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 قرائت شد، تماماً مورد قبول است

 مهر و امضاي شركت

 
 

 ي شرايط مناقصه

 ي درمان تكميلي كاركنان  وبازنشستگان دانشگاه محقق اردبيليواگذاري بيمه

 

تحت پوششش  كاركنان و بازنشستگاننفر از  2000ي درمان تكميلي حدود دانشگاه محقق اردبيلي در نظر دارد پوشش بيمه

 دار واگذار نمايد.گر صالحيتبه شركت بيمه عمومي ي آنان را از طريق برگزاري مناقصهخود و افراد خانواده

ي درمان تكميلي كاركنان و بازنشستگان طبق قوانين و مقررات جاري و مصوب عبارت است پوشش بيمه موضوع مناقصه: -1

 باشد.گري و اسناد مناقصه و ساير توافقات كه مورد تأييد طرفين ميشوراي عالي بيمه و عرف بيمه

كشه در صشورت  آنشان ق اعضشاي خشانوادهگذار به اتفشا: كاركنان و بازنشستگان رسمي، پيماني و قراردادي بيمهشدگانبيمه -2

 شوند.گذار به عنوان بيمه شده معرفي ميبردگان از طرف بيمهتمايل و درخواست شخصي نام

 باشد.فرم تعهدات الف( مي -1ي : حدود تعهدات مندرج در )پيوست شماره1ي تبصره

ي اصلي قشرار دارنشد، افرادي كه قانوناً تحت تكفل بيمه شده: منظور از اعضاي خانواده: همسر، فرزندان، پدر و مادر و 2ي تبصره

 باشد.مي

ي ي عضشو از تشاريق قطشع رابطشهحشق بيمشه)بيمه شده اصشلي (ي استخدامي هريک از اعضا، : در صورت قطع رابطه3ي تبصره

 استخدامي پرداخت نخواهد شد. 

ذكور از حق بيمهه ررداتیهی یاسهان برتهوردار :كاركنان اناث و همسر و فرزند ایشان همانند كاركنان 4ي تبصره

 تواهند بود .

پايشان  30/10/1399ششرو  و در تشاريق  01/11/1398مدت قرارداد يک سال شمسشي اسشت كشه از تشاريق  ت قرارداد: مد -3

طور ارداد را بشهتواند حداقل يک ماه قبل از تاريق انقضاي آن هرگونه تغيير در نرخ و شرايط منشدرج در قشرگر مييابد و بيمهمي

 باشد.گذار مختار به قبول يا رد شرايط اعالم شده ميگذار براي تمديد قرارداد اعالم نمايد و بيمهمكتوب به بيمه

 و مدارک مناقصه:اسناد  دریافت ، تاميل و ارسال ينحوه-4

 نحوه دريافت اسناد مناقصه :  -1

 شركت كنندگان مي بايست اسناد مناقصه و ضمايم پيوستي را از سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد(دريافت نمايند.      

 نحوه ارسال اسناد و مدارک مناقصه: -2

 از طريق سامانه تداركات الكترونيک )ستاد دولت(  -1               

 بصورت فيزيكي  -2               

است كه شركت كنندگان در مناقصه عالوه بر ارائه قيمت از طريق سامانه ستاد دولت بايستي پاكتهاي پيششنهاد  الزم به توضيح

قيمت را بصورت فيزيكي به دبيرخانه دانشگاه تحويل نمايند.بديهي است انجشام توامشان ششرايط فشوق )اقشدام از طريشق سشامانه 

اشد و در صورت عدم رعايت موارد فشوق ، متقاضشي يشا ششركت كننشده در الكترونيک دولت و ارسال فيزيكي اسناد (الزامي مي ب

 مناقصه از روند مناقصه كنار گذاشته خواهد شد و حق هيچ گونه ادعايي را تحت هر عنوان نخواهد داشت.

انه الشف، هاي جداگكنندگان در مناقصه بايستي اسناد مناقصه و پيشنهاد خود را در پاكت: شركتاسناد و مدارک مورد نياز -

 صورت سربسته و الک و مهر شده و امضا بر روي پاكات به شرح ذيل ارسال نمايند:ب و ج به

 ي شركت در مناقصه صور ت سربسیه و الک مهر شده(: حاوي اصل سپردهراكت الف )به

یک )   1,089,774,000الذكر به مبلغ ي فوقي شركت در مناقصهبراساس آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه سپرده -1-4

باشد و داوطلب شركت در مناقصه بايد مبلغ تعيشين مي(  هزار ریال هفیصدو هفیاد و چهارميليون و  هشیاد ونهو  ميليارد

