
و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان انشگاه علوم پزشكيد
دانشجويي فرهنگيمعاونت  

 مورد قبول است تماماً.قرائت شد

و امضا مدير عامل شـــركت  مهر

و مشـاركت بخـش و به منظور توسـعه و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان در نظر دارد با توجه به مجوزهاي صادره دانشگاه علوم پزشكي

، و كارورزامور اياب وذهاب خصوصي ، از طريق مناقصهبا، را دانشجويان كارآموز بـه اشـخاص عمومي مشخصات مندرج در شرايط اختصاصي

؛  و صالحيتدار واگذار نمايد ، نسبت به شركت در مناقصه و ساير اسناد لذا از اشخاص واجد شرايط دعوت مي شود با توجه به متن اين آگهي

.ارائه پيشنهادات خود اقدام نمايند 

:نحوه دريافت اسناد مناقصه

:مي توانند به طريق زير اقدام نمايند10/05/96لغايت07/05/96متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ

و چاپ اوراق مناقصه بر روي كاغذهاي)www.lums.ac.ir:به نشاني(مراجعه به سايت دانشگاه .تكروA4و دريافت

:نحوه ارائه پيشنهادات

و ساير اسنا دانشـگاه واحد حراستبه)15ساعت(22/05/96لغايت پايان وقت اداري روز11/05/96د مناقصه در مهلت زماني پيشنهادات

. تحويل داده مي شود 

سـوم حـوزه طبقـه–2ساختمان شـماره–ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خ معلم-خرم آباد: دانشگاه واحد حراست نشاني(

)رياست

و امضاء شود:1نكته ، مهر . اسناد مناقصه بايد توسط متقاضي

، به سايت دانشگاه مراجعه نمايند:2نكته ، تا روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات .الزم است متقاضيان عزيز

و مكان افتتاح پاكات دريافتي :زمان

، ابتدائاً روز ؛ علـي11: ساعت-24/05/96زمان پيش بيني شده جهت افتتاح پيشنهادات ، ليكن اين زمان ممكن اسـت تغييـر يابـد مي باشد

، مي توان با شماره تلفن  .تماس حاصل نمود066-33314618ايحال جهت اطالع از زمان افتتاح پاكات

ب: مكان معاونت توسعه-2طبقه–1ساختمان شماره–ستاد دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان:ه نشاني سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه

و منابع  .مديريت
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"ها كارآموزي وذهابابياو شرايط مناقصه فرم مشخصات"
و خدمات بهداشتي درماني:گذار مناقصهدستگاه-1  لرستان استان دانشگاه علوم پزشكي

و كارورزدانشجويان وذهاب اياب: موضوع مناقصه-2 و روستاييها بيمارستاندانشجويي به مقصد هاي خوابگاه مبدأاز كارآموز و مراكز بهداشتي درماني شهري

وو مراكز بهداشتي درمانيها بيمارستانبه مقصد دانشجويييهايكارآموزوها كارورزي وذهاب اياب:شامل. استمناقصه پيوست اوراقبر اساس:حجم كار-3 شـهري

از روستايي  استانداخل هاي كارخانهو مراكز صنعتيو بازديد

و غيره،اتيمال،مهيب پرسنلي، هاي از هزينهاعمهانهيهز كليهشامل: قيمت پيشنهادي-4 .استاجاره وسايط نقليه مورد نياز

:براي شركت در مناقصهمدارك مورد نياز-5

در شركتاساسنامه-1-5 .استمورد نياز فوقيها رشتهكه حاوي شرح فعاليت

 مبني بر ثبت شركت روزنامه رسميآگهي-2-5

 روزنامه رسمي آخرين تغييرات-3-5

و امور اجتماعي استان تعيين صالحيت معتبرارائه برگ-4-5 .از اداره كار

و امضا مدير عامل شركت شرايط مناقصهاوراق-5-5 .ممهور به مهر

از-6-5 .آباد خرمشهرستان راني بوس مينيو راني اتوبوسسازمان تأييديه

.)شوديمدر شرايط مساوي به عنوان اولويت محسوب( وذهاب ايابدر انجام امور حسن سابقهيهايگواه-7-5

.تماس پيمانكار به همراه شماره تلفن آدرس دقيق-8-5

و امضا مدير عامل شركتدييتأبا(95و94 در سالحساب فعال شركت به تفكيك ماه بانكي هاي حساب صورت-9-5 و ممهور به مهر .)بانك

)95تا92سال(رياخسال در چهاربا مشخص بودن ميزان ماليات پرداخت شده مالياتي اظهارنامه-10-5

است31/6/97لغايت1/7/96 تاريخاز يك سالمدت قرارداد-6
و-7 و تحويل مداركو مشخصات شرايط اسناد مناقصهمحل فروش
به-1-7 .است www.lums.ac.ir آدرسمحل فروش اوراق مناقصه از طريق سايت اينترنتي دانشگاه

