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قانون تنظيم برخي از مقررات مالي  88به استناد ماده  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار دانشگاه :موضوع مناقصه  )الف  

تعدادي از خدمات بخشي از ارائه در نظر دارد خدمات كشوري و ساير مقررات مربوطه مديريت قانون  24،ماده و آئين نامه اجرائي آن دولت

مـورد نيـاز   كه تعداد نيـرو و مـدرك   پيوست  وظايف شرح  و به شرح جدول (،خدمات آزمايشگاه و روان شناس بالينيبهداشتيخانه هاي 

به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و داراي مجوز صالحيت  و مدرك مرتبط از مراجع  از طريق خريد خدمتخود را )پيوست مي باشد

  :واگذار نمايد ذيلذيربط با شرايط 

  :مناقصهشرايط  )ب

رضـايت از  صـالحديد واگذاركننـده و   ،كه در صـورت نيـاز و   مي باشدبه مدت يكسال كامل شمسي  ،واگذاري زماناز : مدت واگذاري  -1

قابل تمديد  88مبلغ تعيين شده توسط ستاد اجرائي ماده يك سال ديگر و با )حداكثر(براي مدتو عدم منع قانوني عملكرد واگذارشونده 

  .بودخواهد 

مـي بايسـت    اشخاص حقوقي،ضمنا باشند مرتبط و مدرك معتبر ومربوطه  در امورالزم  صالحيتكنندگان بايستي داراي كليه شركت  -2

  .باشند تاييد صالحيت از مراجع مربوطه بوده و داراي گواهي شركت بهداشتي درمانيبصورت 

حـق شـركت در مناقصـه را ندارنـد و در      ك مورد نياز طبق جدول پيوست،مدرو نيز افراد داراي مدرك تحصيلي باالتر از دانشجويان  -3

برنده مناقصه در حين قرارداد محرز گردد و يا در مدت قرارداد شخص مزبور در و يا داشتن مدرك تحصيلي باالتر صورتي كه دانشجو بودن 

و واگـذار كننـده مـي توانـد بـا برنـده       .خواهد شد و تضمين حسن انجام تعهدات وي ضبطدانشگاه قبول شود،قرارداد بطور يكجانبه لغو 

  .قرارداد منعقد نمايد) ذخيره(دوم

نيروهاي منتخب بايستي داراي صالحيت اخالقي و ديني و سالمت جسماني و رواني و معتقد به نظام جمهـوري اسـالمي باشـند و در      -4

  .موارد اختالف، تشخيص واگذار كننده حجت خواهد بود

از قبيـل عـدم سـوء     ، جهت صدور گواهي هـاي الزم  دانشگاهواگذار شونده قبل از شروع به كار به گزينش و حراست در صورت لزوم ، -5

  .معرفي مي گردد ...پيشينه،عدم اعتياد و

  .ميزان تحصيالت نيروها و نوع مدرك آنها مي بايست مطابق با اسناد پيوست باشد -6

، پيش بند و غيره بر عهده واگذار شونده بوده و دسـتگاه  روپوش نظير اياب و ذهاب ، لباس، قرارداد،كليه امكانات رفاهي در تمام مدت  -7

  .گونه تعهدي از نظر مسائل ياد شده نخواهد داشت واگذار كننده  هيچ

مكلف است فهرست اسامي و مشخصات كامل نيروها را همراه بـا دو قطعـه عكـس و    )شخص حقوقي(قبل از شروع بكار واگذار شونده -8

  .اشخاص حقيقي نيز مي بايست مدارك مذكور را ارائه نمايند.تصوير شناسنامه و مدرك تحصيلي به واگذار كننده ارائه نمايد

بـر عهـده وي    و غيرهو ورود هرگونه خسارات جاني و مالي بوده  واگذار شونده با وسايل و تجهيزات شخصي مرتبط با ايمني كار  تامين -9

  .استفاده  از وسايل ايمني مي باشدخواهد بود و وي ملزم به 

ساعت پس  48، وي مكلف است ظرف )شخص حقوقي(اي منتخب واگذارشوندهدر صورت عدم رضايت واگذار كننده از هر يك از نيروه -10

  .اقدام نمايد و پس از تاييد واگذاركننده ذيصالح ديگري فرد معرفي باوي جايگزيني از ابالغ كتبي بدون هيچگونه عذر و توجيهي نسبت به 

از واگذارشوندگان كه براي اجراي موضوع قرارداد انتخاب مي شوند نبايد از حيث قانون خـدمت وظيفـه و غيـره ممنوعيـت      يكهيچ -11