داراي ي بشانكي قابشل وصشول )نامهضشمانتيشا و در وجه دانشگاه محقق اردبيلي چک تضمين شده بانكي صورت شده را به 
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قابل تمديشد تشا سشه مشاه( در وجشه دانششگاه محقشق  واز تاريق اخذ ضمانت نامه توسط مناقصه گر ه سه ماهحداقل  اعتبار

ي كمتر از مبلغ تعيين شده و غير از موارد ذكر ششده قابشل اردبيلي به همراه ساير مدارک ارسال نمايد. بديهي است سپرده

 خواهد شد. قبول نخواهد بود و عمالً داوطلب شركت در مناقصه از دور رقابت حذف 

 

 صور ت سربسیه و الک مهر شده(:راكت ب )به
 

 مدارک مربوط به شناسايي شركت شامل: -2-4

 ي مركزي ايراني مجوز فعاليت از بيمهارائه 

 و گواهي آخرين تغييرات شركت اساسنامه 

 عنوان شركت 

 آدرس و محل دفتر شركت 

 هيأت مشديره ش مشديرعامل ش بشازرس و سشاير ي شركت )رييس هيأت مديره ش نائب رييس اعضاي هيأت مديره

 ي شركت و ...(اعضاي هيأت مديره

 تصوير مدارک شناسايي دارندگان حق امضا در شركت 

 ربطهاي ذيي تأييد صالحيت صادره از سوي سازمانارائه 

 ليست پزشكان ، مراكز درماني و... طرف قرارداد با شركت بيمه 

  مهر و امضا شده توسط فرد یا افراد مجاز به امضها )امضهاي  هاسناد و مدارک مناقصشرایط مناقصه و

ي شركت )برابر اساسنامه، شركت ريشنهاد دهنهده تعهدآور شركت( برابر آترین تغييرا ت اساسنامه

باید داراي زمينه و شرایط انجام امور مربوط بوده و به ثبت رسيده باشد( و آگهی تأسهي  شهركت را 

را ر  از مطالعه باید بهه مههر و امضهاي  اسناد و مدارک مناقصهشرایط ارائه نماید و تمامی صفحا ت 

 گر رسانده و همراه سایر مدارک )در راكت ب( قرار دهد.مجاز شركت بيمه

 (3ي نشانی و مشخصا ت ثبیی شركت بيمه )درج در ريوست شماره 

 (:2و 1ي رهصور ت سربرسیه و الک مهر شده(: حاوي فرم ريشنهاد قيمت )ريوست شماراكت ج )به

 

صشورت به ريشال به ( 2و  1ي هاي ريوست شمارههاي ريشنهاد قيمت) فرمراكت ج باید منحصراً شامل برگ -3-4

 ( خواهد بود.2و  1ي هاي پيوست شمارههاي پيشنهاد قيمت )فرمحروفي و عددي براساس مفاد برگ

وجشه بشه هيچ مطلب و یا شرطی ذكر شهود: در صورتي كه در برگ پيشنهاد قيمت غير از قيمت پيشنهادي، 1ي تبصره

 باشد.مورد توجه قرار نخواهد گرفت و منحصراً مفاد و شرايط مناقصه دانشگاه مورد قبول مي

خشوردگي و هرگونشه ابهشام و و قلمگرفتگشي و خدششه بايست برابر فرم پيوست بدون الک: قيمت پيشنهادي مي2ي تبصره

 شرط باشد.

 .حداكثر تعهدات مندرج در هر رديف، قابل جمع با حداكثر تعهدات رديف ديگر نخواهد بود: 3ي تبصره      

ي بيمهي ي براي شركت در مناقصشهگان بايد هر سه پاكت را در يک پاكت واحد گذاشته و با قيد جملهكنندشركت -4-4

و ممهور به مهشر و امضشاي ششركت تشا پايشان وقشت  كاركنان و بازنشسیگان دانشگاه محقق اردبيلیدرمان تاميلی 

ي ي دبيرخانشهضشمن بشارگزاري در سشامانه سشتاد دولشت بشه اداره 15تا ساعت  05/09/98خ شنبه مورسه روز اداري 

 نمايند.و رسيد دريافت دانشگاه محقق اردبيلي تحويل 
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و آتهرین  ي صفحا ت اسناد مناقصه را دقيقاً مطالعه نمهوده و برابهر اساسهنامهكليهشركت كننده مالف است  -5

تمهامی صهفحا ت را امضها « قرائت شد تماماً مهورد قبهول اسهت»تغييرا ت مندرج در روزنامه عبار ت رایين صفحه 

 نماید.میذكر ميشود هزینه هاي انیشار آگهی بر عهده برنده مناقصه تواهد بود.

