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مركز آموزشي، ، سنجش تراكم استخوان، ماموگرافي   MRIتصويربرداري  تخصصي دانشگاه ، مركز هاي كلينيك واگذاري واحدهاي سونوگرافيقرارداد

   ر دولتيبصورت مشاركت با بخش غي))مركز آموزشي،پژوهشي و درماني بهار اساليس ١٦  CT SCANو مركز تصوير برداري ) ع(پژوهشي درماني امام حسين 
  

و بر اساس صورتجلسه كميته كاهش تصدي گري به شماره            مورخه          اين قرارداد به استناد صورتجلسه كميسيون مناقصه دانشگاه به شماره 
، سنجش تراكم استخوان،   MRIتصويربرداري  كزتخصصي دانشگاه ، مر هاي واگذاري واحدهاي سونو گرافي كلينيك........................ مورخه ..................... 
مركز آموزشي،پژوهشي و درماني  اساليس ١٦  CT SCANو مركز تصوير برداري ) ع(مركز آموزشي، پژوهشي درماني امام حسين ماموگرافي 

 . بشرح زير منعقد مي گردد  بصورت مشاركت با بخش غير دولتي))بهار

 :طرفين قرارداد )  ١ماده 

به عنوان معاون توسعه و  مقدم انيكالل ديحم دكتر يآقا جنابدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شاهرود به نمايندگي : ولطرف ا- ١-١
دانشگاه  معاونت توسعه - ساختمان البرز -بهجت... خيابان آيت ا -ميدان البرز –نوري ... خيابان شيخ فضل ا -طاهري... بلوار آيت ا شاهرودمنابع به نشاني 

  . ناميده مي شود» طرف اول«كه در اين قرارداد  ، علوم پزشكي شاهرود
و ........................كداقتصادي ...................................... تاريخ ثبت...................................موسسه /شماره ثبت شركتبه ..................... موسسه / شركت : طرف دوم - ٢-١

، به )احراز آن منوط به تاييد صالحيت توسط معاونت محترم درمان مي باشد(كه واجد صالحيت فني و تخصصي ميباشد.............................. شناسه ملي 
به ....................... به سمت ............. كدملي ....... صادره از ........... به شماره شناسنامه.............  فرزند.................................. آقاي  / نمايندگي خانم

 .ن بعد طرف دوم ناميده مي شود كه م...................نمابر.................... تلفن ..................................... كد پستي..............................................................................   نشاني

  :موضوع قرارداد  -)  ٢ماده 
مركز آموزشي، ، سنجش تراكم استخوان، ماموگرافي   MRIتصويربرداري  تخصصي دانشگاه ، مركزهاي اگذاري واحدهاي سونو گرافي كلينيك وعبارتست از 

   بصورت مشاركت با بخش غير دولتي))مركز آموزشي،پژوهشي و درماني بهار اساليس ١٦  CT SCANو مركز تصوير برداري ) ع(پژوهشي درماني امام حسين 
هاي مذكور در ارائه خـدمات تصـوير بـرداري تشخيصـي و درمـاني بـه بيمـاران و مـراجعين بـه بخـش هـاي             با استفاده از كليه تجهيزات و توانايي بخش

ا و مقررات قانوني و دستورالعملهاي صادره از طريق وزارت بهداشت درمـان و آمـوزش   ه اعم از سرپايي و بستري، با رعايت كليه آيين نامه  بيمارستاني فوق

  .پزشكي و بر اساس مجوز معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود

  .مي باشد ٢٤:٣٠لغايت  ٧:٣٠ساعته، از ساعت  ٦در سه شيف كاري  MRIساعت كار بخش  - ١تبصره 

   .ساعته مي باشد ٢٤در سه شيف كاري و بصورت   CT SCANكاري بخش  ساعت - ٢تبصره 

  .مي باشد  ١٩:٣٠لغايت  ٧:٣٠تخصصي از ساعت  هاي ساعت كاري بخش سونوگرافي كلينيك- ٣تبصره 

   .بيمار ويزيت شود ٢٥٠به طور متوسط در يك هفته ))ع(بيمارستان امام حسين(ويژه دانشگاه تخصصي در كلينيك  - ٤تبصره 

دقيقه و براي سونوگرافي  ١٥تا  ١٠براي سونوگرافي هاي ساده بين (طبق استاندارد وزارت بهداشت در مركز آموزشي پژوهشي درماني بهار - ٥ره تبص

  .بيمار ويزيت گردد ١٥٠دقيقه به طور متوسط در يك هفته  ٣٠هاي داپلر رنگي 

  .مي باشد  ١٧:٠٠غايت ل ٧:٣٠تراكم استخوان سنجش ساعت كاري بخش مامو گرافي و- ٦تبصره 

بايست به صورت كتبي به  اين تغيير مي. هاي كاري و روزهاي كاري توسط معاونت درمان دانشگاه قابل تغيير خواهد بود ساعات كاري، شيفت - ٧تبصره 

  .طرف دوم قرارداد ابالغ گردد
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  :سهم آورده طرفين جهت مشاركت ) ٣ماده  
  :سهم طرف اول قرارداد شامل) الف

واحد سونوگرافي و مساحت تقريبي    CT SCANمتر مربع جهت بخش  ١٠٠و مساحت تقريبي  MRIمتر مربع جهت بخش  ٢٥٠ان به مساحت تقريبي مك -١

متر  ٢٥) ع(تراكم استخوان مركز آموزشي ، پژوهشي درماني امام حسين سنجش  مساحت تقريبي واحد مامو گرافي و متر مربع و٣٤٠تخصصي   هاي كلينيك

 .باشد ميمربع 

 وتجهيزات پزشكي واحد سونو گرافي كلينيك ) ٢پيوست شماره (  CT SCANو تجهيزات پزشكي بخش )  ١پيوست شماره (   MRIتجهيزات پزشكي بخش  -٢

پيوست شماره )(ع(تراكم استخوان مركز آموزشي ، پژوهشي درماني امام حسين سنجش وتجهيزات پزشكي واحد مامو گرافي و) ٣پيوست شماره (تخصصي  هاي

  .باشدو نماينده تام االختيار كارفرما رسيده  مربوطهامين اموال و مسئول تجهيزات پزشكي مركز آموزشي پژوهشي و درماني كه به تاييد و امضاي ) ٤

 يخت افزارلوازم وتجهيزات سالم وامكانات سداراي وسونو گرافي وماموگرافي وسنجش تراكم استخوان  CT SCANو   MRIهاي  بخش- ١تبصره 

،سالم وبدون نقص تحويل طرف دوم گرديد كه در پايان قرارداد عيناً) ٤ ٣و ٢و  ١هاي  تنظيمي بر اساس پيوستطبق صورتجلسه تحويل وتحول (موجود

  .ديگردخواهد  ليقابل استفاده به طرف اول تحو ي،فن

  :سهم طرف دوم قرارداد شامل) ب 

ي و غير باليني و مسئول فني به شكلي كه كليه خدمات تشخيصي موضوع قرارداد بدون نياز به خدمات تامين نيروهاي متخصص و فوق تخصص بالين -١

  .طرف اول، به طور كامل توسط طرف دوم قرارداد قابل اجرا باشد

جمله تشخيصي، درماني و  شامل كليه اقالم از(تامين كليه اقالم و مواد مصرفي مورد نياز طبق چك ليست پيوست جهت ارائه خدمات موضوع قرارداد -٢

 .برعهده طرف دوم مي باشد )ملزومات و لوازم اداري و غيره

  .ها براساس تعهدات مندرج در قرارداد پرداخت كليه هزينه -٣

  توسعه فضاي فيزيكي و تجهيزات پزشكي در صورت امكان و با درخواست طرف دوم و با توافق طرفين قابل اجرا خواهد بود : ١تبصره

