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  بصورت حجمیدر مراکز آموزشی ، بهداشتی و درمانی امام حسین (ع)وبهار پذیرش گري و  یکلیه امور منشواگذاري  قرارداد

 کارگروه کاهش تصدي گري و و صورتجلسه ...................... مورخه .............................به  کمیسیون مناقصهبه استناد صورتجلسه این قرارداد 

ت بهداشتی و درمانی شاهرود به مادانشگاه علوم پزشکی و خد بینما فی 11/5/96مورخه  45722/100به شماره  واگذاري خدمات سالمت

بلوار آیت اله -شهرك البرز–به آدرس شاهرود  توسعه مدیریت و منابع دانشگاه معاونبه عنوان حمید کاللیان مقدم دکتر آقاي  نمایندگی

به شماره  ........و شرکت  و از یک طرف نامیده می شود(طرف اول)  یا کارفرما که از این به بعد 32392817تلفن – زساختمان البر-بهجت

به  .....................به شماره ملی  ....................به نمایندگی آقاي  ...................... شناسه ملی .......و به شماره اقتصادي  وتاریخ ثبت ......................ثبت 

که در این قرارداد از این به بعد پیمانکار یا (طرف  .................شماره تلفن  .......................................................................عنوان مدیر عامل به آدرس: 

  :می گرددشرایط ذیل منعقد با (ع)حسین امام  بیمارستانو منشی گري  امور پذیرش به منظور انجام از طرف دیگر نامیده می شود دوم) 

  موضوع قرارداد :  )1ماده 

راکز آموزشی ، بهداشتی و درمانی امام بخش تصویر برداري  مو  منشی گري و پذیرش دربخش اورژانسانجام کلیه  امور الف:

بیمارستان  بهار  و درمانگاه تخصصی بخش تصویر برداري،   امور منشی گري و پذیرش دربخش اورژانسحسین (ع)و انجام کلیه  

  است.بصورت حجمی 

ثبت ویزیت پزشکان ،ثبت نسخ آزمایشگاه ،ثبت نسخ تصویر برداري ،پذیرش کلیه مراجعین وبیماران شامل  خدمات این  

له ،فیزیو تراپی نوار عصب عضوتشکیل پرونده جهت بیماران تحت نظر ،  )(رادیو گرافی،سونو گرافی،سی تی اسکن 

نوبت دهی و پذیرش وسایر اقدامات ، ستري موقت و بستري بخش ،آندوسکوپی ،تست ورزش ،پزشکی هسته اي و....،ب

کلیه مراجعین و بیماران سرپائی و  بستري به واحد تصویر برداري (رادیو گرافی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن ، 

،تفکیک و لیست گیري نسخ و تحویل به واحد حسابداري در آمد جمع آوري ،ماموگرافی و  سنجش تراکم استخوان)

انجام کلیه امور برابر دستور العملهاي وزارت و  تایپ فارسی یا انگلیسی ریپورت اقدامات تصویر برداري فوق الذکر،

  که به پیمانکار ابالغ می گردد.متبوع و مقررات سازمانهاي بیمه گر و بخشنامه هاي داخلی مرکز 

درصد  25مراتب به صورت کتبی تا سقف  ها بخشو پذیرش در سایر  منشی گري در صورت نیاز به انجام خدمات   :1تبصره

   افزایش به پیمانکار ابالغ می گردد.

   شرایط پیمان: )2ماده 

درك کارشناسی نیروهاي درخواستی آقا یا خانم (برابر نیاز دانشگاه که به پیمانکار ابالغ می گردد)می بایست داراي حداقل م- 1

IT .و همچنین مسلط به تایپ فارسی یا انگلیسی باشند  

با توجه به نیاز شش و یا هفت ساعته که جمعا  در مراکز آموزشی ، بهداشتی و درمانی امام حسین (ع)وبهارانجام شیفتهاي کاري - 2

  شود . درماه  پیش بینی می شیفت کاري 732حدود 

رش در بخش اورژانس مرکز آموزشی ،بهداشتی ودرمانی بیمارستان امام حسین (ع) : ارائه خدمات منشی گري وپذی1تبصره

وبیمارستان بهار شبانه روزي بوده و پیمانکار موظف است حداقل در شیفت هاي صبح  از دو نیرو ، شیفت هاي عصر از دو نیرو 

  و در شیفت شب از یک نیرو استفاده نماید.

ر برداري مرکز آموزشی ، بهداشتی ودرمانی بیمارستان امام حسین (ع) از ساعت : خدمات پذیرش ومنشی گري تصوی2تبصره

  نفر استفاده نماید. 5بوده و پیمانکار موظف است حداقل در شیفت هاي صبح  از  30/13لغایت  30/7

  : شماره

  : ریختا
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مانکار موظف بوده وپی 30/14لغایت  30/7:خدمات پذیرش ومنشی گري بخشها وپاراکلینیک بیمارستان بهار از ساعت 3تبصره 

  نفر استفاده نماید . 3است حداقل درشیفتهاي صبح از 

:خدمات پذیرش درمانگاههاي تخصصی بیمارستان بهار دوازده ساعته بوده وپیمانکار موظف است حداقل درشیفت 4تبصره 

  صبح از یک نفر ودر شیفت عصر نیز از یک نفر استفاده نماید .

   ام حسین )(بیمارستان امشیفت کاري  جدول-1جدول 

ساعت شروع   

  کار

ساعت 

  پایان کار

تعدادنیرو   تعدادشیفت  ساعت

درشیفت 

  صبح

تعدادنیرو 

درشیفت 

  عصر

تعدادنیرو 

درشیفت 

  شب

جنسیت 

  نیرو

  مرد  نفر 1.5  نفر2  نفر2  3 ساعت24  -  -  پذیرش اورژانس

تا   نفر5  1.5    13:30  07:30  پذیرش تصویربرداري

15:30ساعت

پنج روز در 

  ماه

  نفر2

  د/زنمر  0

حداقل 

یک نفر 

  خانم

  

  جدول شیفت کاري (بیمارستان بهار ) -3جدول 

ساعت شروع   

  کار

ساعت 

  پایان کار

تعدادنیرو   تعدادشیفت  ساعت

درشیفت 

  صبح

تعدادنیرو 

درشیفت 

  عصر

تعدادنیرو 

درشیفت 

  شب

جنسیت 

  نیرو

 پذیرش اورژانس

  ومرکزي 

  مرد  نفر 1  نفر2  نفر2  3 ساعت24  -  -

پذیرش بخشها 

  راکلینیک  وپا

  مرد/زن  0  0  نفر3  1  ساعت 7  14:30  07:30

  مرد/زن  0  نفر1  نفر1  1  ساعت12      درمانگاههاي تخصصی

  

  دباشجابجایی و تغییر جدول فوق الذکر با نظر کارفرما به منظور انجام تعهدات قرارداد امکان پذیر خواهد بود و پیمانکار متعهد به اجرا می 

واجراي  و پیمانکار ملزم به پذیرش  ر صورت ضرورت، شرایطی را که الزم می داند به این قرارداد الحاق نماید.کارفرما می تواند د: 1تبصره 

  آن است.

  : پرداخت و نحوه ) مبلغ قرارداد3ماده 

ـسر  ی باشد..............م...................................به حروف .............................................کل قراردادتقریبی  مبلغ که پس از تایید ناظر یا ناظرین قرارداد و ک

  کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد.

ـسی و : 1تبصره  ـکار برر ـحویلی پیمان ـناظر ـپس از کارفرما در پایان هر ماه مبلغ صورت وضعیت ماهیانه را بر اساس اسناد و مدارك ت ـید  تائ

  به حساب پیمانکار واریز می نماید. حداکثر سه ماه بعد قرارداد و کسر کلیه کسورات قانونی

ـظارتی  قرارداد ایید ناظرطبق ارزیابی و تو متناسب با کارکرد(موضوع قرارداد) کلیه پرداختی ها به پیمانکار :2تبصره  ـست ن بر اساس چک لی

  خواهد بود.

