
 
  دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

           
 مزايدهاسناد 

 قزوينويژه محمدزاده کلینیک داروخانه واگذاری 
 

 تذکرات مهم :
 
ـ درصورتیکه مزایده گر فردی حقیقی باشد می بایست کلیه اوراق و اسناد مزایده به امضاء و مهر )ممهور به مهر نظام پزشکی( ایشان 1
رسد و درصورتیکه مزایده گر فردی حقوقی باشد می بایست کلیه اوراق و اسناد مزایده ممهور به مهر شرکت و به امضاء فرد یا افراد ب

 گر باشد.مجاز )طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت( مزایده
که در صورت ناقص بودن مدارک و یا مهر  گر ارایه گردد باید توسط مزایدهـ تمامی مدارک و مستندات درخواستی در اسناد مزایده ، می2

 کننده مختار است .و امضا نشدن اسناد مزایده ، کمیسیون در رد پیشنهاد شرکت
 شرکت کننده، برگزار و پاکات بازگشایی و تعیین برنده انجام خواهد شد. سهـ مزایده با وجود و حداقل 3
طالعات دیگردر اسناد این مزایده ، مزایده گران به این موضوع توجه ویژه با توجه به اعالم شناسه ملی دانشگاه علوم پزشکی و ا -4

داشته باشند که در صورت اخذ ضمانتنامه جهت ارائه وثیقه شرکت در مزایده می باید ضمانتنامه به نام ذینفع اعالمی در اسناد مزایده 
 گان مفتوح نخواهد شد.صادر گردد که در صورت عدم رعایت این موضوع پاکات ب و ج این شرکت کنند

  .شرکت کنندگان  به هیچ وجه مجاز به تایپ و ایجاد تغییرات و یا جابجایی در  فرم های این اسناد نمی باشند -5
در صورت مشاهده ایجاد هر گونه  تغییر و یا جایگزینی در اسناد مزایده و فرم های آن بخصوص  در برگه های پیشنهادی قیمت و  -6

 .مزایده گران ، قیمت پیشنهادی مورد قبول نخواهد بودضمائم آن توسط 
ای پیش از بازگشایی پاکات در گران جلسه مزایدهو همچنین جوابگویی به سؤواالت  مزایده برای توجیه و تشریح موضوع و اسناد -7

خیابان نواب شمالی ساختمان  دانشگاه واقع به نشانی قزوینپشتیبانی خدمات  مدیریت در سایت 10/11/1310تاریخ  12الی  11ساعت 
 .است  مزایده با ارائه معرفینامه بالمانعکه شرکت در این جلسه برای تمامی خریداران  گرددشماره یک ستاد  برگزار می

 

 



 

 

 
 
 
 
 

  
 دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي درماني قزوين و
 

 

 مزايده در اسناد اين  مدارک ارايه شده

 مزایده نامه شرکت درـ دعوت*
 مزایدهـ شرایط شرکت در *

 ن قرارداد منعقد خواهد شد(آنمونه قرارداد )که پس از برنده شدن طبق *ـ 
 *ـ شرایط خصوصی 

 برگ پیشنهاد قیمت -*
 ....( الضمان و، انجام تعهدات، استرداد کسور وجهمزایدهها )شرکت در نمونه ضمانتنامه *ـ
 ا شامل:ه نمونه فرم بیمه نامه وتعهد نامه -*

 هیأت وزیران 1337مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  ـ فرم منع
 ـ پرسشنامه اطالعات شرکت

 و یا کار مشابه  می قراردادخوداظهاری اعالـ 
 )براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت( ـ فرم اعالم نمونه مهر شرکت و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت

 مزایدهه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در فرم ارای-
 ـ فرم تعهد بیمه یا قسمتی از کار که موردنظر کارفرما باشد

 برگه مشخصات حقوقی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی قزوین  -*
های علوم و دانشکدهها نامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئینوانواع تضمین تضمینات *ـ دستورالعمل

 پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
آیین نامه تاسیس اداره  15ماده 4آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها ، ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها ، تبصره  -*

 سیس اداره داروخانه ها آیین نامه تا 15ماده 4داروخانه ها و اصالحیه ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها پیرو تغییرات تبصره 
 

 



 
 
 
 

 

 :نمايد  مزايدهبايست منضم به اسناد  گر مي مزايدهمدارکي که 

  .باشد حقوقی یتشخصمزایده گر دارای اگر  -1

 ( .) که در موضوع اساسنامه به تاسیس داروخانه اشاره شده باشدتصویر کامل اساسنامه -*
 تصویر اگهی تاسیس-*
  تصویر اخرین اگهی تغییرات-*
 ارایه تصویر گواهینامه مالیات ارزش افزوده  -*
 ارایه تصویر کد اقتصادی  -*
 ارایه تصویر شناسه ملی -*

منظر قانونی وحقوقی هیچ منعی برای شرکت در مزایده و انعقاد قرارداد با دانشگاه را نداشته  اشخاص حقوقی می باید از توضیح مهم:
شرایط  گرددمشخص  ،انه از معاونت غذا و دارو را داشته باشند که پس از برنده شدنو دارای شرایط ضوابط تاسیس داروخ باشند

وثیقه اخذ شده در هر مرحله ) شرکت در مزایده و یا وثیقه حسن انجام تعهدات ( به نفع طرف اول ضبط  نداردضوابط تاسیس داروخانه 
 .میگردد

  .اگر شرکت کننده در مزایده شخص حقیقی  باشد-2

  .الزامی است حقیقی  شخص کننده شرکت در شهر قزوین تصویر شناسنامه ، کارت ملی و تصویر پروانه تاسیس داروخانه  ارائه -*
از معاونت غذا و دارو را در شهر قزوین  و دارای شرایط ضوابط تاسیس داروخانه داروسازگران حقیقی الزاماً باید  مزایده توضیح مهم:
شرکت در وثیقه وثیقه اخذ شده در هر مرحله )  ،دن وعدم دارا بودن شرایط ضوابط تاسیس داروخانهکه پس از برنده شداشته باشند 

 مزایده و یا وثیقه حسن انجام تعهدات ( به نفع طرف اول ضبط میگردد .

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

     

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين    
 

 

 

 مزايدهدعوتنامه شرکت در
 



  

 دانشگاه علوم پزشكي               

 خدمات بهداشتي درماني قزوين و        
 

 مزايدهدعوت نامه شرکت در 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین گزار: مزایده
 زایدهذیصالح دارای شرایط اعالمی در اسناد این م افراد حقیقی و حقوقی گر: مزایده

 ای لهمرحیک عمومی  :مزایدهنوع 
 با مشخصات مشروحه ذیل شرکت نمائید.ای  مزایدهکند در شما دعوت می دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین از

 :ها و منبع اعتبارمجوز -*

 .ـ تمامی مجوزهای الزم برای انجام کار اخذ شده است
 :مزایده موضوع -*

متر مربع واقع در طبقه همکف ساختمان کلینیک ویژه محمدزاده پونک که تمامی  31تقریبی باب اطاق به مساحت یک ـ عبارت است از واگذاری 
متر سرامیک و باالی آن رنگ می باشد و دارای امتیازات آب ، برق و گاز و با امکانات حرارتی و برودتی و  2/1 اتاقها کف سرامیک و دیوارها نیز تا

  .راراتی و برودتی به بخش خصوصی واگذار می گرددبدون هزینه های آب و برق و گاز و امکانات ح
برنده نفر اول مزایده می باید به میزان مبلغ پیشنهادی خود باشد و  کسورات متعلقه به قرارداد برعهده برنده مزایده می کلیهتوضیح مهم: 

 ماهانه به طرف اول پرداخت نماید .
 ـ مدت اجرای قرارداد :*

 میباشد . 31/11/1311لغایت  11/11/1310تاریخ کامل شمسی از یکسال قرارداد واگذاری زمان ـ مدت 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینـ کارفرما:*
 - ـ مشاور پروژه:*

 ـ دستگاه نظارت:*
 این اسناد براساس مفاد اعالمی در تصویر قرارداد ضمیمه نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد طرف دوم به عهده گروه نظارت  -

میباشد اما نظارت عالیه بر عملکرد  طرف دوم و تصمیم گیری برعهده کمیته ای مرکب از نمایندگان معاونت غذا و دارو ، معاونت 
می باشد که با درخواست هر یک از اعضاء تشکیل جلسه خواهد کلینیک درمان ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیر 

  .داد
بنام سپرده غیرقابل برداشت نزد بانک رفاه مستقر در  37160551حساب  که باید به شمارهریال  511.111به مبلغ :مزایدهاد قیمت اسن *ـ

 ارایه گردد. مزایده ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و رسید آن تحویل واحد امور قراردادها گردد تا اسناد 
صورتهای مشروحه ذیل، صرفاً در پاکت الف به دستگاه  ریال که باید به یکی از112.111.111بمبلغ : مزایده*ـ مبلغ تضمین شرکت در 

 گزار تسلیم شود.زایدهم
نامه صادر شده از سوی مؤوسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از های دولتی و یا ضمانتنامه صادر شده از بانکضمانتالف:

ماه از تاریخ 3باید دارای مدت اعتباری به مدت نامه میار که این ضمانتگزمزایده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع 
 مزایدههای پیوست اسناد باید طبق فرمنامه میچنین ضمانتماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و هم 3افتتاح پیشنهادها بوده و برای 

 ..تنظیم شده باشد



زد بانک رفاه کارگران شعبه مستقر در زایده نم سپرده شرکت در بنام 37167331بانکی بابت واریز به حساب شماره  رسیدب:
خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی و ساختمان شماره یک)ستاد( ، ادارات مجتمع نواب آدرسقزوین به علوم پزشکی دانشگاه

 درمانی قزوین

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. مزایدهبه پیشنهادات فاقد تضمین شرکت در  -
 :تعهدات حسن انجام و میزان و نحوه اخذ تضمین مبلغ *ـ

درصد قیمت  11به میزان گزار  ز عقد قرارداد وثیقه مورد قبول مزایدها باید قبال به منظور حسن اجرای تعهدات برنده مزایده می -
تحویلی بصورت سالم قابل  ارائه نماید که این وثیقه پس از اتمام قرارداد و تحویل مکان و اموالپیشنهادی خود در وجه طرف اول 

  .استرداد می باشد
الزم  15/11/10  لغایت پایان ساعت اداری تاریخ  27/11/10تاریخ های اداری از در ساعت مزایدهاسناد  :مزایدهزمان فروش اسناد  *ـ

 ه( و در روزهای پنج) چهارده و پانزده دقیق11/11پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت باشد به توضیح می

 .باشد) سیزده و پانزده دقیقه(  می11/11شنبه 
ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  –قزوین، مجتمع ادارات نواب : مزایدهنشانی محل فروش اسناد  *ـ

 واحد امور قراردادها -بهداشتی درمانی قزوین
 توانند در ساعت می مزایدهخریداران اسناد مزایده جهت اطالع و بازدید از مکان موضوع  از :مزایدهموضوع  مکان ه بازدید ازـ*ـ جلس

 بازدید بعمل آورند. مزایدهاز مکان موضوع محمدزاده ویژه کلینیک  مراجعه و هماهنگی با مدیریت ضمن 7/11/10 تاریخصبح 11
و کار و عواقب و مخارج ناشی از آن ندارند  مزایدهاز محل موضوع  گونه مسؤولیتی در خصوص بازدیدکارکنان و عوامل وی هیچ گزار،مزایده

تلقی  مزایدهعنوان جایگزینی برای اسناد است و نباید به مزایدهاز شرایط کارهای موضوع  مزایدهتر شدن چرا که این بازدید در راستای آگاه
ای مکتوب به اسناد کند مگر آن که طی الحاقیهایجاد نمی مزایدهدراین بازدید تعهدی برای  مزایدهشود. اطالعات شفاهی ارایه شده ازسوی 

 افزوده شود. مزایده
ای پیش از گران جلسه مزایدهو همچنین جوابگویی به سؤواالت  مزایدهبرای توجیه وتشریح موضوع واسناد  *ـ جلسه پرسش و پاسخ:

. که در صورت ایجاد گردددانشگاه برگزار میپشتیبانی دمات خ مدیریتسایت  در 0/11/10تاریخ  12الی  11ساعتبازگشایی پاکات در 
اعالم می شود و این تغییرات جزء  مزایدهاین جلسه این موضوع بصورت مکتوب به تمامی خریداران اسناد  پیرو مزایدهتغییرات در اسناد 

 خواهد بود  مزایدهاسناد 
نیستند الزامی است که مراتب را بصورت  مزایدهکه  مایل به شرکت در  کلیه شرکت های خریدار اسناد: زمان و نحوه اعالم انصراف*ـ 

 د.نبه واحد امور قراردادها اطالع ده 120-33355162شماره فاکس  11/11/10 حداکثرتاآخر وقت اداری تاریخ مزایدهکتبی پس ازخریداسناد

 یافتن این زمان محل دریافت پیشنهادها به ه پس ازپایانکباشد می 10/11/10تاریخ  پایان وقت اداری*ـ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها 

) چهارده و 11/11پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت  گران پاکات دریافت نخواهد نمود. مزایدهوجه از  هیچ
 .باشد) سیزده و پانزده دقیقه(  می11/11شنبه  پانزده دقیقه( و در روزهای پنج

بهداشتی  خدمات دانشگاه علوم پزشکی و )ستاد( ساختمان شماره یک مجتمع ادارات نواب،، قزوین پیشنهادها: یمتسل محل *ـ نشانی
 درمانی قزوین، دبیرخانه اداره حراست دانشگاه.