  .خواهد بود خود آنانمسئوليت ناشي از اين امر به عهده  ،اشتغال داشته باشند

موضوع منع مداخله كارمندان دولـت در معـامالت    1337مصوب دي ماه  اقرار مي نمايد كه مشمول قانون متقاضي شركت در مناقصه -12

از قبيـل  (نفع نمودن آنان خودداري مي نمايـد نمي باشد و تا پايان قرارداد از سهيم و ذي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي

 دانشگاهحسن انجام تعهدات وي به نفع  تضمينغو و قرارداد ل ،در غير اينصورت به محض اطالع )و غيره كارمندان دولت و نيروهاي طرحي

  .و كليه مسئوليتهاي ناشي از آن به عهده وي خواهد بود.جهت جبران خسارات ضبط مي گردد

  .واگذارشوندگان بايستي قبل از ارائه پيشنهاد ، قيمت و جوانب امر را در نظر گرفته و با بررسي كامل و دقيق اقدام نمايند -13

  .افزايش و يا كاهش دهد% 25قرارداد را تا  حجماگذاركننده مي تواند موضوع و دستگاه و -14

مبرا   هيچگونه تعهد استخدامي و دعاوي در محاكم نسبت به واگذارشوندگان نداشته و از هرگونه مسئوليتي در اين مواردواگذاركننده  -15

  .نجام مي گيرد از شمول قوانين كار و تامين اجتماعي خارج استبه دليل اينكه موضوع مناقصه توسط شخص برنده مناقصه ا و مي باشد
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  .به غير ندارد و يا بنحو اشاعه واگذارشونده حق واگذاري موضوع قرارداد را كالً و جزئاً -16

يـا   و )اشخاص حقيقـي (و شخص واگذارشونده)در خصوص اشخاص حقوقي(هرگونه حادثه كه براي نيروهاي تحت نظارت واگذارشونده -17

 مكلف به پاسخگويي به مقامات ذيصالح بوده و واگذاركننده هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه نـدارد  واگذارشوندهاشخاص ثالث پيش آيد 

كليه  شخص حقوقي بايد نمايد وحوادث يا مسئوليت ناشي از كار بيمه  و موارد را در برابر حوادث خود هستند كه مكلفگان واگذارشوند لذا

 .مالي و اداري و كارگري را در مورد آنان به اجرا بگذارد و واگذار كننده در اين زمينه در قبال نيروي انساني مسئوليتي ندارد بخشنامه هاي 

  .كليه كسور قانوني اعم از ماليات و غيره برعهده واگذارشونده مي باشد -18

 قوانين و مقررات مرتبطتعلق به نيروهاي خود را بر اساس متعهد است كليه حقوق و مزاياي و حق بيمه م) شخص حقوقي(واگذارشونده -19

  .به عهده واگذارشونده خواهد بودطه پرداخت نمايد و كليه تعهدات پرسنلي مربو

خسـاراتي متوجـه تجهيـزات     )شـخص حقـوقي  (وي نيروهاي تحت پوشـش  و يا) شخص حقيقي(ذارشوندهگوا در صورتي كه از سوي -20

ه واگذاركننده گردد ، واگذارشونده موظف به جبران خسارت بوده و واگذاركننده در ايـن زمينـه حـق دارد    تأسيسات و لوازم اداري و غير

  .تضمينات وي كسر نمايد و وي حق هيچگونه اعتراضي را ندارد خسارات خود را از مطالبات و

  .نخواهد بودمبلغ قرارداد منعقده در تمام طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هيچگونه تعديلي  -21

 000/200/3(    هـزار ريـال   دويستميليون و  سهمبلغ حداقل  )و آزمايشگاه و روان شناس( براي هر خانه بهداشتمبلغ پايه مناقصه  -22

مربوطه تـا خانـه    از مركز شهرستانو فاصله  ،همچنين به ازاء دوريشده است تعيين )ريال 000/000/4(ريال  چهار ميليون و حداكثر) ريال

به مبلغ قـرارداد برنـدگان   ) ريال 000/13(زده هزار ريالسيهر ماه به ازاء هر كيلومتر ،مبلغ  در )مسير رفت(فقط يك نوبتداشت مربوطه،به

  .مناقصه افزوده خواهد شد

و طـرح   بوده)و كليه روستاها و بخش هاي تابعه( و خوشاب ،داورزنجغتاي،سبزوار،جوين: متقاضيان مي بايست بومي شهرستان هاي -32

