برگ شرایط اجاره محل واحدداروخانه در مراکز شهری روستایی و روستایی
تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

مرکز بهداشت شهرستان تکاب در اجراي دستور العمل مربوط به آئين نامه اجرايي ماده  291برنامه سوم توسعه اقتصادي  ،اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در خصوص اجاره واحد داروخانه مراکز خدمات جامع سالمت رادر چهارچوب مقررات قانون مالك
و مستأجر مصوب  2731با شرايط ومندرجات زيربه بخش خصوصي واگذار نمايد .
موضوع واگذاري :
واگذاري بصورت اجاره موقت مکان به منظور ارائه خدمات دارويي و عرضه دارو  ،ملزوماات داروياي  ،لاوازم مصارفي و تههيازات
پزشکي  ،شير خشك و غذاهاي کمکي شير خواران  ،مکمل هاي غذايي رژيمي به مراجعين مراکز خدمات جامع سالمت در قالب ده
بسته واگذاري برابر جدول ذيل :
بسته اجاره ( داروخانه هاي واگذار شده )

شماره بسته

داروخانه مرکز بهداشتي درماني روستاي احمد آباد ( داروخانه پر فروش )

2

داروخانه مرکز بهداشتي درماني روستاي حسن آباد ( داروخانه پر فروش )

2

داروخانه مرکز بهداشتي درماني شماره دو شهري ( داروخانه با فروش متوسط )

1

داروخانه مرکز بهداشتي درماني شماره سه شهري ( داروخانه با فروش متوسط )

1

داروخانه مرکز بهداشتي درماني روستاي چوپلو ( داروخانه کم فروش )

7

داروخانه مرکز بهداشتي درماني روستاي دورباش ( داروخانه کم فروش )

7

تبصره  :اين قرارداد عالوه بر تبعيت کامل ازقوانين و مقررات جاري کشور مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب  2731و آئين نامه
مالي ومعامالتي دانشگاه مي باشد.
تبصره  : 2براي داروخانه هاي موجود در شعاع  055متري مراکز خدمات جامع سالمت بدون تشريفات قانوني نسبت به عقد
قراردادبرابر متن شرايط استعالم با اولويت اقدام  ،ودر صورت عدم همکاري ويا عدم رضايت کارفرما نسبت به عقد قرارداد با ساير
داروخانه ها در داخل مرکز اقدام خواهد شد .
 – 1گروه هدف :
کليه مراجعين اعم از دارندگان دفترچه بيمه روستايي و مراجعين آزاد.
 – 7ساعت کار:
طبق ساعت اداري مراکز جامع سالمت ( داروخانه هاي مراکز معين تابع ساعات کاري آن مراکز خواهند بود) .
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 – 4مدت قرارداد :
از تاريخ  91/4/2لغايت  93/7/75بمدت يکسال تمام مي باشد .
 –0محل مورد اجاره:
محل کار توسط کارفرما در اختيار پيمانکار قرارداده مي شود و هزينه اجاره طبق پيشنهاد برنده اول استعالم هرسه ماه يك باار باه
حساب در آمدهاي اختصاصي مرکز بهداشت شهرستان تکاب واريز خواهد شد .
 –1تعهدات مستأجر :
-

مستأجر حق واگذاري مورد قرارداد را کأل و جزأ به غير را ندارد .

-

مستأجر متعهد است دارودارو (را از شرکتهاي مهاز بخش دارو )  ،ملزومات دارويي  ،لوازم مصرفي و تههيزات پزشکي ( از

نمايندگي رسمي و اصلي واردکننده يا توليدکننده مورد تاييد و داراي مهوز از اداره کل تههيز ات پزشکي و يا سازمان غذا و دارو )
 ،فرآورده هاي آر ايشي بهداشتي (داراي مهوز از سازمان غذا و دارو ) مورد نياز موضوع استعالم را باتائيد ناظر دارويي داروساز (
کيفيت مطلوب  ،حداقل قيمت و  ) ...تامين نمايد ودر خصوص تبعات ناشي از کمبود اقالم به جزء مواردي که کمبود به تاييد معاونت
غذا و دارو دانشگاه به صورت فراگير و عمومي باشد در برابر مراجع قانوني  ،پاسخگو و ملزم به جبران خسارت خواهد .
-

مستأجر موظف است عالوه برتامين دارو و ساير اقالم نظارت بر مصرف منطقي آنها در زمينه خدمات مشاوره  ،اطالع رساني ،

سيستم آماده سازي و توزيع دارو و اتاق تميز طبق مقررات فعاليت کند .
مستاجر موظف به رعايت کليه قوانين  ،آيين نامه ها  ،ضوابط و دستور العمل هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

