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بهداشتمعاونت   

  به نام خدا 

  

گا�ھای سال�ت �ی او��ه سال�ت��ا��ت �و��پاری ��ارداد  ل ارا� � پا�
�

�  

���ن �ار ���  ٢٠باالی ���ی �نا�ق  � 
�ت دا�ه ع�وم �ش�ی و حا��ه  ��ت �و�ش �عاو�� �ھدا

��ی �ما�ی     ....و �دمات �ھدا
  

قانون مدیریت خدمات کشـوري   13ماده » 4«و بند  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور 74بند ث ماده  در اجراياین قرارداد 

ایـین نامـه  مـالی و معـامالتی      2مـاده   1وتبصـره  ت مالی دولـت  اقانون تنظیم بخشی از مقرر 88آیین نامه اجرایی ماده ) و بند( ج ) براساس بند (الف و

 طبق شرایط زیر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد بـه اجـراي مفـاد آن    دانشگاه علوم پزشکی ایران طبق شرایط زیر اقدام به برگزاري مناقصه میگردد

  می باشند. 

  

  طرفین قرارداد :   - 1ماده 

 خانم/آقـا  .............................. بانماینـدگی .......... مرکزبهداشـت شهرسـتان  درمـان.............. شبکه بهداشـت و   این قرارداد  در تارریخ ....................... میان 

قتصــــادي........................ بــــه ملــــی..................... و کــــد ا ........................ بــــا ســــمت ................. بــــا کــــدملی....................... بــــا شناســــه

، راردادکه از این پس در این قـ شماره تماس: ...........................   ............................. :کدپستی............................................نشانی:........................................

ــرف اول ــا طـــ ــود  کارفرمـــ ــی شـــ ــده مـــ ــه   و  نامیـــ ــدملی ............................................. بـــ ــاي.................................. باکـــ خانم/آقـــ

ــانی............................... ــن   ....................  ............................نش ــتی ................................ تلف ــد پس ــماره    /ک ــه ش ــه ............................ ب شرکت/موسس

............................ کـه واجـد صـالحیت فنـی و     سه ملی ...ثبت...................................تاریخ ثبت...................................... کداقتصادي ........................و شنا

... کـدملی  ............ صـادره از .... .............فرزنـد.............  بـه شـماره شناسـنامه...    ، به نماینـدگی خـانم/ آقـاي  ..................................     تخصصی می باشد

موجب اساس نامـه و آخـرین تغییـرات منـدرج در روزنامـه رسـمی کـه جـزء الینفـک قـرارداد مـی            ه ..................... که ب..به سمت  ................................

نشـانی................................................................................. کـد پسـتی    باشـد، بـه   مـی باشد(تصویر مصدق  پیوسـت ) واجـد اختیـار و داراي حـق امضـاء      

، منعقـد  یده مـی شـود  نام پیمانکارطرف دوم،  که از این پس در این قرارداد  ................................ ............... نمابر............................................. تلفن .....

 .تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد)(پیمانکار می گرددمی
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بهداشتمعاونت   

   موضوع قرارداد: - 2ماده 

تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات       شـهري و حاشـیه نشـین    در مناطق م خدمات ) و مستمر ( تداوفعال  هاي اولیه سالمت،مراقبتخرید 

   ........بهداشتی درمانی 

  

پایگاه سـالمت  و اداره  ي انسانی واجد شرایطیرونتأمین  مسوولیتبرابر بسته خدمات با  مستمر (تداوم خدمات ) وخدمات فعال ارائه   : کارحجم . 2-1

بسـته خـدمتی    مبتنی بر  ........، براساس محدوده و جمعیت تعریف شده در ساختار گسترش شبکه هاي بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

در مـورد  ایـن قـرار داد  شـامل  افرادیسـت کـه در محـل        که  جزء الینفک قرارداد میباشـد  ) 1ابالغی از سوي معاونت بهداشت وزارت متبوع ( پیوست 

یـا بصـورت    واحد مشابه خدمات سالمت دیگـري نباشـند  تاریخ  ....................................... سکونت داشته و تحت پوشش هیچ  ..................................... از

    کنند.مهمان به این منطقه مراجعه کرده و خدمت دریافت می

  

....  تحـت  .................مراقبت از سالمت و ارائه خدمات سالمت برابر بسته خدمات به هر فرد در پایگاه سالمت واقع در شهرستان  ..کار : واحد .  2-2

ــان .پوشــش شــبکه  ــایی ..............بهداشــت ودرم ــا محــدوده جغرافی ــا :  ... ب ــین شــده ازســوي کارفرم ــوب تعی ازشــمال ....................................... ازجن

  .............................................و از غرب ....... ........................................... ازشرق ........................................................

  

2-3.  امکانات و تجهیزات : مورد نیاز هر یک از پایگاه هاي سالمت طبق استانداردهاي مصوب توسط کارفرما تامین و تحویل پیمانکار میگردد./ 

 مورد نیاز هر یک از پایگاه هاي سالمت طبق استانداردهاي مصوب توسط کارفرما به پیمانکار اعالم و  توسط پیمانکار تامین میگردد که طبق لیست

 پیوست ... جزء الینفک قرارداد می باشد.

  
  

پـایش الکترونیکـی، رضـایت سـنجی، راسـتی       ،یکپارچه بهداشت سامانهبراساس ارزیابی هاي متفاوت که از طرق مختلف ،مانند   کیفیت کار :.  2-4

 ارزیابیمورد پایش و ، کارفرما توسطپیوست  ... هاي ستادي و خود اظهاري چک لیستتکمیل  ،دریافت نظرات مردم ومصاحبه مطالعات میدانی،  آزمایی،

  )  2گیرد. (پیوست قرار می

  

براسـاس جـدول بـرآورد    جمعیت تحت پوشش مربوط به بلوك تعریف شده  وکامل، مستمرفعال خدماتارائه خدمات براساس کمیت کار :  .  2-5

 (باشـد . مـی   قابل گزارشگیري نفر که درسامانه یکپارچه بهداشت ..........  هدفجمعیت ه سالمت در حجم خدمات مبتنی بربسته خدمات جاري پای

  )  3پیوست 

  عیارهاي فعال بودن پایگاه عبارتند از:م  الف)

  شناسایی گروه هدف درجمعیت تحت پوشش 

  هرگروه سنی خاص براساس بسته خدمتی تعریف شده مربوطهبراي ارائه خدمت فعال به فعاالنه و پیگیري دعوت  

ساکنین منطقه تحت پوشش درسامانه یکپارچه بهداشت ثبت نام شـده  کلیه به گونه اي که حضوري ) درصورت عدم مراجعه پیگیري (تلفنی یا  

  نداشته باشدوجود نداشته و هیچ خدمتی به صورت ناقص یا ناگرفته  هخدمت معوق ،و هیچ فردي براساس سامانه

  براي تمامی خانوارهاي تحت پوشش در منطقه سالمت یالکترونیکتکمیل پرونده  تشکیل و 

  استانداردهاي تعیین شده به تک تک افراد جمعیت تحت پوششارائه خدمات مبتنی بر  
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بهداشتمعاونت   

بسـته   دسـتورعمل و  رح درشـده هرگـروه سـنی و اسـتانداردهاي مطـ     ارائه تمامی خدمات به افراد مهمان ( خارج ازبلوك جمعیتی تعریـف  ) : 1تبصره (

 یکپارچـه بهداشـت   درسـامانه  خدمت گیرندهسکونت اصلی بادرج کدملی، نوع خدمت، محل گیرد و خدمتی مربوطه، می بایست به صورت رایگان صورت 

  .لحاظ خواهدشد محاسبات درارائه شده به افراد مهمان گردد. تعداد خدمات  ثبت

  

  می باشد.، رایگان کلیه افرادخدمات به خدمات بهداشتی ارائه شده براساس بسته کلیه مراقبت ها وخدمات رایگان:. 2-6

   مدت انجام قرارداد : - 3ماده 

  باشد.  میاز تاریخ ........................ الی ...................... به مدت یک سال تمام هجري شمسی 

سـال   5هاي آتی تا حداقل به موضوع قرارداد درصورت رضایت طرفین، با اعمال افزایش هاي قانونی هرساله ، قرارداد براي سال توجهبا  ) :2تبصره  ( 

  منعقد خواهد شد. به صورت ساالنه

  

  مبلغ قرارداد :  -4ماده 

.. ریـال  ....................با .... برابرجنسی )  –ریسک ( متناسب با تعداد و نوع خدمت در هر گروه سنی  نفر با لحاظ ضرایب تطبیق یافته با سرانه هرمیانگین 

   می باشد. ریال ..............................تا سقف 

بدیهی است در صورتیکه ارزش ریالی عملکرد مالی پیمانکار درطول یک سال کامل قرارداد، بیش از مبلغ سقف تعیـین شـده گـردد، برابـر      ) :3(تبصره 

  خواهد گردید .براساس آن اقدام پرداخت  ودرصد مبلغ قرارداد 25حداکثر تا معامالتی دانشگاه نسبت به تنظیم متمم قرارداد  -مقررات مالی آئین نامه 
  

  :کارفرما تعهدات   - 5ماده 

هاي ابالغـی از سـوي   هاي سالمت را برابر  مندرجات دستورالعملکارفرما آموزش و توجیه پیمانکار و نیروهاي واجد شرایط ارائه خدمت در پایگاه . 5-1

حقـوق و مزایـاي دوره آموزشـی اولیـه بـه      گونه تعهدي در مورد پرداخـت  معاونت بهداشت وزارت متبوع به عهده خواهد داشت. ضمناً کارفرما هیچ

نخواهد داشت. بدیهی است برگزاري دوره اول کالس هاي آموزشی براي نیروهاي شاغل در پایگاه به عهده هاي سالمت کارکنان شاغل در پایگاه

  می باشد. کارفرما

  ) 4(مطابق لیست پیوست تامین تجهیزات فنی و ملزومات اداري پایگاه بر اساس دستور عمل اجراي برنامه .   5-2

، هـا  م، قطره مولتی ویتامین، قطره آهـن و قـرص آهـن و داروهـاي مراقبـت بیمـاري      ها، اقالم تأمین باروري سالبهداشتی (واکسن اقالمتامین  .  5-3

ارائه خدمات رایگـان   به منظورها و ) در صورت موجود بودن در کشور ها، تراکت(زیج حیاتی، پوسترها، پمفلت هاي آموزشی)، بستهاسپکولوم یکبارمصرف

  باشد.  هاي جاري به عهده کارفرما میبراساس قوانین و دستورعمل

  کارفرما مجاز است نسبت به ادغام برنامه هاي جدید ابالغی ازسوي وزارتخانه در سیستم خدمات اقدام نماید.  .5-4

  

تـا  کارفرمـا  : در صورتی که این ادغام براساس تشخیص معاونت بهداشت دانشگاه بار مالی اضافی عالوه بر مفاد قرارداد اولیه داشـته باشـد،   )4(تبصره 

  در قالب قراداد جدید قرار گیرد.  % 25و بیش از قرارداد موظف به جبران آن می باشد 25%

  

طبـق چـک لیسـت پـایش خـدمات      براساس رضایت سنجی و راستی آزمایی و و فعالیت هاي پایگاه  عملکرد کمی وکیفیپایش فنی  ارزشیابی و . 5-5

  ـنهادهاي کارشناسی براي رفع آنها  نواقص مشاهده شده و ارائه پیشو اعالم  ......................توسط کارشناسان 

  نماید.هاي انجام خدمات را طبق قرارداد، پرداخت کارفرما موظف است هزینه . 5-6
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بهداشتمعاونت   

هزینـه هـاي    ، پرداخـت  ي بعدي در سامانه یکپارچـه بهداشـت  و مراقبت ها با توجه به لزوم و ضرورت ثبت کلیه اطالعات درمسیر ارائه خدمات  . 5-7

  .برعهده کارفرما خواهد بودبراساس مبلغ تعیینی ازسوي معاونت بهداشت جاري مربوط به اینترنت 

  تامین زیر ساخت ارتباط الکترونیک مورد نیاز براي ثبت اطالعات سالمت در سامانه یکپارچه بهداشت بر عهده کارفرما خواهد بود. .5-8

5-9.   پرداخت مربوط به آخرین ماه قرارداد از سوي کارفرما منوط به ارائه مفاصا حساب از سوي تأمین اجتماعی و تسویه سایر موارد درمورد اموال     

 می باشد. از هر پرداختی به طرف دوم 5% بابت ماده 38 قانون تامین اجتماعی کسر و در حساب سپرده نزد دانشگاه نگهداري میشود، 

استرداد مبلغ ذکر شده پس از ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی توسط طرف دوم و با رعایت ماده 38 و اصالحات الحاقی به 

 آن ممکن خواهد بود.

  

  تعهدات پیمانکار:  - 6ماده 

اسـتقرار و پاسـخگویی و ایجـاد     بـراي االختیـار خـود   را به عنوان نماینده تام» یک نفر«  پیمانکار شخص حقوقی باشد می بایست درصورتیکه .6-1

 نمایدهماهنگی هاي الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی

 .و قدرت نظارت بر عملکرد کارکنان تحت پوشش را دارد شود که داراي صالحیت پیمانکار متعهد می .6-2

درصورتیکه پیمانکار شخص حقیقی باشد، باید ازنظر جنس، سن، و تحصیالت صالحیت کار در پایگاه سالمت را داشته و حضـور تمـام وقـت     .6-3

 داشته باشد.، 

  

در مـورد  مربوطه ، براي شخص حقیقـی و   پایگاه و عملکردخود تحت پوشش  کارکنانعملکرد  قدرت نظارت برپیمانکار و  حراز صالحیتا): 5تبصره (

 صـالحیت  تاییـد  به منوط آن ضروري بوده و احراز (با بررسی رشته تحصیلی ، تجربه کاري قبلی و... ) يو اریاالخت تام ندهینمای، پیمانکار و شخص حقوق

    صالحیت از طرف کارفرما مشخص می گردد.باشدکه شرایط اختصاصی  می کارفرما وي توسط

 
 
 
  

 :در مورد بکارگیري نیروي انسانی پیمانکار تعهدات .6-4

  

 کارگیري نیروي انسانی مورد نیاز برابر استانداردهاي تعریف شده:تأمین و به  الف)

  

 نفر  12000با جمعیت تحت پوشش  سالمت پایگاه در انسانی نیروي استانداردو ترکیب 

و داراي نظام پزشکی مامایی مامایی کارشناس  ، یک نفر، و حتماً حداقل یک تا دو نفر باید داراي مدركفعالنفر جمعیت  2500مراقب سالمت: بازاي هر  

 باشند.

 ملیت : ایرانی 

، مبارزه با  ، بهداشت خانواد عموم، پرستاري، بهداشت حداقل تحصیالت و رشته تحصیلی مراقبین سالمت (با مدرك تحصیلی کاردان یا کارشناس مامایی 

 بیماریها )

 سال سابقه کار مرتبط به این سن بالمانع است ) 10سال (اضافه نمودن حداکثر  30سن حداکثر  

 .جزءالینفک قرارداد می باشد )6رعایت اخالق حرفه اي برابر  پیوست ( 
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جزءالینفک قرارداد مـی   )7............ و مفاد دستور عمل اجرایی برنامه پیوست (رعایت آئین نامه پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی  

 .باشد

 

پیشنهادي است و پیمانکار موظف است تعداد نیروي انسانی را به میزانی تعیین و بکـارگیري  حداقل تعداد مراقب سالمت اعالم شده در این بند،  ):6تبصره (

مت، کلیه خدمات به تمام جمعیت تحت پوشش پایگاه، ارائه گردد و از ایجاد صف و زمان انتظار طـوالنی بـراي مـراجعین    کند تا در تمام ساعات کار پایگاه سال

 .جلوگیري شود

 

  .باشد می مربوطه سالمت پایگاه در شده بکارگیري پرسنل با قرارداد عقد به موظف پیمانکار  ب)

  

  در بکارگیري نیرو کلیه قوانین و مقررات مربوطه ازجمله قانون کار و تامین اجتماعی را رعایت کند.  پیمانکار موظف است   )پ

  

کـه باعـث    و نظـام پزشـکی   انتظـامی قضـایی ، کلیه افراد معرفی شده از سوي پیمانکار بایستی فاقد سوء پیشینه و عدم محکومیت از طرف مراجـع    )ت

  باشد.  کار می نیروامر در جذب  این رعایتموظف به باشند و پیمانکار  شود محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی می 

 حتـی  کـه  نمایـد  عمـل  اي بگونـه  و توزیع پایگاه در شاغل سالمت مراقبین بین مناسب طور به را مربوطه پوشش تحت جمعیت بایستی  پیمانکار   )ث

جنسی مختلف )، مراقب سالمت اختصاص یافته بـه آن فـرد تحـت پوشـش      –دوره مراقبت کامل براي یک فرد (ازگروه هاي سنی  یک طی در المقدور

  ثابت بماند.

  

، مراقبـت کامـل دوران بـارداري وي برعهـده مراقـب سـالمتی کـه        ، باردار گـردد فرد تحت پوشش یکی از مراقبین سالمت شاغل در پایگاههرگاه   )ج

محول گردیده و درصورت نیاز، جمعیت تحت پوشـش غیـر بـاردار مراقـب      و داراي نظام مامایی است، می باشد ماما) -(مراقب سالمت ماماییکارشناس 

  ماما تعدیل خواهد گردید. -سالمت

  

نمی توانند در هیچ زمانی حتی در زمان تعطیلی پایگاه به ارائه خدمات دیگـر یـا مشـابه پرداختـه و در      نیروهاي شاغل در پایگاهپیمانکار یا هریک از   )چ

  در غیر این صورت در مراجع ذي صالح پاسخگو خواهند بود.وجهی از مراجعین را ندارند. هیچگونههیچ شرایطی حق دریافت 

  

هاي ناشـی از  مسوولیتشوند و کلیه شوند کارکنان پیمانکار محسوب میر به کار گرفته میکلیه کسانی که براي انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکا  )ح

باشد و کارفرمـا از  قانون کار، بیمه شاغلین، حوادث غیر مترقبه و سایر قوانین جاري کشور یا هر نوع حقوق و مزایاي قانونی کارکنان به عهده پیمانکار می

  است. ادر این مورد مبر مسوولیتهرگونه 

  

گـردد  در محیط ارایه خدمت به کارکنان، مراجعین یا اشخاص ثالث حقیقـی یـا حقـوقی دیگـر وارد     چنانچه هر گونه خسارات جانی و مالی  : )7تبصره (

خواهد بود و جبران خسارت جانی و مالی در حوادث ناشی از قصور و تقصـیر کارکنـان و نقصـان آگـاهی علمـی کارکنـان        پیمانکاربر عهده  آن مسوولیت

جوابگوي قـانونی در همـه محـاکم ذیصـالح مـی باشـد و در        پیمانکارمربوطه یا هر گونه قصوري که ناشی از خطاهاي پزشکی پرسنل یا امکانات باشد, 

بیمه مسولیت کارکنان و بیمه اموال کارفرما موضوع قرارداد و محـل اجـراي   زمان باید براي جبران خسارت اقدام نماید.حکم قضایی در هر  صورت صدور

   داد نیز از تعهدات پیمانکار می باشد.رقرا

  



    

   

    

 

٦ 

کار                                  :  ��� وا�ضاء ��ما�  

  

  

 

 
  :خ تاری

  ره :شما

   : پیوست

بهداشتمعاونت   

غیرحضـوري براسـاس   هاي آموزشی اولیه به مدت تعیین شده ازسوي کارفرما حضـوري و  دوره در شرکت به موظف پیمانکار پوشش تحت نیروهاي  )خ

آزمون آسکی  ( عملـی   15حداقل نمره / آزمون کتبی و  14گردد و قبولی با کسب حداقل نمره استانداردهاي اعتبار بخشی که از سوي کارفرما برگزار می

ه هریـک از نیروهـاي معرفـی شـده     چنانچ و باشند. هزینه برگزاري دوره آموزشی اول به عهده کارفرما خواهد بود.مهارتی )  و اخذ گواهی مربوطه می –

هـاي آموزشـی   ، پیمانکار موظف به تقبل هزینه یا از ادامه خدمت منصرف گردند ازسوي پیمانکار موفق به کسب نمره قبولی و اخذ گواهی مربوطه نشوند

  .دوره هاي بعد می باشد

  

  می باشد. ،شود شرکت در جلسات آموزشی مرتبط و حین خدمت که از سوي کارفرما برگزار می برايموظف به اعزام پرسنل  پیمانکار  )د

  

داد اجـراي ایـن مـاده  بـا طـرف قـرار       مسوولیت، ندارنددر محل پایگاه را گونه فعالیتی درخارج ازموضوع قرارداد کلیه نیروهاي طرف قرارداد حق هیچ  )ذ

  می باشد.(پیمانکار)

  

، لحـاظ نمـوده و حقـوق    در انجـام وظـایف موضـوع قـرارداد     گردد مقررات قانون کار، قانون تأمین اجتماعی وسایر قوانین مرتبط رامی پیمانکار متعهد )ر

  هاي بانکی را تحویل نماید.به حساب بانکی آنها واریز و لیست) قوانین و مقررات مربوطه و ترجیحاً مبتنی بر عملکرد( طبق کارکنان را 

  

لیست بیمه پشت نویسی شده و ممهور به مهر سازمان تـامین اجتمـاعی کـه اسـامی تمـامی      ماهیانه فیش پرداختی به پرسنل و پیمانکار موظف است  )ز

  پایگاه سالمت درآن باشد را به کارفرما تحویل نماید. نیروهاي شاغل در

    

تاییـد نیـرو توسـط    یا عدم  نیروپیمانکار موظف است نسبت به جایگزینی هرگونه ریزش نیرو به هر دلیل (قطع همکاري توسط پیمانکار، انصراف خود  )ژ

روي مـورد نیـاز، جریمـه    یک ماه و با رعایت قانون کار اقدام نماید و در صورت عدم تامین نیمدت حداکثر ظرف  ) وعدم رضایت از خدمات پرسنلکارفرما

  به وي تعلق خواهد گرفت.همین قرارداد  7ماده  6اي مطابق قسمت ب بند 

  

میشـود کـه در تمـام    تعیـین  به گونه اي کارفرما  متناسب با نیاز مردم منطقه با هماهنگیتعداد نیروي استاندارد موردنیاز در پایگاه سالمت ) : 8تبصره (

ت تحت پوشش و مراجعین خدمات ارائه گردد و از ایجاد صف و زمان انتظار طوالنی براي مراجعین جلـوگیري بعمـل   ساعات کار پایگاه سالمت، به جمعی

    .آید

  

. درضمن در هـر زمـان فقـط    پشتیبان از طریق اتوماسیون ارسال شودست رونوشت برگه مرخصی پرسنل قبل از روز استفاده به شبکه/مرکز ا الزم  )س

  در مرخصی به سر برد و بدیهی است در زمان مرخصی هر فرد سایرین باید خدمات مربوط به او را ارائه دهند یکی از کارکنان می تواند

  

 مسوولیتی(پیمانکار) می باشد و کارفرما هیچ گونه پیمانکار به عهده طرف قرارداد  وسایر امور رفاهی  نیروهايیاب و ذهاب اتأمین لباس کار، غذا و  )ش

  ندارد.

  

-گونه تعهدي نسبت به استخدام یا عقد قرارداد مستقیم با افرادي که از سوي پیمانکار براي انجام خدمات مورد نظر به کارگیري شـده هیچ کارفرما  )ص

  اند نخواهد داشت. پیمانکار موظف است این موضوع را در انعقاد قرارداد با افراد درج نماید.
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بهداشتمعاونت   

و بـا  بـر اسـاس قـوانین ومقـررات     گردد براي نیروي انسانی در موارد ضروري که به سالمت افراد مربـوط اسـت   متعهد می(پیمانکار) طرف قرارداد  )ض

  کارت سالمت و بهداشت ارائه نماید.تشخیص کارفرما

  ست.پاسخگو ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده پیمانکار است و پیمانکار در مقابل کارفرما  )ط

  

تسویه حساب پرسنل شامل پرداخت عیدي، حق سنوات و بازخرید مرخصـی را بـر اسـاس     تا تاریخ...................... پیمانکار موظف است در پایان سال )ظ

   قانون کار انجام داده و فیش واریزي به حساب پرسنل و فرم تسویه حساب تأیید شده توسط کارکنان را به کارفرما تحویل نماید.

  

  تسویه حساب نهایی پیمانکار پس از ارائه مدارك فوق الذکر انجام خواهد شد. ) :9تبصره (

  

  باشد.قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده پیمانکار مییا اتمام اقاله ،بطالن در صورت فسخ،  )ع

  

  باشد. نمی 1337نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دي ماه می و اقرار اعالم پیمانکار )غ

در صورت کشف خالف این امر جبران خسارات وارده با تشخیص و تعیین کارشناس منتخب طرف اول به عهده طرف دوم خواهد بود و طرف دوم حق 

سارات معین از خود سلب می نماید و طرف اول می تواند خسارات را از مطالبات طرف دوم و یا از هرگونه اعتراض را نسبت به کیفیت و کمیت خ

  ضمانت نامه بانکی و یا هر طریق مقتضی و ممکن وصول نماید.

    

  قانونی موضوع قرارداد به عهده پیمانکار خواهد بود. کلیه کسور) ف

  

 نحوه ارائه خدمت:  ار در موردتعهدات پیمانک .6-5

سالمت براي جمعیت تحت پوشش. درصـورت دریافـت هرگونـه وجهـی توسـط کارکنـان پیمانکـار از        الکترونیکی تشکیل الزامی و رایگان پرونده   الف)

  .گیرندگان خدمت، مطابق مقررات با پیمانکار برخورد خواهدشد

    

  ی تحت پوشش پایگاه سالمتنقشه و تعیین محدوده جغرافیایتهیه   ب)

    

تمام جمعیت منطقـه تحـت پوشـش و ارائـه خـدمات مبتنـی بـر سـامانه         جمعیت منطقه تحت پوشش پیمانکار درابتداي عقدقرارداد و ثبت  فراخوان  )پ

  یکپارچه بهداشت. 

  

  وي   اریاالختتامسالمت و در مورد شخص حقوقی، حضور تمام وقت نماینده  پایگاه درشخص حقیقی حضور تمام وقت    ت)

 

دلیـل   پایگاه به هـر  و در زمان عدم حضور پیمانکار، مراقبین سالمت در استپایگاه  ساعات اداري در: پیمانکار موظف به حضور دائمی در )10تبصره (

رمـا  کـه کارف  (مرخصی روزانه، مرخصی ساعتی، آموزش خارج از پایگاه ،  استعالجی و ... ) ، مراتب بایستی قبالً  از طریق اتوماسیون یا سایر روش هـایی 

و همـاهنگی الزم صـورت گرفتـه باشـد و کارفرمـا بایـد از       شـود  تعیین می نماید به اطالع مرکز پشتیبان و نیز شبکه /مرکز بهداشت شهرستان رسـانده  

  وضعیت حضور نیروها یا پیمانکار در پایگاه کامالً مطلع باشد.
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کار                                  :  ��� وا�ضاء ��ما�  
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   : پیوست

بهداشتمعاونت   

و   FFSبـه صـورت   )  و منطقه محل قـرارداد  بلوك جمعیتی تعیین شده مربوطه( مجاورت محل خدمت  در حق ارائه خدماتپیمانکار و کارکنان او   )ث

همین قرارداد به وي  7ماده  6و درصورت کشف این موارد، ضمن برخورد قانونی جریمه اي مطابق قسمت الف بند  دنندار راهاي دریافت وجه سایر روش

  و کارفرما مجاز به فسخ قرارداد می باشد. تعلق خواهد گرفت

 

ج)  پیمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقی) نـدارد . چنانچـه تخلفـی در ایـن خصـوص     صـورت  

یـق ممکـن   ، کارفرما مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد و مطالبه خسارت ازطریق ضبط تضمین انجام تعهـدات پیمانکـار (ویـا مطالبـات و یـا هـر طر      پذیرد

 ومقتضی )

 اشدمی ب

 

  

  .گونه وجهی از مراجعین نخواهد بودمجاز به دریافت هیچ بوده و پیمانکارهاي سالمت رایگان کلیه خدمات و اقالم بهداشتی ارائه شده در پایگاه    )چ

  

به جمعیت تحت پوشش مربوطه در قالب بسته خدمات سالمت تعریف شده که به تایید طـرفین  مستمر ( تداوم خدمات ) ارائه خدمات به صورت فعال  )ح

و ارجاعات به مراکز مراجعات درمانی مراقبتی، خدمات سالمت عمومی، خدمات سالمت فردي سطح اول، همچون خدمات خود).  1( پیوست رسیده است 

  شود. یکه توسط تیم سالمت ارائه یا فراهم م خدمات جامع سالمت

  

مطـابق بسـته خـدمت    دریافت خدمات ویژه  براياین برنامه در پایگاه ها، از قبیل خدمات اولیه فردي، عمومی و ارجاعات  سالمت خدمت هايبسته)  خ

  تعریف شده ( پیوست .....) خواهد بود

 
 

د)  میزان ساعت کار پایگاههاي سالمت براساس مقررات قانون کار و برابر 44 ساعت در هفته در وقت اداري از ساعت .......الی ........... می باشد. 

 پیمانکار میتواند با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان براي افزایش پوشش و خدمات خود در صورت نیاز ساعات کار پایگاه را افزایش دهد. 

  

  

و به عهده پیمانکار بوده و پرسنل تحت پوشش موظفنـد در کلیـه مراحـل     کشوري الزامینظافت واحدها و تهیه لباس کار مربوطه طبق استاندارهاي   )ذ 

  ) 7کار ملبس به لباس کار متحد الشکل تعیین شده از طرف کارفرما باشند. (پیوست 

  

بیماران امانت بوده و با هرگونه افشاء و سـوء   اطالعات مردم و باشد.اسرار و نکات ایمنی می هاي جاري کارفرما، حفظموظف به رعایت نظامپیمانکار   )ر

  گردد.استفاده از اسرار افراد ضمن برخورد برابر مقررات دانشگاه مراتب به مراجع قانونی تحت عنوان خیانت درامانت اعالم می

  

تحقیقـاتی و کلیـه طـرح هـاي کشـوري ، منطقـه اي و       هـاي  پیمانکار ملزم به همکاري و هماهنگی با کارفرما در آموزش دانشجویان و انجام پـروژه   )ز

  خواهد بود. شهرستانی ابالغی ازسوي کارفرما

  

  کارفرما خواهد بود.پیمانکار در صورت بروز اپیدمی، حوادث غیر مترقبه و یا در مواقع اضطرار تابع مقررات   )ژ
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   : پیوست

بهداشتمعاونت   

)، جزو اموال دولت محسوب شـده و بـه صـورت    سالمت یاطالعات از جمله مندرجات در سامانه یکپارچه بهداشت  (نرم افزار پرونده الکترونیککلیه ) س

ودرمان / مرکز بهداشت تحویل گـردد  قرارداد یا اتمام آن باید به طور کامل و سالم به شبکه بهداشت فسخ امانی در اختیار پیمانکار می باشد و در صورت 

و پیمانکار مجاز نخواهد شود در طی دوره همکاري و پس از آن از افشاي اسرار و اطالعات دراختیار خود جداً خودداري کند.و پیمانکار موظف و متعهد می

ختیـار دارد بـه هـیچ نحـوي افشـا و یـا در اختیـار افـراد و         که هیچ  نسخه  اي از اطالعات و پرونده هایی را که به صورت امانی تا پایان قـرارداد درا بود 

  سازمانهاي دیگر قرار دهد.

  

  

 یکپارچـه بهداشـت  عملکرد مراقبین سالمت درحوزه هایی مانند: آموزش سالمت، بهداشت مدارس و سایرموارد ( کارهاي حجمی ) کـه درسـامانه     )ش

 PRAMS   ،SMS Monitoring،و ارزیابی محسوس و غیرمحسوس، خود اظهاري هاي مختلف نظارتی همچون: پایشثبت نمی شود با روشفعالً 

  چک لیست کیفیت و در محاسبات پرداخت اعمال خواهد گردید. و ... کنترل گردیده و در  

  

قرارداد به هر علتی، پیمانکار درصورت اعالم شبکه / مرکز مکلف است تا شروع به کار پیمانکار جدید به ارائه خدمات طبق قـرارداد   در صورت فسخ )ص

  باشد.    ادامه دهد. مبناي پرداخت سرانه در این مدت نتایج آخرین پایش و ارزیابی عملکرد به انتخاب کارفرما میتا به مدت .......... فی ما بین 

  

ماه حقوق و مزایاي کارکنان تحت پوشـش را داشـته باشـد و نمـی توانـد بـه بهانـه عـدم دریافـت                   3می بایستی حداقل توانایی پرداخت  پیمانکار  )ض

  .د، پرداخت حقوق کارکنان تحت پوشش و انجام تعهدات مورد قرارداد را به تاخیر بیاندازنکارفرماحق الزحمه از 

  

 ط)  پیمانکار در صورت انصراف باید حداقل سه ماه قبل مراتب را به طور کتبی به کارفرما گزارش نماید. ، و در صورت عدم رضایت کارفرما انصراف بال اثر می باشد.

  

  توسط کارکنانش پیشگیري نماید.یکپارچه بهداشت پیمانکار موظف است به طرق مختلف ازسوء استفاده از اطالعات سامانه   )ظ

  

  و سایر ملزومات ارائه خدمت: ، فضاي فیزیکیپیمانکار در مورد تجهیزات تعهدات.  6-4

  

  برابر استانداردهاي مصوب اعالم شده  با تایید کارفرما ساختمان محل فعـالیت پایگاه هاي سالمت مورد قرارداد ،  موظف می باشدپیمانکار الف)  

  نماید.   شروع قراردادتهیهدر زمان را  که جزئ الینفک قرارداد می باشد)5( پیوست 

  

  

  

  دهنده خدمت و نیروي انسانی، به صورت زیر:تهیه فضاي فیزیکی مناسب براساس نوع واحد ارائه   )ب

    

  متر مربع می باشد به نحوي کـه بـا    130نفر حداقل  12000استاندارد فضاي فیزیکی مورد نیاز براي پایگاه سالمت با جمعیت تحت پوشش

  تشخیص کارفرما فعالیت کارکنان و امکانات مورد نیاز مشروحه زیر را بتوان در آن جاي داد:



    

   

    

 

١٠ 

کار                                  :  ��� وا�ضاء ��ما�  

  

  

 

 
  :خ تاری

  ره :شما

   : پیوست

بهداشتمعاونت   

 برابر استانداردفضاي کار مراقب سالمت  

 فضاي کار واکسیناسیون، و نمونه گیري براي آزمایشگاه 

سواد سالمت، شـیوه زنـدگی سـالم، خـود مراقبتـی و .. بـا اسـتفاده از         فضاي برگزاري جلسات آموزش و توانمندسازي جامعه در موضوع 

 امکانات بخش دولتی، خصوصی، بومی و محلی منطقه

 فضاي ارائه خدمات مامایی 

 فضاي آبدارخانه و سرویس هاي بهداشتی 

 هاي دو طبقه و بیشتر  پیش بینی رمپ براي معلولین یا آسانسور براي ساختمان 

          

. در غیر اینصورت باید داراي آسانسـور  استقابل قبول  پله استاندارد 7و در موارد استثناء باحداکثر  استقرار پایگاه در طبقه همکف می باشدمحل     پ)

 فعال و استاندارد باشد. سالم،

زشی، ازطریق همـاهنگی و جلـب   تامین فضاي فیزیکی الزم براي برگزاري جلسات آمو به منظور: پیمانکار موظف است در صورت نیاز  )11تبصره (

 ( مساجد ، شهرداري ها و مدارس و ...)  اقدام نماید. مشارکت سایر نهادها و واحدهاي دیگر

: درصورت موجود بودن فضاي فیزیکی مورد نیاز پایگاه سالمت به صورت دولتی و معرفی شده ازسوي شبکه بهداشـت ودرمـان / مرکـز     )21تبصره (

به قیمـت کارشناسـی نسـبت بـه     معرفی شده از طرف شبکه بهداشت   موظف است با تنظیم عقد قرارداد اجاره با شبکه / مرکز بهداشت به پیمانکار، وي

  استقرار نیروي انسانی خود در آن فضاي فیزیکی اقدام نماید.

  

نیروي انسانی پایگاه ها می بایستی صرفاً درراستاي ارائه خدمات بهداشتی درمانی براساس تعاریف پیش گفت  تجهیزات پزشکی و ملزومات اداري، فضا و

ورات برابر تشخیص شـبکه /      مشمول اعمال کس ضمن اینکه، استتعهدات قرارداد خالف مقررات به کارگرفته شود و هرگونه استفاده دیگري خارج از 

  .برخورد خواهدشدبرابر مقررات و  مرکز خواهد بود

  

  .برعهده پیمانکار می باشدتا تاریخ ......... ) 5تامین فضاي فیزیکی با تایید کارفرما طبق استاندارد (پیوست    )ت

  

اختیـارات واحـد    در صورت واگذاري محل ارائه خدمات توسط کارفرما، قرارداد اجاره نامه جداگانه براساس آیین نامه مـالی و معـامالتی دانشـگاه و   )   ث

  .گردد که مفاد قرارداد اجاره اموال جزو این قرارداد خواهد بوداز طریق کارشناس خبره منتخب رییس دانشگاه میان طرفین منعقد می دولتی

  

  

  

  

تحویل و تحول  بر اساس آیین نامه مالی و معـامالتی دانشـگاه و از طریـق کارشـناس      یزات و اموال دولتی توسط کارفرمادر صورت واگذاري تجه)   ج

  گردد.    خبره منتخب رییس دانشگاه میان طرفین منعقد می

  

بوده و اطمینان از  ،گذاردکه کارفرما براي انجام کار در اختیار پیمانکار میاداري  تجهیزات فنی وکلیه پیمانکار موظف به حفظ و نگهداري مناسب از   )چ

در صـورت هرگونـه خسـارت بـه امـوال      باید ضمانت نامه اي براي تجهیزات به کارفرمـا بدهـد    و  صحت عملکرد دستگاه ها به عهده پیمانکار می باشد



    

   

    

 

١١ 

کار                                  :  ��� وا�ضاء ��ما�  

  

  

 

 
  :خ تاری

  ره :شما

   : پیوست

بهداشتمعاونت   

و سبت بـه جبـران خسـارت    ن ویا مطالبات و یا هر طریق ممکن ومقتضی مربوطه پیمانکار مکلف به جبران بوده و کارفرما حق دارد از محل ضمانت نامه 

  اقدام نماید.معرفی به مراجع قضایی 

اده از شبکه گسترده دانشگاه ضروري اسـت  خصوص کاربري در فضاي مجازي و استفح)رعایت استانداردهاي اعالمی توسط مدیریت فناوري دانشگاه در 

  )8پیوست(

  

معاونت   -......بهداشت شهرستان و با ذکر نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  نصب تابلو پایگاه سالمت با الگوي پیشنهادي مرکز  )خ

  .استبهداشت ضروري 

  

سـایر مـوارد دربسـته     سالمت بـاروري و ، بهداشت مادر وکودك، شامل خدمات واکسیناسیونارائه شده کلیه خدمات بهداشتی ": نصب تابلو با عنوان   )د

صـندوق  داشـتن  در کلیه اتاق هاي پایگاه سالمت و نصب تلفن شکایات شـبکه و   "خدمات براي گروه هاي مختلف سنی در این پایگاه رایگان می باشد 

  ازمراجعین ضروري است.و امکانات نظر سنجی پیشنهادات 

  

  پس از کسر کلیه کسورات قانونی:قرارداد براساس نتایج پایش و ارزیابی عملکرد مکانیسم و نحوه پرداخت   - 7ماده 

ارائه خـدمات فعـال مسـتمر ( تـداوم      و مبلغ قابل پرداخت صرفاً متناسب با ارائه خدمت می باشد. استمکانسیم پرداخت در این قرارداد مبتنی بر عملکرد .   7-1

مبنـاي  خدمات ارائه شده به افراد مهمان مراجعه کننده به پایگـاه   ومعرفی شده ازسوي کارفرما  تعیین وهاي خدمات ) و کامل به جمعیت ساکن دربلوك 

صورت سه ماهه قابـل  به یکپارچه بهداشت طبق اطالعات ثبت شده در سامانه فعال پرداخت بوده و در طول اجراي قرارداد تغییرات جمعیت تحت پوشش 

   می باشد.محاسبه 

خواهـد بـود ، نـه کـل      نمـوده انـد  دریافت را که خدمات فعال مستمر (تداوم خدمات ) وکامل مذکور مبناي پرداخت، درصدي از جمعیت :  )31تبصره (

  جمعیت ساکن درمنطقه .

صورت وضعیت و لیسـت حقـوقی   و براساس  9و ارائه تضمین انجام تعهدات طبق ماده  پرداخت به طرف قرارداد (پیمانکار) پس از انعقاد قرارداد    .7-2

ط کارفرمـا  تنظیمی و تایید انجام موضوع تعهدات قرارداد و ارائه فیش و لیست پرداخت شده ماه قبل که به تأیید بیمه تأمین اجتماعی رسیده اسـت، توسـ  

  در پایان هر ماه به شرح زیر انجام خواهد شد: قانونی پس از کسر کسورات

ازسوي کارفرما  علی الحساببه صورت اطالعات استخراجی از سامانه عملکرد ماهانه پایگاه سالمت براساس آمار و  %80درپایان هرماه معادل   الف)

 تا حداکثر پنجم ماه بعد به پیمانکار پرداخت خواهدشد .

  

ش و ارزیـابی عملکـرد طـرف    باقیمانده عملکرد ماهانه پایگـاه سـالمت بـه صـورت سـه مـاه یکبـار و پـس از پـای           %20نحوه محاسبه و پرداخت ب)   

و  ، رضـایت سـنجی، راسـتی آزمـایی    قرارداددرطول سه ماه (براساس محاسبه پوشش خدمات فعال منطبق با آمار و اطالعات استخراجی از ثبتیات سامانه

 اعمال نمره چک لیست پایش و ارزیابی فصلی) محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 به منظـور ین شده پایگاه سالمت براساس آمار و اطالعات استخراجی ازسامانه کمتر ازحداقل مبلغ تعییک : چنانچه میزان عملکرد ماهانه  )41تبصره (

)  9(پیوسـت مراقب سالمت ماهانه حداقل  3ریال ، با ) 9(پیوستمراقب سالمت ماهانه حداقل  2پایگاه ( براي پایگاه هاي با  يبقاهزینه هاي جاري براي 

روض نمودن پیمانکـار  مذکور به صورت علی الحساب و با مقریال ) محاسبه گردد، مبلغ تعیین شده ) 9(پیوست مراقب سالمت ماهانه حداقل  4ریال و با 

 6بنـد   جمت مبلغ پایه فوق الذکرباشد، مطـابق قسـ   %30براي آن ماه خاص به وي پرداخت خواهد گردید و چنانچه عملکرد ماهانه محاسبه شده کمتر از 

  همین قرارداد  اقدام خواهد شد. 7ماده 



    

   

    

 

١٢ 

کار                                  :  ��� وا�ضاء ��ما�  

  

  

 

 
  :خ تاری

  ره :شما

   : پیوست

بهداشتمعاونت   

پیمانکار موظف است شماره تلفن همراه کلیه افراد تحت پوشش را بدرستی در پرونده الکترونیکی سالمت آنان ثبت کند بـه گونـه ایکـه    :  )15تبصره (

علت ثبت نشدن یا ثبت اشتباه شماره تلفن، مقدور نباشـد، در آن   نظرسنجی از مردم از طریق تلفن، مقدور باشد. در صورتیکه به هر دلیل امکان تماس به

  شود.  موارد نتیجه نظرسنجی برابر عدم رضایت و عدم دریافت خدمت تلقی می

  

  به ترتیب زیر خواهد بود :  ارزیابیمالك اعمال نمره مکتسبه از چک لیست پایش و    .7-3

حاصـل از   ارزیـابی حاصلضرب مبلغ سه ماهه در نمـره   % 100امتیاز ) براساس چک لیست پایش عملکرد،  100از  90کسب امتیاز عالی ( امتیاز  ) الف

  پوشش فعال خدمات پس از کسر سه ماهه علی الحساب پرداختی به پیمانکار پرداخت خواهد شد . 

  

  . براساس دستورعمل اجرایی اقدام خواهدشد.، ( بدون در نظر گرفتن ده امتیاز ارفاقی مورد اول )  90امتیاز کمتراز  1بازاي هر  ) ب

 

گـردد و در صـورت تکـرار    ، دو درصد کسـر مـی   70امتیاز کمتر از  1بازاي هر بار اول ضمن تذکر کتبی باشد،  70درصورتیکه نتیجه ارزیابی زیر    )پ

  .شودمی ر فصل بعد (سه ماهه)، قرارداد فسخد 70کمتر از  امتیاز

  

هـاي پرداختـی درسـه ماهـه قبـل      علی الحسـاب فصلی چنانچه حاصل نهایی مبلغ سه ماهه بیش ازو ارزیابی عملکرد پایش  بدیهی است پس از  ) ت

  شد. الحساب بعدي اعمال خواهدگردد، پیمانکار مبلغی را به کارفرما مقروض شده و این مبلغ در پرداخت اولین علی 

  

اي قبلـی از  طـی علـی الحسـاب هـ    دام خواهد شد و اضافه پرداختی هـا  یکباره قرارداد  اقفسخ باشد، نسبت به  55درصورتیکه نتیجه ارزیابی زیر   ث)

  نامه انجام تعهدات وي کسر خواهد گردید. ضمانت

  

  خدمات به ترتیب زیر خواهد بود: فعال ومحاسبه پوشش ارزیابی از مکتسبه نمره مالك.  7-4

ارائـه شـده بـه جمعیـت تحـت پوشـش        و مستمر ( تـداوم خـدمات )   هاي فعالتعداد خدمات و مراقبت بارهدرازسامانه  ستخراجیا گزارش آماري )الف

کـه درقالـب    خوداظهـاري وي تحلیل نتایج حاصـل از   ل هاي مربوطه و جمع بندي ومعدستور براساس بسته خدمتی تعریف شده براي هرگروه سنی و

  .خدمات خواهد بودو مستمر مالك اولیه براي محاسبه پوشش فعال ، تعیین شدهیکپارچه بهداشت سامانه 

  

ازمیانگین عملکرد کمی پایگاه هـاي برونسـپاري شـده کمتـر باشـد،        %10پایگاه دریک دوره سه ماهه بیش از کمی یک  عملکردمیزان چنانچه    ب)

  به وي تعلق خواهد گرفت. همین قرارداد 7ماده  6بند  تقسمت مطابق جریمه اي 

  

پرونـده هـاي    زاصـد  ربررسـی تصـادفی حـداقل ده د   درسامانه یکپارچه بهداشت و ماهه ضمن بررسی وکنترل مستندات موجود در بازدیدهاي سه   )ج

و درصورت نیاز کنترل تلفنی و حتـی مراجعـه بـه    ارائه شده و مستمر محاسبه تعداد خدمات و مراقبت هاي فعال و تحت پوشش ( طبق سامانه ) خانوار 

  .به عمل خواهدآمد راستی آزمایی مورد باال، و سایر روشها درب منازل خانوارهاي مربوطه
  

دانشـگاه ضـبط و   بـه نفـع   کارفرمـا  قرارداد به دلیل عملکرد ضعیف طرف قرارداد ضمانت نامه انجام تعهدات و سایر مطالبـات  فسخ در صورت  . 7-5

  .وصول می گردد
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   : پیوست

بهداشتمعاونت   

: مالك تعیین خدمات ارائه شده، ثبت خدمات در سامانه یکپارچه بهداشت است. یادآور میشـود در ایـن سـامانه خـدماتی کـه دشـوارتر        )16تبصره (

  هستند یا از اولویت باالتر برخوردارند، ضریب بیش از یک دارند. 

  

  
  

  برمبلغ قرارداد : کسوراتموارد تعلق  . 7-6

و   FFSبـه صـورت   )  و منطقه محل قرارداد ( بلوك جمعیتی تعیین شده مربوطهمجاورت محل خدمت  در حق ارائه خدماتپیمانکار و کارکنان او   الف)

. و هر گونه ایجاد تقاضاي القایی به منظور کسب منفعت مالی خارج از ضوابط پرداخت این قـرار داد ممنـوع بـوده و    دنندار راهاي دریافت وجه سایر روش

پـس از   انتفاع خارج از ضوابط این قرار داد با تشخیص رییس شبکه / مرکز از دریـافتی پیمانکـار   برابر 10در صورت کشف، ضمن برخورد قانونی معادل 

  به عنوان جریمه کسر/ یا از او اخذ خواهد شد. کسر کسورات قانونی

  نیـرو یا انصراف خـود  دلیل قطع همکاري توسط پیمانکار  روي دهد ( به نیروهایا بیشتر نفر چنانچه در طول مدت قرارداد بنا به هردلیلی ریزش یک   )ب

عـدم  یا عدم تایید نیرو توسط کارفرما )، پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به جایگزینی نیروي مناسـب اقـدام نمایـد و در صـورت     

ي بعـدي  تامین نیروي جایگزین پس از مدت مذکور، هزینه حقوق کامل نیروي خروجی از پرداختی ماه بعد پیمانکار کسر و چنانچه این موضوع به ماه هـا 

بدیهی است چنانچـه بعـد از    به کسورات وي اضافه خواهد گردید. همان نیروهزینه حقوق ماهانه  %25مرتبه بازاي هرماه   3حداکثر براي .نیز تسري یابد،

 فسـخ ت به اخطار کتبی ونسبت به تامین نیروي جایگزین اقدام ننماید و با کسري نیرو به ارائه خدمات ادامه دهد،کارفرما نسب روز  15ظرف مدت گذشت 

  یک باره قرارداد اقدام خواهد نمود.

نمود و اضـافه  اقدام خواهد  یکباره قرارداد فسخکارفرما نسبت به  باشد،  % 55کمتراز چک لیست )کیفی ( حاصل از پایشدرصورتیکه نتیجه ارزیابی   )پ

  .پیمانکار کسر خواهد گردیدها طی علی الحساب هاي قبلی از ضمانت نامه انجام تعهدات  پرداختی

  

سایر پایگـاه هـاي برونسـپاري شـده کمتـر       ازمیانگین عملکرد کمی  %10یک دوره سه ماهه بیش از  یک پایگاه در چنانچه میزان عملکرد کمی  ت)

و  %25کل مبلغ عملکرد مالی سه ماهه وي تعلق خواهد گرفت و درصورت تکرار رویداد فـوق، میـزان جریمـه متعلقـه      %10باشد، جریمه اي به میزان 

  ازسوي کارفرما لغو خواهد گردید. درصورت تکرار این رخداد در بار سوم، قرارداد به صورت یک طرفه

  

هـاي آمـاري    یـا ارائـه گـزارش   رچه بهداشت با واقعیت هاي موجود درصورت اثبات عدم صحت یا عدم تطابق داده هاي وارد شده به سامانه یکپا  ث)

 نامنطبق باراستی آزمایی هاي انجام شده ازسوي کارفرما و عوامل مربوطه ، کسوراتی به شرح ذیل اعمال خواهد گردید:

 ردد.  گمی عملکرد مالی سه ماهه آن پایگاه کسرنهایی مبلغ ریالی ) از حاصل %15در مرتبه اول به میزان پانزده درصد ( - 1

 گردد.  ) از حاصل نهایی مبلغ ریالی عملکرد مالی سه ماهه آن پایگاه کسر می %30در مرتبه دوم به میزان سـی درصد ( - 2

 گردد.وضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و سایر مطالبات به نفع دانشگاه اقدام میدر مرتبه سوم نسبت به لغو یکباره قرارداد  - 3

ـ   %30، کمتر از مار واطالعات استخراجی از سامانهسالمت براساس آچنانچه میزان عملکرد کمی ماهانه یک پایگاه   ج) ین شـده جهـت   مبلغ پایـه تعی

 ماه اول اخطار کتبی به پیمانکار داده خواهـد شـد  در  باشد، همین قرارداد ) 7ماده  1ذیل بند  15بقائ پایگاه ( مذکور در تبصره هزینه هاي جاري براي 

کـل مبلـغ    %5، جریمه اي بـه میـزان   درصورت تکرار در مرتبه دوم ایشان موظف به ارائه برنامه توسعه اي و ارتقایی قابل قبول کارفرما خواهد بود و و

، قرارداد به صورت یک طرفه ازسـوي کارفرمـا لغـو خواهـد     سوم بار در گرفت و درصورت تکرار رویداد فوق وي تعلق خواهدبه عملکرد مالی سه ماهه 

  گردید.

  .از خود سلب مینماید 7-7خ)پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را نسبت به اقدامات کارفرما در رابطه با اجراي کل بند 
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بهداشتمعاونت   

  روش اصالح قرارداد : - 8ماده 

ــت       .8-1 ــت معاون ــذ موافق ــس از اخ ــرورت و پ ــورت ض ــود و در ص ــخیص خ ــا تش ــد ب ــی توان ــا م ــت کارفرم ــگاه  بهداش   دانش

کاهش یا افزایش دهد و مبلغ قرارداد نیز متناسب با کاهش یا افزایش حجم قرارداد تغییر می نماید با  %25موضوع قرارداد را حداکثر تا 

تشخیص و تعیین کارفرما بوده پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب توجه به نوع قرارداد تغییر مدت قرارداد با 

  می کند.

