به نام خدا

ب
قرارداد ربونسپاری مراقبتاهی اولیه سالمت اق ل اراهئ رد پای گاههای سالمت

نش
رد مناطق شهری باالی  02زهار نفر و حاشیه ین تحت پوشش معاونت بهدا شت دااگشنه علوم زپشکی
بهش
و خدمات بهدا شتی ردمانی شهید تی

این قرارداد در اجرای بند ث ماده  47قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و
بند « »7ماده  31قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس بند (الف) و بند( ج ) آیینن نامیه اجراییی
ماده  88قانون تنظنم بخشی از مقررات مالی دولت طبق شرایط زیر منعقید رردیید و طیرفنن م ی و
متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.
ماده  - 1طرفین قرارداد :
این قرارداد در تاریخ  .......................منیان شیبهه بهداشیت و درمیان ........................مرک بهداشیت
شهرسیییتان ..............................بانماینیییدری خانم/آقیییا  ........................بیییا سیییمت  .................بیییا
کیییدم ی .......................بیییا شناسیییه م یییی .....................و کییید اقتصیییادی ........................بیییه
نشیییانی.....................................................................................کدپسیییتی ............................. .شیییماره
تماس ........................... .که از این پی در ایین قیرارداد ،طیر او کارفرماا نامنیده میی شیود و
خانم/آقییییییییییای ..................................باکییییییییییدم ی  .............................................بییییییییییه
نشییانی ...........................................................کیید پسییتی  ................................ت فیین /....................
شرکت/موسسیییییییه  ............................بیییییییه شیییییییماره .بت...................................تیییییییاریخ

مهر وامضاء پیمان کار :

.بت ......................................کداقتصادی ........................و شناسه م یی  ...............................کیه واجید
صالحنت فنی و تخصصی می باشد  ،به نمایندری خانم /آقیای  ..................................فرزنید.............
بییه شییماره شناسیینامه .................صییادره از  ..................کییدم ی  ................................بییه سییمت
 .......................که به موجب اساس نامه و آخرین تغننرات مندرج در روزنامه رسمی که جی یینفی
قییرارداد مییی باشد(تصییویر مصیید پنوسییت ) واجیید اختنییار و دارای حییق ام ییا میییباشیید ،بییه
نشییانی .................................................................................کیید پسییتی  .....................................ت فیین
 ............................نمابر  ................................که از این پ در ایین قیرارداد طیر دو  ،پیمانکاار
نامنده می شود ،منعقد میرردد (پنمانهار میتواند شخص حقنقی یا حقوقی باشد).

ماده  - 2موضوع قرارداد:
ارائه خدمات مراقبتهای اولنه سالمت ،فعا و مستمر ( تداو خدمات ) در منیاطق شیهری و حاشینه
نشنن تحت پوشش دانشگاه ع و پ شهی و خدمات بهداشتی درمانی شهند بهشتی
 .1-2حجم کار  :ارائه خدمات فعا و مستمر (تداو خدمات ) برابیر بسیته خیدمات بیا مسیوولنت
تأمنن ننروی انسانی واجد شرایط و اداره پایگاه سالمت مربوطه ،براساس محدوده و جمعنیت تعرییف
شده در ساختار رسترش شبهه های بهداشتی و درمانی دانشگاه ع و پ شهی شهند بهشتی مبتنی بر
بسته خدمتی ابالغی از سوی معاونت بهداشت وزارت متبوع که در مورد این قرار داد شامل افیرادی
است که در محل سهونت داشته و تحت پوشش هنچ واحد مشابه خدمات سالمت دیگری نباشند ییا
بصورت مهمان به این منطقه مراجعه کرده و خدمت دریافت میکنند.
 .2-2واحد کار  :مراقبت از سالمت و ارائه خدمات سالمت برابر بسته خدمات به هر فرد در پایگاه
سالمت واقع در شهرستان  .......................تحیت پوشیش شیبهه بهداشیت و درمیان  ..................بیا
محدوده جغرافنایی تعننن شده ازسوی کارفرما  .منطقه  ...................ناحنه .............

مهر وامضاء پیمان کار :

 .3-2امکانات و تجهیزات مورد نناز هر ی از پایگاه های سالمت طبق استانداردهای مصیو
توسط کارفرما به پنمانهار اعال و توسط پنمانهار تامنن میرردد.
 .4-2کیفیت کار  :براساس ارزیابی های متفاوت کیه از طیر مخت یف ،ماننید سیامانه یهپارچیه
بهداشت ،پایش الهتروننهی ،رضایت سنجی ،راسیتی آزمیایی ،مطالعیات منیدانی ،مصیاحبه و دریافیت
نظرات مرد  ،تهمنل چ لنست های ستادی و خود اظهاری  ...پنوست توسط کارفرما ،مورد پایش و
ارزیابی قرار میرنرد.
 .5-2کمیت کار  :ارائه خدمات براساس خدمات فعال ،مستمروکامل جمعنت تحت پوشش
مربوط به ب وک تعریف شده براساس جدو برآورد حجم خدمات مبتنی بربسیته خیدمات جیاری پاییه
سالمت در جمعنت مرجع حداکثر 02222نفر که درسیامانه یهپارچیه بهداشیت .بیت رردییده باشید (.
متعاقباّ ارسا می رردد )
الف) معنارهای فعا بودن پایگاه عبارتند از.
شناسایی رروه هد درجمعنت تحت پوشش
دعوت و پنگنری فعاینه برای ارائه خدمت فعا به هررروه سنی خاص براساس بسته خیدمتی
تعریف شده مربوطه
پنگنری (ت فنی یا ح وری ) درصورت عد مراجعه به رونه ای که ک نه ساکننن منطقه تحیت
پوشش درسامانه یهپارچه بهداشت .بت نا شده و هنچ فردی براساس سامانه ،خیدمت معوقیه
نداشته و هنچ خدمتی به صورت ناقص یا ناررفته وجود نداشته باشد
تشهنل و تهمنل پرونده الهتروننهی سالمت برای تمامی خانوارهای تحت پوشش در منطقه
ارائه خدمات مبتنی بر استانداردهای تعننن شده به ت ت افراد جمعنت تحت پوشش
تبصره ( : )1ارائه تمامی خدمات به افراد مهمان ( خارج ازب وک جمعنتی تعریف شده هررروه سینی
و استانداردهای مصرح در دستورعمل و بسته خدمتی مربوطه ،می بایست به صیورت رایگیان صیورت

مهر وامضاء پیمان کار :

رنرد و بادرج کدم ی ،نوع خدمت ،محل سهونت اص ی خدمت رنرنده درسامانه یهپارچه بهداشت .بت
رردد .تعداد خدمات ارائه شده به افراد مهمان در محاسبات لحاظ خواهدشد.
 .6-2خدمات رایگان:ک نه مراقبت ها وخدمات بهداشتی ارائه شده براساس بسته خدمات به ک نه
افراد ،رایگان می باشد.
ماده  - 3مدت انجام قرارداد :
از تاریخ  ........................الی  ......................به مدت ی سا تما هجری شمسی میباشد.
تبصره ( : )2با توجه به موضوع قرارداد درصورت رضیایت طیرفنن ،بیا رعاییت ال امیات قیانونی ،
قرارداد برای سا های آتی تا  5سا به صورت ساالنه منعقد خواهد شد.
تبصره ( : )3پنمانهاران حقنقی جهت ادامه قرارداد ظر حداکثر  9ماه پی از قیرارداد نسیبت بیه
تشهنل شرکت واجد شرایط اقدا نمایند ،درغنر این صورت دانشگاه در فسخ یا ادامه قیرارداد مختیار
است.

