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) تامين نيروي انساني( عمومي خدماتامور رايط مناقصه واگذاريش

و خدمات بهداشتي درماني  لرستانواحد هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي

و خدمات بهداشتي درماني و22درنظر دارد باستناد تبصره ماده لرستاناستان دانشگاه علوم پزشكي آيين نامه اداري

و بيمارستانهاي تحت  استخدامي كاركنان غير هيأت علمي تأمين بخشي از نيروهاي خدمات عمومي مورد نياز مراكز

به روش پرداخت سود مديريت از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي با شرايط ذيل نفرساعت پوشش خود را بصورت

و اگذار نمايد به يكي .از شركت هاي واجد شرايط

: مناقصه موضوع-1

و بسـته واحد هاي تابعه دانشگاه بر اساس نياز)تامين نيروي انساني(عمومي خدماتامور كليه واگذاري برابر بـا اسـتانداردها
و وظايف مندرج در  و ساير امورات قـانوني مـد3شماره جدولهاي خدمتي و پيوست هاي مربوطه مندرج در شرايط مناقصه

 . و اعالمي كارفرما مي باشد  نظر

و خدمات از واحدهاي اليگودرزبيمارستانهايوشبكه بهداشت ودرمان:و حجم كارءاجرا محل-2 تابعه دانشگاه علوم پزشكي

.لرستانبهداشتي درماني

 ماه)12(به مدت هجري شمسي بمدت يكسال 1399/.../... لغايت 1398/.../...قرارداد از تاريخ انجام مدت داد:مدت قرار-3

.مي باشد

(كارفرما):-4 ستاد مركزي- معلمخيابان-انوشيروان رضاييميدان- خرم آبادشهرستان–لرستان استان آدرس دانشگاه
 6813833946كد پستي- لرستان دانشگاه علوم پزشكي

 مي باشد. 10/40/8139لغايت 09/40/8139از تاريخ درج آگهي مهلت دريافت اسناد مناقصه به شركت كنندگان:-5

6-: و پيشنهادات و نحوه ارسال مدارك مشركت داوطلب در مناقصه تاريخ (به نشانيبا  راجعه به سايت دانشگاه

:www.lums.ac.ir (دريافت وچاپ اوراق مناقصه عمومي بر روي كاغذa4(در–ب–مي بايست پاكات الف ج را
و با قيد جملة جهت ) دانشگاه علوم تنظيفاتخدمات عمومي(واگذاري امور شركت در مناقصه يك پاكت واحد گذاشته

و خدمات بهداشتي درماني و امضاء شركت داوطلب لرستانپزشكي به 22/04/8139تا پايان تاريخو ممهور به مهر

. درمقابل رسيد ارائه نمايند واحد حراست دانشگاه

صبح9ساعت 23/40/8139خ كميسيون مناقصه در تاريو محل بازگشائي پاكات:تاريخ تشكيل كميسيون مناقصه-7
.برگزار ستاد مركزي دانشگاه معاونت توسعه سالن جلساتدر شنبهيكروز  خواهد شد

و يا پس گرفتن پيشنهادات توسط شركت كنندگان در مناقصه بايد بصورت قابل-8 و جايگزيني هرگونه تسليم، تحويل، اصالح
در)7گواهي(مكتوب)و در مهلت مقرر( لغايت تاريخ آخرين مهلت ارسال پيشنهادات مندرج در بند و در مكان مقرر مندرج

و شركت كنندگان حق . اسناد مناقصه انجام گيرد.  هر گونه اعتراض بعدي را از خود در اين زمينه سلب مي نمايند
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دانشگاه(كارفرما) درخواست نمايد پيمانكار متعهد است پس از انقضاي مدت قرارداد تا شروع بكار پيمانكار جديد با حفظ تمامي چنانچه-9
ازو شرايط  و يا ادعايي را و حق هر گونه اعتراض  خود سلب مي نمايد. قرارداد بكار خود ادامه دهد.

را:پيشنهادي شركت در مناقصه مديريتي سود-10  برابر با جدول شمارهشركت داوطلب مي بايست سود مديريتي پيشنهادي ماهيانه خود

و ارائه نمايد.1  پيشنهاد
و اعالم برنـده-11 ، در صورت تائيد كميسيون مناقصه و دادن پيشنهاد سود مديريتي بـه منزلـه قبـول تمـام شركت نمودن در مناقصه

و هـر  (كارفرما) در اجراء امور مورد تقاضا مـي باشـد و دانشگاه و امضاء قرارداد بين شركت برنده مناقصه(پيمانكار) و اختيارات شرايط
 . و غير قابل قبول مي باشد و هر شكل رد  گونه اعتراض بعدي به هر نحو

كهمي پيمانكار-12 و چگونگي امور مورد مناقصه و هماهنگي با مديريت واحد از موقعيت بايست قبل از ارائه پيشنهاد با مراجعه به محل
و بيني شده در خود را با در نظر گرفتن تمامي شرايط پيشپيشنهاد سود مديريتي در آن شركت خواهد نمود اطالع كافي كسب نموده

ه دار آن خواهد شد آشنايي كامل داشته باشد. بديهي است عذر نگام عقد قرارداد به وظايفي كه عهدهاسناد مناقصه اعالم نمايد تا به
. و ... مورد پذيرش نمي باشد  عدم اطالع

و در صورت عدم اجراي هر يك از تعهـدات منـدرج در ايـن هر زمان كه دانشگاه(كارفرما)صالح بداند مختار است-13 قـرارداد شـرايط
و بدون پرداختبطتوسط پيمانكار و يا خسارات احتمالي ناشي از لغو قرارداد به پيمانكار هيچگونه ور يكطرفه وجهي بابت جبران زيان

و بالاثر، قرارداد و تضمين حسن انجام تعهداتو في مابين را لغو حق را به نفع خود ضبط نمايد اعتراض، شـكايت هر گونهپيمانكار
و ادعايي را در اين زمينه از خود سلب مي نمايد.

