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 خدمات بهداشتي درماني استان لرستاندانشگاه علوم پزشكي

)) آگهي مناقصه((

و درمان شهرستان بروجرد  شبكه بهداشت

و04/12/97– 18565/97/111با استناد به مجوز شماره مركز بهداشت شهرستان بروجرد معاونت محترم توسعه مديريت
شركت(يحقوق اشخاصرا با شرايط ذيل به دارد امور مركز كاهش آسيب بروجرد در نظر منابع دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

.واجد شرايط واگذار نمايد) ماني هاي تعاوني خدمات بهداشتي در

:نحوه دريافت اسناد مناقصه

.مي توانند به طريق ذيل اقدام نمايند20/01/98لغايت17/01/98متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ

وو) .lums.ac.ir wwwبه نشاني(مراجعه به سايت .تكروa4چاپ اوراق مناقصه بر روي كاغذ دريافت

:نحوه ارائه پيشنهاد قيمت

و ساير اسناد مناقصه بـه واحـد)13(سـاعت20/01/98لغايـت پايـان وقـت اداري روز17/01/98در مهلت زماني پيشنهاد
.حراست شبكه تحويل شود

.مهر شودو اسناد مناقصه توسط متقاضي امضاء:تبصره

مراجعـه دانشـگاه كر است متقاضيان محترم تا روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات بـه سـايتذبه الزم:2تبصره
.نمايند

و : مكان پاكات دريافتي زمان

.مي باشد ليكن احتمال دارد اين تاريخ تا چند روز تغيير يابد10ساعت21/01/98زمان جهت بازگشائي پاكات ابتداء روز

:وچگونگي ارائه تضمين شركت در مناقصه مبلغ ،نوع

.مي باشد ريال000/000/70برابر با شركت در مناقصه تضمين سپرده مبلغ
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 خدمات بهداشتي درماني استان لرستاندانشگاه علوم پزشكي

مبلــغ فــوق بــه صــورت ارائــه ضــمانتنامه بــانكي معتبــر يــا فــيش واريــزي بــه شــماره حســاب بــانكي

به 0111582081001 .گردد داشت شهرستان بروجرد تأمين بانك ملي بنام حساب جاري شبكه

 عمومي: نوع مناقصه-1

و پـاتوق گـردي بـه افـراد واجدشـرايط: موضوع مناقصه عبارتست از–2 و بهداشتي به صـورت سـياري ( واگذاري خدمات حمايتي

، افراد داراي رفتار پر خطر جنسي و غير تزريقي مواد ، مصرف كنندگان تزريقي .به بخش غير دولتي) معتادين سخت در دسترس

و مكان افتتاح پاكات-3 :زمان

شد10ساعت21/01/98مورخ:زمان .صبح اگر چه ممكن است تاريخ مزبور تغيير يابد كه برابر قانون اطالع رساني خواهد

واتاق رياست شبكه بهداشت: مكان و در حد گنجايش سالن ؛ مناقصه گران نيز در صورت تمايل با موافقت انجام خواهد پذيرفت
و مكان افتتاح وجود اين بند. ادها شركت نمايند توانند در جلسه افتتاح پيشنهمين مناقصاتكميسيو ، به منزله ابالغ رسمي زمان

.باشد بدون اينكه نيازي به ارسال دعوتنامه باشد پاكات پيشنهادي مي

:نحوه تنظيم پاكات–4

با:1–4 و ، دقيقاً .مشخص شوند)ج(–)ب(–) الف(حروف بزرگ به صورت هريك از پاكت ها بايد بر حسب مورد

و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاكت ها الزامي است–درج نام موضوع مناقصه:2–4 و آدرس مناقصه گر .نام،شماره تماس

و مهر شده قرار داده شوند:3–4 و الك .همه پاكت ها بايد در لفاف مناسب

و اسناد مناقصه در سه پاكت مجزّا الزم است كليه:4–4 ) كه همگي آنها نهايتاً در يك پاكـت گذاشـته مـي شـوند(پيشنهادات
و مهر شده ارائه گردند و به صورت الك .تنظيم

:محتويات پاكت هاي پيشنهادي–5

:الف(پاكت:1–5 (

منمبلغ ضمانت جهت توضيح به بند(تضمين شركت در مناقصه .)رجوع شود» اقصهراهنماي شركت در

):ب(پاكت:5-2
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 خدمات بهداشتي درماني استان لرستاندانشگاه علوم پزشكي