ه ـــریزی ارایویل فیش واـاز و پس از تحــر و امضاء مجـنامه معتب به فرد مجاز یا نماینده شرکت با ارایه معرفی مزایدهمدارک  *ـ اسناد
 گردد. می

 .باشدمی 11/11/10 صبح  تاریخ11 ساعترأس  مزایدهجلسه کمیسیون  *ـ زمان جلسه بازگشایی پاکات :
در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه واقع در قزوین، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و 

 .ن بازگشایی و خوانده شده و متعاقباً اعالم نتیجه خواهد شدخدمات بهداشتی درمانی قزوی
 .تماس حاصل نمائید امور قراردادها -12033375164توانند با شماره تماس  هرگونه سوال میداشتن صورت  در -*



 

  
 دانشگاه علوم پزشكي 

 خدمات بهداشتي درماني قزوين و       

 
 
 
 

 مزايدهشرايط شرکت در



 مزايده شرايط 
 

 :مزايده موضوع 

کنندگان در  باید از سوی شرکت می مزایدهذکر شده است شرایط مشروحه ذیل نیز در این  مزایدهعالوه بر مراتبی که در دعوتنامه این 

 .مورد توجه و اهتمام قرار گیرد مزایده

شده که محتوی  پاکت سر بسته الک و مهر را دریک مزایدهگزار در اسناد  مزایدهباید مدارک الزم اعالمی  مزایدهـ داوطلب شرکت در 1

ج ) هرکدام از این سه پاکت خود بطور جداگانه الک و مهر شده باشد( می باشد به ترتیب بندهای بعدی ذیل  و ب سه پاکت جداگانه الف،

و نشانی قانونی و صحیح  ، ناممزایدهالذکر تنظیم و در موعد مقرر به این دانشگاه تسلیم نماید در روی پاکت فوق الذکر باید موضوع 

پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با امضائ و مهر خود واعالم ساعت و تاریخ وصول به دبیرخانه اداره 

 حراست دانشگاه تحویل نماید.

الذکر ذیل 6 و 5 و 4 مدارک مشروحه در بندهای و ( تمام اسنادمزایدهشرایط 1 )اعالمی در بند مزایدهـ منظور از مدارک الزم و پیشنهاد 2

 باشد که حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت الف ، ب و ج قرار داده می شود.می

و  مزایدهقرار داده شده است . باید بر طبق شرایط  مزایدهگزار در اختیار متقاضی شرکت در  مزایده،که از طرف مزایدهو مدارک  ـ اسناد3

های )الف ، ب و ج همگی  یز سایر دستورالعملها و مقررات ، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتدعوتنامه آن و ن

 در یک پاکت دیگر و کلی قرار داده شده است به این دانشگاه تحویل گردد.

 از ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتند1

 تهیه گردد. مزایدهکه طبق شرح مندرج و اعالمی در دعوتنامه  مزایده تضمین شرکت در -1-4

باشد تکمیل فرم ارایه گری بصورت واریز نقدی و فیش واریزی میمزایدهاز سوی  مزایدهکه وثیقه شرکت در صورتی : در1نکته مهم

در  مزایده میل شدن، به همراه وثیقه شرکت درباید این فرم پس از تکالزامی است که می مزایدهاطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در 

 .گرددالذکر انجام میپاکت الف ضمیمه گردد و عودت وثیقه مزبور در صورت برنده نشدن فقط در صورت تکمیل فرم فوق

-ضمانت تنشدن عود باشد در صورت برندهمی نامهگری بصورت ضمانتزایدهاز سوی م مزایده که وثیقه شرکت درصورتی در: 2نکته مهم

 گیردنامه ازسوی شرکت و ارایه تصویر کارت ملی فرد گیرنده ضمانت نامه صورت مینامه فقط باارایه معرفی

 ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتنداز:1

 نامه شرکت در مزایدهدعوت -1-5

 شرایط شرکت در مزایده -2-5

 شدن طبق آن قرارداد منعقد خواهد شد ( نمونه قرارداد )که پس از برنده -1-1

 شرایط خصوصی  -4-5

 برگ پیشنهاد قیمت -5-5

 الضمان و ....(، انجام تعهدات، استرداد کسور وجهمزایدهها )شرکت در نمونه ضمانتنامه -6-5

 نمونه فرم بیمه نامه وتعهد نامه ها شامل : -7-5

 هیأت وزیران 1337دولتی مصوب دیماه فرم منع مداخله کارکنان دولت در معامالت  -1-7-5



 پرسشنامه اطالعات شرکت -2-7-5

 و یا کار مشابه  خوداظهاری اعالمی قرارداد -3-7-5

 فرم اعالم نمونه مهر شرکت و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت )براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت(-4-7-5

 در مزایده فرم ارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت -5-7-5

 درمانی قزوین  خدمات بهداشتی و برگه مشخصات حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و -6-7-5

های علوم پزشکی و ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئیندستورالعمل تضمینات و انواع تضمین -7-5

 خدمات بهداشتی و درمانی

آیین نامه تاسیس اداره  15ماده 4ره داروخانه ها ، ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها ، تبصره آیین نامه تاسیس و ادا -0-5

 آیین نامه تاسیس اداره داروخانه ها  15ماده 4و اداره داروخانه ها پیرو تغییرات تبصره  داروخانه ها و اصالحیه ضوابط تاسیس
   .الوه بر مدارک فوق مدارک ذیل را نیز در پاکت ب قرار دهدگزار حقیقی یا حقوقی است ع مزایدهبراساس اینکه   -1-5

  .اگر مزایده گر دارای شخصیت حقوقی باشد 1-9-1

 تصویر کامل اساسنامه   -1-1-1-5

 تصویر اگهی تاسیس  -2-1-1-5

 تصویر اخرین اگهی تغییرات   -3-1-1-5

 ارایه تصویر گواهینامه مالیات ارزش افزوده   -4-1-1-5

 ارایه تصویر کد اقتصادی  -5-1-1-5

 ارایه تصویر شناسه ملی -6-1-1-5

  .اگر شرکت کننده در مزایده شخص حقیقی  باشد -1-11-1

  .الزامی است حقیقی  شخص کننده شرکتدر شهر قزوین تصویر شناسنامه ، کارت ملی و تصویر پروانه تاسیس داروخانه  ارائه  -1-1-11-5

 پاکت ج قرار داده شوند عبارتنداز: مدارک و اسنادی که باید درـ 6

 خط خوردگی باشد( و با خودکار و بدون مزایده برگ پیشنهاد قیمت )که باید طبق فرم موجود در اسناد -1-6



 شرايط خصوصي :

دستورالعمل واگذاری و بخشنامه آیین نامه و ضوابط تاسیس داروخانه از در ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب صالحیت قانونی *

  می توانند در این مزایده شرکت کنند.معاونت غذا و دارو 

دستورالعمل واگذاری داروخانه  3ماده 0معاونت غذا و دارو)به استناد بند 21پس از بازگشایی پاکات الف و ب موضوع به کمیسیون ماده -*

ائید از سوی کمیسیون مذکور  پاکات پیشنهادی ها( احاله میگردد تا شرایط و احراز صالحیت آنان مورد بررسی قرار گیرد که در صورت ت

مکلفند در صورت اعالم نیاز به مدارک جدید  اعالمی در این مزایده گران و  شرکتهایی که شرایط احراز را داشتند بازگشایی می شود .

در موعد مقرر از سوی مزایده اسناد توسط  کمیسیون مذکور در اسرع وقت اقدام به ارائه مدارک نمایند که در صورت عدم ارائه مدارک 

 گران  هرگونه عواقب و عدم بازگشایی پاکات پیشنهادی آنان متوجه آنان خواهد بود . 

  .*ـ قیمت براورد پایه به هنگام بازگشایی پاکت ج اعالم می شود

  .میباشد گر)برنده مزایده (برعهده برنده مزایده متعلقه به قرارداد و همه کسورات قانونی  بیمه -*

ساعته و در تمامی روزهای تعطیل و غیر تعطیل در کل مدت قرارداد  24بصورت  مزایده تعهدات موضوع  به انجام برنده مزایده متعهد  *

  میباشد .

در صورت تخلف قانونی برنده مزایده و یا تخطی ایشان از مفاد شرایط قرارداد در هر زمان که مشخص شود دانشگاه حق خواهد داشت  *

شان را مورد پیگرد قانونی قرارداد خسارات خود را به هر روش قانونی مورد صالحدید اخذ نموده و قرارداد به طور یک جانبه فسخ تا ای

نماید که در این صورت طرف قرارداد مکلف به تخلیه محل، تحویل کامل آورده های دانشگاه و جبران خسارات وارده به شرح قرارداد و با 

 گاه می باشد در هر صورت تصمیم دانشگاه در این شرایط به طور یک طرفه قابل اجرا خواهد بود.نظر کارشناسی دانش

را به دقت مطالعه کرده و  مزایدهگران تمامی اسناد  مزایدهو تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که  مزایده*ـ شرکت در 

 اطالعی نماید.که بعداً در مورد آن اظهار بی وجود ندارد مزایدهر اسناد اطالعات مربوط به آنها ، ابهام یا اشتباهی به نظر او د

موجود در این و قوانین ها نامهها و آئیناند طبق سایر بخشنامهدهندگان با هم تبانی کرده *ـ هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد

 خصوص با آنان رفتار خواهد شد.

