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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان جهرم در نظر دارد به منظور توسعه و مشـارکت بخـش غیـر دولتـی در ارایـه بهتـر       

پیمانیـه بـه    پانسمان و نـوار قلـب بیمارسـتان   به واگذاري واحد تزریقات،خدمات رسانی و استفاده بهینه از امکانات موجود در مراکز تابعه،نسبت 
  اقدام نماید. واگذاريصورت مشارکتی،به صورت 

توجه به اینکه شرایط واگذاري جزء الینفک قرارداد محسوب می گردد شرکت کننده در واگذاري باید آنـرا بـه دقـت مطالعـه نمـوده و       با تذکر:
  ) تمام صفحات،در انتها نیز آن را مهر و امضاء نماید.عالوه بر تایید مهر و امضاء

  
   موضوع واگذاري: -1

 .جهرم پیمانیه ن و نوار قلب بیمارستانعبارت است از واگذاري واحد تزریقات،پانسما

   اسـاس  پزشـک و بـر  با نظـارت مسـتقیم   ،بیمـاران سـرپائی   نوار قلبو  ،پانسمانمحلی است که امور تزریقات نوار قلبواحد تزریقات و  :1تبصره
 می پذیرد. انجاممحل آئین نامه مربوطه در آن 

و خـدمات   ،مجوزي است که از سوي معاونت درمان دانشگاه ها/دانشکده هاي علـوم پزشـکی  نوار قلبو  ،پانسمانواحد تزریقات مجوز :2تبصره
  بهداشتی درمانی مربوطه به واجدین شرایط آئین نامه مذکور اعطا می گردد.

  سپرده شرکت در واگذاري:مبلغ  -2
بانک ملی (حسـاب سـیبا)    0105809909008به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزي به شماره حساب میلیون ریال)  بیستریال( 000/000/20 مبلغ:

  می باشد. براي هر واحد به صورت جداگانه
 
سایت دانشگاه علوم پزشکی جهرم به نشـانی  ( 23/8/96شنبه  سه آخر وقت اداري روز تا 16/8/96سه شنبهاز روز توزیع شرایط واگذاري: -3

www.jums.ac.ir(  
  24/08/96شنبه:  چهارتا آخر وقت اداري روز  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: -4
  دبیرخانه مرکزي  -طبقه همکف -دانشگاه علوم پزشکی -انتهاي بلوار استاد مطهري -جهرم -فارس نشانی محل تسلیم پیشنهادها : -5
  واگذاري حداکثر یک هفته پس از دریافت پیشنهاد صورت می پذیرد. بازگشایی پاکات: -6
  واگذاري به منظور انعقاد قرارداد به مدت یکسال هجري شمسی می باشد. -7

  تماس حاصل فرمائید. 54446000-شماره تلفنجهت کسب اطالعات بیشتر با 

  نحوه پرداخت:-
و اتـاق عمـل سـرپایی بیمارستان(فرانشـیز،حق بیمـه و ...) توسـط طـرف اول دریافـت          EKGدرآمد حاصله از واحـد تزریقات،پانسـمان و   کل 

  میگرددکه سهم طرف دوم از درآمد نقدي پس ازگردش مالی دانشگاه و تائید حسابداري واحد ظرف مدت دو هفته به وي پرداخت خواهد شد.
  خواهد شد.کسورات بیمه از درآمد ماهیانه طرف دوم پس ازکسرسهم طرف اول،کسر -3-5

  : پرداخت هرگونه فرانشیز از سوي طرف اول به هنگام دریافتی از بیمه ها محقق خواهد شد.تبصره
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  واگذاريشرایط                                                                          

روز پس از ابالغ برنده واگذاري) ضمانت حسن انجـام کـار بـا تائیـد     7برنده واگذاري متعهد می گردد قبل از انعقاد قرارداد (حداکثر به مدت  -1
کل مبلغ سالیانه قرارداد بابت حسن انجام کار تهیه و تسلیم دانشگاه نماید تا چنانچه به تعهدات خود به طور جزئی یا کلی  %10دستگاه،معادل 

در غیر ایـن صـورت مبلـغ ضـمانت در پایـان مـدت قـرارداد و در        عمل ننماید و یا موجب ورود خسارت گردد از مبلغ فوق جبران خسارت شود،
  صورت داشتن رضایت واحد به برنده واگذاري مسترد خواهد شد.ضبط سپرده فوق مانع مطالبه خسارت زاید بر آن نخواهد بود.

