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 ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان-خیابان معلم-خرم آباد

 2212121نمابر: – 2212442تلفن: -444صندوق پستی: 

 

 آگهي مزايده :

 (بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي به روش مشاركت نه واگذاري خدمات داروخا)

 
قانون تنظيم بخشي از مقررات  88امه پنجم توسعه و با توجه به مادهو در راستای اهداف برنهای صادره با استناد به مجوز

مالي دولت مبني بر بهينه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتي درماني دولتي و كاهش تصدی گری دولت در بخش 

و نيه  در راسهتای كهه  درمان و بستری و واگذاری قسمتي از وظايف بخش های مذكور به بخش های تعاوني و خصوصي

خانه بيمارستان های دولتي ؛ ايه  دانشههاه در نظهر دارد بها شهراي  سيهل نسهبت بهه دستورالعمل واگذاری خدمات دارو

شهيد مدني خرم آباد،امام جعفر صادق)ع( وليان  )امام)ره( كوهدشت،امام پلدختر،واگذاری خدمات داروخانه بيمارستانهای

قهانون 02ي مطهر  درمهاده صهلاحيت آن در كميسهيون قهانون كه) به روش مشاركت به صورت شبانه روزی (را اليهودرز

بنهابراي  از متقايهيان واجهد ، به مدت يك سال اقهدام نمايهد  ........از تاريخ  (ومقررات امور پ شکي ودارويي تاييدگرديده

خهود حهداك ر تها  اتشراي  دعهوت بهه عمهل مهي آيهد بها مطالعهه دقيهذ شهراي  سيهل ، نسهبت بهه ارسهال پيشهنهاد

 شده اقدام نمايند :به آدرس تعيي   21/20/1316ختاري

 نحوه دريافت اسناد مناقصه :

 مي توانند به طريق زير اقدام نمايند :01/26/16لغايت11/26/16متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ

 تكرو . A4( و دريافت و چاپ اوراق مناقصه بر روي كاغذهاي www.lums.ac.ir :مراجعه به سايت دانشگاه )به نشاني

 ه ارائه پيشنهادات :نحو

 به واحد حراست دانشگاه تحويل داده مي شود .21/20/16 پيشنهادات و ساير اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز

حوزه  –طبقه سوم –0ساختمان شماره  –ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان-خ معلم-)نشاني واحد حراست :: خرم آباد

 (-رياست

 : اسناد مزايده بايد توسط متقاضي ، مهر و امضاء شود .  1نكته 

 : لازم است متقاضيان عزيز ، تا روز آخر مهلت فوق جهت اطلاع از آخرين تغييرات ، به سايت كارفرما مراجعه نمايند . 0نكته 

 ويل مي نمايند .: متقاضيان گرامي پيشنهادات خود را در برابر اخذ رسيد به دبيرخانه كارفرما تح 3نكته 

 زمان و مكان افتتاح پاكات دريافتي :

مي باشد ، ليكن اينن زمنان 12ساعت : -20/20/1316مورخ شنبه  يکزمان پيش بيني شده جهت افتتاح پيشنهادات ، ابتدائاً روز

 .ممكن است تغيير يابد 

 –1سناختمان شنماره  –علوم پزشكي استان لرستان  مركزي دانشگاهبه نشاني : ستاد  دانشگاهمكان : سالن جلسات معاونت توسعه 

 .معاونت توسعه مديريت و منابع - 0طبقه 
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 شرايط اختصاصي : -الف

 فروش دارو و تجهي ات مصرفيمشاركت بر حسب درصدی از كلّ نوع واگذاري : -1

 : پیمانکار )بخش غیر دولتی(تعهدات  -2

 برای بيماران بستری و سرپايي  ...تامي  دارو و تجهي ات مصرفي پ شکي و -1-0

 تامي  نيروی  انساني مورد نياز داروخانه)صلاحيت اي  افراد مي بايست مورد تاييد دانشهاه قرارگيرد(   -0-0

 اداره نمودن داروخانه  -3-0

يا (HIS (رد نظرتامي  رايانه سرپائي وبستری به عهده پيمانکار وانتخاب نرم اف ار توس  دانشهاه ،يمناًنرم اف ار مو -4-0

 داروخانه سرپائي وبستری عملياتي گرددوخروجي آن حکم طرفي  باشد.پذيرش  غيره بايستي كه درانبار سرپای وبستری

درخواست خريد دارو درسه ماهه اف ايش قرارداد بايستي توس  پيمانکار با حضور مدير داروئي استان ،رياست -5-0

 اظهار نظر رسمي نموده ودر روند تحويل تحول بي  طرفي  نافذ گردد.بيمارستاندرراستای دپوهای غير منطقي 

 و بيمارستاندارو و تجهي ات پ شکي داروخانه ايجاد حساب مشترك فروش  -6-0

 صدور فاكتور برای هر نسخه بيماران سرپايي و صورتحساب ماهانه برای بيماران بستری  -0-0

 ثبت و ضبط گرديده و در چرخه فروش قرارگيرد. HISدر موجودي انبار  ميبايستاقلام خريداري شده توسط پيمانكار  -8-0

بابت فاكتوري كه در معامله قرار گرفته و در حين فروش  FIFOخدمات اقلام موجود كه به روش ، گرددمي پيمانكار متعهد  -1-0

 است نبايستي از خريد هاي جديد جايگزين نمايد.

هنگام به روزآوري قيمت هاي دارو به صورت روزانه وباهماهنگي نماينده كارفرما تغييرات قيمت  پيمانكارمتعهد ميگردد در -12-0

 صورت گيرد.

