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١

 20و ماده  قانون برنامه چهارم توسعه 136و ماده  آئين نامه اجرايي آنو  تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قانون 88به استناد ماده        

 ،غير دولتي و ارائه خدمات بهداشتي و درمـاني بخش و به منظور توسعه مشاركت و ساير مقررات مربوطه آئين نامه مالي معامالتي دانشگاه 

محمـد  مركز آموزشي،پژوهشي و درمـاني  قسمتي از فضاي فيزيكي در نظر دارد ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار گاشدان

  :ط ذيل واگذار نمايد ايه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط برابر شرمشاركت برا از طريق  واسعي

و مشـاركت در تكميـل سـاختمان    جهت  واسعيمحمد وهشي و درماني آموزشي،پژ مركز فضاي فيزيكيقسمتي از  واگذاري:  موضوع -1 

و )طبق نقشه ها و مشخصات پيوست مورد تاييد دفتر فنـي (متر مربع  650حداقل  مساحتبه بخش راديوتراپي تاسيسات برقي مكانيكي 

تعلقات و منضمات از جمله آب ، برق به انضمام كليه م شتاب دهنده خطي درمانينصب و راه اندازي يكدستگاه اخذ مجوزهاي الزم و سپس 

    و ساير تجهيزات و تاسيسات مرتبط و دستگاههاي برودتي و حرارتيتلفن  گاز،،

  :مي باشدبا مشخصات ذيل  شونده بوده كه نوع دستگاهبا واگذار و تجهيزات مرتبط شتاب دهنده خطي درمانيتهيه و تامين دستگاه  -1-1

از هيات امناء صـرفه  توسط دانشگاه  electaشايان ذكر است كه دستگاه : )electa compact(الكتادستگاه شتاب دهنده خطي درماني * 

پرداخت شده و پرداخت مابه التفاوت آن به عهـده برنـده   نيز آن  )ريال 000/000/000/1(رياليك ميليارد جويي ارزي خريداري شده و مبلغ 

توسـط برنـده،از سـهم    بابت مابه التفاوت دسـتگاه  ه دانشگاه بوده كه مبالغ پرداختي ب لذا دستگاه و امتياز آن متعلقخواهد بود  واگذاري

  .مي گرددو پس از پايان قرارداد،دستگاه به دانشگاه واگذار خواهد شد ستهلك ماز كاركرد دستگاه در طول مدت قرارداد،درآمد دانشگاه 

  PTWتجهيزات دوزيمتري * 

  isogry يا  prowessهاي فوق  نرم افزار طراحي درمان يكي از عنوان* 

  و يا معادل آن از نظر كارايي فني  HIT3از نوع  cyrpaليزرهاي سيتي سيموالتور از شركت * 

  استابياليزرهاي درماني بيمار جهت انجام ثابت سازي وي در بخش راديوتراپي و سي تي اسكن* 

  .خواهد بود واگذاريرنده كليه هزينه هاي نصب و راه اندازي دستگاههاي فوق به عهده ب -1-2

  .نصب و راه اندازي ها بايد تاييديه سازمان انرژي اتمي و سازمان هاي مربوطه را داشته باشدعمليات كليه  -1-3

كه تكميل فضاي مورد نظر طبق  تحويل داده خواهد شد واگذاريابنيه و فضاي فيزيكي اجرا شده موجود طي صورتجلسه اي به برنده  -1-4

 واگذاريقبل از ارائه پيشنهاد در لذا متقاضيان مي بايست .مي باشد واگذاريبرنده عهده درمان و نظارت دفتر فني دانشگاه به  نظر معاونت

  .با مديريت بيمارستان از محل مورد نظر بازديد نمايندالزم در ساعات اداري طي هماهنگي ،

و ساير تاسيسات برقي و مكانيكي كه در محـل   واگذاريي توسط برنده مالكيت كليه فضاهاي موجود و نيز فضاهاي تكميلي و احداث -1-5

هيچگونه حقي نسبت به مـوارد مزبـور    واگذاريبرنده ) انقضاء مدت،فسخ،لغو(و پس از پايان قرارداد.نصب خواهد شد با دانشگاه مي باشد

  .نخواهد داشت

  .خواهد بود واگذاريبه عهده برنده .. .تعمير دستگاهها،تجهيزات،ابنيه و  نگهداري وكليه هزينه هاي  -1-6

  .را دارا مي باشد واگذارياقرار مي نمايد كه توانايي الزم از جمله مالي،فني و غيره جهت انجام موضوع  واگذاريمتقاضي  -1-7

ـ  موافقتو يا توسعه آن،منوط به )واگذاريعالوه بر دستگاه موضوع (نصب و راه اندازي دستگاه جديد -1-8 ا رعايـت مقـررات   دانشگاه و ب

  .خواهد بود مربوطه،امكانپذير بوده و به هر حال دانشگاه در رد يا قبول آن مختار

عدم وجـود منـع    و طرفين توافقكه در صورت بوده  شمسيسال كامل )8(راه اندازي دستگاهها حداكثر به مدت هشت از تاريخ : مدت -2

   .قابل تمديد خواهد بود با قيمت كارشناسي جديد،قانوني

) 9(ظرف مدت حداكثر نهاقدام و در اسرع وقت نسبت به پرداخت مابه التفاوت دستگاه موضوع واگذاري مي بايست  واگذاريبرنده : تبصره

 .اقدام نمايد واگذاريل فضاي مربوطه و نصب و راه اندازي دستگاههاي موضوع يتكمنسبت به ،ماه از زمان انعقاد قرارداد 

 واگذارشـونده كه است،قيد نموده ) پاكت پيشنهاد قيمت( جي است كه پيشنهاد دهنده در پاكت به ميزان:  سهم مشاركت طرفينمبلغ  -3

به همين منظـور طـرفين قـرارداد    .دهدامور مالي بيمارستان آنرا تحويل گواهي واريز نموده و مشترك به حساب  رادرآمد كل مكلف است 

حـق برداشـت از   واگذاركننـده  امضاء حسابدار بيمارستان و واگذارشونده مي نماينـد و  با  راديوتراپيويژه مشترك اقدام به ايجاد حساب 

                   پـس از دريافـت بـه حسـاب خزانـه معـين اسـتان واريـز         مزبـور كه سـهم   دداراز درآمد ناخالص حساب مذكور را به نسبت سهم خود 

  .طرفين مي باشد واگذارشونده از حساب مذكور با امضاءسهم برداشت  و.مي گردد
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٢