سپرده او به نفع کارفرما ضـبط و در ایـن   روز از تاریخ ابالغ نتیجه واگذاري حاضر به انعقاد قرارداد نگردد 7چنانچه برنده حداکثر ظرف مدت  -2
است طبق مقررات با نفردوم قرارداد منعقد نماید و در صورتی که نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد اسـتنکاف نمایـد سـپرده او     صورت کارفرما مخیر

  نیز ضبط و واگذاري تجدید و یا از طریق کمیسیون ترك تشریفات مناقصه تصمیم گیري خواهد شد.
س از تعیین نفرات اول و دوم واگذاري،تضمین شرکت در واگذاري نفرات بعدي بالفاصله مسترد مـی شود.ضـمانت نامـه هـاي شـرکت در      پ -3

  واگذاري نفرات اول و دوم پس از تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و امضاء قرارداد مسترد خواهد شد.
پیشنهادي او با قیمت پیشنهادي برنده اول بـیش از مبلـغ سـپرده شـرکت در واگـذاري      اعالم نفر دوم مشروط به آن است که تفاوت قیمت  -4

  نباشد.
پس از تحویل مدارك شرکت در واگذاري بـه کارفرمـا هـیچ یـک از شـرکت کننـدگان حـق درخواسـت بـاز پـس گـرفتن مـدارك جهـت               -5

  اصالح،تکمیل و یا ... را ندارند.
ه،طرفیکه فورس ماژور بر او واقع شده الزم است مراتب را حـداکثر بـه فاصـله دو هفتـه از تـاریخ      در صورت بروز فورس ماژور و حوادث قهری -6

وقوع فورس ماژور،کتباً به طرف دیگر اطالع دهد.در این صورت تا رفع فورس ماژور تعهدات بر عهده وي به تعویق خواهد افتاد.در صـورت عـدم   
  خواهد بود تا نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. بی آن،طرف دیگر مختارماه از تاریخ اعالم کت 3رفع فورس ماژور طی مدت 

اختالف ناشی از معامالت موضوع این آئین نامه که بین طرفین معامله ایجاد می شود درکمیسیونی مرکـب از حـداقل سـه نفرکـه از طـرف       -7
  کمیسیون الزم االجرا است.رئیس موسسه (کارفرما) تعیین خواهد شد مطرح می گردد و تصمیم حداکثر افراد

اره برنده واگذاري اقرار می نمایدکه از جمیع قوانین و مقررات ناظر براجراي این قرارداد از جمله قـوانین مربـوط بـه مالیات،عوارض،بیمـه واد     -8
هـده وي بـوده و مسـئولیتی    کار و امور اجتماعی مطلع بوده و متعهد به رعایت آنها نسبت به پرسنل خود می باشد.مسـئولیت عـدم اجـراء بـه ع    

 متوجه کارفرما نمی باشد.

   چنانچه امکاناتی (تجهیزات پزشکی یا اداري) توسط کارفرما جهت انجام موضـوع قـرارداد در اختیـار برنـده واگـذاري قرارگیـرد وي موظـف               -9
اري و حراست نماید و جز بـراي انجـام موضـوع قـرارداد از     می باشد از امکاناتی که به طور امانی در اختیار وي قرار می گیرد به نحو احسن نگهد

        آنها استفاده دیگري ننماید و جهت نگهداري و حفظ آنها ضمانت معتبر معادل مبلغ ریالی اموال تحویلی که توسط کارشـناس ذیصـالح تعیـین       
 می گردد تهیه و تحویل کارفرما نماید.(پیگیري به عهده کارفرما می باشد.)