.باشدمي33314618تلفن حراستواحد،سوم طبقه2خيابان معلم، ستاد دانشگاه علوم پزشكي لرستان ساختمان شماره آباد خرممناقصهيها پاكتمحل تحويل-2-7

و پيشنهاد خود را در قالبيستيبايم كنندگان شركت-3-7 و به شرح پاكت3مدارك .ستاد دانشگاه نمايندواحد حراست تحويل زمانهمذيل تهيه

:حاوي)پاكت الف

 ريــــــــــال 000/350/178 در مناقصــــــــــه كــــــــــه ميــــــــــزان ســــــــــپرده شــــــــــركت در مناقصــــــــــه مبلــــــــــغ تضــــــــــمين شــــــــــركت-1

مل 0110901516007 به حساب شمارهيستيبايمكه است و فيش صـاحب حسـاب در پاكـت لرستان به نام دانشگاه علوم پزشكي)سيبا(ي نزد بانك مـدارك ارسـالالـف واريز

.شود

كدپســتي-14000282251شناســه ملــي-411199958955كداقتصــادي دانشــگاه-ir 760170000000110901516007شــماره شــبا
6813833946 

سيبا بانك ملي بنام درآمدهاي 2178354904003 ريال مي باشد كه به حساب شماره000/300هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ-2
 اختصاصي دانشگاه واريز واصل فيش آن را در پاكت الف قرار دهند

و مدارك: حاوي)پاكتب .5بند مطابقپيمانكار اسناد

يا پيشنهاد واضح قيمتيحاو) پاكتج و و شرط و قيد .خوردگي قلمدر برگ مخصوص پيشنهاد قيمت پيوست اوراق مناقصه بدون هرگونه ابهام

انعقاد قرارداد-8
ياپس از ابالغ كتبي شخصاً يك هفته برنده مناقصه ملزم است حداكثر ظرف مدت-1-8 بانكي به مبلغ ده درصـد كـل نامه ضمانتنسبت به ارائه االختيار تاممعرفي كتبي نمايندهباو

و سپرده شركت در مناقصه به نفع اين صورت در غيرو امضا قرارداد اقدام نمايد سالهيكمبلغ  و با نفر دوم قرارداد گذار مناقصهانصراف محسوب .شد منعقد خواهدضبط

و يا با معرفي كتبي نماينده فرصت خواهد داشت پس از اعالميك هفته نفر دوم برنده مناقصه نيز مانند نفر اول-2-8 ايـن اقدام به انعقاد قرارداد نمايـد در غيـر االختيار تامكتبي خود

شد صورت .سپرده وي نيز به نفع دانشگاه ضبط خواهد

و اعالم خواهد گرديدها پاكتبرنده مناقصه حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ افتتاح-3-8 .تعيين

و دوم پس از تعيين برنده مناقصه مستردجزبهدر مناقصه كنندگان شركتسپرده-4-8 .گردديمنفر اول
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مي با توجه به اين-5-8 و يا عضو هيئت مديره و ذهاب معاونت كه هر شركت اعم از عنوان شركت،مديرعامل تواند در يكي از دو موضوع مناقصه اياب
و ذهـاب و دانشـجويان دانشجويي فرهنگي برنده شود لذا به اين منظور ابتداء پاكـت پيشـنهاد قيمـت شـركت كننـدگان در مناقصـه ايـاب كاركنـان

مي غيركارآموز و كـارورز نيـز پيشـنهاد قيمـت داده برنده اين مناقصهچنانجه شركت. شود باز و ذهاب دانشجويان كـارآموز در مناقصه دوم يعني اياب
ك باشد پاكت پيشنهاد قيمت ايشان و كارورزيوارآمدر مناقصه شد زيها . باز نخواهد

گذار مناقصهاختيارات دستگاه-9
و امضاءو فاقدمشروط،مخدوش،مبهم هاي پيشنهادبه گذار مناقصهدستگاه-1-9 و نداشتن مهر و فاقد برگ شرايط مناقصه و مختار در قبول يـاها برگسپرده ترتيب اثر نخواهد داد

.است هاي پيشنهادرد 

و پيشنهاد قيمت برنده مناقصه بخش هاي پاكت گذار مناقصهدستگاه-2-9 ك دانشجوياناسناد .باز نخواهد كردها كارآموزيبخش در مناقصهرا كاركنانو ارآموزغير

:حجم كار-10ماده
و بوعلي به مقصد بيمارستان شهيد رحيمي ICMدوره دانشجويان وذهاب ايابارائه خدمات-1-10  از خوابگاههاي گلستان

از وذهاب ايابارائه خدمات-2-1 و كارآموز قبـل از دانشـجويان كـه نحـوي بـهو بـالعكس آباد خرمسطح شهر هاي بيمارستاندانشجويي به مقصد هاي خوابگاهدانشجويان كارورز

