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مركز نگهداري وكـاهش ارائه خدمات درماني، صادره

و واجد شرايط عمـومي طريق مناقصه از ذيصالح

، نسـبت بـه و ارائـه سـاير اسـناد شـركت در مناقصـه

: طريق زير اقدام نمايند

رو A4ي كاغذهاي .تك

دانشـگاه واحد حراسـتبه)15ساعت(09/05/96

)سومطبقه-واحدحراست

.ت دانشگاه مراجعه نمايند

؛ ، ليكن اين زمان ممكن است تغييـر يابـد مي باشد
 33314618ن
معاونـت توسـعه-2طبقـه–1ساختمان شماره–
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:آگهي مناقصه عمومي

صبا توجه به مجوزي درماني استان لرستان در نظر دارد هاي

را مطابق با شرايط زير به افراد حقيقي وحقوقي مواد مخدر16

و سـاي  عالقه مندان دعوت مي شود با توجه به متن اين آگهـي

ط30/04/96لغايت26/04/96 تاريخ مناقصه از مي توانند به

www.lums.ac.ir :(و چاپ اوراق مناقصه بر رو و دريافت ،

9 شنبهدو لغايت پايان وقت اداري روز31/04/96 مهلت زماني

واحدح–2ساختمان شماره– دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

و امضاء شود ، مهر . متقاضي

، به سايت  روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات

: دريافتي

، ابتدائاً روز م10: ساعت10/05/96شنبه مورخ سه پيشنهادات
، و پاكات تلفن.تماس حاصل نمود قراردادها اداره امورحقوقي

–ستاد دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان: دانشگاه به نشاني

دانشگاه عل

و خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي

6آسيب اجتماعي معتادان موضوع ماده

؛ واگذار يك مرحله اي لذا از عالنمايد

.پيشنهادات خود اقدام نمايند

:نحوه دريافت اسناد مناقصه

متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مناق

: irبه نشاني(مراجعه به سايت دانشگاه

:نحوه ارائه پيشنهادات

و ساير اسناد مناقصه در مهل پيشنهادات

. تحويل داده مي شود

ستاد مركزي دانش: واحد حراستنشاني(

اسناد مناقصه بايد توسط متقاض:1نكته

، تا:2نكته الزم است متقاضيان عزيز

و مكان افتتاح پاكات درياف زمان

زمان پيش بيني شده جهت افتتاح پيشنه
علي ايحال جهت اطالع از زمان افتتاح

سالن جلسات معاونت توسعه دان: مكان

و منابع .مديريت
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. كند

و ساير اوراق پيوست  .... قيمت

.است»ت بهداشتي درماني كشور

 مواد مخدر 16 موضوع ماده

وي–ي و منابع يا نماينده –معاون توسعه مديريت

و در حد گنج ايش سالن گران نيز در صورت تمايل

و مك ان افتتـاح پاكـات به منزله ابالغ رسمي زمان
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:راهنماي شركت در مناقصه

:مي گردند، به شرح ذيل تعريف

دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان كه اين مناقصه را برگزار مي كن

و در مناقصه شركت مي كند . اسناد مناقصه را دريافت

و قرارداد . انجام موضوع مناقصه

فرم پيشنهاد قيم–طرح قرارداد–شرايط اختصاصي– عمومي

و دانشكده هاي علوم پز و خدماتو معامالتي دانشگاه ها شكي

 درماني مركز نگهداري وكاهش آسيب اجتماعي معتادان موض

:ه

9

.www.lums.ac.ir: نشاني

:ت

9

:

رئيس دانشگاه يا نماينده وي:و منابع دانشگاه با حضور مديريت

؛ مناقصه  صورت لزوم ساير مسئولين ذيربط انجام خواهد پذيرفت

،. توانند در جلسه افتتاح پيشنهادها شركت نمايند وجود اين بند

. ارسال دعوتنامه باشد

:وجه التزام( تضمين شركت در مناقصه (

دانشگاه عل

:تعاريف–1

واژگان به كار برده شده در اين مناقصه

: يا كارفرما(مناقصه گزار) الف دانشگا)

گر)ب شخص حقوقي كه اس: مناقصه

ا: پيمانكار)ج و متعهد به برنده مناقصه

متشكل از شرايط عم: اسناد مناقصه)د

و«منظور: آيين نامه)ه آيين نامه مالي

.عمومي:نوع مناقصه–2

ارائه خدمات:موضوع مناقصه–3

نحوه دريافت اسناد مناقصه-4

30/04/96لغايت26/04/96: زمان

از طريق مراجعه به سايت دانشگاه به نش

و مكان ارائه پيشنهادات–5 زمان

09/05/96لغايت31/04/94:زمان

 ستاد دانشگاه واحد حراست: مكان

و مكان افتتاح پاكات-6 زمان

10/05/96مورخ: زمان

سالن جلسات معاونت توسعه مد: مكان

و در صور مدير امور مالي يا نماينده وي

وبا موافقت كميسيون مناقصات مي توان

پيشنهادي ميباشد بدون اينكه نيازي به

و چگونگي ارائه–7 ، نوع مبلغ
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. (

يابه نام دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان)سيبا

-14000282251شناســـه ملـــي-411199958955

. مناقصه گر به عنوان يك شخصيت حقوقي قيد شود

و مهـر) گذاشته مي شوند و بـه صـورت الك تنظيم

.مشخص شوند)ج(

. گزار بر روي پاكت ها الزامي است

 مي باشد كه به حساب شماره
 آن را در پاكت الف قرار دهند

مل0110901516007شماره )سيبا(ينزد بانك

مدارك مربوط،ت در روزنامه رسمي، آدرس

هاي علوم آزمايشگاهي،ر به جزء گروه
داشتن مجوز–پروانه مطب–)ن

و امضاء  كه تمام صفحات توسط شركت مهر
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و پانزده(1 و پنج هزار ميليون يكصد و پنجاه )ريالهفتصد

مل0110901516007 به حساب شماره س(ينزد بانك

.، تأمين مي گردد اعتبارحداقل سه ماهه

9958955:كداقتصـــادي دانشـــگاه-7601700000001109015

، مي بايست نام شركت مناقص فيش واريزي يا ضمانتنامه بانكي

كه همگي آنها نهايتاً در يك پاكت گذ(مجزا مناقصه در سه پاكت

و با حروف بزرگ به صورت ، دقيقاً (–)ب(–) الف( حسب مورد

و نام دستگاه مناقصه گز و آدرس مناقصه گر ، شماره تماس م

و مهر شده قرار داده شوند و الك . مناسب

: پيشنهادي

ريال000/300هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ
ي بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز واصل فيش

شمابه حساب) ميليون ريالسي(ريال000/755/115 مبلغ

.وجه التزام( لرستان بابت تضمين شركت در مناقصه (

و آخرين تغييراتط به ثبت شركت، اساسنامه، روزنامه رسمي
 مراجع ذيصالح از معتبر صالحيت

مدرك تحصيلي دكترا عمومي يا باالتر- شناسنامه يا كارت ملي
آقايان(مدارك پايان خدمت–ك پايان طرح نيروي انساني

:ح ذيل
ك نمونه قرارداد، شرايط اختصاصي مناقصه به همراه پيوست ها

) مورد قبول است

دانشگاه عل

755/15//000: مبلغ تضمين) الف

آن)ب و چگونگي ارائه : نوع

مبلغ فوق به دو صورت ،واريز وجه نقد

بامهلت اعتباارائه ضمانتنامه بانكي معتبر

0110901516007شـــماره شـــبا

 6813833946كدپستي

» نام پرداخت كننده«در قسمت: نكته

و اسناد مناقص الزم است كليه پيشنهادات

.شده ارائه گردند

:نحوه تنظيم پاكات–8

هريك از پاكت ها بايد بر حس:1–8

نام–درج نام موضوع مناقصه:2–8

همه پاكت ها بايد در لفاف منا:3–8

محتويات پاكت هاي پيشنها–9

:الف(پاكت-9-1 وفيش واريزي)
سيبا بانك ملي2178354904003

م- فيش واريزي يا ضمانتنامه بانكي به

به نام دانشگاه علوم پزشكي استان لرست

:ب(پاكت:2–9 (

مدارك مربوط: براي اشخاص حقوقي
تائيديه صالحييا DICياMMTبه

كپي شناسنا:و براي اشخاص حقيقي
و داروسازي كپي مدارك–دندانپزشكي

MMTياDIC.
مدارك خواسته شده به شرحبانضمام

برگ شرايط عمومي مناقصه، نمو�
م(شده باشد با قيد عبارت قرائت شده،
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(

.دريافت دارند رسيد

؛ در صورت اعـالم قيمـت در پاكـات ذكـر ي باشد

و قابل گواهي تـا قبـل از پايـان مهلـت ارائـه  كتبي

.ن پيشنهادهاي غير قابل قبول

. شد

. تضمين شركت در مناقصه باشد

. عودت داده خواهد شد
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و فعاليت هاي مرتبط مانن )DICياMMT(د موارد مشابه

