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  استعالم بهاء 
  )مرحله دوم (

  ....................مهدکودك /موسسه 
  با سالم واحترام 

مـراه و بسـتگان آنهـا ونیـز ارتقـاء      منظـور افـزایش رضـایتمندي بیمـار ، ه    کاشـان در نظـر دارد ب  تمع بیمارسـتانی شـهید دکتـر بهشـتی     مج
کودکـان بسـتري در بخـش اطفـال بیمارسـتان بـا ارائـه        اتـاق بـازي ویـژه     راه انـدازي سطح نشاط و شادابی در محیط بیمارستان نسبت بـه  

خدمات مشاوره اي ، بازي ، آموزش وسرگرمی اقدام نمایـد لـذا مستدعیسـت بـا مطالعـه دقیـق شـرایط ذیـل ، قیمـت پیشـنهادي خـود را            
 3لـومتر  کاشـان کی (تحویـل دفتـر حراسـت بیمارسـتان نمـوده و یـا بـه آدرس بیمارسـتان         5/1/97 مقطوعاً اعالم نموده وحداکثر تـا تـاریخ  

      .نمائیدارسال  )بلوار پزشک -بلوار قطب راوندي
             

 
  

یا مطالعه دقیق وبررسی شرایط .................................... موسسه / به عنوان مدیر مهدکودك .....................  فرزند............................ اینجانب 
  .ریال ماهیانه اعالم می دارد....................................... استعالم ، قیمت پیشنهادي نهایی و قطعی خود را به مبلغ 

  :توضیحات 
ساعت عصر  3 ساعت صبح و 3حداقل (بعدازظهر  7تا 4ظهر و  12تا  9در کلیه روزهاي هفته از ساعت ) مجري(کار برنده استعالم ساعت  -1

  .می باشد) بجز ایام تعطیل رسمی
رش کار برنده استعالم متعهد است برابر مقررات و مطابق شرح وظایف مطروحه در چهارچوب موضوع قرارداد به نحو احسن اقدام و گزا -2

  .بصورت روزانه ارائه نماید) سرپرستار بخش اطفال (شده از سوي این مرکز خود را به ناظر معرفی 
حتی بصورت مشارکت ، ) اعم از حقیقی یا حقوقی (برنده استعالم حق انتقال و واگذاري موضوع قرارداد را بصورت کلی یا جزئی به غیر  -3

  .د نمایندگی صلح حقوق و وکالت و غیره ندار
اداري این مرکز ، کلیه ضوابط و بخشنامه هاي مربوطه را برنده استعالم موظف است ضمن رعایت شئونات اسالمی وقوانین ومقررات  -4

  .رعایت نماید
  .ساعات کار از تیم مشاوره ، بازي ، سرگرمی و آموزشی حرفه اي استفاده نمایدبرنده استعالم موظف است در  -5
افراد به کارگیري شده در انجام موضوع قرارداد به عهده مجري بوده و بیمارستان هیچ گونه تعهد استخدامی یا بیمه اي و کلیه مزایا وحقوق  -6

  .غیره نسبت به نیرو و تیم بکارگیري شده مجري ندارد
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  .د مجري مسئول جبران خسارات وارده ناشی از حوادث کار به بیمارستان ، کارکنان خود و اشخاص ثالت می باش -7
یا کارکنان وي ، بیمارستان هیچگونه مسئولیتی نداشته و تمام مسئولیتها اعم در صورت بروز هر گونه حادثه حین انجام کار براي مجري و  -8

  .مالی و غیره به عهده مجري می باشد  –از بیمه و حوادث جانی 
  .حوادث نماید مجري موظف است کارکنان به کارگیري  شده خود را در مدت قرارداد بیمه -9

پرداخت حق الزحمه خدمات ارائه شده توسط برنده استعالم بر اساس ساعت کار انجام شده و بر اساس تائید ناظر معرفی شده بیمارستان  - 10
  .در پایان هر ماه انجام خواهد شد

  .مجري هیچگونه حق و حقوقی نسبت به روزهایی که در محل خدمت خود حاضر نبوده ندارد - 11
و یا صالحدید تحت هر شرایطی ، راسا نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد یمارستان اجازه دارد در صورت قصور ، تعلل ، تخلف مجري ب - 12

  .نداردجري حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را مبدون رعایت تشریفات اداري و قضائی اقدام نماید و 
فسخ یکطرفه علل در انجام امور محوله ، بیمارستان مجاز است ضمن در صورت بروز هرگونه تخلف از سوي مجري و یا تاخیر و ت - 13

  .قرارداد و سایر اقدامات قانونی ، خسارات وارده را به تشخیص مسئولین ذیربط از وي مطالبه نماید و مجري حق هیچگونه اعتراضی را ندارد
کتاب و کمد داشته باشد با مجوز بیمارستان ، وسایل وارد در صورتیکه مجري جهت انجام فعالیتهاي خود نیاز به وسایلی اعم از قفسه - 14

  .با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه از بیمارستان خارج می شوندبخش شده و در زمان خاتمه قرارداد 
ناظر قرارداد  ده درصد مبلغ کل قرارداد بعنوان حسن انجام کار بصورت ضمانتنامه بانکی از مجري اخذ که در آخر مدت قرارداد با تائید - 15

  .به مجري مسترد خواهد شد
  .عقد این قرارداد هیچگونه تعهدي مبنی بر استخدام مجري وي کارکنان وي براي دانشگاه و بیمارستان ایجاد نمی کند  - 16
ي در برگه استعالم بر عهده مجري می باشد و مبلغ پیشنهاد) در صورت تعلق ( کلیه کسورات قانونی به غیر از  مالیات بر ارزش افزوده  - 17

  .بهاء بایستی با احتساب مالیات و کسورات قانونی برآورد و درج گردد
به نام  67478712ریال بابت سپرده شرکت در استعالم به شماره حساب  20,000,000در استعالم می بایست مبلغ شرکت کنندگان  - 18

به پاکت استعالم شرکت کنندگانی که مبلغ فوق را پرداخت . استعالم نمایندبیمارستان بهشتی نزد بانک رفاه واریز و فیش آن را ضمیمه پاکت 
  .ننموده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد

مهدکودك تا قبل / شرکت کنندگان در استعالم می بایست فرم استعالم را تکمیل و امضا و مهر نموده و در پاکات مخصوص  آن موسسه  - 18
  .نمایندیمارستان ارسال به آدرس باز پایان موعد مقرر 

  .قید گردد" مربوط بھ استعالم خانھ بازی بخش اطفال" روي پاکت حتما عبارت 
  :..........................................تاریخ ....................................................................... مهد کودك / تلفن دقیق موسسه . آدرس و

  ...................................................................................................مهدکودك / ونام خانوادگی  و مهر وامضاء مدیر موسسه نام 
  