 استان اردبيل ش شهرستان اردبيل ش خيابان دانشگاه ش دانشگاه محقق اردبيلي ذار:گنشانی بيمه -6

نشانی محل فروش اسناد مناقصه : اسناد مناقصه در سامانه تداركا ت الایرونيک دولت بهارگزاري شهده و تها -1-6

 قابل دریافت می باشد. 15تا ساعت  روز شنبه 25/08/98تاریخ 

–دانشگاه محقهق اردبيلهی –تيابان دانشگاه –قيمت بصور ت فيزیای :اردبيل  نشانی محل تسليم ريشنهاد-2-6

 اداره دبيرتانه دانشگاه-ساتیمان اداري )مركزي(

 چهار شهنبهروز  10ساعت به منظور بازگشايي پيششنهادها در  كميسيون مناقصهتاریخ و محل بازگشایی ريشنهادها:  -7

 برگزار خواهد شد. ضشمناً حضشور  يشک نفشر از ششركت بشا 6در اتاق شوراي دانشگاه به نشاني مندرج در بند  06/09/98خ مور

 باشد.(در محل برگزاري كميسيون بالمانع مي ي قانونی ويمدیرعامل یا نمایندهمعرفي نامه كتبي ) 

ي قبول تمشام ششرايط و الم برنده به منزلهشركت نمودن در مناقصه و دادن پيشنهاد قيمت، در صورت تأييد كميسيون و اع -8

هشر باشد و هرگونه اعتراض بعدي به هر نحو و گذار در اجراي امور مورد تقاضا ميگر و بيمهاختيارات و امضاي قرارداد بين بيمه

بشه ضشبط شكل رد و غيرقابل قبول بوده و در صورت عدم پذيرش شرايط تعيين شده در مفاد شرايط مناقصشه ، دانششگاه مجشاز 

 .ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه خواهد بود

ي مدارک و پيشنهاد قيمت هيچ گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نكرده و مدارک دريافتي برگشت داده نخواهد ششد و ارايه -9

 ي دانشگاه در قبول يا رد هريک يا تمام پيشنهادهاي رسيده مختار است.كميسيون مناقصه

 قرارداد:انعقاد  -10

روز كاري( منعقد شود. اين  20ي مناقصه( بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها)حداكثر گر )برندهالف( قرارداد با بيمه

بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد اسشت. بعشد از عقشد قشرارداد، تضشمين مدت حداكثر براي يک بار و برابر مدت پيش

 شود.ي دوم مسترد ميدهندهپيشنهاد شركت در مناقصه 

ي اول از انعقشاد قشرارداد بيني شده در اسناد، منعقد خواهشد ششد. چنان شه برنشدهي اول در مهلت پيشب( قرارداد با برنده

ي دوم منعقشد ي وي ضبط و قرارداد بشا برنشدهي انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصهنامهامتنا  نمايد و يا ضمانت

گشذار . در صورت امتنا  نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه مجدداً برگزار و يشا برمبنشاي صشرفه و صشالح بيمهشودمي

 )دانشگاه( اقدام خواهد شد.

ي ماه آخر قرارداد (منوط به تسويه حساب كامل از سشوي طشرف قشرارداد مبلغ آخر قسط حق بيمه كاركنان )حق بيمهج( 

 خواهدبود

 : شنهادا تمد ت اعیبار ري -11

گذار براي يک بار قابل تمديد روز به استثناي ايام تعطيل)روز كاري( خواهد بود و اين مدت در صورت لزوم توسط بيمه20الف( 

 باشد.مي

ي مشترک و يا پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت گذار )دانشگاه( به پيشنهادهاي مبهم، مشروط، بدون سپرده، سپردهب( بيمه

 مناقصه وصول شود ترتيب اثر نخواهد داد.ر در مقر

 .گر ارسال و اعالم نمايدشدگان را براي بيمهگذار اختيار دارد در طول مدت قرارداد تغييرات ناشي از افزايش يا كاهش تعداد بيمهبيمه -12

رات موجود، درصورت تعلق هاي مربوط به قرارداد برابر قوانين و مقري كسور قانوني اعم از ماليات، بيمه و ساير هزينهكليه -13

 ي مناقصه( خواهد بود.گر )برندهي بيمهبر عهده

توانشد قشرارداد را بشه يگر حق واگذاري موضو  قرارداد به صورت كلي و جزئي به غير )حقيقي يا حقوقي( را ندارد و نمبيمه -14

 صورت يک طرفه فسق نمايد.
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ي كاركنان دولت در معامالت دولتشي مصشوب شود كه مشمول قانون منع مداخلهگر در صورت برنده شدن متعهد ميبيمه -15

 (4ي باشد )پيوست شمارهنمي 1337دي ماه 

از عذر عدم اطال  و يا عدم بشرآورد قيمشت مناسشب     تواندگر موظف است محل كار و حجم كار را بررسي نموده و نميبيمه -16

 و ... استفاده نمايد.

