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عمومي« مناقصه در شركت عمومي ايشرايط »يكمرحله
اي( بيمه امور كاركنانواگذاري حمايتي بسته و بازنشسته و شاغل پرسنل حوادث و عمر بيمه ، درمان تكميلي لرستان)بيمه استان پزشكي علوم دانشگاه

) اي بيمه امور واگذاري دارد نظر در لرستان استان پزشكي علوم كاركنانبدانشگاه حمايتي بسته و بازنشسته و شاغل پرسنل حوادث و عمر بيمه ، درمان تكميلي رايمه هاي) شركت به زير شرايط با
نمايد. واگذار اي مرحله يك عمومي مناقصه طريق از توانمند و شرايط واجد ذيصالح،

: مناقصه در شركت به مجاز هاي شركت
انجا مجوز كه اي بيمه خدمات هاي دشركت و شده ذكر اي بيمه خدمات ارائه فعاليت موضوع آنها اساسنامه در و دارند را اي بيمه هاي شركت از يكي از اي بيمه امور كليه خدمات صالحيتم تاييد اراي

. باشد مي ذيصالح مراجع از مربوطه موضوع در
زمان :جدول مناقصه برگزاري بندي

اسناد توزيع اسناشروع توزيع مهلت دپايان
ارائه مهلت پايان
پيشنهادات

پاكات بازگشايي

صبح9ساعت
شنبه 4/04/98سه

15:30ساعت
07/04/98

15:30ساعت
شنبه 18/04/98سه

صبح10ساعت
شنبهچهار

19/04/98

خواستهميمتقاضيان مدارك تكميل از پس آبادبايست خرم آدرس: به معلم–شده رضايي،–خيابان انوشيروان ،ميدان لرستان استان پزشكي علوم ،دانشگاه سـوم طبقـه ، رياسـت حـوزه ساختمان
نمايند. دريافت رسيد و داده تحويل و مراجعه حراست دبيرخانه

پستتذكرمهم: طريق از كه ...)پيشنهاداتي و سفارشي بايست(پيشتاز، مي صرفاً پيشنهادات و نگرفته قرار پذيرش مورد عنوان هيچ به گردند، بـهارسال نامـه معرفـي ارائـه با و شركت نماينده توسط
شود داده تحويل .حراست

الف: پاكت محتويات
مكلفاستمبلغ-1 شركتدرريال000/000/450شركتكننده عنوانسپرده به حسـابشـمارهرا بـه فيشواريزي يا و ماهه سه اعتبار حداقل با بانكي معتبر بصورتضمانتنامه 7011090151600مناقصه

لرستان استان پزشكي علوم دانشگاه نام به (سيبا) بانكملي نمايد.نزد ارائه الف پاكت در آنرا اصل و نموده قبولتهيه مورد غيره و نقد وجه قبيلچكپول، از ديگر صور به سپرده باشد.)نمي(ارائه
فـــيشواريـــزي،»لرســـتاندانشـــگاهعلـــومپزشـــكياســـتان«متـــذكرمـــيشـــوددرجعنـــوانكامـــلذينفـــع:1تـــذكرمهـــم الزامـــيدرضـــمانتنامـــهبـــانكيارائـــهشـــدهيـــا

عودتدادهخواهدشدميباشد پاكاتبوجشركتمربوطهبهصورتدربسته، الزمبهذكراستدرصورتيكهعنوانذكرشدهبهصورتناقصقيدگردد، ..

مهم قراردا:2تذكر انعقاد تا مناقصه دوم و اول برنده ميسپرده باقي كارفرما نزد شركتد ساير سپرده و شد.ماند خواهد مسترد جاري شرايط وفق برنده تعيين از پس كنندگان
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: ب) پاكت( محتويات
الزامي: مدارك

هيأت• تركيب آخرين خصوص در رسمي روزنامه در تغييرات آخرين و تأسيس آگهي رسمي، روزنامه اساسنامه، شامل شركت ثبت به مربوط شناسـهمدارك اقتصـادي، كـد مجاز، امضا صاحبان و مديره
شركت، قانوني اقامتگاه آدرس و ملي

مركزي• بيمه سازمان از معتبر مجوز
باشد.• اعتبار داراي كه خود متبوع شعب يا نمايندگان امور مديريت از مربوطه خدمات ارائه خصوص در صالحيت تعيين تصوير
اخ• شرايط ، عمومي، شرايط صفحات شركتتمامي مجاز ء امضا صاحبان توسط بايد جداول و ها پيوست همراه به مناقصه باشد.تصاصي شده امضاء و مهر رسمي روزنامه تغييرات اساسآخرين بر

