
  
                                                                                             دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                               

  مجتمع بیمارستانی شهید دکتر  بهشتی                                       
                                                                                                                                                                            

  بسمه تعالی
  

  امورخونگیري بیماران بستري و سرپایی واگذاري ءبها استعالمشرایط 
  

 واگذاري امورخونگیري بیماران بستري و سرپاییدر نظر دارد  بهشتی کاشاندکتر مجتمع بیمارستانی شهید
و بازدیـد   واگذاريضمن مطالعه دقیق اسناد  مقتضی است. نماید  واگذار ازطریق استعالم بهاذیصالح  به افرادرا  خود

یـا بـه   بـا پسـت پیشـتاز     5/9/97تـا تـاریخ   پیشنهاد قیمت خود را بهمراه سایر مدارك در خواستی حداکثر از محل 
مجتمـع بیمارسـتانی شـهید دکتـر      –بلوار پزشک  -کیلومتر سه بلوار قطب راوندي –به نشانی کاشان صورت دستی 

  . ارسال نمایند  واحد حراست –بهشتی 
   :شرایط عمومی  -الف

گـواهی  , داراي ثبـت رسـمی و مجـوز فعالیـت      کـار پیشنهاد دهنده باید ضمن توانایی مالی و فنی بـراي انجـام    -1
تصویر مدارك این بنـد بصـورت   . باشد  هاي الزم تاییدیهزارت کار و امور اجتماعی و سایرصالحیت کاري مرتبط از و

  .        ارسال گردد بفتوکپی برابر اصل و ممهور به مهر و امضا شرکت در پاکت 
واصل شده باشد ، پذیرفته و سایر پیشـنهادات واصـله بعـد     بیمارستانبه دبیرخانه در مهلت مقرر پیشنهاداتی که  -2

  . ازتاریخ مذکور ، ترتیب اثر داده نمی شود 
هیچ یک از شرکت کنندگان بجز در مواردي که در اسـناد پـیش بینـی شـده باشـد، نمـی تواننـد بـیش از یـک           -3

  . پیشنهاد تسلیم کنند 
 و برابـر این مدت حداکثر براي یک بـار  . روز به استثناء ایام تعطیل می باشد 20مدت اعتبار پیشنهاد ها حداکثر  -4

  . تمدید خواهد بود قابل ) بیست روز دیگر ( مدت پیش بینی شده 
  . می باشد کارفرماارایه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده از سوي  و استعالم بهاشرکت در  -5
کلیه کسورات قانونی ناشی از قرارداد بعهده شرکت طرف قرارداد بوده و دانشگاه در مواردیکه مکلف به کسـر آنهـا    -6

  . باشد ، اقدام و از صورتحسابهاي پرداختی به شرکت کسر خواهد نمود 
اسـتعالم  در ریال بابت سپرده شرکت  میلیون نودریال بحروف  90,000,000پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  -7

واریـز و فـیش آنـرا در پاکـت الـف      رفاه شعبه بیمارستان شهید بهشـتی   نزد بانک 67478712به شماره حساب   بها
آنهـا   اسـتعالم به عقد قرارداد نشوند، سپرده شـرکت در  و یا نفر دوم حاضر  استعالمارسال نمایند ، در صورتیکه برنده 

  . ضبط خواهد شد  کارفرمابه نفع 
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کلیه مدارك درخواستی بشرح ذیل را در پاکت هاي جداگانه الك و مهر شده بگذارنـد و همـه   ، ندگانشرکت کن -8
  . رگشت نخواهد بود بضمناً محتویات پاکت ب قابل . پاکت ها را در لفاف مناسب و الك و مهرشده ارسال نمایند 

  استعالمپاکت الف شامل تضمین شرکت در 
  : پاکت ب شامل 

آخرین آگهی تغییرات و لیست سهام داران شرکت با ذکر سهام آنهـا ممهـور بـه مهـر و     اساسنامه شرکت و  -
  امضا مجاز شرکت

 سایر تاییدیه هاي الزم گواهی صالحیت کاري مرتبط از وزارت کار و امور اجتماعی و , تصویر مجوز فعالیت  -
 و سایر اطالعات تکمیلی  گواهی حسن انجام کاربه همراه تصویر قراردادهاي منعقده ، رزومه کاري شرکت  -
 و پیوست هاي آن ممهور به مهر و امضا مجاز شرکت استعالم بهاسناد ا -

  )پیوست(طبق فرم ج یک پیشنهاد قیمت مقطوع به عدد و حروف بطور خوانا و بدون قلم خوردگی: پاکت ج 
 وبررسـی آن  پاکـات ب  نسبت بـه گشـودن   استعالم بهاسپرده شرکت در  ابتدا پاکات الف مفتوح و پس از کنترل -9

  پیشنهاد قیمت افرادي بازگشایی می گردد که پاکات الف وب آنها موردتایید باشد "وصرفااقدام 
پس از بازگشایی پاکت ج ، قیمت هاي پیشنهادي از نظر مالی ارزیابی و مناسب ترین قیمت با رعایـت صـرفه و    -10

نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهـداري و   استعالم بعنوان برنده اعالم و سپرده هاي شرکت درکارفرما صالح 
  . سپرده هاي سایر شرکت ها مسترد می گردد 

بـه اسـتثناء ایـام    ( روز کـاري   هفـت  مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و حداکثر ظرف مـدت  استعالم بهابرنده  -11
. اقـدام نمایـد    قرارداددرصد مبلغ کل  دهنسبت به تسلیم ضمانت انجام تعهدات معادل  کارفرمابعد از اعالم ) تعطیل 

  . از انقضاء مهلت مقرر ، تعهدي براي انعقاد قرارداد نخواهد داشت  پس کارفرمادر غیر اینصورت 
انجـام   و بشـرط تسـلیم ضـمانت نامـه     استعالم بهـا شرایط عمومی  3ظرف مدت مقرر  در بند  کارفرماچنانچه  -12

، اقدام به عقد قرارداد ننماید ، شرکت برنده مختار است استرداد ضمانت نامه هـاي   استعالم بهاتعهدات توسط برنده 
  . درخواست نماید  "کتباخودرا 

  ب به طرف قرارداد کسر خواهد شددرصد از هر پرداخت صورتحسا ده بمنظور تضمین حسن انجام کار معادل  -13
 اداره بـا  استعالم حساب برنده تسویه از پس قرارداد پایان در کار انجام حسن ضمانت و تعهدات انجام تضمین -14
 و شرکت با کارکنان حساب تسویه و مفاصا حساب ارائه و دارایی اداره اجتماعی، تأمین سازمان اجتماعی، امور و کار

 . شد خواهد قرارداد مسترد ناظر تایید از پس الزم هاي تأییدیه سایر
      که مشـمول قـانون منـع مداخلـه کارکنـان در معـامالت دولتـی         نمودنداقرار  استعالم بهاشرکت کنندگان در   -15

  . د ننمی باش
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توجیـه   کارفرمـا در شرایطی که تعداد شرکت کنندگان از سه نفرکمتر باشـند و یـا قیمـت پیشـنهادي از نظـر       -16
سایر موارد مطابق آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه عمل خواهـد   و درتجدید  استعالم بها اقتصادي نداشته باشد ، 

  . شد 
  شرایط اختصاصی استعالم بها  - ب
و اجتمـاعی   سازمان تامین و کار قانون برابر خود را کارکنان ماهیانه مزایاي و حقوق است موظف استعالم برنده -1

 واریـز  خـود  پوشـش  تحـت  حساب کارکنـان  به قراردادناظر  تایید از پس صادره هاي ودستورالعمل وسایربخشنامه
   .نماید

