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پزشك درمانگاه واگذاري مشاركتي) زايدهم( استعالم بها آگهي

)ع(امام جعفر صادق بيمارستان مستقر در درمانگاه تخصصي عمومي
، برون سپاري11/10/96مورخه 100/96/11961براساس كارشناسي در نظر دارد شبكه بهداشت ودرمان شهرستان اليگودرز

بابه صورت مشاركتي را به مدت يكسال)ع(امام جعفر صادق بيمارستان در درمانگاه تخصصيمستقر پزشك عموميدرمانگاه
واگذار نمايد لذا از متقاضيان دعوت ميگردد با توجه به متن آگهي وساير اسناد استعالم مشخصات مندرج در اسناد پيوست از طريق

به شركت در مزايده وارائه پيشنهاد خود اقدام نمايند  .نسبت

م : زايدهنحوه دريافت اسناد

م به طريق ذيل اقدام نمايند21/10/96لغايت16/10/96از تاريخ زايده متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد  مي توانند

او)www.lums.ac.irبه نشاني(مراجعه به سايت دانشگاه علوم پزشكي لرستان  تكروa4راق مناقصه بر روي كاغذ ودريافت وچاپ

: نحوه ارائه پيشنهاد قيمت

م به حراست شبكه)13(ساعت21/10/96لغايت پايان وقت اداري روز16/10/96در مهلت زماني زايده پيشنهاد وساير اسناد

.تحويل داده شود 

م: تبصره .توسط متقاضي امضائ ومهر شود زايدهاسناد

به دكر:2تبصره  مراجعه نمايند دانشگاهاست متقاضيان محترم تا روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات به سايت الزم

: زمان ومكان پاكات دريافتي

.ممكن است اين زمان تغيير يابد.مي باشد10ساعت23/10/96زمان جهت بازگشائي پاكات ابتداء روز

 مزايده مبلغ ،نوع وچگونگي ارائه تضمين شركت در
با) الف .ريال مي باشد 50000000مبلغ تضمين برابر

كد اقتصادي-نت نامه بانكي معتبراضم ارائهياو)ع(امام جعفر صادق به نام بيمارستان چك تضمين شده بانكي مبلغ فوق به صورت
 6861886486وكد پستي 14000282344شناسه ملي 411399958955

، فيش واريزي در قسمت نام پرد: نكته ر به عنوان يك شخصيتگشركت مزايده يا ضمانت نامه بانكي مي بايست نام اخت كننده
.حقيقي قيد شود/ حقوقي

: نحوه تنظيم پاكت-4
م .است ،نام ،شماره ،تماس وآدرس مزايده گر بر روي پاكت الزامي زايده درج نام موضوع

)پاكت الف(:محتويات پاكت-5
.بند الف يا ضمانت نامه بانكي به مبلغ مندرج در شده چك تضمين-1
)بپاكت(
م-1 مزايده تصوير اسناد .گر ويا ممهور به امضاء شركت باشد زايده كه تمام صفحات آن ممضي به امضاءمجاز
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م-2 .گر كه در فرم شماره يك درج شده است زايده مشخصات
ح-3 كه داراي اعتبار از دايره ثبت شركت ها اوي آگهي تاسيس وآخرين تغييرات شركت تصوير اساسنامه شركت وتصوير روزنامه رسمي

.باشد 
.كار توسط معاونت درمان دانشگاه مبني بر توانايي انجام شركت تاييديه-4
)ج پاكت(
 پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده-1

: زايدهمشرايط

.ليت پرسنل بكار گيري شده بر عهده پيمانكار مي باشد تهيه كليه وسايل وتجهيزات پزشكي وغيره ومسئو-1
.مدت قرارداد يكسال شمسي از تاريخ قرارداد مي باشد-2
م-3 به56گران با هم تباني كرده اند طبق ماده زايده هر گاه معلوم شود كه آيين نامه تشخيص صالحيت وارجاع كار

خو6/6/67پيمانكاران مصوب  .اهد شد هيات وزيران با آنان برخورد
از-4 اعتبار پيشنهادها است بديهي است در صورت انقضاءمدت فوق مهلت اعالم اعتراضات به مزايده يك ماه پس

