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 اصالحيه
و كارشناسي5/9/96مورخ 14462/96/111مركز بهداشت شهرستان خرم آباد در نظر دارد با استناد به مجوز شماره

و ايمان آباد ازنا27/8/96مورخ9974/96/100شماره ، بيرانشهر و پانسمان مراكز بهداشتي درماني زاغه واحد تزريقات

.حيتدار واگذار نمايدرا از طريق استعالم بهاء به اشخاص صال

و نوار قلب شرايط اختصاصي ، پانسمان ، بيرانشهر وايمان آباد ازناواگذاري واحد تزريقات  مراكز بهداشتي درماني زاغه

:بصورت خريد خدمت بشرح ذيل) ساعته24(بصورت تمام وقت

و كشيدن بخيه- ، ونوارقلب ، پانسمان بهكل درآمد حاصل از انجام تزريقات كه راسĤ مسئول وصول آن مي باشدپيمانكار مي باشد متعلق

.مي باشد)بيست وپنج ميليون ريال(ريال 25000000، ماهيانه مبلغ مبلغ پايه كارشناسي بابت هر مركز-

،،  EKGدستگاه نوارقلب(واحد تزريقات وپانسمان نياز مورد) غير مصرفي تجهيزات( اموالتهيه- ، پايه سرم ميز اورژانس،ترالي تخت

.مي باشدبه عهده كارفرما) وصندلي

 جهت انجام مورد قرارداد به عهده كارفرما مي باشدفضاي فيزيكي مورد نياز تامين-

و غيره باستثناء مواردي كه برابر تهيه- ، سرم شستشو ، بتادين ، چسب لكوپالست ، پنبه ، باند و مواد مصرفي شامل گاز مقررات وتأمين لوازم اوليه

 مستقيماً از بيمار دريافت مي گردد، بر عهده پيمانكار مي باشد 

و ارائه خدمات پيمانكار- مسئول(كه از طريق مسئولين ذيصالح بي بضاعتي به بيماران)تزريقات وپانسمان(موضوع قراردادمكلف به پذيرش

و يا مسئول امور عمومي مركز قبراي)مركز بهداشتي درماني مي،ارجاع مي گردند رارداد خدمت مورد به صورت رايگان يا اعمال درصد تخفيف

و دو مورد پانسمان در هر شبانه روز10ضمناً حداكثر سقف فرانشيز رايگان،.باشد  ، دو نوار قلب .خواهد بودبراي هرمركز مورد تزريق

و دستورالعمل هاياس مصوببراسودولتي تعرفه هزينه ارائه خدمات را برابرمكلف است پيمانكار- و آموزش پزشكي ات وزارت بهداشت درمان

 پيمانكار،عالوه بر لغو قرارداد از اين موضوع در صورت تخلف،نمايد اخذ از مراجعينابالغ شده رياست مركز بهداشت شهرستان كه از طريق

شد علوم پزشكي اداره حقوقي دانشگاه برابر نظر  جريمه خواهد

بر- هارعايت نظارت و خرم آباد بهداشتمركز عهدهبري ابالغي تعرفه بايستي ليست خدمات مورد قرارداد را به همراه نرخ هاي مصوب بوده

و پيمانكار موظف است كه ليست مربوطه را  كهرا بصورت رسمي به پيمانكار ابالغ  در محل ارائه خدمت باشد مراجعينقابل رويت براي بنحوي

.نصب نمايد

شد- ، در صورت عدم رعايت اين موضوع برابر مقررات مربوطه برخورد خواهد  هركونه تزريق بدون تجويز پزشك ممنوع است

در دفاتر ويژه ثبتبصورت روزانهومبلغ اخذ شده را به تفكيك بيمار ونوع خدمت تمام خدمات ارائه شده موضوع قرارداد را مكلف است پيمانكار-

و به كارفرما ارائه نمايد نموده
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و قراردادواحد مورد كليه امور- موهمچنين از قبيل موارد ذيل :مي باشد پيمانكاررد نياز برعهده تأمين نيروي انساني

از تزريقات) الف پ)ب- زيرجلديو عضالني، وريدي اعم ت) انجام سرم تراپي انجام)س گرفتن نوار قلب) انجام تست پني سيلين

چ)ج پانسمان ساده مراجعين ح) وصل آنژيوكت و پانسمان) كشيدن بخيه  ساير موارد طبق استانداردهاي بخشهاي تزريقات

، استفاده نمايد كه داراي مدرك تحصيلي بهيار انجام موضوع قراردادمكلف است از نيروهايي جهت پيمانكار- ، كاردان يا كارشناس پرستاري

، كاردان يا كارشناس اطاقكاردان ، كاردان يا كارشناس مامايي يا كارشناس بيهوشي افرادو كاردان يا كارشناس فوريت پزشكي عمل

 اخذ نموده باشند دانشگاه مجوز مربوطه را از اداره نظارت بر درمان بكارگيري شده مي بايست 

ات خواهران در تمامي ساعوگرفتن نوارقلب تزريقات براينفر پرسنل خانميكو حضور حداقل يك نفر پرسنل مرد براي تزريقات برادران-

.شبانه روز الزامي مي باشد

و عوارض جانبي- و نوار قلب،تزريقات انجامكليه عواقب ،مي باشد پيمانكاربر عهدهو غيرهپانسمان

در پيمانكارچنانچه نيروهاي- مكلف است نسبت به جايگزيني پيمانكار،نداشته باشند كارمحيط صالحيت مورد نظر را در خصوص انجام كار

. در اسرع وقت اقدام نمايد آنان 

و مستمر در واحد مربوطه- و،حضور فيزيكي دائم و شرعي داشتن نصب اتيكت و رعايت موازين اسالمي و برخورد خوب با ارباب رجوع لباس فرم

.ضروري استپيمانكارو حفظ حجاب اسالمي در محل كار جهت پرسنل 

را پيمانكار- و داروهاي اورژانسي براي بيماران اورژانسي  در محل كار در حد مورد نيازبرابر دستورالعمل مربوطه مكلف است ترالي اورژانس

.داشته باشد

وو قانون ارتقاء بهره وري پرسنل باليني نظام سالمتتأمين اجتماعي،مكلف است قانون كار يمانكارپ- را در خصوص پرسنل خويش رعايت نمايد

بمي باش غير بازنشستهملزم به بيمه نمودن پرسنل  و مفاصاحساب الزم را از سازمان تامين اجتماعي نيز هنگام تسويه حساب مي بايست ارائههد

)مركز بهداشت شهرستان هيچگونه تعهدي در قبال بيمه نمودن پرسنل پيمانكار ندارد(نمايد

و رفيصمهزينه- و برق .مي باشد كارفرماقرارداد بر عهدهطيدر گازآب

بر- و عوارض قانوني متعلقه به اين قرارداد .مي باشد عهده پيمانكارپرداخت كليه كسورات

 خدماتي بهداشتي ودرماني مجاز به شركت در اين استعالم بهاء مي باشندبا موضوع فقط شركت هاي-

:پاكت الف شامل

ش  ركت در استعالم بهاءتضمين
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در بنام به صورت ضمانت نامه بانكيريال000/000/45مبلغ• ، بابت تضمين شركت كه استعالم بهاءمركز بهداشت شهرستان خرم آباد

ء استعالم شماره سريال آن بايستي در فرم .ضمانتنامه بانكي بايد بنام فرد شركت كننده صادر شده باشد. قيد شدهبها

:ب شاملپاكت

.تصوير اسناد استعالم بهاءكه تمام صفحات آن به امضاءمجاز ويا ممهور به امضاء شركت باشد-1

.مشخصات شركت كننده در استعالم بهاء كه در فرم شماره يك درج شده است-2

ر از دايره ثبت شركت ها تصوير اساسنامه شركت وتصوير روزنامه رسمي حاوي آگهي تاسيس وآخرين تغييرات شركت كه داراي اعتبا-3

.باشد

 تاييديه نيروها توسط معاونت درمان دانشگاه مبني بر توانايي انجام امور تزريقات وپانسمان-4

.پزشك مسئول فني بايد در اساسنامه شركت مشخص شده باشد-5

:پاكتج شامل

و امضا شده توسط شركت فرم پيشنهاد قيمت .مهر
مداخل پاكت دربسته  تحويل دبيرخانه مركز بهداشت خرم آباد نموده ورسيد دريافت نمايندقرردر تاريخ

 مي باشد 25/90/1396تا پايان وقت اداري تاريخ18/9/96از تاريخ تاريخ تحويل پاكت پيشنهاد•

 مي باشد 26/09/1396تاريخ بازگشايي پاكات روز شنبه مورخه•

– احمدآل جاللو رازي خيابان بين– بوعلي متري16–خرم آباد: پيشنهاد قيمت محل تحويل پاكت•

يمركز دبيرخانه واحد–بهداشت خرم آباد مركز ساختمان


