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) منا قصه(آگهي استعالم بها

ا معاونت محترم توسعه دانشگاه علوم پزشكي30/02/96مورخه 111/96/2596مجوز شماره استنادبهليگودرزي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان

ليسپ(هاي تامين امنيت وحراست فيزيكي بيمارستانحجمدر نظر دارد25/02/96مورخه111/96/2389لرستان وكارشناسي 

را به مدت يكسال با مشخصات مندرج در اسناد پيوست از طريق مناقصه واگذار)ع(و امام جعفر صادق شهيد دكتر عليرضاوليان)بيمارستان 
در مناقصه وارائه پيشنهاد خود اقدام نمايند  از متقاضيان دعوت ميگردد با توجه به متن آگهي وساير اسناد نسبت به شركت .نمايد لذا

:دريافت اسناد مناقصه نحوه
 مي توانند به طريق ذيل اقدام نمايند14/05/96لغايت09/05/96متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ

م)www.lums.ac.irبه نشاني(مراجعه به سايت دانشگاه علوم پزشكي لرستان بر روي كاغذ ودريافت وچاپ اوراق  تكروa4ناقصه
:نحوه ارائه پيشنهاد قيمت

در مهلت زماني روز09/05/96پيشنهاد وساير اسناد مناقصه .به حراست شبكه تحويل داده شود)14(ساعت14/05/96لغايت پايان وقت اداري
.اسناد مناقصه توسط متقاضي امضائ ومهر شود: تبصره
روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات به سايت دانشگاه مراجعه نمايند الزم به دكر:2تبصره  است متقاضيان محترم تا

: زمان ومكان پاكات دريافتي
.مي باشد10ساعت15/05/96زمان جهت بازگشائي پاكات ابتداء روز

در مناقصه  مبلغ ،نوع وچگونگي ارائه تضمين شركت
.ريال مي باشد 19800000ر با مبلغ تضمين براب) الف

نزد بانك ملت ويا ارائه ضمانت نامه بانكي 1607229700به شماره حساب)ع(مبلغ فوق به صورت واريز وجه نقد به نام بيمارستان امام جعفر صادق
6861886486وكد پستي 14000282344شناسه ملي 411399958955كد اقتصادي- معتبر 
گر به عنوان يك شخصيت حقوقيدر قسمت نام: نكته ، فيش واريزي يا ضمانت نامه بانكي مي بايست نام شركت مزايده .حقيقي قيد شود/ پرداخت كننده

:نحوه تنظيم پاكات–
و با حروف بزرگ به صورت:-1- ، دقيقاً بر حسب مورد از پاكت ها بايد .مشخص شوند)ج(–)ب(–) الف(هريك
بر روي پاكت ها الزامي است–ع مناقصهدرج نام موضو:-2 و نام دستگاه مناقصه گزار گر و آدرس مناقصه .نام،شماره تماس
و مهر شده قرار داده شوند:-3 و الك .همه پاكت ها بايد در لفاف مناسب
در سه پاكت مجزّا:-4 و اسناد مناقصه و مهر شده)ت گذاشته مي شوندكه همگي آنها نهايتاً در يك پاك(الزم است كليه پيشنهادات و به صورت الك تنظيم

.ارائه گردند 
:محتويات پاكت هاي پيشنهادي–
:الف(پاكت:-1 (

در مناقصه در مناقصه(تضمين شركت .)رجوع شود» جهت توضيح به بند مبلغ ضمانت راهنماي شركت
):ب(پاكت:-2
 اسناد مناقصه حاضر كه تمامي صفحات آن ممهور–1

گر باشد و ممضي به امضاء مجاز مناقصه و امضاء شوند.(به مهر شركت و اوراق مي بايست مهر .)الزم به تأكيد مجدد است كه تمام اسناد
گر شامل–2 و–شماره اقتصادي–كد پستي–آدرس–نام: مشخصات مناقصه . درج شود)1(كه الزم است در فرم پيش بيني شده شماره ... شماره تلفن
بر صحت امضاء افـراد: مدارك احراز هويت شامل–3 و گواهي رسمي دفاتر اسناد رسمي مبني و اعضاء هيأت مديره كپي شناسنامه يا كارت ملي مديرعامل

و اسناد مالي  . مجاز به امضاء قراردادها
ها–4 از جانب اداره ثبت شركت ؛ الزم بـه ذكـر) دفاتر اسناد رسمي: مانند يا ساير مراجع صالحيتدار(تصوير اساسنامه شركت كه بايستي تصديق شده باشـد

.است كه موضوع فعاليت شركت بايد مطابق با موضوع مناقصه حاضر باشد 
و آخرين تغييرات–5 .شركت كه داراي اعتبار باشد) يا تصميمات(تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس
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:ج(پاكت:- (
و حروف ذكر گردد(ل ارائه شده پيشنهاد قيمت طبق جدو )قيمت ها به عدد

: شرايط مناقصه

. مجاز مي باشندموسسات تحت نظارت مركز انتظام پليس پيشگيري ناجا شركت در مناقصه جهت اشخاص حقوفي-1
از تاريخ قرارداد مي باشد-2 .مدت قرارداد يكسال شمسي
6/6/67آيين نامه تشخيص صالحيت وارجاع كار به پيمانكاران مصوب56اند طبق مادههر گاه معلوم شود كه مناقصه گران با هم تباني كرده-3

. هيات وزيران با آنان برخورد خواهد شد
در صـورت انقضـاءمدت فـوق هيچگونـه اعتراضـي مسـموع-4 از اعتبار پيشنهادها است بديهي است مهلت اعالم اعتراضات به مناقصه يك ماه پس

.نخواهد بود 
در-5 . مناقصه به معناي قبول كليه شرايط آن است شركت
از پيشنهادات مختار است-6 هر يك .مناقصه گزار در رد يا قبول
.برنده مناقصه موظف به رعايت قانون كار وطرح طبقه بندي مشاغل جهت افراد شاغل مي باشد-7

روز تحويـل مناقصـه برنده مناقصه متعهد مي باشد ده درصد كل مبلغ قرارداد را ضمانت نامه حسن انج-8 و ظرف مدت حد اكثر پـنج ام تعهدات تهيه
از مقررات مذكور ضمانت نامه وي ضبط خواهـد شـد وبـا برنـده دوم قـرارداد منعقـد ميگـردد.گزار نمايد  هر يك ودر صـورت عـدم. در صورت عدم انجام

.ر ضبط ميگردد امتناءبرنده دوم از انعقاد قرار داد تضمين وي نيز به نفع دستگاه مناقصه گزا
.برنده مناقصه حق واگذاري كلي يا جزئي موضوع پيمان را ندارد-9

بر جهـل-10 از انعقاد قرارداد هيچ ادعايي دال بـه موضـوع برنده مناقصه مي بايست از كليه شرايط وامكانات موجود درواحد فوق بازديد بعمل آورد كه پس
. مسموع نمي باشد 

مي-11 . نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت نمي باشد شركت كنندگان اقرار
در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتكاليف تعيين شده از سوي واحد مناقصه گزار است-12 .شركت
تر تيب اثر نخواه-13 از موعد مقرر واصل گردد .د داد به پيشنهادات مبهم ،مشروط وپيشنهاداتي كه پس
در كميسيون-14 بر عدم رضايت مناقصه گزار شخص شركت كننده در طي مناقصه طي سالهاي قبل ،مدارك دريافتي وي در صورت وجود مستنداتي دال

.مناقصه مفتوح نمي شود
و-15 از اجراي خدمات وانعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد تضمين شركت مسترد برنده حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از هرگاه مناقصه گزار