مقيم داشته باشد تا از پايين آمدن كيفيت خدمات جلوگيري شود و  فني درتمامي شيفت هامسئول پيمانكارمتعهدميگردد كه -11-0

 خواهد شد .، مطابق مفاد قرارداد موجب اخطار و اعمال جريمه آن  رعايت عدم

تحويل -His 0در سيستم  بيمارتحويل اقلام به نام -1تحويل اقلام به بخش هاي بيمارستاني به دو صورت امكانپذير است  -10-0

 به صورت هتلينگ . 

دارو و تجهيزات ابتداي قرارداد را نقداً ، و مابقي را  درصد موجودي كلّ 05پيمانكار موظف است در زمان تحويل داروخانه  -31-0

 )لازم است در اين خصوص پيمانكار نسبت به بازديد از محل و برآورد ريالي داروها اقدام نمايد.(قسط به طرف مقابل پرداخت نمايد . 10طي 

پس از ويزيت و مصرف اقلام  بيمارتحويل وسايل و تجهيزات مصرفي به اورژانس به صورت هتلينگ بوده و در مواردي كه  -14-0

هفتگي يا  Hisبستري ميشود جهت جلوگيري ازپرداخت مضاعف و دو بار ثبت شدن در سامانه  ، توسط پزشک معالج به بخش

 ماهانه چنين مواردي انشاء و ثبت گردد.

از  %52در صورت هرگونه عمليات خارج از مفاد اين قرارداد و نظام نامه هايي كه توسط معاونت غذا و دارو ابلاغ ميگردد،  -15-0

 فروش )درآمد ناخالص( همان روز به عنوان جريمه از پيمانكار كسر و به حساب درآمد متفرقه دانشگاه واريز ميگردد.
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 ندارد مگر با هماهنگي نماينده )مسئول فني( بيمارستان. hisت دارو و اقلام از نظر پيمانكار هيچگونه دسترسي از نظر قيم -16-0

 اخطاريه هاي صادره توسط هيأت نظارت براي متعاملين فصل الخطاب و لازم اجرا خواهد بود. -10-0

تعارف و غير صنفي خودداري كند پيمانكار متعهد ميگردد خريد اقلام از مراكز غير معتبر و اجناس نا مرغوب با قيمت هاي نام -18-0

 و در صورت روءيت توسط هيأت نظارت مشمول جريمه خواهد گرديد.، 

ثبت و پردازش نمايد و هيچ گونه خريد  Hisپيمانكار متعهد ميگردد خريد لوازم ارتوپدي ، استنت و غيره را در سيستم  -11-0

 ام شده خواهد بود.پذيرا نيست و ملزم به رعايت مكانيسم اعل بيمارموردي توسط 

پيمانكار متعهد ميگردد از دپو شدن دارو و لوازم به صورت غيرحرفه اي در اتاق هاي عمل جلوگيري نمايد و آنچه كه  -02-0

 مصرف ميشود بايستي توسط خروجي نرم افزار اعلام و رسميت دارد.

كارفرما به پيمانكار ميشود و واريزي هاي نقدي و بيمه اي منبع و مرجع محاسبات بين متعاملين اعم از پرداختي كه توسط  -01-0

كه به حساب مشترک اعمال حساب ميگردند توسط كاربري صندوق بيمارستان مهيا ميگردد و كليه رويدادهاي فوق الذكر اعم از 

صندوق، انبار،نسخه پيچ و  مقياس مالي و مقادير توسط نرم افزار راهبردي ميشود كه توسط كارفرما تكوين و شامل بسته هاي كاري،

 فروش و ويترين بوده و تنها حكم محاسبات گزارش هايي است كه از اين دو نرم افزار استخراج ميگردند.

 تخت بيمارستان در يک شيفت فعال باشد. 52تعداد پرسنل غير داروساز شاغل در داروخانه بايد حداقل يک نفر به ازاي هر -00-0

رستان نبايد داراي تابلو ودرب مستقل به خارج از بيمارستان باشد و تابلوي داروخانه واگذار شده طبق داروخانه داخل بيما -03-0

 ضوابط به نام مؤسس ميباشد.

تعداد مسئولان فني شاغل در نوبت داروخانه با توجه به قوانين وضوابط جاري )آيين نامه داروخانه ها( تعيين ميگردد و  -04-0

 ينده كارفرما به صورت دائم در زمان ارائه خدمت الزامي است.حضورمسئولان فني و نما

پيمانكار ملزم به تأمين كمي و كيفي اشكال دارويي طبق دارونامه بيمارستان و ملزومات دارويي و لوازم و تجهيزات پزشكي  -05-0

 باشد.مورد نياز بيمارستان براساس برند هاي درخواستي وهمچنين طرح تحول سلامت مركز درماني مي

در موارديكه به اين كه بيمارستان آموزشي باشد پيمانكار موظف است همكاري لازم را جهت برنامه هاي آموزشي در  -06-0

 بيمارستان به عمل آورد.

اطلاع  -پيمانكار موظف است علاوه بر تأمين دارو و ساير اقلام ، نظارت بر مصرف منطقي آنها را در زمينه خدمات مشاوره  -00-0

 سيستم آماده سازي و توزيع دارو و اتاق تميز طبق مقررات به عمل آورد. -ارتقاء  –اني رس

و مخدر طبق مقررات موجود و با دريافت پوكه و نسخه به عهده و بيماران خاص تأمين و توزيع داروهاي سهميه اي  -08-0

داشت و عواقب ناشي از آن به عنوان تخلف محسوب ميشود و پيمانكار بوده و حق انتقال اين اقلام را به خارج از بيمارستان نخواهد 

 هيأت نظارت برخورد قانوني به عمل خواهد آورد.

