
 رارداد خريد خدمت از بخش غير دولتيق

:طرفين قرارداد)1ماده
به٧/٢/٩٣مورخ ٨٩/١٠٠در راستای اجرای دستورالعمل ھای برنامه تحول نظام س
مت به شماره و با استناد

،٢/٣/٩٣د مورخ ٣٦١٤/٤٠٠نامه شماره اين قرارداد فيمابين دبير ستاد کشوری برنامه تحول نظام س
مت
و خدمات بھداشتی درمانی لرستان  كه در اين ..….آقای دکتر به نمايندگي) .……بيمارستان(دانشگاه علوم پزشکی

و» طرف اول«قرارداد به عنوان  که حق ......دکتر به نمايندگی آزمايشگاه مرکزیناميده مي شود از يك طرف
و من بعد  و طرفين متعھد» دومطرف«امضاء اسناد تعھد آور شرکت مزبور را دارند ناميده خواھند شد، منعقد

.و ملزم به اجراي آن مي باشند

و نشاني طرفين قرارداد)2ماده :مشخصات
 ..………تلفن .……………مرکز آموزشی درمانی : طرف اول

 ...........: تلفن ...........: نشاني آزمايشگاه مرکزی به:طرف دوم

: موضوع قرارداد)3ماده
تابع آزمايشگاهموضوع قرارداد عبارت است از خريد خدمت از بخش غير دولتی بمنظور انجام خدمات

:تعھدات ذيل

و امضا طرف اول قرارداد-١ .پذيرش بيماران داراي فرم اعزام دوبرگي با مهر

:مدت قرارداد)4ماده
.کامل شمسی می باشد .……به مدت٩٤// لغايت٩٣//مدت قرارداد از تاريخ

و با رعايت مقررات مربوط قابل تمديد خواھد بود: تبصره  اين قرارداد با توافق طرفين

:قرارداد طرفين تعهدات)5ماده

و ارائه استانداردھا، سياستھاي اجرايي مورد نياز براي انجام موضوع قرارداد-١-٥ از تعيين
.سوی طرف اول قرارداد

جھت مراجعه به واحد انجام موضوع معرفي يك نفر بعنوان ناظراز سوی طرف اول قرارداد-٢-٥
.قرارداد وانجام نظارت ھاي ادواري

و پرداخت تعرفه ھای خدمات ارائه شده-٣-٥ بررسی اسناد مالی ارائه شده از سوی طرف دوم
 ارجاع دھنده بيماراند از تحويل اسناد به بيمارستانمورد قرارداد حداکثر تا يکماه بع



و محاسبه-٤-٥ از سوی طرف دوم تخفيف تعرفه خصوصی خدمات مورد قرارداد%٢٥اع
م
.قرارداد 

و مواد مصرفی مورد نياز جھت اجرای موضوع قرارداد بر عھده طرف-٥-٥ ، تجھيزات تھيه وسايل
. دوم قرارداد مي باشد

ھر طرف دوم قرارداد مجاز به واگذاري كلي٦-٥ و تكاليف خود تحت و جزيي موضوع قرارداد
.عنوان به غير نمي باشد

طرف دوم قرارداد يك نفر را بعنوان نماينده تام اTختيار خود كه آشنا با موضوع قرارداد باشد،-٧-٥
و ايجاد ھماھنگي ھاي Tزم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به طرف اول معرفي  جھت پاسخگويي

.نمايد

.ھمکاری نمايد معاونت درمان رف دوم قرارداد با ناظر معرفي شده از سویط-٨-٥

و حق تعطيلي محل-٩-٥ طرف دوم قرارداد ھمه روزه نسبت به پذيرش اشخاص موضوع قرارداد اقدام
.ارائه خدمت را بدون ھماھنگي كارفرما ندارد

از-١٠-٥ : فرآيند ارائه خدمت به خدمت گيرندگان عبارت است

و امضا بيمارستان آزمايشگاه مي بايست بيماراني راكه فرم اعزام دوبرگي  ارائه مي دهندرا با مهر
شد،پذيرش نموده .در غير اينصورت صورتحساب هاي بدون فرم اعزام پرداخت نخواهد

به٧ھرگونه تغييرات در شركت يا موسسه را ظرف مدت طرف دوم قرارداد موظف است-١١-٥ روز
.طرف اول بصورت مکتوب اط
ع دھد

، سيستم بسته بندی طرف دوم قرارداد متعھد می شود-١٢-٥ ، م
حظات ايمنی ، شرايط نمونه گيری
، ، عدم گزارش، نحوه زمان چرخه کاری شرايط ارسال نمونه آزمايشات اورژانس ،موارد بحرانی

وتھيه پذيرش نمونه ودر مواردی که نياز به تکرا رآزمايش می باشد را  ، ملزم طرف اول قرارداد نموده
.)١شماره پيوست(. می باشد رعايت به 

و دريافت جواب مسئول)جانشين(..………خانم/وآقای .………آقای/خانم/پرسنل–١٣-٥ ارسال نمونه
به عنوان سوپر)جانشين( .......آقای/ خانمو .........آقای/خانمآزمايش از سوی طرف اول قرارداد 

.طرف دوم قرارداد می باشند جانب وايزر ھماھنگ کننده از 

آزنمونه ھای ارسالی از بيمارستان مبدا توسط پيک آموزش ديده-١٤-٥ مايشگاه مطابق با دستورالعمل
)٢شماره پيوست(.به آزمايشگاه مرجع انتقال می يابد مرجع س
مت 