پاكتجپيشنهاددهندهبهصورتدربسته:1تذكرمهم عودتدادهخواهدشد.ارائهكليهمواردفوقالزاميبودهودرصورتعدمارائههريكازمواردذكرشده،
مهم آما:2تذكر مناقصه در شركت براي كه خود شركت به مربوط اسناد تمامي ذيل در نمودن امضا و مهر و صفحات شماره درج به نسبت است موظف گر نمايد.مناقصه اقدام نمايد مي ارسال و ده
مهم يكاز:3تذكر هر سوي از شده صحتمداركارائه عدم صورتيكه رددر بـه مختـار مناقصـه/مزايده كميسـيون گـردد، اعضايكميسيونمحرز براي مناقصه مراحل يكاز هر در مناقصه، متقاضيانشركتدر

باشد. مي دادسرا در شركتمذكور شكايتعليه طرح و متخلف دهنده پيشنهاد مناقصه شركتدر سپرده ضبط شده، ارائه پيشنهاد
مهم م:4تذكر داراي مادهشركتهاييكه سويكميسيون از قرارداد فسخ به از94حكوميتمنجر مـيتوانـد صورتابهـام شركتدر هر و نبوده مناقصه شركتدر به مجاز باشند؛ مي دانشگاه ماليمعامالتي نامه آيين

ماده كميسيون نمايد.94دبيرخانه استعالم
پاكت(ج): محتويات

پيشنهاد قيمت باشد مي قيمت پيشنهاد فرم امضاشامل رقم، به و حروف به مبالغ ذكر با قيمت، پيشنهاد فرم جدول شرح به بايست مي لفـافءي بـا بسـته در پاكـت در و شركت مهر به ممهور و شده
باشد. مناسب
مهم به:5تذكر كه قيمتي پيشنهاد فرم در بايد صرفاً قيمت ،پيشنهاد شده خريداري اسناد ساير شود.همراه ارائه و تكميل

باشد.:6مهمتذكر مي پيشنهادي قيمت كمترين مبناي بر برنده درانتخاب نهايي برنده انتخاب منظور به مناقصه كميسيون ، باشند داشته يكسان پيشنهادي قيمت كمترين شركت چند كه صورتي در
ش از قيمت پيشنهاد اخذ به نسبت مجددا ، مناقصات كميسيون اعضاي حضور در و پاكات بازگشايي نمايدروز مي اقدام مذكور ركتهاي

شرايط: ساير
هيچ-1 شده خواسته موارد فاقد و مشروط و مبهم پيشنهادات .به شد نخواهد داده اثري ترتيب گونه
است.-2 مختار واصله پيشنهادات از يك هر قبول يا رد در كارفرما
شد.-3 نخواهد مسترد ارسالي مدارك
رهزينه-4 در آگهي انتشار ميوزنامههاي مطالبه وي از قرارداد انعقاد هنگام و است مناقصه برنده عهده به شود.ها
خوا-5 مدارك و مناقصه اسناد ارسال و تكميل تهيه، در لذا شد، خواهد رقابت دور از دهنده پيشنهاد حذف موجب ارسالي مدارك در نقص گونه گيرد.هر صورت كافي دقت شده سته
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آگاهيك-6 با پيوستمتقاضي قرارداد، در مندرج مفاد از ميامل كارفرما شرايط و عـذرها گونه هر مناقصه در شدن صورتبرنده بديهياستدر مسئولينذيربطكسبنمايد، از را اطالعاتالزم و بازديد محل بايستاز
بود. نخواهد مسموع شرايطكار ميزانو نحوه، از اطالع عدم

ب-7 مناقصه در شركت هيچمتقاضي و باشد داشته معامله اهليت نباشد.ايد دولت كاركنان مداخله منع قانون مشمول جمله از باشد نداشته معامله انجام براي قانوني منع گونه
سال-8 يك قرارداد باشد.ميمدت
پيوست-9 و جداول عمومي، شرايط اختصاصي، شرايط قرارداد، اوراق مناقصهتمامي اوراق جزءالينفك باشد.ها، مجاز امضاء و شركت مهر به ممهور بايد و بوