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 امور حقوقی و قراردادها     

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار : واگذارکنندهنام دستگاه  -1

ه علووم گاانشساختمان ستاد مرکزی د خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی،جنب باغ ملی،سبزوار، :واگذارکنندهدستگاه نشانی  -2

 پزشکی سبزوار

واگذاری را دریافت و در  واگذاری و مشارکتسناد حقوقی است که ا یاشخص حقیقی  :و مشارکت متقاضی شرکت در واگذاری -3

می بایست مشمول قانون منو  مله موضوع مزایده را نداشته باشد لذا و هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت انجام معاکرده شرکت 

لت و سوایر کارکنان دو)نبوده و فرم مربوطه پیوست را امضاء نماید. 7331مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 

 (را ندارند.و مشارکت  واگذاریافراد مندرج در قانون مذکور، حق شرکت در 

بصورت  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیهواگذاری قسمتی از فضای فیزیکی  : واگذاری و مشارکتموضوع  -4

به )و تریا (مترمرب  05 به مساحت حدود گاه)بوفهجهت دایر نمودن فروش ،)اجاره(بهره برداریسپس و  احداثمشارکت در 

فروش مواد غذایی سالم و بهداشتی با رعایت کلیه موازین قانونی و و ارائه خدمات عرضه و ( مترمرب  580 مساحت حدود

 .بیمارستان مدیریتو نظارت با تایید  بهداشتی

و بهره  و تکمیل نسبت به احداث ریال( با هزینه خود 555/555/555/5برنده واگذاری، می بایست تا سقف معاملات متوسط) :تبصره

با سازه و مشخصات فنی مورد تایید دانشگاه، در خصوص بوفه حداکثر ظرف مدت یک ماه و در  ی بیمارستانبرداری از بوفه و تریا

اء هر به ازباید ، در خصوص هر واحد خصوص تریا، حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان انعقاد قرارداد، اقدام نماید و در صورت تاخیر

انجامد، دانشگاه  لروز تاخیر، مبلغ یک میلیون ریال بعنوان جریمه به دانشگاه بپردازد و در صورتیکه این تاخیر بیش از ده روز بطو

  بدون نیاز به تشریفات قانونی، و ضبط تضامین اخذ شده از واگذارشونده خواهد بود. خ یکجانبه قراردادمجاز به فس

 شمسی سال کامل سه :مدت واگذاری -5

 ، مصوبه هیات امناء دانشگاه و سایر مقررات مربوطه55به خصوص ماده  آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه :مشارکت مجوز -6

 :دباشبه شرح ذیل می شارکتاسناد م:مشارکتاسناد  -7

 صفحه  چهار در مشارکتالف : شرایط 

 صفحه  سهدر قرارداد پیش نویس ب : 

 در یک صفحه دولتی معاملات در مداخله  من قانون شمول عدم فرم اعلامج: 

 صفحه  یکفرم پیشنهاد قیمت در :  د

 

 :  مشارکتنوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در  ،مبلغ  -8

 می باشد.  ریالده میلیون مبلغ  : مشارکتمبلغ تضمین شرکت در  -8-7

 نوع تضمین و چگونگی ارائه آن :  -8-5

دانشگاه علوم پزشکی و خودمات بهداشوتی درموانی در وجه  فیش نقدیفوق را طی بلغ م بایستمی مشارکتوطلبان شرکت در دا

در پاکت الوف را  واریز نموده و اصل فیشسپرده جاری بانک ملی شعبه مرکزی سبزوار  5758883580550سبزوار  به حساب شماره 

 قرار دهند. 

ه بر طبق مفاد مقررات این شرایط تهیه و همزموان بوا سوایر تنها زمانی قابل قبول خواهد بود ک مشارکتتبصره : تضمین شرکت در 

 تسلیم شده باشد. مشارکتاسناد 

 زمان و مهلت دريافت اسناد و محل و زمان بازگشايی پاکات :  -9
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حشمتیه، ستاد مرکزی دانشگاه، طبقوه بیمارستان جنب  ،اسدآبادیخیابان سبزوار،محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها :  -9-7

  ارم، حراست.چه

 باشد.  می 51/77/90لغایت  55/77/90اسناد از تاریخ  دریافتزمان  -9-5

لوی بوا بدر ساعات اداری و بوا همواهنگی قتوانند میاسناد  دریافتپس از  متقاضیانزمان و مهلت تحویل پیشنهادها : کلیه  -9-3

مهلوت  51/77/90مورخ  شنبهپنجروز  پایان وقت اداریراً تا بازدید بعمل آورده و منحص واگذاری موضوعمحل از  مدیریت بیمارستان

فووق الاشواره نشانی به  مشارکترا به همراه کلیه مدارک لازمه با رعایت شرایط این و پیشنهاد قیمت خود  مشارکتدارند تا اسناد 

 تحویل و رسید دریافت نمایند.