  .خواهد بودتامین اجتماعی و دارایی و ... منوط به ارائه مفاصا حساب ارپیمانک بهتسویه حساب نهائی در پایان قرارداد و آخرین پرداخت  :3تبصره 

  .قابل افزایش یا کاهش می باشد %25حجم کار و مبلغ قرارداد طبق نظر و با ابالغ کتبی کارفرما تا  : 4 تبصره
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  ) مدت قرارداد :4ماده 

  . می باشد ) ماه 12سی تمام ( یکسال شم مدته ب ............ غایتل .......... از تاریخ مدت قرارداد

ـبل ،، با همان شرایط قبلیطرفینو توافق  رضایت با سال می باشد و در صورت نیاز مدت واگذاري یک: تمدید قرارداد : 1تبصره ـقرارداد قا

ـشرایط و کماکان به قرارداد قب تا انتخاب پیمانکار جدیدمتعهد است  پیمانکارچنانچه قرارداد تمدید نگردد، تمدید می باشد. ـمان  ـبا ه  ـباـلی 

  ادامه دهد. قرارداد  2ماده ) 4(توجه به تبصره 

  :پیمانکار تعهدات) 5ماده 

ـشد  که داراي سابقه کار مفید خود پیمانکار موظف است نسبت به معرفی و تعیین نماینده تام االختیار -1 ـمی با ـقرارداد  را در زمینه موضوع 

ـید. پس از تایید کارفرما جهت حضور و پاسخگوی ـفی نما ـما معر ـبه کارفر ی و ایجاد هماهنگی هاي الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتبا 

  بدیهی است حقوق و دستمزد و کلیه مسئولیت هاي قانونی فرد مذکور بر عهده پیمانکار می باشد.

  بایست ارائه خدمت نماید.می کارفرماطبق درخواست را تحت هیچ شرایطی نخواهدداشت و موضوع قرارداد کارحق تعطیل نمودن پیمانکار- 2

 اینکه از اعم ،دمی یاب  دسترسی آن به نحوي هر به یا و میشود داده پیمانکاراختیار  در کارفرما توسط که ، اطالعاتی مدارك و اسناد کلیه-3

ـستفاده یا انتشار و الانتق حق پیمانکار و شده تلقی محرمانه کارفرما نظر از نباشد، یا باشد قرارداد موضوع با رابطه در ـمام از ا ـسمتی ـیا ت  از ق

   نخواهند داشت.در هیچ زمانی  کارفرمابدون مجوز کتبی از  آنها را

ـکاردر رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه  هاي کارفرما و کلیه واگذاري، تجهیزات دستگاهها ،حفاظت از محل -4 ـظت  پیمان ـبراي حفا

   .می باشد پیمانکارهنگام استفاده بر عهده در پیمانکارخسارات و ضرر و زیان هاي وارده به محل مورد استفاده جبران کلیه ،ضامن است مزبور

    .پاسخگویی به شکایات پرسنل تحت امر شرکت طرف قرارداد در هر مرجعی با پیمانکار است -5

  .معرفی شده می باشدما که بصورت کتبی از طرف کارفربا ناظر و تعامل موظف به همکاري  پیمانکار  -6

 ، هرگونه تبعات و خسارات متوجهپیمانکاردر صورت عدم رعایت نظامات دولتی و استانداردهاي الزم از ناحیه پرسنل ابواب جمعی -7

  پاسخگو خواهد بود. و و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می کندمی باشد  پیمانکار

هر یک از  رداد را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور کامل اطالع داشته و نسبت به اجراياقرار می نماید که موضوع قرا پیمانکار -8

  تعهدات خود نمی تواند از عذر عدم اطالع استفاده نماید.

  بکارگیري اتباع خارجی توسط پیمانکارممنوع می باشد.-9

  بصورت مکتوب اطالع دهد. کارفرماروز به  7موظف است هرگونه تغییرات در شرکت یا موسسه را ظرف مدت پیمانکار-10

ـبر  وبرنده مناقصه واگذاري  ملزم به بکارگیري و استفاده از نیروي تخصصی  بر اساس شیوه نامه  ابالغی دانشگاه می باشد. -11 ـست  ـمی بای

ـضاء اقدام نمای شدهاساس شیوه نامه ابالغی دانشگاه  براي انجام و بکارگیري پرسنل مورد نیازي وارائه خدمات امور یاد  د. الزم به ذکر است ام

                                                          اسناد مناقصه در حکم اطالع شرکت کننده از دستور العمل واگذاري خدمات سالمت و شیوه نامه مذکور می باشد.