  .كمتر باشد%) 5(سهم واگذاركننده از درآمد ناخالص نبايد از پنج درصد: 1تبصره 

  .كليه كسور قانوني اعم از بيمه ، ماليات و غيره برعهده واگذارشونده مي باشد:2تبصره 

تفاده از محل را بجز انجام موضوع قرارداد همچنين حق اسبه غير ندارد  ئاًحق واگذاري محل را تحت هيچ عنوان كالً و جز واگذارشونده -4

  .مي باشد مركز آموزشي،پژوهشي و درماني واسعيامتياز فعاليت مربوطه منحصرا در اختيار . نخواهد داشت

 ....رفي و لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بيمارستان اعم از بستري و سرپايي و صمكلف است دارو و ملزومات پزشكي م واگذارشونده -5

   .ايدتامين نمبا هزينه خود  را 

مي باشد كه اين برنامه با توافق طرفين )در صورت نياز(يآنكالساعات ديگر بصورت و شب  8 اليصبح  8صبح  از ساعت در ساعت كار  -6

  .قابل تغيير خواهد بود

دم رعايت آن و چنانچه اين امـر موجـب   ندارد و در صورت ع واگذاركنندهرا بدون كسب مجوز از  محلحق تعطيل كردن  واگذارشونده -7

مطالبـات  محـل  مي تواند قرارداد را بطـور يكجانبـه فسـخ و خسـارات مربوطـه را از       واگذاركنندهگردد مربوطه اختالل در ارائه خدمات 

   .اخذ نمايد صالحهمراجع  مربوطه و يا از طريق تضمينهاي ،واگذارشونده

  .و اطالعات مورد نياز رئيس بيمارستان را تامين نمايد  آماردر هر زمان مكلف است  واگذارشونده -8

  .الزامي است  واگذارشوندهتوسط و مقررات نظارت بر درمان  عايت قوانين و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكير -9

  .كم مي باشندو كليه كاركنان تحت امر وي ملزم به رعايت مقررات اخالقي و اسالمي و ضوابط حا واگذارشونده -10

و شخص حقيقـي نيـز   بوده  شخص حقوقي طرف قرارداد بايد واجد صالحيت هاي فني و اخالقي الزم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني -11

تخصص مدرك تحصيلي معتبر،داراي ست بايمي  توسط آنها نيزيروهاي بكارگيري شده نو داراي صالحيت اخالقي و ساير شرايط الزم بوده 

  . برسد واگذاركنندهبه تاييد  صالحيت آنان بوده ومزبور ه الزم در امر خدمات و تجرب

   .نمايد معرفي واگذاركنندهو به  مي بايستي مسئولين فني شاغل در هر نوبت را با توجه به قوانين و ضوابط جاري تامين واگذارشونده -12

 الزامـي   واگذاركنندهسالمت جسم برخوردار باشند و ارائه كارت بهداشتي به از نمايد افرادي را بكار بگمارد كه تعهد مي  واگذارشونده -13

  . مي باشد 

. ندارند واگذاركنندهبا .... استخدامي و  ،بوده و هيچگونه رابطه اي از نظر حقوقي واگذارشوندهنيروهاي بكارگيري شده تحت مسئوليت  -14

   .مي باشد واگذارشوندهكارگيري شده به عهده لكرد نيروهاي بسئوليت حقوقي و كيفري ناشي از ارائه خدمات و عمم -15

و يـا   موضـوع قـرارداد  وي،محـل   كاركنان و واگذاركنندهمسئول جبران خساراتي است كه از جانب او و كاركنان وي به  واگذارشونده -16

قوقي و جزائي كاركنـان مـذكور در قبـال    مسئوليت هاي ح به نحو مذكور رافع واگذارشوندهبديهي است مسئوليت ،آيد مراجعين وارد مي 

  .اشخاص ثالث و مراجع قضايي نخواهد بود 

مـاه   تواند ضمن ابالغ اخطار كتبي و در صورت ادامه موضوع پس از يكمي  واگذاركننده ،قرارداد مفاددر صورت عدم اجراي هريك از  -17

را جهت جبران خسارات وارده بـه نفـع    واگذارشونده هاي اخذ شده ازضمانتنامه  مبلغ نموده ونسبت به فسخ قرارداد بطور يكجانبه اقدام 

   .اقدام نمايد صالحهو در صورت عدم كفاف از طريق مراجع  خود ضبط نمايد

 پرداخت هزينه هاي شونده بوده و نيزواگذاربر عهده  هگادانشطبق نظر دفتر فني  واگذارشدهمحل  هزينه هاي تعميرات اساسي و كلي -18

  . مي باشد  واگذارشوندهت وارده بر عهده اجزئي يا جبران خسار دن محل جهت نصب و راه اندازي دستگاه و ساير هزينه هايآماده كر

پرداخت نگرديده و در پايان مـدت و   واگذاركنندهبه يا حق كسب و پيشه و غيره بابت سرقفلي  واگذارشوندههيچگونه وجهي از سوي  -19

 .حقي نخواهد داشت  گونه موارداين در واگذارشوندهيا حين الفسخ 

 واگذاركننـده مي باشد و از اين حيـث   واگذارشوندهبه عهده ... و پاسخگوئي به كليه مسائل نظام پزشكي ، تعزيرات ، مسائل حقوقي  -20   

  .هيچگونه مسئوليتي ندارد

 .باشدبر اساس تعرفه دولتي مي بايست  واگذارشوندهخدمات ارائه شده توسط  -21

 مـي بايسـت   واگذارشونده تمديد، جهت وجود منع قانوني و براي تمديد قرارداد در صورت عدم توافق طرفين قرارداددر پايان مدت  -22

ه هيچ گونه تعهدي گادانشدر صورت عدم اقدام در مهلت مقرر،و  نسبت به تخليه و تحويل محل اقدام نمايد،ده روزپانزحداكثر ظرف مدت 

                   .اشته و مجاز است پس از تامين دليل،اموال مربوطه را به انبار بيمارستان يا محل ديگرمنتقل نمايدند واگذارشوندهبه قبال اموال متعلق در 
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٣

 .مي باشد  ندهكنواگذاربرعهده  هزينه آب و برق و گاز مصرفي -23

بـر عهـده   ...)و چـاپگر  ،ماننـد رايانـه  ( انواع ماشين هاي اداري  و...)و كمد.صندلي. انواع ميز( تامين ملزومات اداري مورد نياز تهيه و -24