-

و ابالغيه هاي معاونت غذا و داروي دانشگاه بوده و در صورت بروز تخلف معاونت غذا و داروي دانشگاه مراتب را از مراجع ذيصالح
پيگيري خواهد نمود.
 مستاجر مکلف به همکاري با بازرسين شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب و استان و دانشگاه و داروساز ناظر مي باشد. مستاجر متعهد است افرادي بکار گيرد که از سالمت جسم برخوردار باشند و ارائه کارت بهداشتي و صحت مزاج به موجر الزامياست .
 پرداخت کليه حقوق و مزاياي کارکنان مربوطه وماليات متعلقه به داروخانه درطول دوره قرارداد مطاابق قاوانين جااري ساازمانتامين اجتماعي  ،اداره کار و ساير مبادي ذيربط به عهده مستاجر بوده ومستاجر متعهد به ارائه مفاصاحساب الزم از سازمان تاامين
اجتماعي  ،امور مالياتي وشرکتهاي توزيع کننده دارويي طرف قرارداد در پايان قرارداد مي باشد (درضمن حقوق مندرج دراين بناد
بدون قيد حصر حق السعي  ،کارمزد  ،دستمزد خسارات اخراج  ،سنوات  ،بن ،عائله مندي  ،مرخصي  ،پااداش وغياره ماي باشاد).
همچنين هرگونه دعاوي کارکنان داروخانه در محاکم قضايي و وزارت کار و مراجع اداري بعهده مستاجر مي باشد ،و موجر هيچگونه
مسئوليتي در قبال مسائل ياد شده نداشته و ندارد.
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 رعايت مقررات و تعرفه هاي دولتي ( از جمله درصد ضرايب سود و هزينه هاي خرده فروشي کاال و آيين ناماه و ضاوابط مربوطاهمصوب وزارت صنعت معدن و تهارت ) و تعرفه هاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي در خصوص حق فناي  ،قيمات دارو ،
لوازم مصرفي ،تههيزات پزشکي  ،ملزومات دارويي  ،فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي توسط مستاجر الزامي است.
 مستاجر وکليه کارکنان تحت امر وي ملزم به رعايت مقررات اخالقي وشئونات اسالمي وضوابط و قوانينحاکم برمرکز و واحادهايدو لتي مي باشد ودرصورت عدم رعايت موارد مذکور توسط يکي ازکارکنان واعالم آن به مستاجر نسبت به جايگزيني وي دراسارع
وقت اقدام مي نمايد .بديهي است هرگونه فعاليت تبليغاتي سياسي ممنوع وتبليغات پزشکي برابر مقررات و باا جلاب نظار ماوجر
بالمانع ميباشد.
 مستاجر مسئول جبران کليه خساراتي که ازجانب او وکارکنان وي به موجر يا کارکنان موجر ويا مراجعين مرکزيا اشاخاص االاحقيقي يا حقوقي ديگر واردمي گردد مي باشد. .بديهي است مسئوليت مستاجر به نحويادشده رافع مسئوليتهاي حقوقي کارکناان
مذکور درقبال اشخاص اال

ومراجع قضايي نخواهد بود.

 م وجر اقرار دارد که جهت اجاره داروخانه ،سرقفلي دريافت نکرده است ومستاجر نيزاقرار دارد که هيچگونه وجهي تحات عناوانحق کسب وپيشه وصنفي وسرقفلي وغيره به موجر پرداخت نکرده است وحق هيچگونه ادعايي ازاين بابت ندارد.
 ايا ب و ذهاب کارکنان پيمانکار بر عهده پيمانکار مي باشد و کار فرما در اين مورد مسئوليتي ندارد .پذيرش نسخ يا دفترچه هاي مشمولين برنامه بيمه روستايي ممهور به مهر و امضائ پزشك خانواده مستقر در محل قارارداد مايباشد .
 معادل  %75بهائ نسخ از بيماراخذ و مابقي( ) % 35بهائ نسخ با تاييد ناظر قراردادوارائه مدارک(نسخ بيمه اي ) توساط کاار فرمااقابل پرداخت مي باشد .
 حق خدمات فني دارو ساز مانند ديگر نسخ بيمه تنها زماني که خدمات داروئ توسط دارو ساز ودر محل داروخانه خصوصي ارائهمي گردد از بيماربرابر تعرفه دولتي اخذ خواهد شد.حق خدمات فني داروسازتنها يکبار به ازاي هر بار مراجعه بيمار قابال دريافات
است و پرداخت حق خدمات فني نسخه آزاد ضميمه از بيماران با تعرفه دولتي اخذ خواهد شد .
 -براي داروخانه هاي واگذار شده و مستقر در مراکزخدمات جامع سالمت حق خدمات فني دريافات نماي شاود  .درعاو