ـهد است براي انجام بهینه  موضوع قرارداد دوره آموزش شرکت موظف -12 ـیین خوا ـما  تع ی بدو خدمت که مدت آن حسب صالحدید کارفر

ـطرف  شد را برگزار نماید. بدیهی است مدت مذکور جزو زمان قرارداد نبوده و وجهی نیز بابت آن بازه به شرکت پرداخت نمی گردد  و شرکت 

  رارداد پاسخگو خواهد بود. قرار داد  از بابت حقوق و مزایاي پرسنل تحت پوشش در آن مدت زمانی،  مثل تمام مدت ق

انتخاب و بکارگیري کارکنان برنده مناقصه پس از تایید توسط واحدهاي ذیربط دانشگاه (هسته گزینش ،حراست و ...) انجام خواهد شد  -13

ـید ـفی نما ـصه و در صورت عدم تایید، شرکت برنده موظف می باشد بدون وقفه در انجام کار , نیروي واجد شرایط دیگري را معر ـنده مناق . (بر

   می بایست همواره تعدادي نیروي انسانی مورد تأیید بعنوان جایگزین در اختیار داشته باشد)

ـبا  -14 ـکت  ـشرکت و اتی ـصوص  کلیه پرسنل برنده مناقصه در محل خدمت بایستی بر اساس نظر کارفرما  لباس کار متحدالشکل و آرم مخ

   مشخصات کامالً خوانا داشته باشند .
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یمانکار و نیروهایش موظفند شئونات و اخالق اسالمی وکلیه مقررات اداري دانشگاه را رعایت نمایند. و همچنین متعهد به رعایت نکات پ -15

  ایمنی، امانتداري،حفظ اسرار مراجعین و رازداري می باشند.

ـقانونی نیروهاي برنده مناقصه پرسنل ایشان بوده و هیچ گونه رابطه استخدامی با واگذار کن -16 ـقات  ـحق و حقو نده ندارند و پرداخت کلیه 

  ایشان بر عهده برنده مناقصه می باشد. دستگاه مناقصه گذار نیز هیچ تعهد در قبال استخدام ایشان تحت هر عنوانی ندارد .

ـسعی  برنده مناقصه ملزم و متعهد به رعایت کلیه مقررات و قوانین کار در مورد پرسنل خود بوده و پرداخت تمام -17 ـحق ال حقوق قانونی و 

کارکنان از قبیل دستمزد روزانه،کمک هزینه مسکن، خواربار،عائله مندي، بن کارگري، عیدي، سنوات، نوبت کاري ، جمعه کاري, سختی کار، 

ـسال  ـشورایع  97خرید مرخصی ، لباس ، اضافه کار و سایر مزایاي  پرسنل خود را برابرحقوق ودستمزداعالم شده براي  ـسط  ـمد تو ـکار  الی 

   نظرقرارداده و قیمت خود را بر مبناي موارد مذکور و کلیه حقوق قانونی  پرسنل مندرج در قانون کار لحاظ و ماهیانه پیشنهاد نماید .

ـسئولیت  -18 ـنه م ـضایی و هرگو ـظامی، ق ـقوقی، انت ـقب ح ـبوده. عوا کلیه پرسنل برنده مناقصه باید از پوشش بیمه عمر و حوادث برخوردار 

 ري ناشی از حوادث درمحل کار و جبران خسارات وارده به عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی ندارد.دیگ

  برنده مناقصه باید در خصوص حداکثر ساعت بکارگیري هر فرد در ماه مطابق با قوانین کار عمل نماید. -19

 ایست طبق وظایف  تعریف شده انجام وظیفه نمایند.کلیه افراد به کار گیري شده توسط برنده مناقصه می ب-20

ـکه -21 برنده مناقصه متعهد است در خصوص بکارگیري تعداد پرسنل مورد نیاز در هر شیفت و بر اساس نظر کارفرما به گونه اي عمل نماید 

میزان دوهزارودویست ساعت درماه براي  شیفت کاري درماه که تقریبا به 732. ضمنا موظف است حدود در کارها نگردد.  این امر باعث رکود 

  هرکدام از بیمارستانها پیش بینی گردیده است .برنامه ریزي نماید.

  افراد به کارگیري شده نباید در هیچ یک از دستگاه هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی استخدام باشند. -22

ـمدت در صورت عدم رضایت مناقصه گزار از پرسنل تحت پوشش برند -23 ـظرف  ـساعت  48ه مناقصه ،برنده مناقصه موظف است حداکثر 

  پرسنل جایگزین دیگري بر اساس مفاد تعیین شده بنده هاي فوق الذکر معرفی نمایید . 