عدم صدور هيچگونه مجوز تأسيس مؤسسه پزشكي به نام متقاضي به استثناء شركت دارويي براي شركت ها پخش دارويي  -01-0

 كه متقاضي ميباشند

كننده در مزايده ميباشند بايستي فعاليت هاي دارويي و تجهيزاتي   و خدمات دارويي  فعاليت اصلي شركت هايي كه شركت -32-0

 و بيمارستاني باشد.
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امور داروخانه هاي دانشگاه )اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي ارائه  02اخذ صلاحيت از كميسيون ماده  -31-0

 روانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط داشته باشند خدمات ميباشند بايد صلاحيت هاي فني و اخلاقي لازم و پ

در صورت برنده شدن ، داروساز داراي مجوز تأسيس نيز ميتواند داروخانه خود را با رعايت ضوابط تأسيس داروخانه ها محل  -30-0

داد با دانشگاه با صلاحديد دانشگاه موجود را تعطيل و مجوز تأسيس را به بيمارستان منتقل مينمايد و انتقال داروخانه پس از اتمام قرار

 به  محل مورد نظر صورت خواهد گرفت  02و با توجه به نياز و تأييد كميسيون ماده 

 و در صورت تبديل داروخانه از روزانه به شبانه روزي و بالعكس توسط ساز و كار معاونت غذا و دارو عملي ميگردد 

 ناظر بيمارستان انجام خواهد گرفت كنترل كيفي دارو و لوازم توسط كارشناس -33-0

اغلب به صورت ضد عفوني شده با اشعه گاما با مارک هاي خارجي و انحصاري شركت  ivfاقلام مورد مصرف آزمايشگاه  -34-0

هاست و سير تحويل از داروخانه و رساندن آن به بخش ها با شرايط استريل بودن رعايت شود و چنانچه در اين بحبوحه خسارتي 

 و يا بيمارستان شود پيمانكار موظف است جبران خسارت نمايد. بيمارمتوجه 

 بيمارستان اخذ خواهد گرديد. Hisقيمت دارو و لوازم تحويلي به بيمارستان بر اساس پرونده هاي ثبت شده در سيستم  -35-0

 فرانشيز نقدي بيماران بستري توسط صندوقدار بيمارستان و براساس فيش صادره از واحد درآمد بيمارستان اخذ خواهد شد. -36-0

 كننده به داروخانه طبق ضوابط تعريف شده در قرارداد اخذ خواهد شد.فرانشيز نقدي بيماران مراجعه  -30-0

و پس از وصول از سازمان هاي بيمه گر بلافاصله  Hisدر خصوص پرونده هاي بستري سهم دارو و لوازم براساس سيستم -38-0

ل به حساب مشترک معرفي شده توسط مكانيسم اداري كه از قبل اعلام شده به كليه شركت هاي بيمه اي هنگام تأييد اعلام وصو

 واريز خواهد گرديد.)سهم(.

بيمارستان محاسبه خواهد  Hisكليه هزينه هاي دارويي اعم از گلوبال و غيرگلوبال و هزينه هاي آموزشي طبق سيستم  -31-0

 شد.

 مايد .استفاده ن fifoپيمانكار متعهد است هنگام خروج دارو و ملزومات از انبار با روش استاندارد  -42-0

 پيمانكار متعهد است با شركت هاي بيمه اي پس از  هماهنگي  با بيمارستان قرارداد منعقد نمايد. -41-0

پيمانكار موظف است تعهدات خود را در قبال شركت هاي توزيع دارو و تجهيزات به موقع انجام دهد وچنانچه عدم پرداخت -40-0

 و در صورت نياز تضمين لازم را به شركت ها توسط پيمانكار داده شود .طع سهميه گردد ، جريمه خواهد شد ؛ منجر به ق

 در صورتيكه شخص شود برنده مزايده ، داروخانه را به غير واگذار نمايد ، ضمن ابطال قرارداد ، مشمول جريمه خواهد شد. -43-0

 تعهدات بیمارستان :  -2

 تامي  فضای في يکي برای داروخانه و انبار -1-3

 پرداخت ه ينه های آب ، برق ،  وسايل سرمايش و گرمايش  -0-3

 به داروخانه    HISتامي  و اتصال نرم اف ار  -3-3

 متصل به حساب مشترك برای داروخانه   POSتهيه دستهاه -4-3

  سرپای توس  پيمانکار انتخاب ميهردد.تامي  صندوق دار -5-3
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كارگيري تراكنش هاي مالي اعم از نقدي ه جهت ب پيمانكارو  خودر بيمارستان بين كارفرما نسبت به افتتاح حساب مشترک د -6-3

 .و بيمه اي به اين حساب واريز و سپس توسط نماينده رسمي بيمارستان محاسبه و نرخ مشاركت اعلام ميگردد

 فرآيند كاري :   -4

نظارت عاليه واجرای توس  بيمارستان و بکارگيری صندوق داروخانه از صندوق بيمارستان مستقل مي باشد و -1-4

 مي باشد وانتخاب پيمانکار 

ودر صورت گرفت  وجه نقد تخلف محسوب ميشود ويمانت نامه پيمانکار داروخانه ارتباط پولي با بيماران ندارد -0-4

   يب  وقرارداد به صورت يك طرفه فسخ مي شود وپيمانکار حذ هيچهونه اعترايي ندارد. 