روز پس  3ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا  مزایده، نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مزایدهد *ـ در صورتی که هر یک از خریداران اسنا

گزار )واحد امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مزایده مراتب را کتباً به اطالع مزایده از پایان خرید اسناد و مدارک 

 واست مکتوب تقاضای توضیح کتبی نمایند.درمانی( اعالم و تحویل نموده و طی این درخ

 به سواالت مطروحه درمزایده گری در مورد توضیحات بیشتر در خصوص اسناد مزایده *ـ در صورت اعالم وصول نامه کتبی و درخواست 

گزار مزایده توسط  شود  واگر بعد از جلسه پرسش و پاسخ  و قبل از اتمام مهلت ارایه پیشنهادها پاسخ داده می ه توجیهی پرسش وـجلس

گردد  این تغییرات  بصورت مکتوب قبل از پایان مزایده مدارک  گران مطرح گردد که باعث تغییر در اسناد ومزایده موضوعی از سوی 

  .اعالم می شودمزایده یافتن مهلت دریافت پیشنهادها برای تک تک خریداران اسناد 

در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر گزار حق تغییر، اصالح یا تجدیدنظر مزایده *ـ 

بصورت مکتوب ابالغ می گردد و در صورتی که پیشنهادها قبل از مراتب مزایده چنین موردی پیش آید مراتب به کلیه خریداران اسناد 

ن را بنماید از آنجا که ممکن است تجدیدنظر یا اصالح در اسناد و دهنده حق دارد تقاضای استرداد آ مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد

تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم گزار میمزایده ها باشد در این صورت دستگاه مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت

 الح و تجدیدنظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اص



گردد که اطالعات صحیح  گران درخواست میمزایده از  طی فرمی،مزایده توسط متقاضیان شرکت در مزایده *ـ به هنگام خرید اسناد 

به انها مزایده ییرات احتمالی اسناد خود را اعالم دارند تا در مواقع لزوم مانند تغ آدرس پستی و... شماره تلفن، خود در مورد شماره فاکس،

) قبل یا پس از اتمام زمان مزایده به واسطه این اطالعات دسترسی داشته و موارد تغییر اعالم شود که در صورت بروز تغییرات در اسناد 

ل و اخذ تاییدیه  این که در صورت ارسا گردد (، این موضوع در ابتدا از طریق شماره فاکس اعالم شده ارسال میمزایدهفروش اسناد 

گزار از طریق  فاکس ،در مزایده باشد و در صورت عدم امکان ارسال تغییرات توسط  ارسال قطعی تغییرات می ارسال به معنی اعالم و

الم که از طریق فاکس امکان اعمزایده که درفرم فوق الذکر اعالم شده به تک تک خریداران اسناد  یمرحله دوم تغییرات به شماره تماس

گران نرسد( که این مزایده گردد )چرا که ممکن است بدلیل ارسال مدارک از طریق پست این تغییرات به موقع به دست  نبوده اعالم می

گر( مبنا اعالم قانونی به شرکت کنندگان بابت تغییرات انجام شده مزایده تغییرات به  تماس انجام شده و اعالم تلفنی )جهت دریافت اسناد

گران  مزایده و در صورت عدم امکان اعالم تغییرات از طریق فاکس و شماره تلفن ، موضوع تغییرات به آدرس پستی اعالمی  باشد می

آدرس پستی( مبناء اعالم تغییرات  تلفن تماس و گران درفرم صدراالشاره )اعم ازشماره فاکس،مزایده گردد لذا  اعالم اطالعات ارسال می

این موضوع و تبعات قانونی آن مزایده شد که در صورت عدم ارایه اطالعات صحیح توسط خریداران اسناد به شرح فوق الذکر می با

 گونه مسؤولیتی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت.گزار بدلیل این عدم ارایه اطالعات صحیح هیچمزایده  برعهده آنان بوده و

بنام سپرده  37160551باید به شماره باشد که قبل از انعقاد قرارداد میمی مزایدهبرنده آگهی برعهده  های مرتبط به انتشار*ـ کلیه هزینه

 غیرقابل برداشت نزد بانک رفاه کارگران مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و رسید آن را تحویل واحد امور قراردادها نماید.

پس از بازگشایی پاکات وبه هر مزایده در هر مرحله از انجام فرایند برگزاری دارد که  گزار این حق را برای خود محفوظ میمزایده  -*

مزایده  گر ارائه شده( نیاز داشته باشد حتی با اعالم شفاهی،مزایده )که توسط مزایده دارک درخواستی در اسناد ـدلیل به هریک از اصل م

    .گزار نماید مزایدهگران می باید بدون فوت وقت اصل مدارک درخواستی را تحویل 

ذکر گردیده بدون تغییر، حذف یا قرار دادن شرط در آن مزایده را که در شرایط  مزایده*ـ پیشنهاد دهندگان باید تمامی اسناد و مدارک 

بعضی از اوراق مزایده تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء )توسط فرد مجاز در آخرین آگهی تغییرات( نماید چنانچه با تشخیص کمیسیون 

آنها را مهر و امضاء نماید در غیر اینصورت آن پیشنهاد ناقص و مزایده عهدآور، سهواٌ مهر و امضاء نشده باشد، پیشنهاد دهنده در جلسه ت

 مردود خواهد بود.

 شود.نفرات بعدی بالفاصله مسترد میمزایده ، تضمین شرکت در مزایده *ـ پس از تعیین برنده نفرات اول و دوم 

را به دقت بررسی کرده و تمام اطالعات الزم، مانند حمل و نقل، مزایده ، اسناد مزایده ندگان باید قبل از تسلیم پیشنهاد ده *ـ پیشنهاد

شرایط محلی، قوانین و مقرات نافذ و جاری را بدست آورد و  باو حوالی آن  موضوع مزایده وضع راههای دسترسی بنادر، محل و موقعیت 

 توانند استناد به نامه آگاهی یا اشتباه خود کنند.لیم پیشنهاد نمیپیشنهاددهندگان پس از تس

 باید در فرم پیشنهادی قیمت، تاریخ پیشنهاد خود را ذکر نمایند.*ـ کلیه پیشنهاددهندگان می

و از آن تمام یا باید به این موضوع توجه داشته باشند که در پاکت ب هیچگونه اطالعی که به قیمت مربوط باشد *ـ پیشنهاددهندگان می

کنار گذاشته شده و پاکت ج آنها مفتوح  مزایده بخشی از مبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشد نباید قرار گیرد که در این صورت از گردونه 

 نخواهد شد.

های باالسری مانند های خود از جمله قیمت کلیه کارها، سود، هزینهگران به هنگام ارایه قیمت پیشنهادی خود تمامی هزینهمزایده*ـ 

هایی که ممکن مالیات، عوارض گمرکی، سایر عوارض قانونی بیمه تأمین اجتماعی مزایای قانونی کارکنان خود و همچنین تمام هزینه

 یدهمزااسناد  ها و تعهدهایی است که درها، مسؤولیتاست در جریان اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظرگرفتن تمام مخاطره

گیرد را مدنظر قرار داده و مبلغ پیشنهادی مبلغ بر مبنای آن صورت می مزایده به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده و شرکت در 

 باشد.بطور کامل و تمام می مزایدهمقطوع انجام موضوع 



-گران را از تصمیم خود مطلع میزایدهمدرنگ داشتی درمانی قزوین، بیـدانشگاه علوم پزشکی و خدمات به زایدهـمو ـورت لغـ*ـ در ص

-گزار یا منافع جمهوری اسالمی ایران مصالحه کردهمزایده گرانی به زیان  مزایده، اطالع حاصل شود که مزایدهسازد. و  هرگاه در جریان 

شود و در صورتی که به  گزار، این امر صورت گرفته گزارشمزایده گزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص  مزایدهاند و مراتب به 

لغو خواهد شد و این دانشگاه گزارش امر را با درج نام پیشنهاددهندگانی که  مزایدهگزار این امر صورت گرفته شده باشد،  مزایدهتشخیص 

 اند برای اقدام قانونی به مراجع ذیصالح  ارسال خواهد شد.در این جریان شرکت داشته

های سبت به اجرا نشدن موادی از قانون بر اساس آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و دانشکدهگران نمزایده*ـ هرگاه هر یک از 

وم ـعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اعتراض داشته باشد می توانند در چارچوب قانون یاد شده موارد اعتراض خود را به دانشگاه عل

 گردد.که پس از بررسی پاسخ در چارچوب قانون یاد شده به آنان ابالغ می عالم نمایندی درمانی قزوین مطرح واـخدمات بهداشت پزشکی.

خوردگی به صورت عددی و حروفی اعالم نماید و در صورت مغایرت بین باید قیمت پیشنهادی خود را بدون خط*ـ پیشنهاد دهنده می

 باشد. گر مبلغ حروفی میمزایده مبنا قبول مبلغ پیشنهادی و حروف، اعداد 

، صحت  و سقم اطالعات پیشنهاد دهنده، را قراردادگزار این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب و واگذاری  مزایده*ـ 

 .گزار، را بدون هیچ گونه اعتراضی می پذیردمزایده گر این حق بررسی از سوی مزایده بررسی نماید و 

کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد باید از هر حیث  مزایده*ـ پیشنهادهای 

و یا نداشتن تضمین  مزایده ، یا ارایه پیشنهاد شروط مبهم و برخالف شرایطمزایده کو در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدار

 کافی، آن پیشنهاد مردود است.

 باشد . از زمان افتتاح پاکات ج بمدت بیست روز باستثناء روزهای تعطیل می مهلت اعتبار پیشنهادها -*

موظف است حداکثر تا هفت روز به استثنا ایام تعطیل پس از ابالغ نتیجه بازگشایی و برنده شدن توسط کمیسیون  مزایده*ـ برنده نفر اول 

صورت با فرم تضمین اقدام نماید در غیر این هادی خود مطابقدرصد قیمت پیشن 11معادل  اجرای تعهداتدانشگاه وثیقه حسن مزایدات 

 وی بدون هر گونه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط شده که حق هیچ گونه اعتراضی را نیز نخواهد داشت. مزایدهتضمین شرکت در

پس از انجام مراحل مزایده داشتن برنده دوم  صورت در به انعقاد قرارداد نباشد و بینی حاضرکه برنده نفر اول در مهلت پیشدر صورتی -*

شود و چنانچه او نیز حاضر به ارایه وثیقه حسن انجام اعالم میمزایده عنوان برنده فوق بدلیل امتناع برنده نفر اول، برنده نفر دوم به

تجدید و یا مقدمات انجام ترک ده مزایوی نیز به نفع دانشگاه ضبط شده و مزایده تعهدات و انعقاد قرارداد نباشد تضمین شرکت در 

 گیرد..صورت میمزایده تشریفات 

های آن ( قانون و تبصره114، ماده )31/4/14های مستقیم، مصوبماده واحده اصالح قانون مالیات 25موجب بند به توضیح مهم :

های ها و پرداختکلیفی از صورت وضعیت%( مالیات ت3الحساب مالیات )هیچ مبلغی تحت عنوان علی 15لذا از ابتدای سال  حذف شده

 باشند.گردد معذالک پیمانکاران مکلف به پرداخت مالیات کسور توسط خود میپیمانکاران کسر نمی

 را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن به طور کامل اطالع داشته ومزایده نماید که نمونه قرارداد ارایه شده در اسناد گر اقرار میمزایده  -

 تواند از عذر عدم اطالع استفاده نماید.پس از برنده شدن نسبت به اجرای هر کدام ازتعهدات خود نمی

 نخواهد داشت.مزایده گونه مسؤولیتی در قبال استخدام و حقوق و کسور قانونی پرسنل برنده گزار هیچمزایده  -*

 . گران مستردد نخواهد شدمزایده مدارک و مستندات ارسالی توسط  -*

برنده مزایده متعهد می گردد در پایان زمان قرارداد محل را سریعاً تخلیه و تحویل نماید در غیر این صورت بدون نیاز به مراجعه به  -*

 جلوگیری خوهد شد و ایشان حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید.مزایده محاکم  قضایی محل تخلیه و از فعالیت برنده 

ه حق هیچگونه تغییر و تبدیل در وضع اعیانی و تغییر کاربری را ندارد و به همین منظور الزم است تضمینی به مزایده گذار برنده مزاید -*

 تسلیم نماید.



 برنده مزایدهدر صورت هرگونه سرقت اموال تحویلی و یا اموال مربوطه به شرکت ، پاسخگویی و جبران خسارت وارده به عهده  -*

 قرارداد می باشد. 

برنده مزایده اقرار و اظهار داشته و میدارد که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان رهن و نظایر آن یا عناوین پیش بینی نشده دیگر ، به  -*

مزایده گذار تسلیم و پرداخت نکرده است و هرگونه ادعایی درخصوص موارد مذکور را ضمن عقد الزم و ضمن عقد خارج الزم ) که عقد 

اها بین آنان منعقد شده ( از خود اسقاط نموده و می نماید و در صورت تعلق هرگونه حقوقی مشابه آن را از جمله حق کسب خارج الزم شف

 و پیشه ، سرقفلی به دانشگاه صلح بالعوض می نماید و بعد از آن هیچگونه ادعایی نداشت و نخواهد داشت . 

 ی محل می باشد در صورت عدم رعایت پرداخت خسارت به عهده ایشان می باشد در هر صورت برنده مزایده ملزم به رعایت و نگهدار -*

 دانشگاه هیچگونه تعهدی را در قبال پرسنل به کار گرفته شده توسط برنده مزایده نخواهد داشت . -*

به  ر و تأمین اجتماعیکا برنده مزایده متعهد می گردد نسبت به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل به کار گمارده شده مطابق قانون -*

 انضمام کلیه کسورات قانونی متعقله اقدام نماید. 

 کلیه قوانین فورس ماژور حاکم بر این مزایده می باشد. -*

 مزایده گذار به برنده مزایده مراتب را کتباً به آدرسی که در پیشنهاد خود ذکر نموده ابالغ می نماید.  - *

العاتی را که در نتیجه اجرای قرارداد کسب می نماید مکتوم داشته و از افشاءآن خودداری نماید و برنده مزایده بایستی هر گونه اط -*

تعهد برنده مزایده در این خصوص بطور مداوم بوده و مسئولیت وی در این زمینه با اتمام کار و پایان قرارداد قطع نخواهد شد و در صورت 

ن کلیه خسارت وارده به کارفرما )به تشخیص کارفرما( تحت عنوان افشاء سر و اطالعات تخلف برنده مزایده ازاین امر عالوه بر جبرا

 کارفرما  تحت پیگرد قانونی خواهد بود

 کارفرما حق هر گونه دخالتی درامور داخلی شرکت برنده مزایده را نظیر نحوه مدیریت و .... از خود سلب می نماید. -*

اری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد و در صورت تخلف ، کارفرما مجاز است برنده مزایده به هیچ وجه حق واگذ -*

بدون انکه محتاج به اقامه دعوی باشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام وخسارت 

نت نامه انجام تعهدات و در صورت تکاپوی ضمانت نامه از محل سایر واردهرا براساس نظر کارشناسی منتخب دانشگاه  از محل ضما

 مطالبات و دارائیهای برنده مزایده جبران نماید.

درصورتیکه مزایده گزار تشخیص دهد که برنده مزایده، در نحوه انجام تعهدات براساس مفاد این قرارداد قصور ورزیده ویا به هردلیلی از -*

از میزند مختاراست جهت جلوگیری از تضییع  حقوق دولت نسبت به فسخ قرارداد وضبط ضمانت حسن انجام انجام موضوع قرارداد سرب

 تعهدات اقدام نماید 

امر این ها و قراردادها نیست و درصورتی که خالف نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در پیمانبرنده مزایده اقرار می -*

 سن انجام تعهدات وی ضبط و قرارداد لغو خواهد شد و موضوع به مراجع ذیصالح اعالم نماید.شود، سپرده حاثبات

مراجعه نموده و مطالعه دقیقي داشته باشند چرا که پس مزايده کنندگان الزم است حتما به تصوير قرارداد ضمیمه اين اسناد  شرکت :نکته بسیار مهم

گران قیمت های پیشنهادی خود را با توجه به مزايده باشد و بعبارت ديگر  انعقاد قرارداد فرمت ارايه شده مي، مبنا مزايدهگری در مزايده از برنده شده 

 گونه عذری از بابت عدم از اطالع پذيرفته نخواهد شد. نمايند که پس از ارائه قیمت پیشنهادی هیچمي و تصوير قرارداد ارائه شده اعالم مزايده اسناد 
 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:            تاريخ: 

 مهر شرکت:                 نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي  

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين        
 
 

 

 

 

 هـه ضمانتنامـنمون

 



 

 مزايدهدر  (شرکت ارجاع ) ضمانت نامه

 )نمونه يک(
 

 به نشانی:     نظر به اینکه 

 شرکت نماید، این          مزایدهمایل است در 

ریال تضمین                      برای مبلغ  مقابل                      در      از 

کننده نامبرده  کتاطالع دهد که پیشنهاد شر    به این                        و تعهد می نماید چنانچه

اولین  مطالبه نماید، به محض دریافت   مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان هر مبلغی را که 

  تقاضای کتبی واصله از سوی

-بی بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد،

 بپردازد.   درنگ در جه یا حواله کرد

ا به ـدت بنـباشد. این ممعتبر می                مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز 

 واهد مدت آننتواند یا نخ تمدید است و در صورتی کهبرای حداکثر سه ماه دیگر قابل             درخواست کتبی                   

 را موافق با تمدید ننماید متعهد این تمدید را فراهم نسازد و موجب    نامه را تمدید کند و یا  ضمانت

 پرداخت کند. است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد

مطالبه نشود ضمانت نامه در سررسید، خود                                          از سوی چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر 

 ت اعم از اینکه اصل با بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.د باطل و از درجه اعتبار ساقط اسبه خو

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر
 ج

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:        تاريخ:

 مهر شرکت    شرکت  و تعهدآورفرد يا افراد مجاز سمت و مهر و امضاء ، نام و نام خانوادگي 

  مزايده اسنـاد 



 حسن انجام تعهدات ضمانت نامه 

 (دو)نمونه 
 

 به نشانی:     نظر به اینکه 

 اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد      به این 

 از                                        د این      راد     را با

منظـور انجام تعهـــداتی به ریال                                             برای مبلغ          در مقابل

    در صورتیکه ضمین و تعهد می نماید گیــرد تکه به مــوجب قرارداد یاد شـــده بعهــده می

سررسید این ضمانت نامه به این                           اطالع دهد که                                    از کتباً و قبل از انقضای 

ریال هر     اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان 

ون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامـــه یا اقدامی از مبلغی را که مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از بـد

 بپردازد .                                        کرد  درنگ در وجه یا حوالهمجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بی

                                 است بنا به درخواست کتبی                  مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

 باشد و در صورتی که واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می

موجب این تمدید را فراهم نسازد             نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا 

متعهد است بدون               را حاضر به تمدید نماید                     و  نتواند

 پرداخت کند.                               اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده را در وجه یا حواله کرد

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:                               تاريخ:     

 مهر شرکت  شرکت و تعهدآورفرد يا افراد مجاز سمت و مهر و امضاء ، نام و نام خانوادگي 
 

 

 



  
 

 
 
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمونه  فرم و تعهد نامه ها 

 

 



 

 مزايدهجهت عودت وثیقه شرکت در فرم ارائه اطالعات 

 ويژه محمدزاده  ک یکلینواگذاری داروخانه مزايده  

 

آنها بصورت واریز نقدی و بصورت ارایه فیش بانکی است ملزم به مزایده که وثیقه شرکت در مزایده کنندگان در کلیه شرکت

 باشد.تکمیل این فرم می

 (:آن واریز گردد به مزایدهکه مبلغ وثیقه شرکت در شماره حساب )

 نام بانک:

 نام شعبه:

 کد شعب:

 الذکر: شماره شبا شماره حساب فوق

 

 

 

 

 

الذکر نهایت دقت را باشند به هنگام اعالم و ارایه اطالعات فوقمتعهد می ملزم و مزایدهکلیه شرکت کنندگان درتوضیحات 

باشد که در صورت اشتباه در اعالم اطالعات،  میمزایده انجام دهند چرا که این اطالعات مبنا واریز و عودت وثیقه شرکت در 

 خواهد بود. مزایدهتمامی ضرر وزیان ایجاد شده متوجه شرکت کننده در 

 

 

 

 
 نام شرکت پیشنهاددهنده:                                          تاريخ:

 مهر شرکت  شرکت  نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور



 آخرين وضعیت شخصیت حقوقي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 

  14111267004و  14111231525   شناسه ملي:

 1/1/1364تاريخ تأسیس :

 معاونتنوع شخصیت حقوقي:

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزویننام شخصیت حقوقي: 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شخصیت حقوقي: ثبت کننده

 قانون اساسیمرجع تأسیس:  

 111شماره مجوز: 

 22/11/1357 تاريخ صدور مجوز:

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشورمرجع صدور مجوز: 

دانشگاه علوم پزشکی و  قزوین خیابان نواب شمالی ، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک ستاد،محل اقامت قانوني: 

 خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 411371714407کد اقتصادی : 

 3411115315کد پستي : 

 IR–101131111111111137160551 شماره شبا:

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین :نام صاحب حساب



 فرم اعالم امضاء مجاز

 ويژه محمدزاده  کیکلیناگذاری داروخانه ومزايده 
 نمونه امضا فرد يا افراد صاحب امضاء مجاز شرکت بر اساس آخرين آگهي تغییرات 

 

 نمونه مهر شرکت  نمونه امضاء سمت  نام نام خانوادگي 

    

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 شرکت پیشنهاددهنده: نام                                          تاريخ:

 مهر شرکت                 نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت

 

 

 



 کارهای مشابه موضوع مزايدهفرم خوداظهاری اعالم کارهای 

 

مشابه  ، کارهایمحمدزادهويژه کلینیک مزايده واگذاری داروخانه  گردد در تاریخ ارایه پیشنهاد برایامضاء کننده زیر متعهد می

  .نماید می اعالم ذیل جدول بشرح موضوع مزایده که منعقد نموده را
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 می باید در پاکت ب ارایه گردد.مزایده گر بوده و پس از تکمیل شدن توسط مزایده برگ جزء الینفک مدارک و اسناد این
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 )پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شرکت ها

 مشخصات حقوقی شرکت: -1

 نام کامل شرکت :                                        نام اختصاری /تجاری:                                     تاریخ تاسیس
 ت :                                                 تاریخ ثبتتابعیت:                                                    شماره ثب

 :کداقتصادی:                                                 شناسه ملیمحل ثبت:                                                
 سرمایه پرداخت شده به)ریال(:                      سرمایه ثبت شده به)ریال(:                                            

 :رتبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری:                         شماره تاریخ تعیین صالحیت

 تحت پوشش      تعاونی       دولتی        خصوصی     :نوع شرکت 

 سایر  با مسؤولیت محدود مسهامی عا       سهامی خاص  : نوع ثبت 

 موضوع فعالیت شرکت:
   ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری                  ارایه خدمات تشخیصی و درمانی                               ارایه خدمات توانبخشی و ارتقای سالمت 

 تأمین تجهیزات پزشکی،بهداشتی و درمانیقیقاتی در زمینه های پزشکیارایه خدمات آموزشی و تحای در ارایه خدمات فنی و مشاوره
امور چاپ و حمل و نقل  تعمیر و نگهداری         های پزشکی ارایه خدمات نظارتی و کارشناسی در زمینههای پزشکی   زمینه
 ، تلفنچی(خدمات عمومی)نگهبانی، نامه رسانی ، پیشخدمتیامور آشپزخانه و رستوران          تکثیر

                       امور تاسیسات         باغبانی      )ارایه خدمات حمل و نقل بیماران)آمبوالنس ..........................:سایر 
 

 مشخصات مدیر عامل،اعضای هیأت مدیره : -2

 رشته تحصیلي مدرک تحصیلي سمت کدملي نام و نام  خانوادگي رديف
شرکت سابقه کار در 

 )سال(
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 دانشگاه علوم پزشكي 
 و خدمات بهداشتي درماني قزوين



 

 

 
 

 

 

 )ادامه پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شرکت ها
 حقیقی یا حقوقی(به ترتیب اولویت میزان سهام مشخصات سهامداران عمده )شخصیت -1

 

 مسؤولیت در شرکت درصد سهام رشته تحصیلي مدرک تحصیلي اشخاص حقیقي حقوقياشخاص رديف
       
       
       

 
 آدرس دفتر مرکزی و شعب: -1

 
 

چنانچه تشخیص داده شود برنده واگذاری فوق در تکمیل این فرم قصور ورزیده یا به عمد اطالعات ناقص ارایه نموده است ، از :1تذکر*

)سپرده حسن انجام  مزایدهرداد با وی خودداری گردیده و حتی درصورتیکه پس از عقدقرارداد موضوع احرازشود، سپرده شرکت در انعقاد قرا
 تعهدات(وی به نفع کارفرما ضبط و به مراجع ذیصالح جهت صدور رأی نهایی اعالم خواهد گردید .

