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  : موضوع مناقصه 

بخـش  به منظور توسعه مشاركت قانون مديريت خدمات كشوري  24ماده آئين نامه مالي معامالتي دانشگاه و  55به ماده استناد  با  

در نظـر دارد واحـد    دانشگاه علوم پزشكي سبزوارغير دولتي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني و استفاده بهينه از امكانات موجود،

جهت انجام امور فيزيوتراپي از طريق برگزاري مناقصه بـه افـراد حقيقـي و     بيمارستان امداد شهيد دكتر بهشتي خود را اپيفيزيوتر

  .حقوقي واجد شرايط بصورت مديريتي با شرايط ذيل واگذار نمايد

عدم وجود منع قانوني تـا   كه در صورت رضايت بيمارستان و مي باشدكامل شمسي  به مدت يك سال واگذارييخ از تار:مدت قرارداد

 .يك سال ديگر قابل تمديد خواهد بود

  :شرايط مناقصه

تامين كليه تجهيزات لوازم و وسـايل   ،محل اصلي ارائه خدمات واحد فيزيوتراپي بيمارستان امداد شهيد دكتربهشتي مي باشد  -

  .مورد نياز جهت انجام موضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه است

طي صورتجلسه اي به برنده مناقصـه   نماينده بيمارستانبا حضور  )متعلق به بيمارستان(واحد فيزيوتراپيموجود ت كليه امكانا -

  .تحويل داده خواهد شد

  .انجام كليه هزينه هاي فضاي فيزيكي در طول مدت قرارداد به عهده برنده مناقصه خواهد بود -

بوده وليكن برنده مناقصه موظف به صرفه جويي در مصرف موارد ستان پرداخت هزينه هاي مصرف آب و برق ، گاز بر عهده بيمار -

  .استمذكور 

  .پس از پايان قرارداد برنده مناقصه موظف است موارد تحويلي را طي صورتجلسه اوليه به بيمارستان تحويل دهد -

برنده مناقصـه مكلـف بـه     ،وارد آيد تجهيزات و متعلقات آن تقصير خساراتي به ساختمان ، چنانچه در اثر سهل انگاري، قصوريا   -

 محل سپرده هاي حسن انجام تعهـدات و  مي تواند راسا نسبت به جبران خسارات از ،مناقصه گزار. جبران خسارات وارده خواهد بود

  .برنده مناقصه،اقدام نمايد و مطالبات ساير تضمينها

  .ر طول مدت قرارداد به عهده برنده مناقصه خواهد بوددها ، جهت انجام امور فيزيوتراپي تامين كليه اقالم مصرفي ، دارو -

  .بر عهده برنده مناقصه مي باشد و نيز نظافت محل مذكور مصرفي جهت نظافت و ضد عفوني محل كاررامين اقالم مصرفي و غيت -

  .حفظ و حراست و نگهداري كليه وسايل تحويلي و رعايت نكات ايمني برعهده برنده مناقصه خواهد بود -

  .مي باشدكار واحد فيزيوتراپي طبق برنامه اعالمي بيمارستان ساعات  -

مسئوليت هاي حقوقي و جزائي ناشي از اجراي مديريت و ارائه خدمات بهداشتي درماني در محل به عهده برنده مناقصه خواهد  -

  .بود

  .دارائه خدمات فيزيوتراپي بر اساس تعرفه هاي ابالغي از طرف وزارت بهداشت و درمان خواهد بو -

  .برنده مناقصه به هيچ وجه حق واگذاري محل ، خدمات و يا وظايف مورد قرارداد را به غير ندارد -

تجربـه   و فيزيـوتراپي داراي مجوز انجام امور مربوط به  فيزيوتراپي و فارغ التحصيل رشته كارشناسيشركت كنندگان بايستي  -

  .در بيمارستان باشندكافي كار

فتوكپي برگ اظهار نامه شركت ، فتـوكپي مجـوز صـادره و تاييـد     تي فتوكپي اساسنامه ،بايس حقوقي شركت كنندگان شخص -

 .را ارائه دهند جع ذيصالحامرصالحيت شركت توسط 

معادل ده درصد برآورد تقريبي درآمد يك ساله واحد فيزيوتراپي  تعهدات يك فقره ضمانتنامه بانكيتضمين حسن انجام  جهت -