 سال جارييا در  گذشته هاياشخاصي كه در سالو  سبزوار گذرانده باشند حوزه هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي درترجيحا خود را 

اولويت  در شرايط مساويدر رضايت كاري از آنها  در صورت،بوده اند در برخي از خانه هاي بهداشتي)88مطابق ماده (طرف قرارداد دانشگاه

  .تعيين خواهد شد انجام قرعهبا ،برنده و شرايط  ي پيشنهاديدر موارد يكسان بودن قيمتها .مي باشند

وليكن در شرايط مساوي افرادي .افرادي كه طرح اليحه نيروي انساني آنها اختياري مي باشد نيازي به ارائه گواهي پايان طرح ندارند -23-1

  .اولويت هستنددر باشند زشكي سبزوار در حوزه دانشگاه علوم پكه داراي گواهي پايان طرح 

فعاليت داشته اند در صورت ارائه پيشنهاد قيمت در همان خانه بهداشـت  )طبق مناقصه(متقاضياني كه سابقا در يك خانه بهداشت -23-2

  .داراي اولويت خواهند بوددر شرايط مساوي 

انه هاي بهداشت داراي بهـورز مشـترك برابـر نظـر معاونـت      و ختيم سيار قمر،روستاهاي نسبت به پوشش واگذارشونده مي بايست  -24

  . حضور واگذارشونده الزامي است)به تناسب جمعيت(در روستاي قمر حداقل هفته اي يك روز . اقدام نمايدبهداشتي 

كـل  براي (ريال  000/000/16مبلغ  اشخاص حقوقي و ريال 000/300مبلغ مناقصهمي بايست جهت شركت در  شخص حقيقي متقاضيان -25

  .علوم پزشكي سبزوار واريز نمايند  دانشگاهبنام  شعبه مركزي سبزوار مليبانك  0108883285006را به حساب ) موضوع مناقصه

به تشـخيص   و كه در صورت احراز شرايط الزم .دارندقيمت  و ارائه پيشنهاد شركت خانه بهداشت حقپنج  حداكثر تااشخاص حقيقي  -26

  .د شدندر يك خانه بهداشت بعنوان برنده انتخاب خواهفقط كميسيون مناقصه 

  :مناقصهشركت در  مدارك الزم جهت -27

  مناقصهجهت شركت در به حساب دانشگاه واريزي  بانكي اصل فيش: شامل پاكت الف - 

كه همه صفحات آن  و خدمات و اوراق شرح وظايف مناقصهبرگه هاي شرايط  -گواهي پايان طرح-تصوير مدرك تحصيلي: پاكت ب شامل -

  تصوير كارت ملي -به مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت كننده رسيده باشد

و آگهي آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي تاسيس  فتوكپي مصدق اساسنامه ، اظهارنامه شركت و آگهي در مورد اشخاص حقوقي -

  )پاكت ب(. 20ه كميسيون مادو تصوير مدارك مربوط به تأييد صالحيت و مجوز از 

  .رسيده باشدمجاز و تعهدآور پيشنهاد دهنده  ءبه مهر و امضا كه برگه پيشنهاد قيمت : شامل) ج(پاكت  -
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و نيز درج نشاني  ))خدمات خانه هاي بهداشتيواگذاري  مناقصهمربوط به (( متقاضيان مي بايست پاكتهاي پيشنهاد خود را با درج جمله  -

خيابان طالقاني،روبروي حسينيه سبزوار ،  :به نشاني 6/5/92 همورخ شنبهيك تا پايان ساعت اداري روز حضوري بصورتخود ، و شماره تلفن

  . تحويل و رسيد دريافت نمايند نجم،مركز بهداشت سبزوار،دبيرخانه

رده ترتيـب اثـر داده   مبهم و مشروط و بدون سـپ  هايرسيده پس از تاريخ مقرر و همچنين پيشنهاد هايبه مدارك ناقص و پيشنهاد -28

  .نخواهد شد

و  قبول هر يك از آنها مختار است  در رد يا دانشگاهو ارائه پيشنهاد هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد ننموده و  مناقصهشركت در  -29

  .شركت كننده حق هر گونه شكايت و اعتراض را از خود سلب مي نمايد

بصورت تلفني يا كتبي و يا از تاريخ نصـب اسـامي در تـابلو    (پس از اعالم برندگان هفته يك ظرف مهلت مناقصهنده در صورتي كه بر -30

ارائه تضمين حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد اقدام ننمايد سپرده شـركت در   نسبت به) يا مركز بهداشت سبزوار اعالنات ستاد مركزي