ماده  -4مبلغ قرارداد :
برای ی خدمت داده شده به ازای هرنفر با لحاظ ضرایب تطبنق یافتیه ( متناسیب بیا تعیداد و نیوع
خدمت در هر رروه سنی – جنسی ) برابر با  ..........................ریا تا سقف سیالنانه..............................
ریا می باشد.
تبصره ( : )4بدیهی است در صورتنهه ارزش ریالی عمل کرد مالی پنمانهار درطو ی سا کامیل
قرارداد ،بنش از مب غ سقف تعننن شده رردد،در صورت وجود اعتبار یز برابر آئنن نامه مقررات میالی
 -معامالتی دانشگاه نسبت به تنظنم متمم قرارداد و پرداخت براساس آن اقدا خواهد رردید .

مهر وامضاء پیمان کار :

ماده  - 5تعهدات کارفرما :
 .1-5کارفرما آموزش و توجنه پنمانهار و ننروهای واجد شرایط ارائه خدمت در پایگاههیای سیالمت
را برابر مندرجات دستورالعملهای ابالغی از سوی معاونت بهداشت وزارت متبوع به عهده خواهد
داشت .ضمناً کارفرما هنچرونه تعهدی در مورد پرداخت حقو و م ایای دوره آموزشیی اولنیه بیه
کارکنان شاغل در پایگاههای سالمت نخواهد داشت .بدیهی است برر اری دوره او کالس های
آموزشی برای ننروهای شاغل در پایگاه به عهده کارفرما می باشد.
 .2-5تامنن اقال بهداشتی (واکسنها ،اقال تأمنن باروری سالم ،قطره مولتی ویتامنن ،قطره آهین
و قرص آهن و داروهای مراقبت بنماری ها ،اسپهولو یهبارمصر ) ،بستههای آموزشی (زیج حنیاتی،
پوسترها ،پمف تها ،تراکتها و ) در صورت موجود بودن در کشیور بیه منظیور ارائیه خیدمات رایگیان
براساس قواننن و دستورعملهای جاری به عهده کارفرما میباشد.
 .3-5کارفرما مجاز است نسبت به ادغا برنامه های جدید ابالغیی ازسیوی وزارتخانیه در سنسیتم
خدمات اقدا نماید.
 .4-5ارزشنابی و پایش فنی کمی وکنفی عمل کرد و فعالنت های پایگاه براساس رضایت سنجی و
راستی آزمایی و طبق چ لنست پایش خدمات توسط کارشناسان شبهه بهداشیت و درمیان  /مرکی
بهداشیت ،تنم سالمت و تنم مدیریتی مرک خدمات جامع سالمت و  .........و اعال نیواقص مشیاهده
شده و ارائه پنشینهادهای کارشناسی برای رفع آنها
 .5-5کارفرما موظف است ه ینههای انجا خدمات را طبق قرارداد ،پرداخت نماید.
 .6-5پرداخت مربوط به آخرین ماه قرارداد از سوی کارفرما منوط به ارائه مفاصیا حسیا از سیوی
تأمنن اجتماعی و تسویه سایر موارد درمورد اموا پایگاه می باشد.

ماده  - 6تعهدات پیمانكار:

مهر وامضاء پیمان کار :

 .1-6درصورتنهه پنمانهار شخص حقیوقی باشید میی بایسیت «یی

نفیر» را بیه عنیوان نماینیده

تا ایختنار خود برای استقرار و پاسخگویی و ایجیاد همیاهنگی هیای یز در انجیا خیدمات
موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفینماید.
 .2-6پنمانهار متعهد می شود که دارای اه نت و قدرت نظارت بر عمل کرد کارکنان تحیت پوشیش
را دارد.
 .3-6پنمانهار موظف است که از افراد قب ی استفاده کند  ،در غنر اینصورت مب غ بنست من نون ریا
جهت آموزش هرنفر پرداخت نماید .
تبصره ( :)5ا.بات اه نت پنمانهار و قدرت نظارت بر عمل کرد کارکنان تحت پوشش خیود و عمیل
کرد پایگاه مربوطه  ،برای شخص حقنقی و در مورد شخص حقوقی ،پنمانهار و نماینیده تیا ایختنیار
وی (با بررسی رشته تحصن ی  ،تجربه کاری قب ی و ) ...ضیروری بیوده و احیراز آن منیوط بیه تاینید
صالحنت وی توسط کارفرما می باشد.
 .4-6تعهدات پیمانکار در مورد بکارگیری نیروی انسانی:
الف) تأمنن و بهکاررنری ننروی انسانی مورد نناز برابر استانداردهای تعریف شده.
 استاندارد و ترکنب ننروی انسانی در پایگاه سالمت با جمعنت تحت پوشش  30222نفر
مراقب سالمت .بازای هر  0522تا  1222نفر جمعنت خدمت رنرنده ،ی نفر ،و حتماً حیداقل
ی تا دو نفر باید دارای مدرک کارشناس مامایی و دارای نظا پ شهی مامایی باشند.
م نت  .ایرانی
حداقل تحصنالت و رشته تحصن ی مراقبنن سالمت (با مدرک تحصن ی کاردان ییا کارشیناس
مامایی ،پرستاری ،بهداشت عمو  ،بهداشت خانواد  ،مبارزه با بنماریها )

مهر وامضاء پیمان کار :

رعایت اخال حرفه ای
رعایت آئنن نامه پوشش دانشگاه ع و پ شهی و خدمات بهداشتی درمیانی شیهند بهشیتی و
مفاد دستور عمل اجرایی برنامه پنوست ()0

ب) پنمانهار موظف به عقد قرارداد رسمی با پرسنل بهاررنری شده در پایگاه سیالمت مربوطیه میی
باشد .
پ) پنمانهار موظف است در بهاررنری ننرو ک نه قواننن و مقررات مربوطه ازجم ه قانون کار و تامنن
اجتماعی را رعایت کند.
ت) ک نه افراد معرفی شده از سوی پنمانهار بایستی فاقد سو پنشیننه و عید محهومنیت از طیر
مراجع انتظامی ،ق ایی و نظا پ شهی باشند و پنمانهار موظف به رعایت این امر در جذ ننیرو کیار
میباشد.
ث) پنمانهار ( یا مسوو فنی پایگاه ) بایستی جمعنت تحت پوشش مربوطه را به طور مناسب بینن
مراقبنن سالمت شاغل در پایگاه توزیع و بگونه ای عمل نماید که حتیی المقیدور در طیی یی دوره
مراقبت کامل برای ی فرد (ازرروه های سنی – جنسی مخت ف ) ،مراقب سالمت اختصاص یافته به
آن فرد تحت پوشش .ابت بماند.