و يا ساير دستورالعمل هاي الزم االجرا در طول مدت زمان-14 و تصميمات و مقررات، مصوبات چنانچه هر گونه تغييراتي در قوانين
و و عقد قرارداد و اعالم برنده مناقصه و بعد از آن و انجام مراحل مناقصه ... اعالم گردد برابر مقررات قانوني برگزاري

و ... در صورت صالحديد نسبت به اعمال تغييرات(لغو مختار است دانشگاه(كارفرما) بدون پرداخت هيچگونه وجهي بابت خسارت
و طرف قرارداد حق هيچگونه و شركت داوطلب و فسخ يكجانبه قرارداد) اقدام نمايد. و يا تعديل و يا كاهش يكجانبه مناقصه، افزايش

و اين امر را از خود سلب مي نمايد.  اعتراضي را ندارد
 را كه الزم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد.رت شرايطي ارفرما مي تواند در صورت ضروك-15

و پيشنهاد خود را در پاكت هاي جداگانه الف مناقصهدر كنندگان شركت-16 و قرارداد ج-ب-بايستي اسناد مناقصه

و امضاء بر روي پاكات به شرح ذيل ارسال نمايند: و مهر شده و الك  بصورت سربسته

و الك مهر شده) پاكت الف-1-16  شركت در مناقصه تضمينحاوي اصل:(بصورت سربسته

چهار صـدو ميليارددو(000/000/400/2مبلغ به فوق الـذكر ركت در مناقصهش تضمينميزان ريالي-1-1-16

را مي بايستشركت داوطلب،مي باشد ريال) ميليون  شماره حسـاببه اصل فيش واريزيبصورت مبلغ تعيين شده

در وجـه مـاه)3حـداقل(با اعتبـار قابل وصولضمانت نامه بانكي معتبرو يـا مليبانك 0110901516007

و خدمات بهداشتي درماني (سيصد هزار ريال)به حساب شماره 000/300مي بايست مبلغو همچنين لرستاندانشگاه علوم پزشكي ريال

و 2178354904003 و پاكت الفدر مربوطه را فيش نزد بانك ملي بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز و الك به صورت سربسته
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و غير از مـوارد ذكـر شـده بديهي است سپرده كمتر از مبلغ تعيين شده(.ارسال نمايد ساير مداركو بهمراه قرار دادهمهرشده
).نمي باشد قابل قبول

: مي موصوفشركت در مناقصه جهت موارد مذكور هر نوع تضمين بجز ارائهتبصره و مردود اعالم . گردد ممنوع
شـماره-6813833946كـد پسـتي:-411199958955كـد اقتصـادي:-14000282251:.شناسه ملـي دانشـگاه

i760170000000110901516007ir:شبا

و الك مهر شده)پاكتب-2-16  واطالعات ذيل مي باشد.حاوي پيشنهاد:(بصورت سربسته

ببه مدارك مربوط-1-2-16 :)ي پيشنهادحاو(پاكت  شامل

تمـاعي در زمينـه موضـوعاج رفـاهو كـار، تعـاون كـل اداره سـوياز صـادره صـالحيت تاييد گواهينامه ارائه.1

شامل امـور مربـوط بـه تنظيفـات ومـوارد" خدمات عمومي"تحت عنوان4كد فعاليت رديف(داراي مناقصه
 باشد.) موصوفهاي صادره گواهينامهدر مندرجو... مشابه

 زمينه موضوع مناقصهدر ارائه اساسنامه شركت توسط شركتهاي صالحيت دار.2
 آخرين تغييرات شركت ارائه-ارائه آگهي روزنامه رسمي كشور-آگهي تأسيس شركت ارائه.3
(شناسنامه، كارت ملي) دارندگان حق امضاء شركت.4  ارائه تصوير مدارك شناسايي

و امضـاي مـديريت مورد گواهي حسن انجام كار مرتبط2تصوير.5 و دستگاه هاي دولتي با تاييد ازمؤسسات
 مربوطهبه انضمام تصوير قرارداد سال قبل5 واحد حداكثرتا

97صورت حساب هاي بانكي حساب فعال(حسابرسي شده) شركت به تفكيك ماه درسال.6

و امضا مدير عامل شركت98و و ممهور به مهر (با تاييد بانك
و امضاء.7 و مدارك مهر و تمامي اسناد و قرارداد توسطو شرايط مناقصه و فرم هاي پيوستي دارنـدگان جداول

:حق امضاء  شركت
و فرم هاي پيوو مكلف است كليه اسناد مناقصهدر مناقصه شركت كننده-1-7 و قرارداد را دقيقاً مورد ستي جداول

و را مطالعه قرارداده (امضاء تعهدآورتوسط فرد يا افراد تمام صفحات برابر آخرين تغييرات شركت شركت) مجاز
و امضاءمندرج در روزنامه را در نمايدو تائيد مهر بو و مهرشده قرار داده پاكت و الك بهو به صورت سربسته

و اعاده نمايد. همراه  ساير مدارك ارسال

(برابرجدول پيوست شماره.7 و ارائه مشخصات ثبتي شركت داوطلب )3تكميل

و الك مهر شده)پاكتج-3-16 )1شماره برابر جدول(حاوي فرم پيشنهادي سود مديريتي:(بصورت سربسته

و هر گونه پيشنهادي سود مديريتي بايستمي شركت داوطلب-1-3-16 و قلم خوردگي ماهيانه خود را صريح، بدون خدشه
و الزاماً در فرم پيشنهاد سود و حروف و با عدد در1جدول شماره برابر مديريتي(شرط وابهام و ج) تكميل بـه صـورت پاكت

و مهرشده و الك و ارائهو به همراه ساير مدارك قرار داده سربسته د.ننمايارسال



4
 قرائت شد تماماً موردقبول است

 شركتصاحب يا صاحبان مجاز مهر وامضاء

و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر ارسـال-17 و بدون سپرده و مشروط (كارفرما) به پيشنهادات ناقص، مبهم دانشگاه
 اثر نخواهد داد.گردد ترتيب

و مدارك ارسال شده توسط شركت قبل-18 و يا خالف واقعيت در اسناد و يا اثبات جعلي بودن چنانچه هر گونه مشكل قانوني
(كارفرما) مختار است بصورت يكطرفه سپرده شركت در مناقصه را و يا اثبات گردد دانشگاه و يا بعد از انعقاد قرارداد مشاهده

و يا بعد از و شركت حق ضبط و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات شركت را ضبط نمايد انعقاد قرارداد مي تواند قرارداد را لغو
. و اعتراضي را در اين زمينه از خود سلب مي نمايد  هر گونه طرح دعوي

: قرارداد نعقادا-19
، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد-الف و برابر مـدت قرارداد با برنده مناقصه شود. اين مدت حداكثر براي يكبار

.بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده برنده دوم مسترد مي گردد.  پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است
ت20مدت اعتبار پيشنهادات حداكثر(-ب و اين مدت در صـورت لـزوم وسـط روز)بيست روز به استثناي ايام تعطيل خواهد بود

 كارفرما براي يك بار قابل تمديد مي باشد.
و-ج ، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد

و قرارداد با برنده دوم من عقد مي گردد.در صـورت امتنـاع يا ضمانتنامه انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط
و صالح دانشگاه اقدام الزم اعمال و بر مبناي صرفه و يا برابر مقررات و مناقصه مجدداً برگزار ، تضمين وي نيز ضبط نفر دوم

 خواهد شد.
من-د مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات،%10است معادلو موظف اقصه(پيمانكار) متعهد شركت برنده

و ، جهـت عقـد قـرارداد ارائـه (واحد طرف قرارداد) در مهلت مقرر و قابل تمديد بنام كارفرما به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر
.تسليم نمايد

 تسويه حساب هاي قانوني قرارداد را دارا باشد.تا : بديهي است ضمانتنامه ارائه شده توسط پيمانكار بايد قابليت تمديد1تبصره

 آئـين خصوصدر االجرا الزم هاي دستورالعمل سايرياو مصوبات مقررات،و قوانيندر تغييراتي گونههر چنانچه- 19
 برنـده اعـالموآناز بعـدو مناقصـه مراحـل انجامو برگزاري زمان مدت طولدر دولتي معامالت تضامين نامه

مقررات قانوني دانشـگاه(كارفرما) مختـار اسـت در خصـوص اعمـال برابر گردد اعالم...و قرارداد عقدو مناقصه
و اين امر را از خـود و طرف قرارداد حق هيچگونه اعتراضي را ندارد و شركت داوطلب تغييرات مربوطه اقدام نمايد

 سلب مي نمايد.

