
  واگذاريشرایط عمومی                                                                        
  تغذیه بیمارستان مطهري رهخدمات مشاو               

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

١/۷  

  
شارکت بخش غیر دولتی در ارایه بهتر               سعه و م ستان جهرم در نظر دارد به منظور تو شهر شتی درمانی  شکی و خدمات بهدا شگاه علوم پز دان

سانی و ا  سبت به واگذاري ستفاده بهینه از امکانات موجود خدمات ر ستان مطهري     خدمات  ،ن شاور تغذیه در بیمار شرح وظایف و برنامه  م مطابق با 
  اقدام نماید. ، هاي اعالم شده کارفرما توسط پیمانکار در طول مدت قرارداد

ــرکت کننده در واگذاري باید آنرا به دقت مطالعه نمو  تذکر: ــوب می گردد ش ــرایط واگذاري جزء الینفک قرارداد محس ه و دبا توجه به اینکه ش
  عالوه بر تایید مهر و امضاء) تمام صفحات،در انتها نیز آن را مهر و امضاء نماید

 موضوع واگذاري:-1

  مطابق با شرح وظایف و برنامه هاي اعالم شده کارفرما توسط پیمانکار در طول مدت قراردادمشاور تغذیه در بیمارستان مطهري  ارائه خدمات 
  رژیم درمانیراه اندازي دفتر مشاوره تغذیه و  -1
 تنظیم فرآیند مشاوره تغذیه و رژم درمانی در بیماستان مطهري -2
 ارزیابی اولیه بیماران بستري در بخشهاي ویژه بعد از اقدامات رژیم درمانی -3
 ارزیابی ثانویه بیماران بستري در بخشهاي ویژه  -4
 بیماران زیابی یک و دو و سه در پروندهاجراي فرمهاي ار -5
 یمار و مشارکت در امر درمانحضور موثر بر بالین ب -6
 یاعالم يو برنامه ها فیشرح وظا با يمطهر مارستانیدر ب هیارائه خدمات مشاوره تغذ -7

 ساعت کاري طبق برنامه اعالمی از سوي کارفرما در شیفت صبح می باشد تبصره:

  مبلغ سپرده شرکت در واگذاري: -2
  با توجه به استعالم هیج مبلغی بابت ورود دریافت نمیگردد                    
  توزیع شرایط واگذاري: -3

  خواهد بود26/2/97چهار شنیه   تا آخر وقت اداري روزشروع و اعاده  19/2/97: چهارشنبهاز روز 
 حداکثر یک هفته پس از دریافت پیشنهاد صورت می پذیرد.  بازگشایی پاکات: -4.

  مدارك الزم: -5
  امضا تمامی برگها و اعالم موافقت با شرایط فوق – 1 
  کپی شناسنامه و کارت ملی – 2 
  کپی مدرك تحصیلی تمامی مدارك -3 
  ادرس و تلفن ثابت و همراه روي پاکات -4 
  تحویل دبیرخانه دانشگاه 26/2/97رزومه کاري همراه با فرم ذیل کامل شده تا تاریخ  – 5 

  
  پرداخت: شرایط-6
روز  15پس از کسب درآمد از محل واحد تغذیه و واریزي به خزانه و برگشت به حساب درآمد اختصاصی بیمارستان ظرف مدت حداکثر         -1-6

  کارفرما موظف می باشد 
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ــگاه و  -2-6 ــهم پیمانکار  از درآمد نقدي پس ازگردش مالی دانش ــط کارفرما دریافت میگرددکه س ــله از واحد تغذیه  توس  تائیدکل درآمد حاص

  روز به پیمانکار پرداخت خواهد شد.15حسابداري واحد ظرف مدت 
  :تعهدات کارفرما-7
  متعهد به تامین کلیه امکانات تشخیص درمانی الزم در حد مقررات جهت ارائه خدمات می باشد. کارفرما -1-7
  یه وجوه واریزي مربوط به پیمانکار می باشد.کارفرما متعهد به ایجاد سرفصل جداگانه در امور مالی بیمارستان جهت محاسبه کل -2-7
  کارفرما متعهد به تنظیم پرونده هاي بیماران بستري و مرخص شده جهت ارائه به سازمانهاي بیمه گر می باشد -3-7
ساب ماهانه حداکثر تا    -4-7 صورت ح ست و پیمانکارحداک 15کارفرما متعهد به ارائه  روز وقت دارد  15ثر روز پس از پایان ماه قبل،به پیمانکار ا