و ممضي به امضاء مجاز مناقصه گر باشد–1 الزم بـه تأكيـد.(اسناد مناقصه حاضر كه تمامي صفحات آن ممهور به مهر شركت
و امضاء شوند  و اوراق مي بايست مهر .)مجدد است كه تمام اسناد

اق–كد پستي–آدرس–نام: مشخصات مناقصه گر شامل–2 و–تصاديشماره كه الزم است در فرم پيش بيني شده ... شماره تلفن
. درج شود)1(شماره 

و اعضاء هيأت مديره: مدارك احراز هويت شامل–3 گواهي رسمي دفـاتر اسـناد رسـمي(كپي شناسنامه يا كارت ملي مديرعامل
و اسناد مالي مبني بر صحت امضاء افراد مجاز به ) امضاء قراردادها

هاتص–4 تصديق) دفاتر اسناد رسمي: يا ساير مراجع صالحيتدار مانند(وير اساسنامه شركت كه بايستي از جانب اداره ثبت شركت
؛ الزم به ذكر است كه موضوع فعاليت شركت بايد مطابق با موضوع مناقصه حاضر باشد  .شده باشد

و آخرين تغييرا–5 .شركت كه داراي اعتبار باشد) يا تصميمات(تتصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس

.تصوير گواهي تاييد صالحيت معتبر از مراجع ذيصالح-6

ج از معاونت بهداشتي دانشگاه شركت يه صالحيتتاييد-7 الزامـي مـي باشـد در غيـر اينصـورت پاكـت

.بازگشايي نميشود

:ج(پاكت:3–5 (

ها(پيشنهاد قيمت طبق جدول ارائه شده و حروف ذكر گردد قيمت )به عدد

:ساير نكات–6

، از واحد:1–6 )2فرم شماره(رسيد دريافت دارند حراست مناقصه گران الزم است پس از تحويل اسناد مناقصه

و مدارك ارائه شده در پاكت:2–6 .نبايد به هيچ عنوان حاوي قيمت پيشنهادي باشد)ب(و) الف(اسناد

.قيمت ميبايست فقط در جدول پيش بيني شده درج شود پيشنهاد:3–6

.هر مناقصه گر ميتواند تنها يك پيشنهاد مالي ارائه نمايد:4–6

شد:6-5 و مشروط توجهي نخواهد .به پيشنهادات مبهم، مخدوش
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و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتب:6–6 و قابل گـواهي تـا قبـل از هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني ي
.پايان مهلت ارائه پيشنهادات انجام شود

.ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد:7–6

و نحوه اعالم برنده–نحوه افتتاح پيشنهادات–7 :چگونگي ارزيابي

و مكان مقرر:1–7 .تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان

و شركت كنندگان در جلسه–تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان:2–7 .حاضران

آن) الف(گشودن پاكت تضمين:3–7 و احراز صحت .و كنترل آن

.الف(در صورت احراز صحت پاكت)ب(افتتاح پاكت:4–7 (

و امض)ج(باز كردن پاكت قيمت:5–7 و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبولو كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك ، .ا

و امضاي صورتجلسه الزم با ذكر كليه موارد توسط كميسيون مناقصات–تهيه:6–7 . تنظيم

شد:7–7 ، توسط كميسيون مناقصات اعالم خواهد و دوم پس از بررسي هاي فوق الذكر .برنده اول

اس:1نكته ، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد تعيين برنده دوم در صورتي .ت كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول

شد:2نكته و تضمين ساير مناقصه گران عودت داده خواهد ، ، تضمين آنان نگهداري و دوم .پس از تعيين برندگان اول

و تصميمات كميسيون مناقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالت:3نكته ؛ و اسـناد مناقصـه اتخـاذ خواهـد شـد ي دانشـگاه هـا
، مختار مي باشد و مناقصه گر در اين زمينه حق هرگونه اعتراضـي را از كميسيون مذكور در رد يا پذيرش پيشنهادات با ذكر دليل

و ساقط نمود .خود سلب

اب:4نكته و ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف مگـر اينكـه. طال پيشنهاد قيمت خود را ندارنـد بعد از گشايش پاكت ها
و تكميل پيشنهادات را طي مهلت خاص مطرح نمايد  . كميسيون مناقصات از كليه مناقصه گران درخواست اصالح

، جهت استرداد آنها به ذينفع:8–7 و تضمين پيشنهاد هاي رد شده .حفاظت از پاكت هاي قيمت