 پایان مهلت ارائه پیشنهاد قیمت خواهد بود.پس از  ساعت 15حداکثر ظرف مدت زمان بازگشائی پاکات :  -9-4

خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی،جنب سبزوار،واق  در  ه علوم پزشکی سبزوارگادانشستاد مرکزی محل بازگشایی پاکات :  -9-0

 باشد. می باغ ملی

 : طبقه بندی کلی پاکتهای پیشنهادی -10

بوه دیگور قورار داده شوده و  تدرون یک پاکاز یکدیگر تنظیم و  جداگانه )الف،ب،ج(پاکت 3بایست در کلیه پیشنهادها می -75-7

 صورت سر بسته ارائه گردند. 

 مشخص شوند.  و )ج( هر یک از پاکتها باید بر حسب موارد دقیقاً و با حروف بزرگ به صورت )الف( و )ب( -75-5

 دهنده بر روی پاکتها الزامی است.  پیشنهادلفن و شماره ت نشانی دقیق پستینام و  ،موضوع واگذاری و مشارکتدرج  -75-3

 : محتويات پاکتهای پیشنهادی -11

 این شرایط  8شرح بند ه ب مشارکتمحتوی تضمین شرکت در  :پاکت الف )پاکت تضمین( -11-1

درج و ، در ذیل کلیوه صوفحات آن "قرائت شده و مورد قبول است "که عبارت مشارکتاسناد  (:مشارکتپاکت ب)اسناد  -11-2

 همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاددهنده رسیده باشد. 

تصویر کارت ملی،کارت پایان خدمت و  شماره تلفن و فاکسنشانی پستی،و ذکر  واگذارینام و مشخصات شرکت کننده در  -77-5-7

)افراد داقل پایان دوره راهنموایی،حو تصویر مدرک تحصیلیو صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه )برای آقایان(یا معافیت دائم

 حقیقی( 

که حق امضاء دارنود. )شوامل  مدیران اجرایی و کسانی،شغلی اعضاء هیات مدیرهموسسه یا شرکت و عناوین نام و عنوان  -77-5-5

 ( و ... شرکتهااز قبیل  اشخاص حقوقی

و موضوع فعالیت آن با موضوع تها ممهور شده باشد.اساسنامه شرکت که بایستی به مهر اداره ثبت شرکبرابر با اصل تصویر -77-5-3

 )شامل اشخاص حقوقی(  مطابقت داشته باشد. شارکتم

 آخرین تغییرات شرکت  )شامل اشخاص حقوقی(آگهی ثبت و تصویر روزنامه رسمی کشور حاوی  -77-5-4

 قیمت : پیشنهاد پاکت  –( جپاکت ) -11-3

 درج گردد.  بصورت حروفو بصورت شفاف و  بدون قید شرط وع،می بایست بصورت مقط پیشنهاد قیمت -77-3-7

  خواهد بود.شارکت بعهده برنده مغیره کسور قانونی از قبیل بیمه،مالیات و : پرداخت  تبصره

)با رعایت صرفه و صلاح دانشوگاه بوه قیمت  مناسبترینو حائز اولا دارای شرایط لازم بوده کسی است که واگذاری برنده  -77-3-5

 شود. میبه یک برنده واگذار  بوفه و تریا)هر دو مکان با هم(باشد.ضمنا  شرکت کنندگاننسبت به سایر خیص کمیسیون واگذاری(تش

 ارائه نظرات و طرح سوالات و جلسه ارائه پاسخ :  -12
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بوا  " مشوارکتشورایط  "توانند هر گونه سوال و نظر خود را دربوارهپس از دریافت اسناد، می مشارکتشرکت کنندگان در  -75-7

 مطرح نمایند.  44577575شماره تلفن 

 ساير شرايط( :  –ضبط تضمین  -ها)رد پیشنهاد مشارکتشرايط عمومی  -13

مورد قبول قرار نگرفته  واگذاری: پیشنهادهایی که به یکی از حالات زیر واصل گردند، توسط کمیسیون  هاموارد رد پیشنهاد -73-7

 شوند : اعاده میذیربط شرکت کننده و به 

 الف : پیشنهادهایی که بصورت مبهم یا مشروط ارائه شده باشند. 

 باشند.  مشارکتو سایر شرایط اسناد  مشارکتمورد ب : پیشنهادهایی که به نحوی از انحاء مغایر با مشخصات 

 باشند.  مشارکت ج : پیشنهادهایی که فاقد مدارک لازمه خصوصاً فاقد تضمین شرکت در 

 پیشنهادهایی که بصورت ناقص ارائه شده باشند. د : 

 اعاده می شوند.  مشارکتهو: پیشنهادهایی که بعلت ضرورت و تجدید یا لغو 

 در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.  واگذارکنندهو : 

 ارائه نموده باشد.  قیمتبیش از یک پیشنهاد  شخصیز : چنانچه 

 باشد. به ترتیب زیر می مشارکتمین شرکت در موارد اعاده تض -73-5

 7-74الف : کلیه موارد بند 

 شناخته نشده اند.  مشارکتکه براساس ارزیابی مالی و در مرحله نهایی، برنده  شرکت کنندگانیب : تضمین 

 و اداری مراحل قانونی پس از اتمامو  انعقاد قراردادپس از  ،هبرند مشارکتج : تضمین شرکت در 

 باشد:به ترتیب زیر می مشارکتموارد ضبط تضمین شرکت در  -73-3

 صرف نظر نمایند.  مشارکتکه در حین بازگشایی پاکات، از ادامه  شرکت کنندگانیآن تعداد از  مشارکتالف : تضمین شرکت در 

 مشارکت موضوعاز انجام تعهدات  آناندر صورت امتناع  مشارکتو دوم برنده اول  مشارکتب : تضمین شرکت در 

 سایر شرایط عمومی :  -73-4

هوی  گونوه  ه علوم پزشکی سبزوارگادانش ،باید توجه نمایند که در صورت بروز اشتباه در تکمیل اسناد شرکت کنندگان -73-4-7

 مسئولیتی نخواهد داشت.

 :  مشارکتنحوه اعلام برنده  -ها چگونگی ارزيابی -نحوه گشايش پیشنهادها -14

 ش پیشنهادها به ترتیب زیر خواهد بود : الف : مراحل گشای

 در زمان و مکان مقرر در این شرایط  واگذاریتشکیل جلسه کمیسیون  -7

 تهیه فهرست اسامی پیشنهاددهندگان  -5

 گشودن پاکت تضمین )پاکت الف( و کنترل آن  -3

 گشودن پاکت )ب( و کنترل آن  -4

 گشودن پاکت)ج( و کنترل آن -0

 کت کنندگانشرپیشنهاد قیمت ارائه شده  مقایسه -0

 تعیین و اعلام خواهد شد. واگذاری های فوق الذکر توسط کمیسیون  پس از بررسی شارکتبرنده اول و دوم م -1

، سایر  مشارکتآنان نگهداری و تضمین شرکت در  مشارکتتضمین شرکت در  ، مشارکت: پس از تعیین برندگان اول و دوم  7تبصره 

 گردد. به آنان مسترد می شرکت کنندگان

 مختار است.و انعقاد قرارداد در رد یا قبول پیشنهادهای واصله  واگذارکننده: 5تبصره 
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 : شارکتتجديد و لغو م شرايط -15

 زیر تجدید یا لغو می گردد : به شرح  واگذاریاین 

 در شرایط زیر تجدید می شود.  واگذاریالف : 

 ها قیمت افشاء شدن مدارک و پیشنهاد -7

 منتفی شود. مشارکتحوی که توجیه اقتصادی پایین بودن قیمتها به ن -5

 از انعقاد قرارداد  مشارکتامتناع برندگان اول و دوم  -3

 در شرایط زیر لغو می شود.  مشارکتب : 

 مرتف  شده باشد.  مشارکتموضوع  انجامنیاز به  -7

 شود.  قراردادلازم باشد و موجب تغییر در ماهیت  مشارکتتغییرات زیادی در اسناد  -5

  .حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها  -3

  شرکت کنندگانمبنی بر احتمال تبانی  واگذاریتشخیص کمیسیون  -4

 

 :  واگذاریبه برنده مشارکت  مراحل ارجاع و تحويل موضوع -16

د لوذا پوس از ابلواغ کتبوی باشوموی مشوارکتو تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اسناد  مشارکتشرکت در  -70-7

به برنده، وی باید ظرف مدت حداکثر سه روز کاری نسبت به امضاء قرارداد اقدام نماید تا متعاقبواً تضومین شورکت در واگذارکننده 

ایشان آزاد گردد. در غیر اینصورت چنانچه برنده اول ظرف مدت مقرر نسبت به ارائه تضمین های لوازم و امضواء قورارداد  مشارکت