 .است واگذارشونده

  .خواهد بود واگذارشوندهتهيه و تامين لباس فرم برابر دستورالعملها بر عهده  -25

  .مي باشد  واگذارشونده ياب و ذهاب به عهده هيه و تامين غذا و سرويس ات -26

 1337ماه  قانون اساسي و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي 141مي نمايد كه مشمول اصل  اعترافاقرار و پيشنهاد دهنده  -27

 افراد مشمول قوانين مذكورنبوده و تا پايان قرارداد از سهيم و ذينفع نمودن و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در معامالت دولتي 

حـق فسـخ    ،ضـمنا ضـبط مـي گردد   واگذارشوندهسپرده شده  تضمينمبلغ گرديده و خودداري مي نمايد در غير اينصورت قرارداد فسخ 

  .مي باشد واگذاركنندهبا قرارداد ل مدت بطور يكجانبه در طوبنا به داليل موجه قانوني قرارداد 

 .باشدمي  واگذارشوندهعهده  بربيمه آن تحت پوشش قرار دادن انواع و ايمني محل كار  وحفظ و حراست و نگهداري  -28

و  واگذارشدهبه محل عدم خسارت  و محل تحويل و تخليه و مبلغ قراردادپرداخت تضمين ، دهقمنع قرارداد جهت حسن انجام تعهدات -29

در ابتـداي  ) در مـدت قـرارداد  (سهم واگذاركننـده  مبلغ برآوردمعادل ده درصد يا تضمين هاي معتبر ديگر،ضمانتنامه بانكي ،امكانات آن

از جانـب   ) هـاي الزم  مفاصـا حسـاب  ارائه ( كامل مدت قرارداد پس از تسويه حساب پايان در كه شد خواهد اخذ گذارشوندهوااز  قرارداد

بـا   وو امكانات آن مربوطه و عدم خسارت به محل  محل تحويل و ليهخو ت واگذارشونده  حسن انجام تعهداتگواهي  صدور و واگذارشونده

 .دخواهد شمسترد رعايت ساير مقررات 

 .يلي نخواهد شدتعد گونه طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هيچ مبلغ پيشنهادي در -30

را تخليه و ضمن تسويه حسابهاي في مـابين و بـا    محل واگذارشدهو يا حين الفسخ  قراردادمتعهد است با انقضاي مدت  واگذارشونده -31

باشـد از عهـده    واگذارشوندهكه مربوط به استفاده  محلهر گونه عيب و نقص در تحويل نمايد و در صورت بروز  واگذاركنندهاخذ رسيد به 

و يـا   ذهوحاضر به پرداخت هزينه هاي مربوطه نباشد اين هزينه ها از محل مبلغ تضمين مـاخ  واگذارشوندهخسارات وارده برآيد و چنانچه 

    .خواهد شد وصول الح ذيصدر صورت عدم كفاف از طريق مراجع و  اخذ خواهد شد ساير مطالبات وي

  .مي باشد واگذارشوندهبه عهده محل موضوع قرارداد  ،تاسيساتي و غيرهم امور نظافتانجا -32

موظف است در اسرع وقـت و   واگذارشوندهدستگاه موضوع قرارداد خرابي يا عيبي پيدا شود، در صورتي كه در طول مدت قرارداد در -33      

بيشتر از يـك مـاه،   آن به مدت عدم تعمير خرابي دستگاه و در صورت .يا عيوب  اقدام نمايد رفع عيب ساعت نسبت به  48ثر ظرف حداك

  .جريمه از مبلغ قرارداد كسر خواهد شد نا، بعنوداشته يكسال اخيردر  راباالترين درآمد از ماهي كه % 20معادل 

  .الح در قرارداد براي طرفين الزم الرعايه مي باشدالحاقي در قرارداد الزم آيد بعد از الحاق و اص چنانچه اصالح و -34

سـپرده    0108883285006 به حسـاب شـماره   ريال 000/000/60 مبلغ واگذاريشركت در  بابت تضمينشركت كنندگان مي بايستي  -35

كه داراي اعتبار سه ماهه  نكيضمانتنامه با يكفقرهواريز نمايند يا شعبه مركزي سبزوار،بنام دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ملي ي بانك جار

  .ند نماي باشد ارائه

  :واگذاريمدارك الزم جهت شركت در  -36

  و يا ضمانتنامه بانكي واگذاريسپرده تضمين شركت در اصل فيش  شامل: پاكت الف *

ير آخرين تغييرات شركت اساسنامه و تصومصدق رونوشت  رسيده باشد،آور تعهد كه به امضاء و مهريافتي درشده  ءاسناد امضا: پاكت ب* 

در مـورد  ( و كارت معافيت دائم يا پايـان خـدمت   ملي و شناسنامهكارت  تصوير ،مدرك تخصصي مربوطهتصوير و  در روزنامه رسمي كشور

  ) اشخاص حقيقي

  .برسد بصورت مشخص كه مي بايستي به مهر و امضاي تعهد آور پيشنهاد دهندهمتقاضي پيشنهاد قيمت  :پاكت ج* 

امضاء تعهد آور شركت كننده بـوده و داخـل    مي بايستي داراي لفاف بندي محكم بوده و ممهور به مهر شركت و ياي مذكور كت هاپا -37

  .يك پاكت قرار داده شود

سـبزوار،بلوار   :نشانيبه  29/5/92مورخه  سه شنبهشركت كنندگان مي بايستي پاكت هاي پيشنهاد خود را تا پايان وقت اداري روز  -38

 .و رسيد دريافت نمايندتحويل  دبيرخانه مركزي،ه علوم پزشكي سبزوارگادانشحيدشهر،باالتر از پارك شهداي گمنام،پرديس تو
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  .شركت كنند گان ايجاد نخواهد كرد  ايمختار است و ارائه پيشنهاد هيچ گونه حقي را بر هادر رد يا قبول پيشنهاد دانشگاه-39

  .رده و يا مشروط و يا مبهم و مخدوش ترتيب اثر نخواهد دادفاقد سپ هايبه پيشنهاد دانشگاه-40

نسبت به ارائه تضـمين  به وي ) از طريق پست يا فاكس(روز پس از ابالغ دهظرف مدت برنده مكلف است  ،واگذارييجه پس از اعالم نت -41

برنده اول در صورتي كه ظرف  واگذاريكت در تضمين سپرده شر. انعقاد قرارداد اقدام نمايد و ساير مدارك الزم جهت حسن انجام تعهدات

ضـبط خواهـد شـد و    كننده واگذار نسبت به ارائه تضمين حسن اجراي تعهدات و انعقاد قرارداد اقدام ننمايد از طرف دستگاه مذكورمدت 

  .ين وي نيز ضبط خواهد شدقرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد، و برنده دوم نيز در صورتي كه همانند برنده اول اقدام نمايد، تضم

الزم االجرا بوده و شركت كننده نيز اقـرار بـه    واگذاري در اينمربوطه و ساير مقررات  ها كليه مفاد آئين نامه مالي معامالتي دانشگاه -42

  . آگاهي و رعايت مقررات مزبور مي نمايد

  

  

  

  

  ي درماني سبزواره علوم پزشكي و خدمات بهداشتگادانش :واگذاركننده ءمحل مهر و امضا

           

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

  :  پيشنهاد دهنده ءمحل مهر و امضا
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 ونه قراردادنم

 آقاي نمايندگي به علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار دانشگاه مابينفي قرارداد اين ..........ه مورخ صورتجلسه استناد به        

 شناسنامه شماره ...... فرزند ......... آقاي و طرف يك از شود مي ناميده واگذاركننده قرارداد اين در اختصار به كهمعاون درمان ..........

 ملزم طرفين و منعقد ديگر طرف از شود مي ناميده واگذارشونده قرارداد اين در ختصارا به كه............. نشاني به ................از صادره ...........

 .باشند مي آن نكاترعايت  به

 :  قرارداد موضوع )1ماده

تكميل فضاي  جهت موجود متعلقات با مركز آموزشي،پژوهشي و درماني واسعي در واقع مربع متر.... تقريبي مساحت به محلي واگذاري

 .است رسيده واگذارشونده تاييد و رويت به كه شتاب دهنده خطي درماني دستگاه اندازي راهو  نصب موجود و سپس

 .باشد مي واگذارشونده عهده به)  first hand( ولا دست شتاب دهنده خطي درماني دستگاه اندازي راه و نصب ، تهيه 1-1-

 .ندارد غير به و بصورت جزئي يا كلي عنوان چهي تحت رامربوط به قرارداد  محل واگذاري حق واگذارشونده -2- 1

 بيمارستان محل تا مبداء از نقل و حملپرداخت مابه التفاوت مبلغ خريد دستگاه،دستگاه،هاي مربوط به  مسئوليت و ها هزينه كليه -3- 1

 . باشد مي واگذارشونده برعهده ...و  نگهداري و نصب و

 :قرارداد مدت )2 ماده

 .بود خواهد سال ........مدت به...............لغايت  ...........مورخه از واگذاري مدت -1- 2

به مساحت (و ساختمان  تكميل فضا به نسبت ماه )9(نهظرف مدت  حداكثر قرارداد انعقاد زمان از بود خواهد ملزم واگذارشونده : تبصره

 پيش حوادث بجز،تاخير صورت در كه نمايد اقدام اديوتراپير بخش اندازي راه و دستگاه از برداري بهرهو نصب و  )مترمربع 650حداقل 

 پرداخت واگذاركننده به) ريال 000/000/1 (ريال  ونيميل يك مبلغ تاخير روز هر ازاي به بايد واگذارشونده)ماژور فورس(طبيعي نشده بيني

 .نمايد

 تمديد قابل اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري و ينطرف توافقبا  و،در صورت عدم وجود منع قانوني اتمام از پس قرارداد مدت- 2-2 

 . بود خواهد

  .مي باشدسهم واگذاركننده از درآمد ناخالص  درصد ........درصد سهم واگذارشونده و ..... :مبلغ سهم مشاركت طرفين :قرارداد مبلغ) 3ماده

 از حاصل درآمدهاي ار بيمارستان و واگذارشونده مي نمايند،با امضاء حسابد راديوتراپيطرفين قرارداد اقدام به ايجاد حساب ويژه  -1- 3

و واگذاركننده حق برداشت از حساب مذكور را در پايان هر ماه به نسبت سهم خود از  گردد مي واريز حساباين  به راديوتراپي بخش

برداشت سهم واگذارشونده از حساب  و.درآمد ناخالص دارد كه سهم مزبور پس از دريافت به حساب خزانه معين استان واريز مي گردد

  .مذكور با امضاء طرفين مي باشد

 سهم جاري هاي هزينه كسر از پسجزء درآمد دستگاه بوده و  دستيارانو  علمي كاركنان،هيات آموزش از حاصل درآمد -2- 3

 . دشبرداشت خواهد  واگذاركننده

 .باشد مي واگذارشونده عهده بر قرارداد اين به مربوط قانوني كسور كليه پرداخت -3- 3

 .داد خواهد انجام واگذارشونده با را الزم همكاري گر بيمه سازمانهاي با قرارداد عقد خصوص در واگذاركننده - 4- 3

 .آورد بعملرا  الزم مي بايست تمهيدات واگذارشونده... و سوزي آتشسيل،زلزله، قبيل از غيرمترقبه حوادث خصوص در -5- 3

 . نشود دستگاه روزانه كاركرد در كاهش باعث كه شود ريزي برنامه طوري بايد زماني نظر از آموزشي هاي اليتفع با ارتباط در -6- 3

 .بود خواهد واگذارشونده جانب از منتخب اپراتور  توسط منحصراً دستگاه با كاركردن -7- 3

ه عهده ب آن هاي هزينه و شود مي انجام ستريب بيماران براي واگذاركننده توافق و نظارت با بيمارستان مددكاري هاي تخفيف- 8- 3

  .دواگذاركننده خواهد بو

واگذارشونده مي بايست در خصوص نيازهاي اعتباربخشي و ساير قوانين و الزامات وزارت بهداشت و حوزه هاي مرتبط همكاري الزم  - 3-9 

  .را داشته باشد

 : انساني نيروي شرايط )4ماده

 : متخصص نيروهاي *
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  .يروي انساني كارشناس و متخصص بر عهده واگذارشونده استتامين ن- 4-1

 .است واگذارشونده عهده بر شرايط واجد فني مسئول تعيين -4-2

 : پشتيباني و فني نيروهاي- 4-3

طبق بسته خدمات (شرايط واجد) ... و خدمتگزار منشي، مانند( پشتيباني و)  ...و تكنسين و كارشناس مانند( فني نيروهاي تامين - 

 .است واگذارشونده عهده بر) پيوست

 ايجاد ازدحامي يا اختالل هيچگونه خدمات ارائه در كه باشد اي گونهه ب بايستي مختلف شيفتهاي در شده بكارگيري نيروهاي تركيب -

 .نشود

 :انساني نيروي عمومي شرايط*

 .برسد نشگاهدا تاييد به بايد شده معرفي نيروهاي و متخصصين اخالقي و فني علمي، صالحيت -

 از ناشي مسئوليتهاي كليه . باشند قرارداد انجام محل در خدمت ارائه جهت قانوني منع داراي نبايستي شده بكارگيري نيروهاي كليه -

 .باشد مي واگذارشونده بعهده امر اين

 .است واگذارشونده عهده بر )اختصاصي و عمومي از اعم( انساني نيروي جهت الزم آموزشهاي -

 تعهد:از قبيل ارتباطي هيچگونه موارد ساير و مزايا و حقوق دريافت نظر از و بوده واگذارشونده كاركنان شده بكارگيري افراد كليه -

 نحوه از اعم(اجتماعي تامين و كار قانون ضوابط و مقررات كليه رعايت به متعهد واگذارشونده و ندارند واگذاركننده با و غيره استخدامي

 .باشد مي آنان مورد در ...) و كار محيط بهداشت و ايمني طبضوا رعايت و رفاهي امور و بيمه مزايا، و حقوق پرداخت

 : اداري آالت ماشين و ملزومات -5 ماده

 بر ..). و چاپگر رايانه، مانند( اداري هاي ماشين انواع و...  وكمد  صندلي، ميز، انواع مانند(نياز مورد اداري ملزومات تامين و تهيه -5-1

 .است واگذارشونده عهده

 انجام جهت نياز مورد ...)و افزار نوشت نظير( غيرپزشكي لوازم ...) و فيلم دارو، انواع نظير( پزشكي مصرفي لوازم كليه تامين-5-2

 .نمايد رعايت را مربوطه استانداردهاي و مصرف نگهداري، به مربوط ضوابط گردد مي متعهد و بوده واگذارشونده عهده بر قرارداد موضوع

 ابتداي در كه.مي باشد واگذاركننده تعهدات از و گاز برق آب، جمله از جانبي امكانات و )با وضعيت موجود فعلي(فضاي اوليه تامين -5-3

وليكن لوله كشي آب ساختمان،سيم كشي برق،لوله كشي گاز به .شد خواهد داده تحويل واگذارشونده به اي صورتجلسه طبق قرارداد

 .ه و با هزينه واگذارشونده مي باشدعهد

 با نمايد مي خارج يا و منتقل شده واگذار محل به قرارداد مدت طي در كه را اموالي يا تجهيزات گونه هر بايستي مي واگذارشونده :تبصره

 .دهد انجام دولتي اموال مقررات رعايت

 نگهداري و تعمير : 6 ماده

 هزينه همچنين و دستگاه نياز مورد ملزومات ديگر و يدكي قطعات و لوازم تهيه و نگهداري ، تعمير به مربوط هاي هزينه كليه- 1- 6

 .باشد مي واگذارشونده عهده به قرارداد مدت طول در هاي مورد نياز بخش درماني و سي تي اسكناستابياليزرو   upsنصب

 مسئوليتي رابطه اين در واگذاركننده و باشد مي هواگذارشوند عهده به محل تجهيزات و دستگاهها نگهداري و حفظ مسئوليت -2- 6

 . ندارد

 :سايرشرايط

 بيمارستان نياز پاسخگوي نتواند نظر مورد دستگاه كه باشد حدي به قرارداد مدت طول در تكنولوژي پيشرفتهاي كه صورتي در - 7 ماده

 باشد بيمارستان و بيماران نياز كننده رفع كه حدي هب را دستگاهواگذاركننده ، اعالم و تشخيص صورت در است ملزم واگذارشونده باشد

 . دهد ارتقاء

 نظارت مقررات پزشكي، آموزش و درمان بهداشت وزارت استانداردهاي فني، شرايط قرارداد اجراي در است متعهد واگذارشونده -8 ماده

 .نمايد رعايت را اتمي انرژي سازمان و درمان بر

 همواره لكن است آزاد مراجعين ساير پذيرش به نسبت و بوده بيمارستان داخل بيماران يوتراپيراد به موظف واگذارشونده -9 ماده

 .بود خواهد بيمارستان بيماران با اولويت
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 .نمايد رعايت بيماران امور انجام در را كار محل اسالمي شئون و اداري مقررات است مكلف واگذارشونده - 10 ماده

 از و دننماي حفظ را بيماران و بيمارستان پزشكي غير و پزشكي اطالعات كليه كاركنانش و خود گردد مي متعهد واگذارشونده -11 ماده

 عهده به آن قانوني مسئوليت بند اين رعايت عدم درصورت بپرهيزند بيمارستان، رييس دستور و هماهنگي بدون آن كردن فاش

 .باشد مي واگذارشونده

مي باشد كه اين برنامه با توافق )در صورت نياز(يآنكالساعات ديگر بصورت و شب  8 اليصبح  8صبح  از ساعت ساعت كار در  -12 ماده

  .گردد مي تعيين سال در روز down time)  (20  دستگاه تعطيلي زمان اكثر حد اينكه ضمن.طرفين قابل تغيير خواهد بود

رابي يا عيبي پيدا شود،واگذارشونده موظف است در اسرع وقت در صورتي كه در طول مدت قرارداد در دستگاه موضوع قرارداد خ : تبصره

در صورت خرابي دستگاه و عدم تعمير آن به مدت بيشتر از يك ماه، .يا عيوب  اقدام نمايد ساعت نسبت به رفع عيب  48ثر ظرف و حداك

 .رارداد كسر خواهد شد، بعنوان جريمه از مبلغ قداشته در يكسال اخير راباالترين درآمد از ماهي كه % 20معادل 

 يا و مدت پايان در و نگرديده پرداخت واگذاركننده به يا حق كسب و پيشه سرقفلي بابت واگذارشونده سوي از وجهي هيچگونه - 13 ماده

 . داشت نخواهد حقي خصوص اين در واگذارشونده الفسخ حين

 ذيصالح مراجع در قرارداد مدت طول در نيروها عملكرد از اشين كيفري و حقوقي اي، حرفه مسئوليت امور كليه به پاسخگوئي - 14 ماده

 البته. ندارد مسئوليتي هيچگونه واگذاركننده حيث اين از و باشد مي واگذارشونده عهده به ...و حكومتي تعزيرات پزشكي، نظام قبيل از

 .باشد نمي افراد شخصي مسئوليتهاي رافع امر اين

دانشگاه و با رعايت مقررات  موافقتو يا توسعه آن،منوط به )عالوه بر دستگاه موضوع واگذاري(جديد نصب و راه اندازي دستگاه - 15 ماده

 .مربوطه،امكانپذير بوده و به هر حال دانشگاه در رد يا قبول آن مختار خواهد بود

 عدم بنمايد را يا ترخيص آن و برداري بهره پروانه اخذ جهت مكاتبات خصوص در الزم همكاري نمايد مي تعهد واگذاركننده -16 ماده

مركز آموزشي،پژوهشي و  نام به برداري بهره پروانهو دانشگاه متعلق به مالكيت دستگاه (است واگذارشونده مسئوليت رافع مجوز اخذ

  )بود خواهد درماني واسعي

 كامال را دولتي بخش در زشكيپ آموزش و درمان،بهداشت وزارت سوي از شده اعالم هاي تعرفه است مكلف واگذارشونده -17 ماده

 .نمايد رعايت

 كارشناسي قيمت و طرفين توافق با )تمديد يا(قرارداد پايان در باشد مي واگذارشونده به متعلق كه تجهيزاتي و دستگاهها كليه -18 ماده

 . باشد مي وي با آنها مورد در گيري تصميم و بوده واگذارشونده اموال جزو اينصورت غير در بود خواهد واگذاري قابل واگذاركننده به

 .مي باشدعلوم پزشكي سبزوار ،دانشگاه دستگاه قانوني صاحب و مالك كه دنماي مي اقرار واگذارشونده - 19 ماده

 .باشد مي واگذارشونده بعهده قرارداد موضوع محل ...،تاسيسات و نظافت امور انجام - 20 ماده

 يك بابت اين از و نمايد اقدام محل تحويل و تخليه به نسبت است مكلف واگذارشونده ، خالفس حين يا قرارداد مدت پايان در - 21 ماده

  مسترد وي به محل تحويل و تخليه از پس الفسخ حين يا قرارداد مدت پايان در كه خواهد شد اخذ واگذارشونده از معتبر تضمين فقره

 .خواهد شد

 هب واگذارشونده ، آيد وارد بيمارستان وسايل و ساختمان محل به خساراتي ذارشوندهواگ نيروهاي يا تقصيرقصور اثر در چنانچه - 22 ماده

 . بود خواهد وارده خسارات جبران به مكلف واگذاركننده تشخيص

 ديماه مصوب دولتي معامالت در دولت كاركنان مداخله منع قانون و اساسي قانون 141 اصل مشمول بايستي نمي واگذارشونده- 23 ماده

 .نكند ذينفع و سهيم قرارداد در را الذكر فوق قانون در مذكور اشخاص وجه هيچ به قرارداد مدت طول در است متعهد و بوده  1337

 گروه مختلف دانشجويان و فلوها و تخصصي دستياران علمي، هيات اعضاي براي )راديوتراپي( بخش اين از آموزشي استفاده -24 ماده

 .بود خواهد همكاري به ملزم واگذارشونده و بوده بالمانع وتراپيرادي هاي بخش ساير مانند پزشكي

آئين نامه مالي معامالتي  94كميسيون ماده  طريق از اول درجه در موضوع قرارداد اين اجراي در اختالف بروز صورت در - 25 ماده

 در است بديهي .شد خواهد فصل و لححوزه قضائي شهرستان سبزوار  قضايي مراجع طريق از حصول نتيجه عدم صورت دردانشگاه و 

 .بود خواهد قرارداد مفاد برابر تعهدات اجراي به ملزم واگذارشونده اختالف رفع مدت

 .باشد مي بيمارستان به دستگاه ورود زمان در گمرك سبز برگ مانند دستگاه ورود قانوني مدارك ارائه به ملزم واگذارشونده -26 ماده
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 .باشد نمي تعديلي هيچگونه مشمول و بوده ثابت قرارداد مدت يط در قرارداد مبلغ -27 ماده

 نزدكه  هگرديد اخذ.....  شماره به ريال.....  مبلغ به يتعهدات انجام حسن تضمين قرارداد انعقاد زمان در واگذارشونده از -28 ماده

و در صورت ورود خسارت .مي گردد مسترد وي به زمال هاي حساب تسويه ارائه از پس قرارداد مدت پايان در و ماند مي باقي واگذاركننده

 .،تمام يا قسمتي از آن به نفع واگذاركننده ضبط خواهد شدطبق مفاد قراردادو عدم انجام تعهدات 

 به كتبا را مراتب بايد واگذارشونده نشاني تغيير صورت در و است شده قيد قرارداد مقدمه در كه است همان طرفين اقامتگاه -29 ماده

 نشاني اين به ارسالي مكاتبات كليه و بوده قانوني اقامتگاه ،قرارداد اين در مندرج اقامتگاه اعالم، عدم صورت در.نمايد اعالم اگذاركنندهو

  .خواهد شد تلقي شده ابالغ

               از قرارداد را كه جزئي  واگذاريو شرايط واگذارشونده مي بايست در انجام موضوع قرارداد مفاد بسته خدمتي پيوست  -30ماده 

 .مي باشد،رعايت نمايد

 و گرديده امضاء و تنظيم )معاونت درمان (دانشگاه علوم پزشكي سبزوار محل در نسخه چهار در و ......تاريخ در ماده 30در قرارداد اين

  .است واحد حكم در نسخ از يك هر اعتبار

  

  

  

  هداشتي درماني سبزوار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ب:واگذاركننده      

  معاون درمان، .................به نمايندگي       

  

  

  

  

  ..................واگذارشونده،       
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  "مركز آموزشي،پژوهشي و درماني واسعي  راديوتراپيبسته خدمات واحد  "

  

  :كه اين تجهيزات شامل بايد توسط طرف قرارداد تامين گردد   راديوتراپيكليه تجهيزات 

  :بوده و مي بايست حداقل قابليتهاي ذيل را داشته باشد  electa compactمدل  شتاب دهنده خطي درمانييك دستگاه  - 1

* UPS  120با توان)KVA(  

  )Pacs(سيستم پكس  *

  ايميجر ليزري *

  رنگي) كاغذي ( پرينتر ليزري  *

*  D.C شوك  

  

  : نحوة كار 

  .دسته مي باشند سه  يراديوتراپبيماران 

مي بايست طبق تعرفه مصوب وزارتخانه در  راديوتراپيشامل بيماران بستري در بخشهاي بيمارستان مي باشد كه هزينه هاي : دسته اول

  . ثبت گرديده و ضميمه پرونده شود راديوتراپي برگه هاي درخواست 

ة دانشگاه علوم پزشكي سبزوار مي باشد كه براي اين گروه مي بايست تعرفه شامل بيماران اعزامي از ساير بيمارستان هاي تابع: دسته دوم

مصوب در برگه قيمت جداگانه ثبت گرديده و يك نسخه از برگه قيمت و برگه درخواست جهت دريافت هزينه ها در بخش نگهداري شود و 

  .دريافت گردد درآخر هر ماه طبق ليست به بيمارستان هاي مورد نظر ارسال گرديده و هزينه ها 

مي باشند كه )اعم از درمانگاه، بيمارستان و مطب هاي خصوصي سطح شهر و حتي شهرهاي مجاور ( شامل بيماران سرپايي :  دسته سوم

  .   قسمت اعظم كار را تشكيل مي دهد 

     عرفه بيمارستاني از بيمار دريافتاين بيماران شامل بيماران آزاد و بيمه مي باشند،هزينه بيماران آزد طبق نرخ تعيين شده به صورت ت

  . از بيماران بيمه طبق تعرفه هاي مصوب و قرارداد بيمه اي كه با بيمارستان دارند فرانشيز دريافت مي گردد . مي گردد 

آب و فاضالب،  ،)ره(بيمه خدمات درماني، نيروهاي مسلح، تأمين اجتماعي، كميته امداد امام خميني : بيمه هاي طرف قرارداد عبارتند از

  توزيع نيروي برق، بيمه ايران، بانكها 

به صورت تعرفه از بيمار گرفته شده و در آخر ماه نسخ بيمه جمع آوري شده و به حسابداري ارسال گرديده و سپس ) سهم بيمار ( فرانشيز 

  . از اين طريق به سازمانهاي بيمه گر ارسال مي گردد 
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   ظايف راديولوژيستبسته خدمات و شرح و

  

  

  بطور فعال   30/13لغايت  30/7حضور در شيفت صبح از ساعت ) 1 

  ريپورت كليشه هاي انجام شده اعم از سرپايي و بستري ) 2

  حضور جهت انجام سي تي اسكن هاي تزريقي در شيفت صبح و عصر و آنكال ) 3

  ري مهر و امضاء نمودن كليه نسخ بيمه و برگه هاي درخواست بست) 4

  درخواست دارو جهت بيماران سي تي اسكن تزريقي ) 5

  قبول مسئوليت فني و مسئوليت عوارض ناشي از تزريق ماده حاجب به بيماران ) 6

  
 

  شرح وظايف كارشناس راديولوژي

  

الي  30/19و شيفت شب از ساعت  30/19الي  30/13و شيفت عصر از ساعت  30/13الي  30/7حضور در شيفت هاي صبح از ساعت  - 1

  نيمه شب و نيز پوشش آْنكال در غير از ساعات ياد شده  30/12

  درخواستي با هماهنگي با راديولوژيست بخشراديوتراپي هاي انجام كليه  - 2

  چكاپ روزانه دستگاهها و اطمينان از سالمت كاركرد آنها - 3

يل كليشه ها و نحوة برخورد با بيماران طبق مفاد منشور نظارت و كنترل بر كار منشي بخش جهت نوبت دهي ، پذيرش نسخ بيمه ،تحو -4

  حقوق بيماران و طرح تكريم  ارباب رجوع

  نظارت بر كار خدمات جهت انجام وظايف محوله به نحو مطلوب -5

  هماهنگي با بخشها جهت پذيرش دادن  به بيماران بستري و آمادگي دادن به بيماران در صورت نياز - 6

  كمبودهاي بخش و درخواست مواد و لوازم و تجهيزات مورد نيازبرآورد نيازها و  -7

  گرفتن شرح حال از بيمار يا همراه ايشان و برقراري ارتباط مناسب عاطفي با بيمار جهت كاهش استرس و اضطراب  بيمار - 8

  

 شرح وظايف منشي بخش

 

  رشناس در يكي از رشته هاي پيراپزشكي يا پرستاري  كاردان و يا كا"حداقل تحصيالت ديپلم تجربي و ترجيحا)الف : شرايط احراز 

سال تجربه كار در بخشهاي تشخيصي يا  درماني  2داراي حداقل ) مسلط به تايپ فارسي و انگليسي و آشنا به اصطالحات پزشكي  ج ) ب 

  داراي حسن خلق و روابط عمومي باال) تسلط كافي بر قوانين و ضوابط بيمه هاي درماني  ه ) د 

  ليست نمودن نسخ بيمه و تنظيم آن مطابق قوانين ادارات بيمه گر - 1: يف وظا

  نوبت دهي به بيماران - 2

  راديوتراپيتايپ گزارش كليشه هاي  - 3

  تحويل كليشه به بيماران و بخش ها -4

  پذيرش بيماران سرپايي و بستري -5

  بايگاني كليشه ها و تحويل كليشه از بايگاني به متقاضيان - 6

  نگي با پرسنل و پزشك بخش در كليه امور محولههماه -7

ارائه آمار فعاليت هاي بخش اعم از تعداد مراجعين سرپايي و  - 8  بستري و تعداد كليشه مصرفي
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  پيشگيري و كاهش كسوريمه و بكارگيري تمهيدات الزم جهت بررسي وضعيت كسور ب - 9

  
 

  شرح وظايف نيروهاي خدماتي بخش

  

  ستشوي كامل بخش و سرويسهاي بهداشتي بصورت روزانهنظافت و گردگيري و ش - 1

  نظافت و گردگيري دستگاهها بصورت روزانه - 2

  راديوتراپيآماده سازي بيمار جهت انجام  - 3

  و بالعكس       راديوتراپي كمك به نقل و انتقال بيماران  بستري از تخت  و يا  برانكارد  به تخت  -4

  ذيرايي از پرسنل و ميهمانانآماده كردن چاي  و صبحانه و پ -5

  هماهنگي و امربري كامل از پرسنل و پزشك  بخش و انجام كليه امور محوله  از سوي ايشان - 6

  

  

  راديوتراپي زمان فعاليت بخش

  

  30/13الي   30/7صبح  از ساعت  - 1

  30/19الي   30/13عصر از ساعت  - 2

  صبح    30/7بامداد  الي   30/00آنكال  از ساعت   - 3

  .بسته به شرايط در صورت نياز شيفت شب اضافه مي گردد: شب - 3

  .ساعات كار بايد منطبق با قوانين كاري سازمان انرژي اتمي براي پرتوكاران گروه الف باشد*
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  " وهشي و درماني واسعيراديوتراپي مركز آموزشي،پژچك ليست ارزشيابي خدمات " 
 