 مصـوبات  هیـأت  محتـرم    و ایـران  اسـالمی  جمهوري نظام قوانین کلیه از کامل و کافی اطالع دهنده پیشنهاد -2
 آن رعایت به مکلف و داشته را و سایر مقررات مربوطه 15/12/84 مورخ ه  34613ت/84515 مصوبه ویژه به وزیران
 .میباشد

 بـه  و نمـوده  را رفـع  خـود  ابهامات و بازدید موقعیت و محل از پیشنهاد ارائه از قبل بایست می دهنده پیشنهاد -3
 قبـول  مـورد  اطـالع  عـدم  عذر بدیهی است . باشد داشته کامل آشنایی شد، خواهد دار عهده که شرایطی و وظایف
 . بود نخواهد

مخصـوص   آرم متحدالشـکل بـا    کـار  لبـاس  بایسـتی  خدمت محل در استعالم برنده کارکنان تحت پوشش کلیه -4
 . باشند داشته خوانا کامالً مشخصات شناسایی با اتیکت و شرکت
 و شـغل  بـه  توجه باید با استعالم برنده پوشش تحت کارکنان لباس ..... و آرم - رنگ - شکل - کفش نوع : تبصره

 . گـردد  تهیـه  اسـتعالم  برنده توسط ، مسئولین بیمارستان نظر با هماهنگ و کار وزارت هاي دستورالعمل براساس
  . می باشد استعالم برنده بر عهده بند این هزینه

 دانشگاه ذیربط واحدهاي تایید و از معرفی ایشان توسط شرکت پس ،استعالم برنده کارکنان بکارگیري و انتخاب -5
 صـورت  در و شـد  خواهد انجام )مسئول فنی یا سرپرست آزمایشگاه, گزینش دانشگاه و حراست بیمارستان  هسته(

 جـایگزین  را دیگـري  شـرایط  واجـد  نیـروي  , کـار  انجام وقفه در بدون باشد می  موظف استعالم برنده تایید، عدم
   )باشد داشته اختیار در جایگزین بعنوان تأیید مورد انسانی نیروي همواره تعدادي میبایست استعالم برنده(نماید

وي می بایست نیروهاي خـود را بـه بیمارسـتان معرفـی کـه پـس از       ,  استعالمپس از مشخص شدن برنده :  تبصره
برگزاري آزمون صالحیت حرفه اي توسط سرپرست آزمایشگاه از ایشان و کسب نمره قبولی مـی توانـد در خصـوص    

 .بکارگیري ایشان اقدام نماید
 .ندارد غیر به کل یا جزء بصورت را موضوع قرارداد واگذاري حق وجه هیچ به استعالم برنده-6
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 ،عـالوه بـر   کـار  بـه قـانون   آشـنا  االختیـار  تام نماینده تعیین و معرفی به نسبت باشد می موظف استعالم برنده -7
 . نماید اقدام خود هزینه با امور خونگیريمعرفی شده جهت  کارکنان

 اداره و اجتماعی سازمان تأمین از پرداختی مالیاتهاي و بیمه حق رسید ارائه به نسبت است موظف استعالم برنده-8
 نوع هر است بدیهی . نماید اقدام ، رسیده است بیمارستان نماینده تایید به که لیستی طبق ماه هر پایان در دارایی

 .بود خواهد مذکور لیستهايارائه  به بیمارستان منوط طرف از الزحمه حق پرداخت
  .مطابق جدول پیوست می باشد استعالم موضوع اجراي جهت نیاز مورد کارکنان تعداد -9

مطابق دستورالعمل استاندارد سازي آزمایشگاههاي تشخیص طبی، کلیه عوامل بکارگیري شده بایستی داراي  -10
حداقل مدرك فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی یا رشته هاي مرتبط مثل بهیاري ، پرستاري ، مامایی ، تکنسین اتاق 

رگزار می شود شرکت کرده و حد نصاب وتومی که توسط سرپرست آزمایشگاه بعمل باشند یا در دوره آموزشی فلوب
آزمایشگاه بیمارستان رسیده  سوپروایزرنمره را کسب نموده باشند و صالحیت کاري ایشان به تایید مسئول فنی و 

  .باشند 
پیمانکار متعهد می گردد که به تعداد کافی نیرو در اختیـار داشـته باشـد بطوریکـه در هـیچ زمـانی کمبـودي         -11

باید نیروي ذخیره و ماهر در انجام امور محولـه در اختیـار داشـته باشـد تـا در موقـع بیمـاري،         ضمنا. احساس نشود
  .مرخصی و غیره از آنان استفاده نمایند

 و آزمایشـات  ضـمن انجـام   قرارداد اجراي در استفاده مورد انسانی نیروي براي گردد می متعهد استعالم برنده -12
  . نماید ارائه نیز بکار ازشروع قبل اعتیاد عدم گواهی ، بهداشت و سالمت کارت ، کار طب معاینات

کارکنان پیمانکار موظفند پرونده واکسیناسیون خود را نزد واحد بهداشت بیمارستان تکمیل و نسبت بـه انجـام    -13
ینه هـا بـر   اقدام نمایند در غیر اینصورت کلیه عواقب احتمالی ناشی از مواجهات شغلی هز Bتیتر آنتی بادي هپاتیت 

  .عهده خود شخص خواهد بود
کارکنان پیمانکار موظفند هنگام خونگیري وسایل حفاظت فردي و احتیاطات استاندارد را بطـور کامـل رعایـت    -14

  .نمایند
مسئولیت تعهد رعایت دستورالعملهاي استانداردسازي قبل و حین نمونه گیري  از بیماران سرپایی و بسـتري  و  -15

  . همچنین انجام راهنمایی هاي الزم به مراجعین به عهده پیمانکار می باشد
یـر عفـونی ،   کلیه عوامل بکارگیري شده توسط پیمانکار موظفند شرایط و ضوابط تفکیک پسماند هاي عفونی ، غ-16

در غیـر اینصـورت   . تیز و برنده در بخش آزمایشگاه را طبق دستورالعمل وزارت متبـوع بطـور کامـل رعایـت نماینـد     
  .شرکت مشمول جریمه نقدي خواهد شد
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 در انسـانی  نیروي آن بکارگیري نتیجه که خود کارکنان و نمایندگان با استعالم برنده طرف از قرارداد گونه هر-17
  .نیز ندارد قانونی وجاهت و است ممنوع شکل هر به باشد، دانشگاه این
پیمانکار موظف است مطابق برنامه زمانبندي تعیین شده توسط سوپروایزر آزمایشگاه بیمارستان  ارائـه خـدمت    -18

  .نماید و با کلیه پزشکان مربوطه و مسئول فنی واحد مربوطه کمال همکاري ومساعدت را داشته باشد 
پیمانکار مکلف است برابر مقررات و مطـابق شـرح وظـایف ابالغـی از سـوي کارفرمـا و تحـت نظـر سـوپروایزر           -19

  .آزمایشگاه و در چارچوب موضوع قرارداد به نحو احسن اقدام و گزارش کار خود را روزانه به ناظر کارفرما ارائه نماید 
 بـه  نیاز عدم یا و وضعیت موجود تغییر بر مبنی یدولت جدید هاي بخشنامه ابالغ درصورت است مجاز کارفرما -20

 اسـتعالم  برنده مورد این در و نماید حساب وتسویه اقدام قبلی اطالع یکماه با قرارداد خاتمه به نسبت قرارداد ادامه
 . نمود سلب خود از را اعتراضی هرگونه حق

 تمـام  پرداخت و خود بوده کارگران مورد در کار قوانین و مقررات کلیه رعایت به متعهد و ملزم استعالم برنده -21 