 تحويل وتحول حضور رياست بيمارستان واعضای كميته فني بازرگاني ال امي بودهدرهنهام -3-4

بيماران سرپايي :  داروخانه با صدور فاكتور و  فيش  ، بيماران سرپايي را به صندوق داروخانه ارجاع مي نمايد -4-4

، مبلغ را  POSيي ، از طريذ  دستهاه صندوق دار داروخانه درصورت ارائه كارت الکترونيکي بانکي توس  بيمار سرپا

به حساب مشترك واري  مي نمايد و در صورت دريافت نقدی موظف به واري  روزانه مبالغ به حساب مشترك و دريافت 

تاييديه روزانه مي باشد ، هم چني  نسخ دريافتي را ليست نموده و ماهانه با تاييد دو طرف قرارداد ) بيمارستان و 

به سازمانهای بيمه گر تحويل مي نمايد لازم به سكر است به هنهام عقد قرارداد ، با سازمانهای بيمه بخش غيردولتي( 

گر هماهنهي به عمل مي آيد كه ليست نسخ  سرپايي دارو  داروخانه  ، فق  با تاييد دو طرف قرارداد ، قابل پذيرش 

   باشد .بوده و مطالبات داروخانه فق  به حساب مشترك ياد شده قابل واري

، درخواست دارو برای بيماران بستری را از   HISيماران بستری : بخش های بيمارستان ، از طريذ نرم اف ار ب-5-4

داروخانه تقايا نموده ، داروخانه موظف به تامي  و تحويل دارو مي باشد در پايان هر ماه ، صورتحساب و ليست داروهای 

تحويلي با ارزش ريالي تهيه و از بيمارستان درخواست پرداخت مي گردد . بيمارستان با كنترل صورتحساب از سيستم 

، نسبت به شناسايي بدهي اقدام مي نمايد . بخش عمده درآمد دارويي بيمارستان از طريذ   HISاف ار مربوطه و  نرم

ارسال صورتحساب های بيماران بستری به سازمانهای بيمه گر مي باشد كه حداقل تسويه حساب سازمانهای بيمه گر 

به حساب مشترك واري  نمايند  و ماه طول مي كشد و با سازمانهای بيمه گر هماهنهي مي شود تا مطالبات دارويي را 3

فرانشي  بيماران بستری  بايد به تفکيك درمان و دارو به حساب های مربوط توس  صندوق دار بيمارستان واري  گردد ) 

فرانشي  دارو به حساب مشترك واري  خواهد گرديد .( در غير اي  صورت و عدم امکان تفکيك فرانشي  دارو از 

ام ترخيص و تسويه حساب ، به صورت ماهانه پس از بررسي ها ، مبالغ فرانشي های دارويي صورتحساب بيمار  به هنه

 مشخص خواهد گردد . 

داروهای بيماران گلوبال : داروخانه موظف به تامي  داروهای بيماران گلوبال بوده و صورتحساب را جداگانه به صورت 6-4

موظف به بررسي و كنترل سهم دارويي بيماران گلوبال و شناسايي  ماهانه به بيمارستان تحويل مي نمايد بيمارستان ني 

 بدهي ماهانه از اي  بابت مي باشد 
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 ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان-خیابان معلم-خرم آباد

 2212121نمابر: – 2212442تلفن: -444صندوق پستی: 

 

 يماران گلوبال( عمل مي نمايند) داروهای ب 6-3داروها و تجهي ات  هتلينگ : داروخانه و بيمارستان مطابذ بند 0-4

زمان به حساب مشترك واري  مي گردد تا داروخانه مبلغ دارو و تجهي ات مرتب  با يارانه سلامت در كوتاهتري  -8-4

 بتواند به موقع دارو و تجهي ات لازم را تهيه نمايد

در ابتدای قرارداد ، كل موجودی دارو پس از انبارگرداني در سيستم  نرم اف ارداروخانه  بايد ثبت گردد و خريد  -1-4

 نرم اف ار ثبت گردد . مستقيم  و  ورود دارو به هر شکل در طي قرارداد ، بايد در

 برداشت از حساب مشترك فق  با امضای مسوولي  دو طرف ) داروخانه و بيمارستان ( امکان پذير  مي باشد  -12-4

حساب مشترك فق  برای فروش داروخانه بوده ) برای خريد دارو ، بخش غير دولتي از حساب مربوطه خود  -11-4

ورت ماهانه و حداك ر تا پان دهم  ماه بعد پس از بررسي اسناد و مدارك تعيي  استفاده مي نمايد ( و سهم دو طرف به ص

مي گردد و با توجه به درصد های مقرر شده در قرارداد به صورت علي الحساب از حساب مشترك خارج و به حساب 

 طرفي  واري  مي گردد .

اك ر تا پان دهم ماه بعد موظف به پرداخت نحوه پرداخت بدهي  دارويي بيمارستانها : بيمارستان ماهانه حد -10-4

بدهي دارويي بيماران بستری و  %12بدهي دارويي بيماران سرپايي و حداقل  %32( ، حداقل  %122داروهای هتلينگ ) 

گلوبال ها مي باشد و ظرف سه ماه مي بايست نسبت به تسويه بدهي دارويي خود اقدام نمايد مبالغ مذكور به حساب 

 مي گردد .مشترك واري  

 داروخانه موظف به رعايت قيمت و تعرفه مصوب دولتي داروها و لوازم پ شکي مي باشد  -13-4

ماهانه ، پس از بررسي مدارك و مستندات و گ ارشات ، موجودی حساب مشترك بر حسب درصدی از فروش  ،  -14-4

 يع مي گردد. سهم هر يك از طرفي  قرارداد مشخص و به صورت علي الحساب بي  طرفي  توز

،بسته انباردارو ،بسته صندوق و ويتري  به صورت نرم اف اری نسخه پيچيبسته  سرپايي بايستيدر داروخانه های -15-4

تهيه كه به صورت آنلاي  بتواند در پايان ماه حساب سود وزيان ،درآمد وه ينه وتراز نامه رااستخراج نمايد پيمانکار مکلف 

تراز نامه ماه قبل را به معاونت توسعه تسليم نمايد ودر غير اينصورت پيمانکار جريمه ويمانت است در پان دهم ماه بعد 

 نامه وی يب  خواهد شد.