.هيچگونه اعتراي مسموع نخواهد بود 
م-5 . به معناي قبول كليه شرايط آن است زايده شركت در
.در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است زارگزايدهم-6
.موظف به رعايت قانون كار وطرح طبقه بندي مشاغل جهت افراد شاغل مي باشد زايدهم برنده-7
.ساعته مي باشد24به صورت پزشك عمومي ساعت كاري واحد-8

.مي باشد مشاركت واگذاري به صورت-9

و ظرف مدت ده درصد كل مبلغ قرارداد را ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تهيمي باشد متعهدبرنده مزايده- 10 ه
تضمين شركت در مزايده به در صورت عدم انجام هر يك از مقررات مذكور.نمايد مزايده گزار حد اكثر پنج روز تحويل

و چنانچه بر اساس مقررات مزايده برنده دوم داشته باشد  با برنده دوم قرارداد منعقد نفع مزايده گزار ضبط خواهد شد
د.ميگردد  .وم از انعقاد قرار داد تضمين وي نيز به نفع دستگاه مزايده گزار ضبط ميگردد ودر صورت امتناءبرنده

در- 11 تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين شركت
.مزايده باشد 

.د دريافت دارند رسيمزايده گران الزم است پس از تحويل اسناد مزايده از واحد حراست- 12
تا- 13 هر گونه تهيه ،تحويل ،اصالح جايگزيني ويا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي وقابل گواهي

.قبل از پايان مهلت ارائه پيشنهاد انجام شود 
و- 14 در .....برنده مزايده ملزم به رعايت مقررات ودستورالعملهاي صادره از مراجع ذيصالح همچون معاونت درمان

و تعرفه هاي مصوب مي باشد  . خصوص تجهيزات
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و- 15 .بر عهده پيمانكار مي باشد ......... تهيه وسايل مصرفي
م- 16 .حق واگذاري كلي يا جزئي موضوع پيمان را ندارد زايده برنده
م-- 17 پمزايده برنده س از انعقاد قراردادي بايست از كليه شرايط وامكانات موجود درواحد فوق بازديد بعمل آورد كه

. هيچ ادعايي دال بر جهل به موضوع مسموع نمي باشد
.نمي باشد 1337معامالت دولتي وكشوري مصوب ديماه منع مداخله اقرار مي نمايد مشمول قانون شركت كنندگان-18
م- 19 وزايده شركت در موارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتكاليف تعيين شده از سوي گاحد .زار است زايده
.به پيشنهادات مبهم ،مشروط وپيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر واصل گردد تر تيب اثر نخواهد داد- 20
م- 21 مزايده در صورت وجود مستنداتي دال بر عدم رضايت ،مدارك دريافتي طي سالهاي قبل زايده گزار شخص شركت كننده در طي

م نزايده وي در كميسيون .مي شود مفتوح
تضمين شركت مسترد وبرنده حق هيچگونه منصرف گردد مزايده گزار از اجراي خدمات وانعقاد قرارداد با برنده زايدهمهرگاه- 22

. جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت ادعاي
و متعهد به رعايت مسائل اخالقي موظف است درانتخاب افراد شاغل به منظور انجام كارباهماهنگي كارفرما اقدام نماي متقاضي- 23 د

.وشئونات مذهبي باشد
في- 24 كارفرما نسبت به عقد قرارداد ولغو آن، اختيارتام ويكطرفه دارد وچنانچه به هردليل از كيفيت كارپيمانكارراضي نباشد قرارداد

پي. مابين بصورت يكطرفه ازناحيه كارفرما فسخ خواهد شد  . مانكار خود كارفرما مي باشد درضمن مرجع تشخيص كيفيت كار

انجام قيمت پيشنهادي در قرارداد موظف مي باشد موضوع قرارداد را با پيمانكار در صورت اتمام قرارداد تا تعيين پيمانكار جديد- 25
. نمايد

ت قانوني قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد-26 .كليه كسورا
در- 27 تسليم پيشنهادات براي خود هر قسمت از اسناد مزايده را قبل از انقضاءمهلت الزم جهت مزايده گزار حق تغيير يا اصالح

