تاريخ :
شماره :
پيوست :

ب ا سمه تعالی

رقارداد رخيد  /واگذاری خدمات رما قب ت اهی او لی ه س ال م ت
رد م نا ط ق شه ری و حا شی ه شه راه

این قرارداد در اجرای بند « ج » ماده  23قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بند «  » 4ماده  32قانون
مدیریت خدمات کشوری و مفاد دستور العمل مربوطه منظم به نامه شماره / 200 / 32031د مورخ  92 / 9 / 3معاونت بهداشت
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و براساس بند (الف ) و بند( ج ) آیین نامه اجرایی ما ده  33قانون تنظیم
بخشی از مقررت مالی دولت تنفیذ شده در ماده  334برنامه پنجم توسعه و مصوبه کمیته واگذاری پایگاههای بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و نیز آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (  ) 23قانون برنامه پنج
ساله پنجم توسعه جمهوری اسال می ایران (خرید راهبردی خدمات سالمت مورخ  ) 92 / 03 / 33طبق شرایط زیر منعقد
گردید و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.
ماده  - 1طرفین قرارداد :
 ) 1 - 1طرف اول ( کارفرما ) :
شببببکه بهداشبببت و درمبببان .......... ..............مرکزبهداشبببت شهرسبببتان  ..............................بانماینبببدگی خانم/آقبببا
 ........................ببببا سببببمت  .................ببببا کببببدملی .......................ببببا شناسببببه ملبببی .....................و کببببد
ا قتصادی ........................به نشبانی ............................ ... .........................................کدپسبتی ............................. .
شماره تماس ........................... .که از این پس در این قرارداد طرف اول نامیده می شود.
 ) 1 - 2طرف دوم (پيمانکار) :
 شخخخخقي ي:ي:خخخخ  :خانم/آقببببای ............ ......................باکببببدملی  .............................................بببببه
نشانی ............................ ...............................کد پستی  ................................تلفن ....................
 شخخخقي ي:خخخو  :شرکت/موسسبببه  ............................ببببه شبببماره .بت...................................تببباری
.بت ......................................کداقتصادی ........................و شناسه ملی  ...............................که وا جد صالحیت
فنی و تخصصی می باشد (احراز آن منوط به تایید صالحیت توسط معاونبت متتبرم  ....................مبی باشبد) ببه
نماینببدگی خببانم /آقببای  ..................................فرزنببد .............بببه شببماره شناسببنامه . ...... . ...... ...صببادره از
 ... ........... ....کدملی  ..... ................... ........ب ه سمت  .......................که بموجب اساس نامبه و آخبرین تیییبرات
مندرج در روزنامه رسمی که جزء الینفک قرارداد می باشد(تصویر مصدق پیوست ) واجد اختیار و دارای حق امضباء
می باشد به نشانی ........ .........................................................................کد پستی .....................................
تلفن  ....................نمابر.............................
که از این پس در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود.
صف ح ه ( ) 1

مهر وامضاءپيمان كار :
آدرس وکد پستی:

تلفن:

فاکس:

تاريخ :
شماره :
پيوست :

ماده  - 2موضوع قرارداد:
خرید خدمات مراقبت های اولیه سالمت فعال و مستمر ( تداو م خدمات ) در مناطقی که تتبت عنبوان منباطق کبم برخبوردار
حومه شهرها و حریم کالنشهرها سازماندهی شده بر اساس متدوده و جمعیت تعریف شبده در سباختار گسبترش شببکه هبای
بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس بسته خدمتی ابالغی از سبوی معاونبت بهداشبت وزارت متببو (
پیوسبببت  ) 3کبببه در مبببورد ایبببن قبببرار داد شبببامل افرادیسبببت کبببه در متبببل  ............... ................. .....ازتببباری
 ................... ............ ........سکونت داشته و تتت پوشش هیچ واحد مشابه خدمات سالمت دیگری نب اشند .
 ) 3 - 3حجم کار  .ارائه خدمات فعال ومستم ر (تداوم خدمات ) به  .... ........... ..نفر برابر بسته خدمات با مس ئولیت تبممین
نیرو و اداره تعداد  .........پایگاه سالمت در مناطق کم برخوردار حومه شهرها وحریم کالنشهرها می باشد .متدوده جیرافیایی
پایگبببببباه سببببببالمت ازشببببببمال  .. .......... ...........................از جنببببببو .................... ........... ............ .ازشببببببرق
.................... ..................... ...............و از غر......... ............................ .تعیین می گردد .
 ) 3 - 3واحد کار  .مراقبت از سالمت و ارائه خدمات سالمت برابر بسبته خبدمات ببه هبر فبرد د ر پایگباه سبالمت واقبر در
شهرستان  ......تتت پوشش شبکه بهداشت ودرمان  ... .............. .با متدوده جیرافیایی .....................
 ) 3 - 2امکانات و تجهیزات مورد نیاز هر یک از پایگاه های سالمت طبق اسبتانداردهای مصبو .توسبط کارفرمبا تبامین و
تتویل پیمانکار می گردد.
 ) 3 - 4کیفیت کار  .چک لیست پیوست از سوی کارفرما مورد پایش و ارزشیابی قرار می گیرد( .پیوست ) 3
 ) 3 - 5کمیت کار  .ارائه خدمات می بایست براساس پوشش فعال  ،مستمر وکامل جمعیت تتت پوشش مرببوط ببه بلبو
تعریف شده براساس جدول برآورد حجم خدمات مبتنی بربسته خبدم ات جباری پایبه سبالمت در جمعیبت مرجبر  33500نفبر
( پیوست ) 2
 م عیارهای فعال بودن پایگاه عبارتند از - 3 .شناسایی گروه هدف درجمعیت تتت پوشش  - 3دعوت برای ارائه خدمت
فعال به هرگروه سنی خاص براساس بسته خدمتی تعریف شده مربوطه  - 2پیگیری (تلفنی یا حضوری ) درصبورت
عدم مراجعه  - 4تشکیل وتکمیل پرونده سالمت به صورت دستی (یا الک ترونیک ) برای تمبامی خانوارهبای تتبت
پوشش در منطقه  - 5ارائه خدمات مبتنی بر استانداردهای تعیین شده به تک تک افراد جمعیت تتت پوشش
تبصره ( يک)  :ارائه تمامی خدمات ببه افبراد مهمبان ( خبارج ازبلبو جمعیتبی تعریبف شبده ) براسباس هرگبروه سبنی و
استانداردهای مصرح دردستورالعمل و بسته خدمتی مربوطبه مبی بایسبت ببه صبورت رایگبان صبورت گیبرد و طبی لیسبت
جداگانه ای بادرج کدملی نو خدمت متل سکونت اصلی خدمت گیرنده به کارفرما اعالم گردد  .هزینه هبای ایبن تعبداد
خدمات ارائه شده به افراد مهمان در پایش سه ماهه لتاظ خواهدشد .
 ) 3 - 6خدمات رایگان  .کلیه مراقبت ها و خدمات بهداشتی ارائه شده براساس بسته خدمات به جمعیت تتت پوشش مربوطه
رایگان می باشد .

ماده  - 3مدت انجام قرارداد :

از تاری  ........................الی  ......................به مدت یک سال تمام هجری شمسی می باشد .و در صورت رضایت طرفین
این قرارداد قابل تمدید می باشد.
صف ح ه ( ) 2

مهر وامضاءپيمان كار :
آدرس وکد پستی:

تلفن:

فاکس:

تاريخ :
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ماده  - 4مبلغ قرارداد :

حجم کل مبلغ قرارداداز تاری  .......... .... ..... .. ..لیایت  .... ........ ...........برای ارائه خدمات موضو قرارداد ( طبق بسبته
پیوست  ) 3به ازای سرانه هر نفر جمعیت تتت پوشش فعال پایگاه های سالمت به میزان  ... ...... ..... ... ..ریال می باشدکه توسط
کارفرما براساس نتایج پایش و ارزشیابی واحدهای فنی وپس از تایید واحد گسترش شبکه بهداشت ودرمان  /مرکبز بهداشبت
مربوطه و مشروط به پوشش فعال و مستمر ( تداوم خدمات ) جمعیت پس از کسر کلیه کسورات قانونی به پیمانکبار پرداخبت
خواهد شد  .صرف ا ً به ازای هر فرد مقیم در منطقه تتت پوشش که به او بطبور فعبال کامبل و براببر اسبتاندارهای اعالمبی
خدمات ارائه شده باشد.
 ) 4 - 3کل مبلغ قرارداد  .تا سقف  .........................ریال
 ) 4 - 3پیمانکار متعهد می گردد نسبت به تهیه ساختمان متل فعالیت پایگاه های سالمت مورد قرارداد برابر اسبتانداردهای
مصو .اعالم شده ( پیوست  ) 5اقدام نماید .
طرف قرارداد باید فضای فیزیکی مناسب براساس نو واحد ارائه دهنده خدمت و نیروی انسانی به صورت زیر آماده نمایند.
تبصره ( دو )  .اس تاندارد فضای فیزیکی مورد نیاز برای پایگاه سالمت با جمعیت تتت پوشش  33500نفر حداقل  90متر
مربر می باشد به نتوی که با تشخیص کارفرما فعالیت کارکنان و امکانات مورد نیاز مشروحه زیر را بتوان در آن جای داد.



فضای کار کاردان/کارشناس مراقب سالمت خانواده فضای کار واکسیناسیون (  2نفر)
فضای کار مامایی با رعایت متیط امن و خصوصی
سالن انتظار
فضای آبدارخانه
فضای سرویس بهداشتی
متل استقرار پایگاه در طبقه همکف می باشد و در موارد استثناء باحداکثر  1پله استاندارد قابل قبول می باشد .در
غیر اینصورت باید دارای آسانسور سالم فعال و استاندارد باشد .

تبصره ( سه )  .درصورت موجود بودن فضای فیزیکی مورد نیاز پایگاه سالمت به صورت دولتی و معرفی شده ازسبوی شببکه
بهداشت ودرمان  /مرکز بهداشت به پیمانکار وی موظف است با تنظبیم عقبد قبرارداد اجباره ببا شببکه  /مرکبز ببه قیمبت
کارشناسی نسبت به استقرار نیروی انسانی خود در آن فضای فیزیکی اقدام نماید .
 ) 4 - 2در شرو قرارداد جمعیت تتت پوشش طبق سرشماری انجام شده قبلی حدود  ..... .... ......نفر مبی باشبد ارائبه خبدمات
فعال مستمر ( تداوم خدمات ) و کامل به این جمعیت مبنای پرداخت علی التسا .ببرای  2ماهبه اول قبرارداد ببوده و طبول
اجرای قرارداد تیییرات جمعیت تتت پوشش طبق اطالعات .بت شده در سامانه تعیین شده و ابالغی ازسوی معاونت بهداشت
وزارت متبو به صورت سه ماهه قابل متاسبه و مبنای پ رداخت درصدی از ایبن جمعیبت کبه خبدمات فعبال مسبتمر (تبداوم
خدمات ) و کامل دریافت کرده اند خواهد بود.
 ) 4 - 4پیمانکار موظف است درابتدای عقدقرارداد نسبت به سرشماری دقیق وکامل جمعیت منطقه تتت پوشش خود و با .بت
گروه های سنی و گروه های هدف مراقبتی ( به تفکیک هرگروه ) براساس زمانبندی توافق شده با گ سبترش شببکه  /مرکبز
بهداشت مربوطه اقدام نماید .این زمانبندی باید به گونه ای باشد کبه در سبه مباه اول جمعیبت تتبت پوشبش ببه طورکامبل
شناسایی و سرشماری شده باشند.

