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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان جهرم در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه 

به صورت کلینیک هنری  nst واحد واگذاریبهتر خدمات رسانی و استفاده بهینه از امکانات موجود در مراکز تابعه،نسبت به 

 مشارکتی،به صورت واگذاری اقدام نماید.

توجه به اینکه شرایط واگذاری جزء الینفک قرارداد محسوب می گردد شرکت کننده در واگذاری باید آنرا به دقت مطالعه  با تذکر:

 مهر و امضاء نماید.تائید و نموده و تمام صفحات را 

  موضوع واگذاری: -1 ماده

  کلینیکnstعبارت است از واگذاری 

 می پذیرد.    انجاممحل آئین نامه مربوطه در آن  و براساس با نظارت مستقیم پزشک، کلینیکnstبخش  :1تبصره

و خدمات بهداشتی درمانی   است که از سوی معاونت درمان دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کلینیکnstبخش  مجوز :2تبصره

 مربوطه به واجدین شرایط آئین نامه مذکور اعطا می گردد.  

 مبلغ سپرده شرکت در واگذاری: - 2ماده

بانک ملی  1119015515110میلیون ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به شماره حساب  دهریال)000/000/00مبلغ:

 )حساب سیبا( می باشد.

  میباشد09/0/97و اعاده ان تا تاریخ 01/0/97روز شنبه تا آخر وقت اداری  6/0/97شنبه  دوروزاز  توزیع شرایط واگذاری: -3 ماده

 حداکثر یک هفته پس از دریافت پیشنهاد صورت می پذیرد. بازگشایی پاکات: -4 ماده

مدت واگذاری از تاریخ در صورت رضایت و توافق  واگذاری به منظور انعقاد قرارداد به مدت یکسال هجری شمسی می باشد. -9ماده

ولی مبالغ طبق نظر  که خودبه خود سالیانه تمدید و امضاء می گردد قابل تمدید خواهد بود سال  5راه اندازی دستگاه به مدت 

 کارشناسان هر دو طرف تغیر خواهد یافت 

 .با مستأجر قبل می باشداولویت تمدید قرارد 5: در پایان سال 0بصرهت

قبل، قیمت دستگاه و : چنانچه طرفین قرارداد در هر زمان بخواهند به همکاری خود پایان دهند ضمن اعالم از شش ماه 2تبصره

تجهیزات مرتبط مطابق کارشناسی مرضی الطرفین به قیمت روز توسط پیمانکاری جدید و یا خود مؤسسه ظرف مدت یکسال به 

 مستأجر پرداخت خواهد شد.

دازی : مستأجر ملزم خواهد بود از زمان نصب دستگاه حداکثر به مدت یکماه نسبت به بهره برداری از دستگاه و راه ان3تبصره

nstبخش بینی نشده طبیعی )فورس ماژور( مستأجر باید به ازای هر روز اقدام نماید که در صورت تأخیر )به جز حوادث پیش

میلیون ریال به مؤجر پرداخت نماید. 0تأخیر مبلغ  

ام نمایند.: طرفین ملزم خواهند بود سه ماه قبل از پایان قرارداد سالیانه نسبت به انعقاد قرارداد جدید اقد4تبصره  

: درآمد کل یعنی ارزش کل حاصل از ارائه خدمات به کلیه بیماران0تبصره  

بدون لحاظ کردن کسورت قانونی اعم از بیمه، مالیات، ارزش افزوده و ... بوده و در  اعالمی توسط پیمانکار : قیمت های 2تبصره

ینه قرارداد بوده و از درآمد کل کسر می گردد.صورت ارائه اسناد حسابداری به مراکز قانونی این مبالغ به عنوان هز  
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 از را مستأجر نقدی سهم ماه هر پایان در باید مؤجر و باشد، می مؤجر اختیار درnst بخش از حاصل غیرنقدی و نقدی درآمد: 3تبصره

 .دهد قرار مستأجر اختیار در بعد ماه پنجم تا حداکثر و کرده محاسبه درآمد کل

 طرفین سهم محاسبه و گر بیمه های سازمان از دریافت از پس که بوده مؤجر اختیار درnstبخش تعهدی و غیرنقدی درآمد: 4تبصره

 .گردد می پرداخت مستأجر به

 : شرایط نیروی انسانی6ماده

شامل مسئول فنی، متخصص، کارشناس، تکنسین، منشی، خدمتگزار و ... و همچنین مسئولیت های nstتأمین پرسنل بخش

و مزایا و بیمه و... برعهده مستأجر می باشد.حقوق   

: مؤجر در زمینه معرفی و تأیید پرسنل بخش0تبصره nst.با مستأجر همکاری الزم را به عمل می آورد 

: در صورتی که مستأجر از نیروهای بیمارستان بکارگیری نماید و حقوق و مزایا توسط بیمارستان پرداخت و از مستأجر 2تبصره

گردید.اخذ خواهد   

: ترکیب نیروهای به کارگیری شده در شیفت های مختلف بایستی به گونه ای باشد که در ارائه خدمات هیچ گونه اختالل 3تبصره

 یا ازدحامی ایجاد نشود.

: صالحیت علمی ، فنی و اخالقی متخصصین و نیروهای معرفی شده باید به تأیید مؤجر برسد و در صورت عدم تأیید و تا 4تبصره

ان معرفی نیروی جدید، ادامه فعالیت نیروهای قبل به مدت یکماه بالمانع می باشد.زم  

: کلیه نیروهای به کارگیری شده نبایستی دارای منع قانونی جهت ارائه خدمت در محل انجام قرارداد باشند. کلیه 5تبصره

 مسئولیت های ناشی از این امر به عهده مستأجر می باشد.

زم جهت نیروی انسانی )اعم از عمومی و اختصاصی( برعهده مستأجر است.: آموزش های ال6تبصره  

: کلیه افراد به کارگیری شده کارکنان مستأجر بوده و از نظر دریافت حقوق و مزایا و سایر موارد هیچ گونه ارتباطی با 7تبصره

جتماعی)اعم ازنحوه پرداخت حقوق و مزایا، مؤجر ندارند و مستأجر متعهد به رعایت کلیه مقررات و ضوابط قانون کار و تأمین ا

 بیمه، امور رفاهی و رعایت ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار و ...( در مورد آنان می باشد.

: در صورتی که مستأجر دارای کد کارگاه نباشد، پرداخت حقوق و بیمه پرسنل شرکت توسط مؤجر انجام خواهد گردید 1تبصره

و مزایای آنها طبق لیست و در پایان هر ماه به حسابداری بیمارستان پرداخت گردد.مشروط بر اینکه کلیه حقوق   

: کلیه مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از ارائه خدمات تشخیصی توسط متخصصین و نیروهای به کارگیری شده به 9تبصره

ر رافع مسئولیت های شخصی افراد نمی باشد.عهده مستأجر بوده و مؤجر در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. البته این ام  

 ملزومات و ماشین آالت اداری -7ماده

: تهیه و تأمین ملزومات اداری مورد نیاز )مانند انواع میز، صندلی، کمد و...( و انواع ماشین های اداری)مانند رایانه، چاپگر 0تبصره

 و...( بر عهده مستأجر می باشد.

فی پزشکی )نظیر انواع دارو، فلیم و ...( و لوازم غیرپزشکی )نظیر نوشت افزار  ...( مورد نیاز جهت : تأمین کلیه لوازم مصر2تبصره

انجام موضوع قرارداد بر عهده مستأجر بوده و متعهد می گردد ضوابط مربوطه به نگهداری ، مرف و استانداردهای مربوطه را 

 رعایت نماید
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جمله آب، برق، سیستم گرمایش و سرمایش و یک خط تلفن مخصوص از تعهدات مؤجر : تأمین محل و امکانات جانبی از 3تبصره

 می باشد.

: مستأجر می بایست داخل و خارج کردن هرگونه تجهیزات یا اموال را در طی مدت قرارداد به مؤجر اطالع دهد.4تبصره  

 محاسبه کلیه وجوه واریزی مربوط به طرف دوم می باشد.طرف اول متعهد به ایجاد سرفصل جداگانه در امور مالی بیمارستان جهت  -0-7

 طرف اول متعهد به جمع آوری و لیست کردن اسناد ویزیت و خدمات ارائه شده به بیماران تحت پوشش سازمانهای بیمه گر می باشد. -2-7

 (0باشد)لیست پیوست شماره طرف اول متعهد به ارائه شرح وظایف بر اساس ضوابط و مقررات وزارت متبوع به طرف دوم می -3-7

طرف اول متعهد به انعقاد قرارداد با سازمانهای بیمه گر پایه و سایر موسسات جهت پوشش دهی بیمه ای بیماران و مراجعان بیمارستانی  -4-7

 می باشد.

روز وقت  05و طرف دوم حداکثر  روز پس از پایان ماه قبل،به طرف دوم است05طرف اول متعهد به ارائه صورت حساب ماهانه حداکثر تا  -5-7

 دارد تا در صورت اعتراض به صورت حساب فوق کتباً اعتراض خود را به طرف اول اعالم نماید.

 انجام کلیه امور اداری و مالی مربوط به تحویل به موقع نسخ و اسناد بیمه ای بیماران سرپائی را بر عهده گیرد. -6-7

 واحد موضوع قرارداد،به عهده طرف اول می باشد.تعیین مکان مناسب جهت استقرار  -7-7

 تعهدات طرف دوم قرارداد: -0ماده

 طرف دوم متعهد به رعایت نظم و شئونات اسالمی می باشد. -0-1

 طرف دوم متعهد به رعایت قوانین و مقررات اداری و جاری کشور می باشد. -2-1

 ن در بخش دولتی می باشد.طرف دوم متعهد به رعایت تعرفه های مصوب هیئت وزیرا -3-1

 طرف دوم مسئول پرداخت کسورات بیمه ای نسخ سرپائی خود می باشد که توسط طرف اول از سهم پرداختی وی کسر خواهد شد. -4-1

 در صورت اعالم کسورات بیمه ای از طرف سازمان های بیمه گر،مبلغ کسورات از سهم طرف دوم کسر میگردد. -5-1

طرف دوم حق واگذاری مورد قرارداد را کالً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر ندارد و همچنین حق تغییر موارد ذکر شده 

 در موضوع قرارداد را نخواهد داشت. 

 طرف دوم موظف به ارائه پروانه های مربوطه جهت انجام خدمات می باشد. -6-1

 با بازرسین دارای معرفی نامه رسمی از سوی طرف اول می باشد. طرف دوم متعهد به همکاری -7-1

 طرف دوم موظف به شرکت در کمیته های مرتبط با شرح وظایف مربوطه می باشد. -1-1

پرداخت حقوق و مزایا و کلیه مطالبات از جمله کارمزد،حق السعی،سنوات،خسارت اخراج،بن،عائله مندی،پاداش،مرخصی و تعهدات نسبت  -9-1

موضوع قرارداد برابر قانون کار و تامین اجتماعی به عهده طرف دوم میباشد،بدیهی است …کارکنان شاغل در واحد همچنین تنظیفات،منشی، به

 رابطه استخدامی آنها با طرف دوم میباشد و طرف اول هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

پیشه را به طرف اول نپرداخته و پس از پایان دوره و فسخ قرارداد شرعاً و  طرف دوم هیچ وجهی بابت سرقفلی صنفی و حق کسب و -00-1

 قانوناً،قرارداد پایان یافته است و طرف دوم متعهد است پس از پایان قرارداد هیچ نوع وجهی را به عنوان حق کسب و پیشه مطالبه ننماید.

وزشی و فضای فکری با افرادی که با معرفی نامه از سوی طرف اول طرف دوم موظف میباشد درجهت همکاری نسبت به ایجاد فرصت آم -00-1

 جهت آموزش مراجعه می نمایند اعم ازکارآموز،کارورز و ... همکاری الزم مبذول نماید.

موزش ارائه کلیه خدمات به بیماران سرپائی مرکز طبق فهرست ارائه شده از سوی طرف اول و برابر مقررات وزارت بهداشت،درمان و آ -02-1

 پزشکی صورت می پذیرد.
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طرف دوم متعهد می باشدکلیه مسئولیت های مدنی وکیفری وتمامی خسارات وارده ازهرقسم که توسط کارکنان وی ویاافراد زیرمجموعه او  -03-1

مستقیم به افرادو اشخاص ثالث حقیقی وحقوقی واردشودبه عهده گیرد.طرف اول ازهیچ جهت و بابت کمترین تعهدی درخسارت وارده از هیچ نوعی 

انچه دراثر قصورازناحیه طرف دوم موجب ضرروزیان طرف اول یامراجعین و بیماران گردد،طرف دوم متعهد به جبران ضرروزیان وارده می را نداردو چن

 باشد.          

مسئولیت عملکرد طرف دوم درکلیه مراحل درمان به عهده نامبرده میباشد و شخصاٌ پاسخگوی عملکرد خود در مراجع ذیربط از جمله  -04-1

 سازمان نظام پزشکی و یا سایر مراجع قضائی خواهد بود.

طرف دوم و عوامل وی متعهدند کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر کلینیک را رعایت نمایند و در مقام اجابت مفاد این بند نمی توانند به عذر  -05-1

 عدم اطالع  متوسل شوند.

 ر راستای تکمیل نمودن اسناد مالی مطالبه می نماید ارائه نماید.طرف دوم مکلف است مدارکی را که دانشگاه متبوع د -06-1

 ورود و خروج کلیه دستگاهها و لوازم بایستی طبق قوانین و مقررات مرکز و زیر نظر امین اموال بیمارستان انجام گیرد. -07-1

ها میبایستی دراسرع وقت نسبت به تعمیر و راه طرف دوم حق تعطیل نمودن را تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت و درصورت خرابی دستگاه -01-1

کسر  اندازی دستگاه اقدام نماید،به نحوی که خللی درارائه خدمات ایجاد نگردد.درغیراین صورت برابرخسارت وارده ازمبلغ قرارداد سهم طرف دوم

 میگردد.

 فضای فیزیکی میباشد.طرف دوم موظف به اخذ موافقت نامه کتبی طرف اول پیش از هرگونه تغییری در  -09-1

 طرف دوم متعهد به تامین کلیه امکانات تشخیص درمانی الزم درحد مقررات جهت ارائه خدمات می باشد. -20-1

هرگونه تبادل وجه بصورت دستی و خارج از مقررات کلینیک ممنوع و تخلف محسوب می گردد و طرف دوم ملزم به ارائه خدمات براساس  -20-1

 ذیصالح در بخش دولتی می باشد.تعرفه مصوب مراجع 

طرف دوم می بایست قبل از شروع به کار پرسنل اسامی آنها بعالوه مدارک و سوابق مورد نیاز را به طرف اول یا نماینده تام االختیار وی  -22-1

 تسلیم و مجوز شروع فعالیت را دریافت نماید.

 ی و رعایت منشورحقوق بیماران الزامی است.استفاده از یونیفرم پرستاری و اتیکت شناسائی الزام -23-1

کلیه اسرار و  اطالعاتی که به موجب این قرارداد در اختیار طرف دوم و نیروهای تحت پوشش آن قرار میگیرد درحکم امانت بوده و طرف دوم  -24-1

علوم پزشکی طرف اول میتواند نسبت به فسخ  حق افشای آنها به غیر را به هیچ طریقی ندارد.در صورت هرگونه گزارش و تائید حراست دانشگاه

قرارداد و جبران کلیه خسارات وارده به تشخیص خود اقدام نماید و طرف دوم در این خصوص هیچگونه اعتراض و شکایتی در هیچ مرجع قضائی 

 نخواهد داشت.

و مواد مخدر  HIV-HBS-HCVی آنها از نظرطرف دوم موظف به ارائه گواهی سالمتی اولیه پرسنل بکارگیری شده و همچنین سالمت -25-1

 میباشد.

به جهت امنیت و حساسیت موضوع،طرف دوم ملزم به معرفی کتبی نماینده در هر شیفت کاری و اعالم برنامه کاری هفتگی و یا ماهیانه  -26-1

جابجائی پرسنلی نیز طبق مقررات کلینیک می  پرسنل شاغل در واحد مذکور،سه روز قبل از شروع هفته یا ماه جدید به مدیریت کلینیک می باشد و

 باشد.

بر عهده طرف دوم می باشد و مشکالت ناشی از آن هیچگونه مسئولیتی را متوجه  nstحفاظت ازکلیه وسایل و امکانات و تجهیزات در واحد -27-1

 طرف اول نمی نماید.

تجهیزات و راه اندازی دستگاههامی باشد و در صورتیکه زمان بیشتر از  طرف دوم موظف به تامین لوازم مصرفی و قطعات یدکی و تعمیرسریع -21-1

 ساعت برای تعمیردستگاه نیاز باشد می بایست به صورت مکتوب به رئیس محترم بیمارستان استاد مطهری اطالع رسانی نماید و  24
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غیر این صورت طرف اول حق دارد قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ پس ازکسب موافقت حداکثر ظرف ده روز نسبت به انجام کلیه امور اقدام نماید.در 

 نماید و طرف دوم حق هیچگونه اعتراضی را در این مورد ندارد..

طرف دوم متعهد است در ارایه خدمات موضوع قرارداد وقفه ای صورت نگیرد،بروز اختالف از هرجهت یا ارجاع امر به کمیته حل اختالف  -29-1

 03-0نخواهد بود و در صورت بروز هرگونه خسارتی طرف دوم موظف به رفع آن است و در غیر این صورت مطابق ماده  موجب تعطیلی کار

 رفتارخواهد شد.