  .انجام اين خدمات براي بيماران بستري و اورژانس مشمول اين قرارداد مي باشد :٢تبصره

واحد سونوگرافي متر مربع،  ١٠٠اسكن به مساحت  CTمتر مربع وبخش تصوير برداري  ٢٥٠به مساحت  MRIبخش تصويربرداري : ٣تبصره

طبق (داراي لوازم وتجهيزات سالم وامكانات سخت افزاري موجود رمربعمت ٢٥سنجش تراكم استخوان به متراژ  واحد مامو گرافي و ومتر مربع ٢٢٠ساحتب

  .سالم وبدون نقص فني قابل استفاده به طرف اول تحويل گردد تحويل طرف دوم گرديد كه در پايان قرارداد عينا،) صورتجلسه تحويل وتحول پيوست 

ول مدت قرارداد بعهده طرف اول وهزينه هاي جزيي بعهده طرف دوم مي هزينه هاي تعميرات كلي وعمده ساختمان  ناشي از استهالك در ط:٤تبصره

  .برآورد اينگونه هزينه ها بر اساس نظريه كارشناس مرضي الطرفين مربوطه بعمل مي آيد. باشد

  :اسناد و مدارك قرارداد) ٣ماده 
  :اين قراردادشامل اسناد و مدارك زير است - ١-٣

  قرارداد حاضر –الف
  .گردد ورتجلسات و هر نوع سند ديگري كه در مورد نحوه اجراي قرارداد بين طرفين قرارداد مبادله ميدستوركارها، ص –ب
  ............................مورخ ........................استعالم بهاء به شماره/يك نسخه از صورتجلسه كميسيون مناقصه  –ج
با تاريخ                                                            .........................مورخ............................اييد صالحيت اداره كار به شماره يك نسخه از گواهي صالحيت از معاونت درمان و ت - د

  ........سررسيد
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، اساسنامه شركت، گواهي تاييدصالحيت ،كپي )غييردرصورت داشتن ت(آگهي تاسيس ، آگهي تغيير:يك نسخه از كپي برابراصل مدارك شركت شامل  –ه

  .شناسنامه و كار ت ملي افرادي كه قراردادرا امضا مي كنند
  ......مورخ ......... به شماره..........................  صورتجلسه قيمت گذاري توسط كارشناسان خبره دانشگاه  - و

  :مدت قرارداد) ٤ماده 
  . سال شمسي است دوبمدت ................ لغايت ....................مدت قرارداد از تاريخ- ١-٤

تا حداكثر سه ماه در صورت رضايت و توافق كامل طرفين اين قرارداد با رعايت مقررات و آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه پس از رعايت تشريفات قانوني  :١تبصره

  .)باشد ح اينكه در انتهاي قراردادطرف دوم  موظف به تحويل كامل كار به طرف دوم  بعدي و يا نماينده طرف اول  ميتوضي. (باشد بدون افزايش مبلغ  قابل تمديد مي

  :مبلغ قرارداد و سهم طرفين)  ٥ماده 
  :و توافق طرفين بشرح ذيل مي باشد ................درصد طرفين طبق نظر كارشناسان خبره دانشگاه طي نامه شماره - ١-٥

مي باشدودرصد مورد  MRIدرصد سهم طرف دوم ازكل درآمدبراي بخش (     ) درصد سهم طرف اول و (   )  ورد تصويب مشاركت بصورت     درصد م
درصد مورد تصويب اسكن مي باشد  CTدرصد سهم طرف دوم ازكل درآمد براي بخش (     ) درصد سهم طرف اول و (   )  تصويب مشاركت بصورت     

(   )  درصد سهم طرف دوم ازكل درآمدبراي بخش سونوگرافي مي باشد مشاركت بصورت     (     ) درصد سهم طرف اول و (   )  ت     مشاركت بصور
پس از درصد سهم طرف دوم ازكل درآمدبراي بخش مامو گرافي وسنجش تراكم استخوان مي باشدكه درصد مورد تصويب (     ) درصد سهم طرف اول و 

تمامي ..........................كدشعبه .....................بانك ............................به نام شركت .......................كه به شماره حساب .انوني قابل پرداخت استكسر كسورات ق
  .پرداختها فقط از طريق شماره حساب اعالمي مي باشد

  :نحوه پرداخت) ٦ماده 
پس از واريز درآمد به حساب خزانه و برگشـت آن بـه درآمـد اختصاصـي      ست ماهانه، سهم طرف دوم از درآمد نقدي راطرف اول متعهد ا-١-٦

هـاي جـاري،    هاي بيمه پايه و مكمل و كسر  كليه كسورات قانوني و ساير هزينـه  اي را پس از وصول از سازمان بيمارستان پرداخت و  همچنين درآمد بيمه
  .مطابق مفاد قرارداد پرداخت نمايد)پيوست ج(و براساس امتياز ارزشيابي عملكرد مصرفي ، جرايم مربوطه 

 طرف دوم موظف است همه ماهه ليست حقوق ، بيمه و مزاياي پرداختي به پرسنل خود را به طرف اول ارائه نمايد بديهي است هرگونه پرداخـت بـه  -٢-٦
  .باشد طرف دوم منوط به تاييد ليست فوق توسط ناظر قرارداد مي 

شـود، اسـترداد مبلـغ ذكـر      قانون تامين اجتماعي كسر و در حساب سپرده نزد دانشگاه نگهداري مي ٣٨بابت ماده % ٥از هر پرداختي به طرف دوم - ٣- ٦
  .و اصالحات الحاقي به آن ممكن خواهد بود ٣٨شده پس از ارائه مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي توسط طرف دوم و با رعايت ماده 

  .كليه كسورات قانوني و موسسات بيمه اي به عهده طرف دوم خواهد بود :٥تبصره 
طرف دوم موظف است به صورت ماهيانه تا پنجم ماه بعد نسبت به ارايه صورت وضعيت درآمد ناخالص نقدي و بيمه اي به طرف اول اقدام : ٦تبصره 

روز پس از دريافت صورت وضعيت نسبت به كسر ، كسورات و درصد سهم  ٥ نموده و طرف اول موظف است پس از بررسي صورت وضعيت ها ظرف
رستان مشاركت اقدام و سهم دريافتي از بابت دريافت هاي نقدي حداكثر ظرف مدت يك ماه به طرف دوم پرداخت و در مورد دريافت هاي بيمه اي، بيما

گر به حساب بيمارستان پس از كسر كسورات بيمه اي نسبت به پرداخت  روز پس از واريز وجوه توسط سازمان هاي بيمه ١٥متعهد است ظرف مدت 
  .سهم طرف دوم اقدام نمايد

  :روش اصالح قرارداد) ٧ماده 
تواند در صورت ضرورت ويا تغييرميزان سرمايه گذاري طرفين ،افزايش تعرفه هاي دولتي خدمات،ايجاد بخـش جديـد كـه منجـر بـه        طرف اول مي-١-٧

دويا افزايش تخت هاي بيمارستاني، درصد مشاركت را در طول مدت قرارداد بر اساس نظريه كارشناسان منتخب دانشـگاه پـس از اخـذ    افزايش درآمد گرد
  .درصد كاهش يا افزايش دهد ٢٥ريزي منابع ، تا  مجوز از معاونت توسعه مديريت و برنامه
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به مدت سه ماه برابر مفاد موجود در اين قرارداد بعـد از اتمـام قـرارداد بـا همـان      گردد در صورت درخواست طرف اول حداقل   طرف دوم متعهد مي-٢-٧

  .درصد مشاركت و شرايط موجود به ارائه خدمت ادامه دهد

  :تعهدات طرف اول)  ٨ماده 
ه هاي مربوط به شارژ ماهيانـه  بخش بر عهده طرف اول است و هزينبرقراري سيستم گرمايش و سرمايش براي ،اينترنت،گاز ، تلفن برق ،تامين آب ، -١-٨

 .به عهده طرف دوم است 
را به ترتيبي كـه مقـرر گرديـده     ناخالص و پس از وصول ، درآمد استمربوطه هاي درآمد  ثبت جهت جداگانه ايطرف اول متعهد به ايجاد سرفصل -٢-٨