 اند، براساس ضوابط قانوني مربوط با آنان رفتار خواهد شد.هرگاه اطال  حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده -17

اده و هيچ موردي باقي نمانشده اسشت كشه بعشداً در ي كافي انجام دنمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد مطالعهگر تأييد ميبيمه -18

 مورد آن استناد به جهل خود نمايد.

االجرا اعمال و مشمول موضو  ايشن هاي الزمرات، مصوبات و يا ساير دستورالعملچنان ه هرگونه تغييراتي در قوانين و مقر -19

ديد نسبت به اعمال تغييشرات )افشزايش و يشا ست در صورت صالحدانشگاه( مختار اگذار )رات قانوني بيمهقرارداد گردد برابر مقر

 نمايد.گر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب ميي قرارداد( اقدام نمايد و بيمهجانبهكاهش و يا تعديل و لغو يک

گر متعهشد بشه و بيمشهديد حداكثر تا سه ماه نسبت به تمديد قرارداد اقدام نمايشد تواند در صورت نياز و صالحار ميگذبيمه -20

 باشد.انجام تعهدات قرارداد بدون افزايش حق بيمه و هرگونه دخل و تصرف ديگر، در طول تمديد قرارداد مي

گر به مفاد شرايط مناقصه و قرارداد، براي بار اول اخطار كتبي و در صورت عدم رفع مششكل در مشدت در صورت عدم تعهد بيمه -21

درصد تعهدات مورد نظر جريمه خواهد شد و در  20ي تعهدات، براي بار دوم اخطار كتبي همراه با ميزان يهزمان ده روز، عالوه بر تأد

ديد ساير مراجشع ي مركزي ايران و در صورت صالحروز با تنظيم شكوائيه، مراتب به بيمه 10صورت عدم رفع مشكل در مدت زماني 

 باشد.گذار ميي خسارات وارده به بيمهموظف به پرداخت كليهگر شود و بيمهقانوني اعالم و تقاضاي رسيدگي مي

رات و عشرف بيمشه در بيني نگرديده است، تشابع قشوانين و مقشرمواردي كه در اين استعالم پيش بينی نشده:موارد ريش -22

 باشد.جمهوري اسالمي ايران مي

گشذار و هرگونه تغيير جديد در مفاد و شرايط قرارداد آتي يا اضافه نمودن موضوعات، با درخواسشت كتبشي بيمه تغييرا ت: -23

گشذار گر موظف است موافقت و الحاقيشه را در مشورد درخواسشت بيمهپذيرد و بيمهگر و با صدور الحاقيه صورت ميموافقت بيمه

 الم و ارسال نمايد.حداكثر ظرف مدت ده روز كاري پس از وصول نامه اع

صالح )مسلط به امور مربوط به اجراي قرارداد و مقيد به مشوازين و ي ذيگردد نمايندهي مناقصه( متعهد ميگر )برندهبيمه -24

 گذار معرفي نمايد.گر به صورت كتبي به بيمهگذار و بيمهمنشور اخالقي دانشگاه( را به عنوان رابط بيمه

ي مناقصشه، موضشو  ابتشدا بشه در صورت بروز اختالف در تفاسير شرايط مناقصه و عدم اجراي تعهدات قانوني توسط برنده -25

الطرفين گيري، پرونشده بشه مرجشع داوري مرضشيمديريت حقوقي دانشگاه براي رسيدگي ارجا  شده و در صشورت عشدم نتيجشه

باششد و پرداخشت ه از طرف مرجشع داوري بشراي طشرفين قابشل اجشرا ميشود و رأي صادرعنوان مرجع حل اختالف ارجا  ميبه

ي مناقصه خواهد بود و نهايتاً در صورت عشدم حشل اخشتالف پرونشده بشه ي برندهالوكاله مرجع داوري بر عهدهالزحمه يا حقحق

 شود.مراجع قضايي ارجا  مي

ي هاي مربوطشه بشه عهشدهي هزينشهسناد رسمي باشد، كليشهچنان ه نيازي به ثبت موضو  مناقصه و قرارداد آتي در دفتر ا -26

 باشد.ي مناقصه ميبرنده

ي رفشاه و )اداره 045-31505008و  04531505050هايكنندگان براي دريافت هرگونه اطالعات بيشتر با شمارهشركت -27

 پشتيباني(دانشگاه تماس حاصل نمايند.