 .طرف اول می تواند درصورت صالحدید نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نماید و طرف دوم حق هیچگونه اعتراضی ندارد -30-1

دستگاهها و هزینه نگهداری سخت افزار و نرم افزار پذیرش و جواب دهی ضمن هماهنگی با نرم افزارجامع بیمارستان به پرداخت هزینه تعمیر -30-1

 عهده طرف دوم میباشد.

 طرف دوم و پرسنل تحت امر وی حق راه اندازی صندوق و دریافت هر گونه وجهی از مراجعین را ندارد.  -32-1

 تجهیزات تحویلی متعهد بوده و در زمان اتمام قرارداد نسبت به تحویل سالم تجهیزات اقدام می نماید.طرف دوم نسبت به سالمت  -33-1

 را آماده و در اختیار طرف دوم قرارخواهد داد. nstفضای فیزیکی محل دستگاه بیمارستان -34-1

 را خریداری نماید. nstو دیگر تجهیزات مورد نیاز محل نصب  ) گاما کمرا(طرف دوم مکلف است دستگاه -35-1

طرف دوم می بایست پیش بینی الزم برای پشتیبانی دستگاه فوق را انجام داده به گونه ای که درسرویس دهی به بیماران اختاللی بوجود  -36-1

 نیاید.

اداری و کلیه اقالم مصرفی،تامین تهیه و تامین مواد اولیه وکلیه وسایل و امکاناتی که جهت انجام امور ضروری میباشد از جمله ملزومات  -37-1

 و ... برعهده طرف دوم می باشد. nstتجهیزات مصرفی واحد فوق از قبیل نوار

و منشی و هرگونه پرسنل مورد نیاز  ) گاما کمرا(به کارگیری نیروی خدماتی و پرداخت حق حقوق مربوط به پرسنل در زمینه تنظیفات واحد -31-1

 به واحد مذکور بر عهده طرف دوم می باشد.  

 کلیه هزینه ایاب و ذهاب و تامین غذای طرف دوم و پرسنل وی به عهده طرف دوم بوده و طرف اول هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد. -39-1

 برای بخش دولتی می باشد. تعرفه قابل وصول از بیماران طبق تعرفه مصوب هیئت دولت -40-1

 

 پیمانکار میبایست  در زمان انعقاد قرارداد موارد ذیل را ارسال دارد:* 

 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری-0

 گواهی پایان طرح و تعهدات قانونی ) تسویه حساب صندوق رفاه،وخدمت نظام وظیفه عمومی ( -2

 H.I.V,Bگواهی عدم اعتیاد  ) تست مورفین (،آزمایش هپاتیت -3

 ارائه تصویر یا شماره کد ملی -4

 شناسنامه  -5

 مدرک تحصیلی یا گواهی گذراندن دوره های مربوطه با تائید معاونت درمان دانشگاه یا دانشکده -6
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شرکت کننده در واگذاری بایدکلیه مدارک خواسته شده رابه ترتیب زیردرسه پاکت جداگانه قرارداده ودرمهلت مقرر،به 

دبیرخانه مرکزی،تحویل و رسید  -طبقه همکف -درب بسته ) مهروموم شده ( به دانشگاه علوم پزشکی جهرم صورت 

 دریافت نماید.

 پاکت الف : حاوی

،که بدین منظور شرکت کننده در واگذاری می بایست،مبلغ مشخص ضمانت نامه یافیش بانکی سپرده شرکت در واگذاری -0

) حساب سیبابانک ملی ( واریز نموده و فیش سپرده  0005109909001واگذاری به حساب شده را به عنوان سپرده شرکت در 

 شرکت در واگذاری را داخل پاکت بگذارد.

 قبض سپرده ممنوع و مردود اعالم می گردد. پرداخت هرنوع تضمین سپرده شرکت در واگذاری بجز ضمانت نامه بانکی و یا :1تذکر

 چک تضمین شده و... ممنوع و مردود اعالم می گردد.() سپردن هرنوع چک بانکی اعم از 

 پاکت ب : حاوی

 درمان: شرایط عمومی و اختصاصی استعالم که می بایست تمامی صفحات آنها به تایید وامضا مقام مجاز و مهر متقاضی ، کارفرما و نماینده 0-ب

قاضی تبرسدتایید یکی از شرایط عمومی یا اختصاصی توسط کارفرما کفایت می نماید . متقاضیانی که از کارفرمای فعلی رضایت نامه کتبی داشته و م

