيی  کدهدانش: گزار استعالمدستگاه  -8

)صفحه هيت وزیران طبق جدول پيوسيی شماره یک 22/9/94ه مورخ50659/ت123402شماره تصویب نامه 6بر اساس ماده  :مبلغ تضمين شرکت در مناقصه -9

 ( می باشدکه باید به یکی از صور تهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دسيگاه مناقصه گزار تسليم شود:21از 19

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

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

 سه ماهماه بوده و برای  سه باید حداقر21 از 19ضمانينامه بانکی به نفع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشيی درمانی خلخال مدت اعيبار تضمين اشاره شده در جدول شماره یک صفحه -ب

پيشتنهاد دهنتده در فراینتد     ب و جپاکتهدای  گشتای    وصول توس  مناقصه گزار موجب عدم وجود هر گونه شرط و محدودیت در مين ضمانت نامه در زمان درخواستدیگر نيز قابر تمدید باشد

  ميشودمناقصه 

 نده مناقصه خواهد بود  ه به عهده برهزینه درج آگهی در روزنام -ج 

 کليه اسناد مناقصه ممهور به مهردانشکده علوم پزشکی  خلخال می باشد در غير اینصورت در کميسيون مناقصه پذیرفيه نخواهد شد-د 

بایتد   ج - -ب –الك مهر شده به شرح زیر تهيته و تحویتر گتردد پاکتت هتای التف        سر بسيه وبصورت  و -ج –ب  -پيشنهاد باید در سه پاکت الف-10

خریتد  ))پيشتنهاد بترای مناقصته    :گذاشيه شتده و الك مهتر گترددو روی پاکتت نوشتيه شتود       )) لفاف((بزرگ پاکت جمعادر پاکت سر بسيه دیگری

 پيشنهاد دهنده و تاریخ تسليم پيشنهاد. (مرکز اموزشی ودر مانی امام خمينی )ره( خلخال) 1398در سال  )تنظيفات(از بخ  غير دوليی

 باید محتوی مدارک زیر باشد :الف و ب وج  پاکت های
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)به شترح بنتد    20از  18صفحه : ضمانينامه شرکت در مناقصه به شرح جدول پيوسيی شماره یک اسناد و مدارکی که باید در پاکت ))الف((گذاشته شود -10-1

 ( شرای  شرکت در مناقصه9

 گذاشته شود))ب((اسناد و مدارکی که باید در پاکت -10-2 

در ه فرم تعهتد پيشتنهاد دهنتد    -(21از 11الی 5برگ )صفحه  7نمونه قرار داد به تعداد  – (21از 4الی  1برگ)صفحه  4ای  شرکت در مناقصه به تعداد شر -

 (21از  12) صفحه  برگ 1به تعداد  22/10/1377شمول قانون  منع مداخله کارمندان  دولت در معامالت دوليی مورخ  مورد عدم

 (21از 13برگ) صفحه 1 ررویت  و بازدید از محر اجرای کانمونه فرم  -

 (21از 18الی 14برگ )از صفحه  5به تعداد  5و4و3و2و1نمونه ضمانت نامه ها نمونه های  -

 (21از 20الی 19برگ)از صفحه  2پيوسيهای شماره یک  دو  سه چهار به تعداد  -

 .یا درخواست شده باشد هر نوع ضمائم و مدارکی که بعدا از طرف کارفرما ارسال -

 مهر و امضاء شود 96کپی تاید صالحيت اداره کار  تعاون و رفاه اجيماعی مربوط به سال  -

   گواهی سوابق کاری و رضایت کاری از فعاليت های مشابه در سایر موسسات و سازمانهای دوليی و خصوصی در صورت فعاليت-          

 خترین ا آگهیاصل رونوشت مصدق  روزنامه رسمی کشور حاوی امضا های مجاز واصل رونوشت مصدق و  اساسنامه شرکتاصل رونوشت مصدق -

 راه بتا ستایر  مت بایتد ضتميمه باشتد و ه   (رسیده باشدد  اسنادیا دفا ر دادگاهها رسمی ثبتید یکی از دفا ر یاصل رونوشت باید به  ا) تغييرات شترکت 

 .مدارك در پاکت ))ب((به مناقصه گزار تسليم دارند

 .  مصدق برابر اصر ابرازی یا مشروط مورد قبول نمی باشد. -12

 گذاشيه شود )ج((مدارکی باید در پاکت اسناد و -10-3

 (21از 21برگ)صفحه  1برگ پيشنهاد قيمت به تعداد  -

هر و امضای مجاز باید به م -ج -ب –الف کلیه اوراق و صفحات مربوط به مدارک دریافت شده از مناقصه گزار در پاکت های  –  بصره

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

 مربوطه مردود خواهد بود.

 ار می شودواگذ 15/12/97شنبه مورخه چهار روز 14لغایت ساعت : 4/12/97روز شنبه  ازاسناد مناقصه در ساعت های اداری -11

مورخه  شنبهبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامی داشيه باشند می توانند در جلسه توجيهی  روز هریک از شرکت کنندگان  که نس -12

 .در سالن اجيماعات بيمارسيان امام خمينی )ره( خلخال شرکت نمایند قبل از ظهر 10راس ساعت 18/12/97

 ر ویا حذف یا اضافه نمودن استناد و متدارك مناقصته و نحتوه تغييتر و تستليم آنهاکيبتا از ستوی دستيگاه مناقصته گتزار اعتالم و            هر گونه توضيح یا تجدید نظ -13

 .جزءاسناد ومدارك قرار دادمنظور خواهد شد

پتي    محفوظ ميدارد و اگر چنين موردی مناقصه گزار حق تغييراصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات راقبر از انًضای مهلت تسليم پيشنهاد هابرای خود -14

اضتای استيرداد آن را   آیدمراتب به شرکت کنندگان ابالغ می شئد ودر صورتی که پيشنهادی قبر از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد  پيشنهاد دهنده حق دارد تً

 بنماید

 نشانی محل واگذاری اسناد مناقصه
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 مو قرار داد هادانشکده علوم پزشکی خلخال واحد ا:  خلخال

 ار اطالع دهندگزدسيگاه مناقصه  به91/12/79مورخه یکشنبه روز:14ساعت به شرکت در آن نيسيندمراتب را تا  مناقصه مایرشرکت هایی که پس از دریافت اسناد  -16

 .می باشد 21/12/79مورخه  شنبهسه  روز  رعص41ساعت   اخرین  مهلت  سلیم پیشنهاد ها -17

          سلیم پیشنهاد هانشانی محل  -18

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

       

 . اسناد و مدارك مناقصه فً  به صاحب شرکت یا نماینهده شرکت با ارائه معرفی نامه معيبربا مهر و امضای مجاز تحویر خواهد شد  -19

خلختال خيابتان شتهيد مظفتر عزیتزی ستياد       کميسيون مناقصه به نشانی در 26/12/97مورخه  شنبه یکروز  صبح10اعتس پيشنهاد های واصله راس -20

 گشای  و خوانده خواهد شد علوم پزشکی خلخال دانشکده

 .دسيگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هریک از پيشنهاد ها مخيار است-21

  د.( نوشيه شوپاکت جمجرا در برگ پيشنهاد قيمت )  رقم پيشنهاد ماهانه و ساالنه باید به صورت د 22

بته انعًتاد قترار داد مبتادرت     بر اساس قيمت پيشتنهادی ختود    ( روز پس از ابالغ کار فرما با سپردن تضمين اجرای تعهدات20برنده مناصه حداکثر تا بيست )-23

 نداردبه نفع کار فرما ضب  می شودو حق هيچ گونه اعيراضی  در غير اینصورت تضمين شرکت در مناقصه او بدون هيچ تشریفات قضایینمایند 

الی و معتامالتی  در صورتی که برنده مناقصه اعالم گردیده و او باتوجه به موارد یاد شده بتاال حاضتر بته انعًتاد پيمتان نشتود نفتر دوم بتر استاس آیتين نامته مت             د  24

نيزبا توجه به موارد یاد شده باال حاضر به انعًاد پيمان نشود تضتمين شترکت در مناقصته او هتم بته نفتع        و چنانچه او دانشگاههابه عنوان برنده مناقصه اعالم می گردد

  کارفرما ضب  می شود و مناقصه تجدید خواهد شد . 

  .بعد مسيرد می شود سه هفتهاز تعيين نفرات اول و دوم مناقصه تضمين شرکت در مناقصه نفرات بعدی  پس -25

 . ع مًررات عمومی دولت جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ایين نامه مالی و معامالتی دانشگاهها می باشدسایر شرای  تاب-26

اده در صورتيکه برنده مناقصه مرتکب یکتی از اعمتال منتدرج در بنتدهای مت      22/12/1383-ه 20347 /ت73377به اسيناد تصویب نامه هيئت وزیران به شماره  -27

 سال نمی باشد 5یک ائين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دسيگاهای اجرایی شوند مناقصه گزار مجاز به عًد قرار دادجدید با اشخاص یاد شده به مدت 

ستایر مفتاد شترای     و10 در صورت مغایرت اساسنامه شرکت با موضوع امور خدماتی واگذار شده مذکور یا نًص بتودن استنادو متدارك درخواستيی در بنتد     -28

 مناقصه شرکت مذکور از فهرست پيشنهاد دهندگان حذف خواهد شد. 

 واحد مربوطهپيشنهاد قيمت خود را تعيين و مهر و امضاء نماید.پيشنهاد دهنده باید با خ  خواناو بدون قلم خوردگی برای تمامی امور مورد درخواست  -29

می اطالعات و مدارك در طول مناقصه مذکور را نموده ودر صورت اثبات هر گونه فساد اطالعاتی و مغایرت در مناقصه گر اقرار و ميعهد به صحت و سًم تما-30

 وليت و عواقب قانونی ان را بر عهده می گيرد .ئارائه مدارك و اطالعات ارسالی مس

 بانک ها به نام کار فرما و شرکت افيياح می شود واریتز خواهتد شتد.   مبلغ ماهانه قرار داد و سایر پرداخت های قانونی به حساب بانکی مشيرك که در یکی از  -31

 قترار داد برداشت از حساب مذکور فً  با امضای مدیر عامر /رئيس هيات مدیره شرکت در معيت رئيس یا مدیر و مستئول امتور متالی واحتدمحر انجتام موضتوع       

انجام شود کارفرمتا  000نچه از جانب شرکت تعللی در انجام پرداخت ها یاامضای چک وخواهد بودضمن عًد خارج الزم شرکت به کار فرما وکالت می دهد  چنا

از حساب مذکور را به موجب وکالت نامه بال عزلی که همزمان با عًد قرار داد از طرف شرکت در اخييار کار فرما قرار داده می شود اقتدام   حق برداشت یک جانبه
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از حساب بانکی مشتيرك بته شترکت پرداختت خواهتد شتد . مانتده بتانکی حستاب           به صورت علی الحساب درصدج پن (5ازکر مبلغ قراردادماهيانه) ،نماید

 د شد  مشيرك افيياح شده در پایان قرار داد بعد از ارائه مفاصا حسابهای مًرره و تسویه حساب با کار گران به شرکت طرف قرار داد پرداخت خواه

 . ه منزله قبول اخييارات و تکاليف تعيين شده واحد مناقصه گزار می باشدبشرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد  -32

 کميستيون در صورت مساوی بودن مبالغ پيشنهادی حق تًدم با برنده مناقصه ای خواهد بود که در محر شهرسيان انجام کار سکونت دارد و به حسب تصتميم   -33

   اتخاي تصميم خواهد شد دانشکدهصرفه و صالح  رعایتوبا 

  محيویات پاکات گشای  شده تحت هيچ عنوانی به مناقصه گران ) شرکت کنندگان (مسيرد نخواهد شد -34

 حًوق و مزایای پرسنر تحت پيمان خود را داشيه باشد ماه 3شرکت کننده در مناقصه باید توانایی پرداخت – 35

 می باشد.  2 رار داد برای مرکز مطابق باجدول شمارهمدت زمان قرار داد یک سال شمسی می باشد که  اریخ شروع وا مام ق -36

     که جزء الینفک این قراداد می باشد خواهد بود 4درصد جنسيت افراد بکار گيری شده به شرح جدول شماره  -37

ه نموده و از بکار گيری نيروی جدید یا شرکت طرف قرار داد موظف است از نيروهای فعلی شاغر در مرکز اموزشی و درمانی  امام خمينی / بيمارسيان اسيفاد-38

 خوداری نماید کدهین بدون هماهنگی دانشزجایگ

 شرکت هایی که اعضای هيئت مدیره مشيرك دارند در مناقصه شرکت داده نمی شوند-39

ریزوتوس  شرکت به حساب افراديینفع سایرپرداخت های موردی ازجمله کارانه وواضافه کاروغيرازطریق کارفرماباارائه ليست کارکنان به حساب شرکت وا-40

غ کر پرداخت ودرقراردادشرکت باکارکنان بایسيی به صورت مشخص قيدگردد واینگونه پرداخت هادرزمان ارائه مفاصا حساب های بيمه وماليات جزومبل

 قراردادمحاسبه خواهدشد 

يد امور مالی واحد مربوطه همزمان در سایت اداره یمان تامين اجيماعی را پس از تاشرکت برنده ميعهد است به صورت ماهانه فایر تنظيم شده جهت ارائه به ساز-41

بار گذازی نموده و اطالعات تکميلی مورد  http//:karkonan . behdasht.gov.irبه ادرس  کر منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی

 نياز را وارد نمایند

خواسته شده   طلوب لطفا اسناد و مدارک خواسته شده را به  ر یب وجه: به منظور رسیدگی سریع و م 

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

 جهت بی رنگی چسب های حرار ی هنگاه مهر کردن روی انها از استامپ استفاده شود

 گزار استعالمدستگاه 
 انوادگی اعضای مجازنام و نام خ

  عهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

 امضای کلیه اوراق دریافتی از استعالم بهاء گذار و همچنین اسناد خود شرکت فراموش نشود. مهر و وجه :
 .فراموش نشود–لفاف و پاکت –ج  -ب –الف الک و مهر پاکت 
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 ((ره) خمینی)مرکز  آموزشی و درمانی امام  جمیصورت ح 1398 سال در فعالیتهای خدماتخرید خدمت قرارداد 

 هيات وزیران ( 15/12/84مورخ  هت/ 34613/ت 84515و شماره  5/9/1381مورخ  هت 27506 -/ت38326) موضوع تصویبنامه شماره 

 (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور85-2)-130 -ع                 

بته شتماره ........... فتی متابين ................... بتا ستمت ......... و بته شتماره تلفتن ................ و بته آدرس            اسيعالمشای  این قرارداد به اسيناد صورتجلسه کميسيون گ

...... با سمت ............... به شتماره  م ........................... که در این قرارداد به اخيصار کارفرما ناميده می شود از یک سو و شرکت ................ به نمایندگی آقای/خان

س ................... شماره تلفن ثابت ................... و ثبت ............... و صالحيت شرکت به شماره ............... و کد شناسایی .................... شناسه ملی ............... به آدر

 قرارداد به اخيصار شرکت ناميده می شود به شرح يیر منعًد ميگردد. همراه ................ که در این

 ( موضوع قرارداد:1ماده 

 موضوع قرارداد به شرح جدول يیر می باشد.