را-١٥-٥ و رعايت کنترل کيفی طرف دوم قرارداد متعھد می شود آزمايشات با روش ھای علمی رايج
و برطبق برنامه ای که اع
م داشته است انجام داده  مستندات کنترل کيفی، درمواقع لزوممورد لزوم

. قرار گيرد،آزمايشات مورد نظر در اختيار طرف اول قرار داد 

طرف دوم قرارداد متعھد می گردد که پس از ارائه ليست آزمايشات اورژانس از سوی طرف-١٦-٥
، ضمن ارائه چرخه کاری آزمايشات  ، شرايط ارائه خدمات در روزھای تعطيل را مذکوراول قرارداد

. ايد ايجاد نم

:بخش غير دولتي يا شخصيت حقوقي طرف قرارداد)6ماده

قانون مديريت خدمات کشوری منظور از شخصيت)٢٢(آيين نامه اجرايی ماده)١٥(مطابق ماده
و حقوقي غيردولتي می باشد که صرفاً در ھا مثل سھامي قالب انواع شركت حقوقی کليه اشخاص حقيقي

و تعاوني  مي كه براساس قوانين مربوطعام، سھامي خاص و فعاليت مي تشكيل شده توانند به عنوان كنند،
و مجري  .فعاليت كنند)پيمانکار(مؤسسات متقاضي

و حل اختالف)7ماده :رسيدگي به تخلفات

آيين نامه)٤(مسئول رسيدگي به تخلفات طرف دوم قرارداد ستاد اجرايي يا كميته استاني موضوع ماده
و دوم)٢٤(ه اجرايي ماد و چنانچه اخت
فاتي بين طرفين اول قانون مديريت خدمات کشوری خواھد بود

و تعبير ھر يك از مواد  اين قرارداد پيش آيد اعم از اينكه مربوط به اجراي مفاد يا مربوط به تفسير
ا و طرفين نتوانند موضوع اخت
ف را و مدارك پيوست قرارداد باشد و ساير اسناد ز راه توافق يا قرارداد

آيين نامه مالی معام
تی دانشگاه مطرح)٩٤(کميته صدرالذکر رفع نمايند، بدواً در کميته موضوع ماده
، در صورت عدم اجرا طرفين می توانند از طريق  و رای مزبور برای طرفين Tزم اTجراء خواھد بود

و فصل نما و مراجع صالحه قضائی موضوع را حل .يندمراجعه به محاكم

به:������ طرف دوم قرارداد ملزم است كه تا حل اخت
ف، تعھداتي را كه به موجب اين قرارداد

.عھده دارد اجرا نمايد

از طرف كارفرما فردي جھت بررسی صحت انجام تعھدات موضوع قرارداد تحت عنوان:	�����

كل» ناظر قرارداد« و تعيين مي شود كه فرد مذكور از طرف كارفرما بر يه امور قرارداد نظارت داشته
.كليه پرداخت ھاي طرف اول به طرف دوم موکل به تأييد فرد مذكور خواھد بود

:فسخ قرارداد)8ماده



و از جانب طرف اول قرارداد قابل فسخ مي اين قرارداد با توجه به تحقق شرايط زير بصورت يك طرفه
:باشد

، طرف اول در صورت عدم رعايت موارد قيد شده-١-٩ در موضوع قرارداد جاری توسط طرف دوم
.حق فسخ يک طرفه قرارداد را دارد

.با اط
ع قبلي يك ماه قبل به طرف دوم از ناحيه طرف اول بصورت يكجانبه به ھر دليل-٤-٩

و: تبصره, ً به نشاني طرف دوم ارسال طرف اول قرارداد مراتب فسخ قرارداد را طي نامه اي كتبا
و يا كاستيمھلتي  و عدم رفع نقايص، براي رفع نقايص ھاي موجود اع
م مي نمايد، با انقضاي مھلت

.طرف اول قرارداد بصورت يکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواھد نمود

و مقررات حاكم بر روابط طرفين)8ماده :قوانين

ا و مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نگرديده و شرايط عمومي ساير شرايط ست تابع احكام كلي
و اين احکام براي طرفين Tزم اTتباع خواھند  و قوانين جاري مملكت بوده مربوط به قراردادھای دولتی

.بود

 : طرفين نشاني)9ماده

و ھرگاه يکی از طرفين قرارداد نشانی خود را نشانی طرفين ھمان است که در صدر قرارداد آمده است
و تا وقتی که نشانی جديد به در مدت قرارد اد تغيير دھد موضوع را کتباً به طرف ديگر اط
ع خواھد داد

و يا با اخذ رسيد  طرف ديگر اب
غ نشده کليه نامه ھايی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال
. تحويل شود، اب
غ شده تلقی می گردد

:نسخ قرارداد)10ماده

در١٠اين قرارداد در و و كليه نسخ داراي اعتبار واحد ....ماده و مبادله گرديد ، تنظيم نسخه تھيه
و کليه نسخ به امضاي طرفين رسيده است . بوده

:امضاء طرف اول قرارداد

 رئيس بيمارستان

به نمايندگي از دانشگاه علوم پزشكي لرستان

:امضاء طرف دوم قرارداد

 آزمايشگاه

 به نمايندگي صاحبان امضاء مجاز