كارفرما مي تواند درصورت يرورت در جهت حس  اجرای اي  قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شراي  اختصاصي 16-4

 كليه الحاقيه های قرارداد با امضای طرفي  معتبر خواهد بود را كه لازم مي داند به اي  قرارداد الحاق نمايد ؛

 شرايط عمومي متقاضي : -ب

 (  به اديان رسمي و تابعيت ايرانيداشت  صلاحيت عمومي )عدم سوءپيشينه ، عدم اعتياد ، متدي -1

و نداشت  تعهد خدمات قانوني و خدمت نظام وظيفه و مدير عامل شركت ، اعضای موظف شخصيت های حقوقي  -0

 ي نبايد از كاركنان دولت باشند.متقاي
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 عدم صدور هيچهونه مجوز تاسيس موسسه پ شکي به نام متقايي  -3

ورت موجود بودن و در در صاولويت داروخانه ی بيمارستاني ) ارائه گواهي حس  سوابذ خدمات مرتب  دارويي با -4

 (شراي  مساوی

 دولتي مشمول نبودن قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات -5

باشد در اولويت  سهام شركت مربوط به داروسازان %51اعضا يا  %51شركت های تعاوني درصورتي كه حداقل  -6

 (واگذاری هستند )در شراي  مساوی

 داروسازان دارای پروانه پروانه دايم داروسازی كه هم زمان پروانه موسسه پ شکي ديهری به نام آنها صادر نشده باشد  -0

حقوقي غير دولتي كه متقايي ارائه خدمات مي باشند مي بايست صلاحيت های فني و اخلاقي لازم اشخاص حقيقي و  -8

مدارك و صلاحيت متقاييان  02و پروانه فعاليت از مراجع قانوني سيرب  را ارائه تا ابتدا  توس  كميسيون قانوني ماده 

تاييد مي گردد بازگشايي  02يسيون ماده بررسي گردد صرفا پيشنهادات م ايده افرادی كه صلاحيت آنها توس  كم

 خواهد شد

 كميته در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد و متقايي حذ هيچهونه اعترايي ندارد  -1

كميته به پيشنهادات مبهم ، مشروط و فاقد سپرده و پيشنهاداتي  كه پس از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر -12

 نخواهد داد 

ايستي منطقي و مطابذ با عرف و قيمت های كارشناسي باشد و دانشهاه و كميته های مربوطه قيمت پيشنهادی ب-11

 مختارند متقايياني را كه با قيمت های پيشنهادی غير متعارف اعلام نمايند را حذف كنند .

 ردد.هرداروخانه ياشركت ويامسئول فني كه كه حداقل دو يا سه اخطار گرفته باشد پاكت ج بازگشايي نميه-10

ارائه فيش پرداخت سپرده در م ايده با درج كامل به تفکيك به شر  زير مي باشد ) مبلغ سپرده شركت در مزايده -ج

شركت در م ايده به نام دانشهاه )بيمارستان ( و يا يمانت نامه معتبر بانکي شخصات شركت كننده ال امي مي باشدم

به نام دانشگاه علوم )سيبا(  يمل بانک 2112121516220 حسابشماره -ماه اعتبار از تاريخ شروع م ايده  3( با حداقل مربوطه

شماره شبا    ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه ، تأمين مي گردد . ياپزشكي استان لرستان 

062102222222112121516220ir- 411111158155دي كد اقتصا-6813833146كد پستي -14222080051شناسه 
 6813833146كدپستي:– 14222080051شناسه ملي :-411111158155كداقتصادي دانشگاه:-

 اليهودرز شهيد وليانريال سپرده بابت م ايده واگذاری داروخانه بيمارستان  222/222/052مي ان  -

 صادق)ع( اليهودرزريال سپرده بابت م ايده واگذاری داروخانه بيمارستان امام جعفر  222/222/122 مي ان -

 ريال سپرده بابت م ايده واگذاری داروخانه بيمارستان امام ) ره ( پلدختر222/222/105 مي ان -

 ريال سپرده بابت م ايده واگذاری داروخانه بيمارستان امام ) ره ( كوهدشت 222/222/322 مي ان -
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 خرم آباد شهيد مدني ريال سپرده بابت م ايده واگذاری داروخانه بيمارستان  222/222/522مي ان  -

هزينه هاي مربوط به تعميرات اساسي و كلي به عهده كارفرما مي باشد وهزينه هاي جزئي و تعميرات و لوازمي كه  براي --1

 يباشد.استفاده بهتر و نگهداشت انرژي اعم ازبرق و آب و تلفن و گاز به عهده پيمانكار م

پيمانكارمسئول جبران خسارت هاي مالي و جاني است كه از جانب او و كاركنان و يا ساير اشخاص حقوقي و حقيقي مي باشد كه -0

به كارفرما وارد ميآيد بديهي است مسئوليت پيمانكار به نحو مذكور رافع مسئوليت هاي حقوقي و جزايي كاركنان مذكور در قبال 

 ايي نخواهد بود .اشخاص ثالث و مراجع قض

درصورتي كه از نحوه كار پيمانكار رضايت حاصل نباشد كارفرما مجاز است پس از سه اخطار كتبي و اعمال جريمه و عدم تغيير -3

رويه پيمانكار با ارائه مدارک به هيأت نظارت قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات به نفع دولت ضبط و به حساب درآمد 

 دانشگاه واريز خواهد شد.متفرقه 

دانشگاه حق تغيير، اصلاح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهاد ها براي خود محفوظ ميدارد -4

 و در صورت ايجاد طي مهلت قانوني مستندسازي و اطلاع رساني خواهد شد.

كليه كسورات اعم ازبيمه و ماليات جهت كاركنان شاغل در داروخانه به عهده پرداخت حقوق و مزايا و ساير پرداخت هاي قانوني و -5

 پيمانكار بوده و مكلف است مفاصا حساب بيمه اي و مالياتي به كارفرما تسليم نمايد.