 وی ضبط خواهد گردید. مشارکتدام ننماید تضمین شرکت در اق

گردد که نسبت به امضاء قرارداد ظرف مدت فوق الاشاره اقدام نماید تا در صورت بروز مورد فوق الذکر به برنده دوم ابلاغ می -70-5

 وی آزاد گردد.  مشارکتتضمین شرکت در 

 وی نیز ضبط خواهد گردید.  مشارکتانعقاد قرارداد،تضمین شرکت در  بدیهی است در صورت عدم انجام تعهد مربوطه مبنی بر

 نفر دوم پس از امضاء قرارداد توسط نفر اول، آزاد خواهد شد. مشارکتتضمین شرکت در  -70-3

 خواهد بود. مشارکتبر عهده برنده در طول مدت قرارداد،  واگذاری و مشارکتمسئولیت حفظ و نگهداری کل موضوع  -70-4

در ارائه خدمات نماید و  مشارکتالزاما می بایست شخصا در محل موضوع  ،شخص حقیقی باشد، مشارکتدر صورتیکه برنده  -70-0

  .صورت بکارگیری نیرو، کلیه مسئولیتهای مربوطه)حقوق و مزایا و غیره( به عهده واگذارشونده خواهد بود

را داشته باشد و قبل از شروع بوه کوار  مشارکتایی انجام موضوع می بایست صلاحیت و نیز توان مشارکتشرکت کننده در  -70-0

اشخاص حقیقی می بایست دارای مدرک تحصیلی حوداقل سویکل گزینش دانشگاه برسد، وبه تایید حراست )خود وی و نیروهایش(

نیروهایی کوه توسوط ضمن اینکه  لازم است. وارداین مرعایت در خصوص نیروهایی که توسط شرکت بکارگیری می شوند نیز باشند،

 واگذارشونده بکارگیری می شوند می بایست بومی شهرستان سبزوار باشند.

واگذارکننده هر شرایطی که در راستای اجرای بهتر موضوع قرارداد و یا رف  ابهام و شفافیت آن تشخیص دهد، می تواند به  -70-1

 نماید و واگذارشونده حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.مفاد قرارداد و شرایط واگذاری الحاق و به واگذارشونده ابلاغ 
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 "نمونه قرارداد"

 طرفین قرارداد: ) 7ماده 

بیمارستان تخصصی و ،رئیس ....................نمایندگی  ااین قرارداد فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار ب  

طرف که ..........تلفن: ...............به نشانی :  ..................نامیده می شود از یکطرف و بیمارستان اختصار  که به فوق تخصصی حشمتیه

 نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد شده و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند. قرارداد

 ( موضوع قرارداد : 5ماده 

به و اجاره  مشارکتمترمرب  ،بصورت  .... به مساحت حدود یمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیهبواگذاری قسمتی از فضای 

فروش مواد عرضه و ارائه خدمات  و تریا و سپسفروشگاه)بوفه(  دایر نمودناحداث، تکمیل و بهره برداری و جهت  طرف قرارداد

  . غذایی سالم و بهداشتی با رعایت کلیه موازین قانونی و بهداشتی

و لوازم و تجهیزات منصوبه در محل موضوع قرارداد، (سبک یا سنگین،کانکس و غیره )سازه های ایجاد شدهکلیه مستحدثات-5-7

متعلق به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بوده توسط طرف قرارداد،  بهره برداریتاریخ حداکثر سه ماه پس از پس از احداث و تکمیل و 

و کلیه هزینه هایی  نسبت به آن غیرههیچگونه حقی اعم از مالکیت و قرارداد)فسخ یا انقضاء مدت قرارداد(در پایان و طرف قرارداد، 

 نخواهد داشت. که در این خصوص انجام داده،

توسط طرف قرارداد،           بهداشت فردی و عمومی و با رعایتمواد غذایی بهداشتی و با کیفیت مطلوب عرضه کلیه لوازم و  -5-5

 بایست با تایید بیمارستان باشد.می 

 حق فروش دخانیات و مواد غیر بهداشتی و دست ساز خانگی را ندارد. طرف قرارداد -5-3

کلیه اجناس و مواد غذایی مربوطه می بایست با قیمت متعارف و طبق تعرفه های مصوب اتحادیه یا صنف مربوطه به فروش  -5-4

 می باشد. طرف قرارداده عهده عواقب ناشی از هر گونه مغایرت ب برسد،

صرفا جهت استفاده پرسنل شایان ذکر است که تریا،  به صورت شبانه روزی می باشد. طرف قراردادارائه خدمات توسط  -5-0

  بیمارستان )پزشکان و پرستاران(می باشد.