ج) هرراه فرد تحت پوشش یهی از مراقبنن سالمت شاغل در پایگاه ،بیاردار ریردد ،مراقبیت کامیل
دوران بارداری وی برعهده مراقب سالمتی که کارشناس مامایی (مراقب سالمت -ماما) میی باشید و

مهر وامضاء پیمان کار :

دارای نظا مامایی است ،محو رردیده و درصورت نناز ،جمعنت تحیت پوشیش غنیر بیاردار مراقیب
سالمت -ماما تعدیل خواهد رردید.
چ) پنمانهار یا هری از ننروهای شاغل در پایگاه نمی توانند در زمیان سیاعت کیاری فعیا بیودن
پایگاه به ارائه خدمات دیگر یا مشابه پرداخته و در هنچ شیرایطی حیق دریافیت هنچگونیه وجهیی از
مراجعنن را ندارند.
ح) ک نه کسانی که برای انجا موضوع قرارداد توسط پنمانهار بیه کیار ررفتیه مییشیوند کارکنیان
پنمانهار محسو میشوند و ک نه مسوولنتهای ناشی از قانون کار ،بنمه شاغ نن ،حوادث غنر مترقبه
و سایر قواننن جاری کشور یا هر نوع حقو و م ایای قانونی کارکنان به عهیده پنمانهیار مییباشید و
کارفرما از هررونه مسوولنت در این مورد مبرا است.
تبصره ( : )6چنانچه هر رونه خسارات جانی و مالی در محنط ارایه خدمت به کارکنان ،مراجعنن ییا
اشخاص .الث حقنقی یا حقوقی دیگر وارد رردد مسوولنت آن بر عهده پنمانهار خواهید بیود و جبیران
خسارت جانی و مالی در حوادث ناشی از قصور و تقصنر کارکنیان و نقصیان آریاهی ع میی کارکنیان
مربوطه یا هر رونه قصوری که ناشی از خطاهای پ شهی پرسنل یا امهانات باشد ,پنمانهار جوابگیوی
قانونی در همه محاکم ذیصالح می باشد و در صورت صدور حهم ق یایی در هیر زمیان بایید بیرای
جبران خسارت اقدا نماید.
خ) ننروهای تحت پوشش پنمانهار موظف به شرکت در دورههای آموزشی اولنه به مدت تعننن شده
ازسوی کارفرما ح وری و غنرح وری براساس استانداردهای اعتبیار بخشیی کیه از سیوی کارفرمیا
برر ار میرردد و قبولی با کسب نمره تعننن شده ازسوی معاونت و اخذ ریواهی مربوطیه مییباشیند.
ه ینه برر اری دوره آموزشی او به عهده کارفرما خواهد بود .و چنانچه هریی از ننروهیای معرفیی

مهر وامضاء پیمان کار :

شده ازسوی پنمانهار موفق به کسب نمره قبولی و اخذ ریواهی مربوطیه نشیوند ییا از ادامیه خیدمت
منصر رردند ،پنمانهار موظف به تقبل ه ینه های آموزشی دوره های بعد می باشد.
د) پنمانهار موظف به اع ا پرسنل برای شرکت در ج سات آموزشی میرتبط و حینن خیدمت کیه از
سوی کارفرما برر ار می شود ،می باشد.
ذ) پیمانکار موظف است پس از پایان ساعات تعیین شده محل را تعطیل و به یهیع عاهوان
نامبرده و کارکاان او مجاز ب ارائ خدمات در محل نخوایاد بود .
ر) پنمانهار متعهد می رردد مقررات قانون کار ،قانون تأمنن اجتماعی وسایر قواننن مرتبط را در انجیا
وظایف موضوع قرارداد ،لحاظ نموده و حقو کارکنان را ( طبق قواننن و مقیررات مربوطیه و ترجنحیاً
مبتنی بر عمل کرد) به حسا بانهی آنها واری و لنستهای بانهی را تحویل نماید.
ز) پنمانهار موظف است ماهنانه فنش پرداختی به پرسنل و لنست بنمه پشت نویسی شده و ممهور به
مهر سازمان تامنن اجتماعی که اسامی تمامی ننروهای شیاغل در پایگیاه سیالمت درآن باشید را بیه
کارفرما تحویل نماید.
ژ) پنمانهار موظف است نسبت به جایگ ینی هررونه ری ش ننرو به هر دلنل (قطیع همهیاری توسیط
پنمانهار ،انصرا خود ننرو یا عد تایند ننرو توسط کارفرما) ،حداکثر ظر مدت ی ماه و با رعاییت
قانون کار اقدا نماید و در صورت عد تامنن ننروی مورد نناز ،جریمه ای مطابق قسمت بند 4ماده
 4همنن قرارداد به وی تع ق خواهد ررفت.
تبصره ( : )7تعداد ننروی استاندارد موردنناز در پایگاه سیالمت متناسیب بیا ننیاز میرد منطقیه بیا
هماهنگی کارفرما به رونه ای تعننن منشود که در تما ساعات کار پایگاه سالمت ،به جمعنیت تحیت

مهر وامضاء پیمان کار :

پوشش و مراجعنن خدمات ارائه رردد و از ایجاد صف و زمان انتظار طوینی برای مراجعنن ج یورنری
بعمل آید.
س) پنمانهار موظف است در صورت نناز ننروی یز جهت برنامه های نظارتی را در اختنارکارفرمیا
قرار دهد.
ش) ننروی چهار شاغل در پایگاه منتواند با نظر کارفرما ازبنن مراقبنن سالمت مرد انتخا شود.
ص) یز است رونوشت برره مرخصی پرسنل قبل از روز استفاده به شبهه/مرک پشتنبان از طرییق
اتوماسنون ارسا شود .درضمن در هر زمان فقط یهی از کارکنان می تواند در مرخصی به سیر بیرد و
بدیهی است در زمان مرخصی هر فرد سایرین باید خدمات مربوط به او را ارائه دهند

ض) تأمنن لباس کار ،غذا و ایا و ذها وسایر امور رفیاهی ننروهیای پنمانهیار بیه عهیده طیر
قرارداد (پنمانهار) می باشد و کارفرما هنچ رونه مسوولنتی ندارد.
ط) کارفرما هنچ رونه تعهدی نسبت به استخدا یا عقید قیرارداد مسیتقنم بیا افیرادی کیه از سیوی
پنمانهار برای انجا خدمات مورد نظر به کاررنری شدهاند نخواهد داشت .پنمانهار موظف اسیت ایین
موضوع را در انعقاد قرارداد با افراد درج نماید.
ظ) طر قرارداد متعهد میرردد برای ننروی انسانی در موارد ضروری که به سیالمت افیراد مربیوط
است کارت سالمت و بهداشت ارائه نماید.