و شـهيد رحيمـي شهداي عشاير هاي بيمارستانمعاونت واقع در بخش اداري سرويس سلفبه دليل استفاده دانشجويان از ضمناً. حضور داشته باشند در محل بيمارستان30/7ساعت 

و كمالوند طبق برنامه ابالغي امور هاي خوابگاهبرگشت از اين مكان به سمتر سرويسپيمانكاالزم است و مجتمع گلدشت ضـميمه اوراقدر.در نظر بگيرد وذهاب ايابدانشجويي

ووسايل نقليه مورد نوع مناقصه به تعداد حدودي، به هذا علي.جهت برآورد قيمت اشاره شده استهاآننحوه تردد نياز سـرويس طبـق برنامـه ابالغـي مـديريت ارائـه پيمانكار متعهد

و چنانچه نياز به وسيله نقليه ديگري باشد پيمانكار موظف به  و از اين بابتنيتأمدانشجويي بوده .مبلغي پرداخت نخواهد شدبوده
 بر اساس برنامه ابالغي دانشكده پزشكي شونديماعزام پزشكي اجتماعيدانشجويان پزشكي كه جهت كارورزي وذهاب اياب-2-10

و كارورزدانشجويان وذهاب اياب-3-10 ،يولوژيراد سالمت،اطالعاتيفناور عمومي، بهداشت،يا حرفه بهداشت مختلف نظير بهداشت محيط، هاي گروه كارآموز

و ابالغي تحصيلييها رشتهو سايرهيتغذ،يپرتوشناس ها كارخانه،روستاها،ها بيمارستانمحيط كارآموزي شامل(يراپزشكيپ بهداشت،يها دانشكدهبر اساس برنامه تنظيمي

)شوديممذكور تعيينيها دانشكدهتوسط ...و

و فاضـالب اسـتان، جنـب متـري،60دانشجويي شامل خوابگاه برادران بـوعلي واقـع در بلـوار هاي خوابگاه:توضيح بـرادران مجتمـع كمالونـد واقـع در پـرديس خوابگـاه امـور آب

ه خـواهران خواهران آزادگان واقع در كوي آزادگان دره گرم، خوابگاه خواهران گلستان واقع در انتهـاي خيابـان رازي جنـب معـاون تحقيقـات سـابق، خوابگـا خوابگاه دانشگاهي،

.شوديم اندازي راهبعداًكه هايي خوابگاهو در مجتمع گلدشت گلديس واقع انتهاي خيابان ناصرخسرو، خوابگاه خواهران شهيد مطهري واقع

نحوه پرداخت-11
بـه عنـوان نـاظر بخـش دانشـجويي در مجتمـع وذهـاب ايـاب كارشـناس امـور نت در مجتمع گلدشت، نماينده معاو( شركت در هر ماه توسط ناظرين عملكرد ليستچك-1-11

از) كمالوند و پس و بـه معـاون دانشـجويي فرهنگـي بـراي صـدورو مشخص شدن درصد قابل پرداخت از مبلغ ماهانه قرارداد، توسط مديريت امـور دانشـجويي تنظـيمدييتأتكميل

.گردديمدستورات بعدي تقديم

دو تعطيالت شاملعطيالتت-2-11 و تعطيالت-)در صورت وجود تعطيلي(ترم بين و مواقع بحـران از صـورتها كالستعطيالت نوروز و تعطيالت تابستان در پايان سال تحصيلي

شد.گردديموضعيت كسر  و پرداخت خواهد (در ايام مذكور درصد كار انجام شده محاسبه مبناي محاسبه عبارت است از تعداد روز ارائه خدمات ضرب در صـد تقسـيم بـر تعـداد.

)روز غير تعطيل ماه

و نحوه-3-11 و مبلغ پيشنهادي شركت در هر ماه به تأييد نمايندگان مبلغ قرارداد بيمـه(پس از پرداخت كليه كسورات قانوني واگذاركنندهپرداخت آن با توجه به موضوع قرارداد

.استتوسط پيمانكار برابر مقررات قابل پرداخت)و ماليات

و پيمانكار نباشدوضعيت ماه قادر به پرداخت صورت سهتا واگذاركنندهچنانچه-4-11 اقـدام بـهيا بهانـه پيمانكار متعهد شده است با هزينه خود برابر شرح وظايف بدون عـذر

و دهي سرويس از مجاز نيستنمايد  نامـه ضـمانت طبـق مفـاد قـرارداد، جـرائم ضـمن اعمـال اين صورتخودداري نمايد در غير دهي سرويسبه بهانه عدم پرداخت صورت وضعيت

.بانكي وي به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد

و مالياتبعد از اتمام قراردادستيبايمپيمانكار-5-11 و مفاصا حساب بيمه و مالياتي اخذ نموده ماه آخر مدت قرارداد منوط به پرداخت موارد الزحمهحقاز اداره تأمين اجتماعي

.استذكر شده 

در الزحمهحق-6-11 و كارورزدانشجويان وذهاب اياببر اساس تعداد وسيله نقليه مورد نياز برايو شهريور مرداد تير، هاي ماهپيمانكار و نظريه كارشناسي كارشناسان كارآموز

و متعهد دانشگاه شدو پرداختمحاسبه وذهاب ايابتوسط امور خبره .خواهد

و مزاياي كاركنان خود را برابر قوانين جاري شوديمپيمانكار متعهد-7-11 .پرداخت نمايد موقعبهجهت افزايش رضايتمندي حقوق

قراردادروش اصالح-12ماده
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تا در موارد ضروري نسبت توانديم واگذاركننده1-12 .افزايش يا كاهش دهد%25به تغيير ميزان كار با اعالن به شركت طرف قرارداد حجم معامله را

و رعايت مقررات عمومي شرايط اختصاصي را كه الزمردر صورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرا توانديم واگذاركننده-2-12 .نمايد به اين قرارداد الحاق دانديمداد

:تعهدات پيمانكار–13ماده
و غيره مربوط به قرارداد كسور قانونيپرداخت-1-13 .پيمانكار است به عهدهشامل ماليات بيمه

ازكه درصورتي-2-13 و غيـره،حجم كار،در مناقصه نسبت به مفهوم تمام يا قسمتي از مشخصات مناقصه كنندگان شركتهر يك و برگ شرايط مناقصـه ابهـام يـا شرح وظايف

را توانديمداشته باشد سؤالي و مدارك مناقصه پس از خريد اوراق مناقصه مراتب مي ضمناً.نمايند سؤال كتباًپس از دريافت برگ شرايط و پيمانكار اعالم نمايـد كـه كليـه شـرايط

و از اين بابت ميداني بازديد صورتبهمحيط كار را  و با علم كامل نسبت به پيشنهاد قيمت اقدام نموده و گونه هيچنموده  كارفرما نخواهد بود قبول قابليا بهانهعذر

از گذار مناقصهدر صورت نياز-3-13 و پس از انجام وسايط نقليه مورد اجاره در خارج از استانبراي استفاده بـر الزحمهحقتيمأمورپيمانكار موظف به تأمين وسيله نقليه بوده

شد اساس فاكتور .به پيمانكار پرداخت خواهد

در وانتقال نقل-4-13 و هـيچ دانشـجوييصندلي وسايل نقليـه مسـتقر دانشجويان در كليه مسيرها بايستي به نحوي انجام شود كه دانشجويان و يـا صـورت بـه شـده ايسـتاده در راهـرو

و از بابـت به عهده وسيله نقليه به تعداد كافيصيتخص.ورودي وسيله نقليه وجود نداشته باشد توسـط كارفرمـا بـه پيمانكـار پرداخـتيا نـهيهزمـازاد هـاي سـرويس پيمانكار بوده

.نخواهد شد

و بدون اخذ دستور از امور-5-13 و يا درخواست دانشجويان و يا پيمانكار بنا به ميل شخصي و يا مسيرها وذهاب ايابراننده .باشندينممجاز به تغيير ساعات تردد

و اخذ وسايل نقليه مورد نياز را به منظور به همراهسند يا فرم اجاره شوديمپيمانكار متعهد-5-13 را تحويـل يـك هفتـه قبـل از شـروع بكـار وذهـاب ايـاب اوليه از اموردييتأبازديد

و رانندهشرايط پليس راهوروسايل نقليه بايستي داراي كليه.نمايد ،و سرنشـين شـخص ثالـث مـهيب معاينه فني، متناسب با وسيله نقليه، از گواهينامهكليه مدارك را اعمستيبايمبوده

و كارت به ...و دفترچه تردد و در زمان بازديد .تصوير مدارك الزامي استليتحو.ناظر ارزياب برساند رؤيترا داشته

و غذا براي كليه كاركنان تحت پوشش-7-13 و يا مناقشـهكافي صدر سعهدارايو عوامل شركت بايستي رانندگان.استشركت برنده به عهدهتهيه يونيفرم بوده تا از بروز تشنجات

.جلوگيري شود

ودائمحضور كنديمتعيين وذهاب ايابكه امور هايي محليا ايشان موظف است در تمام طول قرارداد در محل االختيار تاممدير عامل شركت برنده مناقصه يا نماينده-8-13 داشـته

 انجام تعهدات شركت اقدام نمايد نسبت به

و-9-13 و اجراي قانون كار جمهوري اسالمي ايران و ساير قوانين موضوعهنيتأمشركت موظف به رعايت و مزاياي كارگران تحت پوشـش. استاجتماعي بـريسـتيبايمـ حقوق

.پرداخت شود گردديمدييتأآناليز حقوق كه توسط اداره كار اساس

و گونه هيچ-10-13 از طريق مقتضـي نسـبت بـه مـورديستيبايمفلذا پيمانكار،شودينمشرايط حاكم بر قرارداد پذيرفته،مقتضيات كار،عدم اطالع از حجمدر خصوصيا بهانهعذر

.مناقصه اشراف كامل يابد

و غيره باشد،حجم كار،پرسنليكار،اجاره وسايط نقليهيهانهيهزو محاسبه كليه دربرگيرندهستيبايمقيمت پيشنهادي-11-13 .تعميرات

و در صورت لزوم-12-13 .را داشته باشدهانهيهز ماه سه پرداخت حداقل شركت توان مالي براي انجام كار

و كارشناسي به عهده برنده مناقصه-13-13 .استهزينه چاپ آگهي

به-14-13 و نمايندگان حداقل يك هفته قبل از شروع بكار بايستي و در صـورت عـدم تأييـد گـذار مناقصـه كليه نيروهاي بكار گيري شده توسط پيمانكار اعم از رانندگان معرفـي

.ساعت نسبت به معرفي مجدد افراد واجد شرايط اقدام نمايد24نيروها پيمانكار موظف است ظرف مدت 

ياگونه تغيير در نوعهرستيبايمپيمانكار-14-13 يا جايي جابهو و يا كاركنانوسايل نقليه و بـه معاونـت دانشـجوييكتبـي صـورت بـه قـبالًراها ندهينماشركت اعم از رانندگان

.فرهنگي اعالم نمايد

و بيرونيكيفيت-15-13 و گذار مناقصهدييتأوسايط نقليه بكار گرفته شده بايستي بهو نظافت فضاي داخلي و قوانين جاري پلـيس راهنمـايي و مطابق با استانداردهاي موجود رسيده

تاريخ ساخت وسيله نقليه اعـم از اتوبـوساز.اقدام نمايددييتأساعت نسبت به معرفي مجدد وسيله نقليه مورد24، پيمانكار موظف است ظرفدييتأصورت عدمدر.رانندگي باشند

بي بوس مينيو   سال گذشته باشد7شتر از نبايد

را-16-13 و كلي به غير را ندارد صورتبهپيمانكار حق واگذاري كار .جزئي

و(افراد با صالحيتاز گردديممتعهد پيمانكار-17-13 و استفاده نمايد كه شئونات)متأهلاخالقي و ضـمن رعايـت احتـرام دانشـجويان اخالقـي ،اسـاتيد،اداري را رعايـت نمـوده

و در صورت بروز مشكل مراتب را كاركنان دانشگاه و بحث جدا خودداري نموده تا كتباًاز هرگونه مشاجره .آيد به عملالزميهايبررسبه معاون دانشجويي فرهنگي اعالم

و راديو باشند(پخش هرگونه موسيقي-17-13 و پخش از سـرويس كننـدگان اسـتفادهو در صـورت گـزارشمنـوعمدر حين انجـام وظيفـه) وسايل نقليه بايستي فاقد دستگاه ضبط

و جايگزينراراننده خاطي هر يك از موارد مطروحه پيمانكار موظف است در اسرع وقت برخالفمبني وذهاب اياب .نمايد تعويض

به-18-13 و سرمايشي مناسب، ستميس،كپسول اطفاء حريق استانداردوسايط نقليه به كار گرفته بايستي مجهز .باشند مناسب صندليروكش روي شيشه، پرده گرمايشي

و دخانيات در محل كار نيستند-19-13 .رانندگان به كار گرفته شده مجاز به استعمال سيگار



و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان انشگاه علوم پزشكيد
دانشجويي فرهنگيمعاونت  

 مورد قبول است تماماً.قرائت شد

و امضا مدير عامل شـــركت  مهر

ابالغـي بـوده كـه ايـنيهـا برنامـه پيمانكار موظف به اجراي.استدانشجويي مديريت وذهاب ايابابالغي اموريها برنامهبر اساس وذهاب اياب هاي سرويسساعت كار-20-13

بهها برنامه .داشته باشندتغييراتيممكن است در طول سالاضطراربنا

به گردديمپيمانكار متعهد-21-13 درهر دليل احتمالي اگر و بـدون، سـريعاً آيـد وجـود به روزانه نقص فني براي هر يك از وسايط نقليه دهي سرويساز ساعات مقرر هركدامو

از اين صورتدر غير ايجاد نگردد دهي سرويسآن اقدام تا خللي در امر فوت وقت نسبت به جايگزيني برابر بند تـذكرات بـا پيمانكـار رفتـار ليستچكبدون توجه به نمره كسب شده

.خواهد شد

به-23-13 دانشـگاه علـوم وذهـاب ايـاب با طرح ارائه شده امور15*40تابلوي كوچك فلزي يا نئوني به ابعاد تقريبي پيمانكار بايستي كليه وسايط نقليه به كار گرفته شده را مجهز

.نمايدو مقصد حركت مبدأو با مشخص نمودن پزشكي

و دهي سرويسبا گردديمپيمانكار متعهد-24-13 و پاسـخگوي اعتراضـاتاعتراضات دانشجويي جلوگيري كردهاز موقعبهمناسب و زمينه رضايتمندي دانشـجويان را ايجـاد نمايـد

و .باشد واگذاركننده قانوني دانشجويان

و بيمه،روغن،گازوئيل،پرداخت هزينه استهالك-25-13 و استرانندگان به عهده پيمانكار ...و حقوق رابطـه اسـتخدامي بـا دانشـگاه گونـه هـيچ پيمانكـار كاركنـانو راننـدگان

و مقررات حاكم بر مناقصات  و قرارداد صرفاً بر اساس قوانين و) پيمانكار(و رابطه شركت استندارند .است مستثنااز اين امر واگذاركنندهبا كاركنان خود تابع قانون كار است

مط-26-13 يك نسبت به فسخ قرارداد توانديم گذار مناقصهلوب در صورت عدم اجراي تعهدات پيمانكار به نحو نم به طور و پيمانكار حق اعتراض نداردجانبه اقدام .وده

،موافقـت در صـورت اطـالع داده تـا واگذاركننـده دو ماه قبـل مراتـب انصـراف خـود را كتبـاً بـهستيبايمپيمانكار به هر دليلي مايل به ادامه قرارداد نباشدكه درصورتي-27-13

و جايگزين واجد شرايطي را از طريق مناقصه انتخاب نموده بتواند مناقصه واگذاركننده و پيمانكـار وذهـاب ايـاب در امـوريا وقفـه كـه نحويبهجديد را برگزار نموده ايجـاد نگـردد

و  در غير ايـن صـورت نسـبت بـه ضـبط. ادامه دهد وذهاب ايابابالغي اموريها برنامهبرابر دهي سرويسموظف است تا شروع به كار پيمانكار جديد با همان شرايط قبل به خدمات

.سپرده حسن انجام كار وي به نفع دانشگاه اقدام خواهد شد

و نماينده سرويسستيبايمپيمانكار-28-13 و كه از طرف اين شورا با هماهنگي وذهاب اياببا شوراي صنفي دانشجويان  گـردديمـ بـه وي معرفـي مديريت دانشـجويي انتخـاب

.همكاري الزم را داشته باشد

و متعهددينمايمپيمانكار اعتراف-29-13 كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معـامالت دولتـي گردديمكه شرايط منع مداخله كاركنان دولت را رعايت نموده است

.نيستقانون اساسي 141اصلو 

و طبق برنامه ارائه شده توسط امورهاسيسروحركت-31-13 از وذهاب اياببا توجه به نياز دانشجويان ،هـا بيمارسـتان بـه سـمتو سطح شـهرها خوابگاهمديريت امور دانشجوئي

و روستايي مراكز و بالعكس خواهد بود بهداشتي درماني شهري

در نوبتدرها گروهبا توجه به احتمال برگزاري كارآموزي براي برخي-32-13 .استپيمانكار موظف به تهيه وسيله نقليه مورد نياز طبق برنامهها بيمارستانعصر

در هاي كالسبا توجه به احتمال برگزاري-33-13 برها مجتمعتئوري در بعد از ظهر .انتقال دهدها مجتمعخوابگاه به مقصد پيمانكار موظف است دانشجويان را عالوه

خسـارت وارده توسـط بـرآورد.اسـتو يا پيمانكار به اموال دانشگاه به عهده پيمانكار ندهينما وارده توسط عوامل شركت اعم از راننده،خسارات احتماليجبران مسئوليت-34-13

و متعهد دانشگاه  .استكارشناسان خبره

و نمايندگان وذهاب اياببا توجه به ثبت روزانه مشكالت توسط امور-35-13 به منظـور بررسـي وذهاب ايابو شركت در جلسات تنظيمي اموربه پاسخگويي فوريمتعهد پيمانكار

.باشنديمو حل مشكالت گزارش شده 

از-36-13 و يا متوالي براي طوربهنظارتي هاي ليستچكاز ميانگين امتيازات70كسب نمره كمتر و صدور تـذكر منجر به بار اول متناوب درصـد مبلـغ قـرارداد10كسـر كتبـي

و براي بار دوم و بار سوم تذكر كتبي20و كسرتذكر كتبي ماهانه تغيير رويه حاصل نشود بـا تـذكر چنانچه.شوديمماهانه قرارداددرصد مبلغ30و كسردرصد مبلغ قرارداد ماهانه

و  شد نامه ضمانتچهارم قرارداد لغو وپيمانكار به نفع دانشگاه ضبط خواهد .شوديممجدد پيمانكار در مناقصات دانشگاه خودداري شركتاز؛

و اقالم،دستمزد اعم از سوخت،) افزايش يا كاهش(خدمات ير قيمتيكارفرما در برابر تغ-37-13 و غير مصرفي مورد نياز شركت و پيمانكـار در پيشـنهاد ... مصرفي تعهدي نداشته

 قرار دهد مدنظررا مسائلتمامستيبايمقيمت 



و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان انشگاه علوم پزشكيد
دانشجويي فرهنگيمعاونت  