و حروف ذكر گردد )قيمت ها به عدد

، از حراست رسيواحد الزم است پس از تحويل اسناد مناقصه

نبايد به هيچ عنوان حاوي قيمت پيشنهادي)ب(و) الف(ر پاكت

. گردد

.ط در جدول پيش بيني شده درج شود

.ا يك پيشنهاد مالي ارائه نمايد

و مشروط توجهي نخواهد شد .ش

ك و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت  اصالح، جايگزيني

. حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد

و تكميل پيشنهاد به عهده مناقصه گر خواهد بود . تهيه

و نحوه اعالم برنده :چگونگي ارزيابي

ز و مكان مقرر مناقصه در .مان

و شركت كنندگان در جلسه–د دهندگان .حاضران

و احراز صحت آن .و كنترل آن

.الف(در صورت احراز صحت پاكت)ب (

.ي به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي بازرگان

و كنار گذاشتن ، و امضا و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك

. صورتجلسه الزم با ذكر كليه موارد توسط كميسيون مناقصات

، توسط كميسيون مناقصات اعالم خواهد  بررسي هاي فوق الذكر

، كمتر از مبلغ  است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول

، تضمين و تضمين ساير مناقصه گران عو دوم ، آنان نگهداري

دانشگاه عل

داشتن سابقه هر گونه فعاليت در�
:ج(پاكت:3–9 (

ق(پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده

:ساير نكات– 10

مناقصه گران)نكته مهم(:1– 10

و مدارك ارائه شده در:2– 10 اسناد

، پيشنهاد شركت كننده باطل مي شده

پيشنهاد قيمت ميبايست فقط:3– 10

مي:4– 10 تواند تنهاهر مناقصه گر

به پيشنهادات مبهم، مخدوش:5- 10

هرگونه تهيه، تحويل، اصالح:6– 10

.پيشنهادات انجام شود

ارائه مدارك فوق هيچگونه:7– 10

ت:8– 10 كليه هزينه هاي مربوط به

–نحوه افتتاح پيشنهادات– 11

تشكيل جلسه كميسيون مناق:1– 11

تهيه فهرست اسامي پيشنهاد:2– 11

)الف(گشودن پاكت تضمين:3– 11

ب(افتتاح پاكت فني بازرگاني:4– 11

تحويل پاكت هاي فني بازرگ:5– 11

و)ج(باز كردن پاكت قيمت:6– 11

و امضاي صو–تهيه:7– 11 تنظيم

و دوم پس از بررس:8– 11 برنده اول

تعيين برنده دوم در صورتي اس:1نكته

د:2نكته و پس از تعيين برندگان اول
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؛ وكميسـيون مـذكور در رد يـا  مناقصه اتخاذ خواهد شد

از.ت خود را ندارند مگر اينكه كميسـيون مناقصـات

.ع

، دعوت به عمل آورد . پاكات پيشنهادي

و به ثبت رسيده باشد .م امور مربوطه بوده

 ونمايندگان مجلسين وكارمندان دولت در معامالت دولتـي

و نسبت به وظـايف خـود  اطالع كافي كسب نمايد

و نقض .نمايدك از مفاد شرايط را ناديده گرفته

. مناقصه گزار است

، ترتيب اثر نخواهد داد . مقرر واصل گردد

) پيمانكـار(كه بابت معامله به طرف قـرارداد) موارد

.ر موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد

و سپرده هـاي برنـدگان فـوق  مراحل قانوني مسترد

.مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشدز

، تضـمين) تعهدات در مهلت مقـرر خـودداري نمايـد

راي برنده دوم باشد قـرارداد بـا برنـده دوم مناقصه دا

ر ضـبط مـين وي نيز به نفع دستگاه مناقصه گـزا

تضمين انجام تعهـداتدرصد مبلغ قرارداد به عنوان

و صادره از بانـك هـاي-قابل تمديد بي قيدوشرط

بـه صـورت(از زمان اعالم برندهيك هفته حداكثر تا

؛ شخص دوم نيز براي تسـليم ضـمانتنامه حـداكثر
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و اسناد مناقص ت بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه ها

. مي باشد

و ابطال پيشنهاد قيمت  پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف

. تكميل پيشنهادات را طي مهلت خاص مطرح نمايد

، و تضمين پيشنهاد هاي رد شده جهت استرداد آنها به ذينفعت

 تمايل مي تواند از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشايش

:شرايط عمومي مناقصه
و شرايط) تصميمات( تغييرات انجام، مناقصه گر بايد داراي زمينه

راجع به منع مداخله وزرا ونمايندگ«ل ممنوعيت موضوع قانون

. باشد

، از نحوه مناقصه و شرايط آن اط–موضوع– پيشنهاد مقتضيات محل

و آگاهي نمي تواند هيچ يك ، مناقصه گر با عذر عدم اطالع

و تكاليف تعيين شده از سوي واحد د به منزله قبول اختيارات

فاقد سپرده وپيشنهاداتي كه پس از موعد مقر–مشروط–ت مبهم

از( هرگونه كسور قانوني بيمه،ماليات،عوارض وساير مو: اعم

 به كسر آن مي باشد را از بهاي كاركرد يا كاالي تحويلي در

و دوم پس از طي مر  تضمين مناقصه گران به استثناء برندگان اول

. آنها مسترد خواهد شد

 مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از

انجام تعهدا( هر نحو از انعقاد قرارداد امتناع يا از دادن تضمين

، منا و چنانچه بر اساس مقررات  مناقصه گزار ضبط مي گردد

، تضمين ه دوم از انعقاد قرارداد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر

.و مقررات مشخص مي شود

، الزم است در زمان عقد قرارداد د10 از سوي برنده مناقصه

-ضمانتنامه بايد تا پايان مدت قرارداد معتبر( گزار تسليم شود

و در صورتي كه حداك.)ه علوم پزشكي استان لرستان باشد دانشگا

؛ و از شخص دوم دعوت به عمل خواهد آمد  تضمين برنده ضبط

.روز خواهد بود2

دانشگاه عل

تصميمات كميسيون مناقصات:3نكته

، مختار پذيرش پيشنهادات با ذكر دليل

گ:4نكته ، پيشنبعد از شايش پاكت ها

ت و كليه مناقصه گران درخواست اصالح

حفاظت از پاكت هاي قيمت:9– 11

مناقصه گزار در صورت تم:10– 11

و آگهي آخرين تغيي–1 برابر اساسنامه

مناقصه گر اقرار مي نمايد مشمول–2

، نمي» 1337وكشوري مصوب ديماه

مناقصه گر بايد قبل از ارائه پيشنه–3

؛ بديهي است آشنايي كامل داشته باشد

و ارائه پيشنهاد–4 شركت در مناقصه

دستگاه مناقصه گزار به پيشنهادات–5

اخ–6 هدستگاه مناقصه گزار تيار دارد

و كارفرما قانوناً مكلف تعلق مي گيرد

، تضميپس از تعيين برند–7 ه مناقصه

به آن) با برنده اول(پس از عقد قرارداد

م:1تبصره برنده دوم در صورتي اعالم

در صورتي كه برنده اول به:2تبصره

م شركت در مناقصه آن شركت به نفع

؛ در صورت امتناع برنده منعقد مي شود

و و نتيجه مناقصه بر اساس قوانين گردد

از–8 انجام تعهداتبه منظور اطمينان

گ به صورت ضمانتنامه بانكي به مناقصه

و به سود دانشگمورد قبول مناقصه گزار

، تض) كتبي ، براي اين كار اقدام نشود

.فرصت دارديك هفته

02مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر-9
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، مدارك دريـافتي وي در  مناقصه طي سال هاي قبل

؛ عليهذا ضروري است مناقصه گران نـرخ ش دهد

، ادعايي عليـه مناقصـه گـزار يـا كارفر مـام كار

، براي خـود انقضاء مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادات

ع كليه شركت كنندگان در مناقصه خواهـد به اطال

، به سـايت دانشـگا ه ارائه پيشنهاد خود به دبيرخانه

برنده مناقصه مسترد خواهد) شركت در مناقصه(ن

و ارجاع كـار بـه پيمانكـاران مصـوب» صالحيت

. عضو هيأت مديره شركتهاي مشابه باشند

و ، و عودت داده نخواهد شد  مناقصه گزار تلقي شده

. صرف شده نيز قابل پرداخت نخواهد بود

،  استثناي بخش هايي كـه عالمـت محرمانـه دارنـد

 درجه از محافظت جهت افشاء آن به شخص ثالـث بـه

مـدت فـوق هيچگونـه) انقضـاء(ر صورت مضـي

ج شركت ننده  كميسيون دربازگشايي پاكت

. به عنوان برنده مناقصه اقدام نمايد

����� ��	
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 بر عدم رضايت مناقصه گزار از شخص شركت كننده در منا

. شخص مزبور حق اعتراض نخواهد داشت

درصد افزايش يا كاهش25 صورت تمايل مقدار مورد معامله را تا

 كه در طول مدت قرارداد در صورت كاهش يا افزايش حجم

و يا تجديدنظر در هر قسمت از اسناد مناقصه را قبل از انقضا

ب ،  پيش آيد اصالحات فوق از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه

و قبل از ار  گران عزيز جهت اطالع از آخرين تغييرات مناقصه

. اصالحات الزم را اعمال نمايند

، تضمين و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد  خدمات

. خسارتي از اين بابت نخواهد داشت

صآيين نامه« 56 گران با هم تباني كرده اند طبق ماده تشخيص

. برخورد خواهد شد

گر( هيات مديره شركت نميتوانند مدير عامل ويا عض) مناقصه

، الزاماً به معني تأييد پيشنهاد نمي باشد مناقصه گرا .ن

به همراه پيشنهادات به عنوان دارايي من)ن شركت در مناقصه

صآزمايش يا ساير فعاليت هاي مربوط–ارائه– تهيه به مناقصه

، به اس ر قبال محرمانه بودن تمام يا بخشي از اطالعات واصله

ن درج كه عالمت محرمانه دارد از طرف مناقصه گزار به هما

.ت غير عمومي خود

؛ بديهي است در ، يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها مي باشد ه