 .تسهيم مي نمايد طرفين  بين

  .و ترخيص بيماران بعهده طرف اول مي باشد اي تحويل به موقع نسخ و اسناد بيمه ،و سرپائيبستري  انجام امور اداري ومالي مربوط به بيماران-٣-٨
هـاي   گر پايه و سايرموسسات الزم جهت سرويس دهي به بيماران اعم از موسسات دولتي و خصوصي بارعايت تعرفه هاي بيمه انعقاد قرارداد با سازمان-٤-٨

 .باشد ها برعهده طرف اول مي يزي از بيمهمصوب دولتي و پيگيري و دريافت وجوه وار
هاي خدمتي ابالغي و ضوابط مربوط به امور فني پرسنل از معاونت درمان دانشگاه و ابـالغ آن بـه منظـور اجـرا بـه       طرف اول موظف به دريافت بسته-٥-٨

 .طرف دوم مي باشد
 .  طرف دوم داشته باشد طرف اول موظف است همكاري الزم را به منظور اخذ مجوزهاي قانوني با -٦-٨
اجراي  قـرارداد   در حين  ماه ٣طرف اول اختيار دارد درصورت عدم پرداخت مطالبات شركتهاي تجهيزاتي ازسوي طرف دوم قرارداد پس از گذشت -٧-٨

تجهيزات پزشكي اقـدام ومـابقي   حساب با شركتهاي  ، پس از بررسي و هماهنگي طرف دوم ، نسبت به كسر مطالبات وي جهت تسويه يا  در پايان قرارداد
 .راپرداخت نمايد

امور مالي،گردش تداركات ولوازم مصرفي، تنظيم روابط برون بخشي،انجام (نظارت دقيق وكامل بر نحوه عملكرد طرف دوم وكليه مسائل مرتبط   - ٨-٨
  . به عهده طرف اول مي باشد....) تعهدات طرف دوم و

  .اي وساير كسورات مورد توافق در اين قرارداد مربوط به طرف دوم را از پرداختي وي كسر نمايد طرف اول متعهد است كسورات بيمه - ١١-٨
  .روز پس از وصول از سازمانهاي بيمه گر ١٥محاسبه ميزان در آمدكل و پرداخت سهم طرف دوم قرارداد حداكثر- ١٢-٨
داري  از سازمانهاي بيمه گر ندارد واين امر نبايد هيچگونه تاثيري در طرف اول هيچ تعهدي در پرداخت؛ قبل از وصول مطالبات بخش تصويربر - ١٣-٨

  )  اين فاصله بيشتر از سه ماه نباشد .( نحوه ارائه خدمات به بيماران داشته باشد
با ارائه )...نيمسول ف كارشناس و تكنسين و، اعم از پزشك(طرف اول موظف به بررسي و نظارت بر صالحيت فني كليه پرسنل بكارگيري شده  - ١٤-٨

  .گواهي طي دوره تخصصي مي باشد
طرف اول متعهد است يك كارشناس مجرب و ناظراجراي قرارداد كه موظف به ارزيابي مستمر واحد مذكور بوده و ارايه گزارش كتبي به كميته  - ١٥-٨

  .با معرفي نامه كتبي به شركت معرفي نمايند.واگذاري بيمارستان مي باشد
  .اران طبق اوراق وزارتخانه تنظيم و طبق دستورالعمل در وزارتخانه جهت بيماران اقدامات درماني صورت گيرد پرونده بيم -١٦-٨

  :تعهدات طرف دوم )  ٩ماده 
 .باشد نمي ١٣٣٧نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه   طرف دوم اعالم مي-١-٩
و مـورد  .نمايندگي وكالت به غير را ندارد اري موردمشاركت را به صورت جزئي ويا كلي تحت هر عنوان حتي به صورت مشاركت ،طرف دوم حق واگذ-٢-٩

 .  واگذاري به شرط مباشرت به طرف دوم واگذار شده 
  .ت ارائه شده به بيماران را رعايت نمايدطرف دوم متعهد مي گردد كليه دستورالعمل هاي ابالغي از سوي وزارت بهداشت و درمان در رابطه با خدما-٣-٩
 .باشد هاي تشكيل شده مربوطه در بيمارستان مي طرف دوم متعهد به همكاري و شركت دركميته-٤-٩
 .باشد طرف دوم متعهد به همكاري با بازرسين دانشگاه با معرفي نامه رسمي مي-٥-٩

و پيشه ، وديعه ، قرض الحسنه و عناوين مشابه را به طرف اول نپرداختـه و پـس از   طرف دوم هيچ نوع وجهي بابت سرقفلي ، حق بيمه ، حق كسب -٦-٩
ادعـاي خـود را   پايان دوره قرارداد، يا لدي الفسخ قرارداد شرعاً و قانوناً موظف به تخليه و تحويل محل و اموال ظرف يك هفته خواهد بود و حـق هرگونـه   

 . دراين زمينه از خود سلب و ساقط نمود 
  . باشد پيش از هر گونه تغييري در فضاي فيزيكي مي واخذ مجوز از معاونت درمان ف دوم موظف به اخذ موافقت كتبي طرف اولطر- ٧- ٩
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هاي مدني و كيفري و تمامي خسارات وارده از هر قسم كه توسط كاركنان وي و يا ايادي زيـر مجموعـه او    وليتوباشد كليه مس طرف دوم متعهد مي-٨-٩

كمتـرين تعهـدي در خسـارت وارده از هـيچ      ،طرف اول از هيچ جهت و بابـت . فراد و اشخاص ثالث حقيقي و حقوقي وارد شود به عهده گيردمستقيم به ا
ن ضرر و زيـان  نوعي را ندارد و چنانچه در اثر قصور از ناحيه طرف دوم موجب ضرر و زيان بيمارستان يا مراجعين و بيمارانگردد، طرف دوم متعهد به جبرا

هاي وي در برابرمحاكم قانوني نبود ه و طرف دوم مسوول پاسخگويي جرايم پزشـكي و مـدني و    بديهي است كه اين موضوع رافع مسووليت. باشد ارده ميو
 .باشد مشكالت پيش آمده در برابرنظام پزشكي و سايرمحاكم قانوني مي

باشد و شخصاً پاسـخگوي عملكـرد خـود در مراجـع ذيـربط از       ده نامبرده ميبه عه تشخيصي و درمانيوليت عملكرد طرف دوم در كليه مراحل ومس-٩-٩
، همچنين طرف دوم موظف  است خود و مسئولين فني را بيمه مسئوليت حرفه اي نمـوده  جمله سازمان نظام پزشكي و يا ساير مراجع قضائي خواهد بود

 .و مستندات آن را به طرف اول ارائه نمايد

توانند به عـذر عـدم    متعهدند كليه ضوابط و مقررات حاكم بر بيمارستان را رعايت نمايند و در مقام اجابت مفاد اين بند نمي طرف دوم و عوامل وي-١٠-٩
 اطالع متوسل شوند

 .دهد طرف اول و با موافقت كتبي ايشان انجام طبق قوانين و مقررات  را ها و لوازم ورود و يا خروج كليه دستگاهطرف دوم متعهد مي گردد -١١-٩
بايستي دراسرع وقت نسـبت بـه تعميـر و     ها مي تحت هيچ شرايطي نخواهد داشت و در صورت خرابي دستگاه توقف ارائه خدمات راطرف دوم حق -١٢-٩

شده را  واحدياد مي تواند وكالتاو در طول مدت خرابي دستگاهها طرف اول اندازي دستگاه اقدام نمايد، به نحوي كه خللي در ارائه خدمات ايجاد نگردد راه
 . اعتراضي را ندارد درآمد طرف دوم كسر نمايدوطرف دوم حق هيچگونه ازو هزينه هاي مربوطه را مستنداً  اداره نموده