 مورد قبول است تماماً.قرائت شد

و امضا مدير عامل شـــركت  مهر

و وذهاب ايابمناقصه قيمت پيشنهادي براي شركت در و مراكزها بيمارستاندانشجويي به مقصد هاي خوابگاه مبدأ از كارآموزدانشجويان كارورز
 استان لرستان دانشگاه علوم پزشكي بهداشتي درماني

و حجم مفاد فوق را مطالعه نموده،هيكل: مدير عامل شركت: جانب اين كار

را ساير  حجم كار مورد اشاره در اوراق مناقصه را ماهيانه بـــه كنميمپيشنهادو با علم كاملام نمودهميداني بازديد صورتبهمقتضيات محيط كار

.وظيفه نمايمانجام):به حروف(الير:لغمب

و نام خانوادگي مدير عامل و امضاء-نام  شركت مهر



و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان انشگاه علوم پزشكيد
دانشجويي فرهنگيمعاونت  

 مورد قبول است تماماً.قرائت شد

و امضا مدير عامل شـــركت  مهر

و كارورزدانشجويان وذهاب ايابنظارتي ماهانه امور ليست چك  كارآموز

:بخش97/96:سال تحصيلي:عملكرد ماه

):به حروف(مكتسبه امتياز:نام مدير عامل:نام شركت

حداكثر عنوان شاخص
 امتياز

امتياز
 مكتسبه

.امتياز كسر شود3عدم اختصاص سرويس راه نيمهبه ازاي هر 35 وسيله نقليه به تعداد كافي تأمين

و مسيرهاي تردد بر اساس برنامه ابالغي  15 رعايت ساعات

و راننده طبق قوانين پليس راهور 5 مدارك مورد نياز وسيله نقليه

7 ايشان االختيار تامپيمانكار يا نماينده وقت تمامو حضور پذيري مسئوليت

و كيفيت وسايل نقليه و دروني 5 نظافت بيروني

 وضعيت فني وسايل نقليه
و برودتيپردهشيشه،هاالستيكاطفا حريق،كپسول:شامل5 كشي، سيستم حرارتي

 ......و

و يا نشانگر مشخصه 3 سرويس دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان آرم

و شوراي صنفي 3 همكاري پيمانكار با دانشجويان ناظر

و وجود صندلي كافي وذهاب اياب تفكيك  دانشجو ايستاده در راهرو سرويس وجود نداشته باشدكه طوري به5 دانشجويان بر اساس جنسيت

1
و تمامي و اداري توسط پيمانكار و( عواملرعايت شئونات اخالقي )ها رانندهنماينده

در عدم لباس فرم، پوشيدن برخورد مناسب،5 پخش موسيقي، رعايت ادب

و عدم برخورد با دانشجو،  ......مشاجره

و يا نماينده در4 خارج از ساعات اداري هاي برنامهمديريت حضوري وسايل نقليه در1 و اردوها براي انجام هاي برنامهحضور پيمانكار  الزم هاي هماهنگيفرهنگي

و1  ناظرين تأييدازپس3ها رانندهثابت بودن وسايل نقليه

5 انجام ساير تعهدات مطابق مفاد قرارداد1

 100 جمع كل1

 وذهاب ايابو ناظر امور كننده تنظيم
و نام و امضا-خانوادگينام  مـــــــهر



و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان انشگاه علوم پزشكيد
دانشجويي فرهنگيمعاونت  

 مورد قبول است تماماً.قرائت شد

و امضا مدير عامل شـــركت  مهر

:مورخه:موضوع قرارداد شماره وذهاب ايابامور الزحمهحقنحوه پرداخت

:نام مديرعامل:نام شركت

:درصد قابل پرداخت:ها ليستچكامتياز كسب شده از ميانگين

 درصد قابل پرداخت شرح رديف

درصد مبلغ ماهانه قرارداد 100 ماهانه هاي ليستچكاز ميانگين امتيازات 95- 100كسب نمره1  

ماهانه هاي ليستچكاز ميانگين امتيازات 90- 94كسب نمره2 درصد مبلغ ماهانه قرارداد98   

ماهانه هاي ليستچكاز ميانگين امتيازات 85- 89كسب نمره3 درصد مبلغ ماهانه قرارداد96   

ماهانه هاي ليستچكاز ميانگين امتيازات 80- 84كسب نمره4 درصد مبلغ ماهانه قرارداد94   

ماهانه هاي ليستچكاز ميانگين امتيازات 75- 79 كسب نمره5 درصد مبلغ ماهانه قرارداد92   

و كسر)بار اول( ماهانه هاي ليستچكميانگين امتيازات 70كسب نمره كمتر از6  درصد 10تذكر كتبي اول

و كسر)بار دوم( ماهانه هاي ليستچكميانگين امتيازات 70كسب نمره كمتر از7 درصد 20تذكر كتبي دوم  