 .گردد تصویرکارت ملی )پشت ورو( و شناسنامه )صفحه اول(ضمیمه:2تذکر*
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 دانشگاه علوم پزشكي 

 و خدمات بهداشتي درماني قزوين



 22/01/0331شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي تاريخ 

 زاده ويژه محمدک یکلینمزايده واگذاری داروخانه   موضوع:
 

 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله وسیله تأئید میاین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین

نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا  1337کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 

 را ضبط نماید. مزایدهفوق را مردود و تضمین شرکت در  مزایدهه شده برای گزار حق دارد پیشنهاد ارای مزایده

 گردد که هرگاه این همچنین قبول و تأکید می

فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء کند و خالف اظهارات فوق در  مزایدهپیشنهاد دهنده برنده 

ت برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبا

پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه 

خیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأ

 خسارت وارده به عهده کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون 

طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این  مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا

پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های 

تشخیص خود از اموال این مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به 

 پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت 

 باشد.تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می

 

 
 

 نهاددهنده:نام شرکت پیش                                 تاريخ:

 مهر شرکت:  شرکت و تعهدآورفرد يا افراد مجاز سمت و مهر و امضاء ، نام و نام خانوادگي 

 



 نمونه فرم بیمه نامه کارفرما

 ويژه محمدزاده ک نییکلموضوع:  مزايده واگذاری داروخانه 

 

فوق انتخاب گردد در  مزایده  عنوان برنده که چنانچه به وسیله تائید می نمایداین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین

مربوط به اجرای  بیمه مسؤولیت مدنی در خصوص  مزبورمزایده موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد 

 نزد یکی از شرکت های بیمه مورد قبول کارفرما به شرح ذیل بیمه نماید. مزایده را به شرح شرایط  موضوع مزایده 

 هزينه بیمه مبلغ مورد بیمه حوادث موضوع بیمه وضوع بیمهعملیات م

در قبال  طرف دوم بیمه مسؤولیت مدنی 

هرگونه و و ... کارکنان خود و ناظرین

 حادثه در محدوده کار

   

 

 تسلیم شده است. "ب"ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر با اطالع کامل از نوع بیمه و غیره تکمیل و در پاکت 

همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر 

علت دیگر این میسر نشود تا یک ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تأخیر برابرمفاد 

البته چنانچه در این خالل حوادث سویی پیش آمد که به عملیات انجام شده آسیب وارد  شرایط عمومی اقدام خواهد شد و

 نماید این پیشنهاد دهنده مسؤول خسارات ناشیه می باشد.
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 برگ پیشنهاد قیمت و ضمائم تكمیلي



 قیمت پیشنهادی فرم تعهد و اعالم

 محمدزاده پونک ويژه نیکیکلموضوع:  مزايده واگذاری داروخانه 

 
ندگان ذیل که بر اساس آخرین آگهی تغییرات و تصمیمات، فرد مجاز اینجانب/ اینجانبان................................................... امضاءکن

باشم پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا، انجام و مسؤولیت در مورد شرکت ................................ برای امضاء می

الذکر و فوق مزایده لی تمامی مدارک و اسناد، شرایط عمومی و خصوصی و بطور کمزایدهمطالبات و مندرجات دعوتنامه شرکت در 

 مزایدهکار و با اطالع کامل از محل کار، جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد پس از بازدید کامل از محل

 نمایم .پیشنهاد می

 
********** 

 
 

 انتخاب شوم تعهد می نمایم که: مزایده *ـ چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده 

روز کاری از تاریخ بازگشایی پاکات ج و مشخص شدن برده شدن متعهد به ارایه وثیقه حسن انجام  7الف ـ ظرف مدت 

 در طول مدت قرارداد ارایه نمایم مبلغ  قرارداد بهت تعهدا

 امضاء نمایم. یده مزاب: اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد  و مدارک 

 جزئ الینفک این پیشنهاد محسوب میشود  مزایده*تائید می نمایم کلیه ضمایم اسناد و مدارک 

 گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهاد دهنده ها ندارد . مزایده*اطالع کامل دارم که 

دله پیمان و تسلیم اجرای تعهد تضمین شرکت در و به منظور تعهد به امضاء و مبا مزایده*تحت عنوان تضمین شرکت در 

 را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام  مزایده

 خود را دارم.مزایده  ، طبق این برگه تقاضای عودت وثیقه شرکت درمزایده *ـ در صورت عدم برنده شدن در این 

ذکر و منظور شده مزایده ه دعوی که در اسناد، مدارک و شرایط ایننماید که در صورت بروز هر گوناقرار و تعهد می مزایده*ـ برنده 

 است مالک عمل خواهد بود .

 
 
 
 
 

 مهر و امضاء               نام و نام خانوادگي تائیدکننده : 

 : شماره تلفن              نام شرکت يا مؤوسسه تائید کننده :



 برگ پیشنهاد قیمت
 

مزایده واگذاری تمامی مدارک و اسناد آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسؤولیت در مورد امضاء کننده زیر پس از بررسی و 

پس از بازدید کامل از محل کار و باطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ محمدزاده ویژه کلینیک داروخانه 

فـوق را براساس شرایط و مزایده ت مـوضوع مبلغ پیشنهادی عملیـا نمایم که پیشنهاد میمزایده انجام کارهای مورد 

  .و پیمان به به شرح ذیل اعالم می نمایممزایده مشخصات مندرج در اسناد و مدارک 
 

 (ريال )به اجاره ماهانه  پیشنهادی قیمت  موضوع مزايده

 ریال                                                    محمدزاده پونک ویژه نیکیکلداروخانه مزایده واگذاری 

 ریال                                                                                :به حروفماه  12مبلغ پیشنهادی در کل 

 

 
 
 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:         تاريخ:

 :مهر شرکت   شرکت  و تعهدآورفرد يا افراد مجاز سمت و مهر و امضاء ، نام و نام خانوادگي 
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نامه دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین های معتبر در آئین

 های علوم پزشكيمالي و معامالتي دانشگاه ها و دانشكده

 

























 قرارداد
 

و  1376و در چهارچوب قانون موجر ومستاجر مصوب  1301خشی از مقررات مالی دولت مصوب قانون تنظیم ب 00و33 این قرارداد به استناد مواد     
قانون برنامه ششم توسعه مابین دانشگاه علوم پزشکی و  25مدیریت خدمات کشوری و با توجه به ماده  13ماده  3و بند  24آن  ماده  آیین نامه اجرایی

 که از این پس در این قرارداد کارفرما طرفمحمدزاده  ویژه کلینیکمدیر بعنوان  فریدون شعبانیای خدمات بهداشتی و درمانی قزوین به نمایندگی آق

با سمت به شماره  ********با کد ملی    ********به نمایندگی آقای  ***************** داروخانه موجر نامیده می شود باو یا  اول
مستاجر نامیده طرف دوم و یا که از این پس در این قرارداد ***وکد شناسه ملی   ****دی کد اقتصابه تاریخ **** تاریخ ثبت شرکت  ***ثبت 

 می شود براساس شرایط و ضوابط مشروحه ذیل منعقد می گردد .

 : ماده يک( موضوع قرارداد

لینیک ویژه محمدزاده پونک که متر مربع واقع در طبقه همکف ساختمان ک 31ـ عبارت است از واگذاری یک باب اطاق به مساحت تقریبی ( 1-1
متر سرامیک و باالی آن رنگ می باشد و دارای امتیازات آب ، برق و گاز و با امکانات حرارتی و برودتی  2/1 تمامی اتاقها کف سرامیک و دیوارها نیز تا

شخصات مطابق نامه کارشناسی کارشناسان م .و بدون هزینه های آب و برق و گاز و امکانات حراراتی و برودتی به بخش خصوصی واگذار می گردد
شود( بصورت اجاره موقت مکان برای راه اندازی داروخانه  )که جزء ضمایم قرارداد تلقی می 2/1/10تاریخ  466/20منتخب دانشگاه به شماره نامه 

ی و تجهیزات پزشکی ، فرآورده های بهداشتی ، به منظور ارائه خدمات دارویی و عرضه دارو ، ملزومات دارویی ، لوازم مصرفمحمدزاده  ویژه کلینیک
رسیده واز کم وکیف آن رجمستأشیر خشک و غذاهای کمکی شیر خواران و سایر داروهای مورد نیاز بیماران سرپایی میباشد که به رویت و تایید کامل 

 مطلع شده است وحاضر به عقد این قرارداد شده است .
 : ( مدت قرارداد2ماده 

 باشد می  31/11/11تا    1/11/10ذاری به مدت یکسال شمسی از تاریخ این واگ(ـ 1-2
م مکلف است خدمات موضوع قرارداد را تا زمان تعیین وجدید میسر نگرد. طرف د مستاجرهر دلیلی امکان برگزاری مزایده و انتخاب  چنانچه به -(2-2

جدید اجاره بهاء کارشناسان خبره و منتخب  اساس نظر ه بهاء برای این مدت برتکلیف مستاجر جدید ادامه دهد این مدت حداکثر سه ماه و مبلغ اجار
هر گونه  ریاست دانشگاه تعدیل و تقویم می گردد که مستاجر مکلف به پرداخت اجاره بهاء براساس این مبالغ اجاره بها بوده در غیر اینصورت از محل

این قرارداد بیشتر از مبلغ جدید اجاره بها اعالمی توسط  3نهادی ماهانه  مستاجر براساس ماده و در صورتیکه قیمت پیش شود وثایق و ... مستاجر اخذ می
 کارشناسان خبره دانشگاه باشد مالک اخذ اجاره بها در این مدت  تمدید قیمت مستاجر خواهد بود .

 : ( مبلغ قرارداد3ماده 

اجاره بهاء را حداکثر تا پنجم هر ماه مبلغ اجاره ماه  استمتعهد  مستأجری باشد که مبحروف *** ریال ریال  **** بمبلغ سالیانه  کل اجاره(ـ 1-3
محمدزاده  ویژه کلینیکدرآمد بنام  **کد * **نزد بانک ***را به حساب غیر قابل برداشت شماره  بحروف ***ریال  ریال قبل را که بمبلغ ***

دوم به هیچ عنوان مجاز به تاخیر در پرداخت اجاره بهاء در موعد مقرر به هر بهانه نمی نماید و طرف کلینیک مدیریت اصل فیش را تحویل  واریز و
و طرف دوم حق  ضبط نماید هرگونه وثایق طرف دوممبلغ اجاره بهاء را از  در صورت عدم رعایت مفاد بند فوق، موجر مجاز خواهد بودکه  باشد

 .هیچگونه اعتراضی را ندارد
 روز از سر رسید موجب حق فسخ قرارداد ومطالبه خسارات وارده به موجر، خواهد بود. 11االجاره ظرف مهلت  از مالعدم تادیه هر قسط (ـ 2-3
و ...  برعهده  طرف دوم میباشد و طرف اول  عوارض شهریکلیه کسورات قانونی متعلقه به این قرارداد از قبیل بیمه ، انواع مالیات ، کسورات  -(3-3

 ئولتی در این خصوص ندارد و طرف دوم مکلف به پرداخت تمامی این کسورات  به هزینه خود میباشد .هیچگونه تکلیف و مس
ها با توجه به اینکه در قیمت کارشناسی قیمت اجاره بهاء بدون لحاظ هزینه های آب ، برق و گاز اعالم شده است طرف دوم می باید این هزینه -(4-3

مکلف به اخذ اجاره بها و هزینه های آب و برق و گاز  مدیریت کلینیکان منتخب دانشگاه پرداخت نماید و را ماهانه به قیمت کارشناسی کارشناس
 بصورت ماهانه از طرف دوم می باشد. 