  

الم می تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي این قرارداد و رعایت مقررات عمومی، شرایط اختصاصی را که الزم می داند با اعـ  کارفرما . 8-2

  به این قرارداد الحاق نماید.

  

  

  

  و ضمانت اموال :تعهدات ،  تضمین حسن انجام کار  تضمین انجام  - 9ماده 

 و اجرایی شـدن تنفیذ بسپارد. ضمانت نامه بانکی کارفرمامبلغ کل قرارداد، به  %10متعهد است به میزان  پیمانکاربه منظور تضمین انجام تعهدات،   .9-1

ننمـوده و   قرارداد به تعهدات قانونی و قراردادي خود به هر دلیلـی عمـل   پیمانکارقرارداد منوط به ارائه ضمانت نامه فوق خواهد بود. بدیهی است چنانچه 

 کارفرمـا دات به نفع هتضمین انجام تعجانبه  فسخ ، تضمین هاي ماخوذه و را بطور صحیح و کامل اجرا ننماید قرارداد بصورت یک هر یک از مفاد قرارداد

  .عتراض را از خود سلب و ساقط نمودحق هرگونه ا مورددر این  پیمانکار وصول می گردد. ضبط گردیده و

، در صورت رعایت کامـل مفـاد قـرارداد و تسـویه     شودمیتضمین انجام تعهدات ) که توسط پیمانکار به کارفرما تسلیم  برايیک فقره ضمانتنامه بانکی ( 

  قابل استرداد است. کارفرماو  با کارکنان تحت پوشش و ارائه مفاصا حساب هاي مربوطه و تایید ناظرینحساب کامل 

  

(مبلغ کارکرد) را به عنوان سپرده جـاري   از هر پرداخت %5معادل ، کارفرما ماهیانه عالوه بر تضمین انجام تعهدات، بابت تضمین حسن انجام کار . 9-2

حسـاب هـاي مربوطـه و     که در پایان قـرارداد و ارائـه مفاصـا    کنددر حساب سپرده دانشگاه نگهداري میکسر و پیمانکارقانون تامین اجتماعی از  38ماده 

   .عتراض را از خود سلب و ساقط نمودرگونه احق ه مورددر این  پیمانکار قابل استرداد می باشد، کارفرماتسویه کامل با تایید ناظرین و 

  

-و کلیه وسایل و تجهیزات تحویلی براساس صورتجلسه تنظیمی تحویل اموال به شـماره   و امانی بابت تضمین حفظ و نگهداري اموال تحویلی   .9-3

ریـال از   -------بـه مبلـغ    ------مـورخ   -------( معادل ارزش ریالی  اموال منقول ) به شـماره   ضمانت نامه بانکی ------مورخ  ------

اخذ خواهد شد که در پایان مدت قرارداد و پس از تحویل کلیه وسایل و تجهیزات تحویلی به صورت سالم و آماده به کار بـه وي مسـترد خواهـد     پیمانکار

بـه نفـع    رگـ تضمین هاي ماخوذه و هـر محـل دی  و عدم جبران آن، خسارت وارده از محل مطالبات،  کارفرمال از خسارت به اموا وروددر صورت   گردید.

     حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود. مورددر این  پیمانکار .کسر و وصول خواهد گردید کارفرما
  

  ـ قانون منع مداخله کارکنان دولت:  01ماده   

 1337نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصـوب دي مـاه   طرف دوم (پیمانکار) اعالم می

  باشد. نمی
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بهداشتمعاونت   

  

در صورت کشف خالف این امر جبران خسارات وارده با تشخیص و تعیین کارشناس منتخب طرف اول بـه عهـده طـرف دوم    

را نسبت به کیفیت و کمیت خسارات معین از خود سلب می نمایـد و طـرف اول   خواهد بود و طرف دوم حق هرگونه اعتراض 

  .می تواند خسارات را از مطالبات طرف دوم و یا از ضمانت نامه بانکی و یا هر طریق مقتضی و ممکن وصول نماید
 

  ـ فسخ قرارداد:11ماده 

قبلی قرارداد را فسخ و به پیمانکار اعالم نمایدو پیمانکـار  کارفرما می تواند درصورت وقوع حالت هاي زیر بدون اخطار .  . 11-1

اقدامات معموله و مراجعه به مراجع قضـایی و طـرح ادعـا را از خـود سـلب      نه اعتراضی نسبت به تشخیص فوق و حق هر گو

  مینماید.

 ورشکستگی پیمانکار .1

  اثبات شمول منع مداخله دولت در مورد پیمانکار .2

    گانهصصی وفنی موردنظر کارفرما پس از اخطارهاي سهعدم رعایت استاندارد هاي تخ .3

 ی در ارائه خدمات  یعدم توانا .4

   تأخیر غیر موجه در انجام خدمات یا توقف خدمات .5

هاي موضوع قرارداد و مطالبات پیمانکـار،  کارفرما می تواند در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب پیمانکار ضمن ضبط سپرده و ضمانت نامه .6

 وارده زائد بر میزان سپرده و مطالبات را نیز از پیمانکار مطالبه نماید.خسارات 

 

کارفرما این حق را براي خود محفوظ می دارد که بنا برهرگونه شرایط خاص ( ازجمله دستورعمل هاي ابالغی یـا بخشـنامه اي از سـوي وزارت    .  11-2

مدت اجراي قرارداد، اقدام به فسخ قـرارداد و یـا تبـدیل برحسـب دسـتورعملهاي ابالغـی       بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی یا سایر مراجع ذیصالح ) در 

  بنماید .

  ـ حل اختالف: 12ماده 

را از     درصورت بروز هر گونه ابهام و اختالف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف محوله به هر نحوي، چنانچه طـرفین نتواننـد آـن

آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه بعنـوان   94نمایند در این صورت موضوع اختالف به کمیسیون ماده آمیز حل و فصل طریق مسالمت

االجرا شود قطعی و نسبت به طرفین الزمالطرفین ارجاع و راي صادره از کمیسیون حل اختالف که صلحاً صادر میحکم مشترك و مرضی

بالغ یا به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداري خواهد بود و راي مذکور از طریق کمیسیون حضوراً ا

  ارسال و ابالغ خواهد شد.

  

  حوادث قهریه و غیرمترقبه: - 13ماده 
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بهداشتمعاونت   

 در صورت بروز حوادث قهریه چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد قرارداد منفسخ می گردد و چنانچه این حوادث(قهریه) علت تعلیـق در 

انجام موضوع قرارداد گردد، اگر مدت تعلیق بیش از یک ماه باشد کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی کـه مـدت تعلیـق    

به  یک ماه و یا کمتر از یک ماه باشد پیمانکار مکلف است پس از حادثه (قهریه) اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و به میزان مدت تعلیق

   .ارداد افزوده خواهد شدمدت قر

  ـ اقامتگاه طرفین قرارداد: 14ماده 

  اقامتگاه و تلفن کارفرما:

  اقامتگاه و تلفن پیمانکار:

الذکر، قانونی تلقی هاي فوقباشد، لذا در دعاوي و مکاتبات رسمی، ارسال مراسالت از طریق نشانیهاي فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین مینشانی

ها ابالغ شده تلقی می ساعت کتبا یکدیگر را مطلع نمایند. در غیر این صورت کلیه نامه 48در صورت تغییر نشانی، طرفین موظفند ظرف مدت شود. می

  گردد.

ماده و در سه نسخه تنظیم و هر یک از نسخ آن به تنهایی در صورتی که کلیه ده سیزاین قرارداد شامل یک مقدمه و 

  باشد قابل اجرا و معتبر خواهد بود.امضاهاي زیر تکمیل شده 

��ـ� وا�ضـاء                               ��ـ� وا�ضـاء ر�ـ�س ا�ـور مـا�ی �ـب�ه /���ـ� :                                     :��� وا�ضاء کار��ما 

کار     : صا�بان ا�ضای �جاز ��ما�


