
١

بسمه تعالی
:شماره 
:تاريخ  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان آذربایجان غربیاستان آذربایجان غربی

»»چایپارهچایپارهشهرستان شهرستان ))رهره((امام خمینی امام خمینی بیمارستان بیمارستان ييغذاغذاخریدخریدقراردادقرارداد««

دهفروشن
.........................شرکت 

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

خریدار
..........................

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

محمد صادقی
)ره(مسئول امور مالی بیمارستان امام خمینی 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان چایپاره

آرزومند
سرپرست اداره امور قراردادها 
مناقصات و مزایدات دانشگاه

حیدرزاده
ی دانشگاهمدیر امور حقوق

:ن قرارداد یطرف:1ماده 
شـماره ثبـت   بـه ...................شـرکت  مـابین  فی.............مورخه ............با توجه به صورتجلسه مناقصه به شماره این قرارداد 
ت ین صالحییبه شماره تع.......... ............کد اقتصادي ........................ به شناسه ملی ............خ ثبت شرکتیتار...........

خـانم  /يآقامدیریتبه.............استان یاداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعتوسط ..................خیتار..........شرکت 
به کد ملی .............ه شناسنامه به شمار..............فرزند ) شرکت...........................بعنوان (............................. 

به شماره -به کدپستی .........................................................:به نشانی....................صادره از ................
از یک طرف به .........................) فاکس(....................)ثابت(،.............................) رهیئت مدیس هیرئهمراه(تلفن 

ــوان  ــندهعن ــتان   و فروش ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــارهش ــه چایپ ــدیریتب ــاي م .................................آق
................:یو صندوق پست..........یبه کد پست..........................................به آدرس)..........................(
.منعقد گردیدخریـداراز طرف دیگر به عنوان ......................شماره فاکس، ..................باشد و به شماره تماسیم

:موضوع قرارداد:2ماده 
وستوستییل به شرح پل به شرح پییر تعطر تعطییل و غل و غییام تعطام تعطییو او اهاهاان وعدهان وعدهییو مو مييفـت کـارفـت کـارییماران و پرسنل در سه شماران و پرسنل در سه شییببييد غذاد غذاییخرخر:نوع کار - 2- 1
غـذاغـذاپـرسپـرس:واحد کار - 2- 2
) ) شامشام--» » و عصرو عصرصبحصبح« « هاهاان وعدهان وعدهییمم––نهارنهار––صبحانه صبحانه ((وعـدهوعـدهپنجپنجپرس در پرس در 272272باً روزانه باً روزانه ییتقرتقر:حجم کار - 2- 3

پرس ، 22) و عصرصبح(ها ، میان وعدهپرس براي پرسنل50براي بیماران و پرس40پرس ، نهار 60صبحانه 
.پرس خواهد بود97920سالیانهو پرس8160ماهیانه و  پرس براي پرسنل50براي بیماران و پرس50شام 

ل پخت و پزل پخت و پزییوساوسا––ييسالن غذا خورسالن غذا خور––آشپزخانه آشپزخانه :امکانات و تجهیزات مورد نیاز - 2- 4
- :     سایر - 2- 5
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:مبلغ قرارداد:3اده م
)الیر..................................()بحروف(ریال ...................)بعدد(:)انهیماه(هر پرس غذا خرید ن یانگیم- 3- 1

ـ ر......................................()بحروف(ریال ..................)بعدد(:به مبلغ حدوداًخرید غذاانه یمبلغ ماه- 3- 2 )الی

ریــال ...................................................)بعــدد(:بــه مبلــغحــدوداًخریــد غــذاانهیســالمبلــغ - 3- 3
)الیر..............................................()بحروف(

.وست می باشدبه پی) تعداد پرس غذاو غذاخریدارزش(قرارداد 5پیوست شماره - 3- 4
مبلـغ  % 10طرف قرارداد متعهـد اسـت بـه میـزان     فروشندهبه منظور حسن اجراي قرارداد و تضمین انجام تعهدات ، -5-3

آئـین  5موضوع بنـدهاي ب و د مـاده   (سالیانه کل قرارداد که در آئین نامه تضمین براي معامالت دولتی مقرر گردیده است 
به تعهدات قانونی خود به هر دلیلی عمـل و هـر یـک از    فروشندهبدیهی است چنانچه . ارد ضمانتنامه بانکی بسپ) نامه مذکور

ضبط گردیده و قـرارداد فسـخ   خریدارمفاد قرارداد را بطور صحیح و کامل اجرا ننماید ، تضمین حسن انجام تعهدات به نفع 
. می گردد 

مبلـغ  بـه  ..................مورخـه  ..............ه بـه شـمار  ) حسن انجـام تعهـدات  (یک فقره ضمانتنامه بانکی:تبصره 
که گردیدتسلیم) ........کد ..............شعبه .........بانک () الیر..............................(ال یر............................

. استقابل استردادخریدارتایید شش وتحت پوکامل با کارکنان حسابرعایت کامل مفاد قراردادوتسویهدرصورت
:یه کسورات قانونینحوه پرداخت مبلغ قرارداد پس از کسر کل: 4ماده 

: رد یگیر صورت میدر دوازده مرحله ، به شرح زداریخرد یپرداخت بر اساس تائ
.گرددیز میوارفروشندهحساب و پس از اخذ فاکتور مربوطه به داریخران هر ماه توسط یدر پا: ماهانه يپرداخت ها- 4- 1
.باشدیمفروشندهبه عهده ...مالیات و بیمه ، اعم از قراردادیورات قانونسه کیکل- 4- 2
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باشد لیکن فروشنده موظف است در موعد مقرر نسبت به مالیات بر ارزش افزوده کاال و خدمات بر عهده خریدار می:تبصره 
. ی مربوطه را به واحد طرف قرارداد ارائه نمایدنام در محل اقدام و گواهثبت

:روش اصالح قرارداد : 5ماده 
افزایش یا کاهش دهد، بدیهی است % 25را تا ) حجم و به تناسب آن مبلغ قرارداد(خریدار می تواند میزان تعهدات پیمان –5–1

.منابع دانشگاه خواهد بودتنها با اخذ دستور از معاونت محترم توسعه مدیریت و% 25افزایش پیمان تا 
می تواند درصورت ضرورت در جهت حسن اجراي این قرارداد و رعایت مقررات عمـومی ، شـرایط اختصاصـی را    خریدار–5–2

.که الزم می داند به این قرارداد الحاق نماید 

قراردادانجام مدت: 6ماده 
31/4/1400:تاریخ خاتمه 1/5/1399:روع تاریخ شیکسال شمسی:مدتبه مدت زمان انجام قرارداد

دیگر با همین شـرایط بـه کـار    سه ماه تاحداکثرمکلف است تا انعقاد قرارداد جدید فروشنده، داریخریبه اعالم کتببنا:تبصره 
.نماید مبادرت
:داریخریتعهدات عموم: 7ماده 

ماینده خود جهت همکاري و ایجاد هماهنگی هاي الزم کتباً به شـرکت طـرف   یک نفر را به عنوان ناظر قرارداد و نخریدار–7–1
.معرفی می نماید ) فروشنده(قرارداد 

.متعهد می شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات دراختیار شرکت طرف قرارداد قراردهد خریدار–7–2
.موعد مقرر اقدام الزم معمول دارداي مربوطه در راس همتعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حسابخریدار–7–3
خریدار متعهد است براي فسخ قرارداد با تائید معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، با اعالم کتبی یک ماهه –7–4

این قرارداد طرفین هیچگونه بدیهی است با امضاي . به فروشنده و حصول اطمینان از اطالع وي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید
.ادعایی در خصوص اخذ خسارت یا مطالبه ضرر و زیان نخواهند داشت

.متعهد است هزینه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصیص یافته پرداخت نماید خریدار–7–5
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مرتکـب یکـی از   ) به تشخیص دستگاه اجرائی(اجرایی هايدر صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه–7–6
هــ  مورخـه   /30374ت /73377نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه هـاي اجرایـی بـه شـماره     آیین ) 1(اعمال بندهاي ماده 

.باشدمجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده به مدت پنج سال نمی) تگاه ذیربطدس(هیئت وزیران شوند خریدار 23/12/83
آیـین نامـه   ) 1(شرکت طرف قرارداد متعهد است هرگاه به تشخیص دسـتگاه اجرائـی مرتکـب یکـی از اعمـال بنـدهاي مـاده        و 

به لغو قرارداد بـا شـرکت طـرف قـرارداد     پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرایی گردد ، خریدار موظف است نسبت 
.اقدام نماید

ـ یموظف اسـت مشخصـات اشـخاص حق   ) ییدستگاه اجرا(داریخر:1تبصره  را بـه مراجـع   7مـاده  6موضـوع بنـد   یو حقـوق یق
. ز اعالم داردیصالح کشور نيذ

نامـه  نیـی آ) 1(منـدرج در مـاده   حـداقل دو بـار مرتکـب تخلـف    ) 7ماده 6در بند (اد شده یکه اشخاص یدر صورت:2تبصره 
ـ صالح کشور موظف اسـت ضـمن اعـالم نـام آنهـا بـه کل      يگردند مراجع ذییاجرايهادستگاهو مبارزه با رشوه در يریشگیپ ه ی

.دیمان لحاظ نمایپیط  عمومیمزبور را جزء شرااز انجام معامله با اشخاصيخوددارییاجرايهادستگاه
:شندهفرویتعهدات عموم: 8ماده 

، واریز و خریدارکلیه خدمات رفاهی کارگران از جمله تمدید دفترچه هاي بیمه ، وصول و جابجایی چک هاي دریافتی از -8–1
، اخـذ  دریافت فیش هاي مالیاتی و بیمه ، پیگیري صورتحسابهاي مربوط به قرارداد ، نظارت بر نحوه کار و وضع ظاهري کـارگران 

