
 

 

 

 

    

 

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين دانشگاه علوم پزشكي
 

فعال و مستمر)تداوم خدمات( قابل ارائه در مراکز  های اولیه سالمت،تـد مراقبـخري :هـاسناد مناقص

تحت پوشش  ه نشین ـهزار نفر و حاشی 02مناطق  شهری  باالیدر پايگاه های سالمت  خدمات جامع سالمت و

 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 تذکرات مهم: 

گر را داشته بایست مهر شرکت و امضاء فرد یا افراد مجاز )طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت( مناقصهـ کلیه اوراق و اسناد مناقصه می1

 باشد.

گر ارایه گردد که در صورت ناقص بودن مدارک و یا مهر باید توسط مناقصهمیـ تمامی مدارک و مستندات درخواستی در اسناد مناقصه، 2

 کننده مختار است  .و امضا نشدن اسناد مناقصه، کمیسیون در رد پیشنهاد شرکت

 ، برگزار و پاکات بازگشایی و تعیین برنده انجام خواهد شد.شرکت کننده دوبا وجود حداقل ـ مناقصه 3

گران به این موضوع توجه  ناسه ملی دانشگاه علوم پزشکی و اطالعات دیگر در اسناد این مناقصه، مناقصهبا توجه به اعالم ش -4

باید ضمانتنامه به نام  ذینفع اعالمی در اسناد  ویژه داشته باشند که در صورت اخذ ضمانتنامه جهت ارائه وثیقه شرکت در مناقصه می

 موضوع پاکات ب و ج این شرکت کنندگان مفتوح نخواهد شد. مناقصه صادر گردد که در صورت عدم رعایت این
پاکات در ای پیش از بازگشایی گران جلسه برای توجیه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه -5

نواب شمالی ساختمان شماره یک  خدمات دانشگاه واقع به نشانی قزوین خیاباندر سایت اداره  18/06/1331تاریخ  11الی  11ساعت 

 .که شرکت در این جلسه برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است  گرددستاد  برگزار می

 شرکت کنندگان  به هیچ وجه مجاز به تایپ و ایجاد تغییرات  و یا جابجایی در فرم های این اسناد نمی باشند  -6

های پیشنهادی قیمت و  های آن بخصوص در برگه و یا جایگزینی در اسناد مناقصه و فرمدرصورت مشاهده ایجاد هر گونه تغییر  -7

 گران ، قیمت پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود . ضمائم آن توسط مناقصه

 
 

 

 

 

 اسناد مناقصه



 

 

 

 

    

 
 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 

 

 

 مدارک ارايه شده به مناقصه

 شرکت در مناقصهنامه ـ دعوت*

 ـ شرایط شرکت در مناقصه*

 ـ شرایط عمومی و خصوصی *

 و ضمیمه آن برگ پیشنهاد قیمت -*

فرم پیشنهادی پیشنهادی خود را مطابق با  قیمت ،گزارموردنیاز مناقصه افراد تحصیلی ومدرک رشته نوع به بایدباتوجهمی پیشنهاددهنده

 هنگام ارائهبه گران مکلفندمناقصهبه همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت ج قرار دهد  تهیه و تکمیل نموده وقیمت )وضمیمه آن( 

سازمان رفاه قوانین و مصوبات  خرینآاساس  بر تحت پوشش خود رامزایای کارکنان کلیه حقوق و، آنالیزقیمت پیشنهادی و تهیه 

 .اعمال نمایدبندی مشاغل طرح طبقهبه کارکنان خودرابراساس  همچنین کلیه پرداختها لحاظ نموده و امور اجتماعی و کار

افراد  به متعلقه قانونیمزایای کلیه  حقوق وو اعمال  ن محاسبهآکه در  اگر مشاهده شود گرانهای پیشنهادی مناقصهقیمتدر 

این  نشده باشد رعایت  براساس اخرین بخشنامه و مصوبات شورای عالی کار و یا اداره کار و اموراجتماعی  گرمورد نیاز مناقصه

 مختار است   گرانرد اینگونه پیشنهادات قیمت مناقصه گزار درمناقصه مورد قبول نخواهد بود و پیشنهادات

 الضمان و ....(کسور وجهها )شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد ـ نمونه ضمانتنامه*

 ها شامل:نمونه تعهد نامه -*

 هیأت وزیران 1331ـ فرم منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 

 ـ پرسشنامه اطالعات شرکت

 فرم ارائه اطالعات شرکت جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه  -

 



 

 

 

 

    

 فرم شناسه ملی دانشگاه  -

 الضمان و ....()شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد کسور وجهها ـ نمونه ضمانتنامه

 فرم بیمه نامه  - 

 خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار  -

 فرم ارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه -

 ـ فرم تعهد بیمه یا قسمتی از کار که مورد نظر کارفرما باشد

 برگه مشخصات حقوقی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی قزوین  - 

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا  -

 ـ فرم اعالم نمونه مهر شرکت و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت )براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت(

 طبق جدول پیوست شماره یک قرارداد از سوی مناقصه گران  یکاعالم مدارک مورد نیاز برای ارائه  -*

های علوم پزشکی و ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئینـ دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین*

 خدمات بهداشتی و درمانی

 

  



 

 

 

 

    

 بايست منضم به اسناد مناقصه نمايد گر ميمدارکي که مناقصه

 تصویر کامل اساسنامه -*

 تصویر اگهی تاسیس-*

 تصویر اخرین اگهی تغییرات -*

)که در به همراه تائیدیه سالیانه  برای موضوع مناقصه از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی تصویرگواهینامه صالحیت  -*

در زمان بازگشایی پاکت ب،   داشتن تائیدیه سالیانهو یا نیا  معتبر نبودن زمان گواهینامه  صالحیت صورت عدم ارائه گواهینامه 

 پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد (

) که در صورت عدم ارائه گواهینامه یا معتبر  از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعیارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران -*

  نبودن در زمان بازگشایی پاکت ب، پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد (

 ارایه تصویر گواهینامه مالیات  ارزش افزوده  -*

 ارایه تصویر کد اقتصادی و  شناسه ملی -*
 پاکت ج مناقصه گزار مفتوح نخواهد شد  که در صورت عدم ارائه 39ارائه تصویر کامل گزارش حسابرسی سال  -*

 39ارائه تصویر اظهار نامه مالیاتی سال  -*

 طبق جدول پیوست شماره یک مناقصه گران قرارداد از سوی  یک برای ارائهاعالم مدارک مورد نیاز  -*



 

 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي       

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 

 دعوتنامه شرکت در مناقصه

 
 



 

 

 

 

    

 

  دانشگاه علوم پزشكي        

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين      

 

 

 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 ای با مشخصات مشروحه ذیل شرکت نمائیدکند در مناقصهبهداشتی درمانی قزوین از شما دعوت میدانشگاه علوم پزشکی وخدمات 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینمناقصه گزار:

 های دارای شرایط اعالمی در اسناد این مناقصهشرکتکلیه  مناقصه گر:
 ای مرحلهیک عمومی نوع مناقصه:

 الزم برای انجام کار اخذ شده استـ تمامی مجوزهای 
 ـ اعتبار طرح پیش بینی شده است.

 های سالمت وپایگاه سالمت جامع خدمات مراکز در ارائه خدمات(قابل فعال ومستمر)تداوم سالمت، اولیه هایمراقبت خریدمناقصه:موضوعـ 1

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین یبهداشت معاونت پوشش تحت نشین حاشیه نفر و هزار 21شهری باالی  مناطق در
   کارحجم واحد کار: 

حجم کار: ارائه خدمات فعال و مستمر )تداوم خدمات ( برابر بسته خدمات با مسوولیت اداره مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه، براساس 
انشگاه علوم پزشکی قزوین مبتنی بر بسته خدمتی ابالغی محدوده و جمعیت تعریف شده در ساختار گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی د

و تحت شامل خدمت گیرندگانی است که در بلوک تعریف شده سکونت  از سوی معاونت بهداشت وزارت متبوع که در مورد  این قرار داد
 کنند. ت دریافت میپوشش هیچ واحد مشابه خدمات سالمت دیگری نباشند یا بصورت مهمان به این منطقه مراجعه کرده و خدم

واحد کار: مراقبت از سالمت و ارائه خدمات سالمت برابر بسته خدمات به هر فرد در مرکز خدمات جامع سالمت واقع دراستان  به تفکیک 
یباشد شهرستان به شرح زیر می باشدکه لیست تفصیلی مراکز و پایگاهها شامل موضوع این قرارداد به شرح پیوست شماره یک این قرارداد م

 که جزء ضمایم این قرارداد تلقی می شود.  
 381181جمعیت شهرستان قزوین:

                       183289جمعیت شهرستان البرز:
 91313جمعیت شهرستان آبیک:

 81383جمعیت شهرستان تاکستان: 
و مراکز خدمات جامع سالمت  به میزان و حجم امکانات و تجهیزات: پیمانکار مکلف به تهیه  کلیه اقالم موادمصرفی ماهانه  پایگاهها 

باشد که به هنگام پرداخت صورت وضعیت  ماهانه  شود (می اعالمی طبق پیوست های شماره دو این قرارداد )که جزء ضمایم قرارداد تلقی می
 شود  پیمانکار به شرح قرارداد به ایشان پرداخت می



 

 

 

 

    

مطالعات  آزمایی، راستی سنجی، رضایت الکترونیکی، بهداشت،پایش یکپارچه سامانه مانند مختلف، قازطر که متفاوت های ارزیابی براساس کار: کیفیت
توسط کارفرما، مورد پایش و ارزیابی پیوست های ستادی و خود اظهاری و ...  میدانی، مصاحبه و دریافت نظرات مردم، تکمیل چک لیست

 گیرد. قرار می
های  ابالغی از سوی معاونت بهداشت وزارتخانه طبق پیوست به موارد ارجاعی از سوی پایگاه کمیت کار: ارائه خدمات مستمر و کامل

سالمت ضمیمه و غیرضمیمه تابعه و نیز ویزیت درمانی مراجعات سرپایی به مرکز، در جمعیت تحت پوشش مربوط به بلوک تعریف شده، 
 مرکز خدمات جامع سالمت  براساس جدول برآورد حجم خدمات به تفکیک واحدهای فنی مستقر در

خدمات: مطابق بسته خدمتی ابالغی وزارت متبوع و نیز خدماتی که در طول مدت قرارداد به دانشگاه ابالغ خواهد شد شامل خدمات قابل 
 ای حرفهاوره سالمت روان، بهداشت محیط، بهداشت ارائه درمرکزخدمات جامع سالمت شامل دندانپزشکی،مشاوره تغذیه و رژیم درمانی، مش

مراکز دارای متخصص، انجام منطبق بر دستور عمل اجرایی و در مامایی خاص ها از جمله مشاوره ژنتیک، مشاوره شیردهی و خدمات  مشاوره
 باشد. خدمات سرپایی تخصصی می

)ابالغی در طول مدت های هدف ارجاعی از سوی پایگاه های ضمیمه و غیرضمیمه تابعه  های سنی و گروه خدمات ارائه شده به گروه -*
)ارائه شده در پایگاه( به  1 های خدمات و در ادامه تکمیل خدمات سطح قرارداد به پیمانکار( در مراکز خدمات جامع سالمت که براساس بسته

قسم از دریافت هیچگونه وجهی صورت پذیرد که محاسبه پرداختی این  بایست کامال رایگان و بدون گردد، می جمعیت مربوطه ارائه می
 باشد. خدمات به پیمانکار بر اساس خدمت ارائه شده مطابق سامانه سیب و حد انتظار ابالغی تعیین شده می

خدمات سرپایی تخصصی ارائه شده به مراجعین ویزیت سرپایی که بدون رعایت سیکل ارجاع و مستقیماً به مرکز خدمات جامع سالمت   -*
دولتی)همانند تعرفه حاکم بر سایر مراکز خدمات جامع سالمت دولتی موجود( اقدام  تعرفه ضوابط براساس گروه این نمایند که برای مراجعه می

های بیمه طرف قرارداد  برابر تعرفه ویزیت بخش دولتی یا اخذ فرانشیز از صاحبان دفترچهای  گردد. )اخذ ویزیت از افراد فاقد پوشش بیمه می

 برای این گروه از مراجعین(
 گردد  هنگام بازگشایی پاکات ج اعالم میبه ریال:رآورد بهـ مبلغ ب2

 باشد ماه کامل شمسی می 33برابر با  31/06/1811لغایت  11/07/31مدت قرارداد از تاریخ  ـ مدت اجرای قرارداد :3
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینـ کارفرما:4
 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ـ دستگاه نظارت:5

که ریال دو میلیارد و هشتصد و بیست و شش میلیون  بحروف  2/826/000/000بمبلغ  در مناقصه شرکت ـ مبلغ تضمین:6

 گزار تسلیم شود.های مشروحه ذیل، صرفاً در پاکت الف به دستگاه مناقصهباید به یکی از صورت
 سسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانکنامه صادر شده از سوی مؤوو یا ضمانت های دولتینامه صادر شده از بانکضمانت الف:

 بوده و ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها3 مدت اعتباری به مدت باید داراینامه میکه این ضمانتگزارمناقصهنفع بهایراناسالمیجمهوریمرکزی
 های پیوست اسناد مناقصه تنظیم شده باشد.باید طبق فرمنامه میضمانتچنین هم و باشد تمدید دیگرنیزقابل ماه3 برای
بانک رفاه کارگران شعبه مستقر دردانشگاه علوم مناقصه نزد  بنام سپرده شرکت در 31131333واریز به حساب شماره  رسید بانکی بابتب:

 ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین –ادارات مجتمعنوابآدرسقزوین بهپزشکی
 به پیشنهادات فاقد تضمین شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ـ
-دانشگاهها و دانشکدهمعامالتی  کسرحسن انجام کار بر اساس آیین نامه مالی و ومیزان و نحوه اخذ تضمین حسن انجام تعهدات  ،مبلغ ـ7

 پرداختی پرداخت نخواهد شد .وبه برنده مناقصه درطول مدت قراردادپیش باشدبهداشتی درمانی می وخدمات پزشکیعلومهای



 

 

 

 

    

-باشد الزم به توضیح میمی 13/06/31پایان ساعت اداری  لغایت 10/06/31از تاریخ اسناد مناقصه  فروش :اسناد مناقصهفروش ـ 8

 باشد.می 19/13و در روزهای پنج شنبه  19/18پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت باشد 
)ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ساختمان شماره یک –قزوین، مجتمع ادارات نواب  ـ نشانی محل فروش اسناد مناقصه:9

 واحد امور قراردادها -بهداشتی درمانی قزوین
برداشت نزد بانک  قابل بنام سپرده غیر 31138991که باید به شماره حساب باشد می ریال 111/311مبلغ به :مناقصهـ قیمت اسناد 10

و تحویل تا اسناد مناقصه ارایه  ی دانشگاهواحد امور قراردادهابه رسیدآن تحویل رفاه کارگران مستقر درساختمان شماره یک)ستاد(واریزو
 گردد.

 توانند در تاریخ ازجهت اطالع و بازدید از مکان موضوع مناقصه خریداران اسناد مناقصه میمکان موضوع مناقصه:  بازدید ازجلسه ـ 11

 موضوع مناقصه بازدید بعمل آورند.  های از مکان معاونت بهداشتی دانشگاه ضمن مراجعه و هماهنگی با  18/06/31

مسؤولیتی در خصوص بازدید از محل موضوع مناقصه و کار و عواقب و مخارج ناشی از آن گونه گزار، کارکنان و عوامل وی هیچمناقصه
عنوان جایگزینی برای اسناد گران از شرایط کارهای موضوع مناقصه است و نباید بهتر شدن مناقصهندارند چرا که این بازدید در راستای آگاه

کند مگر آن که طی گر ایجاد نمیگر در این بازدید تعهدی برای مناقصهاقصهمناقصه تلقی شود. اطالعات شفاهی ارایه شده از سوی من
 ای مکتوب به اسناد مناقصه افزوده شود.الحاقیه

ای برای توجیه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه گران جلسه :پرسش و پاسخ ـ جلسه 12

. که در صورت ایجاد گردددر سایت اداره خدمات دانشگاه برگزار می 17/06/31تاریخ  11الی  11 پیش از بازگشایی پاکات در ساعت

تغییرات در اسناد مناقصه پیرو این جلسه این موضوع بصورت مکتوب به تمامی خریداران اسناد مناقصه اعالم می شود و این تغییرات جزء 
 اسناد مناقصه خواهد بود 

 و پاسخ برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است مگر این که نامه مکتوب انصرافمهم: شرکت درجلسه پرسش  

 خود را به شرح ذیل اعالم نمایند.

 18/19/1331کتبی تا آخر وقت اداری تاریخ  چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه، مایل به شرکت در مناقصه نیستند مراتب را بصورت ـ13

 .واحد امور قراردادها اطالع دهید به

که پس از پایان یافتن این زمان محل باشد می 29/06/1331تاریخ  19/18ساعت  شنبه یک روز :آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ـ14

 خواهد نمود.نگران پاکات دریافت وجه از مناقصهدریافت پیشنهادها به هیچ
قزوین، مجتمع ادارات نواب، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  :ـ نشانی محل تسلیم پیشنهادها15

 دانشگاه.درمانی قزوین، دبیرخانه اداره حراست 
پس از تحویل فیش  ونامه معتبر ارایه معرفی با فقط به فرد مجاز یا نماینده شرکتاسناد مناقصه  :اسناد مناقصه فروش نحوهـ 16

 .گیردصورت میبابت خرید اسناد مناقصه  واریزی

معاونت توسعه مدیریت  دفتر در 26/06/1331تاریخ  صبح 11ساعت  در :، جسیون بازگشایی پاکات الف، بجلسه کمیتاریخ ـ 17

و منابع دانشگاه واقع در قزوین، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 
 بازگشایی و خوانده شده و متعاقباً اعالم نتیجه خواهد شد.



 

 

 

 

    

گران ایی پاکات ج از مناقصهـبازگش گامـبه هن: پیشنهادیگران در جلسه بازگشایی پاکات حاوی قیمت مناقصهشرکت ـ نحوه 18

 شود. نامه کتبی دعوت به حضور در جلسه میحاضر در صورت ارایه معرفی



 

 

 

 

    

 : يط اختصاصي مناقصهشرا
را به  و اطالعات مربوط به آنها گران تمامی اسناد مناقصهمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصهـ شرکت در *

 ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد. ودقت مطالعه کرده 
های موجود در این خصوص با نامه ها و آئینبخشنامه و قوانیناند طبق دهندگان با هم تبانی کرده ـ هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد*

 آنان رفتار خواهد شد.
 روز پس 3ـ در صورتی که هر یک از خریداران اسناد مناقصه، نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا *

گزار )واحد امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات مراتب را کتباً به اطالع مناقصه ،خرید اسناد و مدارک مناقصه اتمام زمان
 درمانی( اعالم و تحویل نموده و طی این درخواست مکتوب تقاضای توضیح کتبی نمایند.بهداشتی 

گری در مورد توضیحات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به سواالت مطروحه در صورت اعالم وصول نامه کتبی و درخواست مناقصه ـ*
گزار و قبل از اتمام مهلت ارایه پیشنهادها توسط مناقصه پاسخ پرسش و اگر بعد از جلسه  شود  والزم داده می هایپاسخ درجلسه توجیهی

مدارک مناقصه گردد  این تغییرات  بصورت مکتوب قبل از پایان  گران مطرح گردد که باعث تغییر در اسناد وموضوعی از سوی مناقصه
 گرددو ارسال میتک خریداران اسناد مناقصه  اعالم تک بهیافتن مهلت دریافت پیشنهادها 

دارد و اگر تغییر، اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت پیشنهادها برای خود محفوظ می گزار حقمناقصه ـ*
از آنجا که ممکن است تجدیدنظر یا اصالح و گردد چنین موردی پیش آید مراتب به کلیه خریداران اسناد مناقصه بصورت مکتوب ابالغ می

تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با گزار میها باشد در این صورت دستگاه مناقصهو مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت در اسناد
و  اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدیدنظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

 . نمایدبدهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را  پیشنهاد ه پیشنهادها قبل از مراتب مزبور تسلیم شده باشد.در صورتی ک
*ـ به هنگام خرید اسناد مناقصه توسط متقاضیان شرکت در مناقصه طی فرمی،از مناقصه گران درخواست میگردد که اطالعات صحیح خود 

پستی و ...خود را اعالم دارند تا در مواقع لزوم مانند تغییرات احتمالی اسناد مناقصه به انها به در مورد شماره فاکس ،شماره تلفن ،آدرس 
 واسطه این اطالعات دسترسی داشته و موارد تغییر اعالم شود  که در صورت بروز تغییرات در اسناد مناقصه) قبل یا پس از اتمام زمان فروش

ریق شماره فاکس اعالم شده ارسال میگرددکه در صورت ارسال و اخذ تاییدیه  این ارسال به معنی اسناد مناقصه(، این موضوع در ابتدا از ط
 اعالم وارسال قطعی تغییرات میباشد و در صورت عدم امکان ارسال تغییرات  توسط مناقصه گزار از طریق  فاکس ،در مرحله دوم  تغییرات به 

ه تک تک خریداران اسناد مناقصه که از طریق فاکس امکان اعالم نبوده  اعالم میگردد شماره تماسی که در فرم فوق الذکر اعالم شده ب
)چرا که  ممکن است بدلیل ارسال مدارک از طریق پست این تغییرات به موقع به دست مناقصه گران نرسد( که این تماس انجام شده و 

قانونی به شرکت کنندگان بابت تغییرات انجام شده میباشد و در صورت  اعالم تلفنی )جهت دریافت اسنادتغییرات به مناقصه گر( مبنا اعالم
گردد لذا  اعالم عدم امکان اعالم تغییرات از طریق فاکس و شماره تلفن ، موضوع تغییرات به آدرس پستی اعالمی مناقصه گران  ارسال می

رس پستی( مبناء اعالم تغییرات به شرح فوق الذکر می باشد اطالعات مناقصه گران درفرم صدراالشاره )اعم ازشماره فاکس،تلفن تماس وآد
گزار که در صورت عدم ارایه اطالعات صحیح توسط خریداران اسناد مناقصه این موضوع و تبعات قانونی آن بر عهده آنان بوده و مناقصه

 شت.گونه مسؤولیتی در این خصوص نداشته و نخواهد دابدلیل این عدم ارایه اطالعات صحیح هیچ
بنام سپرده  31138991باید به شماره باشد که قبل از انعقاد قرارداد میبرنده مناقصه میعهده  های مرتبط به انتشار آگهی برـ کلیه هزینه*

 مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و رسید آن را تحویل واحد امور قراردادها نماید.کارگرانرفاهبرداشت نزد بانکغیرقابل
دهندگان باید تمامی اسناد و مدارک مناقصه را که در شرایط مناقصه ذکر گردیده بدون تغییر، حذف یا قرار دادن شرط در آن  ـ پیشنهاد*

آخرین آگهی تغییرات( نماید چنانچه با تشخیص کمیسیون مناقصه بعضی از بر اساس مجاز یا افراد تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء )توسط فرد 



 

 

 

 

    

صورت آن پیشنهاد ناقص تعهدآور، سهواٌ مهر و امضاء نشده باشد، پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهر و امضاء نماید در غیر ایناوراق 
 و مردود خواهد بود.

وسط کمیسیون مناقصه موظف است حداکثر تا هفت روز به استثنا ایام تعطیل پس از ابالغ نتیجه بازگشایی و برنده شدن ت نفر اول ـ برنده*
صورت درصد قیمت پیشنهادی خود مطابق با فرم تضمین اقدام نماید در غیر این9 حسن اجرای تعهدات معادل وثیقهمناقصات دانشگاه 

داشت،  نخواهدرا نیز  اعتراضیحق هیچ گونهکه  شدهبدون هر گونه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط  وی  تضمین شرکت در مناقصه
 پس از انجام مراحل فوقو در صورت داشتن برنده دوم مناقصه  بینی حاضر به انعقاد قرارداد نباشده برنده نفر اول در مهلت پیشکصورتی در

حاضر به ارایه وثیقه حسن انجام تعهدات و شود و چنانچه او نیز اعالم میعنوان برنده مناقصه برنده نفر دوم بهبدلیل امتناع برنده نفر اول، 
یا مقدمات انجام ترک تشریفات مناقصه و مناقصه تجدید و  شدهتضمین شرکت در مناقصه وی نیز به نفع دانشگاه ضبط انعقاد قرارداد نباشد 

 رد.یگمی صورت
 شود.فاصله مسترد میـ پس از تعیین برنده نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بال*
ـ پیشنهاددهندگان باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطالعات الزم مانند محل و *

-هیچکه بطوری را بدست آورده باید رعایت شودو مواردی را که برای ارائه پیشنهاد می نکات تمامی و وجاری نافذ ومقرات موقعیت،کلیه قوانین

 استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند.که بعداً در مورد آن اظهار بی اطالعی نماید و باشد گونه مواردابهام،اشکال و یا موضوعی باقی نمانده 
 باید در فرم پیشنهادی قیمت، تاریخ پیشنهاد خود را ذکر نمایند.ـ کلیه پیشنهاددهندگان می*
د به این موضوع توجه داشته باشند که در پاکت الف و یاب هیچگونه اطالعی که مربوط به قیمت بوده و یا تمام بایـ پیشنهاددهندگان می*
 گیردکه در این صورت از مناقصه کنار گذاشته شده و پاکت ج آنها مفتوح نخواهد شد. ازمبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشد نبایدقرار بخشی یا
سازد. گران را از تصمیم خود مطلع میدرنگ مناقصهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، بیورت لغو مناقصه ــ در ص*

اند و گزار یا منافع جمهوری اسالمی ایران مصالحه کردهو هرگاه درجریان مناقصه، اطالع حاصل شود که مناقصه گرانی به زیان مناقصه
گزار این امر صورت گرفته شده باشد، مناقصه لغو خواهد شد و این صورتی که به تشخیص مناقصه گزار گزارش شود و درمراتب به مناقصه

 ارسال خواهد نمود.اندبرای اقدام قانونی به مراجع ذیصالح داشتهشرکتجریانرج نام پیشنهاددهندگانی که درایندبا را  موضوع گزارش دانشگاه
های علوم ها و دانشکدهاجرا نشدن موادی ازقانون براساس آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاهگران نسبت به ناقصهم هرگاه هریک از ـ*

توانند در چارچوب قانون یاد اعتراض داشته باشد میدر زمان برگزاری مناقصه و یا اعالم برنده مناقصه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
اعالم نمایند که پس از بررسی به صورت مکتوب خدمات بهداشتی درمانی قزوین وشده موارد اعتراض خود را به دانشگاه علوم پزشکی 

 گردد.پاسخ در چارچوب قانون یاد شده به آنان ابالغ میموضوع، 
همچنین در و قیمت کل آن قلم مبنا خواهد بود  ، با قیمت کل آن قلم قلم ـ در صورت تناقص بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهای هر*

 مبنا خواهد بود. ی کل، مبلغ پیشنهادیهای کل اقالم با مبلغ پیشنهادصورت تناقص بین حاصل جمع قیمت
اعالم نماید که در صورت عدم  بدون شرط، الک گرفتگی و خوردگیخط هرگونه باید قیمت پیشنهادی خود را بدونهنده میدـ پیشنهاد*

 عات قیمت پیشنهادی از گردونه رقابت خارج شده و مخدوش قلمداد میگرددورعایت این موض
قیمت  حروف و در صورت مغایرت بین اعداد گردد کهاعالم  از سوی پیشنهاددهنده به صورت عددی و حروفی باید قیمت پیشنهادی میـ *

 باشد. گر، مبلغ حروفی میشنهادی مناقصهمبنای قبول مبلغ پیکل  پیشنهادی،
دارد که قبل از انتخاب برنده مناقصه و یا پس از مشخص شدن برنده برای انعقاد قرارداد  گزار این حق را برای خود محفوظ میـ مناقصه*

را طلب نماید که می باید که در گر ارایه شده است( )که توسط مناقصه اصل مدارک گران،و سقم اطالعات اعالمی مناقصه برای صحت
 انجام شود.باید میکنندگان گزار از سوی شرکتدرخواست مناقصهاسرع وقت  این 



 

 

 

 

    

ـ پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد و *
ناد و مدارم مناقصه، یا ارایه پیشنهاد شروط مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی، در صورت وجود خدشه یا نقص در اس

 آن پیشنهاد مردود است.
 میباشد روزهای تعطیل  ءبیست روز باستثنامهلت اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکات ج بمدت  -*
اساس  های خود از جمله حقوق و کلیه مزایای کارکنان خود برباید تمامی هزینهمیگران به هنگام ارایه قیمت پیشنهادی خود ـ مناقصه*
هایی که بیمه تأمین اجتماعی و مالیات  مزایای قانونی کارکنان خود وقرارداد و همچنین تمام هزینهشامل لیه کسورات قانونی و ک وانینـق

اسناد  ها و تعهدهایی است که درها، مسؤولیتبا در نظرگرفتن تمام مخاطرهممکن است در جریان اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و 
را مدنظر قرار  یا براساس قانون مکلف به رعایت و انجام  آن بوده )و در این اسناد نیامده (مناقصه به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده و

 باشد.مبلغ پیشنهادی مبلغ مقطوع انجام موضوع مناقصه بطور کامل و تمام میاعالم نمایندکه درصورت برنده شدن این  پیشنهادی ومبلغ داده
رعایت، انجام و پرداخت هر گونه افزایش دستمزد کارگری ابالغی از اداره کار و امور اجتماعی و یا شورای عالی کار به کلیه پرسنل تحت  -*

 باشد.پوشش خود در طول مدت قرارداد به عهده برنده مناقصه می
حاکم ، اجتماعی، اداره دارایی وغیره مربوطه درخصوص موضوع مناقصه امور اجتماعی،سازمان تامین کار و سازمانمربوطه  تمامی قوانین-*

 باشد بر این مناقصه می
شرکت خود  در مورد کارکنان تحت پوششبندی مشاغل و طرح طبقهکار برنده مناقصه ملزم و متعهد به رعایت کلیه مقررات جاری قانون -*

مسکن، خواروبار،  روز( ، کمک هزینه 31روز و شش ماهه دوم 31پرداخت تمام مزایا از قبیل حقوق )شش ماهه اولمتعهد به باشد و می
کاری، حق شیفت در گردش، میزان کارکرد و حضور پرسنل(، اضافه)به ارگری، عیدی، سنوات و مانده مرخصیک زن(، بن یا مندی )مردلهئعا

 باشد.بعهده برنده مناقصه می و ...،  مصوبات شورای عالی کار کلیه اجرای ،مشاغل بندیطبقه طرح برابر وسایرمزایا ،مأموریتکارینوبت عادهالفوق
دقیق  البسه، رعایت اجرای صحیح و تهیه و تنظیم لیست حقوق ماهیانه در برنامه اکسل، ارایه فیش حقوقی ماهیانه، تأمین و تحویل -*

جهت  های موضوع مناقصهواحدهر یک از  مدیریتسرپرست اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه و الزم با  بندی مشاغل، هماهنگیطبقهطرح 
بکارگیری یا اخراج پرسنل، پاسخگویی به هرگونه تخلف پرسنل تحت پوشش  و جوابگویی در کلیه مراجع قانونی و ذیصالح و سایر امور 

 باشد.ه گزار در محدوده قرارداد منعقده به عهده برنده مناقصه و جزء بخشی از شرح وظایف وی میمحوله حسب دستور واحد مناقص
 و پس ازگزار خواهد بود که طبق مقررات خاص خود بکارگیری کارکنان تحت پوشش منوط به تشخیص و صالحدید مناقصه انتخاب و -*

شد و در صورت تأیید نشدن صالحیت کارکنان گیرد لذا الزم صورت می بکارگیری هایصالحیت یه تأیید اخذ و پس از اداریطی مقدمات 
 گزار جایگزین نمایدباشد بدون ایجاد وقفه در انجام کار، نیروی واجدشرایط را با صالحدید مناقصهتحت پوشش، برنده مناقصه موظف می

شناسی، خوشرویی، متانت، ادب و نزاکت در ارباب رجوع )شامل وقتهای اداری در اجرای طرح تکریم کلیه منشور اخالقی دستگاه اجرای -*
ا االجرشکل( برای پرسنل شرکت الزمرفتار، ارایه خدمات با رعایت عدالت و انصاف، حفظ اسرار، آراستگی ظاهری، پوشش مناسب و یک

و ات و اخالق اسالمی بطور کامل رعایت نمایند باید بدلیل حضور در حریم مقدس دانشگاه باید کلیه شؤونو پرسنل برنده مناقصه میاست 
 باشد.عهده برنده مناقصه میر آن بو رعایت انجام مسؤولیت 

هدات )دارای % )پنج درصد( از جمع کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین تعهد انجام تع9برنده مناقصه قبل از عقد قرارداد باید به میزان  -*
و بهنگام هر پرداخت به برنده مناقصه مبلغی  و تحویل نماید تمدید ضمانتنامه در مدت قرارداد( تهیه ارائه و ماهه بهنگام 3اعتباری
منوط به ارایه و آزادسازی سپرده مذکور  بدیهی است استرداد ضمانتنامهگردد % )ده درصد( بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر می11بمیزان

ارایه  چنینهم و غیرهمفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی و های الزم از قبیل ائه مفاصا حساب،ارتسویه حساب قطعی کارکنان برنده مناقصه 
نامه درخصوص انجام کلیه مفاد قرارداد از واحدهای مربوطه وکلیه مدارک مورد نیاز با هماهنگی و موافقت معاون توسعه مدیریت و رضایت

 منابع دانشگاه خواهد بود.



 

 

 

 

    

ودر صورت امتناع برنده بوده واب پرسنل، بیمه تأمین اجتماعی و.... پایان قرارداد منوط به ارائه گواهی تسویه حس حساب نهایی درتسویه -*
 نماید  الذکر دانشگاه از محل مطالبات برنده مناقصه اقدام به تسویه باکارکنانش میارایه مدارک فوق عدم مناقصه از تسویه با کارکنان خود و

نظر پرسنل تحت حق بیمه ،اعم از مالیات منعقد شده با برنده مناقصه قرارداد متعلقه به کلیه کسور قانونی حقوق پرسنل وموقع پرداخت به -*
-تواند بدلیل عدم دریافت حقو نمی باشدبر عهده برنده مناقصه میدر کل مدت قرارداد …و  و همچنین بیمه و مالیات متعلقه به قرارداد

 .نماید  خوددارین آالزحمه خود ویا هر دلیل دیگر از پرداخت 
لذا از  های آن حذف شده( قانون و تبصره118، ماده )31/8/38 های مستقیم، مصوبماده واحده اصالح قانون مالیات 29موجب بند )به

-های پیمانکاران کسر نمیها و پرداختوضعیت%( مالیات تکلیفی از صورت 3الحساب مالیات )هیچ مبلغی تحت عنوان علی 39ابتدای سال 

 باشند.گردد معذالک پیمانکاران مکلف به پرداخت مالیات کسور توسط خود می
کلیه پرسنل تحت پوشش شرکت باید دارای گواهی عدم اعتیاد و کارت بهداشتی بوده و سالمت جسم و روان آنها به تایید مراجع -*

 ماه یکبار رسیده باشد.( هر شش)پزشک طب کار واحد ذیصالح بهداشتی
 برنده مناقصه به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد. -*
اقصه به )ارایه مدارک مثبته از سوی برنده من باشداولین پرداخت منوط به عقد قرارداد بین برنده مناقصه و کارکنان تحت پوشش او می -*

 .(زامی استگزار المناقصه
تا  معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی بر حسب ضرورت و تشخیص اخذ موافقت ازو گزارمناقصه بنا به درخواست واحد -*

 .باشدمی و یا کاهش  مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش درصد29 میزان
 کارفرما نسبت به گذراندن دوره آموزشی الزم اقدام نماید.شوددرصورت نیاز به آموزش پرسنل به صالحدید گرمتعهدمیمناقصه -*
تواند بدالیل نمی و باشدمی تحت پوشش خود مزایای ماهانه پرسنل موقع حقوق وبرنده مناقصه،تحت هرشرایطی موظف به پرداخت به -*

 . یدگزار از پرداخت حقوق ومزایای پرسنل خود عدول نماالزحمه خود توسط مناقصهعدم پرداخت حق
 باشد.برنده مناقصه موظف به توجیه کلیه پرسنل تحت پوشش از مفاد قرارداد می -*
قزوین  دفتری در شهرضمن دارا بودن عوامل خود و تعهدات این قرارداد و موظف است جهت رسیدگی به امور ملزم و گر مناقصه -*

 گیرد.گر صورت نمیبرنده مناقصه بوده و پرداختی بابت این فرد به مناقصهبعنوان رابط داشته باشد که هزینه این رابط برعهده ای را نماینده
پس از  به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن به طور کامل اطالع داشته وارایه شده در اسناد مناقصه را قرارداد  نمونهنماید که اقرار می گرمناقصه -*

 تواند از عذر عدم اطالع استفاده نماید.نمیتعهدات خود  نسبت به اجرای هر کدام ازبرنده شدن 
ا که نکته بسیار مهم: شرکت کنندگان الزم است حتما به تصویر قرارداد ضمیمه این اسناد مناقصه مراجعه نموده و مطالعه دقیقی داشته باشند چر

بعبارت دیگر مناقصه گران قیمت های پیشنهادی خود را پس از برنده شده مناقصه گری در مناقصه ، مبنا انعقاد قرارداد فرمت ارایه شده می باشد و 
پذیرفته  با توجه به اسناد مناقصه و تصویر قرارداد ارائه شده اعالم نمایند که پس از ارائه قیمت پیشنهادی هیچگونه عذری از بابت عدم از اطالع

 نخواهد شد .

صورتی که خالف این امر  ها و قراردادها نیست و درکارکنان دولت در پیمانمداخله  نماید که مشمول قانون منعبرنده مناقصه اقرار می -*
 .و موضوع به مراجع ذیصالح اعالم نماید اثبات شود ، سپرده حسن انجام تعهدات وی ضبط و قرارداد لغو خواهد شد

 قصه نخواهد داشت.لیتی در قبال استخدام و حقوق و کسور قانونی پرسنل برنده مناوگونه مسؤگزار هیچمناقصه -*
 کننده برگزار و بازگشایی پاکات و تعیین برنده انجام خواهد شد.شرکت دومناقصه با وجود حداقل  *ـ
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 شرکت در مناقصه: رايط ش

فعال و مستمر) تداوم خدمات(قابل ارائه در مراکز خدمات جامع سالمت  وپایگاه های سالمت  های اولیه سالمت،خریدمراقبت:موضوع مناقصه
 قزوینتحت پوشش معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  هزار نفر و حاشیه نشین  21شهری باالی  مناطق در

کنندگان در  باید از سوی شرکتنامه این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه ذیل نیز در این مناقصه میکه در دعوت عالوه بر مراتبی
 مناقصه مورد توجه و اهتمام قرار گیرد

شده که محتوی  بسته الک و مهریک پاکت سر  گزار و پیشنهاد خود را درـ داوطلب شرکت در مناقصه باید مدارک الزم اعالمی مناقصه1
الذکر باشد به ترتیب بندهای بعدی ذیلهرکدام از این سه پاکت خود بطور جداگانه الک و مهر شده باشد( می)سه پاکت جداگانه الف،ب وج 

 ونی و صحیح پیشنهادالذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی قانتنظیم و در موعد مقرر به این دانشگاه تسلیم نماید در روی پاکت فوق
و مهر خود واعالم ساعت و تاریخ وصول به دبیرخانه اداره حراست  ءدهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با امضا

 دانشگاه تحویل نماید.

الذکر ذیل 3 و 9 و 8 در بندهایمدارک مشروحه  و شرایط مناقصه( تمام اسناد 1در بند پیشنهادمناقصه )اعالمی مدارک الزم و ـ منظور از2
 باشد که حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت الف ، ب و ج قرار داده می شود.می

گزار در اختیار متقاضی شرکت در مناقصه قرار داده شده است. باید بر طبق شرایط مناقصه و ،که از طرف مناقصههو مدارک مناقص ـ اسناد3
های )الف، ب و ج همگی ها و مقررات، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتدستورالعملنامه آن و نیز سایر دعوت

 اه تحویل گردد(.در یک پاکت دیگر و کلی قرار داده شده است به این دانشگ

 :ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتنداز4

 گردد.و ارایه شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج و اعالمی در دعوتنامه مناقصه تهیه  ارائه وثیقه  -1-8
ارایه  فرمباشد تکمیل میفیش واریزی  و واریز نقدیبصورت  گریوثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصهکه صورتی :در1نکته مهم

وثیقه شرکت در مناقصه در  شدن ، به همراه م پس از تکمیلاین فرباید الزامی است که میوثیقه شرکت در مناقصه  عودت اطالعات جهت
 گردد.انجام میالذکر در صورت تکمیل فرم فوق در صورت برنده نشدن فقطبور زعودت وثیقه م و پاکت الف ضمیمه گردد

صورت برنده نشدن عودت باشد در نامه میگری بصورت ضمانتوثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصهکه صورتی در :2نکته مهم
 گیرد امه صورت مین نامه از سوی شرکت و ارایه تصویر کارت ملی فرد گیرنده ضمانتارایه معرفی با نامه فقط ضمانت

 ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتنداز:5

 دعوتنامه شرکت در مناقصه – 1-9
 شرایط شرکت در مناقصه )متن حاضر( -2-9

های علوم پزشکی ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئیندستورالعمل تضمینات و انواع تضمین -3-9
 و خدمات بهداشتی و درمانی

 تصویر قرارداد -8-9
 هیئت وزیران 1331فرم مهر و امضاء شده منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  -9-9

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا -3-9
 پرسشنامه اطالعات شرکت  -1-9
 ـ تکمیل فرم اعالمی نمونه مهر و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت 8-9
 ها )شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان و...(ـ نمونه ضمانتنامه3-9



 

 

 

 

    

 طبق جدول پیوست شماره یک قرارداد از سوی مناقصه گران  یکاعالم مدارک مورد نیاز برای ارائه  -11-9

 فرم ارائه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه  -
 فرم شناسه ملی دانشگاه  -

 تصویر کامل اساسنامه -11-9
 تصویر اگهی تاسیس  -12-9
 تصویر اخرین اگهی تغییرات  -13-9
)که در صورت  به همراه تائیدیه سالیانه  تصویرگواهینامه صالحیت برای موضوع مناقصه از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی -18-9

گر  در زمان بازگشایی پاکت ب،  پاکت ج مناقصهو یا عدم ارائه تائیدیه سالیانه عدم ارائه گواهینامه صالحیت یا معتبر نبودن زمان گواهینامه  
 نخواهد شد (مفتوح 

ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی ) که در صورت عدم ارائه گواهینامه یا معتبر نبودن ـ  19-9
 در زمان بازگشایی پاکت ب، پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد

 ـ ارایه تصویر کد اقتصادی13-9
 ـ ارایه تصویر کد شناسنامه ملی 11-9
 ارایه تصویر گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده ـ 18-9

 که در صورت عدم ارائه پاکت ج مناقصه گزار مفتوح نخواهد شد 39ارائه تصویر کامل گزارش حسابرسی سال  -13-9

 39مالیاتی سال ارائه تصویر اظهار نامه  -21-9
گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار داده شده کلیه اسناد و مدارک مناقصه )که از طرف دستگاه مناقصهباید می: مهمبسیار نکته

( از سوی فرد بخصوص مدارک درخواستی برای ارزیابی فنی وبازرگانیدر اسناد مناقصه ) درخواستیاعالم شده  است( به همراه کلیه مدارک
در پاکت ب قرار به ترتیب اعالم شده در این بند  بطور مجزا و گهی تغییرات( مهر و امضا شده وآخرین آگر )براساس یا افراد مجاز مناقصه

 موم گردد . داده شده و مهر و
 از: مدارک و اسنادی که باید در پاکت ج قرار داده شوند عبارتندـ 6

 و ارائه شده در اسناد مناقصه تکمیل گردد ( فرم موجود فقط باید میبرگ پیشنهاد قیمت )که  -1-3

 تکمیل ضمائم پیشنهادی قیمت  2-3
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 دانشگاه علوم پزشكي

 قزوين وخدمات بهداشتي درماني
 

 
 

 نمونه ضمانتنامه

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 (شرکت در مناقصهارجاع کار)ضمانت نامه 

 )نمونه يک(

مناطق در ارائه در مراکز خدمات جامع سالمت  وپايگاه های سالمت  فعال و مستمر ) تداوم خدمات(قابل های اولیه سالمت،مناقصه خريد مراقبت

 پوشش معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوينتحت  نشین  هزار نفر و حاشیه 02شهری باالی
 

 به نشانی:                  نظر به اینکه 

 شرکت نماید، این    مایل است در مناقصه      

 در مقابل      از 

 ریال تضمین و تعهد می نماید چنانچه     برای مبلغ 

اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان     به این 

 مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی   هر مبلغی را که 

درنگ داشته باشد، بینونی یا قضاییدور اظهارنامه یا اقدامی ازمجاری قاــکاف یا اقامه دلیل و یا صـه احتیاجی به اثبات استنـبدون اینک

 بپردازد.   در جه یا حواله کرد

باشد. این مدت بنا به معتبر می   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز 

   برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که                                 درخواست کتبی 

     نتواند یا نخواهد مدت آن ضمانت نامه را تمدید کند و یا       

را موافق با تمدید     موجب این تمدید را فراهم نسازد و             

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در این ضمانت               ننماید

 پرداخت کند.نامه را در وجه یا حواله کرد 

 چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی 

مطالبه نشود ضمانت نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط اسات اعم از اینکه اصل با بانک مسترد گردد یا مسترد 

 نگردد.

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 جموضوع قرارداد مورد نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 اسنـاد مناقصـه 



 

 

 

 

    

 حسن انجام تعهدات ضمانت نامه 

 )نمونه دو(
در های سالمت  پايگاه مراکز خدمات جامع سالمت وفعال و مستمر )تداوم خدمات( قابل ارائه در  های اولیه سالمت،مناقصه خريد مراقبت 

 تحت پوشش معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين هزار نفر و حاشیه نشین  02مناطق  شهری  باالی 
 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

 اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد      به این 

 دارد این                                                        از        را با 

 برای مبلغ                 در مقابل 

 گیــرد تضمین و تعهد می نماید در صورتیکه منظـــور انجام تعهـــداتی که به مــوجب قرارداد یاد شـــده بعهــده میریال به

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

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

 ریال هر مبلغی را که    

 ز مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله ا

 کرد  درنگ در وجه یا حوالهبـدون آنکه احتیـــاجی به صــدور اظهارنامـــه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بی

 بپردازد .    

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

باشد بل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید میواصله تا ق                             

   نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا     و در صورتی که 

را حاضر    موجب این تمدید را فراهم نسازد و  نتواند              

بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده را در  متعهد است              به تمدید نماید

 پرداخت کند.       وجه یا حواله کرد

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 اسناد مناقصه



 

 

 

 

    

 پرداختضمانت نامه  پیش 

 )نمونه سه(
مناطق  در های سالمت  پايگاه ارائه در مراکز خدمات جامع سالمت و فعال و مستمر ) تداوم خدمات(قابل های اولیه سالمت،مناقصه خريد مراقبت

 تحت پوشش معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين هزار نفر و حاشیه نشین  02شهری  باالی 
 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

  را با    اطالع داده است قرارداد      به این 

 ریال به عنوان پیش پرداخت به                پرداخت شود ، این       منعقد نموده است و قرار است مبلغ 

 اخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به کتباً به این بانک اطالع دهد که خواستار بازپرد   متعهد است در صورتیکه 

            

 است هر مبلغی تا میزان مانده از مبلغ پیش پرداخت را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی 

 کرد درنگ در وجه یا حوالهبدون اینکه احتیــاجی به صــدور اظهارنامــه و یا اقدامــی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد بی

  بپردازد اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز         

رای است و بنا به درخواست کتبی                                                     واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ب 

 مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه 

 ا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا تنوان ی

 را حاضر به تمدید نماید.      موجب این تمدید را فراهم نسازد و تنواند در مقابل 

متعهد است یدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا          

ن ضمانت نامه پرداخت نماید  مبلغ ای          حواله کرد

 که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است طبق نظر کتبی      بنا به درخواست کتبی 

 استعالم     که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه      

 به    

 ی از سوی در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخ

 اعالم نموده است تقلیل داده خواهد شد.    ضمانتنامه معادل مبلغی که 

نامه واریز گردد ومبلغ آن به صفر تقلیل داده شود این ضمانت پرداخت به ترتیب تعیین شده دراین ضمانتدرصورتیکه تمام مبلغ این پیش

 که اصل به بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.نامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است اعم از این

 
 

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

 
 



 

 

 

 

    

 ضمانت نامه  کسور حسن انجام کار

 )نمونه چهار(
مناطق در های سالمت  پايگاه مستمر ) تداوم خدمات(قابل ارائه در مراکز خدمات جامع سالمت وهای اولیه سالمت،فعال و خريد مراقبتمناقصه 

 تحت پوشش معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين هزار نفر و حاشیه نشین  02باالی   شهری
 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

                                اطـــالع داده اســـــت که مقـرر است مبلغ                       به این 

  بعنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد                        ریال از طرف  

 به                                                          

 س از پرداخت وجه مزبور به حساب پرداخت شود، از این رو پ

 متعهد است در صورتیکه     این      نزد این 

 از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان      اطالع دهد که 

مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای        ریال هر مبلغی را که      

 کتبی واصله از سوی 

کرد بپردازد . درنگ در وجه یا حوالهکه احتیـاجی به صدور اظهارنامـه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بیبـدون این

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

-ری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید میواصله تا قبل از پایان وقت ادا                                 

  نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا     باشد و در صورتی که 

 را حاضر به تمدید نماید        موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند            

 داست بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کردمتعه                   

 پرداخت کند.    

 
 
 

 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
 

 
 
 
 

 ها نمونه تعهدنامه
 

  

 



 

 

 

 

    

 00/02/0331معامالت دولتي تاريخ شمول قانون منع مداخله کارمندان در 

در های سالمت  پايگاه و سالمت جامع ارائه درمراکز خدمات ) تداوم خدمات(قابل فعال و مستمر های اولیه سالمت،خريد مراقبتموضوع مناقصه: 

 بهداشتي درماني قزوينتحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  هزار نفر و حاشیه نشین  02مناطق  شهری  باالی 

 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت وسیله تأئید میین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینا

دارد پیشنهاد گزار حق باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصهنمی 1331در معامالت دولتی مصوب دی ماه 

 ارایه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را همچنین قبول و تأکید می

یل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در امضاء کند و خالف اظهارات فوق در مدت پیمان )تا تحو

قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را 

ر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اث

 باشد.میزان خسارت وارده به عهده کارفرما می

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

ارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب مراتب را بالفاصله به اطالع ک

های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه

 ر را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.ناشی از فسخ پیمان یا تأخیر در اجرای کا

های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف دارد که بر مجازاتمضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می

 باشد.های مربوطه میمستحق مجازات

 

 

 پیشنهاددهنده:نام شرکت           تاريخ:

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



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شرکت ها)

مناطق شهری باالی در های سالمت  پايگاه ارائه در مراکز خدمات جامع سالمت و تداوم خدمات(قابل فعال و مستمر) های اولیه سالمت،مناقصه خريد مراقبت

 تحت پوشش معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين هزار نفر و حاشیه نشین 02
 

 مشخصات حقوقی شرکت: -1

 تاریخ تاسیس   نام کامل شرکت :                                        نام اختصاری /تجاری:                                   
 تاریخ ثبت   تابعیت:                                                    شماره ثبت :                                               

 :کداقتصادی   :                                                      شناسه ملیل ثبت:                                                مح
 سرمایه پرداخت شده به)ریال(:      سرمایه ثبت شده به)ریال(:                                                               

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

 تحت پوشش          تعاونی            دولتی       خصوصی    :نوع شرکت 

 سایر          با مسؤولیت محدود        سهامی عام      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 درمانی ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی در زمینه های پزشکی   ارایه خدمات فنی و مشاوره
امور      حمل و نقل    تعمیر و نگهداری  های پزشکیارایه خدمات نظارتی و کارشناسی در زمینه   های پزشکیزمینه ای در

 چاپ و تکثیر

    امور آشپزخانه و رستوران                                                                 عمومی)نگهبانی، نامه رسانی ، پیشخدمتی، خدمات
 تلفنچی(

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

 مشخصات مدیر عامل،اعضای هیأت مدیره : -2

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

       

       

       

       

       

       
 

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

و دانشـــگاه علوم پزشـــكي  

درمانیاستان قزوين–خدمات بهداشتي   



 

 

 

 

    

 

 

 )ادامه پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شرکت ها

 مشخصات سهامداران عمده )شخصیت حقیقی یا حقوقی(به ترتیب اولویت میزان سهام -3
 

 مسؤولیت در شرکت سهامدرصد  رشته تحصیلي مدرک تحصیلي اشخاص حقیقي حقوقياشخاص رديف

       

       

       

       

       

       

 
 آدرس دفتر مرکزی و شعب: -4
 

 

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

 احرازشود، سپرده شرکت در مناقصه )سپرده حسن انجام تعهدات(قرارداد موضوع  قرارداد با وی خودداری گردیده و حتی درصورتیکه پس از عقد

 وی به نفع کارفرما ضبط و به مراجع ذیصالح جهت صدور رأی نهایی اعالم خواهد گردید .

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

 کشور:      استان:       شهر:           خیابان :               کوچه :           فرعی :            پالک: نشانی کامل

  کد پستی

  صندوق پستی

  تلفن همراه –تلفن مستقیم 

  دورنگار

  پست الکترونیک
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 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

  

 و دانشـگاه علوم پزشكي

 درمانیاستان قزوين–خدماتبهداشتي 



 

 

 

 

    

 فرم خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا 
 

پايگاه های سالمت  سالمت وفعال و مستمر ) تداوم خدمات(قابل ارائه در مراکز خدمات جامع  های اولیه سالمت،خريد مراقبتموضوع مناقصه: 

 تحت پوشش معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين هزار نفر و حاشیه نشین  02مناطق شهری  باالیدر 

 

 باشد بشرح ذیل میگردد در تاریخ ارایه پیشنهاد کلیه کارهای در دست اجرا و کارهایی که اخیراً برنده شده است امضاء کننده زیر متعهد می

 

 مشخصات قرارداد رديف
نام دستگاه اجرايي 

 طرف قرارداد
 مدت قرارداد مبلغ قرارداد

تاريخ شروع 

 قرارداد
 تاريخ پايان قرارداد

       

       

       

       

 

 

 پاکت ب ارایه گردد.این برگ جزء الینفک مدارک و اسناد مناقصه بوده و پس از تکمیل شدن توسط پیمانکار می باید در 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

  



 

 

 

 

    

 فرم اعالم امضاء مجاز
 

پايگاه های سالمت  مراکز خدمات جامع سالمت وفعال و مستمر ) تداوم خدمات( قابل ارائه در  های اولیه سالمت،خريد مراقبتموضوع مناقصه: 

 تحت پوشش معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين هزار نفر و حاشیه نشین  02مناطق شهری  باالی در 

 

 نمونه امضا فرد يا افراد صاحب امضاء مجاز شرکت بر اساس آخرين آگهي تغییرات 
 

 نمونه مهر شرکت  نمونه امضاء سمت  نام نام خانوادگي 

    

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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



 

 

 

 

    

 فرم ارائه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه
 

پايگاه های سالمت  فعال و مستمر ) تداوم خدمات( قابل ارائه در مراکز خدمات جامع سالمت و های اولیه سالمت،خريد مراقبتموضوع مناقصه: 

 تحت پوشش معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين هزار نفر و حاشیه نشین  02یمناطق شهری  باالدر 

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

 باشد.فرم می

 (:که مبلغ وثیقه شرکت در مناقصه به آن واریز گرددشماره حساب ) 

 نام بانک:

 نام شعبه:

 کد شعب:

 الذکر : شماره شبا شماره حساب فوق

 

 

الذکر باشند به هنگام اعالم و ارایه اطالعات فوقتوضیحات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ملزم ومتعهد می

که در صورت ین اطالعات مبنا واریز و عودت وثیقه شرکت در مناقصه میباشد را انجام دهند چرا که اقت دنهایت 

 اشتباه در اعالم اطالعات، تمامی ضرر وزیان ایجاد شده متوجه شرکت کننده در مناقصه خواهد بود.

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

  



 

 

 

 

    

 آخرين وضعیت شخصیت حقوقي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
 

 14000230525 :شناسه ملي

  1/1/1364 تاريخ تأسیس :

 معاونت نوع شخصیت حقوقي:

 توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین معاونتنام شخصیت حقوقي: 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورثبت کننده شخصیت حقوقي: 

 قانون اساسیمرجع تأسیس:  

 999شماره مجوز: 

  22/11/1357تاريخ صدور مجوز: 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشورمرجع صدور مجوز: 

خیابان نواب شمالی ، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک ستاد، دانشگاه علوم  قزوینمحل اقامت قانوني: 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 411371714487کد اقتصادی : 

 3419915315کد پستي : 

 IR – 080130100000000037168551شماره شبا: 

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

 

 

  



 

 

 

 

    

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 
 و ضمائم تكمیلي برگ پیشنهاد قیمت

  



 

 

 

 

    

 قیمت پیشنهادی فرم تعهد و اعالم

پايگاه های سالمت  تداوم خدمات ( قابل ارائه در مراکز خدمات جامع سالمت و فعال و مستمر ) های اولیه سالمت،خريد مراقبت مناقصه: موضوع

 تحت پوشش معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين هزار نفر و حاشیه نشین  02مناطق  شهری  باالی در 
 

امضاءکنندگان ذیل که بر اساس آخرین آگهی تغییرات و تصمیمات، فرد مجاز شرکت ................................ اینجانب/ اینجانبان............................................ 
درجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط نباشم پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا، انجام و مسؤولیت در مورد مطالبات و مبرای امضاء می

کار و با اطالع کامل از محل کار، جمیع شرایط و الذکر و پس از بازدید کامل از محلبطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه فوق عمومی و خصوصی و
 نمایم .عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می

 

در  ماهانه تعداد خدمات عنوان شغل

 سال اول

حق الزحمه پیشنهادی پیمانكار 

 هر خدمت برای

 )ريال(مبلغ کل سالیانه  )ريال (مبلغ کل ماهانه 

    188339 مراقب سالمت 

    33881 کارشناس تغذیه 

    28311 روانکارشناس سالمت 

    8211 محیط  بهداشت کارشناس

    99311 ای  بهداشت حرفه
تعداد ساعت ماهانه  در کل  عنوان شغل

 سال اول

 )ريال (مبلغ کل سالیانه )ريال (ماهانهمبلغ کل  مبلغ هر ساعت

    2318 پذیرش 

    2811 دستیار

    889 نمونه گیر

    8811 خدمات و نظافت 

  )بحروف ( ریال  :مجموع کل مبلغ کل سالیانه پیشنهادی 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 توضیحات :

نمایم که الف: اسناد و مدارک قرارداد را بر ـ چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شدم تعهد می1

روز از تاریخ ابالغ بعنوان برنده 1مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات ظرف مدتاساس مراتب مندرج در اسناد و 

 مناقصه )باستثناء روزهای تعطیل تسلیم نمایم(

باشد را ـ ظرف مدت مقرر در قرارداد نیروهای تحت پوشش خود و کلیه وسایل، ادوات، ملزومات و .... را که در تعهد این شرکت می2

 قرارداد در محل کار مستقر ساخته و شروع بکار نمایم. طبق

 گردد.کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می نمایم کهـ تأئید می3

 ـ در صورت عدم برنده شدن در این مناقصه، طبق این برگه تقاضای عودت وثیقه شرکت در مناقصه خود را دارم.8

نماید که در صورت بروز هر گونه دعوی که در اسناد، مدارک و شرایط این مناقصه ذکر و منظور شده اقرار و تعهد می ـ برنده مناقصه9

 است مالک عمل خواهد بود .

 باید قیمت پیشنهادی خود را در این فرم اعالم نمایند از جایگزین نمودن این فرم خودداری گردد.کنندگان میضمناً شرکت -3

 باشد.بار پیشنهادها از زمان بازگشایی پاکات حاوی قیمت پیشنهادی بمدت بیست روز باستثناء ایام تعطیل میـ مهلت اعت1

 باشند.بصورت کامل می پیشنهادی کنندگان مکلف به تکمیل فرمـ شرکت8

 اعالم نمایند از جایگزین نمودن این فرم خودداری گردد. پیشنهادی باید قیمت پیشنهادی خود را در فرمکنندگان میـ ضمناً شرکت3

 

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          اريخ:ت 

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

 
 



 

 

 

 

    

 ارزيابي تجربه)سابقه اجرايي(
مناطق  در های سالمت  پايگاه و مستمر ) تداوم خدمات( قابل ارائه در مراکز خدمات جامع سالمت  وفعال  های اولیه سالمت،خريد مراقبت

 تحت پوشش معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين هزار نفر و حاشیه نشین  02شهری باالی 

 

 توضیحات تكمیلي -0

 باید از سوی شرکت کنندگان به دقت و بطور کامل تکمیل گردد. میفرم  پیوست یک سابقه اجرایی مناقصه گر *ـ 

فقط بر اساس و قبول قراردادها  گران از تهیه و ارایه لیست  قراردادهای خود به صورت فرم جداگانه جداً خودداری نمایند و بررسی ـ مناقصه*

توسط مناقصه گران مالک عمل خواهد بود و در صورت عدم تکمیل آن توسط بقه اجرایی مناقصه گر فرم  پیوست یک سافرم  تکمیل شده 

 نخواهد گرفت.قراردادی مورد قبول  مناقصه گران 

 خدمات موضوع مناقصه در مورد  موضوع و مبلغ قرارداد مشابه که در یک *ـ مناقصه گران به این موضوع توجه داشته باشند که فقط 

فرم  پیوست یک به بعد می باشد را در   13/13/31( و از تاریخ  ارداد در خصوص بکارگیری نیرو و دستمزد و حجم کار باشدموضوع قر)

 مورد قبول نخواهند بود . 13/13/31اعالم نمایند به قراردادهای غیرقابل مقایسه و قبل از تاریخ  سابقه اجرایی مناقصه گر

 مدارک مورد نیاز برای ارزيابي تجربه  -0

 :قراردادی که مناقصه گر در فرم ارزیابی تجربه اعالم نموده است می باید اتمام یافته باشند و  باید دارای مدارک ذیل باشند

نشان دهنده موضوع تصویر کامل قرارداد به همراه کلیه صفحات و ضمائم پیوست هایی که در متن قرارداد به آن اشاره شده است که -*

و مبلغ قرارداد باشند و در صورتیکه قرارداد اعالم شده فاقد حتی یکی از موارد فوق  قرارداد، مشخصات طرفین و امضاء آنها، مدت قرارداد

 باشد امتیازی به مناقصه گر تعلق نمی گیرد.

گرددکه درصورت عدم ارائه آن قرارداد ارائه شده مورد قبول الزامی است که ارائه  ارائه تصویرمفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی هرقرارداد-*

 باشد . نمی

 قرارداد غیرمشابه وغیرمرتبط باموضوع مناقصه ومتفرقه مورد قبول نمیباشد . -*

اعتباری قراردادی مورد قبول خواهند بودکه کارفرمای آنها دولتی باشند قراردادهای منعقده با شهرداری ها، بانکها و موسسات مالی و  -*

 می باشند. تحت نظر و مورد تائید بانک مرکزی مورد قبول

 : قبول قراردادها نحوه -3

    



 

 

 

 

    

قرارداد در صورت دارا بودن شرایط صدراالشاره و با لحاظ موارد فوق  از لحاظ تشابه موضوع و تشابه مبلغ به شرح ذیل مورد بررسی قرار  -*

 خواهند گرفت.

خدمات باشد )موضوع قرارداد در  و در موضوع  در موردقرارداد  یک وع مورد مناقصه باشد یعنی صرفا قرارداد کامالً مشابه موض یک *ـ 

مورد برای سایر قراردادهایی که غیرمشابه و غیر مرتبط با موضوع مناقصه و متفرقه  خصوص بکارگیری نیرو و دستمزد و حجم کار باشد(

 باشد. نمیقبول 

 مبلغ براورد موضوع مناقصهنسبت به  درصد 31مبلغ قرارداد مناقصه گرقرارداد مشابه موضوع مناقصه و مضافا  یکموضوع در صورتیکه  -*

مورد قبول در سال اول  قراردادنسبت به مبلغ براورد از این میزان و در صورت کمتر بودن  قرارداد مورد قبول میباشد باشد برای سال اول 

 نمی باشد 

 . مورد قبول نخواهد بود اگر قرارداد ارائه شده تشابه موضوع را بدست نیاورد از لحاظ تشابه مبلغ  -*

گزار مورد قبول قرار نگیرد  قرارداد در پیوست شماره یک اعالم ننماید و یا به هنگام ارزیابی توسط مناقصه یک گری، در صورتیکه مناقصه -*

 . مفتوح نمی شودمناقصه گر  پاکت ج، 

در خصوص موضوع مناقصه داشته باشد مجموع انها از لحاظ صرفا در صورتیکه مناقصه گری در یک بازه زمانی دارای چندین قرارداد  -*

 مبلغ مورد قبول خواهد بود به شرطی که همه قراردادها در یک بازه زمانی و همگی دارای مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی باشند . 

 توضیحات :

گران حق هر گونه توسط مناقصهفرم  پیوست یک سابقه اجرایی مناقصه گر صورت ارایه مستندات غیر از اظهارات اعالم شده در در  -*

 بایست تنها مستندات مربوط به اظهارات مندرج در این فرم را ارایه نمایند.گران میگردد لذا مناقصهگران سلب میادعایی از مناقصه

( سوابق معتبر خود را که فرم  پیوست یک سابقه اجرایی مناقصه گربایست به منظور کسب امتیاز این معیار )ران میگبدیهی است مناقصه -*

 باشند ارایه نمایند.بیشترین تشابه و باالترین مبلغ را دارا می

 



 

 

 

 

    

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 0فرم شماره سابقه اجرايي مناقصه گرپیوست يک  فرم 

تحت پوشش معاونت بهداشت   هزار نفر و حاشیه نشین  02مناطق  شهری  باالی در پايگاه های سالمت  فعال و مستمر ) تداوم خدمات ( قابل ارائه در مراکز خدمات جامع سالمت  و های اولیه سالمت،خريد مراقبت

 خدمات بهداشتي درماني قزوين دانشگاه علوم پزشكي و

ف
دي

ر
 

 موضوع قرارداد
 

 

 کارفرما
 

 

محل اجرای 
 قرارداد

 

 انعقاد قراردادتاريخ
 ماه / سال

 

 مدت قرارداد
 ماه / سال

 
 تاريخ اتمام قرارداد

 قراردادمبلغ
 

 

قرارداد با موضوع مناقصه  موضوع و مبلغ آيا
 منطبق است

 قرارداد قابل قبول میباشد 

1          

 نام شرکت پیشنهاددهنده :                                                   تاريخ:

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



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 
 

نامه مالي و دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین های معتبر در آئین

 های علوم پزشكيمعامالتي دانشگاه ها و دانشكده 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 
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هزار نفر  02مناطق شهری باالی در قابل ارائه در مراکز خدمات جامع سالمت  وپايگاه های سالمت  های اولیه سالمتمراقبت برونسپاریقرارداد 

 و حاشیه نشین تحت پوشش معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 

قـانون مـدیریت خـدمات     13مـاده  « 8»قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و بنـد   18این قرارداد در اجرای بند ث ماده 
قانون تنظیم بخشی از مقررت مالی دولت مـابین معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علـوم       88براساس بند)الف( و بند)ج( آیین نامه اجرایی ماده کشوری و 

طـرف اول( نامیـده   )که از این پس در این قرارداد کارفرما ** باعنوان ********پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین به نمایندگی دکتر **
و شناسه ملی ****** که دارای گواهینامه صالحیت در رسـته   تاریخ ثبت *** کداقتصادی ***** *** شرکت *** به شماره ثبتشود با  می

از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان *** می باشد که تا تاریخ ****اعتبـار دارد و همچنـین دارای دارای    خدمات  به شماره *** تاریخ ***
 می باشد که تا تـاریخ ****اعتبـار دارد بـا    از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان **** ت ایمنی  به شماره *** تاریخ ***گواهینامه صالحی

با سمت *** با کدملی*** که بموجب اساس نامه و آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی شـرکت کـه جـزء الینفـک      نمایندگی خانم/آقا ***
شود براسـاس شـرایط و ضـوابط     )طرف دوم( نامیده می باشد و از این پس در این قرارداد پیمانکار جد اختیار و دارای حق امضاء میباشد واجقرارداد می

 .  باشد االجرا می مشروحه ذیل منعقد می گردد که از تاریخ امضاء برای هر دو طرف الزم
 موضوع قرارداد:  - 0ماده 

منـاطق   در فعال و مستمر ) تداوم خدمات ( قابل ارائه در مراکز خدمات جامع سـالمت  وپایگـاه هـای سـالمت      های اولیه سالمت،خرید مراقبت1-2
 تحت پوشش معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین.  هزار نفر و حاشیه نشین  21شهری  باالی 

ت ( برابر بسته خدمات با مسوولیت اداره مرکـز خـدمات جـامع سـالمت مربوطـه، براسـاس       حجم کار: ارائه خدمات فعال و مستمر )تداوم خدما 2-2
محدوده و جمعیت تعریف شده در ساختار گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مبتنـی بـر بسـته خـدمتی ابالغـی از      

سکونت داشـته و تحـت پوشـش    ***از تاریخ  ****ل  افرادیست که در محل سوی معاونت بهداشت وزارت متبوع که در مورد  این قرار داد  شام
 کنند. هیچ واحد مشابه خدمات سالمت دیگری نباشند یا بصورت مهمان به این منطقه مراجعه کرده و خدمت دریافت می

جامع سـالمت واقـع دراسـتان  بـه تفکیـک       واحد کار: مراقبت از سالمت و ارائه خدمات سالمت برابر بسته خدمات به هر فرد در مرکز خدمات 3-2
جزء شهرستان به شرح زیر می باشدکه لیست تفصیلی مراکز و پایگاهها شامل موضوع این قرارداد به شرح پیوست شماره یک این قرارداد میباشد که 

 ضمایم این قرارداد تلقی می شود.  
 381181جمعیت شهرستان قزوین:

                       183289جمعیت شهرستان البرز:
 91313جمعیت شهرستان آبیک:

 81383جمعیت شهرستان تاکستان: 
مکلف به تهیه کلیه اقالم موادمصرفی ماهانه  پایگاهها و مراکز خدمات جامع سالمت  به میـزان و حجـم اعالمـی     امکانات وتجهیزات:پیمانکار 8-2

طبـق  باشد که به هنگام پرداخت صورت وضعیت ماهانـه پیمانکـار    شود( می تلقی می های شماره دو این قرارداد )که جزء ضمایم قرارداد طبق پیوست
 شود  این قرارداد به ایشان پرداخت میمفاد 

کیفیت کار: براساس ارزیابی های متفاوت که از طرق مختلف، مانند سامانه یکپارچه بهداشـت، پـایش الکترونیکـی، رضـایت سـنجی، راسـتی        19-2
میدانی، مصاحبه و دریافت نظرات مردم، تکمیل چک لیست های ستادی و خود اظهاری و ... پیوست توسط کارفرما، مـورد پـایش و   آزمایی، مطالعات 

 گیرد. ارزیابی قرار می
مت کمیت کار: ارائه خدمات مستمر و کامل ابالغی از سوی معاونت بهداشت وزارتخانه طبق پیوست به موارد ارجاعی از سوی پایگاه هـای سـال  3-2

ضمیمه و غیرضمیمه تابعه و نیز ویزیت درمانی مراجعات سرپایی به مرکز، در جمعیت تحت پوشش مربوط به بلـوک تعریـف شـده، براسـاس جـدول      
 برآورد حجم خدمات به تفکیک واحدهای فنی مستقر در مرکز خدمات جامع سالمت 
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ه در طول مدت قرارداد به دانشگاه ابالغ خواهد شد شامل خدمات قابل ارائـه  خدمات: مطابق بسته خدمتی ابالغی وزارت متبوع و نیز خدماتی ک 1-2
در مرکز خدمات جامع سالمت شامل دندانپزشکی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی، مشاوره سالمت روان، بهداشت محیط، بهداشت حرفـه ای، مشـاوره   

ق بر دستور عمـل اجرایـی و در مراکـز دارای متخصـص، انجـام خـدمات       ها از جمله مشاوره ژنتیک، مشاوره شیردهی و خدمات مامایی خاص منطب
 سرپایی تخصصی می باشد.

خدمات ارائه شده به گروه های سنی و گروه های هدف ارجاعی از سوی پایگاه های ضمیمه و غیرضـمیمه تابعـه )ابالغـی در طـول مـدت        1-1-2
)ارائه شده در پایگاه( به جمعیت  1س بسته های خدمات و در ادامه تکمیل خدمات سطح قرارداد به پیمانکار( در مراکز خدمات جامع سالمت که براسا

کـار  مربوطه ارائه می گردد، می بایست کامال رایگان و بدون دریافت هیچگونه وجهی صورت پذیرد که محاسبه پرداختی این قسم از خدمات به پیمان
 ر ابالغی تعیین شده می باشد.بر اساس خدمت ارائه شده مطابق سامانه سیب و حد انتظا

خدمات سرپایی تخصصی ارائه شده به مراجعین ویزیت سرپایی که بدون رعایت سیکل ارجاع و مستقیماً به مرکـز خـدمات جـامع سـالمت      2-1-2 
دولتی موجود( اقـدام مـی    مراجعه می نمایند که برای این گروه براساس ضوابط تعرفه دولتی)همانند تعرفه حاکم بر سایر مراکز خدمات جامع سالمت

برای ایـن  گردد. )اخذ ویزیت از افراد فاقد پوشش بیمه ای برابر تعرفه ویزیت بخش دولتی یا اخذ فرانشیز از صاحبان دفترچه های بیمه طرف قرارداد 
 گروه از مراجعین(

فه گردد متعاقباً با توافق طرفین الحاق قـرارداد انجـام   چنانچه مقرر گردید خدمات پزشک و دندانپزشک در سال اول قرارداد به مفاد این اضا 3-1-2 
 خواهد شد. بدیهی است در صورت افزودن خدمات مذکور رعایت موارد زیر الزامی است .

توان یکی از ایـن  شود و هر گروه دارای سقف پرداختی مختص خود است. به عبارت دیگر نمیگروه تقسیم بندی می 3خدمات پزشک در  1-3-1-2
و  های سه گانه را انجام نداد و از محل انجام بیش از حد انتظار در گروه دیگر، دستمزد کامل را دریافت کرد. و در مورد الحـاق خـدمات پزشـک   گروه

دندانپزشک در سالهای دوم یا سوم)درصورت عدم الحاق خدمات پزشک و دندانپزشک در سال اول ( ، توافق طرفین بر اساس  آخـرین دسـتورالعمل   
 اجرایی ابالغی وزارت بهداشت خواهد بود.های 

خدمات مراقبت مستقیم که عموماً شامل مراقبت مستقیم پزشک )بدون واسطه مراقب سالمت( از بیماران دیابتی و پرفشاری خون اسـت.   2-3-1-2
 .خدمت( باشد 311مورد )معادل  3111رود ماهانه تعداد این خدمات نفر انتظار می 12111برای جمعیت حدود 

نفره تحت پوشش پزشک  12111خدمات پذیرش ارجاعات از مراقب سالمت یا سایر اعضای تیم سالمت. این گروه خدمات برای جمعیت  3-3-1-2
 شود.مورد خدمت وزن دهی شده، برآورد می 8312در ماه حدود 

مورد ویزیت سرپایی نداشـته باشـد، تعـداد     19بیش از ویزیت سرپایی بیماران از آنجاکه در دستورعمل تاکید شده است هر پزشک روزانه  8-3-1-2
 شود.مورد می 3191خدمت، تعداد خدمات درمان سرپایی  11مورد است و با لحاظ هر ویزیت معادل  319موارد این خدمت در ماه حدود 

ینه مسکن، بن خواربار،  فـوق العـاده   میلیون تومان برای هرپزشک)شامل مزدشغل،پایه سنوات،کمک هز 8با توجه به هزینه حقوق ماهانه 9-3-1-2

برای هر گروه خدمات سه گانـه بـه    Kسختی کار، عائله مندی، مرخصی، عیدی، و سایر بعالوه مبلغی اضافی بر حسب محرومیت منطقه و ...(، ارزش
 قرار زیر است: اعالم شود که این هزینه و بند ها برای سال اول است 

 ومان بازای هر خدمت.ت 311معادل  Kگروه خدمات مستقیم، 

 تومان. 311معادل Kگروه خدمات پذیرش ارجاعات، 

 تومان. 891معادل Kگروه ویزیت سرپایی، 

 % برای پزشک از آن تعرفه خواهد بود.81در مورد خدمت مشاوره براساس تعرفه تعیین شده و سهم 3-3-1-2

عالوه بر وظایف خود در مرکز خدمات جامع سالمت را ارائه می دهند، می تـوان از  که خدمات سالمتی )اعم از مشاوره و ...( به پزشکانی  1-3-1-2
 .محل درآمدهای مرکز محل انجام وظیفه مبالغی با توافق طرف اول و براساس مقررات اضافه پرداخت کرد

 مدت انجام قرارداد:  - 3ماده 

 ماه کامل شمسی می باشد 33برابر با  31/19/1811لغایت  11/13/31مدت قرارداد از تاریخ  -(1-3
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بـه  پس از اتمام مدت قرارداد در صورتیکه به هر دلیل پیمانکار جدید امور موضوع قرارداد از سوی کارفرما تعیین نگردد و یـا پیمانکـار مایـل     -(2-3
ن قرارداد )طبـق مفـاد و پیوسـت هـای     ماه دیگر با شرایط، شرح و مبالغ ای 2ادامه همکاری نباشد، پیمانکار موظف و مکلف به ادامه همکاری بمدت 

همکـاری،  منظم به این قرارداد( در قالب انعقاد قرارداد جدیدی )در صورت لزوم( می باشد که در صورت امتناع شرکت از انعقاد قرارداد جدیـد و عـدم   
موده و پیمانکار حق هیچگونـه اعتراضـی را   کارفرما می تواند کلیه وثیقه حسن انجام تعهدات شرکت را بدون انجام هر گونه تشریفات قضایی ضبط ن

 ندارد در هر صورت پیمانکار موظف است با شرایط و قیمت این قرارداد طبق اعالم کتبی کارفرما بمدت دو ماه ارائه خدمت نماید. 
را حداقل سه ماه قبل بطور کتبـی بـه    در طول مدت قرارداد و قبل از اتمام قرارداد اگر پیمانکار حاضر به ادامه همکاری نباشد می باید مراتب -(3-3

قـه  طرف اول اعالم نماید و پیمانکار مکلف به انجام تعهدات در طول این سه ماه بوده و پس از اتمام این مهلت سه ماهه کارفرمـا ضـمن ضـبط وثی   
 دارد .حسن انجام تعهدات پیمانکار اقدام به فسخ قرارداد خواهد نمود. که پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ن

 مبلغ قرارداد :  -4ماده 

 مبلغ کل قرارداد در سال اول براساس مبالغ به شرح  جدول ذیل است -( 1-4

 مبلغ سالیانه  ماهیانه  مبلغ حق الزحمه پیمانكار از هر خدمت تعداد خدمات در سال اول عنوان شغل

     مراقب سالمت

     کارشناس تغذیه

     روان  کارشناس سالمت

     کارشناس بهداشت محیط

     بهداشت حرفه ای

  مبلغ کل

 مبلغ سالیانه مبلغ ماهیانه مبلغ هر ساعت تعداد ساعت در کل سال اول عنوان شغل

     پذیرش

     دستیار

     نمونه گیر

     خدمات و نظافت

  مبلغ کل

 مبلغ موضوع

 شرح اعالمی در قراردادبه  پرداختی در سال اول بابت مواد مصرفی )ساالنه(

 به شرح اعالمی در قرارداد پرداختی در سال اول بابت ایاب و ذهاب )ساالنه(

 به شرح اعالمی در قرارداد پرداختی در سال اول بابت اب ، برق ، گاز و تلفن  )ساالنه(

 معاونت غذا و داروپرداخت هزینه مکمل ها براساس آخرین قیمت اعالمی  پرداختی در سال اول بابت مکمل ها 

 به شرح اعالمی در قرارداد کسر در سال اول بابت اجاره مراکز و پایگاهها  )ساالنه(

  مبلغ کل

  جمع کل

مـی  مبلغ کل قرارداد با پیمانکار به ازای ارائه خدمت کامل به هر فرد و بر اساس بسته خدمت برای هر نفر)متناسب با تعداد و نوع خـدمت اعال  2-8

 جنسی( در سال اول  برابر با****ریال )به حروف****ریال( می باشد.  –این قرارداد در هر گروه سنی  8-1در جدول بند 

 :به شرح ذیل میباشد  و سوم قرارداد مبالغ در سال دوم نحوه تغییر -(3-8
کارشـناس   ،روان کارشـناس سـالمت  ،کارشـناس تغذیـه   ،مراقـب سـالمت   بابت خدمت  قرارداد مبلغ قابل پرداخت برای هر در سال دوم -(1-3-8

 8-1بمیزان نرخ تورم اعالمی در کشور نسبت به قیمت های اعالمی پیمانکار در سـال اول بـه شـرح جـدول      بهداشت حرفه ای و  بهداشت محیط
 محاسبه و پرداخت می شود 

مبالغ افزایش برای هر ساعت دستیار ، نمونه گیر ،خدمات و نظافت براساس مبالغ اعالمی شورای عالی کار در مـدت زمـان   در سال دوم  -(2-3-8
د به نسبت انالیز های پیشنهادی پیمانکار در پاکت ج خود به هنگام برگزاری مناقصه میباشد کـه بـه پیوسـت قـرارداد بـوده و جـزء       سال دوم قراردا

 .ضمایم قرارداد تلقی میشود  میباشد 
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براساس آخرین قیمت اعالمی معاونـت غـذا و دارو    )به مانند سال اول قرارداد ( و سال سوم قرارداد سال دوممکمل ها در  مبلغ  پرداخت -(3-3-8
 پرداخت می شود  ویو دروجه در زمان مصرف مکمل هاست که به هنگام تهیه و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت محاسبه 

مانند سال اول قرارداد ( بمیزان مبلغ اعالمی در سال دوم  و سوم قرارداد )به در مورد پرداخت هزینه آب ،  برق ، گازو تلفن )و اینترنت (   -(8-3-8
نـه  در سال اول به پیمانکار پرداخت می شود که شرط پرداخت نمودن ارائه مدارک ومستندات قابل قبول گروه نظارت مبنی بر پرداخت و تسویه هزی

 .آب ،  برق ، گازو تلفن )و اینترنت (میباشد 
کز و پایگاهها در سال دوم و سوم بصورت ماهانه از صورت وضعیت های پیمانکار نیز قیمت هـای  در مورد هزینه های مکسوره اجاره مرا -(9-3-8

 خبره و منتخب دانشگاه میباشد .در سالهای دوم و سوم قرارداد توسط کارشناسان  قیمت اجاره  جدید کارشناسی
بمانند سـال اول  )نیز قرارداد  م زمان در سالهای دوم و سواد هر یک از مراکز و پایگاههای موضوع قرارددر مورد پرداخت هزینه مصرفی  -(3-3-8

ریال به پیمانکار بصـورت ماهانـه در صـورت تائیـد      311111ریال و به ازاء هر پایگاه پرداخت مبلغ 1221111پرداخت مبلغ به ازاء هر مرکز  (قرارداد

 تهیه کلیه مواد توسط گروه نظارت به پیمانکار پرداخت می شود.
، کارشـناس  روان کارشـناس سـالمت   در سال سوم  قرارداد مبلغ قابل پرداخت برای هر خدمت بابت مراقب سـالمت ،کارشـناس تغذیـه،    -(1-3-8

به شـرح بنـد   )های بروزرسانی شده سال دوم پیمانکار ای بمیزان نرخ تورم اعالمی در کشور نسبت به نسبت قیمت بهداشت محیط و  بهداشت حرفه
 باشد. می (1-3-8

اساس مبالغ اعالمی شورای عالی کار در مدت  خدمات و نظافت بر در سال سوم قرارداد مبالغ افزایش برای هر ساعت دستیار، نمونه گیر، -(8-3-8

 باشد. می (8-3-2به شرح بند  )زمان سال سوم قرارداد به نسبت قیمت های بروزرسانی شده سال دوم پیمانکار
در مورد پرداخت هزینه پیمانکار مکلف به تامین وسیله نقلیه برای تیم پایش سالمت برای کلیه پایگاهها و مراکز موضوع مناقصه در سال  -(3-3-8

 . دوم و سوم بنا بر میزان تعرفه افزایش یافته در مورد تاکسی تلفنی ها اعالمی ازسوی مراجع ذیصالح ان اقدام خواهد شد 
ست در صورتیکه ارزش ریالی عملکرد مالی پیمانکار درطول یک سال کامل قرارداد، بیش از مبلغ و بر اساس تعـداد و نـوع خـدمت    بدیهی ا -(8-8

 معامالتی دانشگاه نسبت به تنظیم متمم قرارداد و پرداخت براساس آن اقدام خواهد گردید . -تعیین شده گردد، برابر آئین نامه مقررات مالی 
ات متعلقه به این قرارداد بر عهده پیمانکار بوده و کلیه مدارک اعالمی به شرح مفـاد ایـن قـرارداد را مـی بایـد ضـمیمه صـورت        کلیه کسور -(9-8

 های خود نماید .جوضعیت

ـ     3-8 زوده از (ـ پرداخت مالیات ارزش افزوده در صورت ارایه گواهینامه ثبت مالیات ارزش افزوده در صورت ارایـه گواهینامـه ثبـت مالیـات ارزش اف
 مالیاتی ارزش افزوده به پیمانکار صورت خواهد گرفت. معاونت امور

 کارفرما :تعهدات   - 5ماده 

هـای  کارفرما آموزش و توجیه پیمانکار و نیروهای واجد شرایط ارائه خدمت در مراکز خدمات جامع سالمت را برابـر منـدرجات دسـتورالعمل    -(1-9

گونـه تعهـدی در مـورد پرداخـت حقـوق و مزایـای دوره       متبوع به عهده خواهد داشت. ضمناً کارفرما هـیچ  ابالغی از سوی معاونت بهداشت وزارت
آموزشی اولیه به کارکنان شاغل در مراکز خدمات جامع سالمت را نخواهد داشت. بـدیهی اسـت برگـزاری دوره اول کـالس هـای آموزشـی بـرای        

 نیروهای شاغل در مرکز به عهده کارفرما می باشد.

 شود با تشخیص خود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار پیمانکار قرار دهد.کارفرما متعهد می  -(2-9
 کارفرما مجاز است نسبت به ادغام برنامه های جدید ابالغی ازسوی وزارتخانه در سیستم خدمات اقدام نماید. -(3-9
به جبران آن می باشد. بدیهی است در صورت افزایش بار مالی مبـالغ مربوطـه در مـتمم    در صورتی که این ادغام الزم  باشدکارفرما موظف  -(8-9

 قرارداد لحاظ خواهدشد.