ف مدت دو ماه از شروع قرارداد( ثر ظردر ابتدای قرارداد)حداکن داشتن پروانه کسب در هنگام شرکت در واگذاری و یا اخذ آ -5-0

 الزامی و به عهده طرف قرارداد می باشد.

 :اجاره بهاء(مشارکت و )( مبلغ قرارداد3ماده 

و  و تکمیل احداثسرمایه گذاری،ریال( با هزینه خود نسبت به  555/555/555/5می بایست تا سقف معاملات متوسط) طرف قرارداد

ا سازه و مشخصات فنی مورد تایید دانشگاه، در خصوص بوفه حداکثر ظرف مدت یک ماه و در خصوص بهره برداری از بوفه و تریا ب

و  ریال .......................می بایست بصورت ماهیانه مبلغ همچنین  تریا، حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان انعقاد قرارداد، اقدام نماید

واریز نموده و اصل فیش واریزی  ......بانک  .....بیمارستان به شماره  درآمدهای اختصاصی در پایان هر ماه بابت اجاره بهاء به حساب 

 را به امور مالی بیمارستان تحویل دهد.

ریال بعنوان جریمه پرداخت یک میلیون مبلغ باید به ازاء هر روز در پرداخت اجاره بهاء، در صورت تاخیر : طرف قرارداد 7تبصره 

قرارداد و ضبط تضمین های و لغو یکجانبه مجاز به فسخ  بیمارستانخیر بیش از ده روز در پرداخت اجاره بها، نموده و در صورت تا

  خواهد بود. بدون نیاز به تشریفات قانونی ،و تخلیه محل مورد اجاره طرف قرارداد

به ازاء هر روز تاخیر، مبلغ باید  داددر احداث و تکمیل و بهره برداری،ظرف مهلت مقرر فوق، طرف قرار در صورت تاخیر: 5تبصره 

خ انجامد، دانشگاه مجاز به فس لیک میلیون ریال بعنوان جریمه به دانشگاه بپردازد و در صورتیکه این تاخیر بیش از ده روز بطو

 بدون نیاز به تشریفات قانونی، و ضبط تضامین اخذ شده از واگذارشونده خواهد بود. یکجانبه قرارداد
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 می باشد. طرف قرارداده کسور قانونی متعلقه اعم از مالیات ، بیمه و غیره به عهده :کلی3تبصره 

می بایست در استفاده از آنها صرفه جویی لازم را  طرف قراردادبوده ولیکن  بیمارستانهزینه مصرفی آب و برق به عهده  :4تبصره 

 بنماید.

معادل کل سفته ضمانتنامه بانکی یا یکفقره ،ن تضمین پرداخت اجاره بهاءمی بایست در ابتدای قرارداد،بعنوا طرف قرارداد: 0تبصره 

به ضبط و به نسبت  بیمارستانیا تاخیر در پرداخت،در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء، که ایدارائه نم بیمارستانبه مبلغ اجاره بهاء 

 .کردخواهد اقدام  طرف قرارداداجراء گذاشتن تضمین مذکور و سایر تضمین های 

 ( افزوده می شود.%75: به مبلغ اجاره بهاء در سال دوم و سوم، به میزان ده درصد)0تبصره 

 سال کامل شمسی می باشد . سهبه مدت   ......لغایت  .........( مدت قرارداد: از مورخه  4ماده 

طرف به یک هفته قبل د، با اعلام کتبی تبصره: فسخ یکجانبه قرارداد بنا به دلایل موجه قانونی که ادامه قرارداد را غیرممکن ساز

 می باشد. بیمارستان،با  قرارداد

سفته )به تشخیص و ضمانتنامه بانکی یا یک فقره و تضمین تخلیه محل ،بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات  طرف قرارداد( 0ماده 

ارائه نموده که پس از خاتمه قرارداد  بیمارستانبه  اردادمعادل ده درصد کل مبلغ قر .......ریال به شماره  .....( به مبلغ بیمارستانقبول 

مسترد  طرف قراردادموجبی برای ضبط تضمین پیش نیامده باشد به و در صورتی که تخلیه محل و عدم ورود خسارت به بیمارستان  و

مدت قرارداد یا هنگام فسخ یا و عدم تخلیه محل در پایان در صورت تخلف و قصور در انجام تعهدات و خواهد شد. در غیر اینصورت 

دیگر جهت جبران خسارات قانونی مجاز به ضبط تضمین مذکور و یا اقدام از طرق  بیمارستان ،بیمارستانو بنابر تشخیص لغو قرارداد 

 وارده می باشد.

