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 م.  ا وات بر ارز  افبومب بر عیدب یارفر ا خناهد بن

 ه بهداشت ودرمان اشنویهپیمانکار:                                                                                                        کارفرما: شبک        

 

 دکتر افشنگ                                                                                                                                                             

 نویهمدیر عامل شرکت                                                                                    مدیر شبکه بهداشت و درمان اش        

 

 

 ی :. تعهدات پیمانکار و شرایط اختصاص6ده ما

گورمم سوروی ن نگیوداری و   موور و  یووی      ننع ارامام بی صنرت زامی  ی باهد و پومانووار    یود  وی    .1

اط ات  نرم نواز مس گاهیای  نسنم مر سایگواب و  حو  بوی خطور سوازی زبا وی را بوا یلووی هبیگوی هوای           

  ربنطی ابنل نماید.



 

3 

-اپرا ونر و یواربر مسو گاب هوای بوی       پومانوار    ید  ی گرمم بس ی بی نواز  ریوب نووروی یوار بوی عگونان      .2

 خطرساز   رفی و برای اناان یار مر  ح   س قر نماید.

افرام بوار گموارمب هودب  نسور هوریت بایود از سوال ت سسومی و روزوی یا و  برخونرمار             -1 بصرب 

بنمب و پومانوار    ید  ی گرمم بالفاصلی پو  از   رفوی بورای یاریگوان خونم یوارت سوال ت هو لی از         

طب یار و یوارت وایسوگاسوونن هتا ووت و گوناهی بیداهوت عمون ی از  راسوح تی صوال   یووی           ریب 

 و بی این  ریب  ارانی نماید.

افرام بوار گمارمب هودب بایود یلووی هوتننات اسوال ی و اونانون  ربونپ بوی  حو  یوار را بوی             -2 بصرب 

 مات رعایت نمایگد.

ی یاریگوان  حوت پنهوش را بوی یارفر وا       : پومانووار  نفوا اسوت ابو  از هوروع یوار اسوا        3 بصرب 

 اعالن و هرگننی   وورات را نوب سری ا بی اطالع یار فر ا برساند.

 وی باهود وپومانووار زوو اسو فامب از مسو گاهیای       بومارسو ان   بی عیودب  هبیگی آا و برق و گاز  صرفی  .3

 گر ایش وسر ایش ا افی وهمنگون سماور برای ا مگت وغورب مر  حور را ندارم.

پومانوار    ید  ی گرمم مر صونرت خرابوی مسو گاهیای  نسونم مر بومارسو ان بودون  واخور ااودان بوی           .4

  مور و   نیض اط ات  ونرم نوواز نمونمب و مر ایون  ودت ا حواء پسوماندهای  ن وود هودب را بور عیودب            

هووای سووازندب هووای هووریتبایسووت  نسوور نمایگوودگیخطرسوواز  وویبگورم.  مووورات مسوو گاهیای بووی

 ب ها اناان هنم.مس گا

پومانوار    ید  ی گرمم مر طنل  ودت اورارمام بوی طونر  گاسوب از مسو گاهیا نگیوداری نمونمب و پو            .2

از ا مان  دت ارارمام مس گاهیای بوی خطرسوازی و مسو گاب هوای سوانبی آنیوا را سوا م و بودون عووب و          

 با  ایود یارهگاس این  ریب  حنی  مهد.

مسو گاهیا اعوم از میوخ ب،وارن ا ونیالون هوودرو یوالون وازود بوی          نظافتن هس شن و  ودعفننی روزانوی    .6

خطرسازی و  حنطی  ربنطی و نوب  یوی ااوالن و  ونازن نظافوت و هس شون و  ودعفننی بوا نظور یارهوگاس         

 بیداهت  حور برعیدب پومانوار  ی باهد.

زبا وی نسونز و    پومانوار    ید  وگرمم یلوی  نازن  ربنپ بوی بوی خطرسوازی پسوماندها را از سملوی یوسوی       .7

  شوی را  یوی نماید.

پومانوار    ید  ی گرمم یلووی پسوماندهای  ن وود هودب را هور روز و بوا همواهگگی یارهوگاس بیداهوت           .8

 این  ریب  نزین نمنمب و ن وای را روزانی بی وازد بیداهت  حور گبار  نماید.

ملوی ابوت م اهوا و فشوار را     خطرسوازن از س پومانوار    ید  ی گرمم  س یای  وانووی مسو گاب هوای بوی    .9

مر هر مورب یاری اناان مامب و ن وای را روزانوی بوی وازود بیداهوت  حوور اعوالن نمایود. همنگوون  سوت          

هوموایی مس گاب بی خطرساز ا ونیالو را مر هور ننبوت یواری ابو  از هوروع یوار اناوان مامب و ن واوی را          

 اید. بی یارهگاس بیداهت  حور با ارانی  داری  ربنطی  گ و  نم
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پومانوار    ید  ی گرمم پرسوگ  آ ونز  میودب و  اورا مارای گوناهی آ نزهوی را بوا  نسوی بوی نونع             .11

 خد ت بی یار گمارم.

سیت  ایود یواریرم مسو گاب بو،طور ساز سوت  ووروبوی مسو گاب را بوی صونرت          پومانوار    ید  وگرمم .11

فافوت  حوور زیسو اناان مامب     اهانی از طریو عقود اورارمام بوا آز ایشوگاهیای  ونرم  وایی سواز ان ز       

 وروزانی با  یوی ویا یای بون نژیک اناان مهد.

پومانوووار و یاریگووان آن    یوود بووی رعایووت نوووات ایمگووی ن بیداهوو ی و همنگووون رعایووت  قووررات      .12

 باهگد.انضباطی  ریب  ی

ء هونگننی   یدی مر خصون   فوووک یا و  زبا وی هوا از نظور عودن وسونم اهووا           ریب آ نزهی مر انی   .13

س،ت و هوگگدب  انگد ن،ا ی و فلبات و ... را نودارم و هرگننوی آسووب میودگی مسو گاهیا از ایون بابوت بور         

عیوودب  ریووب نبوونمب و پومانوووار  نفووا اسووت نسووبت بووی  فووووک یا وو  ااوودان و سووت  فرایگوود بووی   

 خطرسازی زبا ی را اناان مهد .

نظوور گوانن  ن وین بانودها و ... نبونمب و      مس گاب هودرو یالو اامر بوی خورم یورمن ااوالن پاریوی ای عفوننی        .14

پومانوار    ید  وی گورمم  میوودات  زن را مر اسو فامب از یوسوی نسونز و اابوت یورمن  و وی هوا اناوان            

مهد  ا عم  خرم یرمن اناان نگورم و یوا از مسو گاب ا ونیالو بورای بوی خطور سوازی ایون ااوالن اسو فامب           

 ز با  نسی بی ننع خد ت بر عیدب پومانوار  ی باهد.نمایدن  یوی یلوی یوسی زبا ی های  نرم نوا

خطرسواز  نسور هوری یا و نمایگودگویایی یوی  انزهوای اوانننی را از امارب        یا وبراسونن مس گاهیای بوی  .12

انود اناوان خناهود هود و بودییی اسوت هبیگوی یا وبراسوونن بور عیودب            ایوبات پبهووی اخوذ نمونمب   

گبارهوات و  سو گدات  ربونپ بوی یا وبراسوونن بوی یارهوگاس         پومانوار بنمب و پومانوار  نفا بوی ارانوی  

این  ریب خناهود بونم مر  ومن  شو،و نمونمن مورب یا وبراسوونن و ز وان آن بوا نظور یارهوگاس ایون            

  ریب خناهد بنم.

 نسونم بوی صونرت مورب ای  اهانوی      اناان سروی  وخد ات نگیداری مسو گاب بوی خطور سواز و   لقوات      .16

 .زداا  یک بار اناان هنم

پومانوار    ید  ی گرمم با  نسی بوی نونع خود ت  ونازن ایمگوی و زفافوت فگوی از سملوی  بواس سورهمن             .17

یومی و یفش  د سونرا  هودنن مسو وش غوور اابو  نفونت بوی رطنبوت و  ود سونرا  هودنن  اسوک             

فول رمار و عوگک و یالب ایمگی برای یاریگوان خونم  یووی نمایود و مر اخ ووار یاریگوان خونم اورار مهود و          

 لبن نماید یاریگان از این  نازن اس فامب نمایگد. 

پومانوار    ید  ی گرمم مر صنرت  ثبت بونمن ن واوی  سوت  ووروبوی مر هور ز وان و بوی هور م وو  مر           .18

 وونرم صووحت عملووورم مسوو گاب مر  قابوو  ایوون  ریووب و سوواز انیای تیووربر از سملووی  وودیریت پسووماند  

 گن باهد.هیرماری و ساز ان زفافت  حور زیست و... پاس،
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مر صنرت بروز هر گننی زامای مر بی خطور سوازی و زمو  و نقو   سوتن وت بوا پومانووار بونمب و سبوران            .19

هر گننوی خسوارات وارمب بور عیودب پومانووار  وی باهود و  یارفر وا هونگننوی   یودی مر ایون خصون              

 ن،ناهد ماهت.

باهود و همنگوون زمو      فیور  وی   14:31ا وی   7:31ساعت یار بی خطرسازی پسوماندها صوبا از سواعت      .21

فیور  وی باهود. پو  از ا موان بوی خطور سوازی و بوارگوری           12صوبا ا وی    8و نق  پسوماندها  وا بوون    

 هس شن و نظافت  ح  بر عیدب پومانوار  ی باهد. 

پومانوار    ید  ی گرمم مر  ونرم اسورای اسو اندارمهای اع بوار ب،شوی  ودیریت پسوماند بوا یارهوگاس           .21

  زن را  اناان مهد.بیداهت  حور همواری های 

شن سسوو ان و  بازیافووت زبا ووی هووا را یووی مر ماخوو  و یووی مر خووار    پومانوووار زووو هونوننووی  ف ووو   .22

بومارس ان ن،ناهد ماهت و  ااز بوی اعطوای  زوو  ف ووشن سسو ان و بازیافوت زبا وی بوی اهو،ا  اا و            

اعم از زقوقی یا زقنای نمی باهد و مر صونرت  شواهدب ایون ا ور  ن ونع بوی اطوالع  راسوح تی صوال           

ی  نانود بوی صونرت یوطرفوی نسوبت بوی فسوا اورارمام ااودان نمایود.           اانننی خناهد رسود و یار فر وا  و  

 بدییی است مر این صنرت پومانوار زو هونگننی اع را ی را ن،ناهد ماهت.

پومانوار اارار  ی یگد یی از  ش،صات و یوفوت ارانوی خود ات  ن ونع اورارمام بوا  نسوی بوی بررسوویای           .23

 اع راض  بگی بر عدن اطالع را ن،ناهد ماهت  ابلی اطالع یا   مارم.  ذا پومانوار زو 

پومانوار  ولا است سواعت وروم و خورو  یاریگوان خونم را مر وازود نگیبوانی بومارسو ان ابوت نمایود            .24

 و برگی وروم و خرو   الی زضنر خناهد بنم.

نمایگود سوبء پرسوگ     یلوی یارگران و افرامی یی مر اسرای  فام ایون اورارمام بوا هوریت هموواری  وی        .22

 پومانوار  حسنا و هونگننی رابطی یاری  با این  ریب ن،ناهد ماهت. 

مر صنر ووی پومانوار بی   یدات خنم عم  نگمایود و یوا ارانوی خود ات یوام هودب  ونرم ر وایت  ریوب            .26

نباهد و یا هریت  نصنف مر اناان   یدات خونم  ر ووب سوی  انگواری و اصونر هونمن یارفر وا  وی         

ارارمام بصونرت یواانبوی ااودان و خسوارات وارمب را از  حو  سوترمب هوای         ناند راساً نسبت بی فسا 

  زسن اناان یار و یا سایر  طا بات پومانوار برماهت نماید.

یارفر ا  نفا است  ر وبا ی را ا ،ات نمایود  وا یلووی زبا وی هوای  ن وود هودب مربومارسو ان برابور ب،شوگا ی              .27

ر وان و آ ونز  پبهووی و بوا  حواد نمونمن سوایر هورایر         وزارت بیداهوت و م  28/7/76 نر   7912همارب 

 بیداه ی  نرم  انود  راسح تیصال ن بی  فووک سمح آوری و مرساعات   وون هدب  حنی  گرمم.

با  نسی بی  ستن وت  دنی مر صنرت وارم هدن هر نونع خسوارت بوی ا ونال و  اسوسوات و  ونازن اماری و مر وانی  ریوب           .28

    حوت ا ور  پومانووار باهود وی  سوتنل هوگاخ ی هودب و  نفوا بوی سبوران خسوارت            یی ناهی از سنء عملورم عنا

وارمب  ووی باهوود.  شوو،وو  ن وونع برعیوودب یارهگاسووان  ریووب خناهوود بوونم. و مر صوونرت عوودن  ووا ون آن از طوورف  

 پومانوار خسارات  نرم نظر از  بلغ  اهوانی ارارمام یا سایر  طا بات پومانوار یسر خناهد هد.
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ماخت مس مبم  اهانوی یاریگوان پومانووار بوا رعایوت  قوررات اواننن یوار و  وا ون اس مواعی و نووب            پر .29

پرماخت زو بومی ن  ا وات و زقنق و ... برابور  قوررات سواری یشونر بور عیودب پومانووار  وی باهود و          

 بدییی است یاریگان وی هونگننی رابطی اس ،دا ی با یارفر ا نداه ی و مر  نرم امعای آ ی  