ارزشیابی و پایش فنی کمی وکیفی عملکرد و فعالیت های مرکز براساس رضایت سنجی و راستی آزمایی و طبق چک لیست پایش خـدمات   -(9-9
توسط کارشناسان معاونت بهداشتی، ، تیم سـالمت و تـیم مـدیریتی مرکـز خـدمات جـامع سـالمت و ... و اعـالم نـواقص مشـاهده شـده و ارائـه             

 ی برای رفع آنها پیشـنهادهای کارشناس

 های انجام خدمات را طبق قرارداد، پرداخت نماید. کارفرما موظف است هزینه -(3-9



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 کارفرمامکلف است ضمانت حسن انجام تعهدات واجرای کلیه تکالیف قانونی وهرنوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را از پیمانکار اخذ نماید.  -(1-9
انه یکپارچه بهداشت)نرم افزار پرونده الکترونیک سالمت(، کارفرما موظف است برای پیمانکار و پرسنل جهت ورود و ثبت اطالعات در سام -(8-9

 ذیربط در مرکز خدمات جامع سالمت و پایگاه های سالمت ، اقدام به تعریف نام کاربری و کلمه عبور نماید .
های الزم به پیمانکار معرفی نمایدو در صورت لزوم از بین جاد هماهنگیکارفرما گروه نظارت را به عنوان نماینده خود جهت همکاری و ای -(12-9

 االختیار خود کتباً به شرکت طرف قرارداد معرفی نمایدیک نفر را به عنوان نماینده تامگروه نظارت 
 های انجام خدمات را طبق قرارداد رأس موعد از محل اعتبارات تخصیص یافته پرداخت نماید .  کارفرما موظف است هزینه-( 13-9

 شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد .  کارفرما متعهد می-(18-9

 تعهدات پیمانكار:  - 6ماده 

قدرت نظارت پیمانکار و اثبات اهلیت ت نظارت بر عملکرد کارکنان تحت پوشش خود را دارد وپیمانکار متعهد می شود که دارای اهلیت و قدر-(1-6
وی  صالحیت تایید به منوط آن ضروری بوده و احراز  یو اریاالخت  تام ندهینمامرکز مربوطه و  و عملکردخود تحت پوشش  کارکنانعملکرد  بر

 باشد. می کارفرما توسط

هنگام عقد قرارداد پیمانکار مکلف به ارائه لیست اسامی  نیروهای خود و مسئولیت هـای آنـان را بـه همـراه پرونـده پرسـنلی نظیـر کپـی           -(2-3

)کلیه افراد معرفی شده بایستی فاقد سوء پیشـینه و عـدم محکومیـت از طـرف     شناسنامه ، کارت ملی، برگه عدم اعتیاد به مواد مخدر ، سوء پیشینه 

، گواهی سالمت روحی و جسمی )طب کار ( نشانی محل کار، تصـویر کـارت سـالمت و بهداشـت ،     مراجع انتظامی، قضایی و نظام پزشکی باشند (

ـ   ق بیمه شخص ثالث را به گروه نظارت ارایه نماید که تایید و صالحیت کارکنان پیمانکار منوط به تشخیص و صالحدید کارفرما خواهد بود کـه طب
ص خود و پس از تایید صالحیت به ترتیب از سوی گروه نظارت کارفرما ،واحد حراست و هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی  میباشـد و  مقررات خا

دون ایجـاد  در صورتیکه افراد پرسنل پیمانکار به شرح فوق مورد تائید صالحیت در ابتدا و یا در طول مدت قرارداد قرار نگیرند پیمانکار مکلف است ب

 کاری و در زمان اعالمی گروه نظارت اقدام به جایگزین فرد با صالحیت نمایدوقفه 

 کارت سالمت و بهداشت عوامل پیمانکار بنا بر نظر گروه نظارت میباشد .ارائه  -(3-3

حاکم بر این قـرارداد   وزارت بهداشت 1333هزار نفر مصوبه اسفند 21دستور العمل اجرایی برنامه در مناطق حاشیه شهرها و شهرهای باالی  -(8-3

شود و سایر دستور العمل ابالغی در طول مدت قرارداد توسط وزارت بهداشت  نیزحاکم بر این قرارداد بـوده   بوده و جزء ضمایم این قرارداد تلقی می

 باشد مکلف بر اجرای ان میو پیمانکار 

ظایف اعالمی درآخرین دستور العمـل هـای  اجرایـی برنامـه منـاطق      پیمانکار مکلف است هر یک از عوامل خود را براساس تعداد و شرح و -(9-3

 هزار نفر ابالغی در طول مدت قرارداد بکارگیری و انجام تعهدات  نماید 21حاشیه شهرها و شهر های باالی 

هـای  اجرایـی    ( در دسـتور العمـل  پیمانکار مکلف به رعایت تمامی استاندارهای اعالمی ) از قبیل تعداد نیروی انسانی ، فضای فیزیک و ...  -(3-3

 هزار نفر ابالغی در طول مدت قرارداد میباشد . 21برنامه مناطق حاشیه شهرها و شهر های باالی 
روز از تاریخ امضاء  21پیمانکار متعهد است مدارک بند الف و ب  به شرح زیر را قبل از انعقاد قرارداد و مدارک بند ج ذیل را ظرف مدت  -(1-3

 به کارفرما تحویل نماید؛ در غیر اینصورت از پرداخت مبلغ قرارداد خودداری خواهد شد.قرارداد 
 الف ـ گواهی عدم سوءپیشینه پیمانکار و سایر شاغلین 

 ب ـ یک نسخه از قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار و امور اجتماعی، نیروهای بکار گرفته شده

 پیمانکار و افراد شاغلج ـ شماره حساب بانکی 
های موضوع توسط پرسنل جانجام کلیه موازین شرعی،اخالقی و رعایت حسن خلق و رفتار مناسب و رعایت کامل شئونات اسالمی در محل  -(8-3

باشد و مکلف به  کار میوعوامل پیمانکار با پرسنل طرف اول ،مراجعه کنندگان و گروه نظارت قرارداد الزامی بوده و تضمین اجرای آن بر عهده پیمان

 پاسخگویی در مراجع مربوطه در صورت بروز شکایت میباشد و طرف اول هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد . 
 را مکلف به رعایت کلیه مقررات ایمنی کار بنماید ومسئولیت عدم توجه به این مقررات مستقیما به باید کلیه افراد و عوامل  خود (ـ پیمانکار می3-3

 عهده ایشان خواهد بود



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

وزارت کار و امور اجتماعی  11/2/81تاریخ  3183بندی مشاغل مطابق قانون کار و دستورالعمل شماره  پیمانکارموظف به رعایت طرح طبقه -(11-3
بایست تصفیه حساب نهایی موضوع اعمال طرح مذکور را در پایان قرارداد به  های مربوط در طول مدت قرارداد بوده و می و سایر دستورالعمل

 کارفرما ارائه نماید 

رشته تحصـیلی،  که دارای صالحیت )که پس از بررسی االختیار خود را  از تاریخ انعقاد قرارداد، نماینده واجد شرایط و تام بایستجپیمانکار می -(11-3

های الزم براساس نظر کارفرما بوده و آشنا بـا موضـوع قـرارداد و وظـایف و تعهـدات      جو آموزش کارفرما صورت گرفته(تجربه کاری قبلی و... توسط 

و این نماینـده مـورد تاییـد     باشد و پیمانکار در صورت تایید کارفرما مجاز بکارگیری نماینده خود میرا کتباً به کارفرما معرفی نماید  باشد پیمانکار می
هـای الزم بـه منظـور حسـن      دار وظیفه پاسخگویی به کارفرما و مراجعین و ایجاد هماهنگیید در محل اجرای قرارداد مستقر و عهدهکارفرما می با

 اجرای کامل قرارداد خواهد بودو پرداخت حقوق و مزایای این نماینده شخصابرعهده پیمانکار است که در طول مدت قرارداد درصورت عدم رضـایت 

 نماینده، پیمانکار مکلف به جایگزینی فرد دیگری با رعایت مفاد این قرارداد خواهد بود.کارفرما از این 
االختیار ایشان در مورد قرارداد باید دائما و در هر لحظه نیاز کارفرما از طریق )حضوری، تلفنی و به تشخیص پیمانکار و یا نماینده تام -(12-3

 کارفرما( در دسترس باشد 

 ملزم و موظف است جهت رسیدگی به امور و عوامل خود و تعهدات این قرارداد دفتری در شهر قزوین داشته باشدپیمانکار -(13-3
 تواند بدالیل عدمباشد و نمیموقع حقوق ومزایای ماهانه پرسنل تحت پوشش خود میپیمانکار،تحت هرشرایطی موظف به پرداخت به-(18-3

 از پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود عدول نماید.  گزارالزحمه خود توسط مناقصهپرداخت حق
 باشد.پیمانکار موظف به توجیه کلیه پرسنل تحت پوشش از مفاد قرارداد می -(19-3

 باشد. هرگونه پاسخگویی به شکایات عوامل پیمانکاردرهیات های حل اختالف کارگری و سایر مراجع ذیصالح بر عهده پیمانکار می -(13-3
نکار موظف به عقد قرارداد رسمی با پرسنل بکارگیری شده خود برای انجام موضوع این قرارداد مطابق با قانون کار بوده و همچنین پیما  -(11-3

های متعلقه را بطور صحیح و مرتب در اخر هر ماه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و  موظف است طبق قانون و مقررات، بیمه نموده و حق بیمه

باید مستندات و لیست پرداخت حقوق پرسنل خود را که از طریق سیستم  را تحویل کارفرما نماید و به هنگام ارائه صورت وضعیت میرسید اصل 
نماید با تایید بانک عامل پرداخت کننده حقوق، تحویل کارفرما نماید .وپیمانکار مکلف به  ارائه سایر مدارک مورد نیاز کارفرما از  بانکی پرداخت می

 خصوص و چگونگی پرداخت حقوق پرسنل خود و صورت وضعیت ها میباشد.   در

 گونه مسؤلیتی در قبال استخدام و حقوق ، مزایا و کسور قانونی پرسنل پیمانکار نخواهد داشت.طرف اول هیچ -(18-3

ه به عهده پیمانکار و جزء بخشی از شرح حقوق ماهیانه مطابق طرح طبقه بندی مشاغل ، ارایه فیش حقوقی ماهیان لیست تهیه وتنظیم  -(13-3
 باشد.وظایف وی می

نظر و  کسورقانونی متعلقه به قرارداد منعقد شده با پیمانکار اعم از مالیات،حق بیمه پرسنل تحت موقع حقوق پرسنل وکلیه پرداخت به -(21-3

الزحمه خود ویا هر  تواند بدلیل عدم دریافت حقباشد و نمینکار میدر کل مدت قرارداد بر عهده پیما …همچنین بیمه و مالیات متعلقه به قرارداد و 
 دلیل دیگر از پرداخت ان ممانعت نماید .

باشد )ارایه مدارک مثبته از سوی پیمانکار به کارفرما اولین پرداخت منـوط به عقد قرارداد بین پیمانکار و کارکنان تحت پوشش او می -(21-3
 الزامی است(.

موضوع ذخیره مزایای پایان کار نیروی عوامل  28و ماده  33تا  98و  28پیمانکار ملزم به رعایت مفاد مندرج در قانون کار خصوصا مواد  -(22-3
 باشد جخود می

 نماید. کارفرما حق هر گونه دخالتی درامور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر نحوه مدیریت و .... از خود سلب می -(23-3
شناسی، خوشرویی، متانت، ادب و نزاکت در های اداری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع )شامل وقترای کلیه منشور اخالقی دستگاهاج -(28-3

االجرا است و رفتار، ارایه خدمات با رعایت عدالت و انصاف، حفظ اسرار، آراستگی ظاهری، پوشش مناسب و یک شکل( برای پرسنل شرکت الزم
باید بدلیل حضور در حریم مقدس دانشگاه باید کلیه شؤونات و اخالق اسالمی بطور کامل رعایت نمایند و مسؤولیت انجام و میپرسنل پیمانکار 

 باشد.رعایت آن بر عهده پیمانکار می



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

درطـول مـدت قـرارداد    هر گونه افزایش سطح دستمزد کارگری ابالغی از سوی سازمان کارو امور اجتماعی و یا مصوبات شورای عالی کار  -(29-3
 طبق قوانین و مقررات بر عهده پیمانکار می باشد.

در واحدهای بهداشتی و درمانی که برابر ساختار طرح های مصوب گسترش ملزم به راه اندازی مـی باشـیم لـیکن دانشـگاه فاقـد فضـای        -(23-3
فیزیکی می باشد پیمانکار موظف به اجاره ساختمان مناسب برابر نظر کارفرما بوده که لیست و قیمت کارشناسـی هـر یـک از ایـن واحـدها توسـط       

ضمیمه این قرارداد می باشد بدیهی است کسر اجاره ماهانه هز یک از این واحـدها   پنجرفرما انجام شدهکه به پیوست شماره کارشناسان منتخب کا
 توسط کارفرما از صورت وضعیت های پیمانکار  بر اساس این قیمت های پایه کارشناسان منتخب کارفرما صورت خواهد بود.

مورد نیاز مرکز خدمات جامع سالمت به صورت دولتی و معرفی شده از سوی معاونت بهداشت بـه  در صورت موجود بودن فضای فیزیکی   -(21-3
یـین  پیمانکار، وی موظف است با تنظیم عقد قرارداد اجاره با کارفرما به قیمت کارشناسی که توسط کارشناسان خبره و منتخب  منتخب دانشـگاه تع 

 کارشناسی از سر جمع مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.می گردد اقدام نماید  . بدیهی است مبالغ اجاره 

باشد و پیمانکار حق ارائه سایر خدمات درمـانی  مکان موضوع قرارداد صرفاً جهت ارائه خدمات ابالغ شده از طرف مرکز بهداشت استان میـ-(21-3
 یا تشخیصی را در زمان موضوع قرارداد ندارد.

ای فیزیکی واگذار شده باید با اطالع و کسب موافقت کتبی گروه نظـارت  انجـام گیـرد،در غیـر ایـن      هرگونه تغییر، تحول و تعمیرات درفض-(21-3
صورت به عنوان خسارت محسوب گردیده بمیزان مبلغ کارشناسی شده توسط کارشناسان خبره و منتخب دانشگاه پیمانکار ملزم به جبران خسـارت  

ارد. که در صورت عدم پرداخت آن بمیزان مبلغ کارشناسی از محل هر گونه وثـایق ،مطالبـات و   باشد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ند وارده می
های حسن انجام کار پیمانکار قابل وصول می باشد وپیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط جسپرده

 نماید.  می

نگهداری مناسب از تجهیزات پزشکی و اداری و .... که کارفرما برای انجام کار به صورت امانی در اختیار پیمانکار پیمانکار موظف به حفظ و -(28-3

امـه  می گذارد می باشد در صورت هر گونه خسارت به اموال مربوطه پیمانکار مکلف به جبران بوده و کارفرما حق دارد از محل مطالبات و صمانت ن
 سارت اقدام نمایدمربوطه نسبت به جبران خ

پیمانکار موظف است هر گونه ورود و خروج اموال خود را با هماهنگی کارفرما انجام دهد و پیمانکار درهیچ صورتی مجاز بـه خـروج امـوال    -(23-3
 پایگاه خارج نماید.شود نخواهد بود و صرفاً خود کارفرما می تواند اموال مربوطه را با تشخیص خود از کارفرما که از اموال دولتی محسوب می

پس از امضا، قرارداد  کلیه تجهیزات پزشکی و ملزومات اداری غیر مصرفی مراکز و پایگاههای موضوع قرارداد طـی صورتجلسـه ای  بـه     -(31-3
صـورت وضـعیت   صورت امانی توسط کارفرما در اختیار پیمانکار و یا عوامل وی قرار می گیرد) این صورتجلسه می بایـد  ضـمیمه اولـین پرداختـی     

پیمانکار شود (  که پیمانکار موظف است  وثیقه ای مورد قبول کارفرما  بمبلغ معادل ارزش کارشناسـی شـده توسـط کارشناسـان خبـره و منتخـب       
و تجهیـزات جدیـد   دانشگاه بابت  اموال و تجهیزات تحویلی به کارفرما ارائه نماید و در پایان قرارداد کلیه این تجهیزات را بهمراه کلیه  دسـتگاهها  

و ...  خریداری شده در طول مدت قرارداد  را سالم ، بدون عیب و قابل بهره برداری کارفرما  را تحویل کارفرما نمایدو در صورت خرابـی ، مفقـودی  
بلـغ کارشناسـی از   می باید بمیزان مبلغ کارشناسی کارشناسان خبره و منتخب  دانشگاه  خسارت بپردازد که در صورت عـدم پرداخـت آن بمیـزان م   

محل هر گونه وثایق ،مطالبات و سپرده های حسن انجام کار پیمانکار قابل وصول می باشـد وپیمانکـار حـق هیچگونـه اعتراضـی را نـدارد و حـق        
 هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید. 

هیزات پزشکی و ملزومات اداری غیر مصرفی تحویلی به وی ، در طول مدت قرارداد پیمانکار مکلف است در صورت خرابی و یا مفقودی تج-(31-3

 به منظور جلوگیری از اختالل در ارائه خدمات بهداشتی دانشـگاه در اسرع وقت به هزینه خود اقدام به تعمیر و ویا جایگزینی نماید در غیر اینصورت 

 پیمانکار در اختیار کارفرما میتواند اقدام به تعمیر و یـا خریـد نمایـد     از محل سپرده هایبمیزان مبلغ کارشناسی کارشناسان خبره و منتخب  دانشگاه 
 وپیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید. 

 پیمانکار وعوامل وی حق خارج کردن هیچ وسیله ای از مراکز و پایگاههای موضوع قرارداد را ندارند   -(32-3



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

تجهیزات پزشکی و ملزومات اداری، فضا و نیروی انسانی مرکز می بایستی صرفاً در راسـتای ارائـه خـدمات بهداشـتی درمـانی براسـاس         -(33-3
ص تعاریف پیش گفت به کارگرفته شود و هرگونه استفاده دیگری خارج از تعهدات قرارداد خالف مقررات بوده و مشمول اعمال کسورات برابر تشخی

 شبکه/مرکز خواهد بود .
العقـد الزم خـارج و بـه وجـه ملـزم، پیمانکـار بـه        چنانچه مکان فیزیکی مرکز از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار گذاشته شده باشد ، ضمن-(38-3

گاه گذاشـته شـده اسـت ،    کارفرما وکالت بال عزل می دهد تا چنانچه پیمانکار در پایان مدت مقرر از تحویل محلی که در اختیـار وی توسـط دانشـ   
بـازکردن در یـا    خودداری و یا تاخیر نماید ، کارفرما وکالتاً و بدون نیاز به دستور یا حکم قضایی در حضور یا غیاب پیمانکار و عنداللزوم اگر نیـاز بـه  

 خواهد داشت .شکستگی قفلی باشد این اختیار را دارد و در این مورد هیچگونه ادعایی و اعتراضی برای پیمانکار وجود ن
دهد تا چنانچه پیمانکار در محل های استیجاری خود بنـا بـه   ضمن العقد الزم خارج و به وجه ملزم ، پیمانکار به کارفرما وکالت بالعزل می-(39-3

یـا غیـاب پیمانکـار و     هردلیلی از ارائه خدمت سرباز زند و محل را تعطیل نماید، کارفرما وکالتاً و بدون نیاز به دسـتور یـا حکـم قضـایی در حضـور     

ـ   د و در ایـن  عنداللزوم اگر نیاز به بازکردن در یا شکستگی قفلی باشد، این اختیار رادارد تا نسبت به خروج تجهیزات و اموال تحویلی خود اقـدام نمای
 صورت هیچگونه ادعایی و اعتراضی برای پیمانکار وجود نخواهد داشت .