، دعوت به عمل آورد مناقصه گزار در صورت:9–7 .تمايل مي تواند از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشايش پاكات پيشنهادي
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ج شـركت)حداقل ممكن(در صورتي كه تعداد شركت كنندگان حائز شرايط-7-10 يك شركت كننده باشد كميسـيون در بازگشـايي پاكـت
و در صورتيكه قيمت پيشنهادي مناسب باشد  كميسيون ميتواند نسبت به انتخاب ايشان به عنوان برنـده مناقصـه اقـدام كنندگان مختار بوده

.نمايد

و تكميلي-8ماده : برنده مناقصهشرايط تاييدي

و: مانند(يك نفر به عنوان مسئول مركز.8-1 ، علوم آزمايشگاهي ، مامايي و يا ....) كاردان يا كارشناس رشته هاي پرستاري
و يا روانشناسي باشدكارشناس علوم اج و يا مشاوره .تماعي

، آموزش رفتار جنسي سالم، مشاوره جهت انجام آزمايش.8-2 و سر سوزن و ساير عفونت HIVدو نفر به عنوان مسئول برنامه سرنگ
.هاي قابل انتقال با حداقل تحصيالت ديپلم

فو.8-3 .قتأمين جايگزين داراي صالحيت به هنگام مرخصي نيروهاي
.طرف قرارداد مكلف است از پرسنلي استفاده نمايد كه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت كاهش آسيب را گذرانده باشند.8-4
و كسي حق ندارد.8-5 مراجعه كنندگان به مركز گذري سالمت ملزم به رعايت حقوق يكديگر در طول حضور در مركز خواهند بود

و . مسئول مركز مسئوليت حسن اجراي اين ماده را به عهده دارد مزاحمتي براي ديگران فراهم كند
.به كارگيري افرادي غير از پرسنل معرفي شده در مركز بدون موافقت مراجع ذيصالح ممنوع مي باشد.8-6
و فني موسسات پزشكي با موازين شرع اسال.8-7 و اخالقي بر اساس قانون انطباق امور اداري مي مورخه رعايت موازين اسالمي

.و منشور حقوق بيماران در مركز گذري سالمت ضروري مي باشد1380و آئين نامه اجرايي سال10/8/77
و مراجع- و انعكاس آن به مراجع استعالم كننده با مجوز مركز بهداشت استان ، كامالً محرمانه بوده كليه اطالعات مرتبط با مراجعين

و مس . ئوليت قانوني اين امر بر عهده مسئول مركز خواهد بودقضايي امكان پذير خواهد بود
و ارتقاء كيفي ارائه.8-8 : خدمات به عهده تيم سيار مي باشد بهبود

به2تيمي: تعريف تيم سيار* و زندگي مصرف كنندگان مواد كه به داليل مختلف يا چند نفره است كه با مراجعه به مناطق محل مجتمع
و يا ، ضمن ايجاد ارتباط با آنان خدمات اوليه كاهش–ساير مراكز بهداشتي مراكز گذري و يا مراجعه نمي كنند درماني دسترسي ندارند

با آسيب را ارائه و مراكز ترك اعتياد يا واحدهاي درمان نگهدارنده ، مراكز مشاوره رفتاري و در صورت امكان آنان را به مراكز گذري نموده
. نفر باشد60تعداد افراد تحت پوشش هر تيم سيار بايد. اكز ارائه دهنده خدمات مرتبط مي سازدداروهاي آگونيست يا مر

:شرايط اعضاء تيم سيار*
، همكاري خوب با مركز گذري كه تيم سيار توسط آن راه اندازي شده است- .مدرك تحصيلي حداقل ديپلم

. نان همان محل باشدبهتر است يكي از اعضاء تيم سيار از ساك-1تبصره

مي-2تبصره .گيرد عمليات واحد سيار در منطقه با استفاده از وسايل نقليه يا بدون آن صورت
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تا4اعضاء تيم سيار روزانه حداقل-3تبصره و در زمان تردد معتادين فعاليت خواهد داشت ساعت در خارج از زمان فعاليت مركز
د و ساير معتادين و آنها را جهت مراجعه به معتادين تزريقي و به آنها خدمات ارائه نمايند چار وضعيت نابسامان زندگي را شناسايي نموده

و هر تيم2(. تشويق نمايند DICمركز  .نفر را پوشش دهد60تيم (
تي* : قرارداد مي باشدم سيار كه تامين آن بر عهده طرف دومتجهيزات الزم براي ارائه خدمات توسط

.ك عدد كوله پشتي جهت حمل وسايل براي هر نفري) الف
، قاشق)ب ، صابون و آب مقطر ، فيلتر ، سرسوزن .سرنگ
.كاندوم)ج
و الكل)د .پد الكلي( پنبه (
و برگه معرفي به مراكز ارائه دهنده خدمات) هـ و بروشور آموزشي .پمفلت
و ماسك براي استفاده در صورت لزوم)و .دستكش
.تر يادادشتدف)ز
.فرم ارجاع)ح
سر Safety Box)ط و سوزن هاي استفاده شده در پاتبراي جمع آوري .وق ها نگ
.وسايل پانسمان)ظ
: عدم دريافت وجه از مراجعين)ه

و تيم سيار هيچ وجهي در قبال خدمات حمايتي از طرف دوم قرارداد از بابت ارائه خدمات در مركز گذري

و تأييد كميته موضوع ماده مددجويان نمي ، در صورت مشاهده و)12(بايست اخذ نمايد ، اين قرارداد لغو

و حسن انجام كار طرف دوم قرارداد به نفع طرف اول ضبط خواهد گرديد .تضمين انجام تعهدات

 تي يه معاونت بهداشتامين اتاق از مراكز بيماريهاي رفتاري جهت كارهاي ثابت تعريف شده در قرارداد مطابق با نظر-8-9

و قرارداد با روانشناس باليني3( تامين پرسنل دوره ديده كافي-8-10 و تيم هاي سيار) نيرو دو( در محل مركز كاهش آسيب
و دستورالعمل هاي ابالغي از سوي طرف اول قرارداد) تيم سيار ، طبق پروتكل . جهت پوشش مناطق دور از دسترس

ت-8-11 و آسيب پذير يم سياريمناطق تحت پوشش كهتحت پوشش مناطق پرخطر .......... در طي سال درصورتيكه مي باشد
.مناطق سياري بر حسب نياز تغيير گرديد طرف دوم قرارداد موظف به اجراي آن خواهد بود 

و حداقل8طرف دوم قرارداد مي باسيت حداقل-8-12 غي از سوي معاونت روز در هفته طبق دستورالعمل ابال6ساعت در روز
و ساعت شروع بكار مركز نيز از ساعت  و تيم8بهداشتي به ارائه خدمت بپردازد صبح مي باشد كه الزم است جدول فعاليت مركز

و مركز بهداشت شهرستان بروجرد ارائه گردد  و حضور مسئول. هاي سيار طبق برنامه زمان بندي شده به معاونت بهداشتي مركز
ت مسئول .مامي ساعات كار مركز الزامي است فني در
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و ثبت خدمات جهت كليه مراجعين-8-13 ، بيماران( تشكيل پرونده محرمانه بي HIVمعتادين متهاجر كارتن خواب مثبت
و زير نظر كارشناس برنامه) خانمان  و همچنين بايگاني پرونده ها مطابق با پروتكل كشوري و تيم هاي سيار  DICبه مركز
ب و مركز بهداشت شهرستان معاونت ( بروجردهداشتي و هر تيم سيار 150حداقل. )پرونده فعال داشته باشد60پرونده ثابت مركز

، كاهش آسيب-8-14 و( ارائه خدمات مشاوره و كاندوم ، پد الكلي، مالقه ) توزيع سرنگ ....... ، و گروهي ، آموزشي فردي
و ، استحمام و توزيع تهيه يك وعده نيم پانسمان و چاشت يا طبخ طبق دستورالعمل هاي ابالغي از سوي طرف ... ناهار مختصر

. اول قرارداد 
، ارائه وسايل پذيرايي ميان وعده-8-15 و تيم هاي سيار و مصرفي مورد نظر جهت مركز و خريد اقالم مورد نياز بهداشتي تهيه

ج30بصورت روزانه حداقل جهت  و و سوزن هاي آلوده در سطح مناطق تحت پوشش نفر از مراجعين به مركز . مع آوري سرنگ
در-8-16 و تيم هاي سيار در خصوص ارزيابي رفتارهاي پرخطر با هدف كاهش رفتارهاي مذكور مشاوره با كليه مراجعين مركز

و خانواده هاي آنان طبق دستورالعمل هاي ابالغي به منظور انجام آزمايش داوطلبانه  و تست سريع اچ آي جمعيت تحت پوشش
و ارجاع موارد مشكوك به مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري/ وي . ايدز
و رفتارهاي جنسي ناايمن تحت پوشش مركز-8-17 و پاتوق هاي رفتارهاي پرخطر مصرف مواد مخدر شناسايي كليه مناطق