انت نامه روز به استثناء روزهاي تعطيل نسبت به سپردن ضم 0در صورتي كه برنده مزايده از تاريخ اعلام نتيجه مزايده ظرف مدت -6

 انجام تعهدات اقدام نكند و يا براي انجام معامله و انعقاد قرارداد حاضر نباشد سپرده شركت در مزايده پيمانكار به نفع دانشگاه ضبط و

 مراتب ادامه فرآيند براساس مفاد آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها به عمل خواهد آمد

سپاري در دانشگاه ها و ارتباط مشاركت با بخش خصوصي كه هدف تعالي خلق شايستگي ها  با توجه به تعامل فيمابين  امر برون-0

وارزش آفريني و دگرگون سازي درسطح لايه هاي مديريتي از طريق صرفه جويي در فضايي همراه با كيفيت دنبال ميكند گاهاً اين 

 دد .قرارداد نيازمند الحاقيه هاي فني بوده كه با توافق طرفين محقق ميگر

 وجوه نقديندگي به عنوان تضمين عمليات در حساب مشترک نگهداري نمايد. %12پيمانكار متعهد است به طور ثابت به ميزان -8

كم فروشي، گران فروشي، فاسد فروشي، دير كرد ها ، تأخيرات و غيره ، جرائم و جبران خسارت توسط هيأت نظارت اعلام و -1

 اد قيد گرديده.درصد آن ضرايبي است كه در قرارد

 مدارك مورد نياز جهت شركت در مزايده :  -د

ريال مي باشد كه به حساب 222/322هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ فيش واريزی جهت هزينه خريد اسناد مناقصه: -پاكت الف

حاوی فيش و الف قرار دهند سيبا بانک ملي بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز واصل فيش آن را در پاكت2404294214112 شماره

 يمانت نامه بانکي شركت در م ايده به مدت سه ماه ارائه  واري ی سپرده شركت در م ايده يا

 حاوی مدارك زير :  -پاكت ب

 بعداز اعلام برنده شدن  گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد - تصوير كارت ملي -شناسنامه  تصوير كامل صفحات

 –گواهي سوابذ كاری - تصوير كارت نظام پ شکي - متتصوير كارت پايان خد
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/ رويت فرم خام قرارداد و امضا ومدارك آنهاتصوير گواهي تشخيص صلاحيت مسووليت فني /تصوير پروانه دايم داروسازی

 تمام صفحات توس  متقايي 

اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقايي ارائه خدمات مي باشند مي بايست صلاحيت های فني و اخلاقي لازم 

مدارك و صلاحيت  02ماده --و پروانه فعاليت از مراجع قانوني سيرب  را ارائه تا ابتدا  توس  كميسيون قانوني 

تاييد مي گردد  02حيت آنها توس  كميسيون ماده متقاييان بررسي گردد صرفا پيشنهادات م ايده افرادی كه صلا

 بازگشايي خواهد شد

در يم  جهت شركت ها علاوه بر مدارك بالا ) جهت مدير عامل ( تصوير اساسنامه و ليست اعضای هيات مديره و امضا 

 عادی با سكر مي ان سهام هر نفر ، تصوير آگهي روزنامه رسمي و آخري  تغييرات شركت ال امي است 

اخيريا ارائه اسناد ومداركي كه بيانهر توان مالي  سال0 ماره حساب بانکي همراه با گردش مالي ماهيانه وساليانهش-

 باشد. يا شخص حقيقي شركت

ارائه گواهي حس  سوابذ خدمات مرتب  دارويي با اولويت داروخانه بيمارستاني با تائيد معاونت غذا ودارو دانشهاه -

 (محل)در صورت موجود بودن

 درب بسته ممهور به امضا و مهر متقايي ، فروش  درصد پيشنهادی مشاركت ازحاوی  -پاكت ج

 اسناد م ايده و پاكت ها بايستي ممهور به مهر و امضا متقايي باشد . ه كلي

 

 

 :شرايطساير 

کافی کسب نماید و نسبب  ببه ویبای   مقتضیات محل و شرایط آن اطلاع–موضوع–مزایده گر باید قبل از ارائه پیشنهاد ، از نحوه مزایده–1

یط را نادیبده گرفتبه و خود آشنایی کامل داشته باشد ؛ بدیهی اس  ، مزایده گر با عذر عدم اطلاع و آگاهی نمی تواند هیچ یک از مفاد شبرا

 .نقض نماید

 شرک  در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالی  تعیین شده از سوی واحد مزایده گزار اس  . –2

 فاقد سپرده وپیشنهاداتی که پس از موعد مقرر واصل گردد ، ترتیب اثر نخواهد داد.–مشروط–مزایده گزار به پیشنهادات مبهم موسسه–3

هرگونه کسبور قبانونی عاعبم از ی بیمبه،مالیات،عوارا وسبایر مبواردا کبه بابب  معاملبه ببه طبر  مزایده گزار اختیار دارد  موسسه–4

بات قراردادعپیمانکارا تعلق می گیرد و کارفرما قانوناً مکل  به کسر آن می باشد را از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخ  مطال

 او کسر نماید .

هر نحو از انعقاد قرارداد امتناع یا از دادن تضمینعانجام تعهداتا در مهل  مقرر خودداری نماید ، تضبمین  به مزایدهدر صورتی که برنده  –5

به نفع مزایده گزار ضبط می گردد و چنانچه بر اساس مقررات ، مزایده دارای برنده دوم باشد قرارداد با برنده دوم منعقد  ویشرک  در مزایده 
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ده دوم از انعقاد قرارداد یا ارائه تضمین در مهل  مقرر ، تضمین وی نیز به نفع دستگاه مزایده گزار ضببط مبی برنمی شود ؛ در صورت امتناع 

 گردد و نتیجه مزایده بر اساس قوانین و مقررات مشخص می شود .