ر وضعيت اساسنامه، صاحبان امضا و نشاني شركت را ظرف مشدت يشک هفتشه ي مناقصه موظف است هرگونه تغيير دبرنده -28

باششد و هرگونشه مكاتبشه )از صورت وضعيت اعالم شده در ابتداي قرارداد مالک عمل ميكتباً به كارفرما اعالم نمايد. در غير اين

 شود.ي مناقصه ارسال  و ابالغ تلقي ميطريق سيستم پستي و يا دورنگار( به نشاني برنده
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 قرائت شد، تماماً مورد قبول است

 مهر و امضاي شركت

ها( و سایر مدارک جزء الینفک قرارداد هاي ريوسیی )فرم تعهدا ت و سایر فرمشرایط عمومی مناقصه و ليست -29

شود و مفاد آن حام مفاد قرارداد را دارد و بهراي محسوب میبيمه درمان تاميلی كاركنان دانشگاه محقق اردبيلی 

 باشد.االجرا میطرفين الزم

هاي مربوطه طي دو نسخه كه هشر كشدام حكشم بند تهيه و تنظيم شده و به همراه تبصره 30شامل  شرايط عمومي مناقصه -30

 باشد.االجرا ميواحد را دارند چاپ و پس از امضا براي طرفين الزم

 

 دانشگاه محقق اردبيلي



 

6 
 قرائت شد، تماماً مورد قبول است

 مهر و امضاي شركت

 «1»ي پيوست شماره

 ي درمان تكميلي كاركنان  و بازنستگان دانشگاهفرم تعهدات بيمه

 (30/10/98تا  01/11/97)از 

 پيشنهاد قيمت سقف تعهدات هاپوشش

پرداخت 

هاي هزينه

درمان و 

بيمارستاني و 

 اعمال جراحي

هاي بستري، جراحي، شيمي درماني )بستري و جبران هزينه

سرپايي(، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، هزينه عمل ديسک 

شكن در بيمارستان و مراكز ستون فقرات، و انوا  سنگ

، ش جراحي لثه، فک و DAY CAREجراحي محدود و 

هاي دارو و درمان بيماران خاص صورت، پرداخت هزينه

اس اعم از خوراكي، العالج و امصعب )شيمي درماني(،

 هاي جانبي آن غيرخوراكي و تزريق ش تعويض مفصل و هزينه

  ريال 000/000/350

جبران اعمال 

 جراحي مهم

افزايش سقف تعهد براي اعمال جراحي مربوط به سرطان، مغز 

و اعضاب مركزي و نخا  )به استثناي ديسک ستون فقرات(، 

گامايف، قلب، پيوند ريه، پيوند كبد، پيوند كليه و پيوند مغز 

استخوان، تزريق سلول بنيادي ،جراحي انوا  بيماريهاي پوستي 

داتولوگ )خودي(يا از طريق سلول درماني)ترزيق سلول(يا پيون

 سلول هاي مالنوسيت و ساير روشهاي متداول پزشكي 

  ريال000/000/700

جبران 

هاي هزينه

زايمان طبيعي و 

عمل سزارين و 

ساير مرتبط 

 بدون استثناء

ها و زايمان )طبيعي و سزارين( ش هزينه تشخيص بيماري

هاي كليه هزينه-هاي جنين ش غربالگري جنين ناهنجاري

از بارداري، درمان نازايي و ناباروري )هزينه تشخيص  پيشگيري

 ,IUIو درماني و دارويي( شامل اعمال جراحي مرتبط 

ITSC, ZIFT, GIFT ، ميكرواينجكشن وIVF  

  ريال000/000/30

هاي انوا  سونوگرافي، انوا  ماموگرافي، انوا  اسكن، انوا  آندوسكوپي، جبران هزينه

آر آي، انوا  اكوكارديوگرافي، انوا  استرس اكو، انوا  دانسيتومتري، انوا   انوا  ام

سي تي اسكن، انوا  راديوتراپي، انوا  بازتواني قلب و ريه، انوا  سومنوگرافي و انوا  

 فتوتراپي 

  ريال 000/000/30

هاي مربوط به تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسي،تست خواب، جبران هزينه

نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، هولتر 

مانيتورينگ قلب و فشار، پاپ اسمير، شستشوي گوش، نوار قلب جنين، 

ايي، هزينه اكسيژن، آنژيوگرافي چشم، اسپيرومتري، تزريق داخل ضابعه به جز زيب

 ساكشن گوش 

  ريال000/000/20

گيري، ها، گچها و دررفتگيهاي اعمال مجاز سرپايي مانند شكستگيجبران هزينه

ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم، بيوپسي، تخليه كيست و ليزر درماني، 

 خارج كردن جسم خارجي، زيگيل، درآوردن ميخ ه، ناخن و كاشت آي يودي

  ريال 000/000/20

جبران خدمات آزمايشگاهي، انوا  راديولوژي بدون استثناء ، انوا  پاتولوژي يا 

شناسي بدون استثناء ، انوا  ژنتيک پزشكي بدون استثناء ، انوا  راديوگرافي آسيب

بدون استثناء ، انوا  نوار قلب بدون استثناء ، انوا  فيزيوتراپي بدون استثناء ، انوا  

  ريال 000/000/30
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 قرائت شد، تماماً مورد قبول است

 مهر و امضاي شركت

سيتولوژي بدون استثناء ، انوا  ماموپالستي بدون استثناء ، انوا  الپاراسكوپي بدون 

استثناء ، انوا  سيستوسكوپي بدون استثناء ، انوا  فوندوسكوپي بدون استثناء ، 

اي انوا  انتريبون بدون استثناء ، انوا  كنواسكن بدون استثناء ، انوا  پزشكي هسته

يمتري بدون استثناء ، انوا  توپوگرافي بدون استثناء ، انوا  بدون استثناء ، انوا  پاك

كانفراكسن بدون استثناء ، انوا  كاردرماني بدون استثناء ، انوا  كوترپنتاكم بدون 

درماني بدون استثناء ، انوا  سنجش تراكم استخوان بدون استثناء ، انوا  روان

مه موارد ژنتيک پزشكي شامل استثناء ، انوا  آنزيو اسكن قلب بدون استثناء ، ه

 انوا  آمنيوسنتز و ... انوا  گفتار درماني بدون استثناء ، و ساير موارد مرتبط .

موارد مذكور دراين بند شامل انوا  موارد ذكر شده بوده و اين بند شامل هيچ يک 

 از استثنائات نخواهد بود.

حي مربوط رفع عيوب انكساري چشم هاي جراليزيک هردو چشم و جبران هزينه

بيني و دوربيني آستيگمات يا در مواردي كه به تشخيص پزشک درجه نزديک

جمع قدر مطلق بينايي هر دو چشم )درجه نزديک بيني يا دوربيني به عالوه نصف 

 ديوپتر يا بيشتر باشد. 5/2آستيگمات( )قبل از عمل( 

  ريال000/000/30

هاي پزشكي از درب منزل نهايتاً منجر به ساير فوريتجبران هزينه آمبوالنس و 

هاي خصوصي يا دولتي و يا ساير مراكز بستري شدن بيمه شده در بيمارستان

درماني و يا نقل و انتقال بيمار به ساير مراكز تشخيص ش درماني طبق دستور 

 پزشک معالج

 000/000/1داخل شهر: 

 000/000/3خارج شهر: 

 

عينک به تشخيص چشم پزشک يا اپتومتريست به ازاي هر  هزينه خريد و ساخت

 نفر

  ريال000/000/4

هاي درماني اورژانس، ويزيت روان پزشک هزينه ،دارو ، ي هزينه ويزيت كليه

 براساس تعرفه  ليست دارويي كشور، هزينه انوا  واكسن 

  ريال 000/000/40

پركردن، دندانسازي، كشيدن دندان و ،كشي هاي مربوط به عصبجبران هزينه

گيري، ترميم، بروساژ ، جرمومصنوعي  ارتودنسي، ايمپلنت، دست دندان روكش

 وساير موراد به ازاي هرنفر بدون استثناء .

  ريال 000/000/20

جبران هزينه مربوط به خريد سمعک و واروتز به تشخيص پزشک گوش يا 

 دانشگاه(نفر با معرفي 20اديومتريست به ازاي هر نفر )حداكثر 

  ريال 000/000/15

نفر با 10تهيه اعضاي طبيعي بدن )صرفا با تأييد انجمن حمايتي مربوطه()حداكثر 

 معرفي دانشگاه(

  ريال 000/000/400

ها )هزينه كفش طبي ش واكر ش عصا ش جوراب واريس ش ويل ر و آتل ساير هزينه

 طبي و ساير موارد مرتبط بدون استثناء

  ريال 000/000/15
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 مهر و امضاي شركت

 كشه داروي مشورد نظشر در در صورت تشخيص و تجويز پزشک متخصص مبني بر خريشد داروي خشارجي و در صشورتي

فرانشيز نسبت بشه پرداخشت  %20ليست دارويي كشور نباشد طرف قرارداد) بدون نياز به تاييد پزشک معتمد( با كسر 

 هزينه مربوط اقدام خواهد كرد.