 : تعهدات طرف اول -(4ماده 

 ا از مستاجر اخذ نماید .موجر مکلف است ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع ذیربط ر(ـ 1-4
 موجر هیچگونه تعهدی در قبال بیمه نمودن مستاجر و عوامل وی نخواهد داشت. (ـ2-4
را طی  موضوع قراردادای مکان  وقفه حسن انجام تعهدات  بالفاصله بدون هیچگونهضمانتنامه  و اخذموجر موظف است پس از انعقاد قرارداد (ـ 3-4

 رار دهد.صورتجلسه در اختیار مستاجر ق
 :دوم تعهدات طرف  -(5ماده 



کلیه مفاد دستورالعمل واگذاری داروخانه های دولتی به بخش خصوص ، آیین  برای اجرای کامل قرارداد مکلف و ملزم به رعایت  طرف دوم -(1-5
، دستورالعمل های ابالغی دانشگاه و  نامه و ضوابط تاسیس داروخانه ها، کلیه ضوابط اعالمی  وزارت بهداشت ، موارد اعالمی توسط گروه نظارت

 دارو و ضوابط نحوه توزیع و عرضهواحدهای زیر مجموعه ان مانند معاونت های درمان و غذاو دارو ، رعایت مقررات و تعرفه هاو قیمت های دولتی ، 
یه قوانین کار و قانون تامین اجتماعی) بهنگام کل ،قانون موجر و مستاجر ،یین نامه مالی و معامالتی دانشگاههای علوم پزشکی آ،  تجهیزات پزشکی

 بکارگیری نیرو ، پرداخت حقوق و مزایا و غیره ( و همچنین کلیه قوانین ، دستورالعمل ها و ضوابط جاری بر این قرارداد میباشد .
ورالعمل ها یا آئین نامه هایی از مراجع ذیربط مبنی قوانین ، ضوابط ، دست، عقد و اجرای قرارداد  ،مزایده چنانچه در هر مرحله از مراحل برگزاری  (ـ2-5

ی قضایی از بر تغییر مفاد قرارداد و یا فسخ کلی قرارداد ابالغ گردد این قرارداد تابع مقررات جدید خواهد بود و حق هرگونه اعتراض و پیگیری حقوق
 گردد. مستاجر سلب می

ابالغی و استاندارهای وزارت بهداشت و... کلینیک رایی ، بخشنامه و ضوابط اعتبار بخشی موظف به اجرای  هر گونه دستورالعمل اج طرف دوم  -(3-5
 .بوده وبا آگاهی از این موضوع هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایددر طول مدت قرارداد 

گاهها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب هیات امنا و کلیه قوانین مربوط به سازمان تامین اجتماعی ،اداره کار ،ایین نامه مالی و معامالتی دانش-(4-5
الزم االجرا  قوانین ودستورالعمل های اشاره شده دراین قراردادوسایر قوانینی که بـرای انجام این موضوع قرارداد برآن جاری است از سوی هر دو طرف  

 می باشد.
شناسی، در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع )شامل وقت های دولتیدستگاه بر رعایت ضوابط و قوانینبه ملزم و متعهد و عوامل وی طرف دوم  -(5-5

ری ، خوشرویی، متانت، ادب و نزاکت در رفتار، ارایه خدمات با رعایت عدالت و انصاف، حفظ اسرار، آراستگی ظاهری، پوشش مناسب و یک شکل(، ادا
طبق نظر گروه نظارت میباشد  طبق قوانین جاری بر این قرارداد و همچنین  کلینیکانه فنی حرفه ای در اداره امور داروخ انضباطی ، بهداشتی ،اخالقی،

دوم که در صورت عدم رعایت طبق قوانین موجود و یا نظر گروه نظارت با طرف دوم برخورد خواهد شد ودر صورت  بروز شکایت در این موارد ، طرف 
 .میباشد و طرف اول هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نداردشکایت وارده  مراجع مربوطه و ذیصالح در صورت مکلف به پاسخگویی در

های آنان را به همراه پرونده پرسنلی نظیر کپی شناسنامه،  مکلف به ارائه لیست اسامی  نیروهای خود و مسئولیت طرف دومهنگام عقد قرارداد  -(6-5
افراد معرفی شده بایستی فاقد سوء پیشینه و عدم محکومیت از طرف مراجع انتظامی، کارت ملی، برگه عدم اعتیاد به مواد مخدر، سوء پیشینه)کلیه 

قضایی و نظام پزشکی باشند (، گواهی سالمت روحی و جسمی )طب کار( نشانی محل کار، تصویر کارت سالمت و بهداشت ، بیمه شخص ثالث را به 
منوط به تشخیص و صالحدید کارفرما خواهد بود که طبق مقررات خاص خود و پس  طرف دوم گروه نظارت ارایه نماید که تایید و صالحیت کارکنان

باشد و در صورتیکه افراد پرسنل  می از تایید صالحیت به ترتیب از سوی گروه نظارت کارفرما ،واحد حراست و هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی
مکلف است بدون ایجاد وقفه کاری و در زمان  طرف دومدت قرارداد قرار نگیرند صالحیت در ابتدا و یا در طول م به شرح فوق مورد تائیدطرف دوم 

 .اعالمی گروه نظارت اقدام به جایگزین فرد با صالحیت نماید
 .برسند موجر دستگاه دییبوده و به تا یتخصص و تجربه الزم در امرخدمات دارو رسان یدارا دیشده توسط مستاجر با یریبکارگ یروهاین -(7-5
 ...و نحوه انجام کار و  محل موضوع قراردادفضاهای کاری مفاد قرارداد ،  در رابطه با  طرف دومکارگیری شده باید قبالً توسط  کلیه نیروهای به -(0-5

 .دناطالعات الزم را کسب کرده و توجیه شده باش
 باشد. کنترل ورود و خروج کلیه پرسنل نیز بعهده طرف دوم می -(1-5

 .باشد یبه عهده مستاجر مبرای عوامل خود و ذهاب  ابیا سیغذا و سرو نیتامو  هیته -(11-5
هیچگونه تعهد و تکلیفی در  کارفرماگونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای اجرای مفاد قرارداد به عهده طرف دوم  بوده و  پرداخت هر -(11-5

 به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری نخواهد داشت طرف دوممقابل 
به گونه ای که در  بکار بگمارد مفاد این قراردادبر اساس  و امور موضوع قرارداد موظف است بر اساس نیاز کارفرما عوامل خود را در طرف دوم  -(12-5

 تمام مدت قرارداد کل نیروهای مورد نیاز در محل کار حضور دائم داشته باشند
 باشد.]می مستاجردرهیات های حل اختالف کارگری و سایر مراجع ذیصالح بر عهده دوم عوامل ونیروهای طرف  شکایات]به پاسخگویی هرگونه -(13-5
های ناشی شوند و کلیه مسوولیتمحسوب می ویشوند کارکنان به کار گرفته میطرف دوم کلیه کسانی که برای انجام موضوع قرارداد توسط  -(14-5

-می مستاجرو سایر قوانین جاری کشور به عهده ،حقوق و مزایاکامل ، به موقع و مطابق قانون  پرداخت  ،ازقانون کار، بیمه شاغلین، حوادث غیر مترقبه

 باشد و کارفرما از هرگونه مسوولیت در این مورد مبرا است.
و مسئولیتی در قبال  بودهاز هرگونه مسئولیتی در این مورد مبرا مستاجر و عوامل وی هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه نداشته و طرف اول  (ـ15-5

 آنها نخواهد داشت.
  .می باشد مستاجربعهده  برای انجام موضوع کامل قرارداد مسئولیت آموزش کارگران  -(16-5
 در مقابل کارفرما تماماًپاسخگوست. طرف دوماست و  طرف دومضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده   -(17-5



با پرسنل بکارگیری شده خود برای انجام موضوع این قرارداد مطابق با قانون کار بوده و همچنین موظف  عقدقراردادرسمی موظف بهف دوم طر -(10-5
 بیمه نموده و حق بیمه های متعلقه را بطور صحیح و مرتب در اخر هر ماه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید آنان را  است طبق قانون و مقررات

 کارفرما حق هر گونه دخالتی درامور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر نحوه مدیریت و .... از خود سلب می نماید. -(11-5
طرف دوم به هیچ عنوان حق در کل مدت قرارداد میباشد درساعات اعالمی توسط طرف اول متعهد به انجام  تعهدات موضوع  طرف دوم -(21-5

را ندارد و در اینصورت ضمن  ساعات اعالمی طرف اولر ارائه سرویس و نیز تعطیلی داروخانه در هیچ یک از ایام ماه و درتوقف یا ایجاد محدودیت د
 فسخ قرارداد و ضبط وثیقه حسن انجام تعهدات بر اساس مفاد این قرارداد اقدام خواهد شد.

ا طبق مفاد این قرارداد می باشد و در صورت تخلف عالوه بر اعمال اجرای براساس این قرارداد طرف دوم مکلف به انجام و ارائه خدمات صرف -(21-5
ها، موضوع در قالب ارائه خدمات پزشکی غیرمجاز قابل پیگیری و تعقیب خواهد بود. همچنین رعایت مقررات نظارت بر درمان دانشگاه علوم ضمانت

است و در قبال اینگونه مسائل، هیچگونه  طرف دوم حقوقی و کیفری به عهده پزشکی و پاسخگویی به تمام مسائل نظام پزشکی ، تعزیرات و مسائل 
 .مسوولیت و تعهدی برعهده کارفرما نمی باشد

 موجر هیچگونه مسئولیتی در مورد مفقود شدن اجناس و لوازم مستاجر ، درحین قرارداد ندارد.(ـ 22-5
یا کارکنان و  طرف و عدم آگاهی علمی تقصیر ه در نتیجه فعل یا ترک فعل قصور،مسئولیت تامین و تادیه هر گونه خسارت جانی و مالی ک -(23-5

و یا اشخاص طرف اول و خود  اموال. وسایل و تجهیزات و تاسیسات و کارفرما ،  خود نمایندگان او در جریان این قرارداد به هر شخص اعم از کارکنان
ردد مطابق قانون مسئولیت مدنی یا سایر قوانین جزایی اسالمی، من جمله قانون دیات ثالث اعم از حقیقی و حقوقی، خصوصی و یا دولتی وارد گ

مکلف است  طرف اولدر این زمینه هیچگونه مسئولیتی اعم از کیفری و حقوقی نخواهد داشت و طرف دوم می باشد و طرف اول منحصرا به عهده 
و جوابگوی مراجع قانونی در همه محاکم ذیصالح می باشد و در صورت صدورحکم  کارفرما را در قبال هرگونه خسارت و دعاوی مربوط مصون بدارد

ی قضایی در هر زمان باید برای جبران خسارت اقدام نماید که در صورت عدم انجام و همچنین و جوابگوی مراجع قانونی در همه محاکم ذیصالح م
اقدام نماید که در صورت عدم پرداخت این خسارت کارفرما مجاز به برداشت از باشد و در صورت صدورحکم قضایی درهرزمان بایدبرای جبران خسارت 

 طرف دوم اقدام نماید وعالوه بر آن چنانچه در اثر سهل انگاری، اهمال و عدم انجام کامل تعهدات  طرف دوم محل هر گونه طلب ها ، ضمانت نامه 
ارداد وارد آید کارفرما مجاز است طبق نظر گروه کارشناسان منتخب دانشگاه  از وعوامل وی خسارتی به ساختمان و متعلقات مکان های موضوع قر

 حق هیچگونه حق اعتراضی را ندارد .طرف دوم اقدام به  اخذ خسارت نماید و و وثایق طرف اول محل  هر گونه طلب ها 
اقدام می نماید. و این امر مانع  1376موجر و مستاجر مصوب قانون روابط  3موجر در صورت عدم تخلیه مورد اجاره از سوی مستاجر طبق ماده (ـ 24-5

 .از اخذ مبلغ چک تخلیه و ضمانتنامه حسن انجام کار و مطالبه خسارات وارده دیگر نخواهد بود
 به هنگام فسخ  طرف دوم اقرارمینمایدکه هیچ گونه وجهی بابت سرقفلی و یا حق کسب و پیشه و حرفه و غیره به طرف اول پرداخت ننموده و -(25-5

 نماید.یا دررأس مدت اتمام قراردادنسبت به تخلیه وتحویل داروخانه بدون کم وکاست و هیچ گونه قید و شرطی عیناً مطابق شرایط تحویل اقدام می 
خللی در امور آموزشی و  به داروخانه مراجعه می نمایند همکاری الزم را بنماید تا طرف دوم موظف است با افرادی که جهت آموزش و تحقیق  -(26-5

است .در صورت بروز هر نظر گروه نظارت و دانشجویان ایجاد نشود. هماهنگی برای ورود افراد جهت آموزش و تحقیق به داروخانه با کلینیک پژوهشی 
 .فصل الخطاب می باشد  طرف اولگونه مشکل فی مابین، نظر معاون آموزشی 

تعداد و ...( تحویل طرف دوم می گردد و  –عنوان اموال  –اروخانه طی صورتجلسه ای با مشخصات ) ردیف کلیه اموال منقول و غیرمنقول د -(27-5
 را ندارد .کلینیک طرف دوم حق جابجایی و خارج کردن اموال 

رگونه ادعایی درباره نحوه بهره با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد اجاره اقدام به تنظیم سند اجاره نموده و متعهد می شود که همستاجر ـ (5 -20
 برداری از مورد اجاره و امثال آن پیش آید شخصا پاسخگو باشد. 