نمی باشد و صرفاً جهت ارائه خدمات ابالغی طبق مفاد قرارداد و تنها در ساعات تعیین شده روزانه توسط  این قرارداد مجوز احداث درمانگاه-(33-3
ند بـود  کارفرما می باشد و پس از پایان ساعات تعیین شده محل تعطیل و به هیچ عنوان پیمانکار و کارکنان او مجاز به ارائه خدمات در محل نخواه

ها، موضوع در قالب ارائه خدمات پزشکی غیرمجاز قابل پیگیری و تعقیب خواهد بـود.  همچنـین   ل اجرای ضمانتو در صورت تخلف عالوه بر اعما
رعایت مقررات نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی و پاسخگویی به تمام مسائل نظام پزشکی ، تعزیرات و مسائل حقـوقی و کیفـری بـه عهـده     

 ، هیچگونه مسوولیت و تعهدی برعهده کارفرما نمی باشدپیمانکار است و در قبال اینگونه مسائل

پرداخت حق بیمه کارگران وارائه لیست پرداخت حقوق کارکنان از طریق سیسـتم  مدارک پرداخت مبلغ قرارداد ماهانه منوط به ارائه اصل  -(31-3  
 بانکی، خواهد بود

 اداره تعاون، کار واموراجتماعی استان ارسال گردداز قرارداد می باید برای  ای ازسوی مدیریت معاونت بهداشتی پس ازامضاء قراردادنسخه -(38-3
به گونه ای کـه   بر اساس برنامه مورد نظر کارفرما بکار بگمارد و امور خدمات پیمانکار موظف است بر اساس نیاز کارفرما عوامل خود را در -(33-3

 حضور دائم داشته باشند در تمام مدت قرارداد کل نیروهای مورد نیاز در محل کار
نظـر و  پرداخت به موقع حقوق پرسنل وکلیه کسور قانونی متعلقه به قرارداد منعقد شده با پیمانکار اعـم از مالیـات،حق بیمـه پرسـنل تحـت     -(81-3

توان مالی پرداخـت حقـوق کامـل    بایست  پیمانکار می باشددر کل مدت قرارداد بر عهده پیمانکار می …همچنین بیمه و مالیات متعلقه به قرارداد و
 باید حقوق و مزایای هر ماهه پرسنل خود را حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید لذا پیمانکار می تمامی پرسنل خودرادرمدت قراردادراداشته باشد

نقد در حساب بانکی تا پایان مدت  ماه حقوق و مزایای کارکنان تحت پوشش به صورت وجه 3پیمانکار می بایستی حداقل توانایی پرداخت -(81-3
قـرارداد   قرارداد را داشته باشد و نمی تواند به بهانه عدم دریافت حق الزحمه از پیمانکار، پرداخت حقوق کارکنان تحت پوشش و انجام تعهدات مـورد 

 را به تاخیر بیاندازد.
و نحوه انجام کار و یـا ورود بـه    محل موضوع قراردادا فضاهای کاری در رابطه ب طرف دومکارگیری شده باید قبالً توسط  کلیه نیروهای به-(82-3

 د.نهر فضا اطالعات الزم را کسب کرده و توجیه شده باش
حقوق و مزایای حین کار عوامل و کارکنان موضوع این قرارداد را نداشـته و از  پرداخت طرف اول هیچگونه تعهدی در خصوص استخدام و  -(82-3

 و کلیه تعهدات ذیربط به عهده طرف دوم خواهد بود. بودههرگونه مسئولیتی در این مورد مبرا 

های شوند و کلیه مسوولیتمحسوب میشوند کارکنان پیمانکار کار گرفته می کسانی که برای انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار بهجکلیه -(83-3 
باشد ار میناشی ازقانون کار، بیمه شاغلین، حوادث غیر مترقبه و سایر قوانین جاری کشور یا هر نوع حقوق و مزایای قانونی کارکنان به عهده پیمانک

 و کارفرما از هرگونه مسوولیت در این مورد مبرا است.
هرگونه مسئولیت حقوقی و جزایی حاصله از جمله خیارات غبن فاحش و سایر خیارات را از خود ساقط و طرف دوم کلیه خیارات قانونی من  -(88-3

 می باشدایشان اجرای موضوع قرارداد به عهده 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

های آموزشی اولیه به مدت تعیین شده ازسوی کارفرما حضـوری و غیرحضـوری   دوره در شرکت به موظف پیمانکار پوشش تحت نیروهای -(89-3
آزمـون   19آزمون کتبی و / حداقل نمـره   18گردد و قبولی با کسب حداقل نمره براساس استانداردهای اعتبار بخشی که از سوی کارفرما برگزار می

  باشند. هزینه برگزاری دوره آموزشی اول به عهده کارفرما خواهد بود.مهارتی (  و اخذ گواهی مربوطه می –آسکی  ) عملی 
 هرگونهاعالم عدم اطالع پذیرفته نخواهد بود درخصوص و شرایط کار اطالع دارد و  موضوع ،حجم کارکه از  نماید میاقرار  طرف دوم -(83-3

و هرگونه توافق کتبی به منزله تصریح در قرارداد ،مطابق مفاد این قرارداد عمل گردیده  حدودوظایف درغیرمواردمطرح در قرارداد زمینهدر اختالف
 خواهد بود

تسویه حساب نهایی در پایان هر سال  قرارداد منوط به ارائه گواهی تسویه حساب پرسنل، بیمه تأمین اجتماعی و اداره دارایی بوده و در  -(81-3
 غیر اینصورت سپرده حسن انجام کار و تعهد انجام کار پیمانکار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد.

)پیمانکار( می باشد و کارفرما هـیچ گونـه   پیمانکار به عهده طرف قرارداد  وسایر امور رفاهی  نیروهایتأمین لباس کار، غذا و ایاب و ذهاب  -(88-3

 مسوولیتی ندارد.

 جهت امور نظافتی پیمانکار مجاز است از نیروهای تمام وقت و پاره وقت استفاده نماید. -(83-3

یه هر گونه خسارت جانی و مالی که در نتیجه فعل یا ترک فعل  قصور،تقصیرو عدم آگاهی علمی  پیمانکار یا مسئولیت تامین و تاد -(91-3

و یا اشخاص اموال, وسایل و تجهیزات و تاسیسات کارکنان و نمایندگان او در جریان این قرارداد به هر شخص اعم از کارکنان پیمانکار و کارفرما ، 
 مطابق قانون مسئولیت مدنی یا سایر قوانین جزایی اسالمی، من جمله قانون دیاتثالث اعم از حقیقی و حقوقی، خصوصی و یا دولتی وارد گردد 

لف است و پیمانکار مک کارفرما در این زمینه هیچگونه مسئولیتی اعم از کیفری و حقوقی نخواهد داشتمنحصرا به عهده پیمانکار می باشد و 
جوابگوی مراجع قانونی در همه محاکم ذیصالح می باشد و در صورت و کارفرما را در قبال هرگونه خسارت و دعاوی مربوط مصون بدارد 

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

انگاری، اهمال و  سهل چنانچه در اثر هر گونه طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده های پیمانکاراقدام نماید وعالوه بر آن از محل مجاز به برداشت

کارفرما مجاز است طبق نظر  های موضوع قرارداد وارد آید کامل تعهدات پیمانکار وعوامل وی خسارتی به ساختمان و متعلقات مکان عدم انجام
های طرف اقدام به  اخذ خسارت نماید و پیمانکار حق جگروه کارشناسان منتخب دانشگاه  از محل  هر گونه طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده

 راضی را ندارد .هیچگونه حق اعت
ساعت کاردرهفته می باشد . حضور فعال کلیه کارکنان درساعات اعالم شده ضروری  88میزان ساعت کار مراکز خدمات جامع سالمت  -(91-3

است .  پیمانکار می تواند باهماهنگی شبکه برای افزایش پوشش و خدمات خود در صورت نیاز ساعت کار مرکز را افزایش دهد تشخیص یک یا دو 
 ه عهده ستاد اجرایی استان می باشد. شیفت کاری ب

مسئولیت ثبت ورود و خروج پرسنل به عهده پیمانکار بوده ، که این امر توسط دستگاه حضور و غیاب که توسط پیمانکار تهیه و در مرکز  -(92-3
 نصب  می گردد،  انجام خواهد شد . 

های تحقیقاتی و کلیه طرح های کشوری، منطقه ای و شهرستانی ابالغی پیمانکار ملزم به همکاری و هماهنگی با کارفرما در پروژه -(93-3
 ازسوی کارفرما خواهد بود.

 پیمانکار در صورت بروز اپیدمی یا در مواقع اضطرار تابع مقررات کارفرما خواهد بود.  -(98-3

ون کار و تامین اجتماعی ، آیین نامه و مقررات دانشگاه و پیمانکار موظف است در بکارگیری نیرو کلیه قوانین و مقررات مربوطه ازجمله قان  -(99-3
 ... را رعایت کند.  

گردد مقررات قانون کار، قانون تأمین اجتماعی وسایر قوانین مرتبط را در انجام وظایف موضوع قرارداد، لحـاظ نمـوده و    پیمانکار متعهد می -(93-3
 های بانکی را تحویل نماید.یحاً مبتنی بر عملکرد( به حساب بانکی آنها واریز و لیستحقوق کارکنان را ) طبق قوانین و مقررات مربوطه و ترج

پیمانکار موظف است ماهیانه فیش پرداختی به پرسنل و لیست بیمه پشت نویسی شده و ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی که اسـامی   -(91-3
 کارفرما تحویل نماید.تمامی نیروهای شاغل در پایگاه سالمت درآن باشد را به 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

گونه تعهدی نسبت به استخدام یا عقد قرارداد مستقیم با افرادی که از سوی پیمانکـار بـرای انجـام خـدمات مـورد نظـر بـه        کارفرما هیچ  -(98-3
 اند نخواهد داشت. پیمانکار موظف است این موضوع را در انعقاد قرارداد با افراد درج نماید.کارگیری شده

مانکار موظف به اعزام پرسنل برای شرکت در جلسات آموزشی مرتبط و حین خدمت که از سوی کارفرما برگزار می شود، می باشـد. در  پی  -(93-3
 صورت تشخیص کارفرما تعداد و یا ترکیب نیروی انسانی در سقف قرارداد قابل تغییر می باشد. 

 ر آنان به عهده پیمانکار است و پیمانکار در مقابل کارفرما تماماًپاسخگوست.ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کا  -(31-3
پیمانکار موظف است در پایان سال تسویه حساب پرسنل شامل پرداخت عیدی، حق سنوات و بازخرید مرخصـی را بـر اسـاس قـانون کـار       -(31-3

 توسط کارکنان را به کارفرما تحویل نماید.انجام داده و فیش واریزی به حساب پرسنل و فرم تسویه حساب تأیید شده 
 تسویه حساب نهایی پیمانکار پس از ارائه مدارک فوق الذکر انجام خواهد شد. -(32-3
پیمانکار موظف به اجرای  هر گونه دستورالعمل اجرایی ، بخشنامه و ضوابط اعتبار بخشی مرکزو استاندارهای وزارت بهداشت و... بوده وبـا   -(33-3

 ز این موضوع هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایدآگاهی ا
 می باشد  پیمانکارمسئولیت آموزش کارگران موضوع این قرارداد بعهده -(38-3
هیچگونـه تعهـد و تکلیفـی در     کارفرماگونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای اجرای مفاد قرارداد به عهده طرف دوم  بوده و  پرداخت هر-(39-3

 به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری نخواهد داشت. انکارپیممقابل 

پیمانکار و عوامل وی موظف به حفظ و حراست اطالعات خانوارهای تحت پوشش که در اختیار وی و عوامل فنی قرار می گیرد می باشد و -(33-3
را که در نتیجه اجـرای قـرارداد مکسـب مـی نمایـد       لذا پیمانکار موظف به رعایت نظام های جاری کارفرما و حفظ اسرار بوده و هر گونه اطالعاتی

مکلف است مکتوم داشته و از افشاء آن خودداری نماید و تعهد  پیمانکار و عوامل وی در این خصوص بطـور مـداوم بـوده و مسـئولیت وی در ایـن      

وه بـر جبـران کلیـه خسـارت وارده بـه کارفرمـا ) بـه        زمینه با اتمام کار و پایان قرارداد قطع نخواهد شد و در صورت تخلف پیمانکار از این امر عال
 تشخیص کارفرما (تحت عنوان افشاء سر و اطالعات کارفرما، تحت پیگرد قانونی خواهد بود

 کلیه مفاد وقوانینی که بهنگام برگزاری مناقصه در قالب  اسناد مناقصه اعالم شده  جزء ضمایم این قرارداد بوده ودر صورت هرگونـه ابهـام  -(31-3
 .ی می گردددر ابتدا مفاد این قرارداد ماخذ رسیدگی بوده ودر صورت نبودن موضوعی در این قرارداد، اسناد مناقصه نافذ بوده و جزء این قرارداد تلق

ارسال شـود   ای از موسسه حسابرسی منتخب هیأت امناء دانشگاه برای طرف دوم در طول مدت این قرارداد و یا بعد از اتمام آنهر گاه نامه-(38-3
ی و 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 اساس آخـرین آگهـ  

 تغییرات شرکت به آدرس خواسته شده ارسال نماید
کار و رفاه اجتماعی استان بوده، پیگیری این موضوع بر عهده پیمانکارمکلف به اخذ و ارائه گواهینامه ایمنی صالحیت از سازمان تعاون، -(33-3

رفرما گروه نظارت می باشد و درصورت عدم ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی در زمان مقرر )طبق قانون( از سوی پیمانکار مراتب می باید از سوی کا
 به سازمان تعاون،کار و رفاه  اجتماعی استان اعالم و کسب تکلیف شود.

نصب تابلو مرکز خدمات جامع سالمت با الگوی پیشنهادی مرکزبهداشت شهرستان و با ذکر نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   -(11-3

معاونت بهداشت به شرح اعالمی از سوی گروه نظارت و همچنین نصب شماره تلفن شکایات شبکه در منظر دید اربـاب رجـوع و     -درمانی قزوین 
 پیشنهادات و امکانات نظر سنجی ازمراجعینتوسط پیمانکار و به هزینه خود ضروری استداشتن صندوق 

باشد و در صورت احراز خـالف آن، پیمانکـار    گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی پیمانکار متعهد می -(11-3
باشد و پیمانکار حق هرگونه اعتـراض  تعیین میزان و مبلغ این خسارت بر عهده کارفرما میباشد. های وارده به کارفرما میموظف به جبران خسارت

 نمایدبعدی را از خود سلب و ساقط می
های صادره از سوی واحد بهداشت محـیط کمیتـه   بایست جهت نظافت، ضدعفونی و جمع آوری زباله های مرکز ، دستورالعملپیمانکار می -(12-3

دانشگاه را رعایت نماید. خارج نمودن زباله های مربوط به هر واحد با نظر مسوولین مربوطه بعهده پیمانکار و با هزینه ایشان  مرکزی کنترل عفونت

 .خواهد بود
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ونیـک  کلیه پرونده های خانوار و فرمهای آماری، زیج حیاتی، دفاتر و نیزاطالعات مندرج درسامانه یکپارچه بهداشت)نرم افزار پرونـده الکتر  -(13-3

 سیب(، جزو اموال دولت محسوب شده و درصورت فسخ یا اتمام قرارداد، باید توسط پیمانکار، به طورکامل و سالم بـه شـبکه بهداشـت ودرمـانی یـا     

 ومرکز بهداشت اعالمی از سوی گروه نظارت تحویل گردد

ارزشیابی و پایش فنی کیفیت عملکرد و فعالیت های مرکز خدمات جامع سالمت و بازدید میدانی، ارزیابی سامانه الکترونیک، طبـق چـک    -(18-3 

لیست های پیوست شامل چک لیست های ارزیابی نحوه ارائه هر نوع خدمت)بخش فنی( و چـک لیسـت ارزیـابی نحـوه مـدیریت پیمانکـار)بخش       

فنی شبکه بهداشت و درمانی مرکز بهداشت شهر و یا شهرستان موضوع مراکز و پایگاههای موضـوع قـرارداد و تحـت     مدیریتی( توسط کارشناسان

 .نظر گروه نظارت میباشد که پیمانکار مکلف به رعایت بی قید و شرطه موضوعات ونواقص اعالمی از سوی این گروه میباشد 

های مرکز بهداشت ارائه نماید و در هنگـام مراجعـه گـروه نظـارت     ی و ساالنه را بر اساس فرمپیمانکار می بایست آمار فعالیت ماهانه، فصل -(18-3

 کلیه اسناد، دفاتر و یا سوابق خدمات انجام شده را در اختیار آنان قرار دهد.

سـوی کارفرمـا میباشـند کـه در      پیمانکار و عوامل وی مکلف به واریز درامد مراکز و پایگاههای موضوع قرارداد به حساب های اعالمی از -(19-3

صورت  درصورت مشاهده حتی یک مورد عدم واریزدریافت های نقدی به حساب های اعالمـی دانشـگاه  در واحـدهای موضـوع قـرارداد  توسـط       

 پیمانکار و عوامل وی ضمن فسخ قرارداد، وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد ضبط و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

کروکی  و محدوده جغرافیائی تحت پوشش مرکز خدمات جامع سالمت می بایست توسط کارفرما تهیه و به پیمانکار ارائه گـردد و پیمانکـار   -(13-3

 ملزم به ارائه خدمات به بلوکهای تعیین شده می باشد.   

 خدمات تکراری وخدمات بیش از حد انتظار در محاسبات لحاظ نخواهد شد.   -(13-3

 چگونگی پرداخت و یا عدم پرداخت به خدمات ارائه شده به جمعیت میهمان صرفا ً براساس نظر گروه می باشد.( 11-3

 .خدمات بصورت فعالیت مستمر)تداوم خدمات( به جمعیت تحت پوشش مربوطه در قالب بسته خدمات سالمت تعریف شده خواهد بود ارائه -(18-3

 قرارداد براساس نتايج پايش و ارزيابي عملكرد پس از کسر کلیه کسورات قانوني:مكانیسم و نحوه پرداخت   - 1ماده 

مکانسیم پرداخت در این قرارداد مبتنی بر عملکرد است و مبلغ قابل پرداخت صرفاً متناسب با ارائه خدمت مـی باشـد. ارائـه خـدمات فعـال       -(1-1

عیین و معرفی شده ازسوی کارفرما و خدمات ارائه شده بـه افـراد مهمـان مراجعـه     مستمر ) تداوم خدمات ( و کامل به جمعیت ساکن دربلوک های ت

(به مرکز مبنای پرداخت بوده و هزار نفر ابالغی وزارت بهداشت 21مطابق دستورالعمل اجرایی برنامه مناطق حاشیه شهرها و شهرهای باالی کننده )

محاسـبه  صورت سه ماهه قابـل  به یکپارچه بهداشت طالعات ثبت شده در سامانه در طول اجرای قرارداد تغییرات جمعیت تحت پوشش فعال طبق ا

 می باشد. 

مبنای پرداخت، درصدی از جمعیت مذکورکه خدمات مستمر )تداوم خدمات ( وکامل را دریافت نموده اند خواهد بود ، نه کل جمعیت ساکن   -(2-1

 درمنطقه .

مقـررات قـانون کـار، قـانون تـأمین      ماه حقوق ومزایای ماه قبل کلیه عوامل خود را با رعایت کلیه پیمانکار مکلف است حداکثر تا پنجم هر  -(3-1

صورت وضعیت ، لیسـت حقـوقی تنظیمـی ، ارائـه     و  وجه عوامل خود پرداخت نماید اجتماعی وسایر قوانین مرتبط و با رعایت مفاد این قرارداد را در

رت فیش و لیست پرداخت شده ماه قبل که به تأیید بیمه تأمین اجتماعی رسیده است و همچنین ارائه سایر مدارک و مستندات مورد نیاز گـروه نظـا  

و تائید کـارکرد توسـط گـروه نظـارت و     وکارفرما را ضمیمه صورت وضعیت خود نموده تحویل گروه نظارت نماید که در صورت کامل بودن مدارک 

 .ن در وجه پیمانکار پرداخت می شود آپس از کسر کسورات قانونی متعلقه به 

پیمانکار مکلف طی صورت وضعیتی هر سه ماه یک باراز کل عملکرد سه ماهه گذشته خدمات جـامع سـالمت براسـاس آمـار و اطالعـات       -(8-1

ه پوشش خدمات فعال منطبق با آمار و اطالعات استخراجی از ثبتیات سامانه، رضـایت سـنجی، راسـتی    استخراجی از سامانه  سیب )براساس محاسب

قرارداد حق الزحمه خود در سـه مـاه    8براساس مفاد ماده  که در آن در ابتدا آزمایی و اعمال نمره چک لیست پایش و ارزیابی فصلی(را تهیه نموده 

 ها(  و مکمل،هزینه آب وبرق و گاز و تلفن )اینترنت (ماهانه  به وی )بابت موادمصرفی ، هزینه ایاب و ذهاب پرداخت   به همراه مبالغ قابلرا گذشته 

الزحمـه  جاز کسر مبـالغ حقـوق ومزایـای عوامـل وحـق      و پسمحاسبه شده مبالغ کسرماهانه ازایشان)شامل کسرمبالغ اجاره کلیه مراکزو پایگاهها(  و
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در سه ماه گذشته از کل مبلغ استخراج شده ، مبلغ باقیمانده را در وجه عوامل خود براساس مبتنی بر عملکرد پرداخت نماید که  پرداخت شدهپیمانکار

 .صورت وضعیت مذکور پس از تائید گروه نظارت و کسر کسورات متعلقه به آن در وجه پیمانکار پرداخت می شود 

موادمصرفی، اداری ،نظافتی ، لوازم التحریر و  برخی از اقالم پزشکی بصورت ماهانه برای کلیه  پیمانکار مکلف به تهیه  کلیه اقالم  (ـ1-8-1

 لقیپایگاهها ومراکزخدمات جامع سالمت موضوع قراردادبه میزان و حجم اعالمی طبق پیوست های شماره دو این قرارداد )که جزء ضمایم قرارداد ت

طرف اول اقدام به اقالم باشد که به هنگام پرداخت صورت وضعیت ماهانه پیمانکار در صورت تائید گروه نظارت مبنی بر تهیه کلیه  شود( می می 

هنگام پرداخت  شود( این قرارداد )که جزء ضمایم این قرارداد تلقی می دوبه شرح و مبلغ مندرج در پیوست شماره  مصرفیپرداخت کمک هزینه 

قرارداد خواهد نمود که چگونگی تغییرات و محاسبه در سالهای دوم و سوم این قرارداد در قالب  بند به  1-8پیمانکار در قالب بند صورت وضعیت به 

 این قرارداد اعالم شده است . 8-3-3شماره 

برای کلیـه  تیم پایش سالمت  براینظارت به باال)با راننده( بنا بر نظر گروه  31پیمانکار مکلف به تامین وسیله نقلیه مناسب سواری مدل  (ـ2-8-1

باشد که وسایل  نقلیه مذکور و الزاماً بایستی دارای بیمه شخص ثالث معتبر و دیه و دارای برگـه معاینـه فنـی     می قراردادپایگاهها و مراکز موضوع 

هزینه سوخت ، تعمیرات ، خالفی و غیره همگی و کامال راهنمایی و رانندگی باشند و کلیه هزینه های مربوط به وسیله نقلیه اعم از دستمزد راننده ، 

و به عهده پیمانکار می باشد که در صورت انجام این موضوع و تائید گروه نظارت ،طرف اول اقدام به پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب بـه شـرح   

  1-8این قرارداد)که جزء ضمایم این قرارداد تلقی می شود (بهنگام پرداخت صورت وضعیت به پیمانکار در قالب بند سهشماره  مبلغ مندرج در پیوست

 این قرارداد اعالم شده است  8-3-3ومحاسبه درسالهای دوم و سوم این قرارداد در قالب  بند به شماره  تغییرات چگونگی که نمود خواهد قرارداد

های تلفن کلیه مراکز و پایگاههای خود میباشد  به پرداخت کلیه حامل های انرژی از قبیل گاز ، برق و آب و تمامی هزینه پیمانکار مکلف (ـ3-8-1

که مکلف است اصل فیش ها و یا مستندات قابل قبول و قانونی پرداخت انها را در فواصل زمانی اعالمی  گروه نظـارت بـه گـروه نظـارت تحویـل      

طرف اول اقدام به پرداخت هزینه در قالـب کمـک   ، ضعیت ها گردد ودر صورت پرداخت و  تائید آنها توسط گروه نظارت  نموده تا ضمیمه صورت و

 شـود(  این قرارداد )که جزء ضمایم این قرارداد تلقـی مـی  چهاربه شرح و مبلغ مندرج درپیوست شماره  و تلفن )اینترنت(هزینه آب وبرق وگاز و تلفن 

قرارداد خواهد نمود که چگـونگی تغییـرات و محاسـبه در سـالهای دوم و  سـوم ایـن        1-8بهنگام پرداخت صورت وضعیت به پیمانکار در قالب بند 

 .این قرارداد اعالم شده است   8-3-8قرارداد در قالب  بند به شماره 

ایـن  پـنج  ن خبره ومنتخب دانشگاه به شرح مندرج در پیوست شـماره  از صورت وضعیت پیمانکار مبالغ اجاره بها کارشناسی شده کارشناسا( 8-8-1

قرارداد کسر خواهد شـد و   1-8در قالب بند های او  صورت و ضعیت بصورت ماهانه ازشود( از پیمانکار  قرارداد )که جزء ضمایم این قرارداد تلقی می

بـه هنگـام    این قـرارداد اعـالم شـده اسـت     8-3-9ر قالب  بند به شماره چگونگی و میزان کسر مبالغ اجاره در سال های دوم و سوم این قرارداد د

پـنج در سـال   گردد و اسامی مکان هایی که در پیوست شماره  پرداخت صورت وضعیت پیمانکار مبالغ اجاره بها از صورت وضعیت پیمانکار کسر می

 ا ندارند.باشد اجاره به و لی جزء مکانهای موضوع قرارداد می  نمی باشداول قرارداد 

در صورت افزایش مکان برای انجام موضوع قرارداد در قالب مرکز و یا پایگاه در طول مدت قرارداد بـه مبـالغ کارشناسـی کارشناسـان     -(8-8-8-1

 .  گردد منتخب خبره و منتخب دانشگاه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می

پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه مکمل ها بنا بر نظر گروه نظارت در کلیه مراکز و پایگاههای خود میباشد که درصورت تائیدانجام کامـل   -(9-8-1

 این قراردادبه شرح پیوست شماره شش  به تعداد انجام شدهطرف اول اقدام به پرداخت هزینه در قالب کمک هزینه مکمل ، آن توسط گروه نظارت 

 شرح ماده طبق و بمبلغ براساس آخرین قیمت اعالمی معاونت غذا و دارو در زمان مصرف مکمل ها  )که جزء ضمایم این قرارداد تلقی می شود (

سالمت، کارشناس سالمت ، کارشناس تغذیه، کارشناس بهداشت محیط ، کارشـناس بهداشـت حرفـه ای ،    ب مراق مبلغ چگونگی افزایش (ـ3-8-1

 می باشد. 8-3-8و  8-3-1،  8-3-2، 8-3-1گیر، دستیار و خدمات نظافت در سالهای دوم و سوم  بر اساس بندهای  پذیرش نمونه

 این قرارداد اعالم شده است  8-3-3چگونگی تغییرات و محاسبه در سالهای دوم و  سوم این قرارداد در قالب  بند ها به شماره و خواهد بود  8-1

چنانچه میزان عملکرد ماهانه یک مرکز خدمات جامع سالمت براساس آمار و اطالعات استخراجی ازسامانه کمتر ازحداقل مبلغ تعیین شـده   -(9-1

 به منظور هزینه های جاری برای بقای مرکز محاسبه گردد، مبلغ تعیین شده مذکور به صورت علی الحساب و با مقروض نمودن پیمانکار بـرای آن 
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% مبلغ پایه فوق الذکرباشد، مطـابق دسـتورالعمل  اقـدام    31خاص به وی پرداخت خواهد گردید و چنانچه عملکرد ماهانه محاسبه شده کمتر از ماه 

 خواهد شد.

ه پیمانکار موظف است شماره تلفن همراه کلیه افراد تحت پوشش را بدرستی در پرونده الکترونیکی سالمت آنـان ثبـت کنـد بـه گونـه ایکـ       -(3-1

اشـد،  نظرسنجی از مردم از طریق تلفن، مقدور باشد. در صورتیکه به هر دلیل امکان تماس به علت ثبت نشدن یا ثبت اشتباه شماره تلفن، مقـدور نب 

 شود. در آن موارد نتیجه نظرسنجی برابر عدم رضایت و عدم دریافت خدمت تلقی می

 رزیابی  به ترتیب زیر خواهد بود :مالک اعمال نمره مکتسبه از چک لیست پایش و ا   -(1-1

% حاصلضرب مبلغ سـه ماهـه در نمـره ارزیـابی      111امتیاز ( براساس چک لیست پایش عملکرد،  111از  31کسب امتیاز عالی ) امتیاز   -(1-1-1

، پاداش و 31امتیاز بیشتر از  1حاصل از پوشش فعال خدمات پس از کسر سه ماهه علی الحساب پرداختی به پیمانکار پرداخت خواهد شد .بازای هر 

 تشویقی مطابق قرارداد به پیمانکار تعلق خواهد گرفت . 

 ، ) بدون در نظر گرفتن ده امتیاز ارفاقی مورد اول ( براساس دستورعمل اجرایی اقدام خواهدشد  31امتیاز کمتراز  1بازای هر  -(2-1-1

گـردد و در صـورت    ، دو درصد کسر می 11امتیاز کمتر از  1اول ضمن تذکر کتبی بازای هر باشد، بار  11درصورتیکه نتیجه ارزیابی زیر   -(3-1-1

 شود.در فصل بعد )سه ماهه(، قرارداد لغو می 11تکرار امتیاز کمتر از 

درسـه ماهـه    های پرداختیبدیهی است پس از پایش و ارزیابی عملکرد فصلی چنانچه حاصل نهایی مبلغ سه ماهه بیش ازعلی الحساب  -(8-1-1

 قبل گردد، پیمانکار مبلغی را به کارفرما مقروض شده و این مبلغ در پرداخت اولین علی الحساب بعدی اعمال خواهد شد.

باشد، نسبت به لغو یکباره قرارداد  اقدام خواهد شد و اضافه پرداختی ها طی علی الحساب های قبلـی   99درصورتیکه نتیجه ارزیابی زیر   -(9-1-1

 نت نامه انجام تعهدات وی کسر خواهد گردید.از ضما

 خدمات به ترتیب زیر خواهد بود: فعال ومحاسبه پوشش ارزیابی از مکتسبه نمره مالک  -(8-1

های مستمر ) تداوم خـدمات ( ارائـه شـده بـه جمعیـت تحـت پوشـش        گزارش آماری استخراجی ازسامانه درباره تعداد خدمات و مراقبت -(1-8-1

خدمتی تعریف شده برای هرگروه سنی و دستورعمل های مربوطه وحد انتظار شاخصهای ابالغی از سوی معاونـت بهداشـتی و جمـع    براساس بسته 

بندی و تحلیل نتایج حاصل از خوداظهاری وی که درقالب سامانه یکپارچه بهداشت تعیین شده، مالک اولیه برای محاسبه پوشـش فعـال و مسـتمر    

 خدمات خواهد بود.

%  ازمیانگین عملکرد کمی مراکز برونسپاری شـده کمتـر باشـد،    11چنانچه میزان عملکرد کمی یک مرکز دریک دوره سه ماهه بیش از  -(2-8-1

 همین قرارداد به وی تعلق خواهد گرفت. 1ماده  1جریمه ای مطابق بند 

بهداشت و قبل از پرداخت وجه به منظور راستی آزمایی در بازدیدهای سه ماهه ضمن بررسی وکنترل مستندات موجود درسامانه یکپارچه  -(3-8-1

تعداد خدمات درصد از  11هر شهرستان توسط تیم پایش شهرستان بررسی گردد و ر ارائه شده درصد تعداد خدمات و مراقبت های فعال و مستم 31

و درصورت نیاز کنترل تلفنی و حتی مراجعه به درب  توسط مرکز بهداشت استان بررسی و اعالم نظر گردد.و مراقبت های فعال و مستمر ارائه شده 

 منازل خانوارهای مربوطه و سایر روشها، راستی آزمایی مورد باال به عمل خواهدآمد.

 درصورت لغو قراردادبه دلیل عملکرد ضعیف طرف قراردادضمانت نامه انجام تعهدات وسایرمطالبات به نفع دانشگاه ضبط و وصول می گردد. -(3-1

مالک تعیین خدمات ارائه شده، ثبت خدمات در سامانه یکپارچه بهداشت است. یادآور میشود در این سامانه خدماتی که دشوارتر هستند یـا   -(11-1

 از اولویت باالتر برخوردارند، ضریب بیش از یک دارند. 

 موارد تعلق پاداش مازاد برمبلغ قرارداد : -(11-1

تا عالوه بر مبلغ محاسبه شده بر مبنای عملکـرد، بـرای    اختی است که از طرف معاونت بهداشت تعیین می گرددپرداخت موردی ، پرد  -(1-11-1

یی کـه از طـرف   هـا تشخیص بیمـاری در مورد افراد تحت پوشش ) ، انجام خدمات ویژه سالمتتحقق اهداف نظام انجام اقدامات خاص در راستای 

گیـری و   مانند شناسایی، تشـخیص، پـی   نادر، مسری، تهدید کننده حیات در مراحل اولیه بیماری و... هدفهای کارفرما اعالم می شود مانند بیماری

 .درمان کامل هر مورد از بیماری سل( ، دردوره های سه ماهه ) فصلی یک بار ( به پیمانکار پرداخت می گردد
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مدید قرارداد استفاده نماید، بازای یک سال همکاری معادل پنج درصـد  درصورتیکه پیمانکار از نیروهای سنوات قبل همان مرکز برای ت  -(2-11-1

داخـت  حقوق ناخالص ساالنه همان نیرو درپایان قرارداد آن سال و هنگام تسویه حساب کامل با پیمانکار به عنوان پاداش ازسوی کارفرما بـه وی پر 

 خواهد گردید.

% نمره حاصل از چـک  111مکتسبه براساس چک لیست پایش عملکرد، دو درصد تشویقی به  در امتیاز 31امتیاز بیشتر از  1بازای هر    -(3-11-1

%  حاصلضرب  121% ( . یعنی 121%  به نمره ارزیابی اضافه خواهد شد )21باشد، معادل  111گردد. بنابراین، چنانچه نتیجه پایش  لیست اضافه می

 الحساب پرداختی به پیمانکار پرداخت خواهد شد. پس ازکسرسه ماهه علیمبلغ سه ماهه درنمره ارزیابی حاصل ازپوشش فعال خدمات 
 موارد تعلق کسورات برمبلغ قرارداد : -(21-7

هـای  و سـایر روش   FFSصـورت  بـه )بلوک جمعیتی تعیین شـده مربوطه( محل خدمتجدرمجاورت حق ارائه خدماتپیمانکار وکارکنان او -( 1-12-1

. و هر گونه ایجاد تقاضای القایی به منظور کسب منفعت مالی خارج از ضوابط پرداخت این قرار داد ممنوع بـوده و در صـورت   دنندار رادریافت وجه 

برابر انتفاع خارج از ضوابط این قرار داد با تشخیص  و تاییدمعاونت بهداشتی از دریافتی پیمانکـار بـه عنـوان     11کشف، ضمن برخورد قانونی معادل 

پیمانکار اخذ و یا از محل اولین صورت وضعیت کسر و یا از محل هرگونه وثایق و سپرده های پیمانکار کسر میشـود و پیمانکـار حـق    جریمه کسراز 

 هیچگونه اعتراضی را ندارد 

د اقـدام خواهـد   %  باشد، کارفرما نسبت به لغو یکباره قـراردا  99درصورتیکه نتیجه ارزیابی حاصل از پایش کیفی )چک لیست ( کمتراز  -(2-12-1

 نمود و اضافه پرداختی ها طی علی الحساب های قبلی از ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار کسر خواهد گردید.

%  ازمیانگین عملکرد کمیّ سایر مراکز برونسپاری شده کمتـر  11چنانچه میزان عملکرد کمیّ یک مرکزدر یک دوره سه ماهه بیش از  -( 3-12-1

% و 29% کل مبلغ عملکرد مالی سه ماهه وی تعلق خواهد گرفت و درصورت تکرار رویداد فوق، میزان جریمه متعلقـه  11میزان  باشد، جریمه ای به

 درصورت تکرار این رخداد در بار سوم، قرارداد به صورت یک طرفه ازسوی کارفرما لغو خواهد گردید.

د شده به سامانه یکپارچه بهداشت با واقعیت های موجود یا ارائه گزارش هـای  درصورت اثبات عدم صحت یا عدم تطابق داده های وار  -(8-12-1

 آماری نامنطبق باراستی آزمایی های انجام شده ازسوی کارفرما و عوامل مربوطه ، کسوراتی به شرح ذیل اعمال خواهد گردید:

 گردد. ی عملکرد مالی سه ماهه آن مرکز کسر می%( از حاصل نهایی مبلغ ریال19در مرتبه اول به میزان پانزده درصد ) -(1-8-12-1

 گردد. % ( از حاصل نهایی مبلغ ریالی عملکرد مالی سه ماهه آن مرکز کسر می31در مرتبه دوم به میزان سـی درصد )-(2-8-12-1

 گردد.نفع دانشگاه اقدام می در مرتبه سوم نسبت به لغو یکباره قرارداد وضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و سایر مطالبات به -(3-8-12-1

% مبلـغ  31چنانچه میزان عملکرد کمی ماهانه یک مرکز خدمات جامع سالمت براساس آمار واطالعات استخراجی از سـامانه، کمتـر از    -(9-12-1

ایشان موظف به ارائـه برنامـه   پایه تعیین شده جهت هزینه های جاری برای بقائ مرکز باشد، در ماه اول اخطار کتبی به پیمانکار داده خواهد شد و 

 وی بـه  ماهـه  سه % کل مبلغ عملکرد مالی9توسعه ای و ارتقایی قابل قبول کارفرما خواهد بود و درصورت تکرار در مرتبه دوم، جریمه ای به میزان 

 گردید. ودرصورت تکراررویداد فوق در بار سوم، قرارداد به صورت یک طرفه ازسوی کارفرما لغو خواهد خواهدگرفت تعلق

پیمانکار موظف است با هماهنگی پایگاه های سالمت ضمیمه و غیرضمیمه تابعه در بلوک تحت پوشش خود، نسبت به شناسایی و -(3-12-1

نماید  و قطعا چنانچه روند افزایش جمعیت فعال از حد مطلوب برخوردار نباشد دریافت آمار و اطالعات جمعیت و منطقه تحت پوشش مربوطه اقدام 

 کسوراتی به شرح ذیل اعمال نماید:نشگاه مجاز است دا

 گردد. %( از حاصل نهایی مبلغ ریالی عملکرد مالی سه ماهه آن پایگاه کسر می19در مرتبه اول به میزان پانزده درصد ) -(1-3-12-1

 گردد. % ( از حاصل نهایی مبلغ ریالی عملکرد مالی سه ماهه آن پایگاه کسر می31در مرتبه دوم به میزان سـی درصد ) -(2-3-12-1

 گردد.در مرتبه سوم نسبت به لغو یکباره قرارداد وضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و سایر مطالبات به نفع دانشگاه اقدام می -(3-3-12-1

به تعدادخدمت مورد انتظار و ساعت مورد نیاز برای مشاغل موضوع قرارداد در ماه به همراه تعداد افراد پیش بینی در اطالعات مربوط  -(1-12-1

 قرارداد سال اول  به شرح جدول ذیل :



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 عنوان شغل
 تعدادخدمت

 مورد انتظاردر ماه 
 تعداد نیرو به نفرپیش بیني 

 برای انجام خدمات مورد انتظار درماه 

 39 188339 مراقب سالمت

 19 33881 کارشناس تغذیه

 11 28311 کارشناس سالمت روان

 1 8211 کارشناس بهداشت محیط

 8 99311 بهداشت حرفه ای

 تعداد نیرو پیش بیني  در ماه  تعداد ساعت مورد نیاز  عنوان شغل 

 12 2318 پذیرش

 به میزان ساعت اعالمی  2811 دستیار 

 ساعت اعالمیبه میزان  889 نمونه گیر 

 به میزان ساعت اعالمی 8811 خدمات و نظافت 

 روش اصالح قرارداد : -8ماده 

درصد کاهش و با اخـذ مجـوز از  معـاون    29کارفرما می تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعالم به پیمانکار مبلغ قرارداد را تا -(1-8
 د مبلغ اولیه قرارداد افزایش دهددرص29توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تا 

 کارفرما میتواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی، شرایط اختصاصی را که الزم می داند با اعالم به-(2-8
 این قرارداد الحاق نماید .  

 نامه مالی و معامالتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب هیات امنا وکلیه قوانین مربوط به سازمان تامین اجتماعی ،اداره کار ،ایین -(3-8
های اشاره شده دراین قراردادوسایر قوانینی که بـرای انجام این موضوع قرارداد برآن جاری است از سوی هر دو طرف  الزم االجرا   قوانین ودستورالعمل

 .می باشد

 حسن انجام کار و ضمانت اموال :تضمین انجام تعهدات، تضمین   -9ماده 

% )پنج درصد(  از جمع کل مبلغ قرارداد سال اول را به عنوان تضـمین  9پیمانکار قبل از عقد قرارداد باید به وثیقه ای مورد قبول کارفرما بمیزان  -(1-3
 ارداد( تهیه و تحویل نماید ماهه به هنگام ارائه وقابلیت تمدید ضمانتنامه در مدت قر 3حسن انجام تعهدات )دارای اعتباری

درصـد مبلـغ  مابـه     9در سال دوم قرارداد با مشخص شدن  میزان افزایش مبلغ قرارداد ، پیمانکار می باید وثیقه مورد قبول کارفرمـا بمیـزان   -(1-1-3
این موضوع الزم االجرا میباشد و می باید به التفاوت کل قرارداد سال دوم نسبت به مبلغ اولیه سال اول در وجه کارفرما کارسازی و برای سال سوم نیز 

درصد مبلغ  مابه التفاوت کل قرارداد به مجموع ضمانتنامه های حسن انجام  9میزان افزایش مبلغ قرارداد در سال سوم وثیقه مورد قبول کارفرما بمیزان 
انتنامه های حسن انجام تعهدات سال اول ،دوم و سوم قرارداد منـوط  تعهدات سال اول و دوم در وجه کارفرما ارائه نماید . که ازاد سازی و  استرداد ضم

مـاهنگی و  به ارایه تسویه حساب قطعی کارکنان پیمانکاربا وی و ارائه مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی و کلیه مدارک مورد نیـاز دیگـر کارفرمـا  بـا ه    
ست چنانچه پیمانکار به تعهدات قانونی و قراردادی خود به هر دلیلی عمل ننموده و موافقت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خواهد بود. بدیهی ا

صـورت یـک   هر یک از مفاد قرارداد را بطور صحیح و کامل اجرا ننماید ضمن رعایت مفاد مندرج در این قرارداد کارفرما مجاز هم خواهـد قـرارداد  را ب  
ط شده و وصول گردد و پیمانکار در این خصوص حق هرگونه اعتراض را از خـود سـلب و سـاقط    فسخ وتضمین انجام تعهدات به نفع کارفرما ضب جانبه

 نماید می
% از هر پرداخت را به عنوان تضمین حسن انجام کار از پیمانکار کسر و در پایان قرارداد 11گزارقانون تأمین اجتماعی مناقصه 38در اجرای ماده   -(2-3

 مفاصا حسابهای الزم و مدارک الزم از قبیل تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش و... به وی مسترد خواهد نمود.در صورت رضایت عملکرد  وارائه 
سپرده حسن انجام کار هر سال در صورت ارائه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی همان سال  و ارائه مستندات تسـویه حسـاب پیمانکـار بـا     -( 1-2-3

مدارک و مستندات مورد نیاز طرف اول و پس از موافقت گـروه نظـارت و در صـورت رضـایت طـرف اول از کـارکرد       عوامل خود و همچنین ارائه سایر 
 باشد . پیمانکار قابل استرداد به طرف دوم می

چنین واریـز  عالوه بر تضمین انجام تعهدات و به منظور تضمین واریز کسورات تامین اجتماعی حقوق و مزایای پرسنل پیمانکار توسط وی و هم -(3-3
قـانون تـامین    38% از هر پرداخت)مبلغ کارکرد( را به عنوان سپرده جاری ماده 9کسورات بیمه تامین اجتماعی مربوط به قرارداد، کارفرما ماهانه معادل 

ربوطه و تسویه کامـل بـا تاییـد    های ماجتماعی از پیمانکار کسر و در حساب سپرده دانشگاه نگهداری می نماید که در پایان قرارداد و ارائه مفاصاحساب



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

باشد که در صورت ارائه فیش واریزی کامل کسورات بیمه ماهانه و تائید آن توسط عامل مالی معاونت بهداشتی اخذ ناظرین و پیمانکار قابل استرداد می
 ضمانتنامه مذکور منتفی است 

ات تحویلی بر اساس صورتجلسه تنظیمی تحویـل امـوال) کـه نسـخه ای     بابت تضمین حفظ و نگهداری اموال تحویلی و کلیه وسایل و تجهیز  -(8-3
گردد( خ که پس از عقد قرارداد صورت میگیرد پیمانکار مکلف است وثیقـه مـورد قبـول کارفرمـا بـه مبلـغ        اصل از آن می باید  ضمیمه اولین پرداخت

ز تحویل کلیه وسایل و تجهیزات تحویلی به صورت سالم و آماده به کار بـه  ***** به شماره به کارفرما ارائه نماید  که در پایان مدت قرارداد و پس ا
 وی مسترد خواهد گردید. 