و تاثيرگذار منط و توجيهي جهت افراد كليدي ، برگزاري جلسات آموزشي و مركز گذاري و ارسال گزارش آن به معاونت بهداشتي قه
 بروجردبهداشت شهرستان 

و هر تيم سيار نيز 100طرف دوم قرارداد موظف است حداقل تعداد-8-18 نفر را بصورت روزانه در مركز گذري پذيرش نمايد
. نفر را در روز پوشش دهند50حداقل تعداد 

و فعال در سال نفر از افراد جدي60شناسايي حداقل-8-19 و داراي پرونده مستمر  ...........د داراي رفتارهاي پرخطر

آي30ش افزاي-8-20  قبلوي مثبت تحت پوشش مركز نسبت به سال درصدي شناسايي افراد اچ

و كمك درترك اعتياد يكساله حداقل  ...........نفر از افراد تحت پوشش مركز طي سال20ارجاع
و/  HIV نمونه گيري جهت انجام آزمايش-8-21 و رفتارهاي جنسي پرخطر و ساير عفونتهاي منتقله از طريق تزريق ايدز

و مركز شهرستان   ........محافظت نشده از مراجعين تحت ضوابط ابالغي از سوي معاونت بهداشتي

، آب مقط: خريد وسايل كاهش آسيب شامل-8-22 ، كاندوم ، سوزن و سرنگ ، پد الكلي و در اختيار گذاشتن آن به ....ر
و رفتار جنسي سالم و تزريق ايمن و همچنين آموزش نحوه مصرف و جمع آوري مراجعين و خانواده هاي آنان به مراجعين

 سرنگهاي استفاده شده
و-8-23 و اجراي برنامه هاي كاهش اسيب در محله2تشكيل گروههاي همسان و منطق پر خطر تيم سيار جهت آموزش ها

، . روز در هفته در پاتوق هاي مربوطه الزامي است3حضور هر تيم سيار بصورت حداقل. تحت پوشش
و توزيع بسته هاي آموزشي نظير-8-24 و: تهيه ، تراكت و پاتوق هاي تحت پوشش مركز ... پمفلت و مناطق . در بين مراجعين
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، ضد عفوني نمودن وسايلارائه خدمات بهداشتي اوليه نظي-8-25 و آموزش پزشكير پانسمان ، درمان و مقررات بهداشت . طبق ضوابط

و حضور پزشك به مدت-8-26 و لزوماٌ در هنگام توزيع دارو2راه اندازي واحد آگونيست  ساعت در روز

و راه-8-27 ، پروانه بهره برداري و كروكي منطقه ، نقشه در تنظيم جدول زماني ارائه خدمات و نصب آنها اندازي واحد آگونيست
و مركز بهداشت شهرستان  و ارسال يك نسخه از آن به معاونت بهداشتي  .........محل

و-8-28 ، گزارش بازديد از مركز ، گزارش جلسات آموزشي طبق دستورالعمل هاي ابالغ شده از ... تهيه دفاتر گزارش روزانه
ش و مركز بهداشت .و همچنين ثبت گزارشات مربوطه در دفاتر بروجرد هرستانسوي معاونت بهداشتي

و پاتوق هاي تحت پوشش رايگان مي باشد-8-29 و مناطق . تمامي خدمات ارائه شده در مركز
و خريد پوشاك حداقل جهت-8-30 .نفر در طول سال 200تهيه
آافر-8-31 و تحويل لوازم بهداشتي به  نانهم نمودن زمينه استحمام مددجويان

و( تهيه كليه وسايل آموزشي-8-32 و صندلي ، ميز ، تلويزيون ) وايت برد و غذاي روزانه حداقل ....... از40و ميان وعده نفر
و. مددجويان مركز كاهش كه واجد شرايط دريافت غذا مي باشند  الزم بذكر است كه مي بايست ميان وعده بصورت ميوه

و غذاي اصلي بصورت كنسر .وي توسط تيم سياري در اختيار مددجويان قرارگيردبيسكويت
و امور)ره( برقراري ارتباط مناسب با ديگر سازمان هاي حمايتي نظير كميته امداد امام خميني-8-33 ، كار ، سازمان بهزيستي

و و سازمان هاي مردم نهاد ، موسسات خيريه ، نهضت سواد آموزي و مددكاري جهت به منظور خدمات حمايتي.... اجتماعي
.مراجعين مركز

و تالش در برقراري ارتباط مجدد-8-34 و قطع رابطه مراجعه كنندگان با مركز .پيگيري داليل عدم مراجعه
و پرسنل ذكر شده در بند-8-35 و جابجايي كاركنان مركز از2هرگونه تغيير از قرارداددر مراحل بعد و يا بكارگيري افرادي غير

و هماهنگي معاونت بهداشتيپرسنل معرفي . صورت گيردو مركز بهداشت شهرستان شده بايستي با اطالع
، با مجوز معاونت بهداشتي-8-36 و انعكاس آن به مراجع استعالم كننده ، كامال محرمانه بوده ( كليه اطالعات مرتبط با مراجعين

. امكانپذير خواهدبود) قراردادطرف اول
گو-8-37 و پاتوق هاي مرتبط بدون هماهنگي با معاونت بهداشتي ممنوع مي باشد انجام هر و بازديد از مركز  نه فعاليت پژوهشي

حق) قراردادطرف اول(، كارفرما قرارداددر صورت عدم اجراي هر يك از بندهاي مورد تعهد طرف دوم-8-38 مجاز است كه
و هزينه پيش بيني شده مربوطه را كسر نمايد  . الزحمه

) موسسه( قراردادطرف دوم-8-39 و .......... و ساير موسسات قراردادحق واگذاري موسسه و يا حقوقي را به اشخاص حقيقي
. ديگر ندارد 

و يا هر گونه وضعيت غير مترقبه قراردادطرف دوم-8-40 ،( موظف است در زمان بروز هر گونه بحران ، آتشفشان ، زلزله سيل
و  ، جنگ ).طوفان و پس از رفع بحران همچنان به فعاليت خود ادامه دهد قراردادبه تعهدات اين ..... .پاي بند

.انجام سم زدايي در مركز كاهش آسيب ممنوع است-8-41
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كا-8-42 و مركز گذري و آمارهاي مراجعين و تيم هاي سيار به ساير ارائه اطالعات و هش آسيب و افراد حقيقي سازمان ها
، طرف اول قرارداد مي تواند بصورت يكطرفه قرارداد را فسخ نمايد حقوقي مم و در صورت مشاهده موارد فوق .نوع بوده

كا-8-43 و محيط و استحمام در مركز بايستي تابع ضوابط مركز سالمت ، پوشاك .باشدرشرايط تحويل مواد غذايي
ما-8-44 و آمار هاي مركز بصورت و ارسال گزارش عملكرد و به ترتيبي كه براي هر مورد مشخص شده است تهيه ، فصلي هيانه

و مركز بهداشت شهرستان  . قراردادطرف اول( بروجردبه معاونت بهداشتي (
و-8-45 و فني موسسات پزشكي با موازين شرع اسالم و اخالقي بر اساس قانون انطباق امور اداري رعايت موازين اسالمي

و بعهده دارنده مجوز مي باشد منشور حقوق بيماران در مرك .ز ضروري
و-8-46 ، تامين اجتماعي و مقررات مربوطه از جمله قانون كار را در انجام وظايف .... طرف دوم متعهد مي گردد كليه قوانين

و حادثه خود جواب و در صورت بروز هر گونه مشكل و مزاياي پرسنل خويش رعايت نمايد و پرداخت حقوق گوي موضوع قرارداد
و  ، اداره كار .خواهد بود ... مراجع قضايي

،( كليه كسورات قانوني شامل-8-47 ، مالياتعوارض شهرداري و دارايي ) بيمه .مي باشد) طرف دوم قرارداد( بر عهده پيمانكار ......

شا-8-48 و تهيه اقالم بهداشتي جهت مركز مورد نظر ، سوزن: مل تامين ملزومات اداري ، پدالكلي سرنگ ،، كاندوم ، آب مقطر
، .بعهده پيمانكار مي باشد...، Safety Boxوسايل پانسمان

هر-8-49  ماه يكبار6انجام تست اچ آي وي براي تمام مراجعه كنندگان

و-8-50 ، يكدستگاه خودروي و كليه حاملهاي انرژي مربوطه ن به تأييد برنده مناقصه مي بايست بجاي پرداخت اجاره ساختمان
.معاونت بهداشتي مستقر نمايد

و مصرف متادون مراکز-8-51 و نرخ محاسباتی متادون DICبرنده مناقصه جھت سيکل فروش ، توزيع ھيچگونه نقشی در نحوه تحويل
و فقط وظيفه آنھا معرفی افراد در فرم ارجاع به مراکز  . خصوصی با تاييد معاونت بھداشتی می باشد MMTنداشته