درصد مبلغ قرارداد به عنوان تضبمین انجبام  11به منظور اطمینان از انجام تعهدات از سوی برنده مزایده ، لازم اس  در زمان عقد قرارداد  –6

بی قیدوشرط و صادره -قابل تمدید-تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی به مزایده گزار تسلیم شود عضمانتنامه باید تا پایان مدت قرارداد معتبر

از زمبان  یبک هفتبهصورتی که حداکثر تا علوم پزشکی استان لرستان باشدا . و در  دانشگاهاز بانک های مورد قبول مزایده گزار و به سود 

 اعلام برنده ، برای این کار اقدام نشود ، تضمین برنده ضبط و از شخص دوم دعوت به عمل خواهد آمد ؛ شخص دوم نیز برای تسلیم ضمانتنامه

 فرص  دارد . یک هفتهحداکثر 

 د .روز به استثنای ایام تعطیل خواهد بو21مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر  - 7

از شخص شرک  کننده در مزایده طی سال های قبل ، مدارک دریبافتی وی  در صورت وجود مستنداتی دالّ بر عدم رضای  مزایده گزار –8

 در کمیسیون مزایده مفتوح نمی شود و شخص مزبور حق اعتراا نخواهد داش  . 

 .رصد افزایش یا کاهش دهد د 25مزایده گزار مختار اس  در صورت تمایل مقدار مورد معامله را تا –9

مزایده گزار حق تغییر یا اصلاح و یا تجدیدنظر در هر قسم  از اسناد مزایده را قبل از انقضاء مهل  لازم جه  تسلیم پیشنهادات ، ببرای –11

ه شبرک  کننبدگان در ، به اطلاع کلیب دانشگاهخود محفوظ می دارد ؛ و اگر چنین موردی پیش آید اصلاحات فوق از طریق پایگاه اینترنتی 

انبه ، مزایده خواهد رسید . علی ایحال لازم اس  مزایده گران عزیز جه  اطلاع از آخرین تغییرات مزایده و قبل از ارائه پیشنهاد خود به دبیرخ

 .اصلاحات لازم را اعمال نمایند مراجعه نمایند و در صورت نیاز دانشگاهبه سای  

دمات و انعقاد قرارداد با برنده مزایده منصر  گردد ، تضمین عشرک  در مزایدها برنده مزایبده مسبترد هرگاه مزایده گزار از اجرای خ –11

 خواهد شد و برنده حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این باب  نخواهد داش  . 

مصوب « آیین نامه تشخیص صلاحی  و ارجاع کار به پیمانکاران» 56هرگاه معلوم شود که مزایده گران با هم تبانی کرده اند طبق ماده  –12

 خواهد شد .  اقدامهیأت وزیران ،  6/6/1367

 نمی باشد . آنان ارائه طریق و پاسخ به سؤالات مزایده گران ، الزاماً به معنی تأیید پیشنهاد –13

 ؛به عنوان دارایی مزایده گزار تلقی شده و عودت داده نخواهد شد  ، غیر از تضمین شرک  در مزایدهاز مزایده گران ،  همه اسناد واصله –14

 . آزمایش یا سایر فعالی  های مربوط به مزایده صر  شده نیز قابل پرداخ  نخواهد بود–ارائه–و به این ترتیب هر گونه هزینه که برای تهیه

مزایده گزار هیچگونه تعهدی در قبال محرمانه بودن تمام یا بخشی از اطلاعات واصله ، به استثنای بخش هایی که علام  محرمانه دارنبد ، –15

نخواهد داد ؛ در این صورت هر سندی که علام  محرمانه دارد از طر  مزایده گزار به همان درجه از محافظ  جه  افشباء آن ببه شبخص 

 هد آورد که در مورد اطلاعات غیر عمومی خود .ثالث به عمل خوا

مهل  اعلام اعتراضات به مزایده ، یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها می باشد ؛ بدیهی اس  در صورت مضیعانقضاءا مدت فوق هیچگونبه  –16

 اعتراضی مسموع نخواهد بود .

 هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد . –17
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مزايده گر تعهد مي نمايد در صورت برنده شدن و شروع به كار ، توانايي لازم جهت انجام كار و پرداخت هزيننه هناي جناري و –18

 دستمزد كاركنان خود را تا دو ماه دارا است .

شرک  درصورتی که تعداد شرک  کنندگان حائزشرایط عحداقل ممکنایک شرک  کننده باشد کمیسیون دربازگشایی پاک  ج - -11

 .کننده مختار بوده ودرصورتی که قیم  پیشنهادی مناسب باشد کمیسیون می تواند نسب  به انتخاب ایشان به عنوان برنده مناقصه اقدام نماید
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 : قرارداد  انجام  حسن و شده واگذار داروخانه برعملكرد ظارتن

 افزاري نرم و افزاري سخت هاي برنامه ايجاد با را داروخانه برعملكرد نظارت وكار ساز است موظف دانشگاه داروي و غذا معاونت-1

 .صورت بروز تخلف مراتب را از مراجع ذيصلاح پيگيري خواهد نمودودر  نمايد فراهم لازم

بيمارستاني  باداروخانه مرتبط فصول درتمام پزشكي وآموزش بهداشت،درمان وزارت وضوابط مقررات كليه است پيمانكارموظف:تبصره

 پزشكي وآموزش بهداشت،درمان ووزارت دانشگاه بازرسين بها ر اقلام خريد فاكتورهاي ازجمله مالي كندومستندات رارعايت

 .نمود خواهد پيگيري ذيصلاح ازمراجع ار مراتب دانشگاه دارويو  غذا تخلف،معاونت بروز درصورت.نمايد وداروسازناظرارائه

 .باشد مي واگذاري كميته عهده بر قرارداد تمديد عدم يا تمديد واعلام مربوط ضوابط وتعيين قرارداد اجراي برحسن نظارت-2

 وكميته دانشگاه ها ومعاملاتي مالي نامه آئين 94 ماده دركميسيون پيمانكار،موضوع و كارفرما بين اختلاف هرگونه بروز درصورت-3

 .بود خواهد الاجرا مذكورلازم وكميته كميسيون اعضاء راي و مطرح واگذاري

قرارداد پيمانكار جهت تصميم گيري و تعيين خسارت به كميته سه نفره متشكل از  11در صورت اثبات عدم رعايت مفاد بند -4

 معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه ، معاون غذا و دارو و مدير امور مالي دانشگاه ارسال ميگردد.