ماننـد شـخص اول از   دوم نيـز   برندهه دوم منعقد خواهد شد و در صورتي كه ندوي به نفع دستگاه ضبط خواهد شد و قرارداد با بر مناقصه

  .لذا ذكر شماره تلفن و نشاني دقيق پستي الزامي مي باشد.انعقاد قرارداد استنكاف ورزد تضمين سپرده وي نيز ضبط خواهد شد

اركننده بوده و واگذارشونده حـق فسـخ قـرارداد را    با واگذقرارداد در طول مدت داليل موجه، بنا بهقرارداد و لغو يكجانبه حق فسخ  -31

  .نخواهد داشت

ساير مقررات مربوط آگاهي كامل داشته و خود  و هاي علوم پزشكيآئين نامه مالي معامالتي دانشگاهشركت كننده اقرار مي نمايد از  -32

  .را متعهد به اجراي مفاد آنها مي داند

جهت (د كل مبلغ قرارداد مي باشد كه در هنگام انعقاد قرارداد به صورت ضمانتنامه بانكيميزان تضمين حسن انجام تعهدات ده درص -33

در صورت عدم حسن انجام تعهدات  كهقبول واگذاركننده اخذ خواهد گرديد  به تشخيص و) اشخاص حقيقياز (يا سفته و) اشخاص حقوقي

دم خسارت به وسايل و لوازم دسـتگاه واگذاركننـده و حسـن اجـراي     ضبط خواهد گرديد، و در پايان قرارداد در صورت ع دانشگاهبه نفع 

  .ضمنا در خصوص اموال تحويلي خانه هاي بهداشتي به واگذار شونده تضمين الزم اخذ خواهد شد. قرارداد به وي مسترد خواهد گرديد

طـابق مفـاد   به مدت دو ماه ديگر م مي بايستواگذارشونده تا زمان انعقاد قرارداد جديد و واگذاري آن به شخص ثالث در صورت نياز  -34

  .ادامه دهدبا همان مبلغ و شرايط سابق  را تعهدات خودانجام قرارداد 

ضمنا .انجام وظيفه نماينددر محلي كه در آن برگزيده شده اند كليه افراد به كارگيري شده مي بايست طبق بسته خدمات تعريف شده  -35

  .برگزار خواهد شدبه كار،حداقل يك هفته در زمينه موضوع قرارداد دوره آموزشي  برندگان مناقصه قبل از شروعبراي 

  .كار تحويل نمايده در پايان مدت قرارداد واگذار شونده موظف است محل و متعلقات تحويلي را صحيح و سالم و آماده ب  -36

  .خواهد بود برندگان مناقصههزينه نشر آگهي بر عهده  -37

افتي  را به حساب  اعالمي كه برنده نشده اند،مبلغ دري افرادي مناقصهگزار مي تواند جهت عودت سپرده شركت در  مناقصهستگاه د -38

اقدام ملي و ترجيحا در بانك بانكي از سوي آنان واريز نمايد،لذا پيشنهاد دهندگان مي بايست در ذيل اين بند نسبت به درج شماره حساب 

  .نمايند

  :........................................نام صاحب حساب :........................................................نام بانك ......................................: .........شماره حساب
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  نمونه قرارداد

،معـاون  .............ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمـاني سـبزوار بـه نماينـدگي     گااين قرارداد فيمابين دانش: طرفين قرارداد ) 1ماده 

و مـدرك  ..............داراي شناسنامه شماره................فرزند................................................خانم/بهداشتي بعنوان واگذاركننده از يكطرف و آقاي

  .بعنوان واگذار شونده از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد مي گردد........................................  نشانيبه ...................... تحصيلي 

انجام وظايف محوله طبـق شـرح    جهت ارائه خدمات و ..................................اشتخانه بهدخريد بخشي از خدمات :موضوع قرارداد ) 2ماده 

   .بندي آن مشخص خواهد شد يا از سوي واگذاركننده تعيين  و برنامه زمان وظايفي كه در اسناد واگذاري به امضاي واگذارشونده رسيده و

  .قابل تغيير است واگذاركنندهبوده كه اين ساعات با نظر )ستثناء روزهاي تعطيلبه ا( 13صبح الي  8ساعات ارائه خدمات از ساعت : تبصره

ريال بوده كه در پايـان هـر مـاه و پـس از كسـر كسـور قـانوني و تاييـد         ..................ماهيانه مبلغ : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت ) 3ماده 