درصد کل مبلغ10تعھد حسن انجام کار به ميزان شرکت برنده مکلف است ظرف يک ھفته نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی در ضمن
.اقدام نمايد در غير اين صورت برنده دوم جايگزين خواھد شد 
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 محترم/پيمانکار/شرکت

و احترام  باسالم

و خ شبكه بهداشت رادرمان بروجرد در نظر دارد ، دمات مركز كاهش آسيب گذري  از طريق استعالم بهاء خريداري نمايد
.خواهشمند است نسبت به اعالم قيمت پيشنهادي اقدام نماييد

، مبلغ: الف و امضا باعث حذف استعالم بهاء مي گردد و يا عدم درج مهر هرگونه خط خوردگي يا الك گرفتگي در مبلغ پيشنهادي
.د كل به حروف نوشته شو

و متقاضي حق هر گونه اعتراضي را در اين شبكه بهداشت ودرمان بروجرد در رد يا قبول پيشنهادات داراي اختيار تام مي باشد:ب
و ساقط مي نمايد .زمينه از خود سلب

، نام شركت:ج و حتما روي پاكت ب/ استعالم بها در يك پاكت در بسته ارسال شود و پيمانكار يا پيشنهاد دهنده ه همراه آدرس
.شماره تلفن قيد گردد

و:د و قيمت كل و الزاما ستون قيمت واحد و در جاي مورد نظر به ريال نوشته قيمت پيشنهادي حتما بايستي در فرم استعالم
. سطر جمع كل استعالم تكميل گردد

و ماليات به عهده پيمانكار:ه .شركت مي باشد/ كليه كسورات قانوني اعم از بيمه

و خدمات طبق استعالم از نوع درجه:و و كارشناسان مربوطه كليه كاالها و بايستي به تاييد ناظرين و مرغوب بوده دانشگاه( يك
.برسد) شبكه/ علوم پزشكي 

از:ز و جداي و قيمت مربوطه در پائين ليست قيمت چنانچه داراي گواهي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده هستيد درصد
.پيشنهادي اوليه لحاظ گردد 

و حداكثر مهلت شروع بكار: مهم ي يا شفاهي به انجام تعهدات پس از اعالم كتب/ قيمت پيشنهادي به صورت كامال مقطوع بوده
،  روز مي باشد5برنده استعالم
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)1(فرم

منشركت فرم پيشنهاد قيمت (( ))اقصه در

.....................................به آدرس ............................................................ پيمانكار/ مدير شركت............................................ ينجانبا
و بررسي دقيق پس از بازديد .............................. .................و شماره تلفن و پس از مطالعه و درمان بروجرد در شبكه بهداشت

و متعهد به انجام مي  ، قيمت پيشنهادي خود را به شرح زير اعالم داشته و كيفيت خدمات و آگاهي كامل از نحوه شرايط استعالم
.باشد 

،..................................................... به حروف ريال.................................... ...برابر ماهيانه پيشنهادي قيمت

.مي باشد ............................................................ به حروفريال ...................................... بر آن برا ساليانهمبلغو

و مشخصات كاالشرديف اين قسمت توسط پيشنهاد دهنده تكميل گرددمقداربروجردبهداشتخدمات موردنياز شبكه/رح

)ريال(مبلغواحدتعداد
و(م كاهش بهداشتي خريد اقال1 ، صابون  ...)شامپو

و لباس زير2 و خوراكي  مواد غذايي

، خريد ظروف يكبار مصرف3 و دستمال كاغذي، پالستيك زباله فريزر
و   ....و غيره

)ون( وسيله نقليه پرداخت هزينه4

در) ساعت7( روزانه 14:30الي 7:30طبق قرارداد از ساعت و
 ساعت ميباشد 182روز كه جمع كل ساعت26ماه

و مزاياي كاركنان5  برابر قانون كارپرداخت هزينه حقوق

مپرداخت6 ) درصد پيمان8( پيمان ديريت سهم

و7 ، تايپ ، كپي خريد لوازم التحرير جهت تشكيل پرونده مراجعين
و متفرقه اداري پرينت

و وسايل8 و بهداشتي و( اقالم كاهش آسيب ، كاندوم سرنگ
)پدالكلي

.مي باشدي يا فاكس فاقد اعتبارفقط برگ استعالم با اصل مهر شركت قابل قبول است كپ

و امضاء  مهر
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)2(فرم

))رسيد تحويل پاكات شركت در مناقصه ((

در ............................................... مسـئول .................................................... اينجانب ، پاكـات شـركت
و پاتوق گردي به افـراد واجدشـرايط«اقصه من و بهداشتي به صورت سياري ،( واگذاري خدمات حمايتي معتـادين سـخت در دسـترس

