
                                                                                                                                                                                 
                                                             علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                    دانشگاه

  بهشتیشهید دکتر  نیمرکز آموزشی درما

  بسمه تعالی                                                              

  عمومی واختصاصیشرایط 
  بخش سنگ شکنواگذاري خدمات 

واگـــذاري خـــدمات در نظـــر دارد نســـبت بــه   شهیدبهشــتی کاشـــان  مرکــز پزشـــکی آموزشـــی درمـــانی 
ــکن   ــنگ ش ــش س ــراد  بخ ــه اف ــالح  ب ــد  ذیص ــدام نمای ــت . اق ــی اس ــ  مقتض ــمن مطالع ــناد  ض ــق اس ه دقی

حــداکثر تــا  و بازدیــد از محــل ، پیشــنهاد قیمــت خــود را بهمــراه ســایر مــدارك در خواســتی          واگــذاري
ــاریخ  ــان   21/7/98تـ ــانی کاشـ ــه نشـ ــتاز بـ ــت پیشـ ــا پسـ ــدي بـ ــب راونـ ــوار قطـ ــه بلـ ــومتر سـ ــد -کیلـ  واحـ
  . ارسال نمایند  شهید دکتر بهشتی کاشان مرکز پزشکی آموزشی درمانیحراست 

   :ومی شرایط عم -الف
تصویر مـدارك ایـن بنـد بصـورت     . باشد  الزم  عمومیداراي صالحیت پیشنهاد دهنده باید ضمن توانایی مالی و  -1

  .        فتوکپی برابر اصل و ممهور به مهر و امضا در پاکت ب ارسال گردد
ر پیشـنهادات واصـله بعـد    واصل شده باشد ، پذیرفته و سای 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 اسناد پـیش بینـی شـده باشـد ، نمـی تواننـد بـیش از یـک          -3

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

  . قابل تمدید خواهد بود ) بیست روز دیگر ( مدت پیش بینی شده 
  . می باشد  بیمارستانبه منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده از سوي  قیمت ارایه پیشنهاد -5
درواقـع  ،  رخواهدشـد تعلـق بگیرد،قبـل ازپرداخـت سـهم طـرف قراردادکس      چنانچه کسورات قانونی بـه قـرارداد   -6

  .لص ناشی ازقراردادتعلق خواهدگرفتدرصدسهم طرف قرارداد به درآمدخا
اسـتعالم  ریال بابت سـپرده شـرکت در   میلیون  سیریال بحروف  میلیون 30پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  -7

 زشکی آموزشـی درمـانی  مرکز پبنام  رفاه شعبه بیمارستان شهید بهشتی نزد بانک 67478712به شماره حساب   بها
و یا نفر دوم حاضـر بـه    استعالمواریز و فیش آنرا در پاکت الف ارسال نمایند ، در صورتیکه برنده  شهید دکتر بهشتی

  . ضبط خواهد شد  کارفرماآنها به نفع  استعالمعقد قرارداد نشوند ، سپرده شرکت در 
پاکت هاي جداگانه الك و مهر شده بگذارنـد و همـه   کلیه مدارك درخواستی بشرح ذیل را در ، شرکت کنندگان  -8

  . رگشت نخواهد بود بضمناً محتویات پاکت ب قابل . پاکت ها را در لفاف مناسب و الك و مهرشده ارسال نمایند 
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  استعالمپاکت الف شامل تضمین شرکت در 
  : پاکت ب شامل 

 و رزومه کاري تاییدیه هاي الزم -
 اساسنامه شرکت -
 و پیوست هاي آن ممهور به مهر و امضا  هااستعالم باسناد  -
بطور خوانا و بدون ) درصد سهم کارفرما و درصد سهم پیمانکار(یک پیشنهاد مقطوع به عدد و حروف : اکت ج پ

 )پیوست(طبق فرم ج قلم خوردگی
 ی آنوبررسـ  نسبت بـه گشـودن پاکـات ب    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

ات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداري نفر استعالمبعنوان برنده اعالم و سپرده هاي شرکت در  بیمارستانصالح 
  . و سپرده هاي سایر شرکت ها مسترد می گردد 

بـه اسـتثناء ایـام    ( روز کـاري   هفـت  مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و حداکثر ظـرف مـدت  استعالم بهابرنده  -11
اقـدام   قـرارداد درصـد مبلـغ کـل     دهنسبت به تسلیم ضمانت انجام تعهدات معـادل   بیمارستانبعد از اعالم ) تعطیل 
  . از انقضاء مهلت مقرر ، تعهدي براي انعقاد قرارداد نخواهد داشت  پس بیمارستاندر غیر اینصورت . نماید 

و بشرط تسلیم ضـمانت نامـه انجـام     استعالم بهاشرایط عمومی  3ظرف مدت مقرر  در بند  بیمارستانچنانچه  -12
اقدام به عقد قرارداد ننماید ، شرکت برنده مختار است استرداد ضمانت نامه هـاي  ،  استعالم بهاتعهدات توسط برنده 

  . درخواست نماید  "کتباخودرا 
      که مشـمول قـانون منـع مداخلـه کارکنـان در معـامالت دولتـی         نمودنداقرار  استعالم بهاشرکت کنندگان در   -13

  . د ننمی باش
توجیـه   بیمارسـتان ز سه نفرکمتر باشند و یا قیمت پیشـنهادي از نظـر   در شرایطی که تعداد شرکت کنندگان ا -17

عمل خواهـد   دانشگاهو در سایر موارد مطابق آیین نامه مالی و معامالتی تجدید  استعالم بها اقتصادي نداشته باشد ، 
  . شد 
رین قـوانین ومقـررات   وآخـ  دانشـگاه درمواردیکه ذکري به میان نیامده است مطابق آیین نامه مالی ومعامالتی  – 18

  .مرتبط باموضوع قراردادرفتارخواهدشد
داده وباطرف قراردادتسویه حساب نماید وازایـن بابـت طـرف     بیمارستان مجازاست درهرمقطعی قراردادراخاتمه -19

  .قراردادحق هیچگونه اعتراضی ندارد
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  وتعهدات طرف قراردادشرایط اختصاصی   - ب
قــرارداد کــال و یــا جــزا بــه  غیــر را نــدارد و فقــط در صــورت          برنــده اســتعالم حــق واگــذاري مــورد    -1

ــه           ــردي ب ــر ف ــاص اگ ــرایط خ ــد و در ش ــی نمای ــئول فن ــر مس ــایگزینی و تغیی ــه ج ــدام ب ــد اق ــی توان ــزوم م ل
ــد       ــی باش ــا م ــد کارفرم ــه تائی ــوط ب ــد من ــدنظر باش ــتعالم م ــده اس ــدام از برن ــر ک ــز ه ــه  . ج ــت کلی ــدیهی اس ب

  .بر عهده برنده استعالم می باشد  "امل انسانیمسئول فنی و سایر عو"حقوق و مزایاي 
ــا    -2 برنـــده اســـتعالم هیچگونـــه وجهـــی بابـــت ســـرقفلی یـــا حـــق پیشـــه و حرفـــه و غیـــره بـــه کارفرمـ

پرداخــت  نمــی نمایــد و پــس از اتمــام مــدت قــرارداد و یــا فســخ آن نســبت بــه تحویــل محــل اقــدام            
  .می نماید

ــ     -3 ــدامات درمـ ــه اقـ ــت کلیـ ــد اسـ ــتعالم متعهـ ــده اسـ ــا   برنـ ــت و بـ ــررات وزارت بهداشـ ــر مقـ انی را برابـ
رعایــت اصــول اســتاندارد تحــت نظــارت دقیــق مســئول فنــی و بــا تعرفــه هــاي مصــوب دولتــی در دو             

  .شیفت کاري صبح وبعدازظهر به جز تعطیالت رسمی انجام دهد
ــت      -4 ــه اولویـ ــه بـ ــا توجـ ــتري را بـ ــاران بسـ ــاز بیمـ ــورد نیـ ــانی مـ ــدامات درمـ ــه اقـ ــتعالم کلیـ ــده اسـ برنـ

ــرو ــی          س ــه م ــاي مربوط ــش ه ــالع بخ ــه اط ــت ب ــرع وق ــا را در اس ــواب آنه ــد و ج ــی ده ــام م ــی انج یس ده
  .رساند

ــت هــاي خــود را تحــت هــیچ شــرایط بــه              -5 ــتعالم حــق تعطیــل نمــودن بخــش هــا و فعالی ــده اس برن
اســـتثناء شـــرایط فـــورس مـــاژور نخواهـــد داشـــت و در صـــورت خرابـــی دســـتگاهها ظـــرف مـــدت زمـــان   

بــدیهی اســت هــر    . ه تعمیــر و راه انــدازي دســتگاهها اقــدام نمایــد     ســاعت مــی بایســت نســبت بــ     48
  .گونه تعطیلی بخش باید با اطالع و هماهنگی قبلی نماینده و ناظر کارفرما صورت گیرد

  .برنده استعالم کلیه مواد مصرفی مورد نیاز بخش را از نوع مرغوب خریداري می نماید -6
رداد مســـتقیم بــا تـــامین کننـــدگان ملزومـــات مـــورد  برنــده اســـتعالم مجـــاز و موظـــف بــه عقـــد قـــرا   -7

نیـــاز خـــود و بـــا هزینـــه خـــود بـــوده و کارفرمـــا مقـــدمات قـــانونی مـــورد نظـــر را در مـــوارد الزم فـــراهم  
  .خواهد کرد

از درآمـــد نقـــدي بخـــش در پایـــان مـــاه بعـــد بـــه عنـــوان  ) پیمانکـــار(درصـــد ســـهم برنـــده اســـتعالم  -8
ــز خوا     ــار واری ــاب پیمانک ــه حس ــاب ب ــی الحس ــه      عل ــازمانهاي بیم ــول از س ــس از وص ــابقی پ ــد و م ــد گردی ه

  .گر خواهد بود
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ــه       -9 ــراردادي و باهزینـ ــورت قـ ــررات ، بصـ ــابق مقـ ــود را مطـ ــاز خـ ــورد نیـ ــاي مـ ــتعالم نیروهـ ــده اسـ برنـ
خــود ، تــامین مــی نمایــد بــه نحــوي کــه موجــب ارتقــاء ســطح کیفــی و مطلــوب خــدمات را فــراهم              

  .آورد
ــ   -10 ــده اسـ ــاز برنـ ــالم نیـ ــورت اعـ ــانونی    در صـ ــدمات قـ ــا مقـ ــا ، کارفرمـ ــالحدید کارفرمـ ــا صـ تعالم و یـ

کارشـــناس رادیولـــوژي را فـــراهم نمـــوده وکلیـــه پرداخـــت هـــا , جـــذب پرســـنل طرحـــی اعـــم از پزشـــک 
اعــم از حقــوق و مزایــاي ماهیانــه طبــق حکــم مربوطــه ، عیــدي ، بــن کــاال بــه عهــده برنــده اســتعالم            

  .است 
ــره   -11 ــکی و غیـ ــزات پزشـ ــرات تجهیـ ــه تعمیـ ــه     هزینـ ــتگاهها بـ ــام دسـ ــراي تمـ ــرفی بـ ــات مصـ و قطعـ

  .عهده برنده استعالم می باشد
  .هزینه سرویس کالیبراسیون ماهیانه به عهده برنده استعالم است : تبصره 

  .برنده استعالم تمام تالش خود را در جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات می نماید  -12
ــجوی    -13 ــوزش دانشـ ــی در آمـ ــئولین فنـ ــتعالم و مسـ ــده اسـ ــی   برنـ ــتان معرفـ ــرف بیمارسـ ــه از طـ انی کـ

  .می شوند با رعایت محدودیت مکانی همکاري فعاالنه معمول می نماید
  .برنده استعالم کلیه آمار و اطالعات مورد نیاز کارفرما را در اسرع وقت ارائه می نمایند -14
دیهی بــ. کلیــه حقــوق و مزایــا و اضــافه کــار پرســنل توســط برنــده اســتعالم پرداخــت مــی شــود            -15

اســت کــه لیســت اضــافه کــار یــا کارانــه مطــابق نظــر برنــده اســتعالم بــر اســاس کمیــت و کیفیــت               
کـــارکرد و ســـاعات کـــار مــــوثر و نیـــاز بخـــش تعیـــین شــــده و کارفرمـــا دخـــالتی در تنظــــیم آن         

  .نخواهدداشت 
ــی       -16 ــتعالم مـ ــده اسـ ــده برنـ ــر عهـ ــانونی آن بـ ــرد قـ ــه و پیگـ ــتفاده از اوراق مربوطـ ــوء اسـ ــه سـ هرگونـ

  .باشد 
ــتان        -17 ــررات بیمارسـ ــوانین و مقـ ــق قـ ــت طبـ ــی بایسـ ــوازم مـ ــتگاهها و لـ ــه دسـ ــروج کلیـ ــا خـ ورود یـ

  .صورت گیرد 
برنـــده اســـتعالم مســـئول جبـــران خســـاراتی اســـت کـــه از بابـــت او بـــه کارفرمـــا یـــا کارکنـــان وي و   -18

  . یا به مراجعین وارد می شود
درآن واحـــد بـــه افـــزایش   در صـــورتیکه برنـــده اســـتعالم تشـــخیص  دهـــد وجـــود دســـتگاهی        -19

  .کیفیت و کمیت خدمات کمک می کند با هزینه خود نسبت به خرید آن اقدام خواهد نمود



                                                                                                                                                                                 
                                                             علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                    دانشگاه

  بهشتیشهید دکتر  نیمرکز آموزشی درما

در خصــوص انجــام طــرح هــاي تحقیقــاتی ، قبــل از انجــام طــرح ، از طــی شــدن مراحــل قــانونی             -20
ــان     ــز اطمینـ ــه مرکـ ــالی بـ ــابع مـ ــت منـ ــوه پرداخـ ــدن نحـ ــین مشـــخص شـ ــویب آن و همچنـ ــرح و تصـ طـ

  .هد شد حاصل خوا
ــتگاه         -21 ــداري دسـ ــر و نگهـ ــرفی و تعمیـ ــات مصـ ــه ملزومـ ــه کلیـ ــه تهیـ ــت هزینـ ــئولیت و پرداخـ مسـ

  جزءتعهدات برنده استعالم میباشد
ــت ایمنـــی          -22 ــز و تمهیـــدات حفاظـ ــاعی، تجهیـ ــار و تـــامین اجتمـ ــراي قـــانون کـ ــئولیت اجـ و  مسـ

 .و نظارت بر آن بعهده برنده استعالم است اصول بهداشت حرفه اي
ئول فنـــی برنـــده اســـتعالم مکلـــف بـــه ارائـــه تعهـــد کتبـــی مبنـــی بـــر ارائـــه خـــدمات مطـــابق مســـ -23

قـــوانین و مقـــررات جـــاري وزارت بهداشـــت و درمـــان درطـــول مـــدت قـــرارداد بـــوده و مســـئولیت          
هرگونـــه حادثـــه درمـــانی بـــه عهـــده برنـــده اســـتعالم و مســـئول فنـــی ایشـــان میباشـــد و بیمارســـتان در  

  . یتی ندارداینگونه موارد هیچگونه مسئول
ــامین نیــروي تخصصــی و مناســب جهــت انجــام موضــوع قــرارداد بــر عهــده برنــده اســتعالم مــی            -24 ت

باشــد و راســا پاســخگویی کلیـــه مــوارد و همچنــین بیمــه حـــوادث و مســئولیت مــدنی بــوده و در ایـــن          
  .موارد هیچگونه مسئولیتی متوجه بیمارستان نمی باشد

و بیمــاران یــا ســهل انگــاري در رونــد ارائــه خــدمات بــه         جبــران خســارت وارد آمــده بــه دســتگاه     -25
  .عهده برنده استعالم خواهد بود

 انکســـار  و کســـر جبـــران و اعیـــان بـــه وارده خســـارات جبـــران بـــه متعهـــد برنـــده اســـتعالم - 26
 حفاظـــت مســـئولیت کلـــی بطـــور. باشـــد مـــی بخـــش    متعلقـــات ریســـا و قفـــل شیشـــه، و درب،پنجـــره

ــوال ــزات و ام ــات و تجهی ــرارداد موضــوع ملزوم ــه ق ــتعالم  عهــده ب ــده اس ــا و اســت برن ــیچ کارفرم  گونــه ه
  .ندارد خصوص نیا در تعهدي

ــئولیت -27 ــهیهز مسـ ــرات نـ ــجز تعمیـ ــرات و ییـ ــروري تعمیـ ــالی ضـ ــت احتمـ ــتفاده جهـ ــه اسـ  و بهینـ
  .باشد می برنده استعالم عهدهبخش سنگ شکن  تجهیز

ــتعالم  -28 ــده اسـ ــف برنـ ــت مکلـ ــل اسـ ــه از قبـ ــنهاد ارائـ ــه پیشـ ــل بـ ــه محـ ــد و مراجعـ ــازبینی از بعـ  بـ
ــات ــرا و امکان ــود طیش ــا و موج ــی ب ــل بررس ــبت کام ــه نس ــد ب ــرارداد عق ــدام ق ــنما اق ــد دی ــت هییب ــس اس  پ

  شد نخواهد رفتهیپذ اعتراضی هیچگونه آن انعقاد از
ــتعالم -29 ــده اسـ ــدون برنـ ــذ بـ ــوز اخـ ــی مجـ ــا کتبـ ــق ، کارفرمـ ــی حـ ــش تعطیلـ ــدارد را بخـ ــر.  نـ  درغیـ

 الیـــر میلیـــون 5 پرداخـــت بـــه مکلـــف برنـــده اســـتعالم قـــرارداد، فســـخ حـــق اعمـــال ضـــمن نصـــورتیا
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 بـــانکی نامـــه ضـــمانت کـــل روز 2 از بـــیش تعطیلـــی صـــورت در و بـــوده تعطیلـــی ســـاعت هـــر بـــا برابـــر
  .شد خواهد فسخ نیز قرارداد و ضبط

ــا کـــارت الصـــاق بـــه مکلـــف برنـــده اســـتعالم پرســـنل کلیـــه-30 ــرم لبـــاس روي بـــر خوانـــا ییشناسـ  فـ
  .باشند می خود الشکل متحد

  .باشد می برنده استعالم عهده بر بخش اجناس و اموال از حراست و حفظ مسئولیت-31
  .باشد می برنده استعالم عهده بر بخش فضاي بهداشت و نظافت-32
 لبــاس و لیوســا ، شــده بکــارگیري عوامــل بــراي خــود نــهیهز بــه اســت موظــف برنــده اســتعالم  -33
  دینما تهیه الشکل متحد فرم
ــاي -34 ــارگیري نیروهـ ــده بکـ ــت ، شـ ــئولیت تحـ ــده مسـ ــتعالم برنـ ــوده اسـ ــه و بـ ــه هیچگونـ  از اي رابطـ
  . ندارند کارفرما با...  و استخدامی و حقوقی نظر
ــئولیت-35 ــوقی ، اداري مســ ــري و حقــ ــی کیفــ ــرا ناشــ ــد ، ازاجــ ــه ت،یریمــ ــدمات ارائــ ــرد خــ  وعملکــ

  بود خواهد تعالماس برنده عهده واگذاري،به موضوع محل در شده بکارگیري نیروهاي
 مــی اســتعالم برنــده عهــده بــه ، بخــش کارکنــان ذهــاب و ابیــا سیســرو و غــذا تــامین و تهیــه -36

  .باشد
ــتعالم - 37 ــده اسـ ــق برنـ ــدارد حـ ــاع نـ ــه اتبـ ــت را بیگانـ ــار جهـ ــه و کـ ــدمت ارائـ ــل در خـ ــوع محـ  موضـ

  .گیرد بکار قرارداد
 نامــه هــا ،    آئــین  کلیــه  تیــ رعا بــه  ملــزم خــود  پرســنل  و کــاال  خــروج  و ورود در برنــده اســتعالم  -38

  .باشد می میشود، شناخته کارفرما بعنوان کهبیمارستان  مقررات و ضوابط
 حســـن بـــر نظـــارت منظــور  بـــه قـــرارداد نینــاظر  معرفـــی بـــه نســبت  قـــرارداد ابتـــداي در کارفرمــا  -39

  .دینما می اقدام برنده استعالم توسط امور اجراي
ــعابات  -40 ــه انشــ ــت و هزینــ ــئولیت پرداخــ ــرق  –آب (  مســ ــاز  –بــ ــت و  –گــ ــن آزاد واینترنــ ...) تلفــ

 . بعهده برنده استعالم می باشد 
 ملـزم  برنـده  و محاسـبه  افـزایش،  درصـد  نسـبت  بـه  مصـرفی  هزینـه  تعرفـه،  تغییـر  در صـورت :  تبصـره 

  میباشد آن پرداخت به
 گونـه  هـر  صـورت  در و بـوده  برنـده  بعهـده  شـغل  بـه  مربـوط  اي حرفـه  ضـوابط  کلیـه  رعایـت  -41

 از ناشـی  جـرائم  یـا  خسـارت  تـأمین  و نداشـته  مسـئولیتی  هیچگونـه  کارفرمـا  خصـوص  ایـن  در تخلـف 
 .بود خواهد استعالم برنده بعهده اي حرفه ضوابط رعایت عدم
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 بـه  قــرارداد موضـوع  خــدمات اجـراي  از ناشـی  تبعــات و کیفــري و حقـوقی  مسـئولیتهاي  کلیـه  -42
  .ندارد مسئولیتی گونه هیچ ماکارفرحیث  این از و بوده استعالم برنده عهده

ــأمین-43 ــزات ت ــورد تجهی ــاز م ــه  نی ــاز  از جمل ــورد نی ــتگاه تخصصــی م ــز , دس ــره, می  در صــندلی و غی
 خصـوص  ایـن  در تعهـدي  هیچگونـه  کارفرمـا  و بـوده  اسـتعالم  برنـده  عهـده  بـه  قـرارداد  مـدت  طـول 

 .داشت نخواهد
 بــه معتبــر تــأمین اخــذ قبــال در قــرارداد ابتــداي در موجــود و منصــوب وتجهیــزات ســاختمان-44

 قـرارداد  پایـان  در اسـت  ملـزم  وي کـه  شـد  خواهـد  برنـده اسـتعالم   تحویـل  ، تجهیـزات  ریـالی  ارزش
 .گرداند مسترد تحویلی صورتجلسه طبق
مراجعــه کننــده  و بســتري برنــده اســتعالم موظــف بــه ارائــه خــدمات بــه کلیــه بیمــاران ســرپائی           -45

ــا پایـــان قـــرارداد   مـــی باشـــد و در هـــیچ شـــرایطی حـــق  بـــه بیمارســـتان در هـــر زمـــان و شـــرایطی   تـ
  .خودداري از ارائه خدمات را ندارد

ــده -46 ــتعالم برنـ ــی اسـ ــتیبا مـ ــالحیت داراي سـ ــومی صـ ــدم( عمـ ــوء عـ ــینه، سـ ــدم پیشـ ــاد، عـ  اعتیـ
  ).باشد رانییا تابعیتداراي  و رسمی انیاد به نیمتد
تاســـیس بخـــش ســـنگ نامـــه  نیالزامـــات موضـــوع آئـــبـــه رعایـــت کلیـــه  موظـــفبرنـــده اســـتعالم  -47

ــکن ــتورالعملهايو سایرشـ ــک     دسـ ــوزش پزشـ ــان و آمـ ــت، درمـ ــط وزارت بهداشـ ــده توسـ ــالغ شـ ــی  یابـ مـ
 تهایو صـــالح فیمکلـــف بــه انجـــام آنهـــا در حــدود وظـــا   زیــ ن ربطیـــذ کارکنـــانو یو مســـئول فنــ  باشــد 

  . شده برطرف سازند نییدر مدت زمان تع را نواقص اعالم شده دیمربوطه هستند و با
ــاز مـــورد تجهیـــزات نـــهیهز و تهیـــه ســـئولیتم-48 ــی   نیـ بخـــش ســـنگ شـــکن مرکـــز پزشـــکی آموزشـ

  .باشد می برنده عهده بردرمانی 
ــورتیکه در-49 ــده صـ ــوي از برنـ ــع سـ ــا مراجـ ــارتی  ییقضـ ــازاتو نظـ ــود مجـ ــورتیکه در شـ ــازات صـ  مجـ

ــهیمذکورجر ــدمی نقــدي م ــا ســتیبا باش ــه نســبت راس ــدام آن پرداخــت ب ــی و نمــوده اق  بــه را فــیش کپ
  .باشد نمی کارفرما عهده بر رابطه نیا در تکلیفی صورت هر در. دهد لیتحو ارفرماک

ــیچ تحـــت برنـــده-50 ــروز زمـــان در عنـــوانی هـ ــق حـــق ، اخـــتالف بـ ــرارداد موضـــوع انجـــام در تعلیـ  و قـ
  .ندارد را خود تعهدات اجراي

ــراي-51 ــر ب ــدام ه ــات از ک ــدم و تخلف ــرعا ع ــواد تی ــا م ــد و ییاحص ــر م ــا نظ ــهی،جر کارفرم ــادل اي م  مع
ــا توســـط مربوطـــه جـــدول  در. شـــد خواهـــد اخـــذ و کســـر راســـا برنـــده بـــانکی نامـــه ازضـــمانت کارفرمـ

ــورتیکه ــات مجمــوع ص ــر از برنــده تخلف ــف 3 بــه نــوع ه ــمن برســد، تخل ــی اخطــار ض  ، شــفاهی ایــ کتب
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ــد 10 ــمانت از درصـ ــه ضـ ــانکی نامـ ــر بـ ــورت در و کسـ ــارمین صـ ــف چهـ ــالوه تخلـ ــر عـ ــر بـ ــهیجر کسـ  مـ
ــابق ــدول مطـ ــات، جـ ــد 15 تخلفـ ــل از درصـ ــده کـ ــمانت باقیمانـ ــه ضـ ــانکی نامـ ــاً بـ ــده از راسـ ــدون برنـ  بـ

ــه ــه مراجعـ ــع بـ ــا مراجـ ــ ییقضـ ــق در اداري ایـ ــا حـ ــر کارفرمـ ــذ و کسـ ــبط و اخـ ــد ضـ ــد خواهـ  در و شـ
 در نامـــه ضـــمانت باقیمانـــده کـــل مبلـــغ از درصـــد 20 برســـد، 5 بـــه برنـــده تخلفـــات مجمـــوع صـــورتیکه

ــق ــا ح ــبط کارفرم ــد ض ــد خواه ــی. ش ــالیا عل ــه ح ــوع چنانچ ــات مجم ــده تخلف ــر در برن ــان ه ــه زم ــدد ب  ع
ــا برســـد 5 ــابقی ، قـــرارداد فســـخ ضـــمن مجازاســـت کارفرمـ  و ضـــبط خـــود حـــق در را نامـــه ضـــمانت مـ

  .دینما اخذ
 نامــه  ضــمانت از کســر  قابــل مــه یجر مقــدار  تخلف نوع

  یا مطالبات
بـــه ازاي هـــر  عوامـــل از کیـــهر و خـــود مســـئولیت بیمـــه نداشـــتن

  مورد اخطار
  تومان 250000

  تومان 350000  به ازاي هر مورد اخطار حوادث بیمه نداشتن
ــول ــکا وصـ ــدم جهـــت تیشـ ــه پرداخـــت عـ ــامین بیمـ ــاعی تـ  اجتمـ
  پرسنل

  تومان 350000

  ربطیذ مراجع طرف از شده اعالم میزان به  عوارض و مالیات پرداخت عدم
  ربطیذ مراجع طرف از شده اعالم میزان به  حساب مفاصا ارائه عدم

  استعالم طیشرا در مندرج مهیجر مطابق  بخش سنگ شکن  ساعتی عطیلت
  تومان 250000 اخطار هر براي  عواملش و برنده )نامناسب( پوشش و برخورد رفتار،
 واعتـــراض تیینارضـــا کتبـــی اعـــالم و رجـــوع اربـــاب میتکـــر عـــدم

  شانیا
  تومان 150000 اخطار هر براي

  تومان 350000 اخطار هر براي  یاراخت در محیط نظافت و بهداشت تیرعا عدم
ــدم      ــعه و عـ ــر اشـ ــی در برابـ ــت ایمنـ ــول حفاظـ ــت اصـ ــدم رعایـ عـ

  رعایت استانداردهاي سازمان انرژي اتمی 
  تومان 350000براي هر اخطار 

 از قبـــل مربوطـــه عوامـــل و برنـــده ســـالمت و بهداشـــت کـــارت پیشـــینه، ســـوء عـــدم گـــواهی ارائـــه-52
  .است الزامی کارفرما به بکار شروع

  .باشد می برنده عهده بر مرکز بخش سنگ شکن فضاي بهداشت و نظافت-53
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ــده-54 ــف برن ــت مکل ــه اس ــض ب ــام مح ــدت اتم ــرارداد م ــ و ق ــالم ای ــاز اع ــا نی ــه کارفرم ــل ب ــین در مح  ح
 و تخلیــه اي بهانــه و عــذر هیچگونــه بــدون را)مکــان واگــذار شــده   (  عــین)کماهــهی مهلــت بــا(قــرارداد

ــه ــا ب ــلیم کارفرم ــنما تس ــهچن د،ی ــده انچ ــل برن ــار راس را مح ــا خیت ــه انقض ــل تخلی ــننما کام ــ دوی ــه ای ــر ب  ه
 روزانــه  ســت یبا مــی  نامــه  ضــمانت  ضــبط  ضــمن ، دیــ نما خــودداري  کارفرمــا  بــه  آن تســلیم  از دلیلــی
  .دینما پرداخت تصرف امیا المثل اجرا بعنوان تومان میلیون 5 معادل الیر میلیون 50 معادل

ــده-55 ــه را خـــود عوامـــل اســـت موظـــف برنـ  نیـــدرا کارفرمـــا و دیـــنما مســـئولیت و حـــوادث بیمـ
  .باشد نمی پاسخگو خصوص

 دهــد قــرار محــل در خــود شــاغل عوامــل اختیــار در را منــییا لیوســا کلیــه اســت موظــف برنــده-56
ــد ــت هییب ــه اس ــه چنانچ ــراي حادث ــر ب ــ ه ــل از کی ــه عوام ــل ب ــدم دلی ــود ع ــا وج ــییا لیوس ــ و من ــا ای  ریس

ــوارد ــد رخ دلیلــی هــر بــه و م ــز و بــود برنــده متوجــه ئولیتمســ ده  مبــرا مســئولیتی گونــه هــر از مرک
  . بود خواهد

ــورتیکه در-57  برنــده ، باشــد داشــته نیــاز شــده واگــذار محــل بــه قــرارداد مــدت طــی کارفرمــا کــه ص
 لیــتحو و تخلیــه را مزبــور ملــک ، کارفرمــا اعــالم از پــس کمــاهی مــدت ظــرف حــداکثر اســت متعهــد

  .دینما
 و حقـــوق از اعـــم برنـــده توســـط بخـــش ســـنگ شـــکن در شـــده بکـــارگیري نیروهـــاي حقـــوق کلیـــه-58
ــه مالیـــات، ، پـــاداش ، بـــن ، عیـــدي ، ایـــمزا ــوده وي عهـــده بـــر....  و رفـــاهی خـــدمات ســـنوات، ، بیمـ  بـ

 کلیـــه خـــروج و ورود کنتـــرل. داشـــت نخواهـــد افـــراد نگونـــهیا قبـــال در مســـئولیتی هیچگونـــه وکارفرمـــا
  . باشد می برنده عهده بر نیز پرسنل

ــده-59 ــتعالم برنـ ــد اسـ ــی تعهـ ــنما مـ ــرادي دیـ ــار را افـ ــارد بکـ ــه گمـ ــالمت از کـ ــمی سـ ــی و جسـ  روحـ
ــوردار ــند برخ ــه و باش ــارت ارائ ــالمت ک ــراد س ــذکور اف ــه م ــا ب ــی کارفرم ــی الزام ــد م ــورت در. باش ــدم ص  ع

 نیــا ضیتعــو بــه موظــف برنــده ، کتبــی اعــالم و دلیــل رهــ بــه پرســنل عملکــرد از کارفرمــا تیرضــا
  .باشد می هفته کی مدت ظرف افراد

ــالحیت:  تبصـــره ــاي عمـــومی صـ ــده بکـــارگیري نیروهـ ــده طـــرف از شـ ــرف از ســـتییبا برنـ  و حراســـت طـ
  .بگیرد قرار یدیتا مورد بیمارستان نشیگز هسته

ــه-60 ــر هرگون ــا ایــ تغیی ــا افــراد ییجابج ــالم و همــاهنگی ب ــوي از قبلــی اع ــدیتا و برنــده س  موافقــت و ی
  .ردیپذ صورت ستییبا کارفرما
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ــاينی-61 ــارگیري روهـ ــده بکـ ــت ، شـ ــئولیت تحـ ــده مسـ ــتعالم برنـ ــوده اسـ ــه و بـ ــه هیچگونـ  از اي رابطـ
  . ندارند کارفرما با...  و استخدامی و حقوقی نظر
ــئولیت-62 ــوقی ، اداري مســ ــري و حقــ ــی کیفــ ــرا ناشــ ــد ، ازاجــ ــه ت،یریمــ ــدمات ارائــ ــرد خــ  وعملکــ

  . بود خواهد الماستع برنده عهده واگذاري،به موضوع محل در شده بکارگیري نیروهاي
 ایـــ کارفرمـــا بـــه وي کارکنـــان و او جانـــب از کـــه اســـت خســـارتی جبـــران مســـئول اســـتعالم برنـــده-63

ــا کارکنـــان  نحـــو بـــه اســـتعالم برنـــده مســـئولیت اســـت هییبـــد.  شـــود مـــی وارد امراجعینیـــ و کارفرمـ
 ومراجـــع ثالـــث اشـــخاص درقبـــال مـــذکور کارکنـــان ییـــجزا و حقـــوقی هـــاي مســـئولیت رافـــع مـــذکور

  . بود نخواهد ییاقض
 بکـــار قـــرارداد موضـــوع محـــل در خـــدمت ارائـــه و کـــار جهـــت را بیگانـــه اتبـــاع نـــدارد حـــق برنـــده-64

  .گیرد
 و ضــوابط نامــه هــا ،   آئــین کلیــه تیــرعا بــه ملــزم خــود پرســنل و کــاال خــروج و ورود در برنــده-65

 مــی میشــود، شــناخته کارفرمــا بعنــوان کــه بهشــتی شــهید درمــانی آموزشــی پزشــکی مرکــز مقــررات
  .باشد

 هــاي بیمــه و کــار بــه مربــوط ومقــررات قــوانین جمیــع از کــه دیــنما مــی اذعــان قــرارداد طــرف-66
ــاعی ــت و اجتمـ ــی حفاظـ ــین و فنـ ــوانین همچنـ ــوط قـ ــه مربـ ــا بـ ــوارض مالیاتهـ ــامال وعـ ــع کـ ــوده مطلـ  بـ

ــد ــت ومتعه ــه اس ــا هم ــرعا را آنه ــد تی ــر در کن ــال ه ــئولیت ح ــدم مس ــراي ع ــوانین اج ــررات ق ــوق ومق  ف
  .بود نخواهد کننده واگذار متوجه کرالذ
ــتان اجــاره           -67 ــردد بیمارس ــخ گ ــده ، قــرارداد فس ــده مزای ــور برن ــا بــه قص ــرارداد و بن ــین ق ــه در ح چنانچ

 .بهاي تا آخر سال را از طرف قرارداد اخذ خواهد نمود 
در شـــرایطی کـــه تعـــداد شـــرکت کننـــدگان از حدنصـــاب  ســـه شـــرکت کننـــده کمتـــر باشـــند و یـــا  -68

تجدیـــد و در  مناقصـــهپیشـــنهادي از نظـــر کمیســـیون توجیـــه اقتصـــادي نداشـــته باشـــد ،   قیمـــت هـــاي
 . سایر موارد طبق آیین نامه مالی و معامالتی بیمارستان و مقررات حاکم عمل خواهد شد 

ــده  -69 ــتعالمبرن ــر          اس ــق نظ ــه طب ــمانت تخلی ــک وض ــره چ ــک فق ــرارداد ی ــاد ق ــل از انعق ــت قب ــی بایس م
 ./نماید بیمارستان کارفرما ارائه

ــزات و      -70 ــه تجهیـ ــارات وارده بـ ــران خسـ ــدات ، جبـ ــار و تعهـ ــام کـ ــن انجـ ــمین حسـ ــراي تضـ ــده بـ برنـ
وســایل و امــاکن ، جریمــه دیــر پرداخــت اجــاره ،ضــمانت  تخلیــه و نیــز جریمــه عــدم رعایــت مــوارد             

ریـــال بعنـــوان ضـــمانت در  000/000/100مـــد نظـــر کارفرمـــا چکـــی بابـــت ضـــمانت تخلیـــه بـــه مبلـــغ  
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ــار کارفر ــن تضــمین           اختی ــل ای ــارات خــود را از مح ــه خس ــت ک ــا مختــار اس ــد و کارفرم ــرار مــی ده ــا ق م
  . جبران نماید 

شــرکت در اســـتعالم و ارانـــه پیشـــنهاد ، ایجـــاد حقـــی بــراي شـــرکت کننـــده و ایجـــاد تکلیـــف و یـــا   -71
  . سلب اختیار براي بیمارستان نمی نماید 

 سـاختمانهاي  سـایر  از گ شـکن گـاز بخـش سـن    بـرق،  آب، هـاي  کنتـور  تفکیـک  عـدم  علـت  بـه   -72
ــتی از    ــهید بهش ــانی ش ــی درم ــکی آموزش ــز پزش ــع در مرک ــده واق ــت برن ــه باب ــرق آب، هزین ــاز و ب  گ

مصـــرفی و حـــق شـــارژ ماهیانـــه مطـــابق بـــا مفـــاد نامـــه پـــس از اخـــذ نظریـــه سرپرســـت دفتـــر فنـــی و 
  . اقدام خواهد شد دانشگاهنظارت بر طرحهاي عمرانی 

 .بود خواهد طرفین توافق و ظیمیتن برنامه برابر کار ساعت -73
 نخواهــد پرداخــت کارفرمـا  بــه ... و ســرقفلی بابـت  اســتعالم برنــده سـوي  از وجهــی هیچگونـه  -74

 و داشـت  نخواهـد  حقـی  خصـوص  ایـن  در اسـتعالم  الفسـخ برنـده   حـین  یـا  و مـدت  پایـان  در و شـد 
 .بود خواهد محل تخلیه به موظف

 هـر  صـورت  در و بـوده  برنـده  بعهـده  شـغل  بـه  بـوط مر اي حرفـه  و صـنفی  ضـوابط  کلیـه  رعایـت  - 75
 جــرائم یــا خسـارت  تـأمین  و نداشـته  مسـئولیتی  هیچگونــه کارفرمــا خصـوص  ایـن  در تخلـف  گونـه 
 .بود خواهد استعالم برنده بعهده اي حرفه ضوابط رعایت عدم از ناشی

 بـه  قـرارداد  موضـوع  خـدمات  اجـراي  از ناشــی تبعــات و کیفـري  و حقــوقی مســئولیتهاي کلیـه  76-
  .ندارد مسئولیتی گونه هیچ کارفرماحیث  این از و بوده استعالم برنده عهده

 اقـدام  محـل  تحویـل  و تخلیـه  بـه  نسـبت  اسـت  مکلـف  اسـتعالم  برنـده  قـرارداد  مـدت  پایـان  در 77-
 یـا  و قـرارداد  مـدت  پایـان  در کـه  اخـذ  اسـتعالم  برنـده  از تضـمین  فقـره  یـک  بابـت  ایـن  از و نمـوده 
 تخلیـه  در تـأخیر  صـورت  در(.میگـردد  مسـترد  وي بـه  محـل  تحویـل  و لیـه تخ از پـس  و فسـخ  حـین 

 از بهــاء اجــاره بــر عــالوه التــزام وجــه ریــال 000/000/10 مبلـغ  روز هــر ازاي بــه محــل تحویــل و

  گردید خواهد اخذ برنده
 نمایـد  تعلـل  مـاه  دو مـدت  بـه  حـداکثر  محـل  اجـاره  پرداخـت  در اسـتعالم  برنـده  کـه  صـورتی  در -78

 ضـمن  معوقـه  اجـور  و خسـارت  جبـران  بابـت  قـانونی  بـه مراجـع   مراجعـه  بـدون  توانـد  مـی  کارفرمـا 
ــرارداد فســخ ــده تضــمینات ضــبط و یکطرفــه بصــورت ق  صــورت وي نیــز امــوال از ، اســتعالم برن

 برنـده  خصـوص  ایـن  در و نمایـد  بـرداري  بهـره  و تخلیـه  را محـل  و ضـبط  خـود  نفـع  بـه  و بـرداري 
 .نماید می سلب خود از را يو پیگیر اعتراض گونه هر حق استعالم
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 پرســنل تــأمین و نــدارد دانشــگاه بــراي اسـتخدامی  تعهـد  یــا رابطــه هیچگونــه منعقـده  قـرارداد  79-
 نظـر  از ارتبـاطی  هیچگونـه  و بـوده  اسـتعالم  برنـده  بـا  شـوند  گرفتـه مـی   بکـار  محـل  در کـه  نیـاز  مـورد 
 .داشت نخواهد کارفرما با مزایا و حقوق

 شـده  کـارگیري  بـه  افـراد  اجتمـاعی  تـأمین  و کـار  قـانون  از ناشـی  ئـی جزا و حقـوقی  مسـئولیت  - 80
 .داشت نخواهد مسئولیتی هیچگونه خصوص این در کارفرما و بوده استعالم برنده عهده به

 .بود خواهد کارفرما با قبل روز 10 اعالم با یکجانبه بطور قرارداد لغو و فسخ حق - 81
 تــا شــود مــی داده بالعــزل وکالــت کارفرمـا  بــه ، ملـزم  وجــه بــه و الزم خــارج العقـد  ضـمن  -82

 و خـودداري  وسـایل  بـردن  و محـل  تحویـل  از الفسـخ  یـا حـین   مقـرر  مـدت  پایـان  در برنـده  چنانچـه 
 برنـده  غیـاب  یـا  در حضـور  قضـایی  حکـم  یـا  دسـتور  بـه  نیـاز  بـدون  و وکالتـاً  کارفرمـا  نمایـد،  تـأخیر  یـا 
ـ  و حمـل  دیگـري  محـل  بـه  را وسـایل  ایشـان  هزینـه  بـه  و  یـا  در بـازکردن  بـه  نیـاز  اگـر  داللزومعن

 بــراي اعتراضــی و ادعــایی هیچگونـه  صــورت ایــن در و دارد را اختیــار باشــد ایــن قفلــی شکسـتگی 
 .داشت نخواهد وجود برنده
 قـرارداد  مفـاد  و عملیـات  اجـراي  بـه  مربـوط  اینکـه  از اعـم  طـرفین  بـین  اخـتالف  بـروز  صـورت  در-83
 موضـوع  باشـد  اسـناد  و مـدارك  سـایر  یـا  اسـناد اسـتعالم   یـک از  هـر  تعبیـر  و تفسـیر  بـه  مربـوط  یـا 

 اسـاس  صـورت بـر   ایـن  غیـر  در فصـل  و حـل  آمیـز  مسـالمت  و مـذاکره  طریـق  از ابتـدائاً  فیـه  مختلـف 
ــین 94 مــاده کمیســیون تصــمیم ــالغ قــرارداد بــه طــرف بیمارســتان معــامالتی و مــالی نامــه آئ  اب

ــتالف    ــل اخ ــیون ح ــردو راي کمیس ــراي میگ ــرفین ب ــ الزم ط ــه الزم و راءاالج ــل   ,الرعای ــر قاب و غی
 قـانونی  مراجـع  بـه  رفـع اخـتالف   و بررسـی  جهـت  مراتـب  چنانچـه  حـال  هـر  در بـود،  خواهـد  اعتـراض 
 ایـن  موجـب  بـه  کـه  را تعهـداتی  اختالفـات  حـل  تـا  اسـت  ملـزم  شـونده  واگـذار  گـردد،  احالـه  ذیـربط 
 خسـارات  کلیــه بـران ج و پرداخـت  مسـئول  صـورت  ایــن غیـر  در نمایـد،  اجـراء  بعهـده دارد  قـرارداد 

 برنـده اسـتعالم   هزینـه  بـه  و خـود  بـه تشـخیص   و قـرارداد  طبـق  کارفرمـا  ایـن  بـر  عـالوه  و بـوده  ناشـی 

 .نمود خواهد اقدام کار ادامه به نسبت
 بـار  دو از پـس  ننمایـد  عمـل  خـود  تعهـدات  و قـرارداد  مفـاد  از یـک  هـر  بـه  برنـده  کـه  صـورتی  در 84-

ـ  بـدون نیـاز   بیمارسـتان  ، کتبـی  اخطـار   و اظهارنامـه  ارسـال  یـا  قضـایی  مراجـع  دسـتور  یـا  حکـم  هب
 را خـود  نفـع  بـه  برنـده  و مطالبـات  ضـبط  و طرفـه  یـک  فسـخ  حـق  ، کمیسـیون حـل اخـتالف    راي

 غیـر  بـه  را قـرارداد  موضـوع  خـود  تشـخیص  بـه  برنـده  تخلـف  احـراز  بـا  توانـد  مـی  و داشـت  خواهـد 
  ندارد   را اعتراضی هیچگونه حق برنده و آورد بعمل تصرف رفع ازبرنده و واگذار
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 جـاري  ضـوابط  و قـوانین  بـه  توجـه  بـا  بخـش سـنگ شـکن    نوبـت  در شـاغل  فنـی  مسـئولین  تعـداد -85
 در دائـم  صـورت  بـه  برنـده اسـتعالم   نماینـده  و فنـی  حضورمسـئول  و گـردد  مـی  تعیـین   نامـه  آیـین 
  .است الزامی خدمات ارائه زمان

ــاي      -86 ــازمان ه ــات از س ــري مطالب ــئولیت پیگی ــر مس ــه گ ــیکن      بیم ــد و ل ــی باش ــا م ــده کارفرم ــه عه ب
پیمانکــار موظــف بــه پیگیــري و رفــع      , جهــت کســورات بخــش کــه از ســوي بیمــه اعــالم مــی شــود        

  .مشکل اعالمی خواهد بود
ــرپائی       -87 ــاران سـ ــه بیمـ ــه کلیـ ــدمات بـ ــه خـ ــه ارائـ ــف بـ ــتعالم موظـ ــده اسـ ــتري  برنـ ــدالزوم بسـ و عنـ

ــازمان     ــا س ــرارداد ب ــرف ق ــتان و ط ــه بیمارس ــده ب ــه کنن ــا     مراجع ــرایطی ت ــان و ش ــر زم ــر در ه ــه گ ــاي بیم ه
پایـــان قـــرارداد مـــی باشـــد و در هـــیچ شـــرایطی حـــق خـــودداري از ارائـــه خـــدمات خصوصـــا ً مشـــمولین 

  .بیمه را ندارد
ــق        -88 ــت آمــوزش و تحقی ــرادي کــه جه ــت بــا اف ــتعالم مکلــف اس ــده اس ــت آموزشــی    برن از طــرف معاون

ــز ــاري ال   مرکـ ــد همکـ ــی نماینـ ــه مـ ــکن مراجعـ ــنگ شـ ــد سـ ــه واحـ ــور  بـ ــی در امـ ــا خللـ ــد تـ زم را بنمایـ
  . آموزشی و پژوهشی بیمارستان و دانشجویان ایجاد نشود

کارفرمــا در ابتــداي قــرارداد نســبت بــه معرفــی یــک نفــر از کارکنــان خــود بــه عنــوان نــاظر بــر              -89
نظـــارت و ارزیـــابی مســـتمر  عملکـــرد . حســـن اجـــراي امـــور توســـط برنـــده اســـتعالم اقـــدام مـــی نمایـــد

ــتعالم  ــده اس ــهید           برن ــانی ش ــی درم ــکی آموزش ــز پزش ــوي مرک ــده از س ــی ش ــر ف ــیم مع ــاظر ت ــده ن ــر عه ب
  .برنده استعالم موظف به همکاري با ناظر تیم و تیم نظارت می باشد. بهشتی می باشد 

برنـــده اســـتعالم موظـــف و مکلـــف بـــه انعقـــاد قـــرارداد تنظیمـــی از ســـوي بیمارســـتان مـــی باشـــد و  -90
ور عـــدم امضـــاي قـــرارداد تنظیمـــی بیمارســـتان از ســـوي هیچگونـــه عـــذري در ایـــن خصـــوص بـــه منظـــ

  . کارفرما پذیرفته نخواهد شد 
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 ...................................بـه نماینـدگی از شـرکت    ...................................... کـدملی  ............................. ..............خـانم  /آقا اینجانب

ــت   ــماره ثب ــه ش ــماره  ............................. ب ــوز ش ــورخ ................................ داراي مج  ...................................از....................... م

 درصـد بدینوسـیله   آن بیمارسـتان   بخـش سـنگ شـکن   واگـذاري خـدمات   آگاهی کامل و اطالع کافی از شـرایط  با

  .اعالم می دارم  بشرح ذیلپیشنهادي خود را 

  "درصد ازدرآمدخالص قرارداد  ..................درصد ومیزان سهم طرف قرارداد ...................... میزان سهم بیمارستان "

باشــــماره تلفــــن .................................................................................................... بــــه نشــــانی اینجانــــب آدرس ضــــمناً 

ــت ــراه  ............................................. ثابـ ــن همـ ــار ................. .........................تلفـ ــتی  ..........................................دورنگـ کدپسـ

  .میباشدجهت ابالغ مکاتبات ........................................ 

  

                                                                                                                

   پیشنهاددهندهمهروامضا مجاز                                                                                       

 