  متخصص مبني بر خريد داروي ويتامينه كه جنبشه درمشاني داششته باششد طشرف در صورت تشخيص و تجويز پزشک

 فرانشيز نسبت به پرداخت هزينه مربوط اقدام خواهد كرد. %20قرارداد )بدون نياز به تاييد پزشک معتمد( با كسر 

 زمشاني تعيشين بوده و شركت طرف قشرارداد در بشازه  شش ماههاي درماني محدوديت زماني براي ارايه، دريافت هزينه

 هاي پزشكي كاركنان و پرداخت مبالغ مذكور خواهد بود.شده ملزم به دريافت هزينه

  به منظور تكريم اعضاي محترم هيات علمي و غيرهيات علمي دانشگاه و با توجشه بشه وجشود امكانشات كشافي در واحشد

پزششک  توسشطهشاي پزششكي هزينشهگذار( در صورت نياز به تاييد برخشي بهداري دانشگاه طرف قرارداد)شركت بيمه

و  فشراهم نمايشدتمهيدات الزم براي حضور پزشک معتمد در بهداري دانششگاه را  برنده مناقصه متعهد مي شودمعتمد 

 هاي درماني خود به بيرون از دانشگاه مراجعه نخواهند كرد.همكاران براي تاييد هزينه

 اپتومتريست از بخش هزينه مربوط به خريد و ساخت عينک كسر نخواهد شد. هزينه ويزيت چشم پزشک يا 

 ندانپزشكي اطفال طرف قرارداد باشدبايستي حداقل با يک نفر متخصص د شركت بيمه برنده 

 ( از  20،000،000هريک از اعضاي خانوار همكاران دانشگاه مي توانند در صورت اتمام اعتبار مربوط به دندانپزششكي )30ريشال 

درصد اعتبار ديگر اعضاي خانوار استفاده نمايند.در هر حال هزينه هاي درماني توسط خانوار از كل اعتبار خانوار تجاوز نخواهشد 

 كرد.

  تمامي مفاد مندرج در شرايط عمومي و خصوصي اسناد مناقصه كه به تاييد شركت برنده رسيده ،عيناً در مفاد قرارداد گنجانشده

قراردادبيمشه نامشه . رد شركت برنده حق هر گونه تغيير و يا تفسير را از خود سلب و سشاقط مشي نمايشد.خواهد شد و در اين مو

مندرج در اسناد مناقصه و قرارداد في مابين خواهد بود و دستور العمل شركت برنشده و مفاد درمان تكميلي دانشگاه تابع شرايط 

  و ساري نخواهد بود. در مناقصه در بررسي اسناد پزشكي و پرداخت خسارت جاري
 

 قرار تواهد گرفت.« ج»** این برگ بعد از تاميل در راكت 
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 قرائت شد، تماماً مورد قبول است

 مهر و امضاي شركت

 «2»ي پيوست شماره                                                             

 

 فرم پيشنهاد قيمت
 

ي ششرايط عمومي و امور جشانبي آن و پشذيرش كليشهي ي اوراق مناقصهي دقيق كليهبه اين وسيله ضمن اعالم وصول و مطالعه

ي اوراق كه امضا و ممهور گرديده است، آمشادگي خشود را بشراي اجشراي عمليشات مشورد ي كليهمندرج در اوراق استعالم و اعاده

 نمايم.استعالم به شرح ذيل اعالم مي

 قيمت )به ريال(       

 عنوان تعهدات
 قيمت به ريال

 قيمت ريالي به حروف قيمت ريالي به عدد

قيمت پيشنهادي براي مجمو  تعهدات به ازاي هر 

 )بادندان(نفر

  

)بدون قيمت پيشنهادي براي مجمو  تعهدات به ازاي هر نفر

 دندان(

  

 

ي درمهان تاميلهی )ريوسهت كاركنان دانشگاه براي اسیفاده از تعهدا ت بنددندانپزشای در تعههدا ت بيمهه **

ي درمهان تاميلهی مندي از تدما ت بيمههبوده و دانشگاه در اعالم ليست همااران براي بهرهمخیار «( 1»ي شماره