وصـول  در صورت ورود خسارت به اموال از کارفرما و عدم جبران آن، خسارت وارده بنا بر نظر کارشناسان خبره ومنتخب دانشگاه از محـل ایـن وثیقـه    
رشناسی خسارت از مبلغ این وثیقه ،مبلغ مابه التفاوت آن از محل سایر وثایق ،مطالبات و سپرده هـای حسـن   میگردد که در صورت بیشتر بودن مبلغ کا

 انجام کار پیمانکار قابل وصول می باشد وپیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید  
 ـ حل اختالف: 02ماده 

 صورت بروز هر گونه ابهام و اختالف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف محوله به هر نحوی، چنانچه طرفین نتوانند آنـرا از طریـق  در  -(1-11
آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه به عنـوان حکـم مشـترک و     38آمیز حل و فصل نمایند، در این صورت موضوع اختالف به کمیسیون ماده  مسالمت

االجـرا خواهـدبود و رأی مـذکور از     شود قطعی و نسبت به طرفین الزم الطرفین ارجاع و رأی صادره از کمیسیون حل اختالف که صلحاٌ صادر می ضیمر
 .طریق کمیسیون به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداری ابالغ خواهد شد

  ـ فسخ قرارداد:00ماده  

 ارفرما می تواند درصورت وقوع حالت های زیر بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ و به پیمانکار اعالم نماید.ک-(1-11
 اثبات شمول منع مداخله دولت در مورد پیمانکار-(1-1-11
 ورشکستگی پیمانکار-(2-1-11
 گانهعدم رعایت استاندارد های تخصصی وفنی موردنظر کارفرما پس از اخطارهای سه-(3-1-11
 عدم توانائی در ارائه خدمات طبق توافق فی مابین -(8-1-11
 تأخیر غیر موجه در انجام خدمات یا توقف خدمات -(9-1-11

هـای موضـوع قـرارداد و مطالبـات     کارفرما می تواند در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب پیمانکار ضمن ضبط سـپرده و ضـمانت نامـه   -(3-1-11
 ده زائد بر میزان سپرده و مطالبات را نیز از پیمانکار مطالبه نماید.پیمانکار، خسارات وار

پیمانکار به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد و در صورت تخلف ،کارفرما مجاز اسـت بـدون انکـه    -(1-1-11
سبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام و خسـارت وارده را از محـل ضـمانت    محتاج به اقامه دعوی باشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ و ن

 نامه انجام تعهدات و در صورت تکاپو ی ضمانت نامه از محل سایر مطالبات پیمانکار و دارائیهای پیمانکار جبران نماید.
مبارزه با رشوه گردد، دانشگاه می تواند بـه طـور یـک طرفـه و     آیین نامه پیشگیری و  1هرگاه پیمانکار مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده -(8-1-11

 نماید. بدون نیاز به دستور یا حکم قضایی و ارسال اخطاریه، قرارداد را فسخ نماید و مراتب را جهت تعیین تکلیف مرتکبین به مراجع قضایی اعالم
در واحدهای حاصله توسط پیمانکار و عوامـل وی ضـمن    دانشگاه دریافت های نقدی به حساب های اعالمی درصورت مشاهده عدم واریز  -(8-2-11

 وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد ضبط و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد. ،فسخ قرارداد
مله دستورعمل های و بنا برهرگونه شرایط خاص زمانی ومکانی ) ازج11-1داردکه  عالوه بر بندهای جکارفرما این حق را برای خود محفوظ می-(2-11

دهد میتواند نسبت بـه فسـخ   میتشخیص و به هر دلیل که خود  در هر مرحله از انجام و هرزمانیابالغی از سوی وزارتخانه(عالوه بر بندهای فوق الذکر 
 .در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت طرف دومیکجانبه قرارداد اقدام نماید و 

ردادبه هرعلتی،پیمانکاردرصورت اعالم شبکه/مرکز مکلف است تا شروع به کار پیمانکار جدید به ارائه خدمات طبـق قـرارداد   درصورت فسخ قرا -(3-11
 باشد.  فی مابین ادامه دهد. مبنای پرداخت در این مدت نتایج آخرین پایش و ارزشیابی و بر اساس خدمات ارائه شده می

 باشد. اد، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده پیمانکار میدرصورت فسخ، لغو یا اتمام قرارد -(8-11
 حوادث قهريه و غيرمترقبه: - 31ماده 

بینی)فورس ماژور( توسط پیمانکار شـود   که مانع اجرای این قرارداد طبق تعریف عرفی از شرایط غیرقابل پیش ای درصورت بروز هر گونه حادثه -(1-13
ی عدم رعایت  منزله و از حیطه و اقتدار و اراده او خارج باشد، مادامی که جهات مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهدات متاثر از عوامل غیرمترقبه مزبور؛ به



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

بینی پیمانکار موظـف اسـت عینـاً تعهـدات خـویش را براسـاس        شود بدیهی است پس از بر طرف شدن شرایط غیرقابل پیش سوب نمیمفاد قرارداد مح
 قرارداد انجام نماید.

 ( گروه نظارت :04ماده 

گروه نظارت متشکل از تیم پایش معرفی شده از سوی معاونت بهداشتی و مدیر معاونت بهداشتی میباشد کـه در صـورت نیـاز فـرد یـا افـراد        -(18 -1
 جدیدی نیز از سوی معاون و یا مدیر معاونت بهداشتی  به این گروه نظارت اضافه می شود 

کارکنان و عوامل زیرمجموعه خـود در ایـن قـرارداد معرفـی نمایـد و تمـامی مـوارد اعالمـی و          باید گروه نظارت را به تمامیطرف دوم می -(18 -2  
 دستورات گروه نظارت قرارداد را در چهارچوب مفاد قرارداد را رعایت و انجام نماید .

ت و دسـتور پرداخـت معـاون بهداشـتی صـورت      کلیه پرداختها به پیمانکار با رعایت مفاد این قرارداد و در چارچوب ان پس از تایید گروه نظار -(18 -3
گیرد و گروه نظارت به هنگام رسیدگی صورت وضـعیت پیمانکـار  در    باشد در صورت  انجام دقیق و منظم موضوع قرارداد صورت می خواهد گرفت می

 صورت کوتاهی و قصور در انجام وظایف  براساس مفاد این قرارداد اقدام خواهد نمود
 باشد . جرای تعهدات قانونی پیمانکار و عوامل پیمانکار و رعایت مفاد این قرارداد با گروه نظارت مینظارت برا  -(18 -8
پیمانکار مکلف است کارهای اعالمی گروه نظارت را بر اساس دسـتورالعمل برنامـه زمـانی )کتبـی یـا شـفاهی( کـه از سـوی واحـد نظـارت            -(18 -9

 انجام کار در غیر چارچوب و دستورالعمل اعالمی و بدون هماهنگی با واحد نظارت مرکز ممنوع می باشدمرکزاعالم می گردد به انجام رساند و 
 انجام مكاتبات :  جهتطرفین  نشاني -(05ماده 

 33319192(ـ نشانی کارفرما: قزوینجمجتمع اداراتجساختمان شماره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی قزوین شماره تلفن 1-19
 (ـ نشانی شرکت طرف قرارداد: قزوین ***** کدپستی ****  تلفن ****19 -2

قی می نشانی جهای فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشند لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تل
را کتباً مطلع نمایند در غیر اینصورت کلیه نامه ها ابالغ شده تلقی و عذر عدم  ساعت یکدیگر 88شود در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف 

 .اطالع پذیرفته نمی باشد

 امضاء طرفین قرارداد : –( 06ماده 

ماده ، **** بند، و ****** )شامل **پیوست شـامل *************************************( مـنظم بـه     13این قرارداد 
 نسخه واحد تهیه و تنظیم شده که پس از امضاء طرفین قرارداد الزم االجرا خواهد بود  9این  قرارداد در 

 
 
 
 
 

 مهر و امضاء طرف قرارداد                      مهر و امضاء کارفرما                                                                                                       
  ***نام و نام خانوادگي :                                     دکتر حمیدرضا نجاری             نام و نام خانوادگي:                                       

  ***سمت :                                                                               معاون بهداشتي دانشگاه سمت :                                    
 امضاء-مهر شرکت                      امضاء                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

  های ستاد قراردادها امور–پیمانکار  – معاونت بهداشتی  امور مالی  عامل مدیریت  اصل :
 رونوشت : مدیریت معاونت بهداشتی 

 سازمان کار و رفاه  امور اجتماعی استان -شعبه سه  تامین اجتماعیسازمان :  تصویر

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

سهپیوست شماره   

  هزينه خودرو و آژانس ماهیانه بابت پايش و بازديد اماکن موضوع مناقصه توسط پايش تیم سالمت در سال اول قرارداد 

)نفر( جمعیت نام مرکز پايگاه به ريال هزينه خودرو و آژانس ماهیانه   

181/381 قزوین  330/333/67  

289/183 البرز  500/626/33  

338/81 تاکستان  330/593/13  

338/98 آبیک  330/880/8  

333/333 جمع  490/433/123  

 

  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

دوپیوست شماره   

 مبلغ هزينه وسايل مصرفي مراکز و پايگاههای سالمت در سال اول قرارداد 

مراکز و مجموع هزينه وسايل مصرفي ماهانه  جمعیت )نفر( نام مرکز پايگاه

ها به ريال   پايگاه  

181/381 قزوین  111/311/33  

289/183 البرز  111/831/11  

338/81 تاکستان  111/131/8  

338/98 آبیک  111/381/8  

333/333 جمع  111/931/38  

 

  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

چهارپیوست شماره   

 هزينه آب، برق ، گاز و تلفن) و اينترنت( در سال اول قرارداد 

 هزينه آب، برق ، گاز و تلفن) و اينترنت( به ريال  جمعیت )نفر( نام مرکز پايگاه

181/381 قزوین  670/694/56  

289/183 البرز  410/237/27  

338/81 تاکستان  000/565/10  

338/98 آبیک  910/069/15  

333/333 جمع  990/566/109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

  

 پیوست شماره دو 

 پیوست شماره دو

 
 پیوست شماره دو

در سال اول قرارداد مرکزلیست استاندارد موادمصرفي  و مبالغ قابل پرداخت به پیمانكار در يک   
 

 قیمت موردمصرف مواد رديف

 مواد)ماهیانه/تومان(

 قیمت  موردمصرف مواد رديف

 مواد)ماهیانه/تومان(

 2111 انجام خدمات روزانه مداد 21 11111 دستشویی ها صابون مایع 1
 2111 انجام خدمات روزانه خودکار 22 2191 شستشوی اتاقها ووسایل پودرلباسشویی 2
 811 انجام خدمات روزانه تراش 23 2911 شستشوی وسایل اسکاج 3
 1111 انجام خدمات روزانه پاک کن 28 8911 شستشوی وسایل ودستشوییها مایع ظرفشویی 4
 1111 انجام خدمات روزانه خط کش 29 9111 شستشوی سرویسها مایع جرمگیر 5
 1111 انجام خدمات روزانه الک غلط گیر 23 3911 پاک کردن شیشه ها اسپری شیشه پاک کن 6
 911 روزانهانجام خدمات  فندک 21 3111 نظافت محل کار ووسایل پارچه نظافت 7
 11111 انجام خدمات روزانه دستکش استریل 28 9111 نظافت محل کار ووسایل تی نخی زمین شو 8
 9111 انجام خدمات روزانه دستکش یکبار مصرف 23 3111 انجام خدمات روزانه دستمال کاغذی 9

 8111 انجام خدمات روزانه کاغذ گراف 31 911 نظافت محل کار ووسایل جاروی دستی 10
 9111 انجام خدمات روزانه پنبه 31 1111 استفاده روزانه درسطلهای زباله کیسه زبا له 11
 1111 انجام خدمات روزانه گاز استریل 32 9111 روشنایی محل کار المپ 12
 2911 انجام خدمات روزانه الم 33 1111 شستشوی وسایل دستکش پالستیکی 13
 9111 انجام خدمات روزانه فیکسااتور 38 991 انجام خدمات روزانه سوزن منگنه 14
 3111 انجام خدمات روزانه اسپاچوال 39 311 انجام خدمات روزانه سوزن ته گرد 15
 3111 انجام خدمات روزانه بتادین 33 1111 انجام خدمات روزانه Aکاغذ  16
 1111 انجام خدمات روزانه سرم شستشو 31 2111 تخت معاینه مشمع تخت 17
 9111 انجام خدمات روزانه ژل لوبریکانت 38 1111 انجام خدمات روزانه باطری 18
 1111 انجام خدمات روزانه نوار چسب فور 33 911 انجام خدمات روزانه چسب نواری 19
 2111 انجام خدمات روزانه پارچه ملحفه تخت 81 2911 انجام خدمات روزانه ماژیک وایت برد 20

 

 
 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 پیوست شماره دو 

 در سال اول قرارداد پايگاهو مبالغ قابل پرداخت به پیمانكار در يک لیست استاندارد موادمصرفي  
   

 
 

 قیمت موردمصرف مواد رديف  
 مواد)ماهیانه/تومان(

 قیمت موردمصرف مواد رديف
 مواد)ماهیانه/تومان(

روزانهانجام خدمات  مداد 21 9911 دستشویی ها صابون مایع 1  1111 
 1111 انجام خدمات روزانه خودکار 22 2191 شستشوی اتاقها ووسایل پودرلباسشویی 2
 811 انجام خدمات روزانه تراش 23 1111 شستشوی وسایل اسکاج 3
 911 انجام خدمات روزانه پاک کن 28 2911 شستشوی وسایل ودستشوییها مایع ظرفشویی 8
 911 انجام خدمات روزانه خط کش 29 3111 شستشوی سرویسها مایع جرمگیر 9
 1111 انجام خدمات روزانه الک غلط گیر 23 3911 پاک کردن شیشه ها اسپری شیشه پاک کن 3
 911 انجام خدمات روزانه فندک 21 3111 نظافت محل کار ووسایل پارچه نظافت 1
خدمات روزانه انجام دستکش استریل 28 2911 نظافت محل کار ووسایل تی نخی زمین شو 8  1111 
 8111 انجام خدمات روزانه دستکش یکبار مصرف 23 3111 انجام خدمات روزانه دستمال کاغذی 3
 8111 انجام خدمات روزانه کاغذ گراف 31 911 نظافت محل کار ووسایل جاروی دستی 11
روزانهانجام خدمات  پنبه 31 8111 استفاده روزانه درسطلهای زباله کیسه زبا له 11  8111 
 1111 انجام خدمات روزانه گاز استریل 32 3111 روشنایی محل کار المپ 12
 2911 انجام خدمات روزانه الم 33 1111 شستشوی وسایل دستکش پالستیکی 13
 9111 انجام خدمات روزانه فیکسااتور 38 811 انجام خدمات روزانه سوزن منگنه 18
روزانهانجام خدمات  سوزن ته گرد 19  3111 انجام خدمات روزانه اسپاچوال 39 211 
 5000 انجام خدمات روزانه بتادین 33 911 انجام خدمات روزانه Aکاغذ  13
 291 انجام خدمات روزانه سرم شستشو 31 2111 تخت معاینه مشمع تخت 11
 9111 انجام خدمات روزانه ژل لوبریکانت 38 911 انجام خدمات روزانه باطری 18
 1111 انجام خدمات روزانه نوار چسب فور 33 911 انجام خدمات روزانه چسب نواری 13
 2111 انجام خدمات روزانه پارچه ملحفه تخت 81 2111 انجام خدمات روزانه ماژیک وایت برد 21

 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 پیوست شماره شش 

 تعداد مكمل ها در سال اول قرارداد

نام 

 مرکز/پايگاه
 جمعیت

 

3پرل د  قرص آهن قطره آ+د قطره  مولتي ويتامین قطره آهن  قرص فولیک اسید 
کپسول مولتي 

 مینرال

 369140 132650 565761 411290 150301 157546 140,311 381180 قزوین

 119070 24020 158170 85250 46958 44196 40371 183245 البرز

 49870 48540 172122 81420 26780 12545 25152 80934 تاکستان

 55700 14669 101363 57678 19733 20641 23620 54334 آبیک

 593780 219879 997416 635638 243772 234928 229,454 699693 جمع

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 پیوست شماره يک

 

(3جدول کلی مراکز و پايگاه های قابل واگذاری)پيوست شماره  

 کل تعداد پايگاه تعداد مرکز جمعيت نام شهرستان

 32 17 15 381,180 قزوین

 17 9 8 183,245 البرز

 8 5 3 80,943 تاکستان

 5 3 2 54,334 ابیک

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

اجاره بهاء به تفكیک مراکز و پايگاههادر سال اول قرارداد   پیوست شماره پنج  

 

 اجاره ماهیانه کارشناسي نام مرکز رديف

 ریال 18,111,111 پایگاه سالمت شماره یک بیاضیان 1

 ریال 81,111,111 (18خدمات جامع شهری شماره یک اقبالیه)شماره  مرکز 2

 ریال 31,111,111 مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی شماره یک تاکستان 3

 ---------- )سعدی(11پایگاه سالمت شماره  8

 ریال 11,111,111 )پایگاه توحید( 3الوند  3پایگاه سالمت شماره  9

 ---------- سالمت شهری شماره یک آبیک)بیاضیان(مرکز خدمات جامع  3

 ریال 22,111,111 راه آهن 2مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی شماره  1

 ریال  99,111,111 مرکز خدمات جامع سالمت شهری محمودآباد نمونه 8

 ریال 11,111,111 اقبالیه 3پایگاه سالمت شماره  3

 ریال 31,111,111 مهرگان 2شماره مرکز خدمات جامع سالمت  11

 ---------- مهرگان 8مرکز جامع سالمت شماره  11

 ریال 12,111,111 تاکستان 8پایگاه سالمت شماره  12

 ریال 11,111,111 تاکستان )انباردارویی( 3پایگاه سالمت شماره  13

 ریال 19,111,111 الوند)پایگاه شهید خطمی( 2پایگاه سالمت شماره  18

 ----------- مرحوم علیجانی 11مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  19

 ریال 22,111,111 تاکستان )حاشیه شهداء( 3پایگاه شماره  13

 ریال 22,111,111 پایگاه سالمت مغلواک 11

 ---------- پایگاه سالمت عارف 18

 ریال 18,111,111 مهرگان 1پایگاه سالمت شماره  13

 ریال 31,111,111 الوند 1خدمات جامع سالمت شهری شماره مرکز  21

 --------- پایگاه سالمت شماره یک )فاطمه الزهرا( 21

 --------- شهری محمدیه 1مرکز خدمات جامع سالمت شماره  22

 ریال 89,111,111 18مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  23

 ریال 18,111,111 آبیک 2مرکز خدمات جامع سالمت شماره  28

 ------- )محتشم(11پایگاه شماره  29

 ریال 11,111,111 مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره یک شهر محمدیه 23

 ریال 32,111,111 تبریز 8مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  21

 ریال 18,111,111 )معروف به رحمت آباد( 8پایگاه سالمت شماره  28

 ریال 11,111,111 الوند یک )پایگاه آزادی( 1سالمت شماره پایگاه  23

 ریال 21,111,111 تاالر 3پایگاه سالمت شماره  31



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 ریال 89,111,111 شهدا تاکستان 2مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی شماره  31

 ریال 12,111,111 اقبالیه )اکبرآباد( 3پایگاه سالمت شماره  32

 ریال 18,111,111 تاکستان)فلکه بسیج( 2شماره پایگاه سالمت  33

 ریال 21,111,111 شهرمحمدیه 8پایگاه سالمت شماره  38

 ریال 19,111,111 مرصاد 21پایگاه سالمت شماره  39

 --------- خیریه تقوی 12مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  33

 --------- فردوسی 1مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  31

 ---------- پایگاه سالمت کوثر 38

 ریال 11,111,111 مرکز یک بیاضیان 2پایگاه سالمت شماره  33

 ---------- )زعفرانیه( 9مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  81

 ریال 18,111,111 پایگاه سالمت شماره یک چهارده معصوم حاشیه اقبالیه( 81

 ریال 11,111,111 پایگاه سالمت تپه باستانی اقبالیه  82

 ---------- الوند 3مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره 83

 ریال 29,111,111 پایگاه سالمت غیرضمیمه مطهری یک 88

 ریال 11,111,111 شهرمحمدیه 1پایگاه سالمت شماره  89

 -------- پایگاه سالمت پاکروان 83

 ریال 19,111,111 )قمر بنی هاشم( 9سالمت شماره پایگاه  81

 ریال 13,111,111 بیدستان 3پایگاه سالمت شماره  88

 --------- محمدیه 3شماره پایگاه سالمت  83

 ریال 13,111,111 تاکستان)حاج فتحعلی( 9پایگاه سالمت شماره  91

 ریال 22,111,111 )هادی آباد( 3مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  91

 ریال 31,111,111  11مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی شماره  92

 ریال 81,111,111  1مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره 93

 ریال 83,111,111 شهدا 3مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  98

 ریال 23,111,111 اقبالیه 2مرکز خدمات جامع سالمت شماره 99

 ریال 21,111,111 الوند 3پایگاه سالمت شماره  93

 ریال 81,111,111 الوند 2مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  91

 -------- مرکز خدمات جامع سالمت شهری بیدستان 98

 ریال 21,111,111 مرکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی شماره یک تاکستان 93

 -------- ولیعصر  3مرکز خدمات جامع سالمت شماره  31

 -------- پایگاه سالمت چهارصد دستگاه 31

 -------- پایگاه سالمت سینا 32



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

هایی که در لیست نبوده ولی  گردد و اسامی مکان هنگام پرداخت صورت وضعیت پیمانکارمبالغ اجاره بها از صورت وضعیت پیمانکار کسر می به
 باشد اجاره بها ندارند  موضوع قرارداد میجزء مکانهای 

ره در صورت افزایش مکان برای انجام موضوع قرارداد در قالب مرکز و یا پایگاه در طول مدت قرارداد به مبالغ کارشناسی کارشناسان منتخب خب
 گردد   و منتخب دانشگاه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می