.در چنين مواردي اصالح از طريق پايگاه اينتر نتي دانشگاه به اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد محفوظ مي دارد 
مدت فوق هيچگونه هي است در صورت انقضاءمهلت اعالم اعتراض به مزايده يك ماه پس از اعتبار پيشنهادات مي باشد بدي- 28

.اعتراضي مسموع نمي باشد 

 تخصصي پزشك عمومي مستقر در درمانگاهدرمانگاهقرارداد مشاركت

:موضوع قرارداد-1ماده
و بهره برداري از در پزشك عمومي(درمانگاه عبارتست از مشاركت طرفين در امر نظارت با انگاه درمو متعلقات مربوطه

و و آموزش پزشكي و دستورالعملهاي صادره از طريق وزارت بهداشت، درمان و مقررات قانوني رعايت كليه آيين نامه ها

.مقررات جاري حاكم بر بيمارستان
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.مي باشد ساعته24به صورت ساعات كار واحد همه روزه:تبصره يك

:مدت قرارداد–2ماده
به مدت يكسال تمام شمسي مي باشد كه طرفين توافق نمودند يكماه قبل از پايان لغايت از تاريخ

و پس از كسب مجوزهاي الزم قابل تمديد ميباشد .قرارداد توافق يا عدم توافق خود را كتباً به اطالع يكديگر برسانند

:مبلغ قرارداد-3ماده
د هاي اختصاصي كلينيك پس از كسر كسورات قانوني متعلق به طرف اول درصد از درام…

 درصد از درامد هاي اختصاصي كلينيك پس از كسر كسورات قانوني متعلق به طرف دوم ......

و برگشت آن به درآمد اختصاصي بيمارستان طرف اول مي بايست ظرف مدت حداكثر سهم ماه3درآمد بحساب خزانه

.پس از كسر كسورات قانوني به حساب وي واريز نمايد طرف دوم را

:تعهدات طرف اول-4ماده
1در اختيار قراردادن مكان، تجهيزات مورد نياز مطابق با ليست پيوست شمارة-1

در-2 و برقراري سيستم گرمايشو سرمايش براي محل مشاركت در حد امكانات موجود تامين آب، برق، تلفن داخلي

.كه به نسبت مشاركت قابل پرداخت مي باشد زمان تحويل 

و اسناد بيمه اي بيماران را بر عهده گيرد-3 و مالي مربوط به تحويل به موقع نسخ .انجام كليه امور اداري

درامد نقدي درمانگاه به حساب مشترك واريز سهم بيمارستان به حساب خزانه غير قابل برداشت وسهم كلينيكبه-4

.درصد بايستي به عنوان تضمين نگهداري شود10ريز مي شود ضمنا در هر پرداختب خود كلينيكوااحس

و تعميرات جزئي آن به عهدة طرف دوم مي باشد-5 .تعميرات كلي ساختماني به عهدة طرف اول

و تجهيزات موجود طبق ليست پيوست شمارة-6 ، در اخت1كليه دستگاهها و رويت طرفين قرارداد رسيده يار كه به امضاء

.طرف دوم قرار ميگيرد كه پايان قرارداد عيناً به طرف اول تحويل مي گردد

 اي ارسال نمايد وسپس هنگام واريز سهم بيمه طرف اول مكلف مي باشد اسناد بيمه اي را تنظيم وبه شركت هاي بيمه-7

. اي كلينيك به حساب مشترك واريز وسهم بيمارستان به حساب غير قابل برداشت واريز شود

:تعهدات طرف دوم-5ماده
و برابر مقررات وزارت بهداشت، درمان-1 ارائه كليه خدمات به بيماران مركز طبق فهرست ارائه شده از سوي طرف اول

.و آموزش پزشكي
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و پرسنل مورد نياز-2 .كه صالحيت فني آنها به تأئيد طرف اول رسيده باشد) منشي پزشك،(تامين نيروي انساني

و كليه مطالبات از جمله كارمزد، حق السعي، سنوات، خسارت اخراج، بن، عائله مندي، پاداش،پ و مزايا رداخت حقوق

و تامين اجتماعي به عهده طرف دوم  و تعهدات نسبت به كاركنان شاغل در قسمت موضوع قرارداد برابر قانون كار مرخصي

و طرف اول هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص نداردميباشد، بديهي است رابطه استخدامي آنها با طرف دو .م ميباشد

وي-1 و تمامي خسارات وارده از هر قسم كه توسط كاركنان و كيفري طرف دوم متعهد مي باشد كليه مسئوليتهاي مدني

و حقوقي وارد شود به عهده گيرد و اشخاص ثالث حقيقي و طرف اول.و يا ايادي زير مجموعه او مستقيم به افراد از هيچ جهت

و زيان  و چنانچه در اثر قصور از ناحيه طرف دوم موجب ضرر بابت كمترين تعهدي در خسارت وارده از هيچ نوعي را ندارد

و زيان وارده ميباشد و بيماران موجب گردد، طرف دوم متعهد به جبران ضرر .بيمارستان يا مراجعين

ب-2 و شخصاً پاسخگوي عملكرد خود در مسئوليت عملكرد طرف دوم در كليه مراحل درمان ه عهده نامبرده ميباشد

و يا ساير مراجع قضائي خواهد بود .مراجع ذيربط از جمله سازمان نظام پزشكي

و در مقام اجابت مفاد-3 و مقررات حاكم بر بيمارستان را رعايت نمايند و عوامل وي متعهدند كليه ضوابط طرف دوم

.اطالع متوسل شونداين بند نمي توانند به عذر عدم 

.كليه كسورات بيمه اي ناشي از عملكرد واحد به عهدة طرف دوم مي باشد-4

و مصرفي مورد-5 و امكاناتي كه جهت انجام امور ضروري ميباشد ازجمله ملزومات اداري و كليه وسايل تهيه مواد اوليه

 نياز 

پا-6 سخگوئي وايجاد هماهنگي هاي الزم در انجام طرف دوم يك نفر را به عنوان نماينده تام االختيار خود جهت

.خدمات موضوع قراردادكتبا به طرف اول معرفي مي نمايد 

 رعايت تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي در بخش دولتي-7

.نمي باشد 1337طرف دوم اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب-8

و جواب دهي ضمن هماهنگي با نرم-9 و نرم افزار پذيرش و هزينه نگهداري سخت افزار پرداخت هزينه تعمير دستگاهها

.افزار جامع بيمارستان به عهده طرف دوم مي باشد

و ليست هاي مربوط به هر ماه حداكثر تا پنجم ماه بعد به واحد امور مالي بيمارستان-10  تحويل نسخ بيمه

مك-11 .لف است مداركي را كه دانشگاه متبوع در راستاي تكميل نمودن اسناد مالي مطالبه مي نمايد ارائه نمايدطرف دوم

و دريافت هر گونه وجهي از مراجعين را ندارد-12 و پرسنل تحت امر وي حق راه اندازي صندوق .طرف دوم

.طرف دوم حق واگذاري موارد قرارداد را كالً يا جزاً به غير ندارد-13

و مقررات مركز صورت گيرد ورود-14 و لوازم بايستي طبق قوانين .و يا خروج كليه دستگاهها

و در صورت خرابي دستگاهها ميبايستي در اسرع-15 طرف دوم حق تعطيل نمودن را تحت هيچ شرايطي نخواهد داشت

و راه اندازي دستگاه اقدام نمايد، به نحوي كه خللي در ارائه خدمات اي .جاد نگرددوقت نسبت به تعمير
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آن-16 طرف دوم حق تعطيل كردن درمانگاه را بدون كسب مجوز از مرجع نخواهد داشت ودر صورت عدم رعايت

چنانچه اين امر موجب اختالل در ارائه خدمات به مردم شود طرف اول مي تواند قرارداد را به صورت يكجانبه فسخ وعالوه بر 

م .طالبات را نيز ضبط نمايد ضبط ضمانت نامه ومبالغ حسن انجام كار كليه

.طرف دوم موظف به اخذ موافقت كتبي طرف اول پيش از هر گونه تغييري در فضاي فيزيكي مي باشد-17