مجاز  بیمارستانگردد،  که منجر به صدور دو بار اخطار کتبی به وی طرف قرارداد( در صورت عدم اجرای صحیح قرارداد توسط 0ماده 

  را به نف  خود ضبط نماید. طرف قرارداداست بطور یک جانبه قرارداد را فسخ نموده و تضمین حسن انجام تعهدات 

در مدت اجرای این قرارداد مسئول عملیات خود و کارکنانش بوده و موظف است شرایط ایمنی محیط کار را  طرف قرارداد( 1ماده 

و یا  بیمارستانه خسارتی که بر اثر فعل و یا ترک فعل او یا کارکنانش متوجه اموال و تجهیزات و تاسیسات ملحوظ نماید و هرگون

یا  طرف قراردادحق دارد مبلغ خسارت را از مطالبات  بیمارستانخواهد بود و  طرف قرارداداشخاص ثالث گردد، جبران آن بر عهده 

 مطالبه و تامین نماید . طرف قرارداددم تکافو از سایر دارائی های تضمین حسن انجام تعهدات  او کسر و در صورت ع

فعال و آماده بصورت شبانه روزی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که واحد بوفه همه روزه)حتی ایام تعطیل(  طرف قرارداد( 8ماده 

با توجه به شرایط و فصول سال طبق نظر ساعات مذکور ارائه خدمات باشد. ساعات فعالیت تریا نیز با نظر بیمارستان می باشد.

 تغییر پیدا خواهد کرد. بیمارستان

مسئولیت حسن رفتار و اخلاق و می بایست قوانین و مقررات مربوطه و شئون اسلامی را رعایت نماید، همچنین  طرف قرارداد( 9ماده 

 صورت عدم رضایت، وی موظف است حداکثر ظرف بوده و در طرف قراردادصلاحیت پرسنل به کار گمارده شده در محل کار به عهده 

 جایگزینی فرد مزبور اقدام نماید .ساعت نسبت به جابجایی و  48مدت 

هیچگونه تعهدی در مورد  بیمارستانمحسوب گردیده و  طرف قرارداد، پرسنل  طرف قرارداد( افراد بکار گمارده شده توسط 75ماده 

قرار گرفته و تغییر آنها نیز  بیمارستانن افراد نخواهد داشت. این افراد بایستی مورد تایید پرداخت حقوق و سایر مزایای قانونی به ای

 خواهد بود،افراد مزبور لازم است کلیه شئون اسلامی و مقررات محل کار را به دقت مراعات نمایند . بیمارستانپس از موافقت 

بدون سوء پیشینه بوده و از سلامتی ،شخص حقیقی( وی خودیا )و  ردکلیه افرادی که بکار می گماموظف است  طرف قراردادتبصره : 

دارای مدرک تحصیلی حداقل هداشت سلامت از مرکز بهداشت بوده، دارای کارت بهمچنین ،اشدجسمی و روحی کامل برخوردار ب

 پایان دوره راهنمایی باشد .
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 می باشد. طرف قراردادبه عهده و ... یخچال،قفسهزم مورد نیاز از قبیل ( تامین کلیه تجهیزات و وسایل و لوا77ماده 

 می باشد. طرف قرارداد( نظافت محل بوفه و اطراف آن و انتقال زباله ها و مواد زائد مربوطه به خارج از بیمارستان به عهده 75ماده 

با رنگ و ، ملبس به لباس فرم ( کلیه نیروها می بایست به تایید گزینش و حراست دانشگاه برسند و در محل موضوع قرارداد73ماده 

 مورد تایید دانشگاه باشند.شکل و مشخصات 

متعهد می گردد کلیه قوانین مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی را نسبت به خود و  طرف قرارداد( 74ماده 

 کارکنانش رعایت نماید .

و کارکنان وی هیچگونه تعهد و  طرف قراردادایاب و ذهاب و مسائل رفاهی در مورد تامین غذا و وسیله  بیمارستان( 70ماده 

 مسئولیتی نخواهد داشت.