 ود.ی خواهد بدر استعالم جزء الینفک قرارداد آتشرکت در استعالم همان واحد می باشند ، نیاز به اخذ تاییدیه بازدید از محل ندارند (. اسناد شرکت 

 یکسال خدمات مشابه از ملزومات اسناد میباشد

زی ا: فرم خام قرارداد که می بایست تمامی صفحات ان به تایید وامضای مقام مجاز و مهر متقاضی برسد . )مهر امضاء قابل قبول نمی باشد() نی2-ب

 به تکمیل قرم خام قرارداد نمی باشد(

، کلیه آگهی های روزنامه رسمی مبنی برتغییرات ثبتی شرکت ، فرم تکمیل شده مشخصات شرکت های : تصاویر: آگهی تاسیس، اساسنامه 3-ب

 طرف شقرارداد با وزارت متبوع

 : ارائه رضایت نامه کتبی جهت شرکت در استعالم واحد هایی که متقاضی ، پیمانکار قرارداد دوره فعلی آن واحد بوده است 4-ب

دانشگاه از متقاضی ناراضی باشند با ارائه مستندات و تاییدیه های کتبی واحد کارفرما ) شامل اخطارهای کتبی : چنانچه واحد های مختلف  5-ب

تقاضی مابالغ شده طبق مفاد قرارداد یا تایئد معاونت مربوطه( ، پاکت پیشنهادی ایشان در هیچ یک از استعالم های دانشگاه بازگشایی نمی شود و 

 حق اعتراضندارد.

. ) نمونه فرم اسناد استعالم موجود  0337دی ماه  22م عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی باستناد مصوبه : فر6-ب

 است(.

 : تصویر گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده ) در صورت مشمول بودن( 7-ب

 پاکت ج: حاوی فرم پیشنهاددهنده

 .3و2کامل نمودن فرم شماره  -0
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مدیر عامل  ...................................................... اینجانب ............................................................. شرکت کننده در واگذاری..................................

واگذاری و بازدیدی که از محل انجام موضوع واگذاری بعمل آورده با مالحظه دقیق و اطالع کامل از مفاد مندرج در شرایط شرکت 

 ام،حاضربه شرکت در واگذاری می باشم.

 "وکامالً از شرایط واحد اطالع دارد اینکه اینجانب از واحد بازدیدکرده  تایید واحد مربوطه دال بر" 

 

 2فرم شماره 

 

 nstواگذاریپیشنهاد قیمت فرم 

به آدرس: مدیر عامل شرکت  ......................................................................... فرزند: .......................... به شماره ملی: ..............................نجانب: ای

............................ به شماره تماس ثابت: ................................... و شماره همراه: ...............................................................................

را به شرح  کارفرمادرآمد ماهانه سهم خود و سهم  کلینیکnstواگذاریبخش ارائه خدمات  ................................... جهت مشارکت در

 عقد قرارداد طبق ضوابط مربوطه می باشم. ذیل پیشنهاد می نمایم و آماده

 

 درصد درآمد ماهانه سهم پیمانکار

 )به عدد و حروف(

 درصد درآمد ماهانه سهم کارفرما

 )به عدد و حروف(

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهاد می  درصد( سهم پیمانکار هشتاد و پنج ) درصد15و کارفرمادرصد( از درآمد ماهانه سهم  پانزده )درصد05ماهیانه  مثال:

 فقط برای سال اولنمایم و آماده عقد قرارداد طبق ضوابط مربوطه می باشم.
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 3فرم شماره 

 تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون

 22/11/1337منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ 

 

 کلینیکnstواگذاری موضوع :

این ورقه،بدینوسیله تائید مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان  این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل

دولت در معامالت دولتی نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد،کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای واگذاری 

 فوق را مردود و تضمین شرکت در واگذاری را ضبط نماید.

همچنین قبول و تائید میگردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده واگذاری فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار،قرارداد 

مربوط را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور 

ن قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند،کارفرما حق خواهد داشت که در قانون فوق هستند در ای

قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ 

 می باشد. نماید.تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه درحین اجرای قرارداد به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون 

خاتمه داده شود.بدیهی است چنانچه این پیشنهاد  قرارداد مزبورگردد مراتب را بالفاصله،به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به

ب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط دهنده مرات

 نماید و خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول نماید.

اعالم می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مضافاً این پیشنهاد دهنده 

 مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

 

 

 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

 

 تاریخ:

 