 سایر امکانات و جهیزات مورد نیاز کیفیت کار حجم کار واحد کار نوع کار ردیف

 7-43-29طبق بند  7-43طبق بند  7-43بند  طبق 2طبق جدول شماره  مير مربع شبانه روزی و خدمات تنظيفات 1

 این قرارداد می باشد.  7-43بند به شرح مندرج در  امکانات وتجهيزات  و سایر موارد  ،توضيح موارد مربوط به کيفيت کار 

 ( مدت انجام قرارداد:2ماده 

 می یابد. خاتمه 00/00/1398ریخ شروع و در تا 00/00/1398شمسی می باشد که از تاریخ یکسال مدت زمان انجام قرارداد 

 ( مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:3ماده 

)......................  به حروف ............... ریال جمع کر ساالنه مبلغ )............... ریال( و  به حروف ....... ریالمبلغمبلغ کر قرارداد )ارزش حجم کر کار( ماهانه  -1-3

 ریال( می باشد.

يینفع یرپرداخت های موردی ازجمله کارانه وواضافه کاروغيرازطریق کارفرماباارائه ليست کارکنان به حساب شرکت واریزوتوس  شرکت به حساب افرادسا-2-3

غ کر پرداخت ودرقراردادشرکت باکارکنان بایسيی به صورت مشخص قيدگردد واینگونه پرداخت هادرزمان ارائه مفاصا حساب های بيمه وماليات جزومبل

 قراردادمحاسبه خواهدشد 

 تأمين مواد مصرفی و تجهيزات بعهده کارفرما می باشد. -3-3

خواهدشتد .   مبلغ ماهانه قرارداد و سایر پرداخيهای قانونی به حساب بانکی مشيرك که در یکی از بانکهتا بته نتام کارفرمتا و شترکت افييتاح متی شتود واریتز          -4-3

ء مدیر عامر / رئيس هيأت مدیره شرکت در معيت رئيس یا متدیر و مستئول امورمتالی واحتد محتر انجتام موضتوع قترارداد         برداشت از حساب مذکور فً  با امضا

م شتود ، کارفرمتا   خواهد بود . ضمن عًد خارج الزم شرکت به کارفرما وکالت می دهد چنانچه از جانب شرکت تعللی در انجام پرداخيها یا امضای چک و ... انجا

دام جانبه از حساب مذکور را به موجب وکالت نامه بالعزلی که همزمان با عًد قرارداد از طرف شرکت در اخييار کارفرما قرارداد متی گيترد ، اقت   حق برداشت یک 
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يتاح شتده در   مبلغ ماهيانه قرارداد به صورت علی الحساب از حساب بانکی مشيرك به شرکت پرداخت خواهد شد . مانده بتانکی حستاب مشتيرك افي    % 5 نماید . تا

 .پایان قرارداد بعد از ارائه مفاصاحساب های مًرره و تسویه حساب با کارگران به شرکت طرف قرارداد پرداخت خواهد شد

 ( محل اجرای قرارداد:4ماده 

 خلخال( ره) خمینیمرکز آموزشی و درمانی امام  نشانی محر انجام خدمات موضوع قرارداد :

 روش اصالح قرارداد: ( 5ماده 

 % )درصد( کاه  یا افزای  دهد.25قرارداد را تا  ، حجمصورت نياز  کارفرما می تواند در -1-5

رعایت مًررات عمومی ، شرای  اخيصاصی را که الزم می داند به این قرارداد الحاق  جهت حسن اجرای قرارداد و کارفرما می تواند در صورت ضرورت در -2-5

 بود. امضاء طرفين معيبر خواهد نماید کليه الحاقيه های قرارداد با

  عهدات کارفرما: ( 6ماده 

بتار   سته کته پتس از    ، از سوی شرکت طترف قترارداد يی ربت    طبق قانون کار حًوق حًه کارگران  صورت عدم رعایت پرداخت های قانونی و کارفرما در -1-6

  اقدام خواهد کرد. و حسن انجام کار ضب  سپرده حسن انجام تعهدات قرارداد و اخطار با فاصله یک ماه صورت می گيرد، با رعایت مًررات مربوط نسبت به لغو

 ایجاد هماهنگی های الزم کيبا  به شرکت طرف قرارداد معرفی می نماید. کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده خود جهت همکاری و -2-6

 ماه از محر اعيبارات تخصيص یافيه پرداخت نماید. اهی انجام کار در پایان هرکارفرما هزینه های انجام خدمات را طبق قرارداد پس از صدور گو -3-6

 . کارفرما ميعهد می شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اخييار شرکت طرف قرارداد -4-6

 : عهدات شرکت( 7ماده 

قانون کتار هيچگونته تعهتدی در ایتن زمينته       13اجرای تبصره یک ماده  در جز و کارفرمامی باشد  شرکتبه عهده  کليه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار -1-7

 نخواهد داشت .

 امکانات و تجهيزات را به ميزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قراداد به کار گيرد.، شرکت طرف قرارداد ميعهد می گردد نيروی انسانی واجدالشرای   -2-7

 یيد کارفرما می رساند انجام دهد.أطبق برنامه زمان بندی که به ت را خدمات موضوع قرارداد شرکت طرف قرارداد ميعهد می گردد که -3-7

 شرکت طرف قرارداد ميعهد می گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دوليی نمی باشد. -4-7

را در انجام وظایف موضوع قترارداد و تعيتين متزد و حًتوق کتارگران       يماعی و ...مين اجأشرکت طرف قرارداد ميعهد می گردد مًررات قانون کار و قانون ت -5-7

الزم به  ت های حر اخيالفات کارگری و سایر تعهدات قانونی کار را به  عهده می گيرد.أاجرای آراء مربوط به هي رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و

 ناشی از انجام موضوع قرارداد به عهده پيمانکار می باشد .  يکر است که کليه مسئوليت های حًوقی و جزائی

، صتلح  حيی بصورت وکالتت  را به هيچ عنوان و تحت هيچ شرایطی به اشخاص حًيًی و حًوقی دیگر شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد  -6-7

به طور یکطرفه فسخ و ضمانت نامه حسن انجام کار رأسا  توس  کارفرما ضب  و بته نفتع کارفرمتا    . در غير اینصورت قرارداد  کال  یا جزئا  ندارد نامه ، عًدنامه و ... را

 .برداشت خواهد شد و شرکت حق هر گونه اعيراضی در اینخصوص را از خود سلب می نماید

 د.روز کيبا  به کارفرما اعالم گرد 5وضعيت شرکت طرف قرارداد می بایسيی ظرف مدت در هرگونه تغيير  -7-7

مين اجيمتاعی رستيده استت بته     أیيد سازمان تأبيمه ماه قبر کارکنان خود را که به ت شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهيانه تصویر ليست پرداخت حًوق و -8-7

 کارفرما ارائه نماید.

 ی باشد.شرکت طرف قرارداد م هلغو یا اتمام قرارداد ، تسویه حساب قانونی کارگران به عهد صورت فسخ ، در -9-7
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 و یا در صورت درخواستت کارفرمتا   شرکت طرف قرارداد ميعهد می گردد برای نيروی انسانی شرکت ، در موارد ضروری که به سالمت افراد مربوط است -10-7

 کارت سالمت بهداشت ارائه نماید.