و هر یک از کارکنان  طرف قراردادبوده و چنانچه حادثه ای برای شخص  طرف قرارداد( تامین وسایل ایمنی کارکنان به عهده 70ماده 

 مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت . بیمارستانصلاح بوده و وی پیش آید مستقیماً عهده دار پاسخگویی به مقامات ذی

حق ندارد تمام و یا قسمتی از موضوع قرارداد را به شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری واگذار نماید در صورت  طرف قرارداد(  71ماده 

عایت هیچگونه تشریفاتی این قرارداد را حق دارد بدون آنکه محتاج به اقامه دلیل باشد به تشخیص خود و بدون ر بیمارستانتخلف، 

 فسخ نماید .بطور یکجانبه 

اقرار می نماید که از مفاد قرارداد و مشخصات و شرایط کار اطلاع کامل دارد و اجرای آن را تعهد می نماید و  طرف قرارداد( 78ماده 

 عذر عدم اطلاع، از او مسموع نخواهد بود .

دیماه سال  55می دارد که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون من  مداخله کارکنان دولت مصوب رسما اعلام  طرف قرارداد( 79ماده 

نمی باشد و متعهد می گردد که تا پایان اجرای این قرارداد به هی  وجه اشخاص مذکور در قانون اشاره شده را در موضوع  7331

رداد را فسخ و تضمین حسن انجام تعهدات وی را ضبط و خسارت حق خواهد داشت قرا بیمارستانقرارداد سهیم و ذینف  نسازد و الا 

 وصول نماید . طرف قراردادخود را از بابت تاخیر در اجرای قرارداد به تشخیص خود تعیین و از اموال 

ریافت ننموده د طرف قراردادهیچگونه مبلغی با عناوینی مانند سرقفلی یا حق کسب و پیشه و ... از  )یا دانشگاه(بیمارستان (55ماده 

 طرف قرارداد لذااز خود سلب می نماید.ادعای هر گونه حقی نسبت به این موضوع را  طرف قرارداد است و پس از پایان قرارداد نیز،

و  )اعم از عرصه و اعیانینسبت به محل واگذارشدهرداد نیز هی  گونه حق و امتیازی پس از پایان مدت قرارداد و یا فسخ و لغو قرا

نداشته و موظف به تخلیه فوری محل می باشد  و لوازم و تجهیزات منصوبه( ت)سازه های سبک و سنگین مانند کانکس و ...(مستحدثا

وکالت می دهد که نسبت به تخلیه محل و ضبط تضمینهای وی بدون نیاز و یا با مراجعه به محاکم  بیمارستاندر غیر اینصورت به 

 ذیصلاح اقدام نماید.

همان نشانی است که در مقدمه قرارداد قید گردیده است و وی متعهد است در صورت تغییر اقامتگاه  طرف قراردادگاه ( اقامت55ماده 

اطلاع دهد در غیر اینصورت کلیه مکاتبات، اخطارها و ابلاغهایی که به  بیمارستانظرف مدت سه روز موضوع را با ذکر نشانی جدید به 

 ابلاغ شده محسوب می گردد . نشانی مندرج در قرارداد ارسال شود

 نسخه تنظیم و کلیه نسخ از نظر اجرایی حکم واحد را داراست. 4صفحه و  3ماده،  55این قرارداد در 

 

                                                                                                                                                                               

  طرف قرارداد                                                           دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار     :بیمارستان
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 22/10/1337 مورخ دولتی معاملات در مداخله منع قانون شمول عدم فرم اعلام
 

 بوورای دهنووده پیشوونهاد) …………………تکشوور رسوومی مجوواز نماینووده ذیوول نندگانءکامضووا / هننوودک امضوواء

 در دولوت ارمنودانک اخلهدم من  قانون در ورکمذ ممنوعیت مشمول فوق تکشر هک نماید می تایید بدینوسیله(مزایده/مناقصه

 شوده امضواء و مهور و پیوست قانون عین)باشد نمی اساسی قانون 747 اصل و 7331 دیماه مصوب دولتی قراردادهای و معاملات

یوا سوپرده   ناموه ضومانت و لغو را پیشنهاد هک دارد حق مناقصه گزار دستگاه برسد اثبات به موضوع این خلاف چنانچه و(است

 یدنما امضاء را قرارداد چنانچه نماید می تایید و قبول مناقصه برندهیا  دهنده پیشنهاد همچنین. نماید ضبط راشرکت در مناقصه 

 فووق قوانون در ورکموذ ممنوعیوت مشمولکه  را افرادی چنانچه یا برسد اثبات به قرارداد مدت خلال در فوق اظهارات خلاف و

کوه  داشوت خواهد حق مناقصه گزار دستگاه کند محول آنها به را کار از قسمتی یا و نماید ذینف  و سهیم قرارداد این در هستند

 امووال از راکار  اجرای تاخیر و قرارداد فسخ اثر در وارده خسارات و ضبط را برنده تعهدات جامان نامه ضمانت و فسخ را قرارداد