.ر عهده برنده مناقصه مي باشد

، توسط مناقصه گزار تأمين شده است .ه

. پيشنهادات ارسالي اختيار تام دارد

شركت كننده باشديك)حداقل ممكن( كنندگان حائزشرايط

 پيشنهادي مناسب باشد كميسيون مي تواند نسبت به انتخاب ايشان

:مناقصه اختصاصي رايطش

دانشگاه عل

در صورت وجود مستنداتي دالّ– 10

و شخ كميسيون مناقصه مفتوح نمي شود

مناقصه گزار مختار است در صو– 11

هاي واحد خود را به نحوي ارائه نمايند

و متحمل زيان نشوند نداشت .ه باشند

مناقصه گزار حق تغيير يا اصالح– 12

و اگر چنين موردي ؛ محفوظ مي دارد

علي ايحال الزم است مناقصه گر. رسيد

و در صورت نياز اصالحا مراجعه نمايند

ا– 13 ز اجراي خدهرگاه مناقصه گزار

و برنده حق هيچگونه ادعاي جبران شد

هرگاه معلوم شود كه مناقصه گر– 14

، با آنان برخ 6/6/1367 هيأت وزيران

ه– 15 مدير عامل وهر يك از اعضاي

و پاسخ به سؤاالت من– 16 ارائه طريق

غير از تضمين(همه اسناد واصله– 17

به اين ترتيب هر گونه هزينه كه براي

مناقصه گزار هيچگونه تعهدي در– 18

؛ در اين صورت هر سندي نخواهد داد

عمل خواهد آورد كه در مورد اطالعات

مهلت اعالم اعتراضات به مناقصه– 19

.اعتراضي مسموع نخواهد بود

هزينه درج آگهي در روزنامه بر– 20

و منابع مالي موضوع مناقصه–21 اعتبار

مناقصه گزار در رد يا پذيرش پيش–22

ك-23-16 درصورتي كه تعداد شركت

مختار بوده ودرصورتي كه قيمت پيشنه
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بيماران ،ويزيت عمومي گريخدمات غربال
 مبارزه با مواد مخدر ووزارت بهداشت ،درمان

.ك عمومي
 داروي متادون،ثبت پرونده هاي پزشكي

پزشكي ازرئوس وظايف وآموزش بهداشت،درمان

. ازطرف پزشك عمومي مركز

 طرف قرارداد ميباشد

 پيمانكار ميباشد وكارفرما جزدراجراي تبصره
 ميباشد بدهي پيمانكار به كارگران رابرابرراي

هيچگونه تعهدي دراين زمينه) نمايند

مجلسين وكارمندان مداخله وزراونمايندگان
 ممنوعيت پيمانكار از ورود به معامالت

. مطالبات پيمانكار كسرنمايد
بديهي. صورت كتبي به كارفرما اعالم گردد

 پيمانكارودرصورتيكه يك ياچند نفرازكاركنان
نباشد،پيمانكار موظف است ظرف كارفرما

. وجايگزين مناسب رامعرفي نمايد
ي در مراكز درمان اجباري انجام

و  موادمخدر با داروهاي آگونيست
. محرك را گذرانده باشد

 سوءمصرف مواد ويژه گروه هدف

 توانند باشند بري مي عمل يا هوش
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كه)MMTدوره( ديده خدمدرشيفت كاري صبح
 وسايرخدمات بر اساس دستورالعمل هاي ستاد مبارز

. ايشان ميباشد
باوظايف قيد شده براي پزشكل درشيفت عصروشب

د ي صبح وعصر كه انجام خدمات پرستاري ،توزيع
 دستورالعمل هاي ستاد مبارزه باموادمخدرووزارت بهداشت،

ا ساعته درهفته جهت ويزيت2 بيماران معرفي شده
و عصر با شرح وظايف مطابق دستورالعمل . صبح

هزينه رفت وآمد نيروها به عهده شركت)ك بابا عباس
.افزايش ياكاهش دهددرصد 25 قرارداد،حجم كارراتا

 به قانون كار وقانون تامين اجتماعي به عهده پيمانك
 كارگر جزئ ديون ممتاز بوده وكارفرما موظف ميباش
 پيمانكار،ازجمله ضمانت حسن انجام كار،پرداخت

راجع به منع مداخل<< مشمول ممنوعيت موضوع قانون
ورت اثباتدرص.نمي باشد>>1337 وكشوري مصوب

خسارات خودراازتضمينات يا است وخواهد توانست
ميبايست فوراًوبه صور)پيمانكار( شركت طرف قرارداد

.ي ازعدم رعايت اين بند به عهده پيمانكار ميباشد
،ازتعهدات پيمانك)يا مستخدمين( ازهرگونه تغييركاركنان

ك  واخالق ورفتار ونحوه انجام وظيفه آنان مورد رضايت
 از ابالغ كتبي كارفرما ،نسبت به تعويض آنان اقدام وج

و درماني طبق پروتكل ماده هاي درماني مراقبت 16ي

اي درمان سوءمصرف مو هاي كوتاه مدت حرفه دوره
ت عنوان مالحظات طبي مرتبط با اختالل مصرف مواد مح

. پزشك در مركز در هر دو شيفت الزامي است
و دوره كوتاه مدت حرفه اي درمان كارشناسي يا باالتر باشد

، تكنيسين اتاقمدرك بهياريپرستاري،ي يا كارشناسي
و امدادگري قابل قبول نمي .باشد پرستاري

دانشگاه عل

حضور پزشك عمومي دوره-1
،گزارش عملكردMMT،درمان

وآموزش پزشكي رئوس وظايف
حضور پزشك عمومي آنكال-2
پرستار درشيفت كاري حضور-3

وساير خدمات براساس دستورالع
 ايشان مي باشد

حضور روانپزشك يك جلسه-4
ص-5 حضور روانشناس در شيفت
شهرك(وجه به محل مركزتبا-6
كارفرما اختياردارد درمدت قر-7
كليه تعهدات پرسلي مربوط-8
ك(قانون كار13ماده1 مطالبات

مطالبات مراجع قانوني ازمحل
.نخواهد داشت

پيمانكار اقرار مينمايد مشمو-9
دولت در معامالت دولتي وكشو
دولتي ،كارفرما داراي حق فسخ

ش- 10 هرگونه تغيير دروضعيت
قب ومسئوليتهاي ناشياست عوا

مطلع نمودن كارفرما ازهرگ- 11
موردقبول كارفرما قرارنگيرند واخ
ا مدت چهل وهشت ساعت پس

انجام كليه خدمات بهداشتي- 12
 پذيرد مي
فني مركزپزشكان مسوول- 13

آنتاگونيست همچنين بازآموزي تحت
در زمان غربالگري حضور پزش- 14
ان داراي مدرك كارروانشناس- 15

.روانشناسي را ديده باشند
پرستاران داراي مدرك كارداني- 16

ك هاي دورهو گواهينامه مك پرهاي
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.باشدش تدوين شده قابل قبول مي
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 الزامي است شيفت صبح وعصرز پيش تعيين شده در
و در وح الزاميست شب بصورت آنكال با برنامه از پيش عصر

:نمونه قرارداد

دانشگاه عل

ا- 17 حضور پرستاران طبق برنامه
حضور پزشك در شيفت صبح- 18
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به دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان فيمابين

........... مورخ ....... مثبوت به شماره ............شركت

مجاز .............. مورخ ................ آگهي تغييرات شماره

.................و تلفن همراه ............... تلفن-..............

، كه پس از ارا) ريال(................ ئه گواهي هـاي مي باشد

. در تعهد پيمانكار مي باشد

و مفاصـا  اين قرارداد را به نحو احسن انجـام دهـد

و استرداد ضمانتنامه اقدام نما .يده ابطال
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، اين قرارداد................و صورتجلسه مورخ كميسيون مناقصات

وكارفرما اختصار در اين قرارداد شركناميده مي شود از يك طرف

(خانم/به مديريت عاملي آقا........... كه مطابق آگه....................

و ...كد پستي–......................... به نشاني) مي باشد... بانكي

. مي گردد

: آن

(.........ريال...............: برابر با ............ر مناقصه عمومي مورخ

: پيمانكار پرداخت مي گردد

و حقوقي كه به اين قرارداد تعلق مي گيرد  اعم از ماليات، بيمه

. با تأييد نهايي كارفرما صورت مي گيرد

.ي مناقصه مي باشد

 انقضاي مدت قرارداد در صورتي كه پيمانكار تعهدات موضوع

و پرداخت حقوق قانوني كارگران را ارائه نمايد نسبت به  ذيربط

.درصد افزايش يا كاهش دهد25 تمايل مقدار مورد معامله را تا

دانشگاه عل

و .....................با استناد به مجوز شماره

كه به اختص ...........................نمايندگي

..در اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان

ببه امضاء و و اوراق تعهدآور كليه اسناد

مپيمانكاربه عنوان از طرف ديگر منعقد

: موضوع قرارداد)1ماده

....................................................... 

:مدت قرارداد)2ماده

و شرايط پرداخت)3ماده مبلغ

با توجه به قيمت پيشنهادي پيمانكار در

الزم به طريق زير از طرف كارفرما به پي

پرداخت كليه كسورات قانوني اع-3-1

و-3-2 پرداخت ها پس از تأييد ناظر

:محل اجراي تعهدات)4ماده

............................................... 

: شرايط قرارداد)5ماده

همان شرايط مندرج در شرايط اختصاصي

:تعهدات كارفرما)6ادهم

كارفرما متعهد مي شود پس از-6-1

و واحدهاي حساب هاي بيمه اجتماعي

در صورت تمايكارفرما مي تواند-6-2

: تضمين)7ماده
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به تضمين انجام تعهدات قرارداد به عنوان

و صادره از بانك هاي مـورد- تمديد و شرط بي قيد

.ريال مي باشد............

.نمايد پيمانكار معرفي مي

و در صورت  پاسخگويي به كارفرما بوده
 نسبت از پرداختي ماهانه به پيمانكار

و در صورت5 درصد ازكل قرارداد
. قرارداد آن ماه خواهد بود

2 اخطار كتبي اول همراه كسر
.د آن ماه خواهد بود

و در بار دوم درصد از كل قرارداد
.ت لغو قرارداد خواهد بود

. خواهد شد
25تا5 حسب اهميت موضوع از

و طبق بند الف از قرارداد كسر خواهد شد . بوده

و كيفـي مـوارد مـورد  بازدهي كمي
روز، در صـورت عـدم 10 فاصـله

 دانشگاه نسبت به فسخ قـرارداد بـه

ي ود به صورت ك طرفه از سوي كارفرما فسـخ
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، الزم است در زمان عقد قرارداد درصد مبلغ10 سوي پيمانكار

قابل تم-ضمانتنامه بايد تا پايان مدت قرارداد معتبر( تسليم شود

. پزشكي لرستان باشد (

......معادل ............ بانك .......... مورخ ................. شماره: پيمانكار

 خود را جهت نظارت بر اجراي كليه مفاد قرارداد كتبا به پيم
. سهم پيمانكار بصورت كامل پرداخت خواهد شد نمايد

موظف به پاسخگ عمل ننمايدوناظر هم تاييد نمايدپيمانكار
و مورد قبول، كارفرما مي تواند به همان نست قانع كننده

، بار دوم اخطار كتبي اول همراه كسر ر اول تذكر كتبي
درصد از كل قر10اخطار كتبي دوم به همراه كسر)ن ماه

روانشناس در بار اول تذكر كتبي، بار دوم/ بهيار يا پرستار
درصد از كل قرارداد5 تكرار اخطار كتبي دوم به همراه كسر

5به همراه كسر روانشناس در بار اول اخطار كتبي اول/
و در صورت تكرار ارجاع جهت درصد از كل قرارداد آن ماه

درصد از كل قرارداد آن ماه كسر2 طبق برنامه اعالم شده
و آيين نامه ماده ح) 16طبق پروتكل كارفرما مجاز است

.د
 نياز پرسنل به واحد صدور پروانه، به منزله نبود پرسنل بود

ي از عهده انجام تعهدات براساس مفاد قرارداد برنيايد يا با
 نباشد، كارفرما مجاز است پس از ابالغ دو اخطار كتبي به

د آيين 94 تشخيص كميسيون ماده و معامالتي نامه مالي
.م تعهدات پيمانكار را ضبط نمايد

 مدارك ارسال شده جهت عقد قرارداد توسط پيمانكار، قرارداد

.گرددط مي

دانشگاه عل

س به منظور اطمينان از انجام تعهدات از

به كارفرما تسل صورت ضمانتنامه بانكي

و به سود دانشگاه علوم پز قبول كارفرما

مشخصات ضمانتنامه دريافتي از پيمانكا

: نظارت-)8ماده
خ-1 كارفرما پس از عقد قرارداد ناظر
ندر صورتي كه-2 ناظر قرارداد تاييد
عچنانچه پيمانكار-3 به تعهدات خود

و يا عدم ارائه توضيحات عدم حضور
.كسر نمايد

:نظارت اختصاصي
: عدم حضور پرسنل) الف

در صورت عدم حضور پزشك در بار
از نوبت سوم عدم حضور در آن(تكرار

ك از بهدر صورت عدم حضور هري
و در صورت تكر درصد از كل قرارداد
در صورت عدم حضور هر دو پرستار

10اخطار كتبي دوم به همراه كسر
ط عدم حضور روانپزشك در هر نوبت

ط(عدم رعايت قوانين در صورت)ب
درصد از كل مبلغ قرارداد را كسر كند

عدم تحويل مدارك كامل مورد ني)ج

:فسخ قرارداد)9ماده-1
در صورتي كه پيمانكار به نحوي-1

توافق در قرارداد به نحوي مطلوب نب
از سوي پيمانكار، بنا به تشتغيير رويه

و تضمين انجام صورت يكجانبه اقدام
در صورت اثبات جعلي بودن مدار-2

ضمانت انجام تعهدات پيمانكار ضبط

:حل اختالف)10ماده
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آئين نامه مالي ومعامالتي دانشگاه94 كميسيون ماده

، به و مطابق مفاد قرارداد ر متعهد است بدون تعلل

، به ، متأثر از فورس ماژور  بودو عدم انجام تعهدات

، پيمانكار موظف به انجام تعهدات خود بر اساس

و رفـع نباشـد و قابل پيش بيني ج از اختيارش بوده

.د

.ا تسليم شده باشد، از طرف پيمانكار به كارفرم

. نخواهد كرد

،  ارسال مراسـالت از طريق نشاني هاي فوق الذكر

 درغير اينصورت كليه نامه هاي ارسالي ابالغ شده تلقي

و همه نسـخ طرفين قرارداد الزم االجرا خواهد بود

����� ��	

و خدمات بهداشتي درماني استان لرس  علوم پزشكي

ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان-خيابان معلم- خرم آباد
 2202030: نمابر– 2202149: تلفن-441: صندوق پستي

و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميس  تفسير مواد اين قرارداد

، پيمانكار. طرفين الزم االتباع است درطول رسيدگي به اختالف

مورد قبول كارفرما نخواهد بو) موارد فورس ماژوربه جزء( كار

بديهي است پس از زائل شدن شرايط فورس ماژور.د بود

.ه تشخيص خودتدابير الزم را اتخاذ خواهد نمود

كه خارج) متعهد(عبارت است از هر حادثه مستقل از اراده شخص

: مي گردد

كتباً كارفرما را مطلع نموده باشد)فورس ماژور( وقوع حادثه قهري

، رسماً گواهي شود . صالحه مربوط به محل حادثه

، ن مدت آن با گواهي رسمي مقامات صالحه محل وقوع حادثه

. واسطه مانع اجراي قرارداد شده باشد

ن و به ضرر كارفرما ايجاد  مطالبه مالي به طور كلي براي پيمانكار

و ، لذا مكاتبات رسمي منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد

؛ درغ ، طرفين موظفند فوراً يكديگر را كتباً مطلع نمايند  نشاني

و A4گ و تنظيم شده كه پس از امضاي4تكرو نسخه تهيه

دانشگاه عل

ت و فصل هرگونه اختالف ناشي از حل

و نظر مرجع مذكور براي طرف مي باشد

.كار خود ادامه دهد

:فورس ماژور)11ماده

ك هيچگونه عذري براي تأخير در انجام

معناي عدم رعايت مفاد قرارداد نخواهد

؛ بهدر هر حال كارفرماقرارداد خواهد بود

عب«-) قوه قهريه(تعريف فورس ماژور

.«

م فورس ماژور با وجود شرايط زير احراز

تا:10-1 ريخ وقوپيمانكار بالفاصله از

وقوع حادثه از طرف مقامات:10-2

و پايان:10-3 دليل رفع فورس ماژور

و بدون:10-4 فورس ماژور مستقيماً

، حق مط: تبصره با رعايت مقررات باال

:نشاني طرفين)12ماده

نشانـي هاي مندرج در صدر قرارداد به

ن. قانوني تلقي مي شود درصورت تغيير

.ع پذيرفته نمي باشدو عذر عدم اطال

و پيوستها)13ماده :ضمائم

و در31اين قرارداد در برگ........ماده

. آن در حكم واحد است
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:پيمانكار

 ...........شرکت
 مدير عامل
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شن بھداشتی درمانی استان لرستا

 منابع مدير امور مالي

1 فرم شماره

گر( )مشخصات مناقصه

دانشگاه عل

:كارفرما

ب و خدمات دانشگاه علوم پزشکی

ت ومعاون وسعه مديريت
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 اوراق مناقصه

و........................................................................... پس از بررسي

و غيره و با اطالع از قانون منع ... اختصاصي مناقصه

:م مينمايم پيشنهادي خود را به ترتيب زير اعال
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-

:

:

:مديره

: امضاء

: شركت

اجدول پيشنهاد قيمت بر اساس مشخصات مندرج در

.......................به عنوان نماينده صالحيتدار شركت............................................................

و مندرجات در آگهي شرايط اخت–عمومي شرايط– مطالب

، مبلغ و با اطالع كامل از شرايط كار ، پس از بازديد محل ي

دانشگاه عل

:نام شركت

:آدرس

همراه-تلفن

ايميل-فكس

:كد پستي

شماره اقتصادي

مدير اعضاي هيأت

:مدير عامل

افراد داراي حق امض

شماره حساب شرك

جد

................................................اينجانب

و مسئوليت در مورد پذيرش تعهد اجرا

مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي
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 مطابق... مواد مخدر 16 معتادان موضوع ماده

.ريال)ف

.ريال

، .اقدام نمايمو انعقاد قرارداد

.ز پيشنهادها را ندارد

.و از مناقصه خارج مي گردد
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:ارائه خدمات درماني

مركز نگهداري وكاهش آسيب اجتماعي معتادا خدمات درماني
: اختصاصي مناقصه

به حروف(و-ريال)به عدد

)به حروف(و–ريال)ه عدد

: خواهم بود

ا وت حداكثر يك هفته نسبت به تسليم ضمانتنامه نجام تعهدات

ا ، الزامي براي واگذاري موضوع مناقصه به هيچ يك  مناقصه گزار

و ، تخلف محسوب گشته  از موضوع درخواست در جدول فوق

و حروف نوشته شود و به عدد . خدشه

، نوشته شود . مذكور در اسناد مناقصه

.مي گرددر ارزش افزوده اعالم

-د دهنده

دانشگاه عل

ارائه خدپيشنهادي جهت قيمت

مشخصات مندرج در شرايط اختص

ب(قيمت پيشنهادي ماهيانه

به(قيمت پيشنهادي ساالنه

همچنين ملتزم به رعايت نكات زير خوا

در صورت برنده شدنم ظرف مدت–1

اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقص–2

خا-3 رجهرگونه پيشنهاد يا نوشته اي

بدون خد–واضح–قيمت ها خوانا-4

قيمت ها فقط براي مشخصات مذك-5

قيمت فوق بدون مالحظه ماليات بر-6

و تلفن -آدرس دقيق

و نام خانوادگي –نام

و تعهد آور پيشنهاد و امضاء مجاز سمت

و تاريخ -همراه با مهر شركت