برابار

بخشنامه هاي موجود بعنوان هزينه ابت اطالعات از هر بيمار به ازاء هرنسخه دارويي دريافت مي گاردد و دارخاناه ملازم هساتند
اطالعات تمامي نسخ دارويي تحويلي را با برنامه نرم افزاري مورد تاييد به کارفرما ارائه نمايند .
 تحويل نسخ و گزارش مربوطه هرماه بايد حداکثر  25روز ماه آتي ارائه گردد . تهيه کليه داروها ومواد مصرفي براساس فارماکوپه مراکز خدمات جامع سالمت برعهده مستأجر مي باشد . مستأجر متعهد است ضوابط کلي پذيرش و مقررات کلي مربوط به سازمانهاي بيمه گر از قبيل لزوم مهار و امضاائ پشات نساخدريافتي  ،درج حداقل قيمت داروهاي چند قيمتي برروي نسخ  ،کاربن گذاري و قيمت زني در حضور بيمار  ،خاوداري از نگهاداري
نسخ سفيد يا دفترچه هاي بيمه روستايي در داروخانه و  ...را رعايت نمايد .
 مالک قيمت گذاري دارو بايد بر اساس قيمت هاي درج شده در برنامه نرم افزاري مورد تاييد کارفرما مي باشد . مستأجر متعهد مي گردد در بازرسي هايي که توسط مسئول مرکز خدمات جامع سالمت وبازرساين مرکاز بهداشات شهرساتانواستان ،سازمان بيمه خدمات درماني  ،معاونت غذا و دارو براي نظارت برحسن اجراي قرارداد انهاام ماي گيارد باه نحاو مطلاوب
همکاري نمايند .
 مستأجر بايد داراي امتيازداروخانه را در شهرستان تکاب دارا باشند .مهر و امضاء شرکت کننده
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– تعهدات قانوني پيمانکار:
کليه کسورات قانوني اعم از بيمه و ماليات قرارداد و خسارت وارده به مراجعه کنندگان و کسورات سازمانها بيمه اي مانند خدماتدرماني و تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح و ساير سازمانهاي بيمه اي به عهده پيمانکار مي باشد .
تهيه و تامين داروهاي مورد نياز دهگردشي و گنهه پزشك مرکز سالمت و ترالي اورژانس برعهده مستأجر مي باشد . مستأجر رسماً اعالم مي نمايد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولتي در معامالت دولتي مصوب ديماه سال  2773نباوده ومتعهاااااد ماااااي گاااااردد تاااااا پاياااااان قااااارارداد و تساااااويه حسااااااب نهاااااايي باااااا کارفرماااااا
به هيچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نسازد .
 – 9نحوه پرداخت :
الف – ميزان سهم سازمان خدمات دارويي بعدازارائه مستندات انهام خدمات دارويي به گروههاي هدف مورد نظرطبق تعرفه دولتي
بعد از بررسي قابل پرداخت مي باشند .
 - 25مدارک الزم جهت شرکت در استعالم
-

تصوير امتياز داروخانه در شهرستان تکاب

-

تصوير کارت نظام پزشکي .

-

تصوير پروانه مسئول فني داروخانه از دارو غذاي دانشگاه .

-

قيمت پيشنهادي با عدد و حروف بصورت ماهيانه دربرگ مخصوص تکميل گردد .

 به پيشنهادات مبهم ناقص يا بعد از موعد مقرر ترتيب اار داده نخواهد شد. – 22شرکت کنندگان مي بايست بعداز دريافت شرايط استعالم از سايت شبکه مبلغ پيشنهادي خودرابراي بسته مورد نظر بصورت
حروفي و عددي درج و در پاکت الک مهر شده تا تاريخ  91/1/21تحويل واحد حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب
واقع در خيابان انقالب روبروي مسهد ولي عصر (عج) ستاد شبکه  .تحويل نمايند .

 -21کلیه برگ های استعالم پس از مطالعه دقیق مهر و امضاء شده به همراه برگ اعالم
قیمت در دخل پاکت به حراست شبکه تحویل گردد
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برگ اعالم قيمت :
قيمت بسته

بسته اجاره ( داروخانه هاي واگذار شده )
قيمت به عدد

قيمت به حروف

ماهانه

ساليانه

داروخانه مرکز بهداشتي درماني روستاي احمد
آباد ( داروخانه پر فروش )
داروخانه مرکز بهداشتي درماني روستاي حسن
آباد ( داروخانه پر فروش )
داروخانه مرکز بهداشتي درماني شماره دو
شهري ( داروخانه با فروش متوسط )
داروخانه مرکز بهداشتي درماني شماره سه
شهري ( داروخانه با فروش متوسط )
داروخانه مرکز بهداشتي درماني روستاي چوپلو
( داروخانه کم فروش )
داروخانه مرکز بهداشتي درماني روستاي
دورباش ( داروخانه کم فروش )
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