 کـارگري،  بن مندي، خواربار،عائله هزینه مسکن، روزانه،کمک دستمزد قبیل از کارکنان السعی حق و قانونی حقوق
 کـارگران  مزایاي سایر و کار اضافه ، لباس ، مرخصی خرید سختی کار، , کاري جمعه ، کاري نوبت سنوات، عیدي،

 را بـر  خـود  قیمـت  و داده قـرار  مدنظر کار شورایعالی توسط 97  سال براي شده حقوق ودستمزداعالم برابر را خود
 . نماید ماهیانه پرداخت و لحاظ کار قانون در مندرج کارگران قانونی حقوق کلیه و مذکور موارد مبناي
  .مشمول تعدیل خواهد شد 98قرارداد مطابق با بخشنامه افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال : تبصره 

 بـدون ( مـاه  دو تا خودرا پوشش تحت کارکنان کلیه مزایاي و حقوق پرداخت توانایی میبایست استعالم برنده -22
 تعلـل  یـا  تـأخیر  خـود  کارکنـان  ومزایاي حقوق پرداخت در صورتیکه در و داشته )کارفرما از وجه اخذ به وابستگی

 بـه  را شـده  انجـام  هـاي  هزینه و اقدام ایشان کارکنان حقوق حقه پرداخت به نسبت راساً کارفرما مجازاست نماید،
 . نماید کسر ، خود نزد تضمینات از یا استعالمبرنده  مطالبات از درصد جریمه 5 اضافه

 .باشد می استعالم برنده بعهده شرکت پوشش تحت کارکنان غذاي و ذهاب و ایاب هزینه -23
 توسط مربوطه کاري واحدهاي نیاز براساس و مستمر صورت به بایست می پوشش تحت کارکنان کلیه آموزش -24

  .شود انجام ایشان خود هزینه با و استعالم برنده
 انتظـامی،  عواقـب حقـوقی،   . باشـند  برخـوردار  حوادث و عمر بیمه پوشش از باید استعالم برنده کارکنان کلیه-25

 و بوده استعالم برنده عهده به وارده جبران خسارات و کار درمحل ازحوادث ناشی دیگري مسئولیت هرگونه و قضایی
 .ندارد مسئولیتی هیچگونه دانشگاه
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 نزدیـک  در و شهرکاشان مرکز محدوده در و دانشگاه از خارج مکانی تهیه به نسبت است موظف استعالم برنده -26
 اعـالم  کارفرما به را آن آدرس و اقدام با امکانات، همراه شرکت دفتر عنوان تحت قرارداد اجراي محل به نقطه ترین
  . نماید

 از انحاء از نحوي دستگاه به ناظر یا و ننماید عمل خود تعهدات از بخشی یا یک به استعالم برنده صورتیکه در -27
 یـک  صـورت  بـه  قـرارداد  ایشـان،  عدم تمکین و کتبی اخطار دو از پس باشد نداشته رضایت استعالم برنده عملکرد

 تشخیص به وارده خسارت اخذ و ضبط تضمینات کلیه فسخ و غیره و اداري ,قضایی تشریفات رعایت بدون و طرفه
 .شد خواهد جداگانه مطالبه استعالم برنده از کارفرما

 نـاظر  توسـط ) درصـد  صـد  از( ایشـان  عملکـرد  ارزیـابی  نتیجـه  اسـاس  بر استعالم برنده ماهیانه الزحمه حق -28
  90اسـت  بـدیهی  ، باشـد  درصـد  90 پیمانکـار  ارزشیابی نمره چنانچه مثال بعنوان شد خواهد پرداخت بیمارستان

  . گردد می پرداخت پیمانکار ماهیانه الزحمه حق درصد
 و کسـر  ماه در استعالمبرنده  %) 100 ( کل امتیاز از درصد پنج کارفرما سوي از صادره کتبی اخطار هر ازاء به -29
  .شد خواهد کسر ایشان الزحمه حق نسبت همان به