روز به پیمانکار و عـدم بهبـود    15اخطار کتبی از سوي کارفرما به فاصله حداقل  2در صورت تخطی پیمانکار از مفاد قرارداد و پس از ابالغ  -10
روش کار،کارفرما مـی توانـد یکجانبـه موضـوع فسـخ قـرارداد را در کمیتـه واگـذاري دانشـگاه مطـرح و در صـورت اخـذ موافقـت بـا موضـوع                

  فسخ قرارداد و ضبط ضمانت حسن انجام کار به نفع کارفرما حسب تشخیص کمیته اقدام نماید. درخواست،نسبت به
  موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.به پیشنهادات ناقص،مبهم،مخدوش،فاقد سپرده،مشروط،بدون امضا و یا مدارکی که پس از  -11
  پیشنهادها مختار است.دستگاه واگذار کننده در رد یا قبول هر یک از  -12
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  در صورت عدم تایید صالحیت شرکت کنندگان توسط کمیته مناقصات دانشگاه علوم پزشکی جهرم پیشنهاد قیمت مردود اعالم می شود. -13
کننـده            دادن پیشنهاد توسط شرکت کنندگان،به منزله قبول کلیه شرایط واگذاري،شرایط واحد و اختیارات و تکالیف تعیـین شـده واگـذار     -14

  می باشد.
پیشنهادهاي واصله شرکت کنندگان از تاریخ اتمام مهلت دریافت پیشنهادها براي مدت سه ماه داراي اعتبار هستندکه این مدت براي یک  -15

  دوره سه ماهه دیگر بر حسب نظر دانشگاه قابل تمدید خواهد بود.
رعایت قوانین و مقررات اداري و جاري کشور،رعایت تعرفه هاي مصوب هیـات وزیـران در   پیمانکار متعهد به رعایت نظم و شئونات اسالمی، -16

  بخش دولتی می باشد.
  پیمانکار مسئول پرداخت کسورات بیمه اي نسخ سرپائی خود می باشد که توسط کارفرما از سهم پرداختی وي کسر خواهد شد. -17
مربوط به هرماه حداکثر تا پنجم ماه بعد به واحد امور مالی بیمارستان/معاونت بهداشـت  پیمانکار متعهد به تحویل نسخ بیمه و لیست هاي  -18

  می باشد.
پرداخت حق حقوق مربوط به پرسنل در زمینه تنظیفات قسمت واحد تزریقات،پانسمان و نوار قلب و منشی و هرگونه پرسنل مورد نیاز بـه   -19

  می باشد. پیمانکارواحد مذکور بر عهده 
جمله کارمزد،حق السعی،سنوات،خسارت اخراج،بن،عائله مندي،پاداش،مرخصی و تعهـدات نسـبت    اخت حقوق و مزایا وکلیه مطالبات ازپرد -20

موضوع قرارداد برابرقانون کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار میباشد،بدیهی است رابطه استخدامی آنهـا بـا پیمانکـار     …به منشی،دستیار و
  میباشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص ندارد.

و مشـکالت ناشـی از آن هیچگونـه     می باشـد  1پیمانکار موظف به حفظ و حراست از کلیه اموال در اختیار،مطابق با لیست پیوست شماره  -21
  مسئولیتی را متوجه کارفرما نمی نماید.

درغیر ایـن صـورت کارفرمـا حـق خواهـد داشـت ضـمن فسـخ          نمی تواند کل یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید پیمانکار -22
  پیمانکار دریافت نماید. یکجانبه قرارداد و ضبط ضمانت نامه به نفع دولت اقدام و خسارت وارده را از

  پیمانکار موظف به ارائه پروانه هاي مربوطه جهت انجام خدمات می باشد. -23
  پیمانکار متعهد به همکاري با بازرسین داراي معرفی نامه رسمی از دانشگاه می باشد. -24
و پـس از پایـان دوره و فسـخ قـرارداد شـرعاٌ و      نپرداختـه   کارفرمـا هیچ وجهی بابت سرقفلی و صنفی و حق کسب و پیشـه را بـه    پیمانکار -25