صف ح ه ( ) 3

مهر وامضاءپيمان كار :
آدرس وکد پستی:

تلفن:

فاکس:
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 ) 4 - 5صرف ا ً درسه ماهه اول (شرو برنامه ) حداکثر  50درصد مبلغ قرارداد سه ماهه باتشخیص شبکه  /مرکزدر ازای انجبام
کامل سرشماری شناسایی جمعیبت تتبت پوشبش آمباده کبردن دفاترمراقببت تجهیبز و بهبوداسبتاندارد راه انبدازی و
استقرارکامل برنامه و باقیمانده برمبنای نتایج ارزشیابی (ماده  . 3بندهای  3 - 3و  ) 3 - 2پرداخت می گردد .
تذکر  :الزم به ذکراست این نو پرداخت به هیچ وجه قابل تسری به ماه های بعد نمی باشد .
ماده  - 5نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات قانونی:

 ) 5 - 3پرداخت به طرف قرارداد (پیمانکار) پس از انعقاد قرارداد و ارائه ت ضمین انجام تعهدات طببق مباده  33و ببر اسباس
صورت وضعیت و لیست حقوقی تنظیمی و تایید انجام موضو تعهدات قرارداد و ارائه فیش و لیست پرداخت شده ماه قبل که
به تمیید بیمه تممین اجتماعی رسیده است توسط کارفرما در پایان هر ماه به شرح زیر انجام خواهد شد .
 پرداخت به پيمانکار به صورت ماهيانه خواهد بود بدين صورت که :

 % 30مبلغ ماهانه قرارداد (  % 30یک دوازدهم کل مبلغ قرارداد ) به صورت علی التسا .تا  33هرماه به طرف دوم پرداخت
می شود و  % 30باقیمانده هرماه پس از پایش و ارزشیابی ( براساس متاسبه پوشش خدمات فعال و مستمر ( تداوم خدمات ) و
چک لیست پایش و ارزشیابی ) عملکرد طرف قرارداد به ترتیبی که درماده  3قرارداد آورده شده اسبت هبر سبه مباه یکببار
متاسبه و پرداخت خواهد
شد  .بدیهی است در صورتیکه معادل ریالی خدمات انجام شده از نظر فعال مستمر (تداوم خدمات ) و کامبل ببودن و تعبداد
افراد تتت پوشش و  ...کمتر از  % 30پرداختی به صورت علی التسا .باشد مبالغ از پرداختی ماه بعد کسر می گردد .
ماده  - 6تعهدات کارفرما ( طرف اول قرارداد ):

 ) 6 - 3کارفرما آموزش و توجیه پیمانکار و نیروهای واجد شبرایط ارائبه خبدمت در پایگباه هبای سبالمت را براببر منبدرجات
دستورالعمل های ابالغی از سوی معاونت بهداشت وزارت متبو به عهده خواهد داشت .ضمن ا ً کارفرما هیچ گونه تعهدی در
مورد پرداخت حقوق و مزایای دوره آموزشی اولیه به کارکنان شاغل در پایگاههای سالمت نخواهد داشت  .بدیهی است
برگزاری دوره اول کالس های آموزشی برای نیروهای شاغل در پایگاه به عهده طرف اول می باشد.
 ) 6 - 3تامین تجهیزات فنی و ملزومات اداری پایگاه بر اساس دستور عمل اجرای برنامه (مطابق لیست پیوست ) 4
) 6-2

تممین دفاتر مورد استفاده در پایگاه اقالم بهداشتی ( واکسن ها اقالم تممین باروری سال م قطره مولتی ویتبامین

قطره آهن و قرص آهن و داروهای مراقبت بیماریها ) فرم ها و بسته های آموزشی(زیج حیاتی پوسترها پمفلت هبا پرونبده
خانوار تراکت ها و ) در صورت موجود بودن در کشور جهت ارائه خدمات رایگان بر اساس قوانین و دستورالعمل های جاری به
عهده کارفرما می باشد.
تبصره ( چهار )  :پرونده های خانوار و فرم آماری زیج حیاتی و دفاتر جزو اموال دولت متسو .شده و در صورت لیو
قرارداد یا اتمام آن باید به طور کامل و سالم به شبکه بهداشت ودرمان  /مرکز بهداشت تتویل شود.
 ) 6 - 4کارفرما مجاز است نسبت به ادغام برنامه های جدید ابالغی ازسوی وزارتخانه در سیستم خدمات اقدام نماید.
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مهر وامضاءپيمان كار :
آدرس وکد پستی:

تلفن:

فاکس:

تاريخ :
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تبصره ( پنج )  .در صورتی که این ادغام بر اساس تشخیص معاونت بهداشت دانشگاه بار مالی اضافی عالوه بر مفاد قرارداد
اولیه داشته باشد کارفرما موظف به جبران آن می باشد.
 ) 6 - 5ارزشیابی وپایش فنی کیفیت عملکردو فعالیت های پایگاه طبق چک لیست پایش خدمات توسط کارشناسان فنی شبکه
بهداشت ودرمان  /مرکز بهداشت  .........و اعالم نواقص مشاهده شده و ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای رفر آنها .
 ) 6 - 6کارفرما موظف است هزینه های انجام خدمات را طبق قرارداد پرداخت نماید .
 ) 6 - 1پر داخت مربوط به آخرین ماه قرارداد از سوی کارفرما منوط به ارائه مفاصا حسا .از سوی تبممین اجتمباعی وتسبویه
سایرموارد درمورد اموال می باشد.
ماده  - 7تعهدات پیمانكار( طرف دوم قرارداد ) :