  .پرداخت خواهد شد واگذاركننده

  .عم از ماليات و غيره برعهده واگذارشونده مي باشدكليه كسور قانوني ا: تبصره

كه در صورت نياز و صـالحديد واگذاركننـده و رضـايت از عملكـرد     مي باشد ....................لغايت.................هاز مورخ: مدت قرارداد )  4ماده 

قابل تمديد خواهـد   88ن شده توسط ستاد اجرائي ماده يك سال ديگر و با مبلغ تعيي)حداكثر(واگذارشونده و عدم منع قانوني براي مدت

  .بود

  :شرايط  قرارداد ) 5ماده 

فـورس  (و موارد استعالجي و پـيش بينـي نشـده    با داشتن عذر موجهدر محل كار واگذار شونده موظف است در صورت عدم حضور  -5-1

 ضـمن اينكـه  .با هماهنگي قبلي به واگذاركننده معرفـي نمايـد   جانشين مورد اعتماد و واجد شرايط را تعيين وروز ، 7براي حداكثر )ماژور

استفاده نمايـد و  ) در همان واحد ذخيره(كه واگذاركننده به جاي فرد جايگزين از برنده دوم مناقصه ،اختيار و اجازه مي دهد واگذار شونده

،قرارداد بطور يكجانبه لغو و جهت جلـوگيري از ركـود گـردش كـار،قرارداد     يا بيماري طوالني بيش از دو هفته در صورت استعالجي زايمان

  .شخص ديگر واجد شرايط منعقد خواهد شد افراد شركت كننده در مناقصه و نهايتا باساير ،سپس با با فرد ذخيرهابتدا جديد 

بند و غيره بر عهده واگذار شونده بوده و دستگاه روپوش ، پيش ارداد نظير اياب و ذهاب ، لباس،كليه امكانات رفاهي در تمام مدت قر -5-2

و در صورت لزوم وي مي بايست در محل انجام موضوع قرارداد بيتوته .واگذار كننده  هيچگونه تعهدي از نظر مسائل ياد شده نخواهد داشت

  .نمايد

و ورود هرگونه خسارات جاني و مـالي بـر   واگذارشونده موظف است وسايل و تجهيزات شخصي مرتبط با ايمني كار را تامين نموده  -5-3

  .عهده وي خواهد بود و وي ملزم به استفاده  از وسايل ايمني مي باشد

واگذارشونده نبايد از حيث قانون خدمت وظيفه و غيره ممنوعيت اشتغال داشته باشد، مسئوليت ناشي از اين امر به عهده خود وي  -5-4

  .خواهد بود

موضوع منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتـي نمـي    1337نمايد كه مشمول قانون مصوب دي ماه  واگذارشونده اقرار مي -5-5

حسـن   تضـمين باشد و تا پايان قرارداد از سهيم و ذينفع نمودن آنان خودداري مي نمايد، در غير اينصورت به محض اطالع قرارداد لغـو و  

  .ضبط مي گردد انجام تعهدات وي به نفع دولت جهت جبران خسارات

  .افزايش و يا كاهش دهد% 25قرارداد را تا حجم دستگاه واگذاركننده مي تواند موضوع و  -5-6

واگذاركننده  هيچگونه تعهد استخدامي و دعاوي در محاكم نسبت به واگذارشونده نداشته و از هرگونه مسئوليتي در اين موارد مبرا  -5-7

مشمول قوانين كار و تامين اجتماعي نبوده و واگذارشونده هر گونه حق يـا حقـوق   به شخص بوده و  قائمضمن اينكه اين قرارداد .مي باشد

  .احتمالي ناشي از قوانين مذكور و يا ساير مقررات مربوطه را از خود سلب مي نمايد

مـر ، واگذاركننـده مجـاز بـه ضـبط      واگذارشونده حق واگذاري موضوع قرارداد را كالً و جزئاً به غير ندارد و در صورت اثبات ايـن ا  -5-8

ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و مطالبات  و جبران خسارات وارده از محل مطالبات واگذارشونده و يا اقدام از طريق مراجع قانوني خواهد 

  .بود

لـذا  هرگونـه حادثـه كـه بـراي       قـرار داده .............................واگذار شونده خود را تحت پوشش بيمه مسئوليت مـدني بـه شـماره    -5-9

واگذارشونده ويا اشخاص ثالث پيش آيد وي مكلف به پاسخگويي به مقامات ذيصالح بوده و واگذاركننده هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه 

  . ندارد و مسئوليت هاي حقوقي و جزائي ناشي از اجراي مديريت و ارائه خدمات به عهده واگذار شونده مي باشد
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  .لغ قرارداد منعقده در تمام طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هيچگونه تعديلي نخواهد بودمب -5-10