 .انجام دهدری کار( حرفه ای الزم را به کارگران خود)جهت واگذا شرکت ميعهد می گردد آموزش های تخصصی و -11-7

 .شرکت طرف قرارداد در مًابر دسيگاه پاسخگوست اخالق کارگران و کيفيت انجام کار آنان به عهده شرکت است و ضمانت حسن رفيار و -12-7

 ، حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد. کارفرماجاری ضواب  شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت  -13-7

بتر حستب صتالحدید     را جهتت نظافتت   و برنامته ریتزی کتارگران   سازمان متدیریت   4/12/83مورخ  223890/101بخشنامه شماره  هد است طبقعمي شرکت -14-7

 )هفيصد( مير مربع بکارگيری نماید. 700 با ميراژ کارفرما

بصتورت نًتد بته حستاب شتماره      را ر قرارداد درصد( مبلغ ک پنج%) 5به منظور حسن اجرای قرارداد و تضمين انجام تعهدات ، شرکت طرف قرارداد معادل  -15-7

یتا یتک فًتره ضتمانت نامته       و واریتز  خلخال شعبه  صادراته نزد بانک کدانشدا IR180190000000110981481004با شماره شبا  0110981481004

قرارداد  از تاریخ عًدماه  6و قابر تمدید به مدت  ماه12مدت به ................ ریال بانکی به شماره............ مورخ .............. بانک............... شعبه ............ به مبلغ معيبر

 پایان قرارداد قابر اسيرداد می باشد. برابر مًررات در مبلغ پرداخيی کسر و % )ده درصد( بابت حسن انجام کار از هر10معادل  به کارفرما تحویر داده است و ضمنا 

از بابتت ضتمانت حفتظ و نگهتداری بهينته       بشماره های .................. ) سری /....... ( سفيه )................ ریال ( ریال................... مبلغ شرکت طرف قرارداد   -16-7

رات وارده در این خصوص از محتر  ... که برای انجام موضوع قرارداد طبق صورتجلسه در اخييار وی می باشد، به کارفرما تحویر نمایدتا کليه خسا وسایر واموال و

نا  ظهتر  مذکور وسایر مطالبات شرکت طرف قرارداد وهمچنين درصورت مکفی نبودن از محر سایر دارائيهای شرکت وامضاءکنندگان ظهرسفيه جبتران گردد.ضتم  

 سفيه بایسيی به امضای صاحبان امضاء مجاز شرکت بصورت شخصيت حًيًی تنفيذ گردد.

 مين خسارت بر عهده شرکت طرف قرارداد است .أنگاری هر یک از نيروهای تحت اخييار شرکت و ایراد خسارت به واحد مربوطه تدر صورت سهر ا  -17-7

ی را بته  چنانچه نواقص یا معایبی در تجهيزات و وسایر کارفرما وجود داشيه باشد به نحوی که انجام موضوع قرارداد برای شترکت طترف قترارداد مشتکالت     -18-7

معایب مزبور باعث ورود خسارت اعم از جانی یا مالی به کتارگر یتا اشتخاص ثالتث شتود شترکت        ورد یا شرکت طرف قرارداد تشخيص دهد که نواقص ووجود آ

 ، مستئوليت حًتوقی و جزایتی    طرف قرارداد مکلف است موضوع را به صورت کيبی و در اولين فرصت ممکن به کارفرما اطالع دهد در صورت عدم اطالع کيبتی 

 حوادث پي  آمده برای کارگران یا اشخاص ثالث به عهده شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

 کليه کارگران شرکت طرف قرارداد باید در موقع کار به لباس ميحدالشکر مناسب ملبس باشند. -19-7

 اده نماید.شرکت موظف است کارگران مربوطه را حداقر نيم ساعت قبر از شروع وقت اداری در محر کار آم -20-7

 وتعاون مين اجيماعی ، امور اقيصادی و دارایی ، اداره کار أاسيرداد سپرده های شرکت طرف قرارداد در پایان قراداد منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان ت -21-7

 می باشد.سایر کسورات قانونی و همچنين پرداخت کليه مطالبات و مزایای کارگران تحت اخييار  اجيماعی و کسر رفاه

 کليه تعهدات شرکت طرف قرارداد در مراکزی که فعاليت شبانه روزی دارند باید به صورت شبانه روزی انجام گيرد.-22-7

ضمن ارائه في  حًوقی بايکر دقيق حًوق  شرکت طرف قرارداد مکلف است حًوق و دسيمزد کارگران تحت اخييار و سایر مزایای قانونی آنان را ماهانه و -23-7

 پرداخت نماید.    و حساب مشيركاز طریق بانک  صرفا مزایای مربوطه  و

یيتد  أیيد صالحيت به کارفرمتا معرفتی نمایتد در صتورت عتدم ت     أشرکت طرف قرارداد موظف است کارگران تحت امر خود را قبر از به کارگيری جهت ت -24-7

 اد حق بکارگيری ایشان را نخواهد داشت.صالحيت هر یک از کارگران فوق الذکر توس  کارفرما شرکت طرف قرارد
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بته   شرکت طرف قرارداد موظف است در گزین  افراد شاغر خود نهایت دقت را به عمر آورده و ضمن اخذ گواهی عدم سوء پيشينه و گواهی عدم اعيياد -25-7

 ئه نماید.، ليست اسامی آنها را بانضمام مدارك الزم به کارفرما ارا بکار گماردن  مواد مخدر قبر از

آن اطالع کامر دارد و حق هرگونته ادعتای بعتدی را از ختود     و پيوست های  فرم قرارداد،  اسيعالمشرای   کليه مفاد شرکت طرف قرارداد اقرار نمود که از -26-7

 ....... مورخ ............................ می باشد .و فرمهای پيوسيی آن جزء الینفک قرارداد شماره ......................... اسيعالمسلب می نماید. همچنين شرای  

 شرکت طرف قرارداد مسئول هرگونه حوادث احيمالی برای کارگران خود در حين انجام عمليات موضوع قرارداد می باشد. -27-7

، تنظيفتاتی را در   جهت اجترای عمليتات ختدماتی   عفونی کننده مورد نياز  شرکت طرف قرارداد موظف است ليست لوازم و مواد مصرفی تميز کننده و ضد -28-7

 کارفرما در تهيه و تعيين مواد مخيار است . زمان مناسب  به کارفرما اعالم نماید و همه روزه وسایر مورد اسيفاده را بررسی و کمبودها را بر طرف نماید ضمنا 

 سينه آنان توس  شرکت طرف قرارداد الزامی است . تهيه کارتهای مخصوص شناسایی برای کارگران با مهر شرکت و نصب آن بر-29-7

( از هر یک از کارگران ، شرکت طرف قرارداد مکلف است در اسرع وقت نسبت به اختراج کتارگر متورد نظتر     کارفرمادر صورت عدم رضایت  دانشگاه ) -30-7

به عهده شرکت طرف قرارداد است و شرکت طرف قرارداد حق به کارگيری که در این صورت کليه مسائر و مطالبات قانونی ميعلًه به کارگر اخراجی نماید اقدام 

 وی را در سایر واحدهای دانشگاه نخواهد داشت.

را پس از اختذ نظریته هستيه     نماینده تام االخييار از اشخاص مياهر ، ميعهد و مرد غير از کارگران شاغر در واحد مربوطهیک نفرشرکت تعهد می نماید که  -31-7

  ضمنا  نماینده شرکت بایسيی حداقر یک شيفت کاری در مرکز مسيًر باشد.نماید . انيخاب و معرفی  ین  دانشگاهمحيرم گز

،  شرکت طرف قرارداد ميعهد می شود در صورت عدم حضور کارگران تحت امر در محر ختدمت )بته هتر دليتر از قبيتر استيفاده  از مرخصتی استيحًاقی         -32-7

 ورات مربوطه را با به کارگيری افراد جایگزین انجام دهد . اماسيعالجی و غيبت و ...( 

ابتالغ و چنانچته    عمر ننماید کارفرما مراتب را به شترکت طترف قترارداد کيبتا      یا جزا  در صورتی که شرکت طرف قرارداد به هر یک از تعهدات خود کال  -33-7

و به هر قيمت ممکن نسبت بته انجتام آن قستمت از کتار انجتام نشتده        کارفرما حق دارد راسا  ظرف مدت تعيين شده پس از تاریخ ابالغ به تعهدات خود عمر ننماید

 معادل دو برابر هزینه مربوطه را از مبلغ مطالبات شرکت طرف قرارداد کسر نماید. اقدام نموده و

ردد شرکت طرف قرارداد موظف است که خدمات مورد نظتر را  چنانچه کارفرما ارائه خدمات موضوع  قرارداد را پس از انًضای مدت مًرر نيز خواسيار گ -34-7

 دسيمزد تا عًد قرارداد جدید ادامه دهد. حداکثر تا سه ماه بر اساس افزای  شورای عالی حًوق و

خواهد گرفت قرارداد کتار  شرکت طرف قرارداد موظف است حداکثر تا ده روز پس از عًد قرارداد با تمامی کارگرانی که در انجام امورات مربوطه به کار -35-7

اجيمتاعی و   رفتاه و تعاون حداقر زمان ممکن براساس طرح طبًه بندی مشاغر صادر و  یک نسخه از آن را به اداره کر کار  منعًد نموده واحکام حًوقی آنان را در

 یک نسخه به کارفرما تسليم نماید.