مهر وامضاء پیمان کار :

ع) ضمانت حسن رفتار و اخال کارکنان و کنفنت انجا کار آنان به عهده پنمانهار اسیت و پنمانهیار
در مقابل کارفرما پاسخگوست
غ) پنمانهار موظف است در پایان سا تسویه حسا پرسنل شامل پرداخیت عنیدی ،حیق سینوات و
بازخرید مرخصی را بر اساس قانون کار انجا داده و فنش واری ی به حسیا پرسینل و فیر تسیویه
حسا تأیند شده توسط کارکنان را به کارفرما تحویل نماید.
تبصره ( : )8تسویه حسا نهایی پنمانهار پ

از ارائه مدارک فو الذکر انجا خواهد شد.

ف) در صورت فسخ ،لغو یا اتما قرارداد ،تسویه حسا قانونی کارکنان به عهده پنمانهار میباشد.
ق) پنمانهار متعهد میرردد که مشمو قانون منع مداخ ه کارکنان دولت در معامالت دولتی نمیباشد
و در صورت احراز خال آن ،پنمانهار موظف به جبران خسارتهای وارده به کارفرما میباشد .تعنینن
من ان و مب غ این خسارت بر عهده کارفرما میباشد و پنمانهار حق هررونه اعتراض بعیدی را از خیود
س ب و ساقط مینماید.
ک) ک نه کسور قانونی موضوع قرارداد به عهده پنمانهار خواهد بود.
 .5-6تعهدات پیمانکار در مورد نحوه ارائه خدمت:
الف) تشهنل ال امی و رایگان پرونده الهتروننهی سالمت بیرای جمعنیت تحیت پوشیش .درصیورت
دریافت هررونه وجهی توسط کارکنان پنمانهار از رنرندران خدمت ،مطابق مقررات با پنمانهار برخورد
خواهدشد.
ب) تهنه نقشه و تعننن محدوده جغرافنایی تحت پوشش پایگاه سالمت

مهر وامضاء پیمان کار :

پ) فراخوان جمعنت منطقه تحت پوشش پنمانهار درابتدای عقد قرارداد و .بت تما جمعنت منطقیه
تحت پوشش و ارائه خدمات مبتنی بر سامانه یهپارچه بهداشت.
ت) ح ور تما وقت شخص حقنقی در پایگاه سالمت و در مورد شخص حقوقی ،ح ور تما وقت
نماینده تا ایختنار وی
تبصره ( . )9در زمان عد ح ور پنمانهار ،مراقبنن سالمت در پایگاه به هر دلنل (مرخصی روزانیه،
مرخصی ساعتی ،آموزش خارج از پایگاه  ،استعالجی و  ، ) ...مراتب بایستی قبالً از طریق اتوماسنون
یا سایر روش هایی که کارفرما تعننن می نماید به اطالع مرک پشتنبان و نن شبهه /مرکی بهداشیت
شهرستان رسانده شود و هماهنگی یز صورت ررفته باشد و کارفرما باید از وضعنت ح ور ننروها ییا
پنمانهار در پایگاه کامالً مط ع باشد.
ث) پنمانهار و کارکنان او حق ارائه خدمات در مجاورت محل خدمت ( ب وک جمعنتیی تعنینن شیده
مربوطه ) به صورت  FFSو سایر روشهای دریافت وجه را ندارنید و درصیورت کشیف ایین میوارد،
ضمن برخورد قانونی جریمه ای مطابق قسمت الف بند  6ماده  4همنن قرارداد بیه وی تع یق خواهید
ررفت.
ج) پنمانهار حق وارذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا ج ئاً (اعم از حقنقی یا حقیوقی)
ندارد.
چ) ک نه خدمات و اقال بهداشتی ارائه شده در پایگاههای سالمت رایگان بوده و پنمانهار مجاز بیه
دریافت هنچرونه وجهی از مراجعنن نخواهد بود.
ح) ارائه خدمات به صورت فعا مستمر ( تداو خدمات ) به جمعنت تحت پوشش مربوطیه در قالیب
بسته خدمات سالمت تعریف شده که به تایند طرفنن رسنده است  .هم چون خیدمات خیودمراقبتیی،

مهر وامضاء پیمان کار :

خدمات سالمت عمومی ،خدمات سالمت فردی سطح او  ،مراجعیات درمیانی و ارجاعیات بیه مراکی
خدمات جامع سالمت که توسط تنم سالمت ارائه یا فراهم میشود.
خ) بستههای خدمت سالمت این برنامیه در پایگیاه هیا ،از قبنیل خیدمات اولنیه فیردی ،عمیومی و
ارجاعات برای دریافت خدمات ویژه مطابق بسته خدمت تعریف شده خواهد بود.

د) من ان ساعت کار پایگاههای سالمت براساس مقررات قانون کار و برابر  77ساعت در هفتیه میی
باشد .پنمانهار میتواند با هماهنگی شبهه بهداشت و درمان برای اف ایش پوشش و خیدمات خیود در
صورت نناز ساعات کار پایگاه را اف ایش دهد( درطو هفته  8تا  36و پنج شنبه ها  8تا  30ظهر )
ذ) نظافت واحدها و تهنه لباس کار مربوطه طبق استاندارهای کشوری ال امی و بیه عهیده پنمانهیار
بوده و پرسنل تحت پوشش موظفند در ک نه مراحل کار م ب به لباس کار متحد الشهل تعننن شیده
از طر کارفرما باشند( .پنوست ) 0
ر) پنمانهار موظف به رعایت نظا های جاری کارفرما ،حفظ اسرار و نهات ایمنی میباشید .اطالعیات
مرد و بنماران امانت بوده و با هررونه افشا و سو استفاده از اسرار افراد ضمن برخورد برابر مقیررات
دانشگاه مراتب به مراجع قانونی تحت عنوان خنانت درامانت اعال میرردد.
ز) پنمانهار م به همهاری و هماهنگی بیا کارفرمیا در آمیوزش دانشیجویان و انجیا پیرو ههیای
تحقنقاتی و ک نه طرح های کشوری  ،منطقه ای و شهرستانی ابالغی ازسوی کارفرما خواهد بود.
ژ) پنمانهار در صورت بروز اپندمی ،حوادث غنر مترقبه و یا در مواقع اضطرار تیابع مقیررات کارفرمیا
خواهد بود.

مهر وامضاء پیمان کار :