 ) 1 - 3درصورتیکه پیمانکار شخص حقوقی باشد می بایست « یک نفر » را به عنوان نماینده تام االختیار خود جهت استقرار و
پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های الزم در انجام خدمات موضو قرارداد کتب ا ً به کارفرما معرفی نماید.
 ) 1 - 3پیمانکار می بایست واجدشرایط زیرباشد .
 - 3حضور تمام وقت شخص حقیقی درپایگاه سالمت و در مورد شخص حقوقی حضورتمام وقت نماینده تام االخت ی ار وی
 - 3ا.بات اهلیت پیمانکار و قدرت نظارت برعملکرد کارکنان تتت پوشش و عملکرد پایگاه ببرای شبخص حقیقبی و در
مورد شخص حقوق ی پیمانکار و نما ی نده تام االخت ی ار و ی
 - 2پیمانکار و وا بستگا ن مرتبطین و کارکنان او حق ارائه خدمات در مجاورت متل خدمت ( بلو جمعیتی تعیین شده
مربوطه ) به صورت  FFSو سایر روشهای دریافت وجه را ندار ن د  .و هر گونه ایجاد تقاضای القایی به منظور کسبب
منفعت مالی خارج از ضوابط پرداخت این قرار داد ممنو بوده و در صورت کشف ضبمن برخبورد قبانونی معبادل 30
برابر انتفا خارج از ضوابط این قرار داد با تشخیص رییس شبکه  /مرکز از دریافتی پیمانکار به عنوان جریمه کسر/
یا از او اخذ خواهد شد
 ) 1 - 2پیمانکار حق واگذاری موضو قرارداد را به اشخاص دیگر ک ال ً یا جزئ ا ً (اعم از حقیقی یا حقوقی) ندارد.
 ) 1 - 4خدمات ارائه شده تتت پوشش پایگاه های سالمت رایگان بوده و پیمانکار مجاز به دریافت هیچ گونبه وجهبی از آنهبا
نخواهد بود .
 ) 1 - 5تشکیل پرونده سالمت برای جمعیت تتت پوشش الزامی و رایگان می باشد  .ودرصورت دریافت هرگونه وجهی توسط
کارکنان پیمانکار از گیرندگان خدمت مطابق مقررات با پیمانکار برخورد خواهدشد .
 ) 1 - 6نقشه و تعیین متدوده جیرافیائی تتت پوشش پایگاه سالمت تهیه گردد.
 ) 1 - 1تممین و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز برابر استانداردهای تعریف شده درقرارداد به عهده پیمانکار است.
 ) 1 - 3ترکیب نیروی انسانی به ازای هر پایگاه سالمت براساس تراکم جمعیت بازای هر  6تا  35هزار نفر در منطقه (متوسط
برای جمعیت  33500نفر) با نیروی شاغل .از  3تا  4کاردان/کارشناس مراقب سالمت خانواده (که حداقل یکی و ترجیتب ا ً دو
نفراز آنها ماما باشد و  3نفر از  4نفر نیزدرموارد مورد نیاز به صورت اقتضایی به ک ار گرفته خواهد شد) درنظر گرفته می شود .
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مهر وامضاءپيمان كار :
آدرس وکد پستی:

تلفن:

فاکس:

تاريخ :
شماره :
پيوست :

 ) 1 - 9ب اید پرسن ل بکارگیری شده دارای شرایط زیر باشند .
-3
-3
-2
-4
-5
-6

ملیت  .ایرانی
جنسیت  .زن
حداق ل تتصیالت و رشته تتصیلی (با مدر تتصبیلی کباردان یبا کارشبناس مامبایی بهداشبت عمبومی – بهداشبت
خانواده – مبارزه با بیماریها )
سن حدا کثر  20سال ( اضافه نمودن حدا کثر  30سال سابقه کار مرتبط ب ه ای ن س ن بال م ان ر است )
رعایت اخالق حرفه ای برابر پیوست ( ) 6
رعایت آئین نامه پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران پیوست ( ) 1

 ) 1 - 30کلیه کسانی که برای انجام موضو قرارداد توسط پیمانکار به کار گرفته می شوند کارکنان پیمانکار متسو .می شوند
و کلیه مسئولیت های ناشی از قانون کار بیمه شاغلین حوادث غیر مترقبه و سایر قوانین جاری کشور و یا هر نو حقوق و
مزایای قانونی کارکنان به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما از هرگونه مسئولیت در این مورد مبری است.
 ) 1 - 33کل یه افراد معرفی شده از سوی پیمانکار بایستی فاقد سوء پیشینه و عدم متکومیت از طرف مراجر انتظامی و قضایی باشند و
پیمانکار موظف به رعایت این امر در جذ .نیروی کار می باشد .
تبصره ( شش )  :چنانچه هر گونه خسارات جانی و مالی در متیط ارایه خدمت به کارکنان

مراجعین و یا اشخاص .الث حقیقی یا

حقوقی دیگر وارد گردد مسئولیت آن بر عهده طرف دوم خواهد بود و جبران خسارت جانی و مالی در حوادث ناشی از قصور و تقصیر
کارکنان و عدم آگاهی علمی کارکنان مربوطه یا هر گونه قصوری که ناشی از خطاهای پ زشکی پرسنل یا امکانات باشد ,طرف دوم
جوابگوی قانونی در همه متاکم ذیصالح می باشد و در صورت صدورحکم قضایی در هر زمان باید برای جبران خسارت اقدام نماید.

 ) 1 - 33کارفرما هیچ گونه تعهدی نسبت به استخدام و یا عقد قرارداد مستقیم با افرادی که از سبوی پیمانکبار ببرای ان جبام
خدمات مورد نظر به کارگیری شده اند نخواهد داشت .پیمانکار موظف است این موضو را در انعقاد قرارداد با افراد درج نماید.
 ) 1 - 32ارائه خدمات به صورت فعال مستمر ( تداوم خدمات ) به جمعیت تتت پوشش مربوطه در قالب بسته خدمات سالمت
تعریف شده که به تایید طرفین رسی ده است  ( .پیوست  ) 3مورد تعهد این برنامبه در پایگباه سبالمت شبامل مجموعبه ای از
خدمات هزینه ا.ربخش و دارای اولویت همچون خدمات خود مراقبتی خدمات سالمت عمومی خدمات سبالمت فبردی سبط
اول و ارجاعات به مراکز سالمت جامعه که توسط تیم سالمت ارائه یا فراهم می شود.
 بسته هاي خدمت سالمت این برنامه در پایگاه ها از قبیل خدمات اولیه فردی عمومی و ارجاعات جهت دریافت
خدمات ویژه به شرح زیر هستند.
 خدمات سالمت عموم  :شامل بسته های خدماتی است که در حال حاضر برای جامعه و به صورت عمومی ارائه
می شود ( پیوست  ) 3مانند .خدمات بهداش ت مدارس
 خدمات/مرا بت هاي اوليه سالمت فردي :بسته های خدمات بهداشتی ادغام یافته در شبکه های بهداشت و
درمان هستند که باید برحسب ساختار جمعیت تتت پوشش و گروه های مختلف سنی به آنها ارائه گردد مانند.
برنامه های سالمت خانواده و جمعیت برنامه های مبارزه و کنترل ب یماری های واگیردار واکسیناسیون پیشگیری و
کنترل عوامل خطر بیماری های مزمن و غیرواگیر ار جا به مراکز سالمت جامعه در صورت صالحدید جهت دریافت
خدمات تیذیه سالمت روان و ....
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تلفن:

فاکس:
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 ) 1 - 34پیمانکار متعهد می گردد که مشمول قانون منر مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی باشدو در صورت احراز
خالف آن پیمانکار موظف به جبران خسارت های وارده به کارفرما می باشد .تعیین میزان و مبلغ این خسارت بر عهده کارفرما
می باشد و پیمانکار حق هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید.
 ) 1 - 35میزان ساعت کار پایگاه های سالمت (  44ساعت کاردرهفته ) بدین صورت که از شنبه لیایت چهارشنبه از ساعت 3
صب تا ساعت  36و روزهای پنجشنبه ازساعت  3صب تا ساعت  33ظهر (به جز ایام تعطیالت رسمی ) خواهبد ببود .حضبور
فعال کلیه کارکنان درساعات اعالم شده ضروری است .
 ) 1 - 36نیروهای تتت پوشش پیمانکار موظف به شرکت در دوره های آموزشی اولیه به مدت حبداقل  330سباعت حضبوری
براساس استانداردهای اعتبار بخشی که از سوی کارفرما برگزار می گردد و قبولی ببا کسبب حبداقل نمبره  33و اخبذ گبواهی
مربوطه می باشند .هزینه برگزاری دوره آموزشی اول به عهده کارفرما خواهد بود .وچنانچه هریک از نیروهبای معرفبی شبده
ازسوی پیمانکار موفق به کسب نمره قبولی و اخذ گواهی مربوطه نشوند پیمانکار موظف به تقبل هزینه های آموزشی دوره
های بعد می باشد .
 ) 1 - 31پیمانکارموظف به اعزام پرسنل جهت شرکت در جلسات آموزشی مرتبط و ح ین خدمت که از سبوی کارفرمبا برگبزار
میشود می باشد .
 ) 1 - 33کلیه نیروهای طرف قرارداد حق هیچ گونه فعالیتی درخارج ازموضو قرارداد رانداشته مسئولیت اجرای این ماده با
طرف قرار داد می باشد.
 ) 1 - 3 9پیمانکار متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تممین اجتماعی را در انجام وظایف موضو قرارداد و تعیین مزد
لتاظ نموده و حقوق کارکنان را به حسا .بانکی آنها واریز و لیستهای بانکی را تتویل نماید.
 ) 1 - 30کلیه کسور قانونی موضو قرارداد به عهده پیمانکار خواهد بود.
 ) 1 - 33پیمانکار ملزم به صدور فیش حقوقی برای هر یک از نیروهای به کار گیری شد ه با ذکر کلیه جزئیات درهرماه می باشد.
 ) 1 - 33پیمانکار موظف است ماهیانه ماهیانه فیش پرداختی به پرسنل و لیست بیمه پشبت نویسبی شبده و ممهبور ببه مهبر
سازمان تامین اجتماعی که اسامی تمامی ن یروهای شاغل درپایگاه سالمت درآن باشد را به کارفرما تتویل نماید.
 ) 1 - 32پیمانکار موظف است نسبت به جایگزینی نیرویی که به هر دلیلی مورد تمیید کارفرما قرار نگیرد حداکثر ظرف یک
ماه و با رعایت قانون کار اقدام نماید.
 ) 1 - 3 4الزمست رونوشت برگه مرخصی پرسنل قبل از روز استفاده به شبکه/مرکز پشتیبان تتویل شده باشد .درضمن در هر
زمان فقط یکی از کارکنان می تواند در مرخصی به سر برد و بدیهی است در زمان مرخصی هبر فبرد سبایرین بایبد خبدمات
مربوط به او را ارائه دهند
 ) 1 - 3 5تممین لباس کار غذا و ایا .و ذها .وسایر امور رفاهی نیروهبای پیمانکبار ببه عهبده طبرف قبرارداد (پیمانکبار)
می باشد و کار فرما هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 ) 1 - 36نظافت واحدها و تهیه لباس کار مربوطه طبق استاندارهای کشوری الزامی و به عهده پیمانکار بوده و پرسنل تتت پوشبش
موظفند در کلیه مراحل کار ملبس به لباس کار متتد الشکل تعیین شده از طرف کارفرما باشند( .پیوست ) 1

 ) 1 - 31طرف قرارداد متعهد می گردد برای نیروی انسانی در موارد ضروری که به سالمت افراد مربوط است کارت سالمت و
بهداشت ارائه نماید.
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 ) 1 - 33ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده پیمانکار است و پیمانکار در مقابل کارفرما
پاسخگو ست .
 ) 1 - 39پیمانکار موظف است در پایان سال تسویه حسا .پرسنل شامل پرداخت عیدی حق سنوات و بازخرید مرخصی را بر اسباس
قانون کار انجام داده و فیش واریزی به حسا .پرسنل و فرم تسویه حسا .تمیید شده توسط کارکنان را به کارفرما تتویل نماید.
تبصره ( هفت )  :تسویه حسا .نهایی پیمانک ار پس از ارائه مدار

 ) 1 - 20در صورت فس

فوق الذکر انجام خواهد شد.

لیو یا اتمام قرارداد تسویه حسا .قانونی کارکنان به عهده پیمانکار می باشد.