طرف مستاجر متعهد است کلیه بدهیهای قانونی مربوط به شغل خویش را از قبیل بیمه و مالیات، عوارض  و غیره را شخصاً پرداخت نماید و  (5 -21
 هد داشت .در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخوا اول
. و موظف می باشد تا تصمیم قبل کتباً به دانشگاه اعالم نماید یک ماهمستاجر متعهد است در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری مراتب را  ـ(5 -31

 گیری نهایی و اعالم نظر موجر به نحو احسن به کار خود ادامه دهد.
 میباشد. موجرردفترفنی ومهندسی دانشگاه  برعهده هزینه های مربوط به تعمیرات اساسی وکلی طبق نظ -(31-5
می باشد موجردرحدامکانات موجود اززمان تحویل طبق صورتجلسه به عهده  گرمایش وسرمایش داروخانه تامین انشعابات آب،برق، تلفن داخلی، -(32-5

و با نظر دفتر فنی دانشگاه به موجرپرداخت کلینیک فید شده ازفضای م گاز،برق، آب رابه نسبت مساحت اشغال های امامستاجرمکلف ومتعهداست هزینه
 باشد . نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت از محل مطالبات کسر می گردد  و گروه نظارت مکلف به نظارت به انجام موضوع فوق می

 باشد . یر ممحل کار به عهده مستاج یمنینکات ا تیو رعا یلیتحو لیوسا هیکل یحفظ،حراست و نگهدار -(33-5



ای از موسسه حسابرسی منتخب هیأت امناء دانشگاه برای طرف دوم در طول مدت این قرارداد و یا بعد از اتمام آن ارسال شود و هر گاه نامه-(34-5
س آخرین آگهی طی آن درخواستی را بطور کامل و صحیح تهیه نموده و در زمان مقرر به صورت کتبی با امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت بر اسا

 .تغییرات شرکت به آدرس خواسته شده ارسال نماید
 طرف دوم باشد و در صورت احراز خالف آن،  گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی متعهد می طرف دوم -(35-5

حق هرگونه اعتراض  طرف دوم باشد و ین خسارت بر عهده کارفرما میباشد. تعیین میزان و مبلغ اهای وارده به کارفرما میموظف به جبران خسارت
 .نمایدبعدی را از خود سلب و ساقط می

در ابتدا  کلیه مفاد وقوانینی که بهنگام برگزاری مزایده در قالب  اسناد مزایده اعالم شده  جزء ضمایم این قرارداد بوده ودر صورت هرگونه ابهام -(36-5
 .ماخذ رسیدگی بوده ودر صورت نبودن موضوعی در این قرارداد، اسناد مزایده نافذ بوده و جزء این قرارداد تلقی می گرددمفاد این قرارداد 

 نصب تابلو با نظر و هماهنگی گروه نظارت و براساس قوانین ابالغی معاونت غذا و دارو توسط طرف دوم صورت پذیرد . -(37-5
جهت ارائه هرکدام از اقالم مذکور کلینیک رکزمشابه ای در طول مدت اجرای قرارداد درداخل یا خارج فضای مجاز به ایجاد هیچگونه مموجر -(30-5

 درماده یک قرارداد توسط هرشخص حقیقی یا حقوقی  نمی باشد.
صورت مکلف به پرداخت فسخ دارد مستاجر درهر  برداری توسط مراجع قانونی یا قضایی پلمپ گردد ضمن آنکه موجر حق چنانچه محل بهره(ـ 31-5

 فسخ دارد. خصوص موجر صرفاً حق پلمپ خواهد بود مگر آنکه علت پلمپ ناشی از عمل موجر بوده باشد که در این بها تا تاریخ فک  اجاره

اهده و یا اعالم (ـ طرف دوم مکلف است به هنگام خرید کلیه اقالم دارو و تجهیزات پزشکی می بایست به نام خود خرید نماید که در صورت مش41-5
 گزارش بنا بر قانون با طرف دوم برخورد خواهد و طرف دوم حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب نموده است.

(ـ طرف اول نسبت به در اختیار نهادن سخت افزار موجود در داروخانه جهت مشاهده کلیه اطالعات مربوطه )خرید و فروش دارو و 41-5
اشتی و درمانی، انبار نسخ و...( به گروه نظارت در بازدید اقدام نموده به نحوی که در هر زمان و در صورت نیاز، لوازم پزشکی، آرایشی و بهد

 مورد بازدید گروه نظارت می باشد. مربوطه گزارشات
و بوده و در صورت مشاهده عدم های قانونی ابالغی معاونت غذا و دار اساس تعرفه (ـ طرف دوم ملزم به دریافت وجه نقد از بیماران سرپایی بر42-5

رعایت حتی یک مورد این موضوع، قرارداد بصورت یک طرفه فسخ شده و ضمن ضبط وثیقه حسن انجام تعهدات طرف دوم مکلف به انجام وظایف 
 باشد. خود طبق مفاد این قرارداد تا زمان اعالمی گروه نظارت می

به عهده طرف دوم بوده و الزم است جهت انجام این موضوع ، مسئول فنی انتخاب شده از (ـ پیگیری اخذ مطالبات از سازمان های بیمه گر 43-5
 در این خصوص هیچ وظیفه ای ندارد. سوی طرف دوم جهت طی مراحل قانونی به سازمان های بیمه گر معرفی شود و طرف اول

 اکم بر نظام توزیع دارو می باشد.(ـ طرف دوم موظف است ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات و دستورالعملهای ح44-5
و تأمین دارو و ملزومات پزشکی  کلینیکطرف دوم متعهد می گردد، بدون وقفه در طول مدت قرارداد نسبت به ارائه خدمات دارویی به  -(45-5

رت ) بجزء مواردی که کمبود بصورت مصرفی و لوازم بهداشتی مورد نیاز بیماران سرپایی اقدام و در خصوص رفع کمبود اقالم  براساس نظر گروه نظا
امری توجیه  فراگیر کشوری و مورد تأئید معاونت غذا و دارو دانشگاه باشد.( اقدام نماید. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط آن با سالمت جامعه هیچ

 کننده قصور طرف دوم بابت  عدم ایفاء تعهدات آن نخواهد بود.
ه تهیه کلیه اقالم دارویی، لوازم پزشکی و بهداشتی، درمانی و آرایشی مصرفی از مراجع رسمی مجاز توزیعی طرف دوم موظف است نسبت ب -(46-5

 اقدام نموده و با نرخ مصوب به بیماران سرپایی ارائه خدمت نماید. 
محاسبه و اخذ گردد بدیهی است نظر حق فنی بایستی طبق ضوابط و دستورالعملهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مراکز دولتی (ـ 47-5

 .معاونت غذا و دارو در این مورد نافذ خواهد بود
 تأمین و تدارک و نگهداری کلیه اقالم دارویی و غیره مورد تعهد طرف دوم می باشدمی باید بر اساس شرایط استاندارد باشد. -(40-5
و غیره که تاریخ مصرف آن منقضی شده و نماید و در صورت مشاهده اقالم دارویی طرف دوم می بایست کلیه داروها در تاریخ های دارو تهیه  -(41-5

 باشد. ضمن فسخ قرارداد و ضبط وثیقه حسن انجام، انجام اقدامات بعدی بر اساس نظر معاونت غذا و دارو خواهد بود.
 یابد. و دانشگاه دعوت می گردد حضور کلینیک طرف دوم موظف است در جلساتی که از سوی  -(51-5
ول و (ـ طرف دوم معتهد می گردد که کلیه اقالم دارویی مورد نیاز بیماران را راساً با هزینه خود تهیه نموده و با نرخ مصوب دولتی به طرف ا51-5

 بیماران ارایه خدمت نماید. 
 ای بیماران سرپایی می باشد.برمحمدزاده ویژه کلینیک پزشکان داروهای نسخه شده توسط  کلیه  داروخانه موظف به تامین ـ(52-5
(ـ مستاجر متعهد است دارو )از شرکتهای مجاز پخش دارو ( ،ملزومات دارویی ، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی ) از نمایندگی رسمی و اصلی 5 -53

، فرآورده های بهداشتی )دارای مجوز از  وارد کننده یا تولید کننده مورد تایید و دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی و یا سازمان غذا و دارو(



ونت غذا و دارو سازمان غذا و دارو( مورد نیاز بیماران سرپایی تامین نماید و درخصوص تبعات ناشی ازکمبوداقالم  به جزء مواردی که کمبود به تایید معا
 ران خسارت خواهدبود.دانشگاه به صورت فراگیر و عمومی باشد در برابر مراجع قانونی، پاسخگو و ملزم به جب

و طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر در هر زمان و شرایطی تا پایان  کلینیکطرف دوم موظف به ارائه خدمت به کلیه بیماران سرپایی به  -(54-5
 قرارداد می باشد و در هیچ شرایطی حق خودداری از ارائه خدمات خصوصاً به مشمولین بیمه را ندارد.

در صورت اعتراض شرکتهای دارویی و اعالم کتبی آنها مبنی بر عدم پرداخت مطالبات شرکتهای مذکور از سوی طرف دوم قرارداد  (ـ طرف اول55-5
 هیچگونه تعهد و وظیفه ای ندارد .

و  بر اساس دستورالعملدر داروخانه ، نحوه بکارگیری مسئول فنی ، ساعات کار داروخانه ، تعرفه و قیمت و .... براساس باید تعداد پرسنل -(56-5
 تاسیس داروخانه ها میباشد. ضوابط

 .داروخانه خود می باشد مستاجر موظف به ساخت مهر -(57-5
تعداد و... ( تحویل مستاجر گردیده و مستاجر حق  –عنوان اموال  –کلیه اموال منقول وغیر منقول بشرح پیوست با مشخصات ) ردیف  -(50-5

 را ندارد. کلینیک  ازجابجایی و خارج کردن اموال 
بایستی  با هماهنگی گروه نظارت انجام شود  و مستاجر حق خروج اموال ، داروها ، لوازم کلینیک هر گونه  ورود دارو  توسط مستاجر به   -(51-5

هماهنگی و کسب مجوز از گروه  بدونکلینیک مصرفی و تجهیزات پزشکی ، ملزومات دارویی ، فرآورده های بهداشتی متعلق به خود را   را به خارج از 
شود و طرف دوم  درهیچ صورتی مجاز به خروج اموال کارفرما که از اموال دولتی محسوب می را  نداردکلینیک نظارت ، اداره حراست و واحد اموال 

 . نمی باشد
العقد الزم خارج و به وجه ملزم، ده است لذا ، ضمنگذاشته ش طرف دوم از سوی کارفرما در اختیار  مکان فیزیکی برای انجام موضوع قرارداد (ـ61-5

به کارفرما وکالت بال عزل می دهد تا چنانچه طرف دوم در پایان مدت مقرر از تحویل محلی که در اختیار وی توسط طرف اول  گذاشته طرف دوم 
و عنداللزوم اگر نیاز به  طرف دوم ضایی در حضور یا غیاب شده است، خودداری و یا تاخیر نماید ، کارفرما وکالتاً و بدون نیاز به دستور یا حکم ق

 وجود نخواهد داشت . طرف دوم بازکردن در یا شکستگی قفلی باشد این اختیار را دارد و در این مورد هیچگونه ادعایی و اعتراضی برای 
زاقرار دارد که هیچگونه وجهی تحت عنوان حق کسب موجر اقرار دارد که جهت اجاره داروخانه، سرقفلی دریافت نکرده است ومستاجر نی -(61-5

 وپیشه وصنفی وسرقفلی وغیره به موجر پرداخت نکرده  است وحق هیچگونه ادعایی ازاین بابت ندارد.
بنا به   دهد تا چنانچه پطرف دوم در محل موضوع قراردادبه کارفرما وکالت بالعزل می طرف دوم ضمن العقد الزم خارج و به وجه ملزم ،  -(62-5

وم و عنداللزوم هردلیلی از ارائه خدمت سرباز زند و محل را تعطیل نماید، کارفرما وکالتاً و بدون نیاز به دستور یا حکم قضایی در حضور یا غیاب طرف د
ام نماید و در این صورت هیچگونه اگر نیاز به بازکردن در یا شکستگی قفلی باشد، این اختیار را دارد تا نسبت به خروج تجهیزات و اموال طرف دوم  اقد

 ادعایی و اعتراضی برای طرف دوم وجود نخواهد داشت .
باشد و طرف دوم حق ارائه سایر خدمات را در مکان مکان موضوع قرارداد صرفاً جهت ارائه خدمات اعالمی براساس مفاد این قرارداد می -(63-5

 موضوع قرارداد ندارد.
 تبدیل کاربری مورد اجاره را به کسب دیگری ندارد.  حق تغییرو یامستاجر (ـ 5 -64
هرگونه تغییر، تحول و تعمیرات درفضای فیزیکی واگذار شده باید با اطالع و کسب موافقت کتبی گروه نظارت  انجام گیرد،در غیر این صورت -(65-5

ملزم به جبران خسارت وارده می  طرف دوم نتخب دانشگاه به عنوان خسارت محسوب گردیده بمیزان مبلغ کارشناسی شده توسط کارشناسان خبره و م
 طرف دوم حق هیچگونه اعتراضی ندارد. که در صورت عدم پرداخت آن بمیزان مبلغ کارشناسی از محل هر گونه وثایق ،مطالبات  طرف دوم باشد و 

 از خود سلب و ساقط می نماید.  حق هیچگونه اعتراضی را ندارد و حق هرگونه اعتراض را طرف دوم  قابل وصول می باشد و
پس از امضا، قرارداد در صورت تحویل اموالی از سوی طرف اول به طرف دوم کلیه این اموال طی صورتجلسه ای به صورت امانی توسط  -(66-5

اموال تحویل داده شده در طول مدت و یا عوامل وی قرار می گیرد و در پایان قرارداد کلیه این اموال را بهمراه کلیه   طرف دومکارفرما در اختیار 
کارشناسان  قرارداد را سالم، بدون عیب و قابل بهره برداری را تحویل کارفرما نمایدو در صورت خرابی، مفقودی و ... می باید بمیزان مبلغ کارشناسی

طرف دوم قابل وصول می باشد  هر گونه وثایق،خبره و منتخب دانشگاه خسارت بپردازد که در صورت عدم پرداخت آن بمیزان مبلغ کارشناسی از محل 
 حق هیچگونه اعتراضی را ندارد و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.  طرف دوم  و

ز هرگونه مسئولیت حقوقی و جزایی حاصله اطرف دوم کلیه خیارات قانونی من جمله خیارات غبن فاحش و سایر خیارات را از خود ساقط و (ـ 67-5
 .باشد میایشان اجرای موضوع قرارداد به عهده 

با توجه به تجمیع کلیه تخصص ها در کلینیک ویژه محمدزاده ، طرف دوم موظف است کلیه داروها و تجهیزات کلیه تخصص های درمانی  -(60-5
 .ه خود تهیه نماید ناطفال ، عفونی ، چشم و .. در داروخشامل داخلی ، مغز ، اعصاب ، قلب ، اعصاب و روان ، زنان، ا

 :فسخ قرارداد( 6ماده 



مستاجراز انجام کامل مفاد این قرارداد )عدم رعایت استاندارد های تخصصی وفنی موردنظر طرف اول ، عدم توانائی در ارائه خدمات  صورتیکه در -(1-6
های  د( و رعایت قوانین، آیین نامه ها ، ضوابط و دستورالعملتوافق مابین،تأخیرغیرموجه در انجام خدمات یا توقف خدمات و عدم سایر مفاد قراردا طبق

اقدام به فسخ یک طرف اول پس از دو اخطار کتبی  تخطی نماید و...های معاونت غذاودارو دانشگاه  وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و ابالغیه
 جع ذیصالح اعالم و ارجاء خواهد شد .طرف قرارداد خواهد نمود و ضمن ضبط وثیقه حسن انجام تعهدات موضوع به مرا

که تشخیص دهد می تواند نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نماید و این امر را  به هر دلیل  در هر مرحله از انجام و هر زمانی طرف اول  -(2-6
و مستاجر هیچگونه  م به تخلیه مکان نمایدروز اقدا15ظرف مدت  حداکثر و پس از این ابالغ طرف دوم مکلف است کتبا به مستاجر اعالم نماید

 اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.

 اقدام به فسخ قرارداد در کلیه موارد این قرارداد مانع ضبط تضامین و مطالبه خسارات وارده نخواهد بود.-(3-6
د و در صورت تخلف ،کارفرما مجاز است بدون انکه به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندار طرف دوم -(4-6

 نماید.محتاج به اقامه دعوی باشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام 
یب نامه شماره در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرائی موجر اعم از شخص حقیقی و حقوقی یکی از اعمال بند های ماده یک تصو -(5-6

موضوع پیشگیری و مبارزه با ارتشاء را مرتکب شوند طرف اول می تواند یک جانبه قرارداد را فسخ و خسارت وارده  22/12/03/ت مورخ 73377
جبران  ف دوم طرو دارائیهای  طرف دوم خسارت وارده را از محل ضمانت نامه انجام تعهدات و در صورت تکاپو ی ضمانت نامه از محل سایر مطالبات 

 و مراتب را جهت تعیین تکلیف مرتکبین به مراجع قضایی اعالم نماید. نماید
 باشد. می طرف دوم درصورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده -(6-6
قرارداد با رعایت کلینیک غیره و آسیب جدی به در صورت بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و  -(7-6

د یا مقررات قانونی به حالت تعلیق در خواهد آمد و پس از بر طرف شدن موانع و برقراری شرایط عادی ضمن تصمیم گیری در مدت تمدید مدت قراردا
 فسخ آن نسبت به اجرای آن تصمیم اقدام خواهد شد .

ماه طرف دوم به  2مناسب، به مدت  طرف دوم ف دوم و اعمال حق فسخ تا زمان جایگزینی شرکت در صورت عدم رضایت طرف اول از طر-(0-6
 .ایفاء تعهدات خود با شرایط همین قرارداد می باشد 

 :حل اختالف( 1ماده 

چه طرفین نتوانند آنرا از طریق در صورت بروز هر گونه ابهام و اختالف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف محوله به هر نحوی، چنان -(1-7
آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه به عنوان حکم مشترک و  14آمیز حل و فصل نمایند، در این صورت موضوع اختالف به کمیسیون ماده  مسالمت
شود قطعی و  صلحاٌ صادر میرأی صادره از کمیسیون حل اختالف که که  برای حل اختالف ارجا دهند  مرجع موصوفو به عنوان الطرفین  مرضی

االجرا خواهدبود و رأی مذکور از طریق کمیسیون به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداری  نسبت به طرفین الزم
ار خود را ادامه داده و همچنان به مکلف است بدون تعلل و مطابق با مفاد قرارداد ک طرفین  دوم و در طول رسیدگی به اختالف ،  ابالغ خواهد شد.

 .تعهدات خود عمل نماید
 :گروه نظارت( 8ماده 

 مدیریتتوسط فرد یا افرادی است که بصورت شفاهی یا کتبی  از سوی نظارت برحسن اجرای مفاد قرارداد و ارزیابی از عملکرد مستاجر  -(1-0
 به طرف دوم اعالم و معرفی میشود . محمدزاده  ویژه کلینیک

و تصمیم طرف دوم  نظارت عالیه بر عملکرد میباشد اما  0-1گروه نظارت براساس بند  (ـ نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد طرف دوم به عهده 2-0
اشد که می ب کلینیک دانشگاه و مدیر توسعه مدیریت و منابع گیری برعهده کمیته ای مرکب از نمایندگان معاونت غذا و دارو ، معاونت درمان ، معاونت 

  با درخواست هر یک از اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد
معرفی نماید و تمامی موارد اعالمی و دستورات را  باید گروه نظارت را به تمامی کارکنان و عوامل زیرمجموعه خود در این قراردادطرف دوم می -(3-0

 اید .گروه نظارت قرارداد را در چهارچوب مفاد قرارداد را رعایت و انجام نم
به انجام رساند و انجام کار در غیر بطور کامل ( شود اعالم می کتبی یا شفاهیبصورت )را مکلف است کارهای اعالمی گروه نظارت طرف دوم -(4-0

 . ممنوع می باشد کلینیکچارچوب و دستورالعمل اعالمی و بدون هماهنگی با واحد نظارت 
 ( تضمینات:9ماده 

به عنوان  را  *****بمیزان ماه  قیمت پیشنهادی خود  3حداقل بمیزان  قرارداد باید به وثیقه ای مورد قبول کارفرما قبل از عقد  طرف دوم -(1-1
و تخلیه به وی  از عملکرد مستاجر در پایان قراردادگروه نظارت  مذکور در صورت رضایت که وثیقهتضمین حسن انجام تعهدات تهیه و تحویل نماید

 .گردد مستردد می



تحویل مکان و کلیه وسایل و تجهیزات تحویلی از سوی طرف اول به طرف دوم طی صورتجلسه تنظیمی تحویل و تحول و پس از عقد قرارداد  -(2-1
صورت می گیرد که در پایان مدت قرارداد نیز طرف دوم مکلف است مطابق همین صورتجلسه مکان ، وسایل و تجهیزات سالم و به همان کیفیت و 

ام تحویل عودت دهد در غیر اینصورت میزان خسارات وارده بر اساس نظریه کارشناسی کارشناسان منتخب دانشگاه تعیین می گردد که سالمت بهنگ
طرف دوم مکلف به پرداخت این مبلغ خسارت می باشد و در صورت عدم پرداخت قابل وصول از محل وثیقه حسن انجام تعهدات طرف دوم می باشد و 

 ونه اعتراضی ندارد. طرف دوم حق هیچگ
 چنانچه مستاجر به تعهدات قانونی خود به هر دلیلی عمل نکند یا هر یک از مفاد قرارداد را به طور صحیح و کامل اجرا ننماید، تضمین حسن -(3-1

 انجام کار به نفع موجر ضبط می شود.

گردد و  گردد و محل اجاره به وی تحویل نمی د از سوی موجر امضاء نمیتا زمانیکه مستاجر تضمین حسن انجام تعهدات را ارائه ننماید، قراردا -(4-1
روز از ابالغ صورتجلسه مزایده یا اعالم برنده، از ارائه ضمانت نامه  11 متعاقباً سپرده شرکت در مزایده وی آزاد نخواهد شد. لذا چنانچه مستاجر پس از

 ده وی را ضبط نماید. بانکی امتناع نماید موجر می تواند سپرده شرکت در مزای

ریال به عنوان وجه التزام تخلیه از  111/111/2(ـ پس از اتمام قرارداد در صورت عدم تخلیه در موعد مقرر به ازاء هر روز تأخیر مبلغی بمیزان 5-1
ریال از طرف دوم اخذ ***بلغبه م وثیقه مورد قبول طرف اول مطالبات طرف دوم  کسر می گردد و بابت تخلیه و تحویل محل داروخانه یک فقره 

که در پایان قرارداد پس از تخلیه و تحویل محل مسترد می گردد بدیهی است در صورت عدم ایفاء تعهد مستاجر در تخلیه مورد اجاره ضمن میگردد 
یا فسخ طرف قرارداد و یا فسخ طرف خواهد شد. ضمن العقد توافق گردید چنانچه پس از خاتمه قرارداد و ضبط مزبور به  وثیقهاعمال مقررات مربوطه، 

  منتقل می گردد.کلینیک دوم از تخلیه و تحویل محل خودداری نماید طرف دوم با صورتجلسه اداره حراست دانشگاه به انبار 
 ( حوادث قهريه و غیرمترقبه01ماده 

 طرف دوم بینی)فورس ماژور( توسط  شرایط غیرقابل پیش ای که مانع اجرای این قرارداد طبق تعریف عرفی از ( ـ درصورت بروز هر گونه حادثه1-11
ی عدم  ؛ به منزلهشود و از حیطه و اقتدار و اراده او خارج باشد، مادامی که جهات مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهدات متاثر از عوامل غیرمترقبه مزبور

موظف است عیناً تعهدات خویش طرف دوم  بینی  غیرقابل پیشبدیهی است پس ازبرطرف شدن شرایط  .رعایت مفاد قرارداد محسوب نمیشود
 انجام نماید. رابراساس قرارداد

 نشاني و اقامتگاه طرفین : (00ماده 

 کلینیک ویژه محمدزاده پونک قزوین (ـ نشانی کارفرما:1-11
 (ـ نشانی شرکت طرف قرارداد: ***** کدپستی ****  تلفن ****11 -2

قامتگاه قانونی طرفین می باشند لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می شود فوق به منزله اهای  نشانی
ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر اینصورت کلیه نامه ها ابالغ شده تلقی و عذر عدم اطالع  40در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف 

 شد.پذیرفته نمی با
مشمول آئین نامه مالی ومعامالتی  1376قوانین و مقررات جاری کشور و قانون موجر و مستاجر مصوب  این قرارداد عالوه بر تبعیت کامل از (ـ3-11

 دانشگاههای علوم پزشکی کشور  می باشد.
 امضاء طرفین: (02ماده 

 پس از امضاء طرفین قرارداد الزم االجرا خواهد بود نسخه واحد تهیه و تنظیم شده که  5در ماده و  12 شاملاین قرارداد 
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