ـهاي  -24 ـستورالعمل  ـشنامه ود ـماعی وسایربخ برنده مناقصه موظف است حقوق و مزایاي ماهیانه پرسنل خودرا برابر قانون کار و امور اجت

   ره و پس از تایید لیست بیمه توسط دانشگاه به حساب ایشان پرداخت نماید.صاد

  دانشگاه درخصوص کسورات فوق هیچگونه تعهدي ندارد.کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه ومالیات وغیره به عهده برنده مناقصه می باشد و -25

کارکنان دولت در معامالت دولتی باشند. مشمولین منع مداخله در پیشنهاد دهنده و عوامل ایشان نباید مشمول قانون منع مداخله  -26

   . معامالت دولتی حق شرکت در مناقصه را نخواهند داشت و در صورت اثبات ، سپرده شرکت در مناقصه به نفع دانشگاه  ضبط خواهد شد

ـثر به پیشنهادات مشروط ، مبهم , مخدوش ، فاقد سپرده ، ناقص و پیشنهاداتی که بعد  -27 ـیب ا ـگردد، ترت ـیل  ـقرر تحو از انقضاء مهلت م

   داده نخواهد شد .

  برنده مناقصه به هیچ وجه حق واگذاري مورد پیمان را بصورت جزء یا کل مشاعا یا مفروزا به دیگري ندارد.  -28

  کلیه اسناد ومدارك مناقصه باید توسط افراد داراي امضاي قانونی شرکت مهر وامضاء گردد.-29

  وازم اداري مصرفی در محل کار (بیمارستان) به عهده کارفرما می باشد.تامین کلیه ل-30

ـجداول   -31 ـفق  ـگري و ـشی  برنده مناقصه می بایست انجام موضوع قرارداد را براي قسمت مستند اسناد حق العالج درمانی ، پذیرش ، من

  وظایف تعیین شده در این قراداد انجام نماید .

  ذهاب و غذاي پرسنل تحت پوشش شرکت بعهده برنده مناقصه می باشد.هزینه ایاب و  -32

پیشنهاد دهنده می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل و موقعیت بازدید و ابهامات خود را رفع نموده و به وظایفی که عهده دار خواهد -33

  بود . شد، آشنایی کامل داشته باشد . بدیهی است عذر عدم اطالع مورد قبول نخواهد
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ـعادل   -34 ـلغ 10برنده مناقصه مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و  بعد از اعالم دانشگاه نسبت به تسلیم تضمین انجام تعهدات م ـصد مب در

ـقرر، کل قرارداد مطابق آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه اقدام نماید. در صورت تأخیر در ارایه تضمین انجام تعهدات پس از انقضاء مهلت م

   دانشگاه بالفاصله سپرده شرکت در مناقصه ایشان را ضبط و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد .

ـیاتی در -35 ـمور مال ـسازمان ا ـماعی و  ـتأمین اجت برنده مناقصه موظف است نسبت به ارائه رسید حق بیمه و مالیاتهاي پرداختی از سازمان 

ـئه پایان هر ماه طبق لیستی که به تایید نماینده دان شگاه رسیده است ، اقدام نماید . بدیهی است هر نوع پرداخت ازطرف دانشگاه منوط به ارا

  لیستهاي مذکور خواهد بود. ضمنا در لیست بیمه عنوان شغل افراد می بایست مطابق با فعالیت ایشان قید گردد.

ـماعی،  تضمین انجام تعهدات و ضمانت حسن انجام کار در پایان قرارداد پس از تسویه -36 ـتأمین اجت ـسازمان  ـبا  ـصه  ـنده مناق ـساب بر ح

   سازمان امور مالیاتی و ارائه تسویه حساب پرسنل با شرکت وسایرتأییدیه هاي الزم مسترد خواهد شد .