 ) 1 - 23پیمانکار موظف به رعایت نظام های جاری کارفرما حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد .اطالعات مردم و بیمباران
امانت بوده و با هرگونه افشاء و سوء استفاده از اسرار افراد ضمن برخورد برابر مقررات دانشگاه مراتب به مراجر قانونی تتت
عنوان خیانت درامانت اعالم می گردد .
 ) 1 - 23پیمانکار موظف به حفظ و نگهداری مناسب از تجهیزات فنی واداری و  ........که کارفرما برای انجام کار در اختیار
پیمانکار می گذارد می باشد در صورت هرگونه خسارت به اموال مربوطه پیمانکار مکلف به جبران بوده و کارفرما حق دارد از
متل ضمانت نامه نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.
تبصره (هشت)  :تجهیزات پزشکی و ملزومات اداری فضا ونیروی انسانی پایگاه هبا مبی بایسبتی صبرف ا ً درراسبتای ارائبه خبدمات
بهداشتی درمانی براساس تعاریف پیش گفت به کارگرفته شود و هرگونه استفاده دیگری خارج از تعهدات قرارداد خالف مقررات بوده و
مشمول اعمال کسورات برابر تشخیص شبکه  /مرک ز خواهد بود .

) 1 - 22

تامین فضای فیزیکی با تایید کارفرما طبق استاندارد (پیوست  )5برعهده پیمانکار می باشد .

تبصره ( نه )  .در صورت واگذاری متل ارائه خدمات توسط کارفرما قرارداد اجاره نامه جداگانه بر اساس آیین نامبه مبالی و
معامالتی دانشگاه و از طریق کارشناس خبره منتخب رییس دانشگاه میان طرفین منعقد می گردد که مفاد قرارداد اجاره اموال
جزو این قرارداد خواهد بود.
تبصره ( ده )  .در صورت واگذاری تجهیزات و اموال دولتی توسط کارفرمبا تتویبل و تتبول ببر اسباس آیبین نامبه مبالی و
معامالتی دانشگاه و از طریق کارشناس خبره منتخب ری یس دانشگاه میان طرفین منعقد می گردد.
 ) 1 - 24پیمانکار ملزم به همکاری و هماهنگی با کارفرما در پروژه های ت تقیق اتی و کلی ه طر ح هب ای کشبوری

منطقبه ای و

شهرست انی ابالغی ازسوی کارفرما خواهد بود.

 ) 1 - 2 5پیمانکار در صورت بروز اپیدمی یا در مواقر اضطرار تابر مقررات کارفرما خواهد بود.
 ) 1 - 2 6پرونده های خانوار و فرم آماری زیج حیاتی و دفاتر جزو اموال دولت متسو .شده و در صورت لیو قرارداد یا اتمام آن باید
به طور کامل و سالم به کارفرما تتویل نماید.

 ) 1 - 21نصب تابلو پایگاه سالمت با الگوی پیشنهادی مرکزبهداشت شهرستان و با ذکر نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران  -معاونت بهداشت ضروری می باشد.
سالمت باروری
 ) 1 - 23نصب تابلو با عنوان  " .کلیه خدمات بهداشتی شامل خدمات واکسیناسیون بهداشت مادر وکود
وسایر موارد دربسته خدمات برای گروه های مختلف سنی در این پایگاه رایگان می باشد " در کلیه اتاق های پایگاه سالمت
و نصب تلفن شکایات شبکه و داشتن صندوق پیشنهادات و امکانات نظر سنجی ازمراجعین ضروری است .
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 ) 1 - 29در صورت لیو قرارداد به هر علتی پیمانکار درصورت اعالم شبکه  /مرکز مکلف است تا شرو به کار پیمانکبار جدیبد ببه
ارائه خدمات طبق قرارداد فی ما بین ادامه دهد .مبنای پرداخت سرانه در این مدت نتایج آخرین پایش و ارزشیابی به انتخا .پیمانکار
می باشد.

 ) 1 - 40طرف دوم می بایستی حداقل توانایی پرداخت  2ماه حقوق و مزایای کارکنان تتت پوشبش را داشبته باشبد و نمبی
تواند به بهانه عدم دریافت حق الزحمه از طرف اول پرداخت حقوق کارکنان تتت پوشش و انجام تعهدات مورد قرارداد را به
تاخیر بیاندازد .
 ) 1 - 4 3پیمانکار در صورت انصراف باید حداقل سه ماه قبل مراتب را به طور کتبی به کارفرما گزارش نماید.
ماده  - 8مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد و پایش و ارزشیابی :