طرف دوم متعهد مي گردد در طول قرارداد كليه استانداردهاي اعالمي از سوي وزارت بهداشت درمـان و آمـوزش پزشـكي را رعايـت نمـوده و در       -١٣-٩
 .ي اجراي برنامه هاي كيفيت با طرف اول همكاري الزم را بنمايدراستا

برحسـب نظريـه كارشناسـي يـا     ) گاز شهري و گازهاي طبـي (هاي مربوط به مصرف ماهانه آب، برق، تلفن، اينترنت و گاز طرف دوم موظف به پرداخت كل هزينه- ١٤- ٩
 . باشد كنتور نصب شده در  بيمارستان مي

 .ندازي صندوق مجزا را نداشته و مي بايست كليه درآمدهاي حاصله به حساب درآمد اختصاصي طرف اول واريز شودا طرف دوم حق راه- ١٥- ٩
و در مورد خدماتي كه تعرفه تعيين نشده است ملزم بـه كسـب مجـوز هـاي     .هاي مصوب دربخش دولتي مي باشد طرف دوم متعهد به رعايت تعرفه-١٦-٩

  .شدالزم از دانشگاه علوم پزشكي مي با
 
ي طـرف دوم و   باشدو همچنين تعميرات جزيي ساختمان به عهده طرف دوم موظف به حفظ و حراست از كليه اموال و ساختمان واگذاري شده مي-١٧-٩

سـوزي مسـووليت تـامين و جـايگزيني وسـايل و       اي ازجملـه سـرقت،آتش   ي طرف اول بوده و در صورت هر گونه حادثـه  تعميرات كلي ساختمان به عهده
 .ازسازي محل بر عهده طرف دوم استب

تعميـر   باشد ازجمله ملزومات اداري و مصرفي مورد نيـاز پرداخـت هزينـه    تهيه مواد اوليه و كليه وسايل و امكاناتي كه جهت انجام امور ضروري مي-١٨-٩
افـزار پـذيرش و جـواب دهـي ضـمن       افزار و نـرم  هزينه نگهداري سخت نقل و انتقاالت قطعات يدكي و تعويض و تعميرقطعات  وها و دستگاهجزيي و كلي 

را از نظـر نـرم    هامشاركت دستگاه تعهد مي نمايد كه در طول دورههمچنين طرف دوم باشد  افزار جامع بيمارستان به عهده طرف دوم مي هماهنگي با نرم
و در ارائـه خـدمات    مقررات اداره تجهيزات پزشكي انجام داده وطبق وتعميرات وكاليبراسيون الزم را طبق استانداردهاي دستگاه وز نگه داشتهه رافزاري ب

 .روز استفاده نمايدمورد تاييد معاونت درمان دانشگاه بيماران از تكنيك هاي پزشكي  به
 .باشد از تعهدات طرف دوم ميهاي مربوط به هر ماه حداكثر تا پنجم ماه بعد به واحد امور مالي بيمارستان  تحويل نسخ بيمه و ليست- ١٩- ٩
را  طرف اول ميتواند در مواردي كه بر اساس ضوابط خود صالح بداند براي بيماران نيازمند يا موارد اورژانس درصدي تخفيف قايـل شـود يـا بيمـار    -٢٠-٩

ال شـده توسـط طـرف    در مورد تخفيف ها و يا موارد رايگان اعم. در پايان اين مبلغ از حق السهم طرف اول كسر خواهد شد. بصورت رايگان پذيرش نمايد
 .دوم و نماينده آن نيز به همين طريق از سهم طرف كسر خواهد شد

و طـرف دوم موظـف اسـت بـه      باشـد  اعم از بستري و سرپائي به عهدة طرف دوم مـي  مراكز موضوع قرارداداي ناشي از عملكرد  كليه كسورات بيمه-٢١-٩
هـا   كسورات قانوني از قبيل ماليات و بيمه و غيرهبر عهده طرف دوم بوده و از كليه پرداختمنظور كاهش كسورات فوق برنامه ريزي نمايد، همچنين كليه 

  .گردد به طرف دوم كسر مي
...) مسوول فني، نيروي بـاليني و غيـر بـاليني و    ، كارشناس و تكنسين و، متخصص و فوق تخصصپزشك(تامين نيروي انساني و پرسنل مورد نياز -٢٢-٩

واجد صالحيت علمـي   طرف دوم متعهد است كه از پرسنل باشدهمچنين  ، از تعهدات طرف دوم ميه تأئيد طرف اول رسيده باشدكه صالحيت فني آنها ب
در صورت عدم رضايت طـرف اول از ايـن افـراد و اعـالم     . با رعايت استانداردهاي مصوب استفاده نمايدومتخصصين مرتبط با بخش مربوطه به تعداد كافي 

  .ظف به تعويض اين افراد ظرف مدت يك هفته مي باشدكتبي ،طرف دوم مو
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بوده و پرداخت حقوق با تاييد مسئول فني شركت مربوطه كل نيروهاي موضوع قرارداد % ٥١طرف دوم موظف به استفاده از نيروهاي بيمارستان تا -٢٣-٩

كه ليست مورد توافق مي بايست به تاييد . تي به پيمانكار كسر خواهد شدپايه و مزاياي مستمر اين نيروها از طريق دانشگاه انجام شده و از سرجمع پرداخ
  .طرفين رسيده و در صورت عدم نياز طرف دوم جهت تعيين تكليف به رياست بيمارستان معرفي نمايد

  .طرف دوم ملزم به همكاري در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي با بيمارستان مي باشد-٢٤-٩
ن كليه خساراتي كه از جانب او وكاركنان  وي به طرف اول يـا كاركنـان طـرف اول ويـا مـراجعين مركزيـا اشـخاص ثالـث         طرف دوم مسئول جبرا-٢٥-٩

بديهي است مسئوليت طرف دوم به نحو ياد شده رافع مسـئوليتهاي حقـوقي كاركنـان  مـذكور در قبـال      . حقيقي يا حقوقي ديگر وارد مي گردد مي باشد
 .واهد بوداشخاص ثالث ومراجع قضايي نخ

طرف دوم موظف به ساخت مهرشركت جهت معرفي خود تا پايان قـرار داد بعنـوان شـركت طـرف قـرارداد بيمارسـتان بـه شـركت هـاي داروئـي،           -٢٦-٩
 .تجهيزات پزشكي و فرآورده هاي بهداشتي مي باشد

و شـركتهاي  ) كليـه شـركتها   ( ركتهاي پخش دارويـي  طرف دوم مكلف است در پايان قرارداد نسبت به پرداخت بدهي و دريافت مفاصاحساب ازش-٢٧-٩
 .اقدام كند)كه از آنها خريد كرده است ( پخش تجهيزاتي 

كارشناس معاونـت  بوده و از نظر شايستگي فني مورد تائيـد   بخش مورد مشاركتكليه پرسنل به كار گرفته شده بايد داراي شرايط احراز كار در -٢٨-٩
 .مي باشد يك هفتهرصورت عدم رضايت طرف اول ، طرف دوم موظف به جايگزيني افراد ظرف مدت قرار گيرند  بديهي است د درمان

،گواهي عـدم   طرف دوم قرارداد موظف است نسبت به تهيه پرونده پرسنلي شامل فرم ارائه شده ، مدرك تحصيلي كاركنان ، سوابق كاري كاركنان -٢٩-٩
 CBCخـون  ، HIVشيآزمـا :شـامل   يپرونده حفـاظت  هيتهو ، چگونگي وضعيت بيمه كاركنان  منعقد شده ، سوابق آموزشي كاركنان ، قرارداد سوء پيشينه

 اقدام نمايد مورد درخواست طرف اول،.باشد يم پرسنل بخش تصويربرداري هيجهت كل كيبج به تفك لميبار وگزارش ف كيوپالكت هرشش ماه 
 .به ناظر قرارداد تحويل نمايد ) حداكثر تا يك هفته ( حت امر خويش را از بدو بكارگيري طرف دوم موظف است يك نسخه از قرارداد با پرسنل ت-٣٠-٩
طرف دوم موظف است ضمن حفظ كاربري بخش مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن بخش  و تاييد طـرف اول كاركنـان   -٣١-٩

آنـان همـه ماهـه توسـط طـرف اول      ) شامل اضـافه كـار وكارانـه    ( ومزاياي مستمر وغير مستمر وحقوق شاغل دربخش مذكور را در صورت وجود بپذيرد  
 .گردد پرداخت گرديده و از سرجمع مطالبات طرف دوم در پايان هر ماه كسر مي

، مرخصي و تعهدات نسـبت بـه   مندي، پاداش السعي، سنوات، خسارت اخراج، بن، عائله پرداخت حقوق و مزايا و كليه مطالبات از جمله كارمزد، حق-٣٢-٩
باشد، بديهي است رابطه استخدامي فـوق بـا طـرف دوم     كاركنان شاغل در قسمت موضوع قرارداد برابر قانون كار و تامين اجتماعي به عهده طرف دوم مي

   .بوده و طرف اول هيچ گونه مسووليتي در اين خصوص ندارد
 .مي باشد ) سال ٣به مدت(برابر مدت قرارداد  ٥/١ت طرف دوم مكلف به انعقاد بيمه مسئوليت به مد- ٣٣-٩

از محـل مطالبـات    "در صورتي كه طرف دوم نسبت به ارائه مفاصا حساب پرسنلي اقدام ننمايد طرف اول مختار است پس از احـراز موضـوع راسـا    -٣٤-٩
 .شركت نسبت به پرداخت ديون مربوطه اقدام نمايد وشركت حق هيچ گونه اعتراضي ندارد

هاي آموزشي معاونت ذيربط به كليه كارورزان ودسـتياران معرفـي شـده ازسـوي      طرف دوم متعهدبه پذيرش وارائه خدمات آموزشي مطابق با بسته-٣٥-٩
بديهي است در صورت نياز به خدمات آموزشي مسـئول فنـي موظـف اسـت در كالسـها ، كنفـرانس هفتگـي و سـاير جلسـات علمـي           .باشد طرف اول مي

 ر فعال داشته باشدبيمارستان حضو
باشد و رعايت نقطـه نظـرات كميتـه     ناظر بر رعايت كليه مقررات و استاندارد بهداشتي در زمينه موضوع فعاليت مي طرف اول كميته كنترل عفونت-٣٦-٩

ه فعاليـت در بيمارسـتان   هاي تشكيل شده مربوطه در حيط و همچنين موظف به همكاري و شركت در كليه كميته باشد فوق از سوي طرف دوم الزامي مي
 .باشد مي

 .طرف دوم موظف به اتخاذ تدابير الزم در خصوص تفكيك زباله هاي عفوني و غير عفوني مي باشد-٣٧-٩
شيفت هاي صبح وعصر و درصورت لزوم درموارد اورژانس  طرف دوم متعهد به ارائه خدمات به بيماران بستري وسرپايي درطول مدت قرار داد در- ٣٨-٩

 .  ت شب وايام تعطيل مي باشددرساعا

بـه   ساير مراكـز تامين مسئول فني و مسئول فيزيك بهداشت براي و  طرف دوم متعهد به معرفي مسئول فني براي كلينيك ويژه دانشگاه مي باشد-٣٩-٩
  .مي باشد قرارداد عهده طرف اول
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حفـظ  (  PMطرف دوم موظف به انجام كاليبراسيون وتعمير تجهيزات بر اساس دستورالعمل هاي موجود تحـت نظـارت بيمارسـتان طبـق برنامـه      -٤٠-٩

زات طبق استانداردهاي تعريف شـده در طـول مـدت قـرارداد بـر      بوده وهمچنين هزينه هاي تعمير ، نگهداري وكاليبراسيون تجهي) ونگهداري پيشگيرانه 
 .عهده طرف دوم مي باشد

 يهمراه بـا درج درپرونـده پرسـنل    يامتحانات درون بخش يراستا برگزار نيدرا.وحفاظت پرسنل است  يمنيبهداشت ، ا نيطرف دوم  ملزم به   تام-٤١-٩
بهداشـت  وثبـت آن ،گـزارش     كيـ زيتوسـط مسـئول ف   يبه صورت هفتگـ  يطيمح يمتري،دوز يبخش  درون يزيپرسنل ،انجام مم يبه منظورارتقاء آگاه

 .باشد يم يبخش به مسئول فن يزيومم يمتريدوز
نحـوه   طرف دوم موظف است نسبت به تهيه دستورالعمل فني تجهيزات از روي بروشور دستگاه اقدام وكليه موارد مربوط به نحوه كار بـا دسـتگاه ،   -٤٢-٩

مكان مناسب قراردادن دسـتگاه ومالحظـات ايمنـي آن را بـه صـورت       زمان الزم براي سرويس دستگاه ، دستگاهها ، PMنحوه كاليبراسيون ،  ، كنترل كيفي
 .مكتوب در هر بخش باالي هر دستگاه اقدام ويك نسخه از آن را به ديوار نصب نمايد

سـازمان   بـا  درضـمن قـرارداد  .تعهدات  طـرف دوم اسـت   از معتبر يتبر،پروانه مسئول فنمع دستگاهها ونيبراسياشعه معتبر،كال دارابودن مجوزكاربا-٤٣-٩
  .پرسنل ازتعهدات طرف دوم است هيوكل يبج مسئول فن لميجهت ف ياتم يانرژ

 .ف اول نمايدرا صحيح و سالم تحويل طر)مطابق پيوست الف( دوم متعهد است پس از پايان قرارداد مكان و كليه دستگاهها و تجهيزات  طرف-٤٤-٩
در داخـل بيمارسـتان   خدمات مورد نياز مركز بايستي مطابق استانداردهاي پذيرفته شده وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي با تعرفـه دولتـي   -٤٥-٩

  .باشد.صورت بگيرد ودر مواردي كه تعرفه دولتي موجود نيست طبق تعرفه ابالغي از سوي دانشگاه عمل مي گردد 
ملزم به نگهداري سوابق مربوط به چگونگي رفع خطاها پس از انجام كنترل كيفي و اقدامات اصالحي انجام شده ، و فـرم هـاي تكميـل     طرف دوم -٤٦-٩

يي بـه  شده مربوط به شاكيان در هر مورد در برخورد با نتايج غير طبيعي به صورت مكتوب مي باشد بديهي است در هر صورت طرف دوم ملزم به پاسخگو
 .ن ومراجع ذي صالح در اينخصوص خواهد بودبيمارستا

  .و ارائه مستندات مربوطه مي باشد) بار در سال ٢(طرف دوم موظف به شركت در برنامه هاي كنترل كيفي خارجي  -٤٧-٩
وارد كننـده يـا توليـد    از نمايندگي رسمي و اصلي ( طرف دوم متعهد است ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشكي مورد نياز بخش برابر استانداردها  -٤٨-٩

تامين نمايـد و درخصـوص تبعـات ناشـي ازكمبـود اقـالم  بـه جـز         ) و يا سازمان غذا و دارو كننده مورد تاييد و داراي مجوز از اداره كل تجهيزات پزشكي
پاسـخگو و مسـئول و ملـزم بـه جبـران      مواردي كه كمبود به تاييد معاونت غذا و دارو  و اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه به صورت فراگير و عمومي باشد  

  . خسارت خواهدبود
  . در خصوص بند فوق همكاري بيمارستان و طرف دوم در قالب يك تفاهم نامه بين طرفين خواهد بود كه به تاييد بيمارستان خواهد رسيد :٨تبصره 

  .معرفي آنان به طرف اول مي باشددر گروه هاي مختلف و طرف دوم موظف به رعايت استاندارد نيروي انساني مصوب وزارت بهداشت و دانشگاه  - ٤٩-٩
رعايت استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستان مورد نظر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود و رعايت استقرار نظام جامع اطالعات و  - ٥٠-٩