س) ک نه اطالعات از جم ه مندرجات در سامانه ی پارچه بهداشت (نر افی ار پرونیده الهتروننهیی
سالمت) ،ج و اموا دولت محسو شده و به صورت امانی در اختنار پنمانهار می باشید و در صیورت
لغو قرارداد یا اتما آن باید به طور کامل و سالم به شبهه بهداشت ودرمان  /مرکی بهداشیت تحوییل
رردد و پنمانهار موظف و متعهید مییشیود در طیی دوره همهیاری و پی از آن از افشیای اسیرار و
اطالعات دراختنار خود جداً خودداری کند.
ش) عمل کرد مراقبنن سالمت درحوزه هایی مانند .آموزش سالمت ،بهداشت مدارس و سایرموارد (
کارهای حجمی ) که درسامانه یهپارچه بهداشت فعالً .بت نمی شود بیا روشهیای مخت یف نظیارتی
همچییون .پییایش و ارزیییابی محسییوس و غنرمحسییوس ،خییود اظهییاریSMS ، PRAMS ،
 Monitoringو  ...کنتر رردیده و در چ لنست کنفنت و در محاسبات پرداخت اعما خواهید
رردید.
ص) در صورت فسخ قرارداد به هر ع تی ،پنمانهار درصورت اعال شیبهه  /مرکی مه یف اسیت تیا
شروع به کار پنمانهار جدید به ارائه خدمات طبق قرارداد فی ما بنن ادامه دهد .مبنای پرداخت سیرانه
در این مدت نتایج آخرین پایش و ارزیابی عمل کرد به انتخا کارفرما میباشد.
ض) پنمانهار می بایستی حداقل توانایی پرداخت  1ماه حقو و م ایای کارکنیان تحیت پوشیش را
داشته باشد و نمی تواند به بهانه عد دریافت حق ال حمه از کارفرما ،پرداخت حقیو کارکنیان تحیت
پوشش و انجا تعهدات مورد قرارداد را به تاخنر بناندازند.
ط) پنمانهار در صورت انصرا باید حداقل سه ماه قبل مراتب را به طور کتبی بیه کارفرمیا ری ارش
نماید.

مهر وامضاء پیمان کار :

ظ) پنمانهار موظف است به طر مخت ف ازسو استفاده از اطالعات سامانه یهپارچه بهداشت توسط
کارکنانش پنشگنری نماید.
ن )پنمانهار متعهد می رردد درپایان قرارداد تا انتخا شرکت جدید به مدت سه ماه خدمات خود را با
همان شرایط مندرج در قرارداد ادامه دهد.
 .4-6تعهدات پیمانکار در مورد تجهیزات ،فضای فیزیکی و ساایر مززوماات ارائاه
خدمت:
الف) تهنه ساختمان محل فعیالنت پایگاه های سالمت مورد قیرارداد  ،برابیر اسیتانداردهای مصیو
اعال شده ( پنوست  )1اقدا نماید.
ب) تهنه ف ای فن یهی مناسب براساس نوع واحد ارائه دهنده خدمت و ننروی انسانی ،بیه صیورت
زیر.
 استاندارد ف ای فن یهی مورد نناز برای پایگاه سالمت متناسیب بیا جمعنیت تحیت پوشیش
حداقل  322متر مربع می باشد به نحوی که با تشخنص کارفرما فعالنت کارکنان و امهانیات
مورد نناز مشروحه زیر را بتوان در آن جای داد.
ف ای کار مراقب سالمت برابر استاندارد
ف ای کار واکسنناسنون ،و نمونه رنری برای آزمایشگاه
ف ای برر اری ج سات آموزش و توانمندسازی جامعه در موضیوع سیواد سیالمت ،شینوه
زندری سالم ،خود مراقبتی و  ..با استفاده از امهانات بخش دولتی ،خصوصی ،بومی و مح ی
منطقه
ف ای ارائه خدمات مامایی
ف ای آبدارخانه و سروی های بهداشتی

مهر وامضاء پیمان کار :

پنش بننی رمپ برای مع ولنن یا آسانسور برای ساختمانهای دو طبقه و بنشتر
تبصره ( . )11پنمانهار موظف است در صورت نناز به منظور تیامنن ف یای فن یهیی یز بیرای
برر اری ج سات آموزشی ،ازطریق هماهنگی و ج یب مشیارکت سیایر نهادهیا و واحیدهای دیگیر (
مساجد  ،شهرداری ها و مدارس و  )...اقدا نماید.
تبصره ( . )11درصورت موجود بودن ف ای فن یهی مورد نناز پایگاه سالمت بیه صیورت دولتیی و
معرفی شده ازسوی شبهه بهداشت ودرمان  /مرک بهداشت به پنمانهار ،وی موظف اسیت بیا تنظینم
عقد قرارداد اجاره با شبهه  /مرک به قنمت کارشناسی نسبت به اسیتقرار ننیروی انسیانی خیود در آن
ف ای فن یهی اقدا نماید.
پ) تامنن ف ای فن یهی با تایند کارفرما طبق استاندارد (پنوست  )1برعهده پنمانهار می باشد.
ت) در صورت وارذاری محل ارائه خدمات توسط کارفرما ،قرارداد اجاره نامه جدارانه براساس آیینن
نامه مالی و معامالتی دانشگاه و از طریق کارشناس خبره منتخب رین دانشگاه منان طرفنن منعقید
میرردد که مفاد قرارداد اجاره اموا ج و این قرارداد خواهد بود.
ث) در صورت وارذاری تجهن ات و اموا دولتی توسط کارفرما تحویل و تحو بر اساس آینن نامه
مالی و معامالتی دانشگاه و از طریق کارشناس خبره منتخب رین دانشگاه منان طرفنن منعقد میی-
رردد.
ج) پنمانهار موظف به حفظ و نگهداری مناسب از ک نه تجهنی ات فنیی و اداری کیه کارفرمیا بیرای
انجا کار در اختنار پنمانهار میرذارد ،بوده و اطمننان از صحت عم هرد دستگاه ها به عهده پنمانهیار
می باشد .در صورت هررونه خسارت به اموا مربوطه پنمانهار مه ف به جبران بیوده و کارفرمیا حیق
دارد از محل ضمانت نامه نسبت به جبران خسارت اقدا نماید.

مهر وامضاء پیمان کار :

چ) نصب تاب و پایگاه سالمت با الگوی پنشنهادی مرک بهداشت شهرستان و بیا ذکیر نیا دانشیگاه
ع و پ شهی و خدمات بهداشتی درمانی  -......مرک  /شبهه بهداشت ضروری است.
ح) نصب تاب و با عنوان " .ک نه خدمات بهداشتی ارائه شده شامل خیدمات واکسنناسینون ،بهداشیت
مادر وکودک ،سالمت باروری و سایر موارد دربسته خدمات برای ریروه هیای مخت یف سینی در ایین
پایگاه رایگان می باشد " در ک نه اتا های پایگاه سالمت و نصیب ت فین شیهایات شیبهه و داشیتن
صندو پنشنهادات و امهانات نظر سنجی ازمراجعنن ضروری است.
خ(پیمانکار مکلف است تمام قوانین و مقررات و آیین نامه های مرتبط با کار را رعایت

نماید-

ع )پیمانکار موظف است صالحیت کار و ایمنی خود را پس از اخذ از وزارت کاروامور اجتماعی به -

.کارفرما ارائه نموده و شماره آن را در قرارداد قید و تصویر آن را پیوست نماید
ک) پیمانکار مسئول اجراء حفاظت ایمنی و فنی کارگران خود می باشد و کارفرما در این خصوص تعهدی -
ندارد
ف)پیمانکار اقرار می نماید که امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیش گیرانه مرتبط با -
.ایمنی تامین گردیده است
س)پیمانکار مکلف است به پرسنل تحت پوشش خود آموزشهای الزم در زمینه های ایمنی کار را تحت -
.نظارت کارفرما ارائه نماید
 ش)پیمانکار مکلف است حوادث ناشی از کار را فورا به کارفرما جهت اعالم به اداره کار گزارش
نماید
 ط)پیمانکار موظف به رعایت آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری می باشد.