ـنایی -37 ـحداقل توا ـستی  ـمی بای ـکار  ـماه ، پیمان ـیان هر ـکار درپا باتوجه به نوسان تخصیص اعتبارات واحتمال عدم پرداخت مطالبات پیمان

ـهیچ  ـها  ـنه  ـسنلی وهزی ـهاي پر پرداخت سه ماه حقوق ومزایاي کارکنان تحت پوشش خود را داشته باشد ودرصورت هرگونه تاخیر درپرداخت

ـلغ  ـخت مب ـکه پردا ـصورتی  ـنابراین در ـشد. ب گونه عذري از پیمانکار پذیرفته نخواهدشد وکلیه مسئولیت هاي مربوطه برعهده پیمانکار می با

ـبه قرارداد از طرف کارف ـظف  ـکار مو ـشد وپیمان ـهد  رما به پیمانکار به هردلیل به تعویق افتد هیچگونه خسارتی بابت آن به پیمانکار داده نخوا

   انجام کلیه تعهدات مندرج درقرار داد می باشد.

ـعد از  چنانچه هرگونه مشکل قانونی و یا اثبات جعلی بودن و یا خالف واقعیت در اسناد و مدارك ارسال شده توسط شرکت-38 ـیا ب ـبل و  ق

ـق ـعد از انع ـیا ب اد انعقاد قرارداد مشاهده و یا اثبات گردد. دانشگاه (کارفرما)مختار است به صورت یکطرفه سپرده شرکت در مناقصه را ضبط و 

ـین قرارداد می تواند قرارداد را لغو و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات شرکت را ضبط نماید.و شرکت حق هرگونه طرح دعوي و اعتر اضی را در ا

  زمینه از خود سلب می نماید.

ـصه -39 ـنده مناق ـکرد بر ـحاء از عمل ـحوي از ان در صورتیکه برنده مناقصه به یک یا بخشی از تعهدات خود عمل ننماید و یا ناظر دستگاه به ن

ـیره رضایت نداشته باشد پس از دو اخطار کتبی و عدم تمکین ایشان، قرارداد به صورت یک طرفه و بدون رعای ـضایی, اداري و غ ت تشریفات ق

فسخ و کلیه تضمینات ضبط و خسارت وارده به تشخیص دانشگاه از برنده مناقصه مطالبه خواهد شد. و برنده مناقصه حق هرگونه اعتراضی را 

  در این خصوص از خود سلب می نماید.

ان بیمه تامین اجتماعی را پس از تایید امور مالی واحد پیمانکار متعهد است به صورت ماهانه فایل تنظیم شده جهت ارائه به سازم -40

بارگذاري   //:hrcompany.behdasht.gov.ir httpمربوطه همزمان در سایت اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع به آدرس 

ی مورد نیاز را وارد نماید.ضمنا پیمانکار می بایست قبل از شروع به کار فهرست اطالعات کلیه کارکنان را جهت نموده و اطالعات تکمیل

بکارگیري موضوع قرارداد،به مدیریت منابع انسانی دانشگاه ارایه نماید.ضمنا هرگونه پرداخت صورت وضعیت منوط به تایید مدیریت محترم 

  مذکور خواهد بود. منابع انسانی مبنی بر انجام امور

پیمانکار متعهد و موظف به اجراي کلیه تعهدات و اجراي تمام بندهاي مفاد قرارداد، شرایط عمومی و اختصاصی وکلیه  -41

پیوستها، استانداردها، بسته هاي خدمتی اعالمی از طرف کارفرما و ...که جزء الینفک قرارداد بوده می باشد. و هرگونه  جداول و

  .به هر نحوي را از خود سلب و ساقط می نمایداعتراض بعدي 

شرکت مکلف به تسویه حساب با نیروي  مورد رضایت کارفرما نباشد چنانچه عملکرد نیروهاي شرکت درطول قرارداد-42

  موردنظرخواهد بود.

وده است کل در صورتی که مشخص شود کسورات اعمال شده توسط سازمانهاي بیمه گر بعلت قصور شرکت یا کارکنان آن ب-43

  مبلغ کسورات از حق الزحمه شرکت کسر می شود.

در صورتی که عملکرد شرکت یا کارکنان آن باعث عدم شناسایی یا عدم وصول درآمدي از بیماران گردد کل مبلغ از حق -44

  الزحمه شرکت کسر خواهد گردید.
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  فزایش یا کاهش دهد . ا %25کارفرما(دانشگاه) مجاز است حجم و مقدار موضوع قرارداد را تا  -45

چنانچه هرگونه تغییراتی در قوانین و مقررات،مصوبات و تصمیمات و یا سایر دستورالعمل هاي الزم االجرا در طول مدت زمان -46

برگزاري و انجام مراحل مناقصه و بعد از آن و اعالم برنده مناقصه و عقد قرارداد و... اعالم گرددبرابر مقررات قانونی دانشگاه 

کارفرما)مختار است بدون پرداخت هیچگونه وجهی بابت خسارت و... در صورت صالحدید نسبت به اعمال تغییرات (لغو یکجانبه (

مناقصه،افزایش و یا کاهش و یا تعدیل و فسخ یکجانبه قرارداد) اقدام نماید.و شرکت طرف قرارداد حق هیچگونه اعتراضی را ندارد 

  اید.                                                                       و این امر را از خود سلب می نم

پیمانکار  ملزم و متعهد به رعایت کلیه مقررات و قوانین کار در مورد پرسنل خود بوده و پرداخت تمام حقوق قانونی و حق -47

  مندي، بن کارگري، عیدي، سنوات، نوبت کاري ، جمعه السعی کارکنان از قبیل دستمزد روزانه،کمک هزینه مسکن، خواربار،عائله 

ســال  بــراي   97کاري, سختی کار، خرید مرخصی ، لباس ، اضافه کار و سایر مزایاي  پرسنل خود را برابرحقوق ودستمزداعالم شده 

ســنل  قــانونی  پر کــار توسط شورایعالی کار مد نظرقرارداده و قیمت خود را بر مبناي موارد مذکور و کلیه حقوق  قــانون  نــدرج در  م

  لحاظ و پیشنهاد نماید .

  )تعهدات کارفرما:6ماده 

  کارفرما موظف است جهت موضوع قرارداد یک یا چند نفر را بعنوان ناظر به طرف قرارداد به صورت کتبی معرفی نماید. -1

د قرارداد صورت خواهد نظارت برعملکرد شرکت طرف قرارداد براساس چک لیست هاي تنظیمی توسط ناظر قرارداد و مفا-2

  پذیرفت.ضمنا وظایف ناظرقراردادبشرح ذیل می باشد:

  نظارت دقیق  برعملکرد شرکت و نیروهاي آن طبق مفاد قرارداد منعقده  -الف

  نظارت بروضعیت حضوروغیاب نیروهاي مذکور-ب

  نظارت برنحوه عملکرد نیروهاي یاد شده ا ز طریق چک لیست-ج

  رداختی همچنین بیمه نیروهاي موصوفنظارت برمیزان و نحوه پ-د

  نظارت برحسن اجراي قوانین ومقررات مربوطه -ه

بــه ناظر : 1 تبصره کــارکلیه تذکرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق کارفرما  مــود و از پیمان هــد ن بــالغ خوا بــه ا نــه مکات هرگو

  خودداري می نماید.پیمانکارمستقیم با 

  قرار دهد. پیمانکاردر اختیار موضوع قرارداد العات الزم را جهت انجام خدمات می شود اط کارفرما متعهد -3

  ) سایر شرایط قرارداد :7ماده 

  به شرح ذیل خواهد بود .ناظر کسرکلیه کسورات قانونی وبا تاییدو پس از ارایه صورت وضعیت توسط پیمانکار پس از پیمانکارها به کلیه پرداختی-1

  مبلغ ماهانه قرارداد . %100یاز چک لیست درصد امت100تا  90*کسب 

   مبلغ ماهانه قرارداد . %90امتیاز چک لیست  درصد  80تا  89*کسب 

  مبلغ ماهانه قرارداد . %80امتیاز چک لیست  درصد  70تا  79*کسب 

  مبلغ ماهانه قرارداد . %70امتیاز چک لیست  درصد  60تا  69*کسب 

موجب لغو قرارداد وضما نت حسن انجام کار به نفع دانشگاه ضبط خواهد %60هد شد وکسب دودوره امتیاز زیر به پایین وجهی پرداخت نخوا%59*کسب 

  شد .

مــی  -2 نــد اعال نحوه جذب و بکارگیري نیروهاي معرفی شده توسط پیمانکار( شرکت طرف قرارداد)، طبق شیوه نامه داخلی و فرآی

  از سوي دانشگاه(کارفرما) خواهد بود.