  متعهد است پس از پایان قرارداد هیچ نوع وجهی را به عنوان حق کسب و پیشه مطالبه ننماید. پیمانکارقانوناٌ،قرارداد پایان یافته است و 
 زیـر  فـراد یـا ا  توسـط کارکنـان وي و   قسـم کـه   هر تمامی خسارات وارده از می باشدکلیه مسئولیت هاي مدنی وکیفري و متعهد پیمانکار -26

خسـارت   بابت کمترین تعهدي در هیچ جهت و به عهده گیرد.کارفرما از شود حقوقی وارد اشخاص ثالث حقیقی و و مستقیم به افراد مجموعه او
بیمـاران   مـراجعین و  یـا  و درمانگـاه  زیـان بیمارسـتان   و موجـب ضـرر   پیمانکـار ناحیـه   از قصـور  اثـر  چنانچـه در  و ندارد هیچ نوعی را وارده از
  مراجع قضائی می باشد. سایر جوابگوي نظام پزشکی و و زیان وارده می باشد و به جبران ضرر متعهدپیمانکار گردد،

بـه   واننـد نمـی ت  این بنـد  مقام اجابت مفاد در و مقررات حاکم بر بیمارستان را رعایت نمایند وامل وي متعهدند کلیه ضوابط وع و پیمانکار -27
  عدم اطالع  متوسل شوند. عذر
  الزامی است. پیمانکاربخش دولتی براي  آموزش پزشکی در رعایت تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت،درمان و -28
  ورود و خروج کلیه دستگاهها و لوازم بایستی طبق قوانین و مقررات مرکز صورت گیرد. -29
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 و اسرع وقت نسبت به تعمیـر  میبایستی در صورت خرابی دستگاهها در داشت و شرایطی نخواهدتحت هیچ  حق تعطیل نمودن راپیمانکار  -30

  میباشد. عهده پیمانکار هزینه مربوطه بر و نگردد راه اندازي دستگاه اقدام نماید،به نحوي که خللی در ارائه خدمات ایجاد
با بیمارسـتان نسـبت بـه     تداخل اموال خود براي جلوگیري از و اقدام نمایدبخش  بیمارستان نسبت به تجهیز نظر اخذ با می تواند پیمانکار -32

 بیمارسـتان  از مـی توانـد   پایـان قـرارداد   طبق لیست پیوستی که به امضاء طرفین رسیده در را اموال خود پیمانکار و الصاق برچسب اقدام نماید
  می باشد. پیمانکاربا  تجهیزات مذکور خارج نماید.مالکیت وسایل و

بـه کمیتـه حـل اخـتالف      اختالف از هرجهت یا ارجاع امر است در ارایه خدمات موضوع قرارداد وقفه اي صورت نگیرد،بروز پیمانکار متعهد -33
  بود. نخواهد موجب تعطیلی کار

  ید کارفرما رسیده باشد.نیاز(کارشناس و تکنسین و ...)که صالحیت فنی آنهابه تائ موظف به تامین نیروي انسانی و پرسنل مورد پیمانکار -34
جملـه   مراجـع ذیـربط از   در خـود  شخصاٌ پاسـخگوي عملکـرد   و رده میباشدبدرکلیه مراحل درمان به عهده نام پیمانکارمسئولیت عملکرد  -35

  بود. مراجع قضائی خواهد سایر یا سازمان نظام پزشکی و
  وکمک به بیماران اورژانسی می باشد. باپزشک براي احیاپزشک شیفت و همچنین همکاري  موظف به هماهنگی با پیمانکار -36
 ملـزم بـه ارائـه خـدمات بـر      پیمانکارممنوع و تخلف محسوب می گردد و بیمارستان مقررات  خارج از رگونه تبادل وجه بصورت دستی وه -37

  بخش دولتی می باشد. اساس تعرفه مصوب مراجع ذیصالح در
  ندارد. مراجعین را دریافت هرگونه وجهی از راه اندازي صندوق و و پرسنل تحت امر وي حق پیمانکار -38
طـرف دانشـگاه    معرفـی نامـه از   فضاي فکري با افرادي که بـا  فرصت آموزشی و جهت همکاري نسبت به ایجاد در موظف میباشد پیمانکار -39