ماده  - 7مكانیسم و نحوه پرداخت قرارداد براساس نتااج پااجو و اراجااب
عملكرد پس اا کسر کلیه کسورات قانون :

مهر وامضاء پیمان کار :

 .1-7مهانسنم پرداخت در این قرارداد مبتنی بر عم هرد است و مب غ قابل پرداخت صرفاً متناسب با
ارائه خدمت می باشد .ارائه خدمات فعا مستمر ( تداو خدمات ) و کامل به جمعنت سیاکن درب یوک
های تعننن و معرفی شده ازسوی کارفرما و خدمات ارائه شده به افراد مهمان مراجعه کننده به پایگیاه
مبنای پرداخت بوده و در طو اجرای قرارداد تغننرات جمعنت تحت پوشش فعا طبق اطالعات .بت
شده در سامانه یهپارچه بهداشت به صورت سه ماهه قابل محاسبه می باشد.
تبصره ( . )12مبنای پرداخت بر اساس تعداد خدمات ارائه شده به مراجعنن می باشد و به ازای هیر
خدمت داده شده مب غ  .............ریا و حداکثر منانگنن ماهنانه پرداختیی بیرای هیر نفیر در هیر بیار
مراجعه  ..............خدمت می باشد .
 .2-7پرداخت به طر قرارداد (پنمانهار) پ از انعقاد قرارداد و ارائه ت منن انجا تعهیدات طبیق
ماده  9و براساس صورت وضعنت و لنست حقوقی تنظنمی و تایند انجا موضوع تعهیدات قیرارداد و
ارائه فنش و لنست پرداخت شده ماه قبل که به تأیند بنمه تأمنن اجتماعی رسنده است ،توسط کارفرما
در پایان هر ماه به شرح زیر انجا خواهد شد.
الف) معاد  %82عم هرد ماهانه پایگاه سالمت براساس آمار و اطالعات اسیتخراجی از سیامانه بیه
صورت عل الحساب ماهنانه ازسوی کارفرما به پنمانهار پرداخت خواهدشد .
ب) نحوه محاسبه و پرداخت  %02باقنمانده عم هرد ماهانه پایگاه سالمت به صورت سه ماه یهبیار
و پ از پایش و ارزیابی عم هرد طر قرارداددرطو سه ماه (براساس محاسبه پوشش خدمات فعیا
منطبق با آمار و اطالعات استخراجی از .بتنات سامانه ،رضایت سنجی ،راستی آزمایی و اعمیا نمیره
چ لنست پایش و ارزیابی فص ی) محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره ( . )13چنانچه من ان عم هیرد ماهانیه یی پایگیاه سیالمت بیر اسیاس آمیار و اطالعیات
استخراجی از سامانه سنب کمتراز حداقل مب غ تعننن شده جهت ه ینه های جاری برای بقای پایگاه (
برای پایگاههای با دونفر مراقب سالمت ماهانه  69222222ریا  ،با سه مراقب سالمت 80222222
ریا و با چهار مراقب سالمت ماهانه 95222222ریا ) محاسبه رردد .مب یغ تعنینن شیده میذکور بیه
صورت ع ی الحسا و با مقروض نمودن پنمانهار برای آن ماه خاص ( حداکثر درسه ماه او قیرارداد

مهر وامضاء پیمان کار :

) به وی پرداخت می رردد و چنانچه عم هرد سه ماه پناپی محاسبه شده کمتر از  02درصد پایه فیو
الذکر باشد نسبت به لغو قرارداد اقدا خواهد شد .
تبصره ( . )14پنمانهار موظف است شماره ت فن همیراه ک نیه افیراد تحیت پوشیش را بدرسیتی در
پرونده الهتروننهی سالمت آنان .بت کند به رونه ایهه نظرسنجی از مرد از طریق ت فن ،مقدور باشد.
در صورتنهه به هر دلنل امهان تماس به ع ت .بت نشدن یا .بت اشتباه شماره ت فن ،مقدور نباشد ،در
آن موارد نتنجه نظرسنجی برابر عد رضایت و عد دریافت خدمت ت قی میشود.
 .3-7مالک اعما نمره مهتسبه از چ

لنست پایش و ارزیابی به ترتنب زیر خواهد بود .

الف ) در صورتی که نتنجه ارزیابی بایی  92 ( 92در صد از امتناز چ لنست پایش عم هرد) باشد
به ازای ی امتناز بنشتر از  % 92دو درصد اضافه می رردد ( ی امتناز تشویقی داده می شود )
ب ) در صورتی که نتنجه ارزیابی بنن  42تا  92باشد براساس دستورعمل اجرایی اقدا خواهدشد..
پ) درصورتنهه نتنجه ارزیابی زیر  % 42 ( 42از امتناز چ لنست پایش عم هرد ) باشد  ،به ازای
هر ی امتناز کمتر از  42دو درصد کسر میگرددد و هم مان به طر قرارداد تذکر کتبی داده میی
شود و در صورت تهرار امتناز کمتر از  42در فصل بعد ( سه ماهه ) قرارداد لغو می رردد.
ت ) بدیهی است پ از پایش و ارزیابی عم هرد فص ی چنانچه حاصل نهایی مب غ سه ماهه بینش
ازع ی الحسا های پرداختی درسه ماهه قبل رردد ،پنمانهار مب غی را به کارفرما مقروض شده و این
مب غ در پرداخت اولنن ع ی الحسا بعدی اعما خواهد شد.
ث) درصورتنهه نتنجه ارزیابی زیر  55باشد ،نسبت به فسخ یهبیاره قیرارداد اقیدا خواهید شید و
اضافه پرداختی ها طی ع ی الحسا های قب ی از ضیمانت نامیه انجیا تعهیدات وی کسیر خواهید
رردید.

مهر وامضاء پیمان کار :

 .4-7مالک نمره مهتسبه از ارزیابی ومحاسبه پوشش فعا خدمات به ترتنب زیر خواهد بود.
الف) ر ارش آماری استخراجی ازسامانه درباره تعداد خدمات و مراقبتهای فعا و مسیتمر ( تیداو
خدمات ) ارائه شده به جمعنت تحت پوشش براساس بسته خدمتی تعریف شده برای هررروه سنی و
دستورعمل های مربوطه و جمع بندی و تح نل نتایج حاصل از خوداظهاری وی که درقالیب سیامانه
یهپارچه بهداشت تعننن شده ،مالک اولنه برای محاسبه پوشش فعا و مستمر خدمات خواهد بود.
ب) چنانچه من ان عم هرد کمی ی پایگاه دری دوره سه ماهه بنش از  %32ازمنانگنن عم هرد
کمی پایگاه های برونسپاری شده کمتر باشد ،جریمه ای مطیابق قسیمت ت بنید  4میاده  4همینن
قرارداد به وی تع ق خواهد ررفت.
ج) در بازدیدهای سه ماهه ضمن بررسی وکنتر مستندات موجود درسیامانه یهپارچیه بهداشیت و
بررسی تصادفی حداقل ده درصد از پرونده های خانوار تحت پوشش ( طبق سامانه ) و محاسبه تعداد
خدمات و مراقبت های فعا و مستمر ارائه شده و درصورت نناز کنتر ت فنی و حتی مراجعه به در
مناز خانوارهای مربوطه و سایر روشها ،راستی آزمایی مورد بای به عمل خواهدآمد.
 .5-7در صورت لغو قرارداد به دلنل عمل کرد ضعنف طر قرارداد ضمانت نامه انجا تعهیدات و
سایر مطالبات به نفع دانشگاه ضبط و وصو می رردد.
 .6-7موارد تعزق پاداش مازاد برمبزغ قرارداد :
الف) پرداخت موردی  :پرداختی است که از طر معاونت بهداشت تعننن می رردد تا عالوه بیر
مب غ محاسبه شده بر مبنای عم هرد ،برای انجیا اقیدامات خیاص در راسیتای تحقیق اهیدا نظیا
سالمت ،انجا خدمات ویژه در مورد افراد تحت پوشش ( تشخنص بنماریهایی که از طر کارفرمیا
اعال می شود مانند بنماریهای هد نادر ،مسری ،تهدید کننده حنات در مراحل اولنیه بنمیاری و...