کلیه هزینه هاي مربوط به اخذ کارت فوق به عهده که در این صورت(راي نیروي انسانی تحت پوشش کارت سالمت و بهداشت ب
.می باشد به عهده فروشنده) باشدفروشنده می

متعهد می گردد نیروي انسانی واجد شرایط ، امکانات و تجهیـزات را بـه میـزان کـافی     )فروشنده(شرکت طرف قرارداد–8–2
.وضوع قرارداد به کار گیرد جهت انجام خدمات م

مـی  خریـدار شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي کـه بـه تاییـد    –8–3
.رساند انجام دهد 
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اد و شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظـایف موضـوع قـرارد   –8–4
هـاي حـل اختالفـات    تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجراي آراء مربـوط بـه هیـات   

.کارگري و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد 
درمقابل دستگاه هفروشنداست و شرکت فروشندهضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کارآنان به عهده –8–5

.پاسخگوست 
.شرکت طرف قرارداد متعهد به رعایت نظام هاي جاري دستگاه ، حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد –8–6
که در محل موضوع قرارداد به کار گرفته شده اند ، اخالق و رفتار و نحوه انجـام  یدرصورتیکه یک یا چند نفر از کارگران–8–7

، خریـدار موظف است ظرف مدت چهل و هشت سـاعت پـس از ابـالغ کتبـی     فروشندهنباشد ، خریدارضایت وظیفه آنان مورد ر
.نسبت به تعویض آنان اقدام و جایگزین مناسب را معرفی نماید 

رباب متعهد است باتوجه به طرح تکریم ارباب رجوع به کارکنان خود تفهیم نماید ، در رفتار با کارکنان واحد و افروشنده–8–8
درصـورت  . رجوع رعایت کامل انضباط و ادب را بنمایند و از دخالت در کارهـاي خـارج از شـرح وظـایف خـود اجتنـاب ورزنـد        

.مجاز به برخوردخواهد بود ) طیبرابر جدول جرائم برگ شرا(خود،طبق تشخیصخریدارمشاهده هرگونه تخلف وبرخورد ناشایست
تام االختیار که داراي سابقه کار مفید در این زمینه می باشد را جهـت حضـور تمـام    فروشنده موظف است یک نفر نماینده-9-8

.وقت در آشپزخانه معرفی نماید ، در غیر این صورت برابر جدول جرائم برگ شرایط، جریمه خواهد شد
یمه تأمین اجتماعی متعهد است به صورت ماهانه فایل تنظیم شده جهت ارائه به سازمان ب) طرف قرارداد(فروشنده –8–10

ir.gov.behdasht.karkonan://httpرا پس از تائید امور مالی واحد مربوطه همزمان در سایت فوق الذکر بـه آدرس  

.نیز بارگذاري نموده و اطالعات تکمیلی مورد نیاز را وارد نماید
:نظارت : 9ماده 

واجـد شـرایط را کـه    ) حقیقـی و حقـوقی  (می بایستی حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یـا افـراد   دارخری–9–1
.ناظر به طرف قرارداد معرفی نمایدصالحیت آنان به تایید رسیده است را به عنوان 
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بسمه تعالی
:شماره 
:تاريخ  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان آذربایجان غربیاستان آذربایجان غربی
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دهفروشن
.........................شرکت 

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

خریدار
..........................

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

محمد صادقی
)ره(مسئول امور مالی بیمارستان امام خمینی 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان چایپاره

آرزومند
سرپرست اداره امور قراردادها 
مناقصات و مزایدات دانشگاه

حیدرزاده
ی دانشگاهمدیر امور حقوق

.نظارت براجراي تعهدات قانونی شرکت با ناظر است –9–2
نظارت نمایـد و  خریدارو فروشندها معرفی می شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط ناظر به کلیه کارکنان و واحده–9–3

.مشکالت به ناظر منعکس گردد 
.ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را باتوجه به شیوه هاي علمی و مدیریتی مبتنی بر نظرسنجی پیش بینی و اعمال نماید–9–4

:قرارداد یط عمومیشرا: 10ماده 
درقبال مطالبات نیروي انسانی شرکت درزمینه ، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقـررات مربـوط در   خریدار–10–1

.نی ذیربط و ذیصالح مسئولیت نداردبرابر وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانو
مجـاز اسـت ، درصـدي از محـل     خریـدار سوي طرف قرارداد ، درصورت ایراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از–10–2

.طلب ها و یا سپرده تضمین حسن انجام تعهدات شرکت اخذ خسارت نماید 
.ردیصالح انجام گیباید پس از مفاصاحساب از مراجع ذفروشندهپرداخت آخرین حق الزحمه به –10–3

:قرارداد یط اختصاصیر ضوابط و شرایسا: 11ماده 
.ق برگ شرایط مناقصهمطاب-1-11
ن در موقع ین قرارداد بوده و طرفینفک ایامضاء شده جزء اسناد الفروشندهط شرکت در مناقصه که توسط یه اوراق شرایکل-2-11

.ندیتوانند به آن استناد نمایلزوم م