، نبايستي طبق اليحه قانون راجـع بـه منـع مداخلـه وزراء ونماينـدگان- 20 و اعضاء هيئت مديره شركت مدير عامل
و كارمندان دولت درمعامالت دولتي وكشوري مصوب  مشمول قانون منع مداخله كاركنان 22/10/1337مجلس

و تسويه  و متعهد مي گردد تا پايان قرارداد حساب نهايي بـه هـيچ وجـه اشـخاص دولت در معامالت دولتي بوده
و در صورت اثبات ،دانشگاه مجاز بـه اقـدام  و ذينفع ننمايد مذكور در قانون فوق الذكر را در موضوع قرارداد سهيم

و ضبط (فرم شماره حسن انجام تعهدات ضمانتنامه قانوني از جمله فسخ قرارداد . )4به نفع خود خواهد بود
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(همسر، ضمن رعايت قانون منع-تبصره و وابستگان درجه اول ايشان مداخله كاركنان اعضاء هيأت امناء، هيأت رئيسه مؤسسه
و برادر)  اجازه معامله با مؤسسه را ندارند. آئين نامه مالي ومعامالتي دانشگاه 100برابر با ماده فرزندان، والدين، خواهر

از- 21 و پيمانكار پيش آيد اعم و يا تغيير اينكه در صورتي كه اختالفي بين كارفرما مربوط به اجراي عمليات موضوع قرارداد
، چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمايند، باستناد ماده وتفسير هر يك از موارد شرايط آن باشد

دا 94 و معامالتي نشگاه، اختالف ناشي از معامالت كه بين طرفين معامله ايجاد مي شود در كميسيوني آئين نامه مالي
و تصميم حداكثر افراد(رئيس موسسه)مركب از حداقل سه نفر كه از طرف كارفرما تعيين خواهد شد مطرح مي گردد

.  كميسيون الزم االجرا است

وپيمانكارشركت برنده مناقصه(- 22 ، موظف به اجراي كليه تعهدات واجراي تمام بندهاي ) متعهد شرايط مفاد قرارداد
و و اختصاصي و ...و پيوستها جداولكليه عمومي ، بسته هاي خدمتي اعالمي از طرف كارفرما كه، استانداردها

و ساقراو هر گونه اعتراضي بعدي به هر نحوي جزء الينفك قرار داد بوده مي باشد. ط مي نمايد.از خود سلب
و يا پيمانكار چنانچه- 23 وهر يك از تعهدات مندرج در به تعهدات قانوني خود عمل ننمايد يا شرايط قرارداد را بعضاً

و بدون اينكه نيازي به اقامه دعوي يا است مختار كارفرما)( دانشگاه كالً بنحواحسن انجام ندهد  به تشخيص خود
و دليل ديگري باشد . نمايدضبط خودبه نفع را موصوف تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد في ما بين را فسخ

د19 تعهدات موضوع ماده تضمين حسن انجام:1تبصره در بند تا پايان مدت قرارداد نزد كارفرما نگهداري خواهد شد كه
و انجام دقيق مفاد قرارداد في مابين  و رعايت و تسويه حساب كامل با نيروهاي تحت پوشش خود صورت اجراي كامل تعهدات

و ... پس از تائيد دانشگاه و ساير ارگانهاي ذيربط و دارايي و ارائه مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي و واحد هاي تابعه مربوطه
. (كارفرما ) در پايان قرارداد قابل استرداد است

ح2تبصره و مبالغ قرارداد و مزاياي نيروهاي موضوع قرارداد در سال : در صورت تغيير مقادير و دستمزد پيمانكار،1399قوق
و افزايش ضمانتنامه حسن انجام تعهدات موضوع  به،19 مادهموظف است با توجه به افزايش مبلغ قرارداد نسبت به ترميم

و هر گونه اعتراض را در اين خصوص از خودسلب مي نمايد .همان ميزان اقدام نمايد

با پيمانكار متعهد است- 24 كارفرماو نظارت تائيد،نظر نسبت به تهيه البسه مورد نياز نيروهاي تحت پوشش خود
و كليه نيروهاي پيمانكار مكلفند در حين انجام وظيفه ملبوس به البسه مخصوص باشند. ضمناً  هزينه اقدام نموده

 عهده پيمانكار ميباشد.هباي مربوطهه

(پيمانكار) ملزم- 25 و قانونشركت طرف قرارداد و صدور قرارداد طبق مقررات قانوني از كار به انعقاد و... براي هريك
. نيروهاي تحت پوشش خود مي باشد

(پيمانكار) ملزم به صدور فيش حقوقي براي هر يك از نيروهاي تحت پوشش خود با ذكر- 26 شركت طرف قرارداد
 باشدكليه جزئيات در هر ماه مي
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مي- 27 مراعات خود نيروهاي تحت پوششو حفاظتي را در مورد گردد كليه مقررات بهداشتي ايمني پيمانكار متعهد
و نسبت به تهيه كارت شناسايي كارگران اقدام نمايد. كارگران همواره در ساعات كاري موظف به پوشيدن نموده

و الصاق كارت شناسايي مي  باشند. لباس كار

و مشخصات كامل افراد منتخب را قبـل از شـروع بكـار جهـت شركت طرف- 28 (پيمانكار)موظف است ليست قرارداد
به هاي تاييديه  ارائه نمايد.)كارفرمادانشگاه( الزم

و با توجه به حجم فعاليت،كارفرماشده توسط بكارگرفته پيمانكاربرنامه كاري- 29 ميزان ساعات كار ها، تعداد شيفت
و جهت اجرا كارفرماو ... توسط ماهيانه و پيمانكار مكلف به تنظيم به برنده مناقصه(پيمانكار) اعالم مي گردد

. اجراي آن مي باشد
30 -، و ميزان حجم ساعات كار مورد نياز در هريك از واحـد هـاي تابعـه دانشـگاه تعيين محل خدمت، شيفت كاري

پ(كارفرما) و .از اختيارات كارفرما مي باشد  يمانكار حق هر گونه اعتراضي را از خود در اين زمينه سلب مي نمايند

و قرارداد توسط برنامه زمانبنـدي شـده انجام هرگونه خدمات- 31 اي خواهـد بـود كـه توسـط دهي موضوع اين شرايط
و به پيمانكار اعالم مي (كارفرما) تنظيم  انجام امور مورد تعهد خود برابرگردد. پيمانكار متعهد است بمنظور دانشگاه

و بنا برنامه ريزي با و برنامه تنظيمي كارفرما به شرايط مركز نسبت به ارائه خدمات مورد تعهـد خـود ساعت كار
 اقدام نمايد. 