 پیشونهاد  ایون .باشد می ارزگ مناقصه دستگاه تشخیص با وارده خسارت میزان تعیین د،نمای اخذ کت(شر) دهنده پیشنهاد این

 یک هر یا ترکش نندگانک اداره یا و نندگانک نظارت و ازرسانب یا مدیران قرارداد اجرای حین در چنانچه شود می متعهد دهنده

 کوه کتشور کاءشر از نفر چند چنانچه یا و باشند کتشر مناف  یا سرمایه یا سهام %0 از بیش یا %0 دارای که کتشر کاءشر از

 و گیرند قرار فوق قانون ولا بند در کورمذ اشخاص جزء است %55 از بیش یا %55 کتشر در آنها مناف  یا سرمایه یا سهام مجموع

 در ریاسوت یوا و کل مدیریت یا معاونت یا وزارت سمت به کتشر سهامداران و بازرسان و مدیران اقربای از یک هر چنانچه نیز

 داشت خواهد را قرارداد فسخ حق مناقصه گزار دستگاه مواردی چنین در. برساند اطلاع به فورا را مراتب برسد دولتی سازمانهای

 بلکوه نماید فسخ را قرارداد دارد حق مناقصه گزار تنها نه نرساند اطلاع به بلافاصله را فوق مراتب دهنده پیشنهاد این انچهچن و

 از خوود تشوخیص بوه بنا را کار اجرای در تاخیر یا و قرارداد فسخ از ناشی خسارات و ضبط نیز را قرارداد به مربوط نامه ضمانت

 قانون در متخلفین تنبیهات و مجازاتها بر که دارد می اعلام دهنده پیشنهاد این مضافاً. نماید وصول هبرند/  دهنده پیشنهاد اموال

 هیات اعضای جزء که دنمای می اقرار همچنین و، باشد می مربوطه مجازاتهای مستحق تخلف صورت در و دارد ملکا آگاهی فوق

 شرکت سهامدار ر(براد و همسران،فرزندان،والدین،خواهر)نیز اینجانب یک درجه وابستگان و نبوده دانشگاه یسهئر هیات و امناء

 را اعتراضی گونه هر حق و بوده الاجرا لازم دانشگاه تصمیم هرگونه گردد محرز امر این خلاف چنانچه.باشند نمی.......................... 

 د.نمای می سلب خود از
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 قرائت شد و بطور كامل مورد قبول است.
 9از   9صفحه                                                                                       دهنده :          مهر و امضاء پيشنهاد

 

 

 امور حقوقی و قراردادها     

 "بـرگ پیشنهـاد قیمـت"

یر پس از بررسی و آگاهی کامول و پوذیرش ز )گان( امضاء کننده......................................................................... )یا این شرکت(اینجانب

 اسناد پاکت ب شامل:مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات  تعهد اجرا و

  واگذاری و مشارکتو اختصاصی  عمومیشرایط 

 فرم نمونه قرارداد 

 تعهد نامه عدم شمول قانون من  مداخله کارمندان در معاملات دولتی 

 

 " تريای بیمارستان حشمتیه مشارکت در ساخت و بهره برداری بوفه و "

 پیشنهاد می نمایم که :  موضوع واگذاریبا اطلاع کامل از جمی  شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای 

 مبلغ)به حوروف(به  را قرارداد ومشارکت فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک  موضوع مزایدهعملیات   - 7

 انجام دهم . ماهیانه ریال اجاره بهاء بصورت ..............................................

 

 تعهد مینمایم که:  دبه عنوان برنده انتخاب شواینجانب )یا این شرکت(چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و  – 5

امضاء نمووده و هموراه تضومین انجوام  کتشارماساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک  را بر قراردادالف( اسناد و مدارک  

 ()باستثنای روزهای تعطیل مشارکتاز تاریخ ابلاغ بعنوان برنده  سه روزحداکثر ظرف مدت  و سایر تضمین های لازم، تعهدات

 تسلیم نمایم . 

 نمایم. فعالموضوع قرارداد را تحویل و  محلب ( ظرف مدت مقرر 

 جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب میشود. مزایدهو مدارک  تأیید مینمایم که کلیه ضمائم اسناد – 3

 الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد. مزایده گزاراطلاع کامل دارم که دستگاه  – 4

 رایطشتعهد موضوع انجام  و تسلیم تضمین قراردادو به منظور تعهد به امضاء و مبادله  شارکتمتحت عنوان تضمین شرکت در  – 0

 در پاکت الف تقدیم داشته ام .  واگذارکنندهرا به نف   واگذاری
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