سه   شرح فعاليت  رديف

ماهه 

  اول

سه 

ماهه 

  دوم

سه 

ماهه 

  سوم

سه 

ماهه 

  چهارم

  امتياز

            آيا راديولوژيست به موقع در بخش حاضر مي شود؟   1

            رضايت دارد؟راديوتراپي آيا پزشك درخواست كننده از كليشه هاي   2

            سالمي مي باشد؟ا نآيا رفتار پرسنل با بيمار مطابق شئو  3

            رضايت دارد؟ راديوتراپيآيا بيمار از رفتار پرسنل   4

            آيا تجهيزات موجود متناسب با نياز بيماران مي باشد؟  5

            آيا موازين بهداشتي در بخش رعايت مي گردد؟  6

            آيا راديولوژيست و پرسنل بخش با مقررات بيمارستان و بخشها هماهنگ هستند؟  7

            خدمات دريافت مي كنند؟راديوتراپي آيا كليه بيماران مراجعه كننده به بخش   8

            آيا نسخ بيمه مطابق با مقررات ادارات بيمه گر پذيرش مي شوند؟  9

            آيا نسخ بيمه به موقع در آخر هر ماه به امور مالي تحويل مي گردد؟  10

            تعرفه هاي دولتي دريافت مي گردد؟ برابر راديوتراپيآيا هزينه هاي   11

            آيا دريافت هزينه و فرانشيز از طريق تعرفه بيمارستان صورت مي گيرد؟  12

قبل از شروع كار به بيمار داده  راديوتراپيآيا آگاهي الزم نسبت به چگونگي انجام   13

  مي شود؟ 

          

            ام مي گردد؟درصورت خرابي دستگاهها رفع نقص در اسرع وقت انج  14

حضور پرسنل و پزشك راديولوژيست در زمان آنكالي در اسرع وقت انجام مي   15

  گيرد؟

          

            نكات ايمني و حفاظت در برابر اشعه رعايت مي گردد؟  16

            عالئم و تابلو هاي هشداردهنده نسبت به خطرات اشعه در بخش استفاده مي گردد؟  17

استفاده  راديوتراپيسربي جهت حفاظت همراه بيمار در اتاق  از شيلدهاي محافظ  18

  مي گردد؟

          

            داروهاي اورژانس و ترالي اورژانس استاندارد در بخش موجود است؟   19
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  22/10/1337 مورخ دولتي معامالت در مداخله منع قانون شمول عدم اعالم

 

 تاييـد  بدينوسيله)واگذاري براي دهنده پيشنهاد( ……………….…تكشر رسمي مجاز نماينده ذيل نندگانءكامضا / نندهك امضاء

 ديماه مصوب دولتي قراردادهاي و معامالت در دولت ارمندانك اخلهدم منع قانون در وركمذ ممنوعيت مشمول فوق تكشر هك نمايد مي

 لغو را پيشنهاد هك دارد حق واگذاركننده دستگاه دبرس اثبات به موضوع اين خالف چنانچه و باشد نمي اساسي قانون 141 اصل و 1337

 را قـرارداد  چنانچه نمايد مي تاييد و قبول برندهيا  دهنده پيشنهاد همچنين. نمايد ضبط را واگذارييا سپرده شركت در  نامه ضمانت و

 فوق قانون در وركمذ ممنوعيت مشمول كه را افرادي چنانچه يا برسد اثبات به قرارداد مدت خالل در فوق اظهارات خالف و نمايد امضاء

 قراردادكه  داشت خواهد حق واگذاركننده دستگاه كند محول آنها به را كار از قسمتي يا و نمايد ذينفع و سهيم قرارداد اين در هستند

 پيشـنهاد  ايـن  اموال از راكار  اجراي تاخير و قرارداد فسخ اثر در وارده خسارات و ضبط را برنده تعهدات انجام نامه ضمانت و فسخ را

 شود مي متعهد دهنده پيشنهاد  اين .باشد مي واگذاركننده دستگاه تشخيص با وارده خسارت ميزان تعيين د،نماي اخذ )كتشر( دهنده

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

 در آنها منافع يا سرمايه يا سهام مجموع كه كتشر كاءشر از نفر چند چنانچه يا و باشند كتشر منافع يا سرمايه يا سهام %5 از بيش يا

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

 در. برساند اطالع به فورا را مراتب برسد دولتي سازمانهاي در رياست يا و كل مديريت يا معاونت يا وزارت سمت به كتشر رانسهامدا و

 اطـالع  به بالفاصله را فوق مراتب دهنده پيشنهاد اين چنانچه و داشت خواهد را قرارداد فسخ حق واگذاركننده دستگاه مواردي چنين

 فسـخ  از ناشـي  خسارات و ضبط نيز را قرارداد به مربوط نامه ضمانت بلكه نمايد فسخ را قرارداد دارد حق دهواگذاركنن تنها نه نرساند

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

 و، باشد مي مربوطه مجازاتهاي مستحق تخلف صورت در و دارد ملكا آگاهي فوق قانون در متخلفين تنبيهات و مجازاتها بر كه دارد مي

ـ  مـي  اقـرار  همچنـين   اينجانـب  يـك  درجـه  وابسـتگان  و نبـوده  دانشـگاه  يسـه ئر هيـات  و امنـاء  هيـات  اعضـاي  جـزء  كـه  دنماي

 هرگونـه  گـردد  محـرز  امـر  اين خالف چنانچه.باشند نمي.......... ................ شركت سهامدار )ربراد و همسران،فرزندان،والدين،خواهر(نيز

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

  

  

  و مهر و امضاء متقاضي )م شركتو يا نا(خانوادگي نام و نام                                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 "واسعيمحمد مركز آموزشي،پژوهشي و درماني  راديوتراپي بخش اندازي در راه مشاركت شرايط " 
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  )مربوط به پاكت ج(برگه پيشنهاد قيمت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ريال مي باشد........ .................................هزينه تكميل و تجهيز فضاي موجود به ميزان *

                                                                                                            

  

  

  :........................... متقاضي و مهر و امضاء  نام                                                                                                                        

  

  

                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دانشگاهدرصد سهم 

  از درآمد ناخالص 

  )برنده(سهم واگذارشونده درصد

  از درآمد 

    