در صورتي كه از سوي واگذارشونده خساراتي متوجه تجهيزات ، تأسيسات و لوازم اداري و غيره واگذاركننده گردد ، واگذارشـونده   -5-11

ينه حق دارد خسارات خود را از مطالبات وتضـمينات وي كسـر نمايـد و وي حـق     موظف به جبران خسارت بوده و واگذاركننده در اين زم

  .هيچگونه اعتراضي را ندارد

در روستاي قمر نيز همانند روستاي اصـلي  . واگذارشونده مي بايست در روستاهاي تيم سيار نيز نسبت به ارائه خدمات اقدام نمايد -5-12

  . حضور واگذارشونده الزامي است)به تناسب جمعيت(وز بايد خدمات ارائه گردد وحداقل هفته اي يك ر

  .قرارداد در طول مدت با واگذاركننده بوده و واگذارشونده حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت و لغو يكجانبه حق فسخ -5-13

به تشـخيص وقبـول   ....................... .....به شماره  ضمانتنامه بانكي/ فقره سفته.........واگذارشونده بابت تضمين حسن انجام تعهدات  -5-14

واگذاركننده به واگذاركننده ارائه نموده كه در پايان قرارداد در صورت عدم خسارت به وسايل و لوازم دستگاه واگذاركننده و حسن اجراي 

  .تضمين الزم اخذ خواهد شدضمنا در خصوص اموال تحويلي خانه هاي بهداشتي به واگذار شونده . قرارداد به وي مسترد خواهد گرديد

طابق مفاد به مدت دو ماه ديگر م مي بايستواگذارشونده تا زمان انعقاد قرارداد جديد و واگذاري آن به شخص ثالث در صورت نياز  -5-15

  .را با همان مبلغ و شرايط سابق ادامه دهد تعهدات خودانجام قرارداد 

به نحو احسن انجـام دهـد،   صرفا در محل موضوع قرارداد تعريف شده وظايف خود را واگذارشونده مي بايست طبق بسته خدمات   -5-16

  . كه قبال به امضاء يا رويت واگذارشونده رسيده از اجزاء و پيوستهاي قرارداد و الزم االجرا مي باشد مناقصهضمن اينكه اسناد 

  .ويلي را صحيح و سالم و آماده بكار تحويل نمايددر پايان مدت قرارداد واگذار شونده موظف است محل و متعلقات تح  -5-17

  .شرايط مناقصه و اوراق شرح وظايف و خدمات جزئي از مفاد قرارداد بوده و از سوي واگذارشونده الزم االجرا مي باشد -5-18

  .واحد است نسخه تنظيم و اعتبار هر يك از نسخ از لحاظ اجرائي در حكم 4بند و 18ماده ،يك تبصره ، 5اين قرارداد در 
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  22/10/1337 مورخ دولتي معامالت در مداخله منع قانون شمول عدم اعالم

 

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

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

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

 پيشـنهاد  همچنـين . نمايد ضبط رايا سپرده شركت در مناقصه   نامه ضمانت و لغو را پيشنهاد هك دارد حق مناقصه گزار دستگاه برسد

 اثبـات  بـه  قـرارداد  مدت خالل در فوق اظهارات خالف و نمايد امضاء را قرارداد چنانچه نمايد مي تاييد و قبول مناقصه برندهيا  دهنده

 را كار از قسمتي يا و نمايد ذينفع و سهيم قرارداد اين در هستند فوق قانون در وركمذ ممنوعيت مشمولكه  را افرادي هچنانچ يا برسد

 خسـارات  و ضـبط  را برنده تعهدات انجام نامه ضمانت و فسخ را قراردادكه  داشت خواهد حق مناقصه گزار دستگاه كند محول آنها به

ـ  اخذ )كتشر( دهنده پيشنهاد اين اموال از راكار  اجراي رتاخي و قرارداد فسخ اثر در وارده  بـا  وارده خسـارت  ميـزان  تعيـين  د،نماي

 و بازرسـان  يـا  مـديران  قرارداد اجراي حين در چنانچه شود مي متعهد دهنده پيشنهاد  اين .باشد مي ارزگ مناقصه دستگاه تشخيص

 كتشـر  منـافع  يـا  سرمايه يا سهام %5 از بيش يا %5 داراي كه كتشر كاءشر از يك هر يا تركش نندگانك اداره يا و نندگانك نظارت

 اشخاص جزء است% 20 از بيش يا %20 كتشر در آنها منافع يا سرمايه يا سهام مجموع كه كتشر كاءشر از نفر چند چنانچه يا و باشند

 يـا  وزارت سـمت  بـه  كتشـر  سهامداران و زرسانبا و مديران اقرباي از يك هر چنانچه نيز و گيرند قرار فوق قانون اول بند در كورمذ

 مناقصـه گـزار   دستگاه مواردي چنين در. برساند اطالع به فورا را مراتب برسد دولتي سازمانهاي در رياست يا و كل مديريت يا معاونت

 دارد حق مناقصه گزار تنها نه نرساند اطالع به بالفاصله را فوق مراتب دهنده پيشنهاد اين چنانچه و داشت خواهد را قرارداد فسخ حق

 به بنا را كار اجراي در تاخير يا و قرارداد فسخ از ناشي خسارات و ضبط نيز را قرارداد به مربوط نامه ضمانت بلكه نمايد فسخ را قرارداد

 تنبيهـات  و تهـا مجازا بـر  كـه  دارد مـي  اعـالم  دهنده پيشنهاد اين مضافاً. نمايد وصول برنده/  دهنده پيشنهاد اموال از خود تشخيص

 جـزء  كه دنماي مي اقرار همچنين و، باشد مي مربوطه مجازاتهاي مستحق تخلف صورت در و دارد ملكا آگاهي فوق قانون در متخلفين

 سهامدار )ربراد و همسران،فرزندان،والدين،خواهر(نيز اينجانب يك درجه وابستگان و نبوده دانشگاه يسهئر هيات و امناء هيات اعضاي

 اعتراضـي  گونه هر حق و بوده االجرا الزم دانشگاه تصميم هرگونه گردد محرز امر اين خالف چنانچه.باشند نمي........................ .. شركت

  .دنماي مي سلب خود از را
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  واگذاريقابل جدول واحدهاي 

  

  

  )كيلومتر(فاصله تا شهرستان مربوطه  نيروي مورد نياز  )كاردان يا كارشناس( مدرك مورد نياز  مركز يا شهرستان مربوطه  نام خانه بهداشتي  رديف

  100  نفر يك  بهداشت خانواده يا ماما  داورزن  نهالدان  1

  100  يك نفر  مبارزه با بيماريها  مزينان  سوئيز  2

  100  يك نفر  بهداشت خانواده  مزينان  كالته مزينان  3

  75  يك نفر  بهداشت خانواده  مقيسه  مقيسه  4

  57  يك نفر  بهداشت خانواده يا ماما  مقيسه  حسين آباد  5

  115  يك نفر  مبارزه با بيماريها  روداب  كالوي  6

  50  يك نفر  داشت خانوادهبه  بنقن  بجدن  7

  45  يك نفر  بهداشت خانواده  بنقن  سريش-استاج  8

  60  يك نفر  بهداشت خانواده  بنقن  آريان  9

  15  يك نفر  مبارزه با بيماريها  1مركز شماره   حارث آباد  10

  85  يك نفر  بهداشت خانواده  شامكان  يحيي آباد  11

  50  يك نفر  بهداشت خانواده  روداب  شمس آباد  12

  5  يك نفر  بهداشت خانواده  رباط جز  2رباط جز   13

  30  يك نفر  بهداشت خانواده  شم آباد  چاهك  14

  25  يك نفر  بهداشت خانواده يا ماما  شم آباد  نودهان  15

  60  يك نفر  مبارزه با بيماريها - بهداشت محيط  شم آباد  شيرخان-نودهان  16

  60  يك نفر  مبارزه با بيماريها  طبس  درفك  17

  30  يك نفر  بهداشت خانواده  كانمش  ينگ  18

  15  يك نفر بهداشت خانواده  سلطان آباد  بلقان آباد  19

  30  يك نفر بهداشت خانواده  سلطان آباد  سوزنده-روكي  20

  28  يك نفر  بهداشت محيط  2شماره   افچنگ  21

  15 يك نفر  مبارزه با بيماريها  جوين  قارزي  22

  5 يك نفر  امبارزه با بيماريه جوين  عباس آباد عرب  23

  15 يك نفر  مبارزه با بيماريها جوين  رازي  24

  0 يك نفر  بهداشت خانواده جوين  نقاب  25

  3 يك نفر  بهداشت خانواده جوين  كروژده  26

  5 يك نفر  بهداشت خانواده جوين  عباس آباد  27

  20 يك نفر  بهداشت خانواده جوين  حكم آباد  28

  25 يك نفر  مبارزه با بيماريها جوين  بداغ آباد  29

  40 يك نفر  بهداشت خانواده جوين  بيدخور  30

  3 يك نفر  بهداشت خانواده جوين  عباس آباد ملك  31

  30 يك نفر  مبارزه با بيماريها - بهداشت محيط  جغتاي  محمدآباد  32

  22 يك نفر  مبارزه با بيماريها جغتاي  خداشاه  33

  20 يك نفر  بهداشت خانواده وينج  زورآباد  34

  32 يك نفر  بهداشت خانواده جغتاي  گوري  35

  )كيلومتر(فاصله تا شهرستان مربوطه  نيروي مورد نياز  )كاردان يا كارشناس( مدرك مورد نياز  مركز يا شهرستان مربوطه  نام خانه بهداشتي  رديف
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  )كيلومتر(فاصله تا شهرستان مربوطه  نيازنيروي مورد   )كاردان يا كارشناس( مدرك مورد نياز  مركز يا شهرستان مربوطه  نام خانه بهداشتي  رديف

  20  يك نفر بهداشت خانواده جغتاي  فريمانه  36

  5  يك نفر بهداشت خانواده جغتاي  گفت  37

  25  يك نفر بهداشت خانواده جغتاي  آباد... ا-كهنه  38

  10  يك نفر  مبارزه با بيماريها جغتاي  زور زمند  39

  40  يك نفر  ادهبهداشت خانو جغتاي  حسين آباد آزادوار  40

  25  يك نفر  بهداشت خانواده جغتاي  فراشيان  41

  سبزوار  دي آي سي  42
  كارشناس ارشد/كارشناس

  روان شناس باليني
  0  يك نفر

  جوين  جوين  43
  كارشناس ارشد/كارشناس

 روان شناس باليني
  0  يك نفر

  جغتاي  جغتاي  44
  كارشناس ارشد/كارشناس

 روان شناس باليني
  0  يك نفر

  20  يك نفر بهداشت خانواده  3شماره   قليقره   45

  40  يك نفر بهداشت خانواده  نوده انقالب  نوده انقالب  46

  30  يك نفر  بهداشت حرفه اي- بهداشت محيط  3شماره   عليك-باغجر  47

  18  يك نفر  بهداشت خانواده  مركز اسرار  كسكن  48

  75  يك نفر  بهداشت حرفه اي- بهداشت محيط  مقيسه  مقيسه-ريوند  49

  35  يك نفر  بهداشت خانواده  ديوانگاه  يام  50

51  
كالته - قلعه نو

  كهنه آب-آقازاده
  5  يك نفر  مبارزه با بيماريها  مركز اسرار

  55  يك نفر  بهداشت خانواده  مركز صدخرو  مهر  52

  30  يك نفر  آزمايشگاه  مركز ريواده  ريواده  53

  20  يك نفر آزمايشگاه  مركز رازي  )قزلقارشي(رازي  54

  20  يك نفر آزمايشگاه  مركز حكم آباد  آباد حكم  55
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  )مي بايست در پاكت ج قرار داده شود( )اشخاص حقيقي مخصوص(برگه پيشنهاد قيمت

   

  

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
 

 

با آگاهي كامـل و ضـمن قبـول    ..............................................اراي مدرك د...........................................احتراما اينجانب      

خريـد  و ساير مقررات مربوطه، پيشنهاد قيمت خـود را جهـت انعقـاد قـرارداد      مناقصهكليه شرايط مندرج در اسناد 

  .بصورت مبلغ ماهيانه اعالم مي دارمذيل  بهداشت خانه هاي/خانه خدمت

 )ريال(............................... ريال............................................. ماهيانه مبلغ ..................................  :خانه بهداشت )1

 )ريال......................... (......ريال............................................. ماهيانه مبلغ : .................................. خانه بهداشت )2

 )ريال(............................... ريال............................................. ماهيانه مبلغ : .................................. خانه بهداشت )3

 )ريال(............................... ريال................................ .............ماهيانه مبلغ : .................................. خانه بهداشت )4

 )ريال(............................... ريال............................................. ماهيانه مبلغ : .................................. خانه بهداشت )5

 

  

  

                                                                                               

  نام و نام خانوادگي                                                                                                                                                

  امضاء   -تاريخ                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

  

  .پستي الزامي است نشانيدرج شماره تلفن تماس و .مبلغ پيشنهادي مي بايست با عدد و حروف نوشته شود* 

                  

 :نشاني و تلفن*                
 