  .حاكميت باليني از سوي طرف دوم الزاميست
چگونه رابطه مالي با بيماران نخواهند داشت و در صورت اثبات تخلف از چنين مواردي، طرف دوم در مقابل پزشكان شاغل در بخش مربوطه ، هي - ٥١-٩

  .طرف اول مسئول بوده  و موظف به جبران خسارت مي باشد
توسط طرف دوم، ضايعه و چنانچه در اثر اهمال ، قصور ، سهل انگاري و عدم توجه به روشهاي درماني ويژه از جانب افراد بكار گرفته شده ،  - ٥٢-٩

خسارت مادي و معنوي متوجه شهروندان و بيماران و مصدومين شود مسووليت آن بعهده طرف دوم  بوده و طرف اول در اين خصوص هيچگونه 
بل از شروع در اين راستا الزم است كليه پرسنل پزشكي تحت امر طرف دوم بيمه مسووليت حرفه اي شده و مستندات مربوطه ق. مسووليتي ندارد 

  . فعاليت به طرف اول ارايه گردد
  .سرويس و نگهداري پيشگيرانه و كاليبراسيون ساالنه تجهيزات پزشكي بارعايت ضوابط و نظارت طرف اول، به عهده طرف دوم مي باشد- ٥٣-٩
آتش سوزي، زلزله و ساير حوادث غير  مي بايستي توسط طرف دوم در برابر ١كليه تجهيزات تحويلي به طرف دوم برابر ليست پيوست شماره - ٥٤-٩

  .مترقبه با نظارت و تاييد طرف اول بيمه شود
در صورتي كه طرف دوم بخواهد . كليه دستگاه ها و تجهيزات طرف اول، صورت برداري شده و صورت مجلس آن به امضاي طرفين مي رسد- ٥٥-٩

  .نگي صورت گيرد و صورت مجلس آن به امضاي طرفين قرارداد برسدتجهيزات جديد به بخش وارد نمايد الزم است قبال با طرف اول هماه
طرف دوم در طول اجراي قرارداد، بدون هماهنگي و مجوز كتبي طرف اول، حق انتقال هيچ يك از تجهيزات بخش را به خارج از محل مورد -٥٦-٩

  .قرارداد ندارد
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 ٠٠٠/٢٠٠،طبق بندهاي قرارداد مبلغ )ساعت  ٧٢ساعت و سرپايي ها  ٢٤اورژانسي ها (طرف دوم به ازاي هر روز تاخير در ريپورت سي تي اسكن - ٥٧-٩

  .هزار ريال جريمه مي شود
متعهد است به صورت ماهانه فايل تنظيم شده جهت ارائه به سازمان تامين اجتماعي را پس از تاييد ناظر قرارداد مربوطه را همزمـان در   طرف دوم-٥٨-٩

. بارگذاري نموده و اطالعات تكميلـي مـورد نيـاز را وارد نمايـد     http;//hrcompany.behdasht.gov.ir: اني وزارت متبوع به آدرسسايت اداره كل منابع انس
 .الزم به ذكر است پرداخت صورت وضعيت ماهانه منوط به ارائه ليست حقوق و بيمه پرسنل در همان ماه مي باشد

  : نظارت و ارزشيابي عملكرد ) ١٠ماده
  .نمايد ف اول پس ازعقد قرارداد ناظر خود را جهت نظارت بر اجراي كليه مفاد قرارداد كتبا به طرف دوم معرفي ميطر- ١-١٠
و باالتر باشد سهم طرف دوم  ٩٠) پيوست ج(در صورتي كه نتايج ارزيابي عملكرد طرف دوم بر اساس چك ليست نظارت و ارزيابي عملكرد - ٢-١٠

  .بصورت كامل پرداخت خواهد شد 

امتياز شود طرف دوم موظف به پاسخگويي به  ٩٠هاي نظارتي كمتر از  چنانچه امتيازات كسب شده از نتايج ارزيابي عملكرد بر اساس چك ليست- ٣-١٠
انه به طرف تواند به همان نسبت  از پرداختي ماه طرف اول بوده و در صورت عدم حضور و يا عدم ارائه توضيحات قانع كننده و مورد قبول، طرف اول مي

  .دوم كسر نمايد
نظارت بر حسن اجراي اين قرارداد بعهده رياست بيمارستان و معاونت هاي محترم درمان، و معاون توسعه مديريت و منابع بوده و - ٤-١٠

ادره از طرف دوم موظف است تا ضمن همكاري كامل با نمايندگان معرفي شده از سوي معاونين مربوطه نسبت به رعايت دستورالعملهاي ص
 .ناحيه آنان و در اختيار قرار دادن كليه مستندات مورد لزوم به ناظران اقدام نمايد

  :سپرده  انجام تعهدات ،  تضمين حسن انجام كار  و ضمانت اموال) ١١ماده 
مبلغ كل % ١٠تعهد است به ميزان به استناد آئين نامه مالي معامالتي دانشگاه ، به منظور تضمين انجام تعهدات ، طرف دوم طرف قرارداد م - ١-١١

  بديهي است چنانچه طرف دوم طرف قرارداد به. تنفيذ قرارداد منوط به ارائه ضمانت نامه فوق خواهد بود. قرارداد ، به طرف اول  ضمانتنامه بانكي بسپارد 
صحيح و كامل اجرا ننمايد قرارداد بصورت يكجانبه  فسخ ، تعهدات قانوني و قراردادي خود به هر دليلي عمل ننموده و هر يك از مفاد قرارداد را بطور  

 . تضمين هاي ماخوذه به نفع طرف اول  ضبط و وصول مي گردد

از هر پرداخت به طرف دوم كسر و در حساب سپرده طرف اول  نگهداري مي شود كه در پايان هرسال % ١٠بابت تضمين حسن انجام كار معادل  - ٢-١١
و كسر هزينه ........................ناظرين طرف اول  واخذ رضايت از معاونت/ مربوطه از سازمانهاي ذيربط و تسويه كامل با تاييد ناظر با ارائه مفاصاحساب هاي

 هاي خسارت و ضرر و زيان احتمالي وارده از سوي طرف دوم برابرنظريه كارشناس دانشگاه به طرف اول مسترد خواهدشد ، طرف دوم در اين خصوص
  هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمودحق 

  :شرايط فسخ قرارداد )١٢ماده
  :در موارد ذيل قرارداد فسخ خواهد شد - ١-١٢

درصورتيكه طرف دوم ازمفاد اين قرارداد و قوانين، آيين نامه ها، ضوابط و دستور العمـل هـاي وزارت بهداشـت، درمـان وآمـوزش       -١-١-١٢ 
تخطي نمايد و يا باعث بروز خسارت بـه طـرف اول گـردد    و اداره حقوقي هاي زير مجموعه دانشگاه و حراست پزشكي و ابالغيه هاي معاونت 

  پس ازدو اخطار 
موضوع فسخ قرارداد بطور يكجانبه از   حداقل به فاصله دوهفته درصورت ادامه تخلف،) از سوي دانشگاه و يا از سوي رياست بيمارستان( كتبي 

ماهه نسـبت بـه تسـويه حسـاب و فسـخ       ١واگذاري مطرح و درصورت موافقت كميته مذكور وپس از اعالم فرصت سوي طرف اول  دركميته 
  ) بديهي است راي كميته واگذاري براي طرفين الزم االجراست. (قرارداد  اقدام مي گردد

داختهاي قانوني و حقوق حقه پرسنل و در صورت تشخيص طرف اول و با اعالم وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پر- ٢- ١-١٢
  .عدم پرداخت توسط طرف دوم، با رعايت مقررات مربوطه، طرف اول مي تواند نسبت به عين مبلغ جريمه از مطالبات طرف دوم كسر نمايد
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ه طرف اول اعالم نمايد در صورت عدم امكان همكاري طرف دوم با بيمارستان ، طرف دوم موظف است سه ماه قبل مراتب را كتبا ب - ٣- ١-١٢
  .نتيجتاً  فسخ قرارداد با توافق طرف اول امكان پذير خواهد بود.
در فسخ قرارداد يا اتمام آن وضعيت مالي با توافق نامه اي في ما بين طرف قرارداد بر اساس مطالبات، ريز بدهي ها و ميزان موجودي : تبصره 