 ارتباط و هيچگونه بوده بيمارستان نماينده عنوان هاجرائي درضوابط مندرج وظايف شرح بيمارستاني،براساس داروخانه ناظر داروساز-1

 .نمايد مي همكاري ضوابط دانشگاه طبق داروي و غذا پيمانكار بامعاونت عملكرد بر درنظارت و داشت باپيمانكار نخواهد ومالي اداري

مختلف)عوارض  هاي زمينه در را ناظر ساز دارو و بيمارستان درمان و دارو كميته مصوبات يتمام است پيمانكار موظف-6

 .و....( اجرانمايد دارو يمنطق داروها،مصرف

 ذيصلاح مراجع مورد تأييدي وحقوق حقيقي اشخاص به راي بيمارستان داروخانه خدماتارائه  وكيفي كمي هاينظارت ميتواند دانشگاه-7

 ايد.نم واگذار قانوني
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تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت و... در معاملات دولتي مورخ »

22/41/4220» 

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان 

نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع باثبات برسد يا مزايده گزار حق دارد كه  1330مصوب دي ماه  سال دولت در معاملات دولتي 

 پيشنهاد ارائه شده براي مزايده فوق را مردود اعلام نمايد.

يمان مربوط همچنين قبول و تأييد مي گردد كه هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنده مزايده فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار پ

را امضاء نمايد و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پيمان )تا تحويل موقت ( باثبات برسد يا چنانچه افرادي راكه مشمول ممنوعيت 

مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه 

را فسخ و خسارت وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد . تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص قرارداد 

 كارفرما مي باشد .

اين پيشنهاد  دهنده متعهد مي شود چنانچه  در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون 

گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع موجر برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود بديهي است چنانچه اين  پيشنهاد مذبور 

دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند موجر حق دارد پيمان را فسخ نموده وخسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي 

 ص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .كار را نيز بنا به تشخي

مضافاً اين پيشنهاد دهنده اعلام مي دارد كه بر مجازاتهاي متخلفين از قانون فوق  آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق 

 مجازاتهاي مربوطه مي باشد .

 نام و نام خانوادگي و مهر پيشنهاد دهنده : 

... 
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 نامه مبني بر عدم صدور هيچگونه مجوز تأسيس مؤسسه پزشكي به نام متقاضيفرم تعهد 

م كه با اينجانب دكتر .......................... ، متقاضي فعاليت در داروخانه سرپايي و بستري شبانه روزي مركز آموزشي درماني اعلام مينماي

ه بخش خصوصي و با توجه به شرايط مذكور آن در زمان شركت در آگاهي كامل از مفاد آگهي و شرايط واگذاري داروخانه مذكور ب

مزايده ، فاقد هرگونه مجوز تأسيس مؤسسه پزشكي ميباشم و در صورتي كه خلاف اظهارات اينجانب به اثبات برسد دانشگاه محق 

نجانب اقدام نمايد و اينجانب خواهد بود تا ضمن فسخ قرارداد با اينجانب و قطع همكاري نسبت به ضبط سپرده شركت در مزايده اي

 هيچگونه اعتراضي نخواهم داشت.

 

 مهر و امضاء پيمانکار:
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 ............................................فرم پيشنهاد قيمت : درصد سهم مشاركت از فروش داروخانه بيمارستان 

 پيشنهاد متقايي شركت در م ايده :

م ايده داروخانه بيمارستان ............................................. وابسته به دانشهاه علوم پ شکي لرستان ؛ با توجه به آگهي 

اينجانب  ..........................) شخص حقيقي / شخص حقوقي (  فرزند ........................... دارنده شناسنامه شماره 

صادره از ........................... به شماره نظام پ شکي ................................. مدير عامل شركت ) تعاوني / ........................... 

خصوصي ( ...........................................   يم  قبول كليه شراي  عمومي و اختصاصي مندرج در آگهي م ايده فوق و 

خذ اطلاعات از منابع موثذ و معتبر و قبول مفاد مندرج در قرارداد واگذاری داروخانه ، پيشنهاد بازديد از داروخانه و ا

 سيل را اعلام مي دارم :

 

 سهم پیشنهادي براي بیمارستان : ................ درصد از فروش داروخانه ) ماهانه (

 داروخانه ) ماهانه ( سهم پیشنهادي براي بخش غیر دولتی : ............... درصد از فروش

 

*** دريم  تعهد مي نمايم كه فيش واري ی شركت در م ايده  به مبلغ ............................... ريال  و به شماره 

دانشهاه علوم به نام ( ي )سيبابانك مل2112121516220.......................... تاريخ .................................. را به حساب شماره 

............ به مبلغ پ شکي لرستان يا يمانت نامه معتبر بانکي از بانك ...................................... شعبه ..................................

يخ ................................. با اعتبار .............. ماهه به نام .........................................ريال و به شماره .................................... تار

 دانشهاه علوم پ شکي لرستان ؛  به پيوست مدارك ) درپاكت الف ( ارسال گرديده است .

......... كوچه ................................ ***آدرس متقايي : استان : ............. شهر : ......................... خيابان.................          

 .....................پلاك................... تلف  من ل .......................... تلف  محل كار : ............................ تلف  همراه .........

 

 محل امضا :       محل مهر :                                                   

 