  .به نفع دانشگاه ضبط مي گرددقسمتي يا كل آن  ،خواهد گرديد و در صورت عدم حسن انجام كار در هنگام انعقاد قرارداد اخذ

 دانشـگاه  به نفع نباشد و عقد قرارداد انجام معامله هكه حاضر ب سپرده برنده اول طرف يك هفته پس از اعالم نتايج در صورتي -

  .ضبط خواهد شد

در اين مدت از تنظـيم   وي ظرف يك ماه مسترد خواهد گرديد مگر اينكه داكثرح سپرده برنده دوم ،پس از اعالم نتايج مناقصه -

  .استنكاف نمايد)عليرغم پيشنهاد به ترتيب اولويت(قرارداد 

  .درصد حجم قرارداد را افزايش يا كاهش دهد 25واحد مناقصه گزار مجاز خواهد بود تا  -
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مشروط و بدون سپرده ترتيب اثر داده  مبهم، هاينين پيشنهادرسيده پس از تاريخ مقرر و همچ هايبه مدارك ناقص و پيشنهاد -

  .نخواهد شد

مختار  هاشركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد ننموده و دانشگاه در رد يا قبول تمام پيشنهاد -

  .مي باشد است وليكن دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتكاليف تعيين شده مناقصه گزار

در زمان پرداخت ماهيانه مبلغ قرارداد توسط دانشگاه كسر و مـابقي بـه    كليه كسور قانوني به عهده برنده مناقصه خواهد بود و -

  .طرف قرارداد پرداخت مي گردد

رت برنده مناقصه حق فسخ قـرارداد را نخواهـد داشـت و در صـو     و حق فسخ قرارداد در طول مدت قرارداد با بيمارستان بوده -

وي مي بايست تـا برگـزاري مناقصـه و    در صورت لزوم  و خواست فسخ از جانب برنده مناقصه ضمانتنامه وي ضبط مي گرددرد

 .اعالم برنده و منعقد نمودن قرارداد به كار خود ادامه دهد

 مـاه  دو مدت به كماكان جديد قرارداد انعقاد تا قرارداد پايان در است موظف شونده واگذار ، كننده واگذار درخواست صورت در -

 .  نمايد دريافت المسمي اجرت قرار به المثل اجرت مبناي بر را الزحمه حق و ورزيده مبادرت كار ادامه به ديگر

  .باشد مي مناقصه برنده عهده بر  مناقصه آگهي نشر هزينه -

مـاه   ولت در معامالت دولتي مصـوب دي شركت كننده اقرار و تاييد مي نمايد كه آگاهي كافي از قانون منع مداخله كارمندان د -

داشته و مشمول ممنوعيت مذكور نمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع بـه  و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل  1337

حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد ر مناقصه گزااثبات برسد 

هستند در قرارداد فوق  وانينكه مشمول ممنوعيت مذكور در ق افرادي را  ين اگر در خالل مدت قرارداد به اثبات برسد ياو همچن

را ضـبط و خسـارات    طرف قـرارداد كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات  داشتحق خواهد  واگذاركنندهسهيم نمايد 

اخـذ نمايـد تعيـين ميـزان خسـارت وارده بـا        )برنده مناقصه(طرف قراردادكار را از وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخير اجراي 

 .مي باشدواگذاركننده تشخيص 

 .مي باشد هاپس از پايان مهلت ارائه پيشنهاد) به استثناء ايام تعطيل(مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر بيست روز -

 .وسعه مديريت و منابع بررسي و نتيجه مناقصه اعالم خواهد شدپيشنهاد قيمتها حداكثر ظرف يك هفته در محل دفتر معاونت ت -

ء آنها به شرح ذيـل اقـدام   مناقصه را دريافت و پس از امضا شرايط و متقاضيان مي بايست ضمن بازديد از محل مورد نظر،اسناد -

 :نمايند

 :پاكت الفالزم در  مدارك * 

شعبه  مليبانك  0108883285006به حساب وجه نقد  )ريال 000/000/10(ميليون ريال دهرسيد واريز مبلغ يا  اصل فيش بانكي  -

 شركت در مناقصه تضمينجهت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار در وجه  مركزي سبزوار

 :پاكت بمدارك الزم در * 

بـه مهـر و امضـاء پيشـنهاد دهنـده      كه ( در معامالت دولتي منع مداخلهقانون عدم شمول اعالم و فرم  اسناد و شرايط مناقصه -

 )تخصصي و غيره( يزيوتراپيانجام امور فمربوط به و مجوز و تاييد صالحيت   و مدراك )رسيده باشد

فتوكپي مندرج در روزنامه رسمي كشور  شركت آگهي تاسيسحقوقي بايستي فتوكپي اساسنامه ، فتوكپي  شركت كنندگان شخص -

  .دهند در اين پاكت قراررا  مراجع ذيصالحتوسط  )20كميسيون ماده (مجوز صادره و تاييد صالحيت شركت

 :جپاكت مدارك الزم در * 

آمـد ناخـالص   گر از در به صورت تعيين درصد سهم بيمارستان و سهم مناقصهبايد  قيمت رقم پيشنهادكه  پيشنهاد قيمت برگه -

 .قرار داده شودو امضاء شده و در پاكتي دربسته و ممهور .باشد

بيمارسـتان  دبيرخانه  تحويل 25/3/92ه مورخ شنبهروز  تا پايان وقت اداري يان مي بايست مدارك فوق الذكر را حداكثرمتقاض -

  .نمايند خيابان رازيسبزوار، واقع در امداد شهيد دكتر بهشتي

  

 پيشنهاد دهنده آورتعهد زمجا ءنام و نام خانوادگي و مهر وامضا            نماينده دستگاه مناقصه گزار ءامضا             
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  "نمونه قرارداد  "

في مابين بيمارستان امداد شهيد دكتر بهشتي سبزوار  ..... هقرارداد ذيل به استناد صورتجلسه مناقصه مورخ: طرفين قرارداد ) 1ماده 

بعنوان طرف قرارداد بـا شـرايط    .......: نشانيبه  ........................رئيس بيمارستان بعنوان واگذار كننده و  .................به نمايندگي آقاي 

  .ذيل منعقد و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند

  :موضوع قرارداد)2ماده 

واگذاري مديريتي واحد فيزيوتراپي واقع در بيمارستان امداد شهيد دكتر بهشتي جهت انجام امور فيزيوتراپي توسط طرف قرارداد و 

  كنندهزيرنظر واگذار

  :مدت قرارداد) 3ماده 

  .كامل شمسي مي باشد كه در صورت رضايت واگذاركننده قابل تمديد خواهد بود سال به مدت يك ......... لغايت......... هاز مورخ

  :مبلغ قرارداد) 4ماده 

سـهم خـود را از درآمـد ناخـالص     درصد  ......هزينه و مبالغ توسط بيمارستان از بيماران دريافت مي گردد، بيمارستان موظف است 

و پس از وصول درآمد از جانب ادارات بيمه گر به طرف قرارداد  از آن باقيمانده درآمد را پس از كسر ماليات درصد ......داشت نموده بر

  .پرداخت كند

يمارستان معرفي و تاييد در صورت مراجعه پرسنل دانشگاه و اعضاء درجه يك آنان به واحد فيزيوتراپي كه توسط مسئولين ب :تبصره

نظر واحد مددكاري بيمارستان،طرف قرارداد مي بايست به انجام امور اين افراد به صورت رايگان اقـدام   شده اند و يا تخفيفات مورد

  .نموده و هنگام پرداخت سهم وي،مبلغ اين قبيل تخفيفات از سهم بيمارستان كسر خواهد شد

  :شرايط قرارداد) 5ماده 

 طـرف  ارجاع مي گردد بايستي توسـط با دستور كتبي و  امور فيزيوتراپي كه توسط پزشكان بيمارستان و ساير پزشكانكليه  -5-1

  .قرارداد بصورت روزانه در محل مورد نظر انجام پذيرد

رج در پرونده واحد فيزيوتراپي موظف است در اسرع وقت اعمال درماني الزم را براي بيماران انجام و گواهي مربوطه را جهت د -5-2

  .بيماران بستري تحويل دهد

     هزينه هاي فيزيوتراپي طبق تعرفه هاي دولتي توسط بيمارستان از بيماران اخذ و در مورد بيمه ها فرانشيز دريافت مي گردد و  -5-3

  .تحويل داده مي شود برگه هاي بيمه در آخر هر ماه به صورت ليست شده به بيمارستان

  .بوط به ادارات بيمه گر ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات بعهده طرف قرارداد مي باشدكليه كسور مر -5-4

فيزيوتراپيست موظف است كليه وسايل و امكانات الزم جهت فيزيوتراپي بيماران را شخصا تهيه نمايد و بيمارستان در قبـال   -5-5

  .اين مسئله تعهدي ندارد

  .مي باشد  طرف قرارداد بر عهده وي پرداخت حق فني  تعيين مي گردد كهي واحد فيزيوتراپي به عنوان مسئول فن .......دكتر  -5-6

  .طرف قرارداد حق تغيير محل واگذاري و يا واگذاري آنرا به شخص ديگري نخواهد داشت -5-7

ي طرف قرارداد نياز به افزايش چنانچه به داليل. ي بيماران نمي باشدپمنشي شاغل در بخش فيزيوتراپي مجاز به انجام فيزيوترا -5-8

  .نيرو جهت فيزيوتراپي داشته باشد مي بايست فرد مورد نظر را به هسته گزينش معرفي تا به تأييد برسد

  .حضور طرف قرارداد در محل كار، در ساعات تعيين شده توسط بيمارستان الزامي مي باشد -5-9

  .ختيار طرف قرارداد بوده و وي حق استفاده غير از آن را نخواهد داشتمحل مورد نظر جهت انجام امور فيزيوتراپي در ا -5-10

  .طرف قرارداد مكلف است مقررات اداري و شئون اسالمي محل كار را رعايت نمايد -5-11

و در صورت انصراف طرف قرارداد ضمانتنامه حسـن  حق فسخ در تمام مدت قرارداد با اعالم يك ماه قبل با بيمارستان است  -5-12

  .ضبط خواهد شد به نفع دانشگاهوي  انجام تعهدات

طرف قرارداد مكلف است در پايان قرارداد نسبت به تخليه و تحويل محل اقدام نموده و هيچ گونه حق و امتيازي به هر نحـو   -5-13

 . در مورد محل مزبور نخواهد داشت و كليه حقوق مفروض يا احتمالي را از خود سلب مي نمايد
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ريال به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات تحويل  .........به مبلغ  ........ضمانتنامه بانكي به شماره  فقرهرارداد يك طرف ق -5-14

و پس از ارائه مفاصاحساب از واگذاركننده تا در پايان قرارداد در صورت حسن انجام كارهاي محوله به نحو مطلوب و تاييد نموده 

واگذاركننده  ،جتماعي نسبت به استرداد آن اقدام شود و در صورت عدم اجراي صحيح موضوع قرارداداداره دارايي و سازمان تامين ا

   .دخواهد بو از محل آنهر نوع خسارت وارده و نيز جبران  مجاز به ضبط جزء يا كل تضمين مذكور

  .الزامي است مناقصهرعايت شرايط  -5-15

د اعم از اينكه مربوط به اجراي قرارداد يا مربوط به تفسير يا تعبير هـر يـك از   در صورتي كه اختالفاتي بين طرفين پيش آي -5-16

بـدان رسـيدگي و نظـر آن بـراي     آئين نامه مالي معامالتي دانشگاه  94موضوع ماده مفاد و يا ساير اسناد و مدارك باشد كميسيون 

  .طرفين الزم االتباع خواهد بود

طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كيفي و كمي وي، نماينده و يا اگذار كنندهكه بر اساس گزارش كتبي و در صورتي -5-17

جريمه از رقـم  بعنوان در مرحله سوم سي درصد ،در مرحله دوم بيست درصد  ،كوتاهي و قصور داشته باشد در مرحله اول ده درصد 

و ضـمانتنامه حسـن انجـام    فسخ قرارداد را نده مي تواند در مرحله چهارم واگذار كن و قابل پرداخت به طرف قرارداد كسر مي گردد

  .نمايد تعهدات را به نفع بيمارستان ضبط

  .اين قرارداد در پنج ماده،يك تبصره و هفده بند،دو صفحه و سه نسخه تنظيم و تمامي نسخ از لحاظ اجرائي حكم واحد را داراست

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طرف قرارداد

 

  مسئول فني

  

  

 

  د دكتر بهشتيرياست بيمارستان امداد شهي

 

  مدير مالي  
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  " 22/10/1337 مورخ دولتي معامالت در مداخله منع قانون شمول عدم اعالم "

 

 بدينوسـيله )مزايـده /مناقصه براي دهنده پيشنهاد( ……………تكشر رسمي مجاز نماينده ذيل نندگانءكامضا / نندهك امضاء

 دولتـي  قراردادهـاي  و معامالت در دولت ارمندانك اخلهدم منع قانون در وركمذ وعيتممن مشمول فوق تكشر هك نمايد مي تاييد

 موضوع اين خالف چنانچه و)است شده امضاء و مهر و پيوست قانون عين(باشد نمي اساسي قانون 141 اصل و 1337 ديماه مصوب

 نمايـد  ضبط رايا سپرده تضمين شركت در مناقصه  نامه ضمانت و لغو را پيشنهاد هك دارد حق مناقصه گزار دستگاه برسد اثبات به

 خـالل  در فـوق  اظهـارات  خالف و نمايد امضاء را قرارداد چنانچه نمايد مي تاييد و قبول مناقصه برنده/ دهنده پيشنهاد همچنين.

 ذينفع و سهيم ردادقرا اين در هستند فوق قانون در وركمذ ممنوعيت مشمولكه  را افرادي چنانچه يا برسد اثبات به قرارداد مدت

 انجامحسن  نامه ضمانت و فسخ را قراردادكه  داشت خواهد حق مناقصه گزار دستگاه كند محول آنها به را كار از قسمتي يا و نمايد

 د،نماي اخذ )كتشر( دهنده پيشنهاد اين اموال از راكار  اجراي تاخير و قرارداد فسخ اثر در وارده خسارات و ضبط را برنده تعهدات

 حـين  در چنانچـه  شـود  مـي  متعهد دهنده پيشنهاد  اين .باشد مي ارزگ مناقصه دستگاه تشخيص با وارده خسارت ميزان تعيين

 از بيش يا %5 داراي كه كتشر كاءشر از يك هر يا تركش نندگانك اداره يا و نندگانك نظارت و بازرسان يا مديران قرارداد اجراي

 در آنهـا  منـافع  يـا  سرمايه يا سهام مجموع كه كتشر كاءشر از نفر چند چنانچه يا و باشند كتشر منافع يا سرمايه يا سهام 5%

 و مـديران  اقربـاي  از يك هر چنانچه نيز و گيرند قرار فوق قانون اول بند در كورمذ اشخاص جزء است% 20 از بيش يا %20 كتشر

 بـه  فـورا  را مراتب برسد دولتي سازمانهاي در رياست يا و كل مديريت يا معاونت يا وزارت سمت به كتشر سهامداران و بازرسان

 فوق مراتب دهنده پيشنهاد اين چنانچه و داشت خواهد را قرارداد فسخ حق مناقصه گزار دستگاه مواردي چنين در. برساند اطالع

 و ضبط نيز را قرارداد به مربوط هنام ضمانت بلكه نمايد فسخ را قرارداد دارد حق مناقصه گزار تنها نه نرساند اطالع به بالفاصله را

 مضافاً. نمايد وصول برنده/  دهنده پيشنهاد اموال از خود تشخيص به بنا را كار اجراي در تاخير يا و قرارداد فسخ از ناشي خسارات

 مستحق تخلف صورت در و دارد ملكا آگاهي فوق قانون در متخلفين تنبيهات و مجازاتها بر كه دارد مي اعالم دهنده پيشنهاد اين

 درجه وابستگان و نبوده دانشگاه يسهئر هيات و امناء هيات اعضاي جزء كه دنماي مي اقرار همچنين و، باشد مي مربوطه مجازاتهاي

 تصميم هرگونه گردد محرز امر اين خالف چنانچه.باشند نمي شركت سهامدار )ربراد و همسران،فرزندان،والدين،خواهر(نيزوي  يك

  .دنماي مي سلب خود از را اعتراضي گونه هر حق و بوده الجراا الزم دانشگاه

 

                                                                                     

                                   مهر و امضاء مناقصه گر و خانوادگي نام و نام
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  )مربوط به پاكت ج(برگه پيشنهاد قيمت

  

  :........................... مناقصه گر  نام

  

  

                                                              

  

  

  

  

  

  

  محل مهر و امضاء تعهد آور مناقصه گر                                                                                                                                       

  

  

  

  

  

 

 

  درصد سهم بيمارستان

  الصاز درآمد ناخ 

  )برنده مناقصه(سهم واگذارشونده درصد

  از درآمد ناخالص

    