  .نوشته و به امضاي طرفين رسيده باشد)  جديد(ستي قبل از تنظيم قرارداد با طرف دوم تنظيم مي گردد و بديهي است اين توافق نامه باي
در صورت اثبات جعلي بودن مدارك ارسال شده جهت عقد قرارداد توسط طرف دوم، قرارداد به صورت يك طرفـه از سـوي طـرف اول فسـخ و     -٤-١-١٢

  .به نفع طرف اول ضبط و وصول مي گرددمطالبات ، ضمانت انجام تعهدات و حسن انجام كار  طرف دوم  
 :شرايط فورس ماژور)١٣ماده 

سـوزي   در صورت بروز حالت فوق العاده و وقوعحوادثي كه رفع آنها خارج از اقتدار طرفين قرارداد باشد مانند زلزله ، سيل ، طوفان ، جنگ ، آتـش -١-١٣
درصورتي كه وضعيت مذكور موثر در ايفاي تعهدات موضوع اين قـرارداد گـردد  ،   ) » ژورفورس ما« بيني  طبق تعريف عرفي از شرايط غيرقابل پيش.......(و

ي قـرارداد  تعهدات طرفين تا رفع حالت اشاره شده به حالت تعليق در مي آيد و پس از آن حسب مورد ، با مذاكره في مابين نسبت به فسخ يا ادامـه اجـرا  
  . ان قيمت ها از دايره شمول اين بند خارج است وضع هرگونه تحريم و نوس. اتخاذ تصميم مي گردد 

   : رسيدگي به تخلفات و حل اختالف)١٤اده م

نظارت بر حسن اجراي مفاد اين قرارداد و ارزيابي ازعملكردطرف دوم  به عهده طرف اول خواهد بود و طرفين قرارداد كوشش خواهند نمود كه - ١-١٤
درصورت مرتفع نشدن موضوع ، . راي مفاد اين قرارداد را با مذاكره ازطريق مسالمت آميز حل و فصل نمايندكليه اختالفات احتمالي ناشي از تفسير يا اج

آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز بوده و راي كميسيون مزبور  ٩٤حل اختالف برعهده كميسيون ماده
راًي مذكور به نشاني طرفين كه دراين قرارداد اعالم گرديده است به پيوست نامه اداري ارسال خواهد .م االجراء مي باشدبراي طرفين قرارداد قطعي و الز

   .و اين ارسال به منزله ابالغ راًي كميسيون مزبور مي باشد. شد

  :اقامتگاه قانوني طرفين) ١٥ماده
ازجمله تصميم كميسيون (انوني طرفين مي باشد، لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسالتنشاني هاي مندرج در صدر قرارداد به منزله اقامتگاه ق- ١-١٥

ساعت  ٤٨در صورت تغيير نشاني، طرفين موظفند ظرف مدت . و اوراق قضايي و دعاوي  از طريق نشاني هاي فوق الذكر، قانوني تلقي مي شود) ٩٤ماده
مه ها ابالغ شده تلقي گرديده و عذر عدم اطالع پذيرفته نمي باشد و مسئوليتهاي مالي و قانوني در غير اين صورت كليه نا. كتبا يكديگر را مطلع نمايند

  .ناشي از عدم اعالم آدرس جديد به عهده طرف دوم  است

 :ساير شروط قرارداد)١٦ماده 

نشي ، تكنسين و پرسنل خدماتي بخش طرف دوم موظف به معرفي و تامين كادر تخصصي مجموعه تصويربرداري و پرسنل اعم از كارشناس ، م-١- ١٦

  .مربوطه مي باشد پرسنل مورد استفاده توسط طرف دوم به طرف اول پيشنهاد شده و صالحيت آنها بايد به تاييد طرف اول برسد

خت مبتني بر عملكرد پرداخت حقوق ، مزايا  ، كارانه و حق الزحمه كليه پرسنل شاغل در بخشهاي موضوع قرارداد، بر اساس دستور العمل پردا-٢- ١٦

ل،از كاركنان و پزشكان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  به عهده طرف دوم بوده و كليه هزينه هاي مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي پرسن

وده و هيچگونه رابطه به عهده طرف دوم مي باشد و پرسنل مذكور مستخدم طرف دوم ب) بيمه تامين اجتماعي، ماليات و سايرعوارض قانوني( قبيل

  .و در مورد پرداخت كارانه مالك محاسبه دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد مي باشد . حقوقي و يا استخدامي با طرف اول نخواهند داشت

ارايه شده به پرسنل همچنين هزينه استفاده پرسنل از سرويس اياب و ذهاب و يا ساير خدمات . تامين غذاي پرسنل به عهده طرف دوم مي باشد-٣- ١٦

  .در اختيار طرف دوم بر اساس توافق طرفين از طرف دوم اخذ مي گردد

طرف دوم موظف است از مقررات جاري طرف اول مانند لباس متحدالشكل و كارت شناسايي مورد تاييد طرف اول استفاده نمايد و در صورت -٤- ١٦

  .سرويس اياب و ذهاب، مهد كودك و غيره يارانه مورد نظر را تامين و پرداخت نمايد برخورداري از تسهيالت رفاهي و خدماتي طرف اول از جمله
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طرف دوم متعهد و مكلف به رعايت اصول حفاظت فني و بهداشتي كار منطبق با آخرين استانداردها و رعايت موازين شرعي و مقررات امور -٥- ١٦

  اشت و كنترل عفونت در رابطه با نظافت بخش و پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني و مصوبات بهداشتي و دارويي و نظامات مربوطه و قوانين كميته بهد

مميزي هاي داخلي طرف اول و همچنين دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مديريت بيمارستان بوده و كليه مسووليتهاي 

ه عهده طرف دوم مي باشد و طرف اول در اين خصوص هيچگونه مسووليتي به عهده نخواهد قانوني ناشي از عواقب عدم رعايت موازين فوق الذكر ب

  .داشت

و گردش كار صحيح مي باشد همچنين تالش  clinical planطرف دوم موظف به رعايت ضوابط كنترل عفونت و طراحي فضاها بر اساس طرح - ٦- ١٦

لوژي به منظور ارتقاي قابليتها و بهبود كارايي دستگاه هاي مورد استفاده در بخش به عهده براي شناخت و دريافت آخرين پيشرفتها و دستاوردهاي تكنو

  .طرف دوم مي باشد

  . طرف دوم موظف است دستورالعمل هاي طرف اول را در خصوص چگونگي ارايه خدمات مطلوب و با كيفيت استاندارد به بيماران اجرا نمايد-٧- ١٦

  .ابالغي از طرف اول خواهد بود... يه ضوابط كاري، نظم و انضباط اداري، ساعات كار و طرف دوم موظف به رعايت كل-٨- ١٦

نهايت ) اعم از آورده خود و يا متعلق به طرف اول ( طرف دوم موظف است در حفظ و حراست فيزيكي كليه لوازم و تجهيزات پزشكي و اداري -٩- ١٦

صورت كسري اموال، موظف به تامين ياد شده صورت برداري نموده و در طرف اول از تجهيزاتدقت را به عمل آورده و همه ساله با نظارت نماينده 

  .جايگزيني تجهيزات كسري خواهد بود

دوم طرف دوم موظف است يك نفر نماينده تام االختيار به طرف اول معرفي نمايد بديهي است مكاتبه با نماينده مذكور به منزله مكاتبه با طرف - ١٠- ١٦

  .ساعت در هر روز شخصا در محل موضوع قرارداد حضور داشته باشد ٤ماينده مذكور موظف است حداقل بوده و ن

  .طرف دوم متعهد است از محل موضوع قرارداد  استفاده ديگري به جز خدمات موضوع قرارداد ننمايد- ١١- ١٦

  .مي باشدطرف دوم متعهد به رعايت كليه شئونات اسالمي و اخالقي، انضباطي و پزشكي - ١٢- ١٦

طرف دوم ضمن اقرار به آمادگي و توان انجام كار از هر نظر از مشخصات كار و محل و شرايط آن اطالع كامل دارد و هيچگونه عذري به دليل - ١٣- ١٦

  .عدم اطالع مسموع نخواهد بود

اركنان وي در انجام موضوع قرارداد هيچ طرف اول در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث و خسارات و حوادث ناشي از عمل طرف دوم و ك- ١٤- ١٦

  .گونه مسووليتي نداشته و در كليه موارد طرف دوم جوابگو خواهد بود

طرف دوم متعهد است كه در خاتمه قرارداد يا لدي الفسخ  نسبت به تخليه و تحويل محل واگذاري  و كليه تجهيزات تحويلي  صحيحاٌو سالماً - ١٥- ١٦

 مبلغو در صورت  تخلف و عدم ايفاي تعهد تا روز تخليه و تحويل  مورد واگذاري روزانه .ول وفق قرارداد اقدام نمايدطي صورت جلسه اي  به طرف ا

همچنين طرف اول محق خواهد بود راسا ٌنسبت به تخليه مركز مذكور اقدام .ريال  عالوه بر سهم  مشاركت به طرف اول پرداخت نمايديكصد ميليون 

  .عقد خارج الزم حق هرگونه شكايت،اعتراض و يا ادعايي را در كليه مراجع قانوني از خود سلب نمايدنمايد و طرف دوم ضمن 

  .طرف دوم براي بيمه نمودن پرسنل در اختياركه خود بكارگيري مينمايد ، حق استفاده از كد كارگاهي طرف اول را نخواهد داشت-١٦- ١٦

 .ا متن مناسب در قسمت ورودي مجتمع با هماهنگي طرف اول خواهد بود طرف دوم مجاز به تبليغات و نصب تابلو ، ب- ١٧- ١٦

ين طرف دوم حق واگذاري تمام و يا قسمتي از حقوق ناشي از اين قرارداد را تحت هر عنوان از عناوين قانوني به اشخاص ثالث ندارد تخلف از ا- ١٨- ١٦
ه تجهيزات آورده طرف دوم و خسارت هاي وارده از محل مطالبات ، تضمين بند موجب فسخ يك جانبه قرارداد توسط طرف اول و ضبط و وصول كلي
  . طرف دوم در اين خصوص حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود . هاي ماخوذه و هر محل ديگر به نفع طرف اول ضبط و وصول خواهد شد 
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و تجهيزات تحويلي بر اساس صورتجلسه تنظيمي تحويل اموال يك فقره تضمين بابت تضمين حفظ و نگهداري اموال تحويلي و كليه وسايل  - ١٩- ١٦
وسايل و معتبر  و مورد تاييد كارفرما  برابر ارزش ريالي اموال منقول از طرف دوم اخذ خواهد شد كه در پايان مدت قرارداد و پس از تحويل كليه 

  در صورت  ورود خسارت و عدم جبران، خسارت وارده از محل مطالبات ، . واهد گرديد تجهيزات تحويلي به صورت سالم و آماده به كار به وي مسترد خ
تضمين هاي ماخوذه و هر محل ديگر به نفع طرف اول كسر و وصول خواهد گرديد ، طرف دوم در اين خصوص حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و 

  .ساقط نمود 
كه توسط طرف دوم قرارداد تهيه و در بخش تصوير برداري نصب شـده اسـت بعـد از اتمـام     ... ي و لوازم اداري و كليه تجهيزات پزشكي و امكانات سخت افزار-٢٠-١٦

و پس از محاسبه و كسر استهالك به بيمارستان واگذار مـي شـود و طـرف دوم حـق هيچگونـه      ) كارشناس دانشگاه (قرارداد به بيمارستان بر اساس قيمت كارشناسي 

  .الكيت آنها ندارد و در اين خصوص حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود ادعائي را در مورد م

  :نسخ قرارداد) ١٧ماده 
، رعايت و اجراي مفاد آن هر نسخه حكم واحد و اعتبار قانوني دارد پس از امضاي طرفين نسخه تنظيم و٤در  صفحه و ١١ماده  ١٧اين قرارداد در - ١-١٧

  .االجرا استبراي طرفين قرارداد الزم 

  
  
  
  

  
  :كارفرما 

  دكتر حميد كالليان مقدم 
  معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :پيمانكار

   ....................  
....................................  

    
  
  
  
      

معاونت  بهجت... خيابان آيت ا- ميدان البرز-نوري... خيابان شيخ فضل ا- طاهري... بلوار آيت ا-ميدان هفت تير - شاهرود

  توسعه مديريت و منابع

 ٣٢٣٩٢٨١٨: دورنگار ٠٢٣- ٣٢٣٩٣٨٠٣- ٩ :تلفن  -  ٣٦١٤٧١٣٨٦٣كدپستي  
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  پيوست الف
  تجهيزات متعلق به طرف اول

  :ه صورت سالم و كاليبره در زمان عقد قرارداد  به صورت اماني در اختيار طرف دوم قرار داد طرف اول تجهيزات پزشكي زير را ب
  توضيحات  شماره اموال  وضعيت دستگاه  سال ساخت  مدل  نام دستگاه  رديف

١    
  

          

٢    
  

          

٣    
  

          

٤    
  

          

٥    
  

          

٦    
  

          

  :رف دوم  قرار داده استساير اموال و لوازم اداري كه طرف اول در اختيار ط
  توضيحات  شماره اموال  وضعيت لوازم  نوع لوازم  رديف

١    
  

      

٢    
  

      

٣    
  

      

٤    
  

      

٥    
  

      

٦          

  
  امضا طرف دوم                      امضا طرف اول
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  )ب(پيوست

  نيكيشاخص هاي ارزيابي عملكرد پيمانكاران طرف قرارداد در واگذاري بخش هاي كلينيكي و پاراكلي
  

ف
ردي

 

 معيارارزيابي
  Aامتياز خام

 )١٠٠-٠( 

  Bضريب وزني

 )درصد(

  Cامتياز مكتسبه

 )١٠٠-٠( 
 نحوه  ارزيابي

شاخص هاي نيروي انساني   
١٠

 

  .توسط ناظر قرارداد و با همكاري امور اداري واحد تعهدات پرسنلي طرف قرارداد بررسي مي گردد

 )١(چك ليست 

تشاخص هاي نگهداري تجهيزا  
١٠

 

  .توسط ناظر قرارداد و با همكاري كارشناس تجهيزات پزشكي بررسي و اعمال مي گردد

 )٢(چك ليست 

شاخص هاي رضايتمندي بيماران  
١٠

 

  .توسط ناظر قرارداد و با همكاري كارشناس كنترل كيفيت بررسي مي گردد
 )٣(چك ليست 

شاخص هاي ارزيابي ارائه خدمات  
٦٠

 

  .رداد پس از بازديد و گزارش كارشناسان معاونت درمان اعمال مي گرددتوسط ناظر قرا

 )٤(چك ليست 

شاخص هاي انجام ساير تعهدات منرج در قرارداد 
 

١٠
 

  .توسط ناظر قرارداد و بررسي گروه برونسپاري اعمال مي گردد

 )٥(چك ليست 

   مجموع امتياز مكتسبه

  
  

  :شرايط اختصاصی
  
شدسال سابقه  ٥شرکت - ١   فعاليت در زمينه موضوع مناقصه داشته 
ييديه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- ٢   داشنت صالحيت اجنام موضوع مناقصه طبق اساسنامه شرکت و اخذ 

 داشتن توان مالی مناسب  - ٣
  .ی باشندشرکت هايی که قبال با دانشگاه همکاری داشته و مورد تاييد و رضايت دانشگاه باشند در اولويت م - ۴

  
 