ازچنانچه وظيفه- 32 و اسناد2شماره جدولدر مندرجو ساير امورات تنظيفاتو حيطه خدمات عمومي اي ، شرايط
(كارفرما)، پيمانكار مكلف است نسبت به ابالغ آن بـه نيروهـايو قرارداد قيد نگرديده باشد پس از اعالم دانشگاه

و نيروهاي تحت پوشش وي حق هر گونه  و پيمانكار و امورات مربوطه اقدام نمايد. و اجراي وظايف تحت پوشش
 اعتراضي را از خود سلب مي نمايند. 

(پيمانكار)طرف قراردا- 33 و قانونيد و كليه مسئوليت هاي حقوقي و قرارداد مي باشد متعهد به انجام موضوع مناقصه
و مي باشد در مورد مباحث نيروي انساني، مربوط به شركت طرف قرارداد  (كارفرما) هيچگونـه ارتبـاط و دانشگاه

.  تعهدي در اين زمينه ندارد

پس از تاييدرا كه داراي سابقه كار مفيد در اين زمينه مي باشدخود را پيمانكار موظف است نماينده تام االختيار- 34
و ايجاد هماهنگي هاي الزم در انجام خدماتو جهت حضور كارفرما به كارفرما موضوع قرارداد كتباًپاسخگويي

و دستمزديبد. معرفي نمايد  مذكور بر عهده پيمانكار مي باشد. فردو كليه مسئوليت هاي قانوني هي است حقوق
، حق انتقال وسايل- 35 و پيمانكار متعهد است به كارگران خود تفهيم نمايد بدون اخذ مجوز از نماينده كارفرما

و از اماكن موضوع قرارداد به تجهيزات كارفرما را به،و در صورت مشاهده ندارندخارج را داخل كارفرما مجاز
و برخورد با پيمانكار بهطبق تشخيص خود بوده خواهد اقدام خسارات وارده ميزان اعمال جريمه بر اساس نسبت

 در هر صورت پيمانكار موظف به پاسخگويي مي باشد.و نمود
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و يا هر دليل ديگري براي هـر- 36 و يا عدم رعايت حفاظت فردي چنانچه حادثه اي به دليل عدم وجود وسايل ايمني
(پيمانكار) بوده (پيمانكار) پيش آيد مسئوليت آن متوجه برنده مناقصه يك از نيروهاي تحت پوشش برنده مناقصه

(پيمانكـار)و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي و چنانچه خسارتي متوجه كارفرمـا شـود برنـده مناقصـه نخواهد داشت
. مسئول جبران خسارت وارده مي باشد

(پيمانكار) نيروهاي تحت پوشش- 37 و بهداشتمي بايستي داراي شركت طرف قرارداد و كارت سالمت فردي باشند
.مربوطه هيچگونه تعهدي در قابل هزينه هاي)كارفرما(دانشگاه  نخواهد داشت

را- 38 و حقيقي ديگـر پيمانكار حق واگذاري موضوع معامله و تحت هيچ شرايطي به اشخاص حقوقي به هيچ عنوان
.مي نماينداقدام في مابين رأساً نسبت به امضاء قراردادصاحبان امضاء مجاز شركتو به غير ندارد

و رعايت- 39 و پيمانكار متعهد مي گردد كه در امر كنترل شـئونات كامـل نظام هاي جاري كارفرما، رعايت مقررات
و  و مسـتمر نمايـد و مـديريت صـحيح و كيفيت انجام كـار نظـارت و اسالمي نيروهاي تحت پوشش خود اداري

و براساس و خط مشي هاي كلي اهداف وو مقيد بودن به حفظ اسرار نماينددانشگاه عملو مقررات سياست ها
كارفرما برابر مقررات موجود در محل كار از ديگر الزامات ميباشدكه پيمانكار مـي بايسـتو نكات ايمني اطالعات

نمايد. در صورت عدم رعايت موارد صدراالشاره كارفرما مي توانـدو رعايت به نيروهاي تحت پوشش خود تفهيم
و حقـوقي خواستار بركناري فرد مورد نظر توسط پيمانكار گردد. بديهي است كليه و مسئوليت هاي قانوني عواقب

 ناشي از موارد فوق بر عهده پيمانكار مي باشد.

و سهل انگاري از طرف نيروهاي- 40 و هر گونه مسئوليت، تخلف و پاسخگويي قانوني  تحت پوشـش جبران خسارات
و معنـويد(پيمانكار)طرف قراردا و مـالي و زيـان جـاني در خصوص اجراي مفاد قرارداد في مابين كه باعث ضرر

و در ايـن زمينـه و ... شود بر عهده شركت برنده مناقصـه(پيمانكار) خواهـد بـود ، همراهان وپرسنل براي بيماران
 كارفرما هيچگونه مسئوليتي ندارد.

و قرارداد از جمله برنده مناقصه(پيمانكار)اقرار مي نمايد- 41 و مقررات ناظر بر اجراي اين مناقصه كه از جميع قوانين
و امور اجتماعي و اداره كار و بيمه غيره ... مطلع بودهو اجتماعي، سازمان تامين قوانين مربوط به ماليات، عوارض

ع خود نيروهاي تحت پوششو متعهد به رعايت آنها نسبت به هده برنده مناقصه مي باشد. مسئوليت اجراء به
و هيچگونه مسئوليتي متوجه كارفرما نمي باشد. (پيمانكار) بوده

42 -) در قبال مطالبات نيروهاي انساني بكارگيري شده توسط پيمانكار در زمينه قانون كار، قانون)كارفرمادانشگاه
و ساير و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و ساير قوانين تامين اجتماعي

و ذيصالح هيچ  گونه مسئوليتي ندارد.مراجع قانوني ذيربط
حدشركت طرف قرا- 43 (پيمانكار) متعهد مي گردد توان پرداخت  نيروهاي تحت پوششحقوق كامل ماهدوقلارداد

 باشد. داشته قبل از دريافت هر گونه وجهي از طرف دانشگاه(كارفرما) از شروع قرارداد خود را
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و حراست از اموال- 44 و حفظ و چنانچه(پيمانكار) طرف قراردادشركت هدهعبه تحويليدستگاههاي، تجهيزات بوده
و خسارت اموال(كارفرما) قصوري يا سهل انگاري در اين زمينه مشاهده شود دانشگاه آسـيب مجاز به اخذ هزينه

و يا و تضامينيا از مطالبات مفقودي ديده درصورتي كه مبلغ مطالبات شركت طرف قرارداد مي باشد. پرداختي ها
ح و تضامين در و غيـره ... يا پرداختي ها و قضـائي و خسارت وارده نباشد از طريق مراجع قـانوني د جبران زيان

 حق اقدام را براي خود محفوظ نگه مي دارد

مي- 45 و جميع امور مربوط به اجـراي عمليـات پيمانكار تأييد نمايد كه از كميت، كيفيت، مشخصات، خصوصيات كار
و  و اطالع كامل از تمام مفاد موضوع اين قرارداد آگاهي كامل پيدا كرده و با علم را امضاء مربوطه قرارداد، شرايط

و مطالبه و به هيچ عنوان حق ادعا و متعهد نموده است و پيمانكار موظف اي كه ناشي از عدم اطالع باشد را ندارد.
و قراردادبه رعايت كامل   باشد.مي مفاد شرايط

و قـانوني محـيط كـارو مقـررات شرايط مي بايست داراي نيروهاي تحت پوشش شركت طرف قرارداد(پيمانكار)- 46
و غيره ... بوده مدرك تحصيلي ديپلم و موارد قانوني مد نظر كارفرما آيـين نامـهوو كليـه قـوانينو ساير شرايط

و مقررات محيط كار را رعايت نمايند. در صورتي كه هر يك از نيروهـا كـه در محـل موضـوع قـرارداد انضباطي
و يا بكارگرفته شده اند و موارد قانوني نباشند و نحوه انجام وظيفه آنان مورد رضايت داراي شرايط و رفتار اخالق

و كارفرما نباشد، كارفرما مي تواند خواستار بركن اري فرد مورد نظر توسط پيمانكار گردد. بديهي است كليه عواقـب
و حقوقي ناشي از موارد فوق بر عهده پيمانكار مي باشد.  مسئوليت هاي قانوني

و يا اتمام قرارداد تسويه حساب قانوني- 47 ، لغو بـر نيروهاي بكارگيري شده موضـوع قـرارداد در صورت فسخ قرارداد
.  عهده پيمانكار مي باشد

(طـرح مراجبا حسنه اخالق داشتنو رفتار حسن رعايت مورددر است موظف) پيمانكار( مناقصه برنده شركت- 48 عين
و ..... آموزشهاي الزم را به نيروهاي تحت پوشش خود ارائه نمايد .تكريم ارباب رجوع)

پيمانكار موظف به آموزش مي باشد. كارفرما كننده بعهدهكننده، ضدعفونيمواد شوينده، پاك،لوازم مصرفي تهيه- 49
ازو وسايل نيروهاي خود در خصوص نحوه استفاده از مواد  و هر گونه خساراتي از بابت عدم استفاده صحيح بوده

و استفاده بيش از حد نياز كه منجر به وارد آمدن خسارت به اموال دانشگاه گردد مي بايست) كارفرما(مواد مذكور
و توسط پيمان كار جبران گردد . در غير اينصورت خسارات وارده برابر نظريه كارشناسان كارفرما از محل مطالبـات

. تضمين حسن انجام تعهدات يا  كسر مي گردد

تا- 50 (كارفرما) مختار است حجم قرارداد يا كار مورد معامله را )افزايش يا كـاهش25دانشگاه و پنج درصد (بيست %
 دهد.

و كيفيت موضوع قرارداد جهت نظارت بر حسن اجراي تعهدات قانوني پيمانكار- 51 كارفرما مختار است حسب كميت
و . ناظر يا ناظرين را تعيين  معرفي نمايد
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مي- 52 و در صورت عدم اجراي هر يك از تعهدات مندرج در اين تواند دانشگاه نسبت توسط پيمانكار قرارداد شرايط
را قرارداد به فسخ و در اين زمينه پيمانكار حق هرگونه شكايت، اعتراض يا ادعـائي بصورت يكطرفه اقدام نمايد.

 نمايد. از خود سلب مي

و آموزش پزشكيكارفرما مختار است بر اساس مصوبات وزارت- 53 ، درمان تـامين اجتمـاعيو قانون كارو بهداشت
و پيمانكـار نسبت به تعديل ارقام ريالي قرارداد اقدام نمايد . در زمينه اجرا يا عدم اجراي آن كارفرما مختار ميباشد

. و ادعايي را ندارد  حق هيچگونه اعتراض

(در صورتي كه- 54 و مطلوب مفاد قرارداد دهدتشخيص)كارفرمادانشگاه (پيمانكار) به نحو صحيح كه برنده مناقصه
و به هر نحوي در اجراي تعهدات خود طبق مفاد قرارداد عمل  و ننمايد را انجام نداده (كارفرمـا) مختـار ،دانشـگاه

(پيمانكـار  و برنـده مناقصـه ) حـق مجاز است پس از تذكر كتبي نسبت به اعمال جرائم به شرح ذيل اقدام نمايـد
.هيچگونه اعتراضي را ندارد 

( در مرحله اول-الف مي % ) جريمه از مبلغ سود مديريتي پيشنهادي10معادل ده درصد  شود. ماهيانه پيمانكار كسر
مي %) جريمه از مبلغ سود مديريتي پيشنهادي15در مرحله دوم معادل پانزده درصد(-ب  شود ماهيانه پيمانكار كسر
ميمه از مبلغ سود مديريتي پيشنهادي % ) جري20معادل بيست درصد(در مرحله سوم-ج  شود ماهيانه پيمانكار كسر
و ضبط است نسبتو مجاز در مرحله چهارم كارفرما مختار-د  حسن انجام تعهدات اتخاذ تصميم تضمينبه فسخ قرارداد
 نمايد. اقدامو

: و تبصره و عملكرد و مختار است بنا به شرايط درباكارفرما مجاز تشخيص خود مدت زمان اجراي جرائم فوق الذكر را حتي
و ادعايي را در اين خصوص از خود سلب مي نمايد. و پيمانكار حق هر گونه اعتراض  فاصله زماني يك ماه اعمال نمايد

و شركت طرف قرارداد(پيمانكار)در بانك(كارفرما)في ما بين دانشگاه طبق مقررات قانوني مشتركبانكي حساب- 55
و ماليات كه كليه پرداخت مي گردد افتتاح(كارفرما) عامل دانشگاه ، بيمه و كسورات قانوني و ساير ... از طريق ها

.اين حساب انجام مي گيرد
و مدارك مربوطه نزد كارفرما ثبت:1تبصره و دسته چك و نگهداري مي شود. حساب مشترك
به افتتاح حساب مشترك جداگانه به تفكيك واحد نياز عقد قرارداد به تفكيك واحد هاي موضوع قرارداد جهتچنانچه:2تبصره

و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.در اين خصوص هاي موصوف باشد  اقدام خواهد شد

از وضعيت ماهيانهصورت كارفرما در پايان هر ماه مبلغ- 56 و مدارك تحويلي پيمانكار پس و اسناد را بر اساس ليست
و تائيد و كسر كليه كسورات قانوني بررسي  مي نمايد. واريز پيمانكار به حساب ناظر قرارداد

در صورتي كه طبق قانون، ماليات بر ارزش افزوده به خدمات موضوع مناقصه تعلق گيرد كارفرما پس از رؤيت- 57
و تائيد آنها نسبت به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اقدام اسناد  (پيمانكار) و مدارك ارائه شده توسط برنده مناقصه

 خواهد نمود.
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حق مديريت عبارتست از هزينه هاي مديريتي كه به صورت يك عدد ثابت معادل مبلغ پيشـنهادي پـس از كسـر- 58
.خواهد گرديدكليه كسورات قانوني در وجه طرف قرارداد پرداخت

 بـر دقيـق نظارت به موظف وي االاختيار تام نماينده يا وخود بوده دفتركارمناسب داراي بايستي قرارداد طرف شركت- 59

 باشند. مي مابين في قرارداد مفاد دقيق اجرايو پوشش تحت نيروهاي عملكرد

 طريق از مراسـالت ارسالو رسمي مكاتبات لذا باشد. مي آنان قانوني اقامتگاه منزله به فوق قرارداد در طرفين نشاني- 60

 مطلع كتباً را يكديگر ساعت 48 مدت ظرف موظفند طرفين نشاني، تغيير صورت در بود. خواهد الذكر فوق هاي نشاني

و مالي هايمسؤوليتو باشدنمي پذيرفته اطالع عدم عذرو تلقي شده ابالغهانامه كليه صورت اين غير در نمايند.
 است پيمانكار عهده به گزارمناقصه به جديد آدرس اعالم عدم از اشين قانوني

و- 61 اعضاء هيات مديره اين شركت حق امضاء اين قرارداد را به آقايان/خانم ها : ........... بعنوان ........... تفويض نموده
و عقد قرارداد موصوف را از شركت سلب و اعتراضي را در خصوص امضاء  مي نمايند، حق هر گونه ادعاي

به نيازي به ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي باشد با تشخيص كارفرما چنانچه- 62 شركت مكلف است نسبت
و .(پيمانكار) كليه هزينه هاي مربوطه به عهده برنده مناقصه ثبت قرارداد اقدام نمايند  مي باشد

و مدارك پيوستي(و شرايط عمومي مناقصه- 63 و كليه اسناد جزء الينفك قرارداد محسوب)فرم هاي پيوستيجداول
. و براي طرفين الزم االجرا مي باشد و مفاد آن حكم مفاد قرارداد را دارد  مي گردد

چنانچه شركت كنندگان درمناقصه هر گونه سئوال يا ابهامي در ارتباط با مناقصه مذكور داشته باشند دراوقات- 64
و اختصاصي مناقصه با شماره تماس اداري مي توانند جهت رفع ابهامات در مور د شرايط عمومي

 تماس حاصل نمايند. اداره حقوقي وامور قراردادها 06633314618

و جداول شماره بانضمام بند ... در مناقصه شرايط- 65 مي4و3و2و1پيوست ها باشند تهيه وكه جزءالينفك قرارداد
و جهت اجراي دقيق مفاد قرارداد در اختيار طرفين و گرديده و مفاد آن حكم مفاد قرارداد را دارد قرار خواهد گرفت

 براي طرفين الزم االجرا مي باشد.

(آخرين مصوبه- 66 پرداخت ماهانه با تاييد مناقصه گزار وبر اساس دستورالعمل حساب مشترك وطبق قانون كار
)صورت مي گيرد. و دستمزد  شوراي عالي حقوق

كاوجوه مربوط به حقوق،مزايا،پاداش وساير- 67 ركنان مناقصه پذير به حساب بانكي كه در يكي از پرداختهاي قانوني
حقنبانكها با امضاي مشترك نماي (دارنده (داراي تفويض مالي)ونماينده مناقصه پذير ده مناقصه گزار

)افتتاح ميگردد،واريز خواهد شد . پرداخت از حساب مذكور صرفاًبراي واري ز امضاءبراساس اساسنامه وتغييرات آن
(شامل و واريز كسور قانوني ليست هاي مربوطه خالص حقوق ومزايا وساير پرداختي ها قانوني كاركنان ذي ربط

 ماليات ،بيمه،وغيره)با امضاي مشترك نماينده مناقصه گزار ونماينده مناقصه پذير ميسر خواهد شد.
و ...كاركنان مناقصه پذير از طريق حساب بانكي مشترك به شماره حساب شباي هريك از كاركنان تبصره:حق الزحمه

 واريز خواهد شد.
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نكته:در صورتيكه بصورت ماهيانه مبلغ پيمان به حساب مشترك واريز نشود شركت موظف است حقوق پرسنل را طبق
ماه شخصاًبه حساب مشترك واريز واز طريق حساب مشترك در وجه شماره حساب2قانون كار حداكثر به مدت

 گردد.كاركنان پرداخت
صورت وضعيت وتسويه حساب نهايي با مناقصه پذير وفق قانون تامين اجتماعي منوط به ارائه آخرين پرداخت-70

تسويه حساب از سازمان مذكور وهمچنين ارائه برگه تسويه حساب از كارگران تحت پوشش خواهد بود ومناقصه گزار 
نس30مكلف است حداكثر ظرف  بت به پرداخت صورت وضعيت مناقصه پذير اقدام روز از وصول برگ مفاصا حساب

 نمايد.
عيدي ،سنوات ،ذخيره مرخصي همه ماه در حساب مشترك ذخيره گرديده وعيدي در پايان هر سال براساس مدت-1تبصره

 كاركرد پرداخت وسنوات وذخيره مرخصي در پايان قرارداد پرداخت خواهد شد.

قبل از اتمام قرارداد ،مطالبات قانوني وي مطابق محاسبات مناقصه پذير در صورت خروج كاركنان مناقصه پذير-2تبصره
 وتاييد مناقصه گذار از حساب مشترك قابل پرداخت مي باشد.

حساب مشترك پس از لغو يا خاتمه قرارداد وتسويه حساب با مناقصه پذير با امضاي صاحبان حساب بسته خواهد-3تبصره
كميته اي متشكل از مناقصه گزار،مناقصه پذير ونماينده رييس موسسه مطرح وهرگونه شد. در صورت وجود مانده حساب ،در

 تصميم الزم االجرا خواهد بود.

ايست از سوي مناقصه گزار تحويل مناقصه اصل تمامي اسناد ومدارك پرداخت شده از محل حساب مشترك ميب-4تبصره
 پذير گردد.

جدول پيشنهاد قيمت مطابق قانون محاسبه نگرديده ولي از طريق حساب مشترك پرداختي قانوني كه در كليه مبالغ-5تبصره
 در وجه كاركنان پرداخت مي گردد ،به همراه كسورات قانوني مربوطه به سرجمع مبلغ كل قرارداد اضافه مي گردد.

م قرارداد مبلغ-6تبصره شترك ،عملكرد واقعي مبلغ قطعي واريزي به حساب مشترك نخواهد بود ومالك واريز وجه به حساب
 با تاييد كارفرما مي باشد.

شركت موظف مي باشد همه ماهه ليست ماليات حقوق تاييد شده از سايت دارائي وليست بيمه ماهيانه تاييد شده از سايت
 تامين اجتماعي را به امور مالي واحد ارائه نمايد.

ك و... (كارفرما هر نوع انجام كار اعم از اضافه كار يا پرداخت متناسب ه توسط كارفرما ارجاع ميشود پس از اعمال حساب
)برابر مقررات وقوانين حاكم از طريق حساب مشترك در وجه كاركنان پيمانكار كارسازي خواهد شد.  وپيمانكار

در صورت تصويب قانوني جديد در خصوص نحوه ادامه قرارداد با بخش خصوصي ومراكز دولتي يا هرگونه تعديل نيرو،كاهش
و ... طرف قرارداد   ملزم به رعايت آن بدون هيچگونه اعتراضي خواهد بود.يا فسخ وتبديل وضع
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لرستاندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ودرماني  

و قبول كليه اسناد(به شرح مشخصات ذيل) ................................................ بدينوسيله اين شركت و مطالعه دقيق ضمن روئيت
و خـدمات بهداشـتي درمـاني)خدمات عمومي(تنظيفات خريدمناقصه مربوط به جهت واحد هاي تابعه دانشگاه علوم پزشـكي

و لرستان و اعاده كليه اسناد و قرارداد و قبول كليه شرايط مندرج در اوراق مناقصه و تكميل جـداول پيوسـتي، ضمن پذيرش

و تعهد خود را با لحاظ تمام شرايط جهت اجراي عمليات مـورد  و به مهر شركت ممهور گرديده است آمادگي مذكور كه امضاء
ب ميمناقصه با ارائه سود مديريتي پيشنهادي خود  نمايد.ه شرح ذيل اعالم

 ريال مي باشد.000/000/50نكته:حداكثر سود مديريتي ماهيانه مبلغ

 مديريتي پيشنهادي ماهيانهشرح

به عدد  

 سود مديريتي پيشنهادي ماهيانه

 به حروف

سود مديريتي پيشنهادي ماهيانه

به1ذكرت و ممهور ج ( بصورت سر بسته و : اين جدول در پاكت و به همراه سايرپاكات و امضاء) با ذكر سود مديريتي پيشنهادي ماهيانه بايد تكميل مهر

 مدارك ارائه گردد.

و حروف : شركت داوطلب درمناقصه بايستي پيشنهاد سود مديريتي خود را به صورت2تذكر  در جدول فوق الذكر ذكر نمايد. عدد

و نام خانوادگي صاحب يا صاحبان امضاء مجازنام

 شركت

ء مجازمحل صاحبانو تعهدآورامضا

 شركت

مهرشركتسمت

 لرستاندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان

1جدول شماره
 ( فرم مربوط به پاكتج)

 فرم پيشنهاد سود مديريتي ماهيانه
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2 شماره جدول
)تنظيفات( عمومي نظافت امور به مربوط وظايف شرح

 شـامل هـا محوطـه ساختمانها، كليه عمومي نظافتو ها قسمت كليه در خدمات ارائهو عمومي نظافت به مربوط امور كليه-1

 بخشـها، كليـه اداري لـوازم سـاير مبـل، صـندلي، ميـزو ها،درب ها،پنجره اتاقها، ها،نرده ها،پله راهروها،، بهداشتيايهسرويس

 محـل به زباله حملو عمل اتاق پزشكي، لوازم بام،پشت محوطه حياط، ملزومات، دارويي،و غذايي انبارهايو تأسيسات سردخانه،

. دارديتسر قابليت آن بر عمومي خدماتركا كه اموري سايرو اماكن سايرو مربوط
و انتقال،ز قبيل حملاجانبي انجام خدمات-2 -جمـع شدگان، توزيع جوابهاي آزمايشگاه بين بخشـها، بيماران، فوت جابجايي

و توزيع البسه آماده به بخشهاو آوري البسه از بخشها و نقل وسايل اداري تخليـه بـار، بـرف شستشوي در واحد لنژري ، حمل
و ساير كارهاي پيش و محوطه و غيره با برنامه تنظيمي از سوي واحـد روبي پشت بامها بيني نشده اضطراري مربوط به نظافت

 مربوطه.
و ساير ملزومات پزشكي-3 و قسـمتهاي مختلـف دريافت لباس، ملحفه، دارو و توزيـع بـه بخشـها و تحويـل و اداري از انبار

و با نظارت مستقيم واحد مربوطه، بديهي است مسئوليت هرگونه سهل و جبـران خسـارت برحسب نياز انگاري درانجام وظيفـه
 وارده به عهده پيمانكار خواهد بود.

در-4 و كمك در توزيع آن و جمع در مواقع ضروري حمل غذا از آشپزخانه آوري ظروف خالي با نظارت مسئول مربوطه.بخشها
و خاموش-5 و بستن روشن و باز و نظاير آن و تجهيزات روشنايي، حرارتي، برودتي از قبيل المپ، كولر، بخاري كردن وسايل

و پنجره و نواقص به دربها و گزارش فوري عيوب و بعد از نظافت  مسئول مربوطه.ها قبل
و رساندن آنها به واحدهاي مربوطه.ها، نامهدريافت پرونده-6  ها، پيامها، ساير مكاتبات اداري
و جمعتفكيك زباله-7 و غير عفوني و حمل آن بـه خـارج از هاي عفوني و واحدهاي تابعه آوري زباله از كليه قسمتهاي اداري

 ساختمان ( محل مربوطه).
و سرويستهيه چاي،-8 و نگهداري وسايل آبدارخانه، پذيرايي و يا سـاير مراسـم در پذيرايي از كاركنان، نظافت دهي در اعياد

و غير اداري، بديهي است انجام امور فوق نبايد اختاللي در روند كار پرسنل واحدهاي   به وجود آورد. ذيربطساعات اداري
، مواد شوينده، پاك-9 كننده بعهده كارفرما مي باشد. پيمانكار موظف به آموزش نيروهاي ضدعفوني كننده،تهيه لوازم مصرفي

و اسـتفاده  و هر گونه خساراتي از بابت عدم استفاده صحيح از مواد مذكور و وسايل بوده خود در خصوص نحوه استفاده از مواد
(كارفرما) گردد در بيش از حد نياز كه منجر به وارد آمدن خسارت به اموال دانشگاه . مي بايست توسط پيمانكار جبـران گـردد

و يا تضمين حسن انجام تعهدات كسر مي گردد .غير اينصورت خسارات وارده برابر نظريه كارشناسان كارفرما از محل مطالبات
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و با تشخيص كارفرما-10 پو در صورت لزوم )و ... زيشـن انجام مراقبتهاي اوليه بيماران( تغذيه، گاواژ، دهانشويه، حمام، تغيير
و طبق نظر مسئول ( پس از آموزشهاي الزم .) كارفرمابخش

و راه پله منظور به نياز مورد ملزومات كليه- 11 و واكس زدن اتاقها، كف راهروها و صيقل دادن و كفشويي عمومي ها با ابزار
 كارفرما تهيه شود. توسطآالت مربوطه ماشين

و فعال در مواقع بحران طبق فراخوان-12 .كارفرما حضور به موقع
و مفاد قرارداددر اين پيوستكهو ساير امورات تنظيفاتو اي از حيطه خدمات عموميچنانچه وظيفه-13 قيد، شرايط واسناد

و اجـراي نيروهـاي تحـت پوشـش مكلف است نسبت به ابالغ آن بـه پيمانكار(كارفرما)، دانشگاهنگرديده باشد پس از اعالم 
و نيروهاي تحت پوشش وي حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مي نمايند. اقدام نمايد.و امورات مربوطه وظايف و پيمانكار

-------------------------------- 
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 مشخصات ثبتي شركت3دول شمارهج



16 
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و قانوني ناشـي از آن بـر* و هر گونه مسئوليت حقوقي مشخصات فوق بر اساس آخرين تغييرات مندرج درروزنامه رسمي تكميل گرديد

 عهده اينجانب مي باشد.

1-: : نوع شركت-2 نام شركت

3-: :-4 تاريخ ثبت شركت  شماره ثبت شركت

:-6 آخرين سرمايه ثبت شده : ................................. ريال-5  تاريخ آخرين تغييرات شركت

7-: : شماره: ......... تاريخ : .......... توسط و تاريخ تعيين صالحيت شركت  ...............شماره

8-: : ميزان تحصيالت و نام خانوادگي مدير عامل شركت  نام

9-:  نام سهامداران شركت

و نام خانوادگي  ميزان سهم سمت شماره شناسنامه نام پدر نام

:معرفي صاحبان امضاي-10  مجاز شركت

و نام خانوادگي  سمت نمونه امضاء نام

و نام خانوادگي  سمت نمونه امضاء نام

و نام خانوادگي  سمت نمونه امضاء نام

و نام خانوادگي  سمت نمونه امضاء نام

11-:  آدرس شركت

12-:  شماره نمابر:-13 شماره همراه: شماره تلفن
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4رم شمارهف

 22/10/1337اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتي مورخ
نمايـد كـه شـركت فـوق مشـمول كننده/ امضاءكنندگان ذيل نماينده مجاز رسمي شركت آقا/خانم ............................... بدينوسيله تأييد مـي امضاء

و قراردادهاي دولتي مصوب ديماه ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در  و چنانچه خالف ايـن موضـوع نمي 1337معامالت باشد

و ضمانتبه اثبات برسد دانشگاه يا واحد و تأييـد مـي هاي تابعه طرف معامله حق دارد كه پيشنهاد را لغو -نامه مربوط را ضبط نمايد. همچنين قبـول

و خالف اظهارات فـوق در خـالل مدت قـرارداد بـه گردد كه هر گاه اين پيشنهاددهنده برنده معامله فو و پيمان را امضاء نمايد ق تشخيص داده شود

و يا قسمتي از كار و ذينفع نمايد را به آنهـا اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين قرارداد سهيم

و ضمانتمحول كند دانشگاه يا واحدهاي تابعه طر و خسـاراتف معامله حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ نامه انجام تعهدات پيمانكـار را ضـبط

(شـركت ...............................................  و تأخير اجراي كار را از اموال اين پيشنهاددهنده .. ) اخـذ نمايـد تعيـين ميـزان وارده در اثر فسخ قرارداد

و خدمات بهداشتي درماني خسارت وارده  ميمي لرستان با تشخيص دانشگاه علوم پزشكي شود چنانچه در حـين باشد. اين پيشنهاد دهنده متعهد

و نظارت و يا ادارهاجراي قرارداد مديران يا بازرسان % سـهام يـا5يـا بـيشاز5كنندگان شركت يا هر يك از شركاء شـركت كـه داراي كنندگان

و يا چنانچه چند نفر از شركاء شركت كه مجموع سهام يا سرمايه يا منافع آنها در شركت سرمايه يا منافع % اسـت20يا بيشاز20شركت باشند

و اوالد بال  ، مـادر، بـرادر، خـواهر، زن يـا شـوهر (پدر و نيز چنانچه هر يك از اقرباي و جزء اشخاص مذكور در بند اول قانون فوق قرار گيرند فصـل

و دام و سهامداران شركت به سمت رياست يا معاونت عروس و بازرسان مديريت در دانشگاه/ واحدهاي تابعه برسد مراتب را فـوراً بـهيااد) مديران

اطالع برساند. در چنين مواردي در صورتي كه اين شركت   ( پيشنهاددهنده) مشمول قانون منع مداخله بشود دانشـگاه يـا واحـدهاي تابعـه طـرف 

ف و چنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها دانشـگاه يـا واحـدهاي تابعـه معامله حق سخ پيمان را خواهد داشت

و يـا تـأخير در اجـراي طرف معامله حق دارد قرارداد را فسخ نمايد بلكه ضمانت و خسارات ناشي از فسخ قرارداد نامه مربوط به قرارداد را نيز ضبط

و تنبيهـاتر را بنا به تشخيص خود از اموال پيشنهاددهنده ( پيمانكار ) وصول نمايد. مضافاً اين پيشنهاددهنده اعالم مـي كا دارد كـه بـر مجازاتهـا

و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد. همچنين اقرار مي امتخلفين در قانون فوق آگاهي كامل دارد منا، نمايم كه جز اعضاي هيات

، برادر) ايشان نمي ، خواهر (همسران، فرزندان، والدين و وابستگان درجه يك  باشم.هيات رئيسه دانشگاه نبوده

و تعهدآوررديف و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز و مهر شركتسمتنام محل امضاء مجاز

1

2

3

4

: آدرس شركت

".................................................................................................................................................................................................................

.............................. شماره تلفن: ... ......................... 

. نمابر: ...................................................... 
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 توجه:

1-.  مبناي رقابت شركت كنندگان وتعيين برنده مناقصه براساس سود مديريت خواهد بود

 مي باشد.97نحوه محاسبه حقوق بر اساس آخرين مصوبه شواري حقوق ودستمزد در سال-2

ريال،جداگانـه توسـط كارفرمـا محاسـبه واز طريـق 1397هرگونه افزايش برابر مصوبه شوراي حقوق ودستمزدبراي سال-3

 حساب مشترك قابل پرداخت به حساب كارگران تحت پوشش قرارداد بوده وبه سرجمع قرارداد اضافه خواهد شد.

و هيچگونه افزايش بر آن لحا-4 (به پيمانكار فقـط سـود مـديريتيظ نخواهد شد. رقم هزينه مديريت پيشنهادي قطعي بوده

 تعلق ميگيرد)
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 ميزان حجم ساعت كار مورد نياز خدمات عمومي واحد هاي تابعه دانشگاه استان لرستان -5

ساعت كارموظفيتعداد نيروواحدرديف
 با اضافه كار

قيمت هر ساعت كار

و1 و درمان براساس قانون كار13534020بيمارستانهاي اليگودرزشبكه بهداشت