و كسر)بار سوم( ماهانه هاي ليستچكميانگين امتيازات 70كسب نمره كمتر از8 درصد 30تذكر كتبي سوم  

)بار چهارم( ماهانه هاي ليستچكميانگين امتيازات 70كسب نمره كمتر از9
در ممنوعيت لغو قرارداد، شركت

و ضبط سپرده  مناقصات دانشگاه
 شركت

امــــــم وذهاب ايابكارشناس ناظر امور  ور دانشجوييــــدير
و نام خانوادگي و امضا-نام و نام خانوادگي مـــهر و امضا-نام  مهر



پزشكي علوم لرستاندانشگاه استان درماني بهداشتي خدمات و
فرهنگيمعاونت دانشجويي

ساعات و مسيرها تعدادترددجدول كارآموزهايسرويسو كارورزدانشجويان جدول.و قطعيصرفاًاين آمار و بوده پيمانكار اطالع .نيستجهت

آموزشيمبدأرديف ساعتگروه
حركت

ساعت
برگشت

نقليهمقصد وسيله نوع
نياز مورد

نقليه وسيله تعداد
نياز مورد

تردد نحوه

1
2

آزادگان دستگاهبوسمينيآبادخرمهايبيمارستان20/745/12هوشبريخوابگاه روزانهوبرگشترفتيك
دستگاهبوسمينيآبادخرمهايبيمارستان20/745/12عملاتاق روزانهوبرگشترفتيك

دستگاهبوسمينيآبادخرمهايبيمارستان20/745/12پرتوشناسي،تغذيه روزانهوبرگشترفتيك
دانشجويان دستگاهبوسمينيهابيمارستان15/1345/18عصرنوبتتمام روزانهوبرگشترفتيك

گلديس3 بهداشتيهابيمارستان15/745/12پرستاريخوابگاه مراكز دستگاهبوسمينيو روزانهوبرگشترفتيك
آزمايشگاهي4 علوم و بهداشتيهابيمارستان15/745/12مامايي مراكز دستگاهبوسمينيو روزانهوبرگشترفتيك
گلستان5 دستگاهاتوبوسآبادخرمهايبيمارستان745/12پزشكيخوابگاه روزانهوبرگشترفتيك
دستگاهبوسمينيآبادخرمهايبيمارستان30/730/13پزشكي6 روزانهوبرگشترفتيك
7ICM45/730/12رحيمي شهيد دستگاهبوسمينيبيمارستان روزانهوبرگشترفتيك
بوعلي8 گروهخوابگاه دستگاهاتوبوسآبادخرمهايبيمارستان745/12هاتمام روزانهوبرگشترفتيك
گروه9 دستگاهبوسمينيآبادخرمهايبيمارستان30/730/13هاتمام روزانهوبرگشترفتيك

10ICM45/730/12رحيمي شهيد دستگاهبوسمينيبيمارستان روزانهوبرگشترفتيك
كمالوند11 دستگاهاتوبوسآبادخرمهايبيمارستان30/745/12هاگروهتمامخوابگاه هفته(روزانهوبرگشترفتيك ايام )تمام
دانشجويان12 روزانهوبرگشترفتدستگاهيكبوسمينيهابيمارستان15/1345/18عصرنوبتتمام
بوعلي13 و گلديس دانشجويانخوابگاه دستگاهبوسمينيهابيمارستان15/1345/18عصرنوبتتمام روزانهوبرگشترفتيك
مطهري14 بهداشتيهابيمارستان30/745/12پرتوشناسيسالمت،اطالعاتآوريفنخوابگاه مراكز دستگاهبوسمينيو روزانهوبرگشترفتيك
بهداشت15 بهداشتيهابيمارستان30/745/12بهداشتدانشكده مراكز دستگاهبوسمينيو روزانهوبرگشترفتيك
بهداشت16 محيطدانشكده روستايي30/730/13بهداشت و شهري درماني و بهداشتي دستگاهبوسمينيمراكز اختيار7روزانهيك در ساعت
روستايي30/730/13ياحرفهبهداشتبهداشتدانشكده17 و شهري درماني و بهداشتي دستگاهبوسمينيمراكز اختيار7روزانهيك در ساعت
بهداشت18 پيوستهدانشكده عمومي روستايي30/730/13بهداشت و شهري درماني و بهداشتي دستگاهبوسمينيمراكز اختيار7روزانهيك در ساعت
بهداشت19 ناپيوستهدانشكده عمومي روستايي30/730/13بهداشت و شهري درماني و بهداشتي دستگاهبوسمينيمراكز اختيار7روزانهيك در ساعت
اجتماعي20 برنامه30/7پرستاري/پزشكيپزشكي روستاييطبق و شهري درماني و بهداشتي دستگاهبوسمينيمراكز در7روزانهيك اختيارساعت

كل روزانه14(جمع برگشت و رفت بوس ميني روزانه5/دستگاه بوس ميني اختيار7دستگاه در روزانه3/ساعت برگشت و رفت اتوبوس )دستگاه