 .رزشای مخیار تواهد بودهاي دندانجهت روشش هزینه

 

 

 خانوادگي صاحبان امضا:نام و نام

   

 مهر و امضا مجاز صاحبان شركت:

 

 امضاء

 

 مهر شركت امضا امضا

 ي تلفن:شماره

 

 همراه:

 

 نمابر: يشماره

 نشاني شركت:

 

 

 

 

 قرار تواهد گرفت.« ج»** این برگ بعد از تاميل در راكت 
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 قرائت شد، تماماً مورد قبول است

 مهر و امضاي شركت

 «3»ي پيوست شماره

 )جدول مشخصات ثبتي شركت(

 نو  شركت: -2 نام شركت: -1

 ي ثبت شركتشماره -4 تاريق ثبت شركت: -3

 تاريق آخرين تغييرات شركت: -6 ............................................. ريالي ثبت شده: آخرين سرمايه -5

 شماره و تاريق تعيين صالحيت شركت:         شماره:                      تاريق:                  توسط: -7

 ميزان تحصيالت:                  خانوادگي مديرعامل شركت:                                    نام و نام -8

 نام سهامداران شركت: -9

 

 خانوادگينام و نام نام پدر ي شناسنامهشماره سمت ميزان سهم

     

     

     

     
 

 

 معرفي صاحبان امضا مجاز شركت: -10

 امضا نمونه تلفن همراه سمت خانوادگينام و نام رديف

     

     

     

     
 

 

 نشاني شركت: -11

 

 ي همراه:                                         ي تلفن:                                                  شمارهشماره -12

 نشاني پست الكترونيک: -14ي نمابر:                                                  شماره -13

 

ي رسمي تكميل شد و هرگونه مسؤوليت حقوقي و قانوني ناشي از آخرين تغييرات مندرج در روزنامه * مشخصات فوق براساس

 باشد.ي شركت ميآن بر عهده
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 مهر و امضاي شركت

 «4»ي پيوست شماره

عدم شمول قانون منع مداتله به وزراء و نمایندگان مجل  و كارمندان دولت ي ريشنهاد دهنده در مورد تعهدنامه

 22/10/1337در معامال ت دولیی و كشوري مورخ 

 

 ي درمان تاميلیبيمهموضو  واگذاري: 

ي كارمنشدان دولشت در نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منشع مداخلشهپيشنهاد دهنده با امضا زير ورقه اقرار مي

گذار حشق دارد كشه باشد و چنان ه خالف اين موضو  به اثبات برسشد، اسشتعالمنمي 1337مالت دولتي مصوب دي ماه سال معا

چنين پيششنهاد دهنشده متعهشد ي فوق را مردود و تضمين شركت در استعالم را ضبط نمايد. همشده براي معامله پيشنهاد ارايه

هاي دولتي، مشمول قانون مزبور گردد، مراتشب استخدام و يا انتصاب در دستگاه شود چنان ه در حين اجراي پيمان به دليلمي

رات عمل شود، بديهي است چنان ه پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله گذار برساند تا طبق مقررا بالفاصله به اطال  استعالم

هاي مربوط را ضبط نمايد، بلكه خسارات ناشي نامهو ضمانتگذار حق دارد پيمان را فسق نموده تنها استعالمبه اطال  نرساند، نه

 از فسق پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

........................................................... با امضاي ايشن تعهدنامشه  شركت ...................................................................................... به مديريت

ي استعالم تشخيص داده شود و افرادي را كه مششمول ممنوعيشت مشذكور در نمايد كه هرگاه اين شركت برندهقبول و تأييد مي

ا به آنها محول نمايد و اين موضو  در خالل مدت پيمشان نفع و يا قسمتي از كار رباشد در اين پيمان سهيم و ذيقانون فوق مي

ي اسشتعالم را ضشبط و ي انجشام تعهشدات برنشدهنامهگذار حق خواهد داشت كه قرارداد را فسق و ضمانتبه اثبات برسد، استعالم

ارده بشا تششخيص خسارت وارده در اثر فسق پيمان و تشأخير اجشراي كشار را از امشوال او اخشذ نمايشد )تعيشين ميشزان خسشارت و

 باشد(.گذار مياستعالم

هاي مربوط بشه متخلفشين از قشانون گفت اطال  كامل و از مجازاتدارد از متن قانون پيشدر ضمن پيشنهاد دهنده اعالم مي

 باشد.هاي مربوط ميياد شده آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات

 

 اصل مهر و امضاي میقاضی )حقوقی(
 