  د.کارآموز،کارورز و ... همکاري الزم مبذول نمای اعم از جهت آموزش مراجعه می نمایند
  و مواد مخدر میباشد. HIV-HBS-HCVپیمانکار موظف به ارائه گواهی سالمتی اولیه از نظر -40
  استفاده از یونیفرم پرستاري و اتیکت شناسائی الزامی و رعایت منشور حقوق بیماران الزامی است. -41
آنها بعالوه مدارك و سـوابق مـورد نیـاز را بـه کارفرمـا یـا       در صورت داشتن پرسنل،پیمانکار می بایست قبل از شروع به کار پرسنل اسامی  -42

  نماینده تام االختیار وي تسلیم و مجوز شروع فعالیت را دریافت نماید.
سپس جهت جدا نمودن تیـغ   و فو  needle clipperل تیز و برنده را تضمین می کند نظیر یکه ایمنی وسا ابزارهاییپیمانکار می بایست  -43

  دهد.در دسترس کاربران ابزارهاي پرخطر قرار   Scalpelsجراحی از
        سـایر اشـیاء تیـز وبرنـده مصـرفی (آنژیوکت،بیستوري،النست،اسـکالپ ویـن،        و دفع سرسـوزن  نگهداري و جمع آوري وپیمانکار موظف به  -44

  جمع آوري گردد. ( Safety Box )مصرف در ظروف ایمن بایستی بالفاصله پس از ویال هاي شکسته و ... )که توصیه می شود
  در کلیه واحدهاي تزریقات می باشد. ( Safety Box )ظروف پیمانکار موظف به گذاشتن  -45
  ضروري است ظروف جمع آوري،مستحکم یا غیر قابل نفوذ،مقاوم به پارگی و دهانه گشاد و از حجم کافی و ابعاد مناسب برخوردار باشند. -46
  تجهیزات طبق آئین نامه ضوابط مطب باشد. واحد مذکور می بایست داراي -47
  براساس آئین نامه ضوابط مطب می باشد.  B انجام واکسیناسیون علیه هپاتیت -48
دانشـکده  علـوم پزشـکی  و وزارت     در مطب پزشکان به عهده معاونـت درمـان دانشـگاه/   قلب  نوارنظارت و ارزیابی  واحدهاي  تزریقات  و  -49

  پزشکی می باشد.بهداشت،درمان و آموزش 
  .به عهده پیمانکار میباشد جمع آوري،نگهداري،انتقال و دفع مناسب زباله هاي آلوده و تیز و برنده -50
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            مربوطـه لغـو    صـادره توسـط دانشـگاه    قلـب  نـوار در صورت تخلف از ضوابط و مقررات مندرج در این آئین نامـه مجـوز واحـد تزریقـات و      -51
  می گردد.

  ایت ضوابط و مقررات  امور بهداشتی طبق آئین نامه ضوابط مطب می باشد.رع -52
 پیمانکـار  نیروهاي تحت پوشش آن قرار میگیرد درحکم امانت بـوده و  و پیمانکار اختیار در و اطالعاتی که به موجب این قرارداد کلیه اسرار -53

جبران  و نسبت به فسخ قرارداد حراست دانشگاه کارفرما میتواند تائید گزارش وبه هیچ طریقی ندارد.درصورت هرگونه  را غیر به حق افشاي آنها
شــکایتی درهــیچ مرجــع قضــائی  ایــن خصــوص هیچگونــه اعتــراض و در پیمانکــار و اقــدام نمایــد خــود کلیــه خســارات وارده بــه تشــخیص

  د.موضوع را ازطریق مراجع قضائی پیگیري نمای نخواهدداشت.بدیهی است پیمانکارمی تواند
قلـب   تزریقات،پانسـمان و نـوار   هماهنگی مسئولین بیمارستان در صورت نیاز و دستور مقامات بیمارستان ملزم به تعیین واحـد  با پیمانکار -54

  ویژه خواهران و برادران می باشد.
و مـواد مخـدر    HIV-HBS-HCVموظف به ارائه گواهی سالمتی اولیه پرسنل بکارگیري شده و همچنین سالمتی آنهـا از نظـر   پیمانکار -55

  میباشد.
شیفت کاري و اعالم برنامه کـاري هفتگـی و یـا ماهیانـه      هر ملزم به معرفی کتبی نماینده در پیمانکارحساسیت موضوع، به جهت امنیت و -56

جابجـائی پرسـنلی    و مـی باشـد   /مسـئول درمانگـاه  شروع هفته یا ماه جدید به متـرون بیمارستان  پرسنل شاغل در واحد مذکور،سه روز قبل از
  می باشد. /درمانگاهنیزطبق مقررات بیمارستان

تهیه مواد اولیه و کلیه وسایل و امکاناتی که جهت انجام امور ضروري میباشد از جمله ملزومات اداري و مصرفی مورد نیاز توسـط پیمانکـار    -57
  میباشد.
  وده و پیمانکار موظف است در پایان قرارداد دستگاه را صحیح و سالم تحویل نماید.تهیه دستگاه نوار قلب و نصب به عهده کارفرما ب تبصره:

  صورت عدم تایید صالحیت شرکت کنندگان توسط ریاست دانشگاه پیشنهاد قیمت شرکت کننده مردود اعالم می شود. در -58
مـی باشـد و در صـورتیکه زمـان      راه انـدازي دسـتگاهها  سریع تجهیزات و  موظف به تامین لوازم مصرفی و قطعات یدکی و تعمیر پیمانکار -59

 کارفرمـا کسـب موافقـت    اطالع رسانی نماید و پس ازکارفرما دستگاه نیاز باشد می بایست به صورت مکتوب به  ساعت براي تعمیر 24 از بیشتر
  بصورت یکجانبه فسخ نماید. رارداد راق حق دارد کارفرماحداکثرظرف ده روز نسبت به انجام کلیه امور اقدام نماید.در غیر این صورت 

برنده واگذاري اقرار و اعتراف می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی باشد و در طول مدت قرارداد  -60
افراد وي ندارد و کلیه جوابگـویی قـانونی   به هیچ وجه اشخاص مذکور را در قرارداد سهیم و ذینفع نکند و کارفرما هم رابطه حقوقی و نظایرآن با 

  نظیر بیمه و مالیات و ... صرفاٌ برعهده برنده واگذاري می باشد و وي اقرار و اعتراف به این امر نمود.
  ش دهد.کاهش یا افزای %25واگذار کننده می تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعالم به پیمانکار مبلغ قرارداد را تا  -61
پیمانکار متعهد است در ارایه خدمات موضوع قرارداد وقفه اي صورت نگیرد،بروز اختالف از هر جهت یا ارجاع امر به کمیتـه حـل اخـتالف     -62

  موجب تعطیلی کار نخواهد بود.
  دارا باشد.  پیمانکار می بایست تمام صالحیت هاي فنی و اخالقی الزم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط را -63
پیمانکار متعهد است کلیه هزینه هاي دریافتی از بیماران را مطابق با تعرفه هـاي دولـت انجـام دهد.کلیـه کسـورات اعمـال شـده توسـط          -64

سـهم   سازمانهاي بیمه گر و سایرکسورات قانونی در صورتیکه پیمانکار مقصر باشد به عهده وي خواهد بود و در صورتیکه کارفرما مقصر باشـد از 
  بیمارستان کسر خواهد شد.
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  پیمانکار متعهد به تامین کلیه امکانات تشخیص درمانی الزم در حد مقررات جهت  ارائه خدمات می باشد. -65
کارفرما اعالم ماه قبل مراتب را کتباً به  3در صورتیکه پیمانکار به دالیلی تمایل و یا توانائی الزم جهت ادامه کار نداشته باشد،می بایست از  -66

  نماید و در این صورت پیمانکار موظف خواهد بود تا معرفی پیمانکار جدید به کار خود ادامه دهد.
پیمانکار موظف خواهد بود پس از اتمام قرارداد تا معرفی پیمانکار جدید به مدت سه ماه با مبلغ کارشناسی جدید و شرایط تعیین شده در  -67

  دهد.قرارداد به کار خود ادامه 
  سایر شرایط تابع مقرارت عمومی دولت جمهوري اسالمی ایران و معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري می باشد. -68
  
  
  ذیل را ارسال دارد: قرارداد موارد زمان انعقاد میبایست  در پیمانکار* 
  گواهی عدم سوء پیشینه کیفري-1
  ( تسویه حساب صندوق رفاه،وخدمت نظام وظیفه عمومی )گواهی پایان طرح و تعهدات قانونی  -2
  H.I.V,Bگواهی عدم اعتیاد  ( تست مورفین )،آزمایش هپاتیت -3
  ارائه تصویر یا شماره کد ملی -4
  شناسنامه  -5
  مدرك تحصیلی یا گواهی گذراندن دوره هاي مربوطه با تائید معاونت درمان دانشگاه یا دانشکده -6
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بایدکلیه مدارك خواسته شده رابه ترتیب زیردرسه پاکت جداگانه قرارداده ودرمهلت مقرر،به صـورت   واگذاري شرکت کننده در
  دریافت نماید. رسید ،تحویل ودبیرخانه مرکزي -طبقه همکف -درب بسته ( مهروموم شده ) به دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

  
  پاکت الف : حاوي

بـه   شرکت کننده در واگذاري می بایست،مبلغ مشخص شـده را  ،که بدین منظورواگذاري بانکی سپرده شرکت درضمانت نامه یافیش  -1
فـیش سـپرده شـرکت در واگـذاري را      نموده و ( حساب سیبابانک ملی ) واریز 0105809909008به حساب  واگذاري عنوان سپرده شرکت در

 داخل پاکت بگذارد.

  ضـمانت نامـه بـانکی و یـاقبض سـپرده ممنـوع و مـردود اعـالم مـی گـردد.           ه شـرکت در واگـذاري بجـز   پرداخت هرنوع تضمین سپرد :1تذکر
  چک تضمین شده و... ممنوع و مردود اعالم می گردد.) ( سپردن هرنوع چک بانکی اعم از

  پاکت ب : حاوي
  کننده برسد. به امضاء شرکت "می باشدشرایط موردقبول  "ختصاصی واگذاري می باید بعدازنوشتن  تمامی برگ هاي شرایط عمومی و -1
  کارت ملی،کارت پایان خدمت(جهت آقایان). کپی شناسنامه و-2
  کلیه دارندگان کارشناسی و کاردانی پرستاري و مدارك باالتر در رشته پرستاري که طرح و تعهدات قانونی خود را انجام داده باشند.-3
  سابقه کارسال 3کلیه دارندگان دیپلم بهیاري با حداقل  -4
سال سـابقه کـار در    5سال سابقه و تکنسین هاي فوریت هاي پزشکی با حداقل  3دارندگان مدرك کاردان ( تکنسین ) بی هوشی با حداقل  -5

کپـی مـدرك تحصـیلی     لذامراکز درمانی و اورژانس به تائید معاونت درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه.
  لزامی میباشد.ا

  .تائید معاونت درمان بااطاق عمل و مبارزه با بیماري ها و مدارك باالتر رشته هاي مذکور ،کاردان هاي مامایی -6
 تلفن ثابت وتلفن همراه شرکت کننده. -نوشتن آدرس کامل -7

  سوابق قبلی. -8
  پاکت ج: حاوي فرم پیشنهاددهنده

  .3و2کامل نمودن فرم شماره  -1
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مالحظه دقیـق و اطـالع    واگذاري........................................................................................ با ................. شرکت کننده دراینجانب ............................................

  بعمل آورده ام،حاضربه شرکت در واگذاري می باشم. واگذاريمحل انجام موضوع  شرایط واگذاري و بازدیدي که از کامل از مفاد مندرج در

  تایید واحد مربوطه دال براینکه اینجانب از واحد بازدیدکرده وکامالً از شرایط واحد اطالع دارد.
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  2فرم شماره 
  
   پیمانیه ان و نوارقلب بیمارستان فرم واگذاري واحدتزریقات،پانسم

  
....................................بــــــه آدرس: اینجانــــــب: .............................................. فرزنــــــد: .......................... بــــــه شــــــماره ملــــــی: ..................... 