  تا در صورت اعتراض به صورت حسا ب فوق کتباً اعتراض خود را به کارفرما اعالم نماید.
  )1کارفرما متعهد به ارائه شرح وظایف بر اساس ضوابط و مقررات وزارت متبوع به پیمانکار می باشد.(لیست پیوست شماره -5-7
  پرسنل تغذیه و با نظارت ایشان برعهده پرسنل واحد خدمات بیمارستان خواهد بود.انجام امور نظافت واحد فوق در زمان حضور  -6-7
کارفرما مکلف اســت مکانی مناســب به صــورت کامل داراي آب،برق،تلفن،گاز و تجهیزات که درصــورتجلســه جداگانه تنظیم خواهد شــد  -7-7

ویل گرفته خواهد شـد.صـورتجلسـه مذکور جزء الینفک قرارداد می    تحویل پیمانکار داده و در پایان قرارداد طبق صـورتجلسـه مذکور از وي تح  
  باشد.همچنین کلیه تجهیزات و وسایل تحویلی در قبال ارائه ضمانت به پیمانکار تحویل خواهد شد.

  تعهدات پیمانکار: -8ماده 
  پیمانکار متعهد به رعایت قوانین و مقررات اداري و جاري کشور می باشد. -1-8
  متعهد به رعایت نظم و شئونات اسالمی می باشد.پیمانکار  -2-8
  پیمانکار متعهد به رعایت تعرفه هاي مصوب هیئت وزیران در بخش دولتی می باشد. -3-8
  که توسط کارفرما در اختیار ایشان قرار میگیرد می باشد.1پیمانکار متعهد به انجام وظایف محوله بر اساس لیست پیوست شماره -4-8
  ظف به ارائه پروانه هاي مربوطه جهت انجام خدمات می باشد.پیمانکار مو 5-8
  پیمانکار موظف به شرکت درکمیته هاي بیمارستانی مرتبط با شرح وظایف مربوطه می باشد. -6-8
  پیمانکار متعهد به همکاري با بازرسین داراي معرفی نامه رسمی از سوي کارفرما می باشد.    -7-8
بابت ســر قفلی و صــنفی و حق کســب و پیشــه را به کارفرما نپرداخته و پس از پایان دوره و فســخ قرارداد شــرعاٌ و پیمانکار هیچ وجهی  -8-8

  .قانوناٌ،قرارداد پایان یافته است و پیمانکار متعهد است پس از پایان قرارداد هیچ نوع وجهی را به عنوان حق کسب و پیشه مطالبه ننماید
  الحیت هاي فنی و اخالقی الزم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط را دارا باشد.پیمانکار می بایست تمام ص -9-8

  کارفرما هیچگونه تعهدي در امر بیمه مسئولیت و خدمات اجتماعی طرف قرارداد ندارد وکلیه مسئولیت ها به عهده پیمانکار می باشد. -10-8
شتن پرسنل،پیمانکار می بایست قبل از       -11-8 سامی آنها بعالوه مدارك و سوابق مورد نیاز را به     در صورت دا رما یا کارف شروع به کار پرسنل ا

  تام االختیار وي تسلیم و مجوز شروع فعالیت را دریافت نماید.نماینده 
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تعهدات نسبت  پرداخت حقوق و مزایا وکلیه مطالبات ازجمله کارمزد،حق السعی،سنوات،خسارت اخراج،بن،عائله مندي،پاداش،مرخصی و -12-8

ستیار و    شی،د ستخدامی آنها با پیمانکار          …به من ست رابطه ا شد،بدیهی ا ضوع قرارداد برابرقانون کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار میبا مو
  میباشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص ندارد.

ضوابط و مقررات حاکم را ر  -13-8 عایت نمایند و در مقام اجابت مفاد این بند نمی توانند به عذرعدم اطالع    پیمانکار و عوامل وي متعهدندکلیه 
  متوسل شوند.

هرگونه تبادل وجه بصــورت دســتی و خارج از مقررات بیمارســتان ممنوع و تخلف محســوب می گردد و پیمانکار ملزم به ارائه خدمات   -14-8
  براساس تعرفه مصوب مراجع ذیصالح در بخش دولتی می باشد.

سئولیتی را         -15-8 شی از آن هیچگونه م شکالت نا شد و م سایل و امکانات و تجهیزات در واحد تغذیه بر عهده پیمانکار می با حفاظت از کلیه و
  متوجه کارفرما نمی نماید.