و بر اساس کند و مشکالتی ایجاد نماید بر اساس گزارش ناظر قرارداد کار در انجام خدمات در موعد مقررکوتاهی پیمان چنانچه - 3

  عالوه برجبران خسارت از محل تضامین و دیگر پرداختهاي پیمانکاربه روشهاي ذیل عمل می گردد:چک لیست 

  نه قرارداد .مبلغ ماها %90امتیاز چک لیست  درصد  80تا  89*کسب در مرحل



7 

 

ـقرارداد  10ه اول تذکر کتبی، در مرحله دوم  ـهد،  درصد از رقم مورد تعهد کسر شده، در مرحله سوم ضمن ضبط ضمانت نامه حسن انجام تع

  به طور یکجانبه از سوي طرف اول فسخ می گردد و  طرف دوم حق هیچگونه اعتراض و شکایتی در این زمینه را نخواهد داشت.

  حسن انجام کار منوط به ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی و رضایت ناظر قرارداد می باشد.ضمانت نامه  %10 آزاد سازي -4

   :قرارداد شرایط فسخ ) 8ماده 

کارفرما می تواند در صورت تغییر قوانین ومقررات،حسب الزامات قانونی با اعالم کتبی به پیمانکار ، قرارداد منعقده را -8-1 

  فسخ نماید.بصورت یکجانبه 

کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده و یا در نحوه انجام کار پیمانکار،در صورتی که کارفرما تشخیص دهد -8-2

در جهت جلوگیري از تضییع حقوق دستگاه کارفرما می تواند قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز زند 

حق هیچگونه اعتراضی  پیمانکارداد و اخذ خسارت طبق مقررات مربوطه و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و نسبت به فسخ قرار

                                                                                                                                                        د.                                                                                                                           را ندار

یا  لف یا ایرادي مشاهده نمود ونا به تشخیص خود تخکارفرما بدلیل عدم رضایت از پیمانکار به هر دلیل و یا ب چنانچه- 8-3

حق فسخ این قرارداد را به طور ،که استمرار مشارکت به صرفه،صالح و مصلحت (دولت) نیست،صرفاً بنا به تشخیص تشخیص داد

  در این خصوص قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و کارفرما مراجع ذیصالح دارد و تشخیص  یکجانبه و بدون انتظار هیچ حکمی از

  

و  حق فسخ قرارداد مذبور را به هیچ عنوان ندارد و حق هر گونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب پیمانکاراالجرا ء است و الزم 

  .می نماید ساقط

  ) حل اختالف :9ماده

یــک  اعم از اینکه مربوط به اجراي عملیات موضوع قرارداد و یا تغییر ودر صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد  تفسیر هر

حــل از موارد شرایط آن باشد  صــورت  یــن  یــر ا شــد ،در غ هــد  موضوع بدوا از طریق مذاکره و به نحو مسالمت آمیز حل و فصل خوا

طــرف  آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه خواهد بود. 94اختالف به عهده کمیته موضوع ماده  کــه از  فــر  ســه ن حــداقل  کــب از که مر

  خواهد شد مطرح می گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون الزم االجرا است. کارفرما(رئیس موسسه)تعیین 

  :قراردادنشانی طرفین )10ماده

لــوم  معاونت توسعه مدیریت و منابع -ساختمان البرز –بلوار آیت ا... بهجت  -شهرك البرز -شاهرود :کارفرما نشانی -1 شــگاه ع دان

   32392817تلفن  - شاهرود یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک

  ...........................................................................................................................................: پیمانکارنشانی  -2

قــی طریق نشان ارسال مراسالت از منزله اقامتگاه قانونی طرفین ومکاتبات رسمی وه هاي فوق ب نشانی قــانونی تل لــذکر  فــوق ا یهاي 

بــالغ 48شود درصورت تغییرنشانی طرفین موظفند ظرف  می هــا ا مــه  یــه نا ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیراینصورت کل

  شده تلقی وعذر عدم اطالع پذیرفته نمی شود . 

  نسخه حکم واحد دارد.  هس هر تنظیم گردیده کهتهیه و یکسان نسخه سه در ماده و 10 صفحه و 7 این قرارداد در

  

    کارفرما:                             پیمانکار:                                                                                                                   
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