ــار پـــر خطـــر جنســـي  ، افـــراد داراي رفتـ و غيـــر تزريقـــي مـــواد » بـــه بخـــش غيـــر دولتـــي) مصـــرف كننـــدگان تزريقـــي
.پاكت دريافت نمودم ............... را طي .................................................................... ...شركت

و نام خانوادگي ارائه كننده پاكت و نام خانوادگي مسئول مناقصه گزار نام  نام

و تار و امضاء و تاريخمهر و امضاء  يخ مهر
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)3(فرم شماره

 كاركنان دولت مداخله منع تعهدنامه

 22 /1337/10مورخ دولتي درمعامالت مداخله منع قانون شمول عدم اعالم فرم

دهنده براي پيشنهاد) .....................................................شركت رسميو مجاز نماينده ذيل امضاءكنندگان/ امضاءكننده

 مذكور مشمول ممنوعيت فوق شركتكه مينمايد بدينوسيله، تاييد( ......................................................................................مناقصه

 برسد اثباتبه موضوع اين خالفو چنانچه نميباشد 1337 ديماه مصوب لتيدو قراردادهايو معامالتدر دولت كارمندان مداخله منع قانون در

 برنده دهنده پيشنهاد اين هرگاهكه ميگردد وتائيد قبول همچنين.نمايد راضبط مربوط وضمانتنامه لغورا پيشنهادكه داردحق گذار مناقصه دستگاه

و امضاءرا پيمانو شود داده تشخيص فوق مناقصه  چنانچهيا برسد اثباتبه( موقت تحويلتا) قرارداد مدت درخالل فوق اظهارات خالف نمايد

 دستگاه كند محول آنهابهرا كاراز قسمتيايو نمايد ذينفعو سهيم قرارداد ايندر هستند فوق قانوندر ممنوعيت مذكور مشمولكهرا افرادي

 كار اجرايو تاخير قرارداد فسخ اثردر وارده خساراتو ضبطرا پيمانكار تعهدات انجام وضمانتنامه فسخرا قراردادكه داشت خواهدحق. گذار مناقصه

با خسارت ميزان تعيين نمايد اخذ .................................................شركت/دهنده پيشنهاد اين اموالاز را  مناقصه دستگاه تشخيص وارده

ويا مديران قرارداد اجراي حيندر چنانچه ميشود متعهد دهنده پيشنهاد اين ميباشد گذار يا شركت كنندگان ادارهياو كنندگان نظارت بازرسان

 سهام مجموعكه شركت شركاءاز نفر چند چنانچهياو باشند منافع شركتيا سرمايهيا سهام%5از بيشيا5 دارايكه شركت ازشركاء هريك

20از بيشيا 20 درشركت آنهافعمنايا ياسرمايه  مديران اقرباياز هريك چنانچه نيزو گيرند قرار فوق قانون اول دربند مذكور اشخاص است جزء%

 درچنين. برساند اطالعبه فورارا مراتب برسد دولتي هاي سازماندر رياست ويا مديريتيا معاونتيا وزارت سمتبه شركتو سهامداران وبازرسان

 چنانچهو داشت خواهدرا فسخ پيمانحق گذار مناقصه دستگاه بشود مداخله منع قانون مشمول دهنده پيشنهاد/ شركت اينكه صورتيدريموارد

 نيزراادقراردبه مربوط ضمانتنامه بلكه نمايد فسخرا دارد قراردادحق گذار مناقصه تنهانه نرساند اطالعبه بالفاصلهرا فوق مراتب دهنده پيشنهاد اين

. نمايد وصول)پيمانكار(دهنده پيشنهاد اموالاز خود تشخيصبه كار را بنا اجرايدر تاخيرياو قرارداد فسخاز ناشي وخسارات ضبط

 هاي مجازات مستحق صورت تخلفدرو دارد كامل آگاهي فوق درقانون متخلفين وتنبيهات مجازاتهابر ميداردكه اعالم دهنده پيشنهاد اين"مضافا

.ميباشد مربوطه

 .........................................................:امضاءمجاز دارندگان خانوادگي ونام نام

 .............................................................................:تمهر شركو مجاز امضاء محل