  استفاده از یونیفرم و اتیکت شناسائی در محل کار و نیز رعایت منشورحقوق بیماران الزامی است. -16-8
متعهد است در ارایه خدمات موضوع قرارداد وقفه اي صورت نگیرد،بروز اختالف از هر جهت یا ارجاع امر به کمیته حل اختالف    پیمانکار  -17-8

ــورت مطابق قانون با وي   ــت و در غیر این ص ــارتی،پیمانکار موظف به رفع آن اس ــورت بروز هرگونه خس موجب تعطیلی کار نخواهد بود و در ص
  رفتارخواهد شد.

یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر ندارد و همچنین حق تغییر موارد ذکر شده واگذاري مورد قرارداد را کامالًانکارحق پیم -18-8
  در موضوع قرارداد را نخواهد داشت.  

  ارائه نماید.پیمانکار مکلف است مدارکی را که دانشگاه متبوع در راستاي تکمیل نمودن اسناد مالی مطالبه می نماید  -19-8
شد و رعایت نقطه           -20-8 ضوع فعالیت می با شتی در زمینه مو ستاندارد بهدا ستان ناظر بر رعایت کلیه مقررات و ا کمیته کنترل عفونت بیمار

  نظرات کمیته فوق از سوي پیمانکار الزامی می باشد.
شرای       -21-8 ست طبق  سایر تجهیزات و لوازم می بای ستگاهها و  ست محترم    ورود و خروج کلیه د سب مجوز کتبی از ریا ط و مقررات پس از ک

 بیمارستان و با نظارت ایشان انجام پذیرد. 

پیمانکار می تواند با اخذ نظر از ریاسـت محترم بیمارسـتان نسـبت به تجهیز بخش اقدام نماید و براي جلوگیري از تداخل اموال خود با     -22-8
ء طرفین رسیده در پایان  که به امضا 1نماید و پیمانکار اموال خود را طبق لیست پیوست شماره   اموال بیمارستان نسبت به الصاق برچسب اقدام     

  می تواند از بیمارستان خارج نماید.مالکیت وسایل و تجهیزات مذکور با پیمانکار می باشد.قرارداد 
ــال  -23-8 ــده و همچنین س ــنل به کارگیري ش و مواد  HIV-HBS-HCVمتی آنها از نظرپیمانکار موظف به ارائه گواهی ســالمتی اولیه پرس

  مخدر میباشد.
ــبت به اجراي هرکدام از   -24-8 ــوع قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از مفاد آن به طور کامل مطلع بوده و نس پیمانکار اقرار می نمایدکه موض

  تعهدات آن نمی تواند از عذر عدم اطالع استفاده نماید.
  پیمانکار می بایست تمام صالحیت هاي فنی و اخالقی الزم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط را دارا باشد.   -26-8
پیمانکار متعهد می باشدکلیه مسئولیت هاي مدنی وکیفري و تمامی خسارات وارده از هر قسم که توسط وي و یا افراد زیر مجموعه او        -27-8

  مستقیم به افراد و اشخاص ثالث حقیقی وحقوقی واردشود به عهده گیرد.کارفرما از هیچ جهت و بابت کمترین تعهدي در خسارت وارده از هیچ 
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دارد و چنانچه در اثر قصور از ناحیه پیمانکار موجب ضرر و زیان بیمارستان یا مراجعین و بیماران گردد،پیمانکار متعهد به جبران ضرر     نوعی را ن

  و زیان وارده می باشد.    
کار  م امانت بوده و پیمانکلیه اسرار و اطالعاتی که به موجب این قرارداد در اختیار پیمانکار و نیروهاي تحت پوشش آن قرار میگیرد درحک-28-8

سخ           سبت به ف شگاه علوم پزشکی،کارفرما میتواند ن ست دان صورت هرگونه گزارش و تائید حرا شاي آنها به غیر را به هیچ طریقی ندارد.در  حق اف
 هیچ مرجع قضائی  قرارداد و جبران کلیه خسرات وارده به تشخیص خود اقدام نماید و پیمانکار در این خصوص هیچگونه اعتراض و شکایتی در     

  نخواهد داشت.
ــده توســط   -29-8 پیمانکار متعهد اســت کلیه هزینه هاي دریافتی از بیماران را مطابق با تعرفه هاي دولت انجام دهد.کلیه کســورات اعمال ش

سهم    رفرما مقصر باشد از  سازمانهاي بیمه گر و سایرکسورات قانونی در صورتیکه پیمانکار مقصر باشد به عهده وي خواهد بود و در صورتیکه کا        
 بیمارستان کسر خواهد شد.

