توافقنامه سطح خدمت (بیانیه سطح توافق خدمت)
عنوان خدمت :صدور کارت بهداشت
کد خدمت10171114111 :

 .1مقدمه
براساس آیین نامه اجرایی قانون اصالح موادخوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی کلیه متصدیان و کااررران شاا در مراکا
تهیه و توزیع مواد ذایی و اماکن عمومی بایستی دارای کارت بهداشت باشند که بخشی از فرآیند صدور کارت بهداشت کارکنان
مشمول در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه و پیرو عقد تفاهم نامه «وارذاری خدمات الکترونیک سالمت به دفاتر پیشاخوان
دولت» بین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پ شکی و معاونت محترم توسعه مادیریت و سارمایه انساانی رئایس جمهاور باه
دفاتر پیشخوان وارذار شده است.
 .2هدف
به منظور ارتقای کیفیت خدمت ارائه شده توسط حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پ شکی ،کاهش زمان صرف شده توساط
متقاضی ،تسهی امور و کاهش ه ینهها و در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه ،صدور کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان دولت
وارذار شده است.
 .3مسئولیت
براساس آییننامه اجرایی قانون اصالح ماده  31قانون موادخوردنی ،آشامیدنی ،آرایشای و بهداشاتی و تفااهم ناماه «واراذاری
خدمات الکترونیک سالمت به دفاتر پیشخوان دولت» صدور کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان وارذار شده اسات.که مساوولیت
پیگیری این خدمت به عهده معاونت بهداشت ،مراک بهداشت شهرستانها و مراک خدمات جامع سالمت میباشد.
 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی



تعهدات پیمانکار (پیشخوان)قرارداد:

پیمانکار (پیشخوان) قرارداد متعهد است کلیه عملیات موضوع این قرارداد را طبق خواستههای کارفرما و مستندات قارارداد باا
استفاده از روشها و اب ارهای تعیین شده و یا درصورت عدم تعیین ،با استفاده از بهترین روشها و مناسبترین اب ارها بهوسیله
کارکنانی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند به نحو احسن با ه ینه خود و با در نظر رارفتن آخارین اصاول فنای و
علمی مورد نظر کارفرما انجام دهد و دستورات و نظرات کارفرما از مسوولیت پیمانکار نمیکاهد.
 پیمانکار (پیشخوان) قرارداد متعهد است از اطالعات کسب شده در طول مدت انجام قرارداد حفاظت نموده و در طول اجارای
قرارداد و حتی بعد از آن مسوولیت حفاظت از آن را به عهده خواهد ررفت.
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پیمانکار (پیشخوان) قرارداد موظف است ،کلیهی اطالعات ،مدارک و مستندات هار مرحلاه از انجاام کاار را در حاین اجارا و
عملیات به ناظر یا دستگاه نظارت معرفی شده و یا نماینده کارفرما تحوی نماید.
 پیمانکار (پیشخوان) قرارداد مکلف است مقدمات و تمهیداتی که جهت ارائه خدمات موضوع قرارداد الزم است از قبی داشتن
مجوز و یره را به ه ینه خود فراهم سازد و کارفرما هیچگونه مسوولیتی در این باره ندارد.
تهیه و تدارک کلیه وسائ و لوازم و تجهی ات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد و ه ینههای مربوط کالً به عهده پیمانکار
است و در اینخصوص کارفرما مسوولیتی ندارد.
درصورت اعالم کارفرما پیمانکار متعهد میشود ظرف مدت یکماه نسبت به ایجاد دفااتر جدیاد یاا افا ایش ظرفیات دفااتر
اقدامنماید.
 پیمانکار(پیشخوان) متعهد میشود نسبت به صدور کارت با جنس  PVCاز شروع برنامه اقدام نماید.



تعهدات و اختیارات کارفرمای قرارداد:

کارفرما قرارداد میتواند درصورت ل وم بر مدت قرارداد بیف اید.
کارفرما قرارداد ،ناظر یا دستگاه نظارت خود را به پیمانکار معارفی مینماید .مسوولیت ناظر یا دستگاه نظارت ،کنتارل پیشرفت
کاارهای قرارداد و اخذ تصمیمات ضروری در ارتباط با آن میباشد .حیطه اختیارات ناظر یا دستگاه نظارت درصورت نیاز ،بهطور
کتبی به پیمانکار ابالغ خواهد شد.
هر راه به تشخیص کارفرما قرارداد ،پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از خدمات و عملیات موضوع قرارداد ،سه انگااری یاا
کوتاهی کند و بر اثر آن خسارتی به کارفرما وارد شود ،یا چنانچه پیمانکار از اجرای تعهدات خود تخلف کند ،کارفرماا حاق دارد
تعهدات پیمانکار را بجای وی به هر نحو که تشخیص دهد انجام داده و ه ینههای مربوطه و خسارات وارده را به تشخیص خود
از وی وصول کند.
 فسخ قرارداد

در موارد زیر کارفرمای قرارداد میتواند نسبت به فسخ یاک طرفاه قارارداد اقادام نمایاد .وصاول کلیاه مباال خساارت وارده،
به تشخیص خود کارفرما میباشد و پیمانکار نی حق هررونه اعتراضی را از خود سلب مینماید:
عدم رعایت مقررات و دستور العم های جاری موضوع قرارداد از سوی پیمانکار
انتقال کلی یا ج یی حقوق ناشی از این قرارداد به شخص ثالث از سوی پیمانکار
عدم انجام کلی یا ج یی تعهدات ناشی از موضوع قرارداد از سوی پیمانکار
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تأخیر پیمانکار(پیشخوان) در شروع عملیات موضوع قرارداد یا تأخیر در انجام هر یک از اموری که پیمانکار انجام و تحوی آن
را در مدت معینی تعهد نموده است.
رها کردن یا تعطی نمودن کار بدون اجازه کارفرما
عدم توانائی فنی یا مالی یا تخصصی یا به هر دلی دیگر از سوی پیمانکار در اجرا و ارائاه خادمات و تعهادات موضاوع ایان
قرارداد (به تشخیص کارفرما)
قصور یا سه انگاری پیمانکار دراجرای قرارداد و بهطورکلی تخلف وی از هر یک از مفاد قرارداد (به تشخیص کارفرما)
ورشکستگی یا انحالل پیمانکار
عدم رعایت اصول و موازین فنی و حرفهای از سوی پیمانکار به تشخیص کارفرما.
درصورت پرداخت هررونه رشوه یا مصادیق آن ،مطابق با آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی هیاأت
وزیران مصوب  31/32/22عم خواهد شد.
 .5هزینهها و پرداختها
مبل  300111ریال بابت تعرفه کارم د دفاتر پیشخوان و ه ینه صدور کارت بهداشت به شماره حسابهای اعالمای از وزارت و
دفاتر پیشخوان کشور است که خدمات دهنده ،کارم د تعیین شده برای دفاتر را به تصویب کااررروه راهباری دفااتر پیشاخوان
دولت رسانده و ازطریق دبیرخانه کاررروه به دفاتر ابالغ خواهد نمود .دارنده پروانه و دستگاههای خدمات دهنده مل م به رعایت
مقررات و ضوابط مالی و تعرفههای مصوب ابال ی مراجع قانونی مربوط میباشند.
 .6دوره عملکرد

مدت این قرارداد از تاریخ  03/0/3تا پایان  00/0/0به مدت یکسال میباشد و درصورت توافاق طارفین ،قابا تمدیاد
میباشد.
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