ومر صونرت اابوات  ونارم بوی عگونان عودن ر ووایت از       ن پومانووار طورف اورارمام  سوتنل  وی باهوود.     آنوا 

 ومانوار ی با بی   اونت  نس ی مانشگاب گبار  خناهد هد.پ

پومانوار زو واگذاری  ن نع پومان را بطونر  سو قوم یوا غوور  سو قوم یوا بوی انحواء  ، لوا  حوت             .31

 قنای میگری ندارم.هوچ هرایطی و عگنانی بی اه،ا  زقوقی و ز

مر صنرت فسان   ن یا ا مان ارارمام  سنیی زسواا اوانننی یاریگوان بور عیودب هوریت طورف اورارمام           .31

 خناهد بنم.

 یسنر اانننی برعیدب پومانوار خناهد بنم.  .32

 یسنر)سرانم(  ربنپ بی عدن اناان ا نر بصنرت سدول تی   حاسبی و  گظنر خناهد هد.  .33

 واردشرح م ردیف
میزان جریمه به 

  ن وحات مبلغ ریال

1 
عدم رعایت موازین بهداشتی )عدم شستشو و ضد عفونی جایگاههای زباله و محل بی خطر 

 ء هر مورد گزارشاسازی و محوطه جایگاه( به از

 ریال 1666666

 )یک میلیون ریال(
با گبار   ستنل و یارهگاس بیداهت و 

 با  أیود یارهگاس نافر ارارمام

2 
 ریال 366666 ناهماهنگی در فرم لباسهای کارکنان هر نفر در هر روز

 )سیصد هزار ریال(
با گبار   ستنل و یارهگاس بیداهت و 

 با  أیود یارهگاس نافر ارارمام

3 
ه بالعدم تعمیر به موقع و راه اندازی دستگاههای موجود در محل بی خطر سازی و جایگاه ز

 ء هر روزابیش از سه روز به از

 ریال 1666666

 )یک میلیون ریال(
با گبار   ستنل و یارهگاس بیداهت و 

 با  أیود یارهگاس نافر ارارمام

4 
عدم حمل و نقل به موقع پسماندهای عفونی بی خطر شده و زباله ای غیر عفونی به ازاء هر 

 روز

 ریال 1666666

 )یک میلیون ریال(
با گبار   ستنل و یارهگاس بیداهت و 

 یارهگاس نافر ارارمامبا  أیود 

5 
 ریال 566666 عدم تکمیل اظهارنام برنامه عملیاتی و ارائه آن تا یک ماه بعد از عقد قرارداد به ازاء هر روز

 )پانصد هزار ریال(
با گبار   ستنل و یارهگاس بیداهت و 

 با  أیود یارهگاس نافر ارارمام

6 
 ریال 1666666 ی هر ماهعدم انجام به موقع تستهای مربوط به دستگاهها برا

 )یک میلیون ریال(
با گبار   ستنل و یارهگاس بیداهت و 

 با  أیود یارهگاس نافر ارارمام

7 
 ریال 166666 عدم تأمین کیسه های مورد نیاز مشکی و زرد نسوز به ازاء هر روز

 )یکصد هزار ریال(
با گبار   ستنل و یارهگاس بیداهت و 

 امبا  أیود یارهگاس نافر ارارم

8 
عدم رعایت هر یک از موارد قید شده در قرارداد به ازء هر مورد گزارش به غیر از ردیف های 

 7الی  1

 ریال 366666

 )سیصد هزار ریال(
با گبار   ستنل و یارهگاس بیداهت و 

 با  أیود یارهگاس نافر ارارمام

9 
نامناسب پرسنل  عدم رعایت مقررات اداری توسط پرسنل پیمانکار و یا رفتار و برخورد

 پیمانکار با مسئولین و همکاران مرکز به ازاء هر مورد

 ریال 366666

 )سیصد هزار ریال(
با گبار   ستنل و یارهگاس بیداهت و 

 با  أیود یارهگاس نافر ارارمام

16 
 ریال 166666 تأخیر در انجام فرآیند بی خطر سازی به ازاء هر ساعت

 )یکصد هزار ریال(
و یارهگاس بیداهت و  با گبار   ستنل

 با  أیود یارهگاس نافر ارارمام

11 
 ریال 366666 عدم توزین روزانه زباله های عفونی و سفتی باکس ها به ازاء هر مورد

 )سیصد هزار ریال(
با گبار   ستنل و یارهگاس بیداهت و 

 با  أیود یارهگاس نافر ارارمام

12 
رسنل تحت االمر تا یک ماه بعد از عقد عدم ارائه کارت بهداشت و سالمت شغلی برای پ

 قرارداد به ازاء هر ماه و برای هر یک از پرسنل

 ریال 1666666

 )یک میلیون ریال(
با گبار   ستنل و یارهگاس بیداهت و 

 با  أیود یارهگاس نافر ارارمام
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 11 ووبان   بی  گظنر زسن اسرای   یدات پومانوار بایود ابو  از عقود اورارمام  ومانت نا وی بوانوی بوی          .34

%  بلغ ی  ارارمام ب گنان زسن اناان یار یا همان  بلوغ را بوی صونرت وسوی نقود بوی زسواا  سوترمب         

 مانشگاب واریب نماید..