با-18 و براي جلوگيري از تداخل اموال خود طرف دوم مي تواند با اخذ نظر بيمارستان نسبت به تجهيز بخش اقدام نمايد

ن و طرف دوم اموال خود را طبق ليست پيوست شمارة بيمارستان نسبت به الصاق بر چسب اقدام كه به امضاء طرفين2مايد

و تجهيزات مذكور با طرف دوم مي باشد. رسيده در پايان قرارداد مي تواند از بيمارستان خارج نمايد .مالكيت وسايل

و كنترل-6ماده :نظارت
و شبكه و همچنين امتياز بندي كه بر اساس چك ليست هر گونه بازرسي از طرف وزارت متبوع، دانشگاه و درمان بهداشت

و قبول طرف دوم است .معاونت سالمت به عمل آيد بر اساس كليه مقررات مربوطه مورد تائيد

، ترتيبي اتخاذ نمايد تا درجه ضمناً، طرف دوم متعهد گرديد در بازديدهاي دوره اي از سوي كارشناسان نظارت بر درمان

.ي حداقل معادل با بيمارستان را كسب نمايدارزشياب

و تعليق قرارداد-7ماده :موارد قهري
و ساير موارد غير مترقبه از شمول اين قرارداد خارج ، آتش سوزيهاي غير عمدي و موارد قهري از قبيل زلزله، سيل مسائل

و مشمول قو و موجب ايجاد تعهدات اضافي براي طرفين نمي گردد و مقررات جاري كشور ميباشدبوده .انين

:ضمانت حسن انجام كار-8ماده
و در پايان ريال قرارداد مبلغ درصد10 طرف دوم معادل را به عنوان حسن انجام كار نزد بيمارستان خواهد سپرد

.قرارداد پس از تسويه حساب آنرا دريافت خواهد نمود

:حل اختالفات-9ماده
و و به نحو مسالمت آميز حل خواهد شد در صورت بروز هر گونه اختالف بين طرفين قرارداد موضوع بدواً از طريق مذاكره

و راي صادره جهت طرفين94در غير اينصورت حل اختالف به عهده كميسيون ماده  و معامالتي دانشگاه بوده آئين نامه مالي

.الزم االجرا خواهد بود

:سخ قراردادف-10ماده
و در صورت عدم اجراي تعهدات طرف اول با اخطار كتبي تا فسخ قرارداد منوط به عدم اجراي تعهدات طرفين خواهد بود

و بهبود در شرايط قبلي10دو نوبت به فاصله  و در صورت عدم مشاهده تغيير روز موارد تخلف را به طرف دوم اعالم مي نمايد

د را به طور يكجا نبه فسخ نمايدطرف اول مي تواند قراردا

در-11ماده و هر يك از نسخ حكم11اين قرارداد و در چهار برگو دو نسخه با اعتبار يكسان تنظيم و دو ليست پيوست

و الزم االجرا خواهد بود .واحد داشته
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م(1فرم شماره )گرزايده مشخصات

:نام شركت

:آدرس

-همراه- تلفن

:ايميل- فكس

 وشناسه ملي كد پستي

 مشخصات كامل:اعضاي هيأت مديره

:مدير عامل

 كه پرسنل مزايده گر وميزان تحصيالت آنان

 باشد تاييد معاونت درمان
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مپيشنهاد قيمت دولج  زايده بر اساس مشخصات مندرج در ساير اوراق

پس از بررسی وپذيرش ................ص�حيتدار شرکت به عنوان نماينده ...............اينجانب
وپس از بازديد از محل وبا اط�ع مزايده وشرايط تعھد ومسئوليت در مورد مطالب ومندرجات آگھی 

.ذيل اع�م مينمايم کامل از شرايط کار مبلغ پيشنھادی خود را به تر تيب 

به عدد وحروف)2(ماھانه پيشنھاد قيمت کار نوع ردبف

پزشك عمومي مستقر دردرمانگاهواكذاري مشاركتي1

)ع(بيمارستان امام جعفر صادق درمانگاه تخصصي

سمت وامضاءمجاز وتعهد آور پيشنهاد دهنده همراه با مهر شركت وتاريخ–آدرس دقيق وتلفن  