. اين بابت نخواهد داشت 
و متعهد به رعايت مسائل اخالقي وشئونات مذهبي باشد متقاضي-16 . موظف است درانتخاب افراد شاغل به منظور انجام كارباهماهنگي كارفرما اقدام نمايد
از كيفيت كارپيمانكارراضي نباشد قرارداد فـي مـابين بصـورت يكطرفـه كارفرما نسبت به عقد قرارداد ولغو آن، اختيارتام ويك-17 طرفه دارد وچنانچه به هردليل

. درضمن مرجع تشخيص كيفيت كار پيمانكار خود كارفرما مي باشد. ازناحيه كارفرما فسخ خواهد شد 

. قرارداد را با قيمت پيشنهادي در قرارداد انجام نمايددر صورت اتمام قرارداد تا تعيين پيمانكار جديد پيمانكار موظف مي باشد موضوع-18
ت قانوني قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد-19 .كليه كسورا
و در صورت عدم تأييد نيروها پيمانكار موظف است ظرف مـدت-20 سـاعت24صالحيت به كارگيري كليه نيروها بايستي به تأييد مناقصه گزار صورت پذيرد

م .عرفي مجدد افراد واجدالشرايط اقدام نمايد نسبت به
.در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده پيمانكار طرف قرارداد مي باشد-21
و پيمانكار در مقابل دستگاه مناقصه گزار پاس-22 و كيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است . خگو است ضمانت حسن اخالق كاركنان
و نكات ايمني مي باشد-23 .شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه مناقصه گزار، حفظ اسرار
و لوازم مورد نياز به عهده پيمانكار بود-24 و نگهداري كليه وسايل . هزينه تعمير
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در-25 و تأمين اجتماعي از پيمانكار موظف به اجراي دقيق قوانين كار و سـاير افـزايش هـاي ناشـي و پرداخـت افـزايش حقـوق مورد كارگران تحت پوشش
و امور اجتماعي مي باشد  . مصوبات شواري عالي كار

و پرداخت صورت وضعيت پيمانكا-26 و ماليات متعلقه به حساب هاي مربوطه در موعد مقرر اقدام نمايد ر مشروط بـه پيمانكار متعهد است نسبت به واريز بيمه
.رعايت بند ذكر شده مي باشد

از مـوارد قـر-27 بر عدم اجراي صحيح در هـر قسـمت و كسر جرايم مطابق با مفاد قرارداد مبني ارداد بـهدر صورتيكه توسط مناقصه گزار سه بار اخطار كتبي
از پيمانكار برابر مقررات اخذ نموده پيمانكار داده شود مناقصه گزار مجاز است با اخطار چهارم به طور يكجانبه نسبت به فسخ قرارداد  اقدام نموده وغرامت وارده را

.و نسبت به ضبط تضمين وي به نفع دانشگاه اقدام نمايد 
.كليه افرادي كه به كار گرفته مي شوند بايستي فاقد سوء پيشينه كيفري باشند-28
و اداري را دقي-29 و رعايت شئونات اداري كليه پرسـنل پيمانكار موظف است كليه مقررات وشئونات اسالمي و رفتار قاً رعايت نموده ومسئوليت حسن اخالق

ب از پرسنل پيمانكار موظف است هر يك در صورت عدم رضايت مناقصه گزار از نحوه خدمتي و دون هـيچ گونـه به كار گرفته شده به عهده پيمانكار مي باشد
.عذري نسبت به تعويض آن اقدام نمايد 

در صـورت عـدم تأيپ-30 و يـد توسـط يمانكار متعهد مي گردد پرسنلي را به كار گيرد كه توانايي جسمي وروحي الزم را براي فعاليت مورد نظر داشـته باشـند
.مناقصه گزار پيمانكار موظف به جايگزيني نيروي مربوطه مي باشد 

و-31 و رعايت كامل قوانين و حجم زياد كار و امور اجتماعي وبا توجه به حجمي بـودن كـار پيمانكـار موظـف اسـت با توجه به تجارب قبلي مقررات اداره كار
در واحدهاي مذكور جهت ارائه خدمات به كارگيرد  .تامين نيروي انساني

در خواست مناقصه گزار حداكثر به مدت-32 و مناقصه گزار ملـزم بـه ماه كماكان به قرارداد اقدام3پيمانكار موظف است پس از اتمام قرارداد در صورت نموده
.پرداخت هزينه هاي مربوطه برابر قرارداد منعقده قبلي مي باشد 

در تمامي مراحل كار ملبس به لباس كار-33 هر نفر(پيمانكار موظف است كليه كاركنان تحت پوشش خود را ) دست لباس كار وجود داشته باشد3حداقل براي
. به عهده پيمانكار ميباشد)ت مربوطهمخصوص بهداشتي همراه با آرم شرك

هر-34 و ميبايست جزو تعهدات الزامي پيمانكار ميباشد و افرادي كه داراي كارت بهداشتي نباشند6تهيه كارت بهداشتي براي كاركنان ماه يكبار تجديد گردد
ن و ؛ ضمناً كارت هاي بهداشتي كاركنان در معرض ديد نماينده مناقصه گزار نصب شود به هيچ عنوان نمي توانند در محيط كار كنند .ماينده شركت ميبايست

و افراد ديگر ممنوع ميباشد-35 در محل توسط كارگران .استعمال دخانيات
و هزينه هاي-36 و بدون تأخير ميباشد ضمناً تأمين كليه مواد الزم و مزاياي پرسنل خود بصورت ماهيانه جاري حـداقل بـراي پيمانكار ملزم به پرداخت حقوق

ا ندا و تأمين مواد الزم در قبال تأخير در پرداخت حقوق به كاركنان .ردمدت دو ماه به عهده پيمانكار بوده مناقصه گزار هيچگونه مسئوليتي
، مناقصه گر متعهد مي گردد تا تعين پيمانكار نسبت به قراردا-37 و عدم تعيين پيمانكار جديد .د اقدام نمايددر صورت اتمام قرارداد
د-38 و پيمانكار موظف است و ماهانه تصوير ليسـت پرداخـت حقـوق هر ماه پرداخت نمايد و ساير مزايا براي كاركنان شاغل را برابر قانون كاردر پايان ستمزد

باعث ايجـاد حقوق كارگرانبيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده به امور مالي بيمارستان ارائه نمايد تا عدم پرداخت به موقع 
گر  و پايين آمدن كيفيت كارا نگردد ضمناً پرداخت وجه صورتحساب هاي پيمانكار منوط به رضايت نامه پرداخت حقوق كاركنان بكـار فتـه شـده مـي نارضايتي

از حقوق. باشد ب–و بن كارگري–عيدي–پاداش–هرگونه افزايش اعم در مدت قرارداد و غيره و حق تأهل .ه عهده پيمانكار ميباشد عائله مندي
دو ماه صورت وضعيت ايشان را پرداخت ننمايد حق هيچگونه اعتراضي نداشته باشد-39 در صورتي كه مناقصه گزار تا .پيمانكار موظف است
پرد-40 و و تجهيزات مربوط به بيمارستان توسط كاركنان شركت پيمانكار موظف به تعمير اخـت بهـاي تجهيـزات مربوطـهدر صورت ايجاد خسارت به وسايل

.ضمنا پيمانكار متعهد به اجراي استانداردهاي اعتبار بخشي وپاسخگوئي به ارزيابان مي باشد.باشد مطابق با نظر كارشناس مي

.برنده مزايده در خصوص اعمال استانداردهاي اعتبار بخشي وپاسخگوئي به ارزيابان متعهد مي باشد-41

 قرارداد نيروي انتظامي

موضوع قرارداد:1ماده  



 بسمه تعالي
و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

، درمان شهرستان اليگودرز  شبكه بهداشت

 2222212: ها مبارزه با بيماري  2226000 – 2225798 – 225698: بان ساحلي تلفن خيا

و منابع بيمارستان امام جعفر صادق از پرسنل و انضباط در جهت حمايت و برقراري نظم در شهيد وليانو)ع(عبارت است از تامين امنيت اجراي امور محوله
 به صورت حجم كار راستاي وظايف ضابطان قضايي 

حجم قرارداد:2ماده  
و حضور مامور نيروي انتظامي حراستم شده ازطرفبر اساس برنامه كاري تنظي و روزهاي تعطيلساعته24به صورت بيمارستان همه روزهاي هفته  

مبلغ قراردادو نحوه پرداخت:3ماده  
معـادل( ريـال ............ .... ساعته در هرماه24نيروهاي موسسه مذكور به صورتبر اساس توافقات به عمل آمده مبلغ قرارداد به ازاي حضور وانجام وظيفه

، تعيين كه پس از گواهي انجام كار توسط) ريال ..............  و پس از كسر كسورات قانوني قابل پرداخـت مـي حراست و تاييد رياست بيمارستان دفتر پرستاري
.باشد

شرايط قرارداد:4ماده  
و مقررات بيمارستان مي موظف به همكاري كامل با مسئولي موسسه مامور انتظامي-1-4 و رعايت قوانين از طرف آنها و اجراي برنامه تنظيمي ن بيمارستان

.باشد
و خروج وامضائ دفتر مخصوص موجود در دفتر پرستاري بموده موسسهمامور انتظامي4--2 بديهي است عدم رعايت اين. روزانه ملزم به ثبت ساعت ورود

در نوبت كاري مي باشد دستورالعمل به منزله غيبت  
هر شيفت با نظر دفتر موسسه محل استقرار مامور نيروي انتظامي-3-4 و در صورت لزوم در در محل اورژانس بيمارستان با هماهنگي دفتر پرستاري بوده

.پرستاري محل خدمت تعيين مي شود
ان-4-4 هر ماه مامور نيروي در پايان ، و حساسيت امور درمان وتائيد رياست بيمارستان–حراست–مترون(تظامي توسط مسئولين بيمارستانبا توجه اهميت
و صورت رضايت كامل مسئولين گواهي ادامه كار صادر مي گردد) .مورد ارزشابي قرار گرفته

و–5-4 و بيمار اورژانسي ، همچون وجود مصدومين تصادفي بدون همراه از اموال وحق...در موارد ضروري وق هموطنان مامورنيروي به جهت صيانت
و ارسال به همراه اموال مورد نظربه دفتر پرستاري3انتظامي موظف به تنظيم صورتجلسه در  .مي باشد ويك نسخه به حراست بيمارستان برگ

ن) ساعتي،روزانه(درصورت نياز مرخصي-6-4 فر از پرسنل نيروي مامور نيروي انتظامي موظف است با هماهنگي دفتر پرستاري بصورت مكتوب يك
و به عنوان جايگزين معرفي نمايد حراست انتظامي كه به تاييد .باشد

.مي گيردن وعده عذايي به نيروي مذكور تعلقوظيفهدر طول ساعات انجام7-4
و ذهاب مامور نيروي اانتظامي-8-4 در قبال اياب .ندارد موسسه بيمارستان هيچ گونه تعهدي
برو-9-4 و ازدحام همراهان مامور نيروي انتظاميدرمواقع و وجود بيماران اورژانس موظف است ضمن دعوت همراهان بيمار به آرامش موسسهز تصادفات

و پرسنل اورژانس را تضمين نمايد .آنها را به بيرون راهنمايي وامنيت وسايل موجود
تج موسسه حضور مامور نيروي انتظامي-10-4 و )حتما رعايت شود( هيزات كامل باشد بايد با لباس فرم
در راستاي وظايف محوله موسسه مامور نيروي انتظامي-11-4 و فقط بايد و پاسخ گويي پرسنل به مراجعين را ندارد و دخالت در امور درمان حق قضاوت

و حفظ امنيت پرس از بيمارستان و مزاحم به بيرون و راهنمايي نمودن همراهان اضافي .نل انجام وظيفه نمايندحفظ آرامش
در ساعات انجام وظيفه دفتر پرستاري-12-4 و مامور ملزم به همكاري الزم با ايشان مي باشد) سوپروايزر( مسئول مستقيم مامور .بيمارستان بوده
دموسسه مامور نيروي انتظامي-13-4 و حق تردد و مراجعه به اتاقدر راستاي انجام وظايف محوله در محل تعيين شده مستقربوده ر ساير بخش ها

در ساير بخش ها استفاده خواهد شد در صورت نياز با هماهنگي دفتر پرستاري جهت حفظ نظم از وجودايشان .استراحت پرسنل را ندارد
در محيط بيمارستان مسئولين بيمارستان-14-4 و امنيت و مخل نظم در خصوص معرفي افراد خاطي و مسئول شيفت–مقام تصميم گيرنده سوپروايزر

و مامور نيروي انتظامي فقط با هماهنگي آنها افراد خاطي را با تنظيم صورتجلسه به كالنتري محل معرفي مي نمايد  بوده
.نيروهاي موسسه مي بايست به تاييد واحد حراست شبكه قرار گيرد-15-4
در صورت عدم تأييد نيروها پيمانكار موظف است ظرف مدت صالحيت به كارگيري كليه نيروها بايستي به تأييد كارفر-16-4 و ساعت24ما صورت پذيرد

 نسبت به معرفي مجدد افراد واجدالشرايط اقدام نمايد 
.در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده پيمانكار طرف قرارداد مي باشد-17-4
.گرفته مي شوند بايستي فاقد سوء پيشينه كيفري باشند كليه افرادي كه به كار18-4
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تأ19-4 در صورت عدم و ييد توسط پيمانكار متعهد مي گردد پرسنلي را به كار گيرد كه توانايي جسمي وروحي الزم را براي فعاليت مورد نظر داشته باشند
.كارفرما پيمانكار موظف به جايگزيني نيروي مربوطه مي باشد 

و هزينه هـاي جـاري حـد پيم-20-4 و بدون تأخير ميباشد ضمناً تأمين كليه مواد الزم و مزاياي پرسنل خود بصورت ماهيانه اقل انكار ملزم به پرداخت حقوق
و تأمين مواد الزم ندا در پرداخت حقوق به كاركنان در قبال تأخير دو ماه به عهده پيمانكار بوده كارفرما هيچگونه مسئوليتي ضمنا پيمانكا متعهد.ردبراي مدت

د به كار خود ادامه نمايد  در صورت اتمام قرارداد تا واگذاري بعدي به مدت دو ماه با شرايط قراردا .مي باشد
هر ماه پرداخت نمايد ضـمناً پرداخـت وجـه صور-21-4 و ساير مزايا براي كاركنان شاغل را برابر قانون كاردر پايان سـابتحپيمانكار موظف است دستمزد

–و بـن كـارگري–عيدي–پاداش–هرگونه افزايش اعم از حقوق. هاي پيمانكار منوط به رضايت نامه پرداخت حقوق كاركنان بكار گرفته شده مي باشد
و غيره در مدت قرارداد به عهده پيمانكار ميباشد و حق تأهل .عائله مندي

د-22-4 در صورتي كه كارفرما تا هيچگونه قيدو شرطي به كـارنو ماه صورت وضعيت ايشان را پرداخت ننمايد به موضوع قرارداد بدوپيمانكار موظف است
.خود ادامه دهد وحق هيچگونه اعتراضي نداشته باشد 

و پرداخـت بهـاي تجه-23-4 و تجهيزات مربوط به بيمارستان توسط كاركنان شركت پيمانكـار موظـف بـه تعميـر يـزاتدر صورت ايجاد خسارت به وسايل
.باشد مربوطه مطابق با نظر كارشناس مي

در معـامالت دولتـي«اقرار مي نمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانون پيمانكار-24-4 راجع به منـع مداخلـه وزرا ونماينـدگان مجلسـين وكارمنـدان دولـت

.، نمي باشد» 1337وكشوري مصوب ديماه 

از-25-4 آن–موضوعپيمانكار و شرايط ، داشته اطالع كافي مقتضيات محل ؛ بديهي است با عذر پيمانكارو نسبت به وظايف خود آشنايي كامل داشته باشد
و نقض نمايد  از مفاد شرايط را ناديده گرفته و آگاهي نمي تواند هيچ يك  عدم اطالع

 كارفرما هيچگونه تعهد استخدامي درقبال نيروهاي به كارگيري شده ندارد-4- 26
، پيمانكار موظفصيمرخ درصورت-27-4 از كل مبلغ اضافي كسر ميگردد. ميباشد ديگريفرد نمودن جايگزينبه افراد .در غير اينصورت ماهانه
از-28-4 هر گونه حادثه ناشي و پرداخت هزينه هاي مترتب بعهده وي خواهد بود كار جهت نيروهادر صورت بروز .پيمانكار مسئول بوده

با-29-4 . شد بيمه بي نام اخذ وتحويل كارفرما نمايد موسسه متعهد مي
 تمهيدات الزم:5ماده

و از تاخير در صورت عدم رعايت انضباظ كاري اعم و فضاي بيمارستان و تامين امنيت پرسنل و غيبت با توجه به وظيفه خطير مامور نيروي اانتظامي تعجيل
ازياعدم اجراي وظايف محوله در موعد مقرر يا نارضايتي پر :به شرح ذيل اقدام مي گردد نيروي موسسه سنل بيمارستان

مرتبه اول اخطار كتبي به خود مامور–5-1  
مبلغ دريافتي ماهيانه%10مرتبه دوم كسر-2-5  
از مبلغ دريافتي ماهيانه%30مرتبه سوم كسر-3-5  
و قرار-4-5 از همكاري مامور مذكور ممانعت به عمل آمده وكليه مطالبات وضمانت نامه داد وي ازطرف بيمارستان بصورت يك جانبه فسخ مرتبه چهارم

.مي گرددبانكي وي نيز ضبط 

مدت قرارداد:6ماده  
از تاريخ در صورت رضايت كار فرما ............................لغايت ...............مدت زمان اين قرارداد .قابل تمديد مي باشد واخذ مجوز از معاونت توسعه دانشگاهبوده

شرايط فسخ قرارداد:7مادت  
در صورت وجود شرايط ذيل ازطرف كار فرما بصورت يك طرفه فسخ مي باشد  اين قرارداد

در تامين امنيت پرسنل بيمارستان-1-7 عدم دستيابي به اهداف مورد نظر  
ا-2-7 در پرداخت حق لزحمه در صورت بروز مشكالت مالي بيمارستان ناتواني  

تعداد نسخ قرارداد:8ماده  
و7اين قرارداد در و براي طرفين الزم االجرا مي باشد3ماده و تنظيم شده كه هر كدام حكم واحد را داشته نسخه تهيه  
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 جدول پيشنهاد قيمت بر اساس مشخصات مندرج در ساير اوراق مناقصه

صال...............اينجانب پس از بررسي وپذيرش تعهد ومسئوليت در مورد مطالب ومندرجات ................ حيتدار شركت به عنوان نماينده
.آگهي وشرايط مناقصه وپس از بازديد از محل وبا اطالع كامل از شرايط كار مبلغ پيشنهادي خود را به تر تيب ذيل اعالم مينمايم 

توضيحات)وفعددوحرو(ريالماهانهپيشنهاد قيمتنوع كارردبف
تامين امنيت وحراست فيزيكي1

شهيد دكتر هاي بيمارستان

)ع(صادقو امام جعفر عليرضاوليان
)عدد وحروف(جمع كل قيمت ساالنه2

:نام ونام خانوادگي اعضاء كه حق امضاء دارند
 امضائ ومهر شركت كننده

:آدرس
 شماره تلفن تماس

:شماره اقتصادی

 شماره شناسه ملی