ــراه: ...................... ............................................................................ ــت: ................................... و شــماره هم ــه شــماره تمــاس ثاب ............. ............................... ب

را بـه   رپیمانکـا درآمد ماهانه سهم خود و سـهم  و  پیمانیهقلب سرپائی بیمارستان  جهت مشارکت درارائه خدمات بخش تزریقات،پانسمان و نوار

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

  

  یمانکارپدرصد درآمد ماهانه سهم  محل پیشنهادي
 (به عدد و حروف)

  کارفرما درصد درآمد ماهانه سهم
 (به عدد و حروف)

  بیمارستان
 پیمانیهاستاد  

  
  
 

 

  
 

  
  
 

 

  
آمـاده   مـی نمـایم و   پیشـنهاد  کارفرماسه درصد) سهم  (پنجاه و %53وپیمانکار ماهانه سهم  درآمد درصد) ازهفت  (چهل و %47ماهیانه  مثال:

  طبق ضوابط مربوطه می باشم. قرارداد عقد
  

  چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده واگذاري انتخاب شوم تعهد می نمایم :
امضاء نموده و همـراه تضـمین انجـام تعهـدات حـداکثرظرف       واگذارياساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك  اسناد و مدارك الزم را بر  -الف 

  (باستثناي روز هاي تعطیل) تسلیم نمایم. واگذاريمدت هفت روز از تاریخ ابالغ،بعنوان برنده 
  سوب می شود.جزء الینفک این پیشنهاد مح واگذاريتایید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارك  -
  -کار به هریک از پیشنهادها ندارد اطالع کامل دارم که دستگاه واگذار کننده الزامی براي واگذاري -
» الـف  « و به منظور تعهد به امضاء و تسلیم تضمین اجراي تعهد،تضمین را به نفـع کارفرمـا در پاکـت    واگذاري تحت عنوان تضمین شرکت در 

  تقدیم داشته ام.
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  ارقلب بیمارستان  پیمانیهتزریقات،پانسمان ونو واگذاري واحد               

 موارد فوق مورد تائید می باشد
واگذاري و امضاء شرکت کننده در مهر  

١٠/۱۰  

  
  
  
  

  3 شماره فرم
  

  تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون
  22/10/1337منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ 

  
   پیمانیه بیمارستانواگذاري واحدتزریقات،پانسمان و نوارقلب  موضوع :

  
این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه،بدینوسیله تائید مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قـانون منـع مداخلـه کارمنـدان دولـت در      

مـردود و  معامالت دولتی نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد،کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه شده بـراي واگـذاري فـوق را    
  واگذاري را ضبط نماید.شرکت در تضمین 

مربوط را امضاء قرارداد همچنین قبول و تائید میگردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده واگذاري فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار،
مذکور در قـانون فـوق هسـتند در    به اثبات برسد یا چنانچه افرادي را که مشمول ممنوعیت  قراردادنماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت 

سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند،کارفرما حق خواهد داشت که قـرارداد را فسـخ و ضـمانت نامـه انجـام       قرارداد این
ن خسارت وارده با تشخیص کارفرمـا  و تاخیر اجراي کار را از اموال او اخذ نماید.تعیین میزاقرارداد تعهدات را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ 

  می باشد.
تگاه دولت مشـمول قـانون مزبـورگردد    به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دس قرارداداین پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه درحین اجراي 

دهنـده مراتـب فـوق را     چنانچه این پیشنهاد خاتمه داده شود.بدیهی است قرارداد مراتب را بالفاصله،به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به
 را فسخ نموده و ضمانت نامه هاي مربوط را ضـبط نمایـد و خسـارات ناشـی از فسـخ      قراردادبالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد 

  و یا تاخیر در اجراي کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول نماید. قرارداد
مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفین از قانون فـوق آگـاهی کامـل دارد و در صـورت تخلـف مسـتحق       

  مجازاتهاي مربوطه می باشد.
 
  

  پیشنهاد دهنده : نام و نام خانوادگی
  تاریخ:

 