 ) 3 - 3مبلغ کل قرارداد برای ارائه خدمات فعال و مستمر (تداوم خدمات ) به تمام جمعیت تتت پوشبش مربوطبه ( ببه طبور
تقریبی برابر  .... ..... .نفر ) براساس بسته ه ای خدمت ابالغی به ازای سرانه  ..........ریال تا سقف  .....ریال تعیین می گردد .
در متاسبه اول تعداد افراد ی که از جمعیت منطقه قراردادی سرشماری شده و تتت پوشش فعال و مستمر (تداوم خدمات )
قرار گرفته اند تعیین و آنگاه نمره حاصل از چک لیست پایش متاسبه و در این تعداد و عدد سرانه ضر .می شود .
تبصره ( يازده )  .بدیهی است برخی از گروه های سنی و جنسی نیاز به خدمات بیشتری نسبت به سایر گروه هبای سبنی و
جنسی دارند (ازجمله  .افراد سالمند باالی  60سال  -کودکان زیر  5سال  -مادران باردار در جمعیبت تتبت پوشبش ) لبذا
برای متناسب سازی خدمات  % 30به سرانه پایه پرداختی به ازای هرنفر از گروه هدف اضافه خواهد شد .
 ) 3 - 3به میزان  % 30یک دوازدهم مبلغ کل قرارداد ماهانه و به صورت علی الحساب ازسوی کارفرما تبا  33هرمباه ببه
پیمانکار پرداخت خواهدشد .
 % 30 ) 3 - 2باقیمانده یک دوازدهم مبلغ قرارداد به صورت سه ماه یکبار و پس از پایش و ارزشیابی عملکرد طرف قبرارداد
(براساس متاسبه پوشش خدمات فعال و چک لیست پایش و ارزشیابی) هر سه ماه یکبار متاسبه و پرداخت خواهد شد .
الف ) مالک اعمال نمره مکتسبه از چک ليست پايش و ارزشياب به ترتيب زير خواهد بود :
 – 3الف ) کسب امتیاز عالی ( امتیاز  90از  300امتیاز ) براساس چک لیست پایش عملکرد  % 300حاصلضر .مبلغ سه
ماهه در نمره ارزشیابی حاصل از پوشش فعال خدمات پس از کسر سه ماهه علی التسا .پرداختی به پیمانکار پرداخت
خواهد شد .بازای هر  3امتیاز بیشتر از  90دو درصد تشویقی اضافه م ی گردد .بنابراین چنانچه نتیجه پایش  300باشد
معادل  % 30به نمره ارزشیابی اضافه خواهد شد  .یعنی  % 330حاصلضر .مبلغ سه ماهه در نمره ارزشیابی حاصل از
پوشش فعال خدمات پس از کسر سه ماهه علی التسا .پرداختی به پیمانکار پرداخت خواهد شد .
 – 3الف ) بازای هر  3امت یاز کمتراز  ( 90بدون در نظر گرفتن ده امتیاز ارفاقی مورد اول ) یک درصد از  90کسر خواهد
شد  .یعنی اگر نتیجه پایش  31باشد  % 31حاصلضر .مبلغ سه ماهه در نمره ارزشیابی حاصل از پوشش فعال خدمات پس
از کسر سه ماهه علی التسا .پرداختی ب ه پیمانکار پرداخت خواهد شد .
 – 2الف ) درصورتیکه نتیجه ارزیابی زیر  10باشد بازای هر  3امتیاز کمتر از  10دو درصد کسر می گردد  .مث ال ً چنانچه
امتیاز ارزیابی  60باشد فقط معادل  % 50از حاصلضر .مبلغ سه ماهه در نمره ارزشیابی حاصل از پوشش فعال خدمات
پس از کسر سه ماهه علی التسا .پرداختی ب ه پیمانکار پرداخت خواهد شد و همزمان به طرف قرارداد تذکر کتبی داده
می شود و در صورت تکرار امتیاز کمتر از  10در فصل بعد (سه ماهه) قرارداد لیو می گردد.
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 – 4الف ) بدیهی است پس ازپایش فصلی چنانچه حاصل نهایی مبلغ سه ماهه بیش از علی التساب های پرداختی درسه ماهه
قبل گردد پیمانکار مبلیی را به کارفرما مقروض شده و این مبلغ در پرداخت او لین علی التسا .بعدی اعمال خواهد شد .
 – 5الف ) درصورتیکه نتیجه ارزیابی زیر  60باشد نسبت به لیو یکباره قرارداد اق دام خواهد شد و اضافه پرداختی ها
طی علی التسا .ه ای قبلی از ضمانت نامه انجام تعهدات وی کسر خواهد گردید .
ب ) مالک نمره مکتسبه از ارزشياب ومحاسبه پوشش فعال خدمات به ترتيب زير خواهد بود:
 ) . – 3گزارش آماری از سوی پیمانکار درخصوص تعداد خدمات و مراقبتهای فعال و مستمر ( تداوم خدمات ) ارائه شده
به جمعیت تتت پوشش براساس بسته خدمتی تعریف شده برای هرگروه سنی ودستورالعل های مربوطه و جمر بندی وتتلیل
نتایج حاصل از خودارزیابی و خوداظهاری وی که درقالب فرم ها وجداول کاغذی /الکترونیک تعیین شده توسط کارفرماارائه
می گردد مال اولیه برای متاسبه پو شش فعال و مستمر خدمات خواهد بود .
 ) . – 3در بازدیدهای سه ماهه ضمن بررسی وکنترل دفاتر و مستندات موجود و بررسی تصادفی حداقل ده د ر صد از
پرونده های خانوار تتت پوشش و متاسبه تعداد خدمات و مراقبت های فعال و مستمر ارائه شده و درصورت نیاز کنترل
تلفنی و حتی مراجعه به در .منازل خانوارهای مربوطه و سایر روشها راستی آزمایی مورد باال به عمل خواهدآمد .
 ) . – 2درصورت ا.بات عدم صتت وتطابق گزارش آماری باخودارزیابی و خوداظهاری پیمانکار کسوراتی به شرح ذیل
اعمال خواهدشد .
 - 1در مرتبه اول به میزان پانزده درصد (  ) % 35از مبلغ حاصل نهایی ارزشیابی سه ماهه آن پ ایگاه کسرمی گردد .
 - 2در مرتبه دوم به میزان سی درصد (  ) % 20از مبلغ حاصل نهایی ارزشیاب ی سه ماهه آن پایگاه کسر می گردد .
 - 3در مرتبه سوم نسبت به لیو یکباره قرارداد وضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و سایر مطالبات به نفر
دانشگاه اقدام خواهد شد.
 ) 3 - 4در صورت لیو قرارداد به دلیل عملکرد ضعیف طرف قرارداد ضمانت نامه انجام تعهدات و سایر مطالبات به نفر
دانشگاه ضبط و وصول می گردد.
ماده  - 9روش اصالح قرارداد :
 ) 9 - 3طرف اول می تواند در صورت ضرورت نسبت به تیییر میزان کار با اعالم به طرف دوم قرارداد

مبلغ قرارداد را تا

 35درصد کاهش و یا افزایش دهد.
 ) 3 - 3طرف اول می تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی شرایط اختصاصی
را که الزم می داند با ا عالم به این قرارداد التاق نماید .
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ماده  - 1 0تضمین انجام تعهدات  ،تضمین حسن انجام کار و ضمانت اموال :
 ) 30 - 3به استناد آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه به منظور تضمین انجام تعهدات طرف دوم طرف قرارداد متعهد است
به میزان  % 30مبلغ کل قرارداد

به طرف اول ضمانت نامه بانکی بسپارد  .تنفیذ قرارداد منوط به ارائه ضمانت نامه فوق

خواهد بود .بدیهی است چنانچه طرف دوم ق رارداد به تعهدات قانونی و قراردادی خود به هر دلیلی عمل ننموده و هر یک از
مفاد قرارداد را بطور صتی و کامل اجرا ننماید قرارداد بصورت یک جانبه فس

تضمین های ماخوذه و تضمین انجام تعه دات

به نفر طرف اول ضبط گردیده ووصول می گردد .طرف دوم در این خصوص حق هرگونه ا عتراض را از خود سلب و ساقط نمود .
یک فقره ضمانتنامه بانکی ( جهت تضمین انجام تعهدات ) که توسط پیمانکار به کارفرما تسلیم گردید

در صورت رعایت

کامل مفاد قرارداد و تسویه حسا .کامل با کارکنان تتت پوشش و ارائه مفاصا حسا .های مربوطه و تایید ناظرین و طر ف
اول قابل استرداد است .
 ) 3 0 - 3عالوه بر تضمین انجام تعهدات

بابت تضمین حسن انجام کار

کارفرما ماهیانه معادل  % 5از هر پرداخت (مبلغ

کارکرد) را به عنوان سپرده جاری ماده  23قانون تامین اجتماعی از طرف دوم کسر و در حسا .سپرده دانشگاه نگهداری
می نمای د که در پایان قرارداد و ارائه مفاصاحسا .های مربوطه و تسویه کامل با تایید ناظرین و طرف اول قابل استرداد
می باشد طرف دوم در این خصوص حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود .
) 3 0- 2

بابت تضمین حفظ و نگهداری اموال تتویلی و کلیه وسایل و تجهیزات تتویلی بر اساس صورتجلسه تنظیمی

تتویل اموال به شماره  -------مورخ  ------ضمانت نامه بانکی /سفته ( معادل ارزش ریالی اموال منقول ) به شماره
 ------مورخ  ------به مبلغ  -------ریال از طرف دوم اخذ خواهد شد که در پایان مدت قرارداد و پس از تتویلکلیه وسایل و تجهیزات تتویلی به صورت سالم و آماده به کار به وی مسترد خواهد گردید .
در صورت ورود خسارت به اموال از طرف اول و عدم جبران آن خسارت وارده از متل مطالبات تضمین های ماخوذه و هر
متل دی گ ر به نفر طرف اول کسر و وصول خواهد گردید طرف دوم در این خصوص حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و
ساقط نمود .
ماده  1 1ـ قانون منع مداخله کارکنان دولت:
پیمانکار معترف است که مشمول ممنوعیت مصرح در قانون دیماه سال  3221نمی باشد و تعهد نموده تا چنانچه خالف آن
.ابت شود کارفرما بتواند عالوه بر فس قرارداد و ضبط سپرده خسارات مربوطه را نیز از پیمانکار دریافت دارد.
ماده  1 2ـ فسخ قرارداد:
 ) 11 - 1كارفرما مي تواند در صورت هر نوع تخلف از جانب پيمانكار  ،قرارداد را يك طرفه فسخ و به كار پيمانكار
خاتمه دهد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را ندارد و در صو رت بروز خساراتي از طرف پيمانكار،كارفرما مي تواند
ضمن ضبط سپرده و ضمانت نامه های موضو قرارداد و مطالبات پيمانكار ،خسارات وارده زائد بر ميزان سپرده و
مطالبات را نيز از پيمانكار مطالبه نمايد
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) 11 - 1
-3
-3
-2
-4
-5

کارفرما می تواند درصورت وقو حالت های زیر بدون اخطار قبلی قرارداد را فس و به پیمانکار اعالم نماید.
ا.بات شمول منر مداخله دولت در مورد پیمانکار
ورشکستگی پیمانکار
عدم رعایت استاندارد های تخصصی وفنی موردنظر کارفرما پس از اخطارهای سه گانه
عدم توانائی در ارائه خدمات طبق توافق فی مابی ن
تمخیر غیر موجه در انجام خدمات یا توقف خدمات

 ) 33 - 2کارفرما این حق را برای خود متفوظ می دارد که بنا برهرگونه شرایط خاص زمانی ومکانی ( ازجمله دستورعمل های
ابالغی از سوی وزارتخانه ) درهرموقبر از زمبان قرارداد اقبدام ببه خبتم قبرارداد و یبا تببدیل آن ببه نبو دیگبری برحسبب
دستورعمل های ابالغی بنماید .
ماده  1 3ـ حل اختالف:
طرفين كوشش خواهند كرد اختالفات ناشي از اين قرارداد را به طريق دوستانه حل و فصل نمايند و در صورت بروز
اختالف بین کارفرما و مجری رأی کمیسیون ماده  94آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه قطعی و الزم االجرا خواهد بود.
ماده  1 4ـ اقامتگاه طرفین قرارداد :
اقامتگاه و تلفن کارفرما.
اقامتگاه و تلفن پیمانکار.
نشاني های فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد ،لذا در دعاوی و مكاتبات رسمي  ،ارسال مراسالت از طريق نشااني هاای فاوق
الذكر  ،قانوني تلقي مي شود .در صورت تغيير نشاني ،طرفين موظفند ظرف مدت  84ساعت كتبا يكاديگر را مطلان نمايناد .در يار ايان
صورت كليه نامه ها ابالغ شده تلقي گرديده و عذر عدم اطالع پذيرفته نمي باشد و مس و وليتهای مالي و قانوني ناشي از عادم اعاالم ردر
جديد به عهده طرف دوم است .

این قرارداد شامل یك مقدمه و چهارده ماده و یازده تبصره و در سه نسخه تنظیم و هر یك از نسخ آن به تنهایی در
صورتی که کلیه امضاهاي زیر تكمیل شده باشد قابل اجرا و معتبر خواهد بود.

مه ر وا مضاء کاررفما :
مه ر وا مضاء ر ئی س ا م ور ما ل ی ش بک ه /رمزک :
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