 اسـت  کارفرما مجاز ، درصدگردد 70 از ماه متوالی کمتر 2در استعالم برنده امتیازات نصاب حد که صورتی در -30
 .نماید ضبط دولت نفع به را قرارداد طرف تضمینات و فسخ طرفه یک را قرارداد

 داخلـی  هـاي  وبخشـنامه  دسـتورالعمل  ، ضـوابط  و احصایی وظایف شرح مطابق موظفند استعالم برنده عوامل-31
 تنزل نیز ایشان الزحمه حق نسبت به همان و کسر ایشان امتیاز از اینصورت غیر در نموده وظیفه انجام بیمارستان

  . یابد می
موظف است بر اساس ضوابط و مقررات و استاندارد هاي ابالغی آزمایشگاه مرجـع سـالمت انجـام     استعالمبرنده  -32

  .وظیفه نماید
تعهد می نماید که کلیه مصوبات ، بخشـنامه هـا و دسـتور العمـل هـاي ابالغـی از سـوي وزارت         استعالمبرنده  -33

  .بهداشت درمان و آموزش پزشکی را در هر زمان رعایت نماید
 متعهد به جبران کلیه خسارات وارده از طرف وي و کارکنـان تحـت پوشـش وي بـه بیمارسـتان       استعالمبرنده -34

بدیهی است این موضوع رافع مسئولیت در . و مراجعان بیمارستان میباشد )هیزات، وسایل اموالی و مصرفیشامل تج(
برابر محاکم قانونی نبوده و طرف دوم مسئول پاسخگویی جرائم پزشکی و مدنی و مشکالت پیش آمده در برابر نظـام  

  .پزشکی و سایر محاکم قانونی می باشد
موظف به دریافت و اجراي بسته هاي خدمتی و ضوابط مربوط به کارکنان و امور فنی از معاونـت    استعالمبرنده -35

  .درمان دانشگاه و لحاظ نمودن آن در امور جاري است
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موظف به حفظ و حراست از کلیه اموال و ساختمان واگذار شده می باشد و در صـورت هـر گونـه      استعالمبرنده -36

بروز حـوادث  (، آتش سوزي مسئولیت تامین و جایگزینی و بازسازي محل را به عهده دارد حادثه اي از جمله سرقت 
  )ی باشدم غیر مترقبه از قبیل زلزله ، سیل ، طوفان، جنگ و سایر بالیاي طبیعی مستثنی از این بند

ایط می تواند در صورت ضرورت در جهت حسـن اجـراي ایـن قـرارداد و رعایـت مقـررات عمـومی، شـر         کارفرما-37
  .اختصاصی را که الزم می داند به قرارداد الحاق نماید

در صورتیکه پیمانکار از مفاد قرارداد یا قوانین وزارت متبوع تخطی نماید ، پس از دریافـت دو اخطـار کتبـی بـه     -38
سـط  فاصله یک ماه از سوي کارفرما ، چنانچه تغییري در بهبود روند کاري ایجـاد ننمایـد، موضـوع فسـخ قـرارداد تو     

طرف اول بطور یکجانبه در کار  گروه کاهش تصدي گري کارفرما  مطرح و در صورت  اخذ موافقت با اعـالم فرصـت   
روزه نسبت به تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام بعمل مـی آیـد و مبلـغ ضـمانتنامه  حسـن انجـام تعهـدات و         15

 نفع دستگاه ضبط خواهد گردید و پیمانکـار  هضمانت حسن انجام کار و سایر تضمین هاي ماخوذه توسط طرف اول ب
 .حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود

 اعـالم  بـه برنـده   بیمارسـتان  ریاست طرف از کتبی صورت به استعالم شرایط کامل اجراي در قرارداد ناظرین -39
  . پذیرفت خواهد صورت ایشان تایید از بعد پرداختها تمامی و شد دنخواه

ماه زودتـر بصـورت کتبـی     2مکلف است در صورت عدم تمایل به ادامه قرارداد، موضوع را حداقل  استعالمبرنده -40
پیمانکار موظـف بـه انجـام وظـایف      )حقیقی یا حقوقی (به کارفرما اعالم نماید لکن تا جایگزینی فرد یا شرکت دیگر 

  .محوله خواهد بود
ز خروج نیروهاي آموزش دیده از بیمارسـتان جلـوگیري و مـوارد اجتنـاب     بایستی  حتی المقدور ا استعالمبرنده -41

هفته قبـل از   2ناپذیر حتما با هماهنگی بیمارستان و اعالم کتبی آن شرکت صورت گرفته و نیروي جایگزین حداقل 
  .ترك کار نیروي قبلی به منظور گذراندن دوره آموزشی الزم به بیمارستان معرفی گردد

درصـد کـاهش یـا افـزایش دهـد و       25را با توجه به نیاز خود تا سقف  استعالمکارفرما مجاز است حجم موضوع -42
   .پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت

راي اجراي موضوع  این استعالم و رابطه با کارفرما ، مجري بایستی یک نفر را به عنوان سر تیم نمونـه گیـر هـا کـه     ب -43
  .تحصیلی مرتبط  باشد به صورت کتبی معرفی نماید  داراي مدرك
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هرگاه به تشخیص کارفرما و یا سایر مقامات ذي صالح اجراي مفاداین قرارداد مغایر قوانین و مقررات تشخیص و  - 44
یا با صدور دستورالعمل و بخشنامه هاي بعدي ، ضرورت فسخ قرارداد اجتناب ناپذیر باشد ، ضمن فسخ یک طرفه 

  .، حق هر گونه اعتراض یا ادعایی از مجري سلب گردید  قرارداد
با توجه به اینکه قرارداد حاضر به منظور جبران نیاز هاي بیمارستان و به منظور خرید خـدمات مـورد نظـر  بیمارسـتان      -45

بـوده و  منعقد گردیده است ، لذا مجري و عواملش بـا علـم و اطـالع کامـل پـذیرفت کـه نیـروي بیمارسـتان یـا دانشـگاه ن          
  کارفرما مجاز است به تشخیص خود در هر مرحله قرارداد را بدون هیچ گونه قید و شرطی خاتمه دهد

  
  شرح وظایف اختصاصی مجري

بعد از ظهر با رعایت طرح انطباق با موازین  14لغایت  30/7قا در شیفت صبح از ساعتآنمونه گیري از مراجعین سرپایی خانم و پذیرش و  -1
  )نفر 1حداقل ( )ترجیحاً خانم (شرعی

 ترجیحاً(, صبح روز بعد 8لغایت  30/13شب از ساعت  هاي عصروخونگیري و جوابدهی بیماران سرپایی و بستري در بخشهاي مختلف در شیفت, پذیرش -2
  )نفر 2حداقل ()خانم

  )نفر 4حداقل(روزصبح همان  7صبح تا ساعت  5نمونه گیري از بیماران بستري شیفت صبح ، شروع از ساعت - 3
  .صبح همان روز 11صبح لغایت  10نمونه گیري از بیماران بستري از ساعت - 4
  .با رعایت طرح انطباق یا صرفا خانم باشد) نفر 2حداقل (همان روز 17لغایت  14نمونه گیري از بیماران بستري  درشیفت بعد از ظهر از ساعت -5
بیمارستان و آماده سازي وسایل و لوله هاي نمونه گیري از بیماران  HISبیماران از شبکه تهیه لیست کاري در خصوص نمونه گیري از - 6

  .بستري جهت نمونه گیري هاي صبح روز بعد
  .بر عهده نمونه گیر می باشد) ورودي اورژانس  Ward(خونگیري واحد تحت نظر- 7
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  ک لیست جریمهچ

  
مبلغ جریمه به ریال به ازاي هر بار   اقداماتشرح   ردیف

  )به ریال(تذکر
  2000000  بکارگیري نیرو بدون اخذ تایید سوپروایزر آزمایشگاه  1
  1000000  عدم رعایت شرایط الزم بیمار جهت نمونه گیري  2
 1000000  تاخیر در ورود کارکنان و یا تعجیل در خروج طبق ساعات  قرارداد  3

 1000000  پاکیزگی محیط کارعدم نظافت و   4

 1000000  نمونه گیري کمتر از میزان مورد نیاز   5

عدم رعایت شرایط و ضوابط پسماند هاي عفونی ، غیر عفونی ، تیز و   6
برنده کلیه بخشهاي بستري ، اورژانس و آزمایشگاه طبق دستورالعمل 

  وزارت متبوع

به میزان حقوق یک هفته شخص 
  خاطی

 1000000  شئونات اخالقی و اسالمی کارکنانعدم رعایت   7  

 1000000  عدم توجه به تذکرات ناظرین قرارداد  8

 1000000  عدم رعایت قوانین و مقررات عمومی بیمارستان  9

 2000000+جایگزین نمودن وسیله  آسیب به وسایل و لوازم اموالی محل کارمتعلق به بیمارستان  10
  ریال جریمه

  1000000  حفاظت فردي و احتیاطات استانداردعدم رعایت وسایل   11
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  اطالعات کلی و صالحیت پیمانکاران     : 1فرم شماره 
  مشخصات  پیمانکار

  :دفتر/تاریخ تاسیس شرکت  :نام پیمانکار
  

  :محل ثبت  :شماره ثبت
  

  :کد اقتصادي  :شناسه ملی
  

  :نشانی دفتر 
  
  

  :دورنگار  :تلفن
  

  :پست الکترونیک  :کد پستی
  

  :اسامی سهامداران ، مدیر عامل یا هیئت  مدیره 
  
  

  )کپی گواهینامه هاي مربوط ضمیمه شود: (گواهی  رتبه بندي و صالحیت 
  
  

  
  مهر و امضاي پیمانکار
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  کفایت کادر فنی و عناصر کلیدي از نظر دانش و تجربه: 2فرم شماره 
  موضوع قرارداد بکارگیري نمایدفهرست کارکنان کلیدي ثابت که پیمانکار در نظر دارد در 

نام و نام   ردیف
  خانوادگی

عنوان دوره هاي   سابقه کار  مدرك تحصیلی
آموزشی گذرانده 

  شده مرتبط

سمت پیشنهادي در 
  قرارداد

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

  
 مهر و امضاي پیمانکار
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 )ج(قیمت مخصوص پاکت  فرم پیشنهاد

  
  
  
  مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان: به 

  

بـا آگـاهی   ..................................  بـه شـماره ثبـت    ..........................به نمایندگی از شرکت ........................................... اینجانب

بدینوسـیله پیشـنهاد     واگذاري امور خونگیري بیماران سرپائی و بسـتري  ءاستعالم بهاکامل و اطالع کافی از شرایط 

ــاربرابر     ــل کــــــــ ــام کــــــــ ــراي انجــــــــ ــودرا بــــــــ ــت خــــــــ ..................................... قیمــــــــ

ــال،بحروف ــ .......................................................................................................ری ــق آن ــرطب ــدارمالیز زی ــن .اعالم می ــمن ای درض

.............................................. مــــــورخ .............................................. شـــــرکت داراي مجــــــوز فعالیـــــت بشــــــماره   

بــــــــــــــــــــوده وآدرس شــــــــــــــــــــرکت بــــــــــــــــــــه ............................................................. از

................................................................... باشـــماره تلفـــن  ............................................................................................ ........نشـــانی

  .میباشد..........................................دورنگار 

  

                                                                                                                             

   پیشنهاددهندهمهروامضا مجاز                                                                                       

  : جزییات قیمت پیشنهادي
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