هوای اعال وی از سونی سواز ان بازیافوت بونمب و  لوبن بوی         پومانوار  لبن بی رعایت  ما ی مسو نرا  م    .32

 ی باهد.ارانی گبار  روزانی بی یارهگاس نافر ارارمام  

یارفر ا بر زسب یموت و یوفوت  ن ونع اورارمام فورم یوا افورام ) زقوقوی و زقونای ( واسود هورایر            .36

 را بی عگنان نافر بی طرف ارارمام   رفی نماید.

یلوی پرماخ یا بی طرف ارارمام بوا  انوود نوافر یوا نوافرین صونرت گرف وی و نظوارت عوا ی بور اسورای              .37

 بنع آنیا با نافر است.  یدات اانننی هریت و یاریگان   

آخرین پرماخ ی پومانوار پ  از اناان ا نر  سونیی زسواا و ارانوی  فاصوی زسواا بوی ا ونر  وا ی  ریوب            .38

و نوب  حنیو  بوی عووب و نقوو سواخ مان و  ایووبات سوایت زبا وی طبوو صنر السوی  گظوموی اابو              

 پرماخت خناهد بنم.                           

روز ی بواً بوی یارفر وا اعوالن      2ت طورف اورامام  وی بایسو ی فورف  ودت       هرگننی   وور مر و  وت هری  .39

 گرمم.

یگاننی هوریت اصونر یوا  قصووری مر اناوان ا ونری یوی  گو ن بوی مر نظور گورف ن سریموی مر صونرت               .41

زساا  اهوانی است ماه ی باهد پ  از یسر  ونارم نسوبت بوی صودور گوناهی اناوان یوار ااودان خناهود          

 هد. 

باید بوی گننوی ای باهود یوی پو  از برماهوت زبا وی ااوری از آن بوی سوا نمانود و مر             نحنب سمح آوری زبا ی  .41

 صنرت پرایگدگی زبا ی  ی بایس ی با وسای   گظوا  نسنم سمح آوری هنم. 
زبا ی عفننی عبارت از زبا ی هایی خناهد بنم یوی مر یوسوی هوای  شو،و هودب  نسور یارفر وا مر  حو            .42

 اهد. نگیداری  نات زبا ی گذاه ی هدب ب

ننع زبا ی های عفننی و غور عفوننی  وی  نانود هوا   یلووی  ونارم  ونرم نظور یارهوگاس نوافر اورارمام              .43

 .باهد و پومانوار ا وان اعالن نظر مر این  نرم را ن،ناهد ماهت

پومانوار  نفا اسوت  مگنعووت  ن ونع اواننن راسوح بوی  گوح  داخلوی وزراء و نمایگودگان  الو  و            .44

را رعایووت نموونمب و مر  1337 ووا الت مو  ووی و یشوونری  صوونا می  وواب سووال یار گوودان مو ووت مر  

 من   ید  ی نماید یوی  وا پایوان یوار  سونیی زسواا بوا مانشوگاب علونن پبهووی بوی هووچ وسوی              

 اه،ا   ذینر مر ااننن فنق ا ذیر را مر  ن نع  گااصی سیوم و تی نفح نسازم. 

/ت 73377بوا رهونب مر مسو گاهیای اسرانوی بوی هومارب       بر اساس آنون نا وی پوشوگوری و  بوارزب      -7ماده 

هوأت وزیران ن  ریوب آ نزهوی و مر وانی بوی  شو،وو خونم مر صونرت ار وواا          23/12/83 نر  /ه 31374

آنوون نا وی پوشوگوری و  بوارزب بوا رهونب مر مسو گاهیای اسرانوی          1پومانوار بی  یوی از اعمال بگدهای  وامب  

 .نسبت بی   ن ارارمام اادان نماید

نسو،ی یوی هور سوی نسو،ی مارای زووم وازود بونمب  گظووم و پو  از            3 وامب و   8ایون اورارمام مر    -8ماده 

 ا ضای طرفون ارارمام  زن ا سراء خناهد بنم. 
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