مهر وامضاء پیمان کار :

مانند شناسایی ،تشخنص ،پی رنری و درمان کامل هر مورد از بنماری سل)  ،دردوره های سه ماهیه (
فص ی ی بار ) به پنمانهار پرداخت می رردد.
ب) بازای هر  3امتناز بنشتر از  92در امتناز مهتسبه براساس چی لنسیت پیایش عم هیرد ،یی
درصد تشویقی به  %322نمره حاصل از چ لنست اضافه میرردد .بنابراین ،چنانچه نتنجیه پیایش
 322باشد ،معاد  %32به نمره ارزیابی اضافه خواهد شد ( . ) %332یعنی  % 332حاص ر مب یغ
سه ماهه در نمره ارزیابی حاصل از پوشش فعیا خیدمات پی از کسیر سیه ماهیه ع یی الحسیا
پرداختی به پنمانهار پرداخت خواهد شد.

 .7-7موارد تعزق کسورات برمبزغ قرارداد :
الف) پنمانهار و کارکنان او حق ارائه خدمات در مجاورت محل خدمت ( ب وک جمعنتی تعنینن شیده
مربوطه ) در ساعات فعالنت پایگاه به صورت  FFSو سایر روشهای دریافیت وجیه را ندارنید .و هیر
رونه ایجاد تقاضای القایی به منظور کسب منفعت مالی خارج از ضوابط پرداخت این قیرار داد ممنیوع
بوده و در صورت کشف ،ضمن برخورد قانونی معاد  11برابر انتفاع خارج از ضوابط این قرار داد بیا
تشخنص رین شبهه  /مرک از دریافتی پنمانهار به عنوان جریمه کسر /یا از او اخذ خواهد شد.
ب) چنانچه در طو مدت قرارداد بنا به هردلن ی ری ش ی نفر یا بنشتر ننروها روی دهد ( به دلنل
قطع همهاری توسط پنمانهار یا انصرا خود ننرو یا عد تایند ننرو توسط کارفرما ) ،پنمانهار موظف
است حداکثر ظر مدت ی ماه نسبت به جایگ ینی ننروی مناسب اقیدا نمایید و در صیورت عید
تامنن ننروی جایگ ین  ،ه ینه حقو کامل ننروی خروجی از پرداختیی همیان میاه پنمانهیار کسیر و
چنانچه این موضوع به ماه های بعدی نن تسری یابد ،حداکثر برای  1مرتبه بازای هرماه  %05ه ینه
حقو ماهانه همان ننرو به کسورات وی اضافه خواهد رردید .بدیهی است چنانچه بعد از رذشت مدت

مهر وامضاء پیمان کار :

تعننن شده پنمانهار نسبت به تامنن ننروی جایگ ین اقدا ننماید و با کسری ننیرو بیه ارائیه خیدمات
ادامه دهد،کارفرما نسبت به اخطار کتبی و فسخ ی باره قرارداد اقدا خواهد نمود.
پ) درصورتنهه نتنجه ارزیابی حاصل از پایش کنفی (چی لنسیت ) کمتیراز % 55باشید ،کارفرمیا
نسبت به لغو یهباره قرارداد اقدا خواهد نمود و اضافه پرداختی ها طی ع یی الحسیا هیای قب یی از
ضمانت نامه انجا تعهدات پنمانهار کسر خواهد رردید.
ت) چنانچه من ان عم هرد کمیّ ی پایگاه در ی دوره سه ماهه بنش از  %32ازمنانگنن عم هرد
کمیّ سایر پایگاه های برونسپاری شده کمتر باشد ،جریمه ای به من ان  %32کل مب غ عم هرد میالی
سه ماهه وی تع ق خواهد ررفیت و درصیورت تهیرار روییداد فیو  ،منی ان جریمیه متع قیه  %05و
درصورت تهرار این رخداد در بار سو  ،قرارداد به صورت ی طرفه ازسیوی کارفرمیا فسیخ خواهید
رردید.
ث) درصورت ا.بات عد صحت یا عد تطابق داده های وارد شده به سامانه یهپارچه بهداشیت بیا
واقعنت های موجود یا ارائه ر ارش های آماری نامنطبق باراستی آزمایی های انجیا شیده ازسیوی
کارفرما و عوامل مربوطه  ،کسوراتی به شرح ذیل اعما خواهد رردید.
 -3در مرتبه او به من ان پان ده درصد ( )%35از حاصل نهایی مب غ ریالی عمل کیرد میالی سیه
ماهه آن پایگاه کسر میرردد.
 -0در مرتبه دو به من ان سیی درصد ( ) %12از حاصل نهایی مب غ ریالی عمل کرد میالی سیه
ماهه آن پایگاه کسر میرردد.
 -1در مرتبه سو نسبت به فسخ یهباره قیرارداد وضیبط ضیمانت نامیه انجیا تعهیدات و سیایر
مطالبات به نفع دانشگاه اقدا میرردد.

مهر وامضاء پیمان کار :

ج) چنانچه من ان عمل کرد کمی ماهانه ی پایگاه سالمت براساس آمار واطالعات اسیتخراجی از
سامانه ،کمتر از  %12مب غ پایه تعننن شده جهت ه ینه های جاری برای بقیا پایگیاه ( میذکور در
تبصره  31ذیل بند  0ماده  4همنن قرارداد ) باشد ،در ماه او اخطار کتبی بیه پنمانهیار داده خواهید
شد و ایشان موظف به ارائه برنامه توسعه ای و ارتقایی قابل قبو کارفرمیا خواهید بیود و درصیورت
تهرار در مرتبه دو  ،جریمه ای به من ان  %5کل مب غ عم هرد مالی سه ماهه بیه وی تع یق خواهید
ررفت و درصورت تهرار رویداد فو در بار سو  ،قرارداد به صورت ی طرفه ازسوی کارفرمیا فسیخ
خواهد رردید.
ماده  - 8روش اصالح قرارداد :
 .1-8کارفرما می تواند نسبت به اف ایش یا کاهش من ان و مب غ قرارداد تا سیقف  05درصید اقیدا
نماید.
 .2-8کارفرما می تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجیرای ایین قیرارداد و رعاییت مقیررات
عمومی ،شرایط اختصاصی را که یز می داند با اعال به این قرارداد الحا نماید.
ماده  - 9تضمین انجام تعهدات  ،تضمین حسن انجام کار و ضمانت اموال :
 .1-9به منظور ت منن انجا تعهدات ،پنمانهار متعهد است به من ان  %32مب یغ کیل قیرارداد ،بیه
کارفرما ضمانت نامه بانهی بسپارد .تنفنذ قرارداد منوط به ارائه ضمانت نامه فو خواهید بیود .بیدیهی
است چنانچه پنمانهار قرارداد به تعهدات قانونی و قراردادی خود به هر دلن ی عمل ننموده و هر ی از
مفاد قرارداد را بطور صحنح و کامل اجرا ننماید قرارداد بصیورت یی جانبیه فسیخ  ،ت یمنن هیای
ماخوذه وت منن انجا تعهدات به نفع کارفرما ضبط رردیده و وصو می رردد .پنمانهار در این میورد
حق هررونه اعتراض را از خود س ب و ساقط نمود.

مهر وامضاء پیمان کار :

ی فقره ضمانتنامه بانهی ( برای ت منن انجا تعهدات ) که توسط پنمانهار به کارفرما تس نم میی-
شود ،در صورت رعایت کامل مفاد قرارداد و تسویه حسا کامل بیا کارکنیان تحیت پوشیش و ارائیه
مفاصا حسا های مربوطه و تایند ناظرین و کارفرما قابل استرداد است.
 .2-9عالوه بر ت منن انجا تعهدات ،بابت ت منن حسن انجا کار ،کارفرما ماهنانه معیاد  %5از
هر پرداخت (مب غ کارکرد) را به عنوان سپرده جاری ماده  18قانون تامنن اجتمیاعی از پنمانهیار کسیر
ودر حسا سپرده دانشگاه نگهداری میکند که در پایان قرارداد و ارائه مفاصا حسا های مربوطیه و
تسویه کامل با تایند ناظرین و کارفرما قابل استرداد می باشید ،پنمانهیار در ایین میورد حیق هررونیه
اعتراض را از خود س ب و ساقط نمود.
 .3-9در صورت تحویل اموا و تجهن ات ،بابت ت منن حفظ و نگهیداری امیوا تحیوی ی و ک نیه
وسایل و تجهن ات تحوی ی براساس صورتج سه تنظنمی تحویل اموا به شماره  -------مورخ --
 ---ضمانت نامه بانهی ( /معاد ارزش ریالی اموا منقو ) به شماره  -------مورخ ------به مب غ  -------ریا از پنمانهار اخذ خواهد شد که در پایان مدت قرارداد و پی از تحوییل ک نیه
وسایل و تجهن ات تحوی ی به صورت سالم و آماده به کار به وی مسیترد خواهید رردیید .در صیورت
ورود خسارت به اموا از کارفرما و عد جبران آن ،خسیارت وارده از محیل مطالبیات ،ت یمنن هیای
ماخوذه و هر محل دیگر به نفع کارفرما کسر و وصیو خواهید رردیید .پنمانهیار در ایین میورد حیق
هررونه اعتراض را از خود س ب و ساقط نمود.

ماده 10ا فسخ قرارداد:

مهر وامضاء پیمان کار :

 .1-11کارفرما می تواند درصورت وقوع حالت های زییر بیدون اخطیار قب یی قیرارداد را فسیخ و بیه
پنمانهار اعال نماید.
 -3ا.بات شمو منع مداخ ه دولت در مورد پنمانهار
 -0ورشهستگی پنمانهار
 -1عد رعایت استاندارد های تخصصی وفنی موردنظر کارفرما پ از اخطارهای سهرانه
 -7عد توانایی در ارائه خدمات طبق توافق فی مابنن
 -5تأخنر غنر موجه در انجا خدمات یا توقف خدمات
 -6کارفرما می تواند در صورت وقوع هر رونه تخ ف از جانیب پنمانهیار ضیمن ضیبط سیپرده و
ضمانت نامههای موضوع قرارداد و مطالبات پنمانهار ،خسارات وارده زائد بیر منی ان سیپرده و
مطالبات را نن از پنمانهار مطالبه نماید.
 .2-11کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که بنا برهررونه شرایط خاص زمانی ومهانی (
ازجم ه دستورعمل های ابالغی از سوی وزارتخانه ) در مدت اجرای قرارداد ،اقدا به فسخ قرارداد و یا
تبدیل برحسب دستورعملهای ابالغی بنماید.

ماده  11ا حل اختالف:
در صورت بروز هر رونه ابها و اختال در ارتباط با موضوع قرارداد و انجا وظایف محوله به هر
نحوی ،چنانچه طرفنن نتوانند آنرا از طریق مسالمتآمن حل و فصل نمایند ،در این صورت موضوع
اختال به کمنسنون ماده  97آئنن نامه مالی و معامالتی دانشگاه ارجاع و رأی صادره از کمنسنون
قطعی و نسبت به طرفنن یز ایجرا خواهدبود و رأی مذکور از طریق کمنسنون کتباّ به پنمانهار ابالغ
خواهد شد.

مهر وامضاء پیمان کار :

ماده  - 12حوادث قهرجه و غیرمترقبه:
در صورت بروز هر رونه حاد.های که مانع اجرای این قرارداد طبق تعریف عرفی از شرایط غنرقابل
پنشبننی(فورس ما ور) توسط پنمانهار شود و از حنطه و اقتدار و اراده او خارج باشد ،مادامی که
جهات م بور ادامه دارد ،عد انجا تعهدات متا.ر از عوامل غنرمترقبه م بور؛ به من لهی عد رعایت
مفاد قرارداد محسو نمیشود .بدیهی است پ از بر طر شدن شرایط غنرقابل پنشبننی پنمانهار
موظف است عنناً تعهدات خویش را براساس قرارداد انجا نماید.
ماده  13ا اقامتگاه طرفین قرارداد:
اقامتگاه و ت فن کارفرما.
اقامتگاه و ت فن پنمانهار.
نشانیهای فو به من له اقامتگاه قانونی طرفنن میباشد ،لذا در دعاوی و مهاتبات رسمی ،ارسا
مراسالت از طریق نشانیهای فو الذکر ،قانونی ت قی میشود .در صورت تغننر نشانی ،طرفنن موظفند
ظر مدت  78ساعت کتبا یهدیگر را مط ع نمایند .در غنر این صورت ک نه نامهها ابالغ شده ت قی
می رردد.
اجن قرارداد شامل جك مقدمه و  ......ماده و در سه نسخه تنظیم و هر جك اا نسخ
آن به تنهاج

در صورت

معتبر خواهد بود.
مهر وامضاء کارفرما :

مهر وامضاء پیمان کار :

که کلیه امضاهاي اجر تكمیل شده باشد قابل اجرا و

مهر وامضاء رئیس امور مالی شبکه /مرکز :

مهر وامضاء پیمان کار :