يی و ایمنتی و بهداشتيی و همچنتين انضتباط اداری و ستاعات کتار و مًتررات مربتوط بته          شرکت طرف قرارداد تعهد می نماید که کارگران مًتررات حفتاظ  -36-7

اشتخاص ثالتث را    جلوگيری از بروز حریق و امثالهم را به نحو کامر رعایت نموده و هرگونه خسارات مالی و جانی ناشی از عتدم رعایتت مفتاد فتوق بته کارفرمتا و      

 جبران نماید.

، بعد از ظهر و شب آماده به کار داشتيه   ت کليه کارگران خود را طبق برنامه تنظيمی از طرف کارفرما برای شيفت های صبحشرکت طرف قرارداد ميعهد اس-37-7

، تعطتيالت کتارگری و ستایر تعطتيالت و ایتام مرخصتی        باشد و در اخييار کارفرما قراردهد و تنظيم برنامه و به کارگمتاردن کتارگران در روزهتای تعطيتر رستمی     

 اید به نحوی باشد که هيچگونه کار اضافی برای واحد ایجاد ننموده و لطمه ای در انجام امورات جاری ایجاد ننماید.کارگران ب
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مًررات راجع به پرداخت حًوق و مزایای قانونی طرح طبًه بنتدی مشتاغر و صتدور احکتام حًتوق       شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت کليه قوانين و  -38-7

 پوش  خود می باشد.برای کارگران تحت 

  7-43ای هبنتد  در مطروحته ، امکانتات و تجهيتزات و ستایر امتور( بته رعایتت متوارد         قرارداد )موضوع کيفيت کار 1ماده شرکت طرف قرارداد در اجرای   -39-7

 ميعهد می گردد.قرارداد 

 الینفک قرارداد می باشد. جزو اسيعالم پيوسيهای شرای  شرکت در مفاد و -40-7

در انجام خدمات موضوع قرارداد به تفکيک شرح کار حتداقر تعتداد نيتروی انستانی را رعایتت       دو  رکت طرف قرارداد موظف است طبق جدول شماره ش -41-7

 نماید .

 ماه حًوق و مزایای پرسنر تحت پيمان خود را داشيه باشد. 2شرکت ميعهد می شود توانایی پرداخت حداقر  -42-7

 و  نظیفات: کیفیت امور خدما ی -43-7

 نظافت عمومی شامل:

نيتز خوشتبو    راه پله ها ، آسانسور ، نمازخانه ، سرویسهای بهداشيی ، ظرفشوئی ها ، آبدارخانه و قها ، پياده رو ، درب ورودی ساخيمان ، سالنها وتانظافت ا -1-43-7

 قبر از ورود کارکنان  صبح 7الی  30/6بر از ساعت  مواد شيميایی بو نمودن فضاها با اسيفاده از مواد بوگير و

 جابجایی اثاثيه و برف روبی پشت بام و محوطه ساخيمان ، پخ  اقالم توزیعی مابين کارکنان  -2-43-7

مبر ، موکت اطاقها  ،دلیصن انواع مخيلف روک  ،سًف  ،دیوارها  ،نظافت شيشه ها  نظافت محوطه باز ، خارج از ساخيمان ، پوش  انواع کف پوشها ، -3-43-7

 ، فرش ، پرده ها ، نگهداری گلدانها و موارد مشابه 

 سيساتی در ساخيمان از جمله در سرویسهای بهداشيی وگزارش نواقص به اداره خدمات واحد أکنيرل نواقص فنی و ت -4-43-7

موضوع قرارداد طبق اصول علمی در پریودهای زمانی مناسب با دقت الزم  مبارزه با کليه حشرات و جوندگان مويی ساخيمان های ،انجام امور سم پاشی  -5-43-7

ایی مناسب و معيبر که دارای رقت گند زدایتی باشتد بعهتده شترکت طترف      دسایر وسایر اداری با مواد گندز و عمر گندزدایی وضد عفونی سرویسهای بهداشيی و

 قرارداد می باشد .

 از این افراد حيی جهت نظافت وسایر اداری اسيفاده نگردد . مشخص انجام گرفيه و توس  افراد مجزا ونظافت سرویسهای بهداشيی بایسيی  -6-43-7

ها بصورت مجزا و همچنين حمر آنها به خارج از ساخيمان های مورد قترارداد بعهتده شترکت طترف      زبالهسایر  جمع آوری کليه زباله ها اعم از کاغذ و -7-43-7

 قرارداد می باشد .

 بازکردن لوله ها در صورت انسداد نيز به عهده شرکت طرف قرارداد می باشد . -8-43-7

 و تالش در محافظت و نگهداری از وسایر و ملزومات بخ  طبق چک ليستتحویر صحيح وسایر مربوطه در ابيدای هر شيفت  -9-43-7

 حضور در تحویر و تحول بخ  همراه با مسئول شيفت -10-43-7

 سرویس های بهداشيی و ...( –راهروها  –امور مربوط به نظافت عمومی بخ  مربوطه از قبير )نظافت اتاقها  انجام کليه -11-43-7

 انجام اسکراب و یا نظافت بخ  طبق برنامه تنظيم شده از طرف مسئول بخ  -12-43-7

 ها و مراکزم کليه امورات پاراکلينيکی یا انيًال به سایر بخ بيمار جهت انجابرانکارد و ویلچر و همراهیصحيح بيمار از تخت بهو انيًالنًر  -13-43-7

 های آزمایشگاهی و ... به محر مربوطه طبق نظر مسئولانيًال صحيح و به موقع تمام نمونه -14-43-7

 رعایت کليه موازین و مًررات انظباطی -15-43-7
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 صحيح انيًال آنها و نحوهصحيح حفظ اطالعات  ها و... به واحد مربوطه با رعایت اصولهانيًال تمام مدارك و اسناد بيمار از قبير پرونده ، کليش -16-43-7

 تحویر دارو ، تجهيزات پزشکی و لوازم انبار و انيًال صحيح آنها به بخ  مربوطه -17-43-7

 انيًال تمام تجهيزات پزشکی مورد نياز به باالی سر بيمار و یا واحد تجهيزات پزشکی -18-43-7

 محافظت و پاکيزه نگهداشين تمام تجهيزات پزشکی بخ  از قبير )ویلچر، برانکارد ، پایه سرم ، چهار پایه و ...( -19-43-7

 تفکيک صحيح و اصولی پسماندهای عفونی و غيرعفونی و انيًال صحيح به زباله سوز -20-43-7

 ه موقع آنها جهت عودت به بخ انيًال به موقع و صحيح البسه به واحد رخيشویخانه و تحویر ب -21-43-7

 ضد عفونی صحيح و اصولی سطوح و ابزارهای بخ  طبق موازین کنيرل عفونت -22-43-7

 مراقبت و حمر و نًر اصولی از اجساد با رعایت موازین تدوین شده -23-43-7

 مراقبت و حفاظت از وسایر و اموال بخ  خصوصا  در ساعات مالقات -24-43-7

 ر صحيح کپسولهای اکسيژن به جایگاه اکسيژن و تحویر و انيًال به بخ  مربوطهحمر و نً -25-44-7

 های آموزشی و جلسات برنامه ریزی شده از سوی مسئولين مربوطهشرکت در برنامه -26-43-7

 تالش در حفظ بهداشت و پاکيزگی محوطه و حفاظت و نگهداری صحيح فضای سبز محوطه -27-43-7

 و فعال در مواقع بحران طبق فراخوان بيمارسيانحضور به موقع  -28-43-7

 انجام سایر امورات محوله طبق نظر مسئول مافوق -29-43-7

 انجام مراقبيهای اوليه بيماران )تغذیه ، گاواژ ، دهانشویه ، حمام و ...( طبق نظر مسئول بخ   -30-43-7

 :بر اجرای قرارداد نظارت( 8ماده 

 ،  به طرف قرارداد معرفی می نماید .  امور عمومی را به عنوان ناظر ويت موضوع قرارداد ، واحد خدمات کارفرما حسب  کميت  و کيف -1-8

 و مدیر واحد مربوطه صورت می گيرد. اداریامور  رئيسیيد واحد خدمات ، أکليه پرداخت ها به طرف قرارداد با ت -2-8

 حسن اجرای قرارداد توس  شرکت و کارفرما  نظارت نماید و مشکالت به ناظر منعکس گردد. ناظر به کليه کارکنان و واحدها معرفی می شود تا بر  -3-8

 اعمال نماید. ناظر باید مکانيزم اجرای نظارت را با توجه به شيوه های علمی و مدیریيی مبينی بر نظر سنجی پي  بينی و -4-8

 شرایط عمومی قرارداد:( 9ماده 

 به قرارداد به کارفرما می باشد. و سایر کسورات قانونی مربوط، سازمان تأمين اجيماعی ق بيمه و ماليات های پرداخيی رسيد حارائه موظف به  شرکت  -1-9

تعتاون و رفتاه   مين اجيماعی و ستایر قتوانين و مًتررات مربتوط در برابتر وزارت کتار       أ، قانون ت در زمينه قانون کار کارگران شرکيیکارفرما در قبال مطالبات  -2-9

 مين اجيماعی و سایر مراجع قانونی يیرب  و يیصالح هيچگونه مسئولييی ندارد . أيماعی ، سازمان تاج

جتدول  در صورتيکه بر اساس گزارش کيبی کارفرما ، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کيفی کوتاهی و قصتور داشتيه باشتد. بتر استاس       -3-9

 شرکت طرف قرارداد کسر خواهد شد. از کارکرد  مربوط به اعمال جرایم

 فکس شود به منزله ابالغ تلًی ميگردد.  مندرج در قرارداد بصورت پست سفارشی ارسال یا، هرگونه نامه ای که از سوی کارفرما به آدرس شرکت  -4-9

قبر از بکتارگيری افتراد نستبت بته     رما این اخييار را دارد که و درمانی و واحدهای تابعه موضوع قرارداد کارف آموزشیبا توجه به شرای  ویژه حاکم بر مراکز  -5-9

 بررسی و تأیيد صالحييهای عمومی و نيز گزین  آنان اقدام نماید.

 ( نحوه حل اختالف:10ماده 
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هر یک از متوارد شترای  عمتومی    در صورتی که اخيالفی بين کارفرما و شرکت پي  آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عمليات موضوع قرارداد و یا تغيير و تفسير 

ه ارجتاع و نظتر   آیين نامه مالی و معامالتی دانشکد 94آن باشد، چنانچه طرفين نيوانند موضوع اخيالف را از راه توافق رفع نمایند، موضوع به کميسيون موضوع ماده 

 کميسيون برای طرفين الزم االتباع است .

 ( نحوه فسخ :  11ماده 

 د با کارفرما می باشد و در صورتيکه شرکت نيواند به تعهدات مورد اشاره در مين این قرارداد عمر نماید کارفرما می تواند پس از سه بارحق فسخ یکجانبه قراردا

 ضب  نماید. ع خوداخطار کيبی هر کدام به فواصر یک ماه ، نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام و سپرده حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار شرکت را به نف

  اختالفات احتمالی :  عارض قرارداد با دیگر اسناد و 12ماده 

 -تفاهم نامه کيبی مفاد این قرارداد می باشد در صورت تعارض بين قرارداد با دیگر اسناد و دالیر )اعم از با توجه به اینکه آخرین توافق و ابراز اراده طرفين،

 سند معيبر این قرارداد بوده و طرفين قرارداد بدون هيچگونه قيد و شرطی مکلف به اجرای ا بين طرفين( مالك عمر ومذاکرات شفاهی و مکاتبات بعمر آمده فی م

 .مفاد آن می باشند

 ( نشانی و آدرس طرفین قرارداد13ماده 

 نشانی کارفرما:  -1-13

 نشانی: 

 تلفن: 

 فاکس :                                                     نشانی پست الکيرونيک:                                        

 نشانی شرکت طرف قرارداد:  -2-13

 نشانی : 

 تلفن: 

 نشانی پست الکيرونيک:                                                                                             فاکس:

اه قانونی طرفين می باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلًی می شتود و در صتورت   نشانی های فوق به منزله اقاميگ-

فيته  عذر عتدم اطتالع پذیر   اینصورت کليه نامه ها ابالغ شده تلًی و غير مطلع نمایند. در ساعت یکدیگر را کيبا  48ظرف مدت حداکثر ، طرفين موظفند  تغيير نشانی

 نمی شود.

 مواد و نسخ قرارداد:  (14ماده 

نسخه حکم واحد را داشيه و به موجب ماده  5صفحه ای تنظيم ، امضاء و بين طرفين مبادله گردید و هر   7نسخه  5زیربند و در  30بند ،  63ماده ،  14این قرارداد در 

 قانون مدنی برای طرفين الزم االجرا می باشد. 10

 

 کارفرما         پیمانکار   
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 22/10/1337 عهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی  اریخ 

 (ره) خمینی)مرکز آموزشی و درمانی امام  )1398درسال غیر دولتیاز بخش  خرید خدماتمربوط به 

سيله تائيد می نماید که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دوليی مصتوب  این پيشنهاد دهنده با امضای يیر این ورقه، بدینو

فوق را متردود و تضتمين    اسيعالمحق دارد که پيشنهاد ارائه شده برای  گزار اسيعالمنمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا  1337دی ماه 

 را ضب  نماید. يعالماسشرکت در 

فتوق تشتخيص داده شتود و بعنتوان پيمانکتار، پيمتان مربوطته را امضتاء نمایتد و ختالف            استيعالم همچنين قبول و تایيد می گردد که هرگاه این پيشنهاددهنده برنده 

ت مذکور در قانون فوق هسيند، در ایتن پيمتان ستهيم و    اظهارات فوق در خالل مدت پيمان )تا تحویر موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعي

را ضب  و خستارت وارده را  يینفع نماید و یا قسميی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانينامه انجام تعهدات پيمانکار 

 . تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص کارفرما می باشد.در اثر فسخ پيمان و تاخير اجرای کار را از اموال او اخذ نماید

اتتب را بالفاصتله بته    این پيشنهاددهنده ميعهد می شود چنانچه در حين اجرای پيمان بدلير تغييرات و یا انيصابات در دسيگاه دولت مشتمول قتانون مزبتور گتردد، مر    

بدیهی است چنانچه این پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرمتا حتق   اطالع کارفرما برساند تا طبق مًررات به پيمان خاتمه داده شود. 

خيص ختود از امتوال ایتن    دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانينامه های مربوط را ضب  نماید، بلکه خسارت ناشی از فسخ پيمان و یا تاخير در اجرای کار را نيز بته تشت  

 خواهد نمود. پيشنهاد دهنده وصول

تهتای مربوطته متی    مضافا این پيشنهاددهنده اعالم می دارد که به مجازاتهای ميرتب بر ميخلفين از قانون فوق آگاهی کامر دارد و در صورت تخلتف مستيحق مجازا  

 باشد.

 

  اریخ:                                                      نام پیشنهاددهنده:

 و سمت وامضای صاحبان مجاز و  عهدآورو مهر پیشنهاد دهنده نام و نام خانوادگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  13 صفحه 

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 نمونه فرم رویت و بازدید از محل اجرای کار

 

 شهرستان خلخالعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  به : دانشکده

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

 

 خمیندی )مرکز آموزشدی و درمدانی امدام     1398 درسال غیر دولتیاز بخش  خرید خدماتاحيراما  بدیوسيله گواهی می شود این شرکت از محر  

بتدیهی  يمتت اقتدام نمتوده استت .     موجود مربوطه را به دقت مورد بررسی قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پيشنهاد ق اسنادبازدید کامر بعمر آورده و  ((ره)

 است ميعاقبا  این شرکت هيچ گونه ادعایی در مورد عدم اطالع از جزئيات کار نخواهد داشت.

 

  اریخ  مهر و امضای مجاز شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  14 صفحه 

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار

 )کاربرگ شماره یک (

 ................ کدپسيی............................... با شناسه حًيًی / حًوقی ..................................... به نشانی .................................................نظر باینکه ............................

 ..................... شرکت نمایدمایر است در ارجاع کار/ مناقصه / مزایده ..........................................

... برابر مبلغ............................................. / ارز تضتمين تعهتد متی نمایتد     ..................... از ............................................ در مًابر ..............................................

اقع شده و موضتوع ارجتاع کتار در پایگتاه     .................................... به ............................... اطالع دهد که پيشنهاد شرك کننده نامبرده در مورد قبول وچنانچه .....

م تعهتتدات استتينکاف نمتتوده استتت ، تتتا ميتتزان اطتتالع رستتانی مناقصتتات / معتتامالت درج شتتده و مشتتاراليه ا ز امضتتای پيمتتان مربتتوط بتتا تستتليم ضتتمانت نامتته انجتتا 

نماید به محض دریافت اولين تًاضای کيبی واصله از سوی ................................. ...................................... ریال / ارز هر مبلغی را که ................................. مطالبه 

.................. کاف یا اقامه دلير و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشيه باشد در وجه یا حواله کرد .....................اینکه احيياجی به اثبات اسين

 بپردازد .

ت بنابه درخواست کيبی ........................................... برا ی مدت اعيبار این ضمانينامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز ..................... معيبر می باشد این مد

................................موجتب ایتن   مدت سه ماهه دیگر قابر تمدی است و در صورتيکه ........................... نيواند یا نخواهد مدت این ضمانينامه را تمدید کند ویتا . 

مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شتده  و ....................... را موفق به تمدید ننماید ...........................................ميعهد است بدون اینکه احيياجی به  تمدیدرا فراهم نسازد

 در این ضمانينامه را در وجه یا حواله کرد ....................................... پرداخت کند.

ضمانينامه در سر رسيد خود به خود باطر و از درجه اعيبار ستاق  استت اعتم از    بلغ این ضمانينامه در مدت مًرر از سوی ..............................مطالبه نشود ، چنانچه م

 اینکه مسيرد گرد یا نگردد 

د ارجاع کار و اگهی در روز نامه کثير االنيشتار مستير خواهتد بتود در صتورت      در صورتی که مدت ضمانينامه بي  از سه ماه مد نظر کار فرما با اعالم در اسناد فراین

 موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد ضب  ضمانينامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  15 صفحه 

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 ضمانتنامه انجام  عهدات

 )کاربرگ شماره دو (

........................... ............................ به نشانی ......................................................................... کدپسيی.......نظر به اینکه ............................ با شناسه حًيًی ..........

........... که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات / معامالت به نام ...................................... اطالع داده است قصد انعًاد قرارداد .......................

........................... ریال ........................................... برای مبلغ ......درج شده را با نام ...................................................... دارد از .................................. در مًابر 

........... کيبا  و قبر از انًضای / ارز به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یاد شده به عهده می گيرد تضمين و تعهد می نماید در صورتيکه .......................

که ....................................... از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا سررسيد این ضمانينامه به ............................. اطالع دهد 

تًاضای کيبی واصله از سوی به محض دریافت اولين  ميزان ....................................... ریال / ارز هر مبلغی را که .......................................... مطالبه کند

مجاری قانونی و قضایی داشيه باشد ، با يکر نوع .................................... با تأیيد وزیر یا باالترین مًام کارفرما بدون انکه احيياجی به صدور اظهار نامه یا اقدام از 

 ................... بپردازد.تخلف در وجه یا حواله کرد ....................................

.................................... قبر از پایان وقت مدت اعيبار این ضمانينامه تا آخر وقت اداری روز ..................................... است و بنابه درخواست کيبی واصله ..........

ابر تمدید می باشد و درصورتيکه ................................... نيواند یا نخواهد مدت این ضمانينامه را تمدید اداری روز تعيين شده ، برای مدتی که درخواست شود ق

....... حاضر به تمدید نماید ......................... .....................کند و یا ............................................................ موجب این تمدید را فراهم نسازد و نيواند ................

 .... پرداخت کند .ميعهد است بدون آنکه احيياجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد .................................

 ریزی کشور برسد.درصورت ضب  ضمانينامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  16 صفحه 

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 ضمانتنامه پیش پرداخت 

 )کاربرگ شماره سه (

يی.................................. ..................................................... کدپسنظر به اینکه ............................ با شناسه حًيًی ...................................... به نشانی ....................

ر در پایگاه اطالع رسانی مناقصات / معامالت درج شده به نام ...................................... اطالع داده است که قرارداد  .................................. که موضوع ارجاع کا

ه عنوان پي  پرداخت به ................ منعًد نموده و قرار است مبلغ ................................................................... ریال / ارز برا با ......................................

درصورتيکه ................................ کيبا  به ..................................... اطالع دهد .................................................... پرداخت شود..................................  ميعهد است 

 ي  پرداخت مسيهلک نشده را به محضکه خواسيار بازپرداخت مبلغ پي  پرداخت داده شده به .................................................... است هر مبلغی تا ميزان پ

 دریافت اولين تًاضای کيبی واصله از سوی .................................... بپردازد 

وقت اداری ................................ قبر از پایان اعيبار این ضمانينامه تا آخر وقت اداری روز ..................................... است و بنابه درخواست کيبی واصله ..............

هد مدت این ضمانينامه را تمدید کند و روز تعيين شده ، برای مدتی که درخواست شود قابر تمدید می باشد و درصورتيکه ...................................... نيواند یا نخوا

هم نسازد و نيواند ............................................ حاضر به تمدید نماید ................................ یا ............................................................ موجب این تمدید را فرا

 . .... پرداخت کندميعهد است بدون آنکه احيياجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد .................................

ه است طبق نظر کيبی .............................. مبلغ این ضمانينامه بنا به درخواست کيبی ............................................ که در آن مبلغ پي  پرداخت واریز شده درج شد

.................... به ................................................ در مورد مبلغ پي  پرداخت واریز که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویر نامه اسيعالم ........................

................. دل مبلغی که ................شده واصر گردد، تًلير داده می شود ودر صورت عدم وصول پاسخی از سوی ............................................... ضمانينامه معا

غ آن به صفر تًلير داده اعالم نموده است تًلير داده خواهد شد . درصورتيکه تمام مبلغ این پي  پرداخت به ترتيب تعيين شده در این ضمانينامه واریز گردد و مبل

 يرد گردد یا نگردد.شود این ضمانينامه خود بخود باطر و از درجه اعيبار ساق  است ، اعم از اینکه اصر آن به بانک مس

 درصورت ضب  ضمانينامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  17 صفحه 

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار

 )کاربرگ شماره چهار (

... .... به نشانی ......................................................................... کدپسيی...............................نظر به اینکه ............................ با شناسه حًيًی ..................................

رز از طرف ........................................ به عنوان اسيرداد ا به نام ...................................... اطالع داده است مًرر است مبلغ ........................................... ریال /

 به کسور حسن انجام قرارداد ............................... که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات / معامالت درج شده 

، .......................................... ميعهد است در ..................................  شود از این رو پس از پرداخت وجه مذکور به پرداخت ...................................................... 

....... اطالع دهد که ....................................... از اجرای .......این ضمانينامه به ....................صورتی .........................................  کيبا و قبر از انًضای سر رسيد 

....................................... ریال / ارز هر مبلغی را که .......................................... مطالبه  مبلغهریک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا 

نکه احيياجی به صدور اظهار نامه یا اقدام از مجاری قانونی و قضایی بدون آمحض دریافت اولين تًاضای کيبی واصله از سوی .................................... کند به 

 داشيه باشد در وجه یا حواله کرد ....................................................... بپردازد.

......................... قبر از پایان وقت این ضمانينامه تا آخر وقت اداری روز ..................................... است و بنابه درخواست کيبی واصله .....................مدت اعيبار 

......................... نيواند یا نخواهد مدت این ضمانينامه را تمدید اداری روز تعيين شده ، برای مدتی که درخواست شود قابر تمدید می باشد و درصورتيکه ..........

............. ............................ حاضر به تمدید نماید ............کند و یا ............................................................ موجب این تمدید را فراهم نسازد و نيواند ................

 .... پرداخت کند .ميعهد است بدون آنکه احيياجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد .................................

 درصورت ضب  ضمانينامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  18 صفحه 

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 لبات به جای ضمانتنامه أیید مطا

 ( پنج)کاربرگ شماره 

..... ..................................................... کدپسيی.............................نظر به اینکه ............................ با شناسه حًيًی ...................................... به نشانی ....................

الع رسانی مناقصات / معامالت درچ شده نزد می پذیرد که مبلغ تأیيد شده زیر بعنوان ضمانينامه .......................................... که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اط

از ................................................ کسر و منظور گردد .نحوه ضب  و اسيرداد مطابق  ............................................... از مطالبات تأیيد شده و پرداخت نشده وی

 آئين نامه تضمين معامالت و شرای  قراردادی است .

 ........................................ نام و نام خانوادگی مهر / امضا / امضاهای اسناد تعهد آور 

 تب  با معامالت : ...............................................شماره طرح / پروژه مرتب  با موضوع مطالبات :موضوع قرارداد مر

 شماره و تاریخ قرارداد مرتب  با موضوع مطالبات :

 . پرداخت های قبلی به ......................................................کر مبلغ کارکرد یا حق الزحمه مرتب  با موضوع مطالبات : .................................................

 ................................................................مانده قابر پرداخت قبر از کسور : .............................................................................................

 .................................. مانده پرداخت پس از کسور پي  پرداخت وعلی الحساب و ... به حروف :...............................................................

 مانده پرداخت پس از کسور پي  پرداخت و علی الحساب ... به عدد : 

 کارفرما : امضا و تأیيد مًام مجاز 

 امضا و تأیيد يیحساب : 

 

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

 در صورت ضب  ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  19 صفحه 

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 1جدول شماره  

 

 بیمارستان خلخال 1398نامه شرکت در مناقصه خرید خدمات و  نظیفات در سال  ضمانت جدول مربوط به

 

حجم کار برای هر مقدار   نام واحد ردیف 

 شبانه روز 
 مبلغ  ضمین

 ریال200/492/285 متر مربع 300/13 مرکز اموزشی و درمانی امام خمينی ) ره( خلخال 1

 

 

 

 

      جدول مربوط به شروع کار بصورت شبانه روزی  

 2جدول شماره 

 ا مام قرارداد شروع قرارداد  حجم کار برای هر شبانه روز عنوان شاغل  ردیف

مرکددز آموزشددی درمددانی امددام خمینددی )ره(  1

 خلخال

 29/12/1398 01/01/1398 متر مربع 300/13

و برنامده ریدزی   سدازمان مددیریت    4/12/83مدور    223890/101هد است طبق بخشنامه شماره عمت شرکتقرارداد  7-14با  وجه به بند  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21از  20 صفحه 

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 3جدول شماره 

 جریمه مربوط به عدم رعایت مفاد قرارداد 

 عنوان فعالیت ردیف
مبلغ جریمه 

 به ریال
  وضیحات

 به ازای هر روز گزارش 600 000 االخييار به واحد موضوع قراردادعدم معرفی نماینده تام  1

 به ازای هر نفر گزارش 100 000 تهيه نکردن کارت سالمت بهداشت برای کارگران 2

 به ازای هر مورد گزارش 200 000 مطلوب نبودن برخورد و رفيار کارگران شرکت با ارباب رجوع و کارکنان 3

 به ازای هر مورد گزارش  800 000 ردن از لباس ميحد الشکرعدم تهيه یا اسيفاده نک 4

 به ازای هر مورد گزارش  300 000 عدم حضور به موقع کارگران در محر کار 5

 به ازای هر مورد گزارش  400 000 عدم صدور به موقع قرارداد کارگران تحت پوش  6

 به ازای هر مورد گزارش  600 000 تأخير ، غيبت و تعيين نکردن جانشين برای کارگران 7

 به ازای هر مورد گزارش 160 000 نامطلوب بودن رعایت مًررات بهداشيی ، حفاظيی و امنييی 8

 به ازای هر مورد گزارش  300 000 7-43-30الی  7-43-1عمومی موضوع بند نامطلوب بودن نظافت  9

 ازای هر مورد گزارشبه  1 000 000 تأخير در تهيه ليست حًوق و مزایای کارگران 10

 به ازای هر مورد گزارش 1 000 000 ارائه اطالعات غير واقعی در خصوص حًوق و مزایای کارگران 11

 به ازای هر مورد گزارش 400 000 تأخير در ارائه اطالعات درخواسيی از شرکت 12

 ر مورد گزارشبه ازای ه 1 000 000 هرگونه درخواست وجه اعم از پول نًد، چک، سفيه و ... 13

 

 

 

 4جدول 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 

 

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

، تعهدنامه عدم  اسيعالميت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامر و پذیرش تعهد اجرا و مسئولاینجانب ، 

-1397 درسال غير دوليیاز بخ   خرید خدماتجهت  اسيعالمدر معامالت دوليی و به طورکلی تمامی مدارك و اسناد  شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت

و  اسيعالمکامر از محر کار و با اطالع از جميع شرای  و عوامر موجود از لحاظ انجام کارهای مورد  و پس از بازدید بيمارسيان امام خممينی ) ره( خلخال 1396

 خواهدبود پيشنهاد می نمایم که: اسيعالمبعهده برنده  اسيعالماینکه هزینه آگهی 
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 ماهه 5مبلغ پيشنهاد  مبلغ پيشنهادی ماهانه حجم کار نام واحد فردی

 مرکز اموزشی و درمانی امام خمينی ) ره ( خلخال 1
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 متر مربع 
  

  جمع کل 

 

 لریا.........................................................................................      )به عدد(مبلغ ماهانه 

 انجام دهم. ریال..................................... .............................................................................................................................     )به حروف(مبلغ ماهانه 

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

 انجام دهم. ریال... ...............................................................................................................................................................     مبلغ ساالنه )به حروف(

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

 

  اریخ :                                                             پیشنهاددهنده شرکت

 نام و نام خانوادگی و سمت دارنده امضاء مجاز و عهدآور

 یمت برگ پیشنهاد ق