پیمانکار موظف اسـت یک نفرکارشـناس را براي شـرکت درکمیته هایی از بیمارسـتان که حضـور نماینده درآن کمیته الزامی اسـت به        -30-8
  بیمارستان معرفی نماید.تصمیمات کمیته ها باید مورد پذیرش پیمانکار باشد.

صورتیکه پیما  -31-8 ست از      در  شد،می بای شته با ماه قبل مراتب را کتباً به کارفرما  3نکار به دالیلی تمایل و یا توانائی الزم جهت ادامه کار ندا
  اعالم نماید و در این صورت پیمانکار موظف خواهد بود تا معرفی پیمانکار جدید به کار خود ادامه دهد.  

  
  
  
  
  
  

شده رابه ترتیب زیردردو   ك شرکت کننده در واگذاري بایدکلیه مدار  سته  صورت  خوا پاکت جداگانه قرارداده ودرمهلت مقرر،به 
  دبیرخانه مرکزي،تحویل و رسید دریافت نماید. -طبقه همکف -درب بسته ( مهروموم شده ) به دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

  
  : حاوي ب پاکت

  کننده برسد. به امضاء شرکت "شرایط موردقبول می باشد "نوشتن  از واگذاري می باید بعد امی برگ هاي شرایطتم -1
  کپی شناسنامه و کارت ملی،کارت پایان خدمت(جهت آقایان).-2
 تلفن ثابت و تلفن همراه شرکت کننده. -نوشتن آدرس کامل -3

  سوابق قبلی. -4
  پاکت ج: حاوي فرم پیشنهاددهنده

  .3و2کامل نمودن فرم شماره  -1
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شرکت کننده در واگذاري.......................................... اینجانب  .............................................. با مالحظه دقیق و اطالع  ............................................................. 

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

  تایید واحد مربوطه دال براینکه اینجانب از واحد بازدیدکرده وکامالً از شرایط واحد اطالع دارد.
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  2فرم شماره
  فرم برگ پیشنهاد قیمت

  
........ به شماره تماس ثابت: .................................... و شماره   اینجانب: .................................................... فرزند: ...................... به شماره شناسنامه: ..............   

  د قرارداد با قیمت پیشنهادي در ذیل،طبق ضوابط مربوطه می باشم. همراه: ......................................... آماده عق

  
  
  

  ریال (ماهانه)                                                                  (به عدد)
  (به حروف)                             

  
  
  

  ریال (ساالنه)                                                                  (به عدد)
  (به حروف)                             

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  واگذاريشرایط عمومی                                                                        
  تغذیه بیمارستان مطهري رهخدمات مشاو               

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

٧/۷  

  
  
  
  

  3فرم شماره 
  

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

  
  مشاور تغذیه در بیمارستان مطهري  خدمات  واگذاري موضوع :

  
ــیله تائید مینماید که مشــمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در   این پیشــنهاد دهنده با امضــاء ذیل این ورقه،بدینوس

سد،کارفرما حق دارد که       ضوع به اثبات بر شد و چنانچه خالف این مو شده براي واگذاري فوق را مردود و    معامالت دولتی نمی با شنهاد ارائه  پی
  تضمین شرکت در واگذاري را ضبط نماید.

ضاء  مهمچنین قبول و تائید میگردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده واگذاري فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار،قرارداد مربوط را ا   
به اثبات برســد یا چنانچه افرادي را که مشــمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هســتند در  نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد

ام این قرارداد ســهیم و ذینفع نماید و یا قســمتی از کار را به آنها محول کند،کارفرما حق خواهد داشــت که قرارداد را فســخ و ضــمانت نامه انج
تاخیر اجراي کار را از اموال او اخذ نماید.تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما    تعهدات را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ قرارداد و   

  می باشد.
شمول قانون مزبورگردد          ستگاه دولت م صابات در د شود چنانچه درحین اجراي قرارداد به دلیل تغییرات و یا انت شنهاد دهنده متعهد می  این پی

سا    صله،به اطالع کارفرما بر شنهاد دهنده مراتب فوق را       قرارداد ند تا طبق مقررات بهمراتب را بالفا ست چنانچه این پی شود.بدیهی ا خاتمه داده 
س              شی از ف سارات نا ضبط نماید و خ ضمانت نامه هاي مربوط را  سخ نموده و  ساند نه تنها کارفرما حق دارد قرارداد را ف صله به اطالع نر  خبالفا

  بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول نماید. قرارداد و یا تاخیر در اجراي کار را نیز
ــتحق    ــورت تخلف مس ــنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در ص ــافاً این پیش مض

  مجازاتهاي مربوطه می باشد.
 
  
  

  نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :
  

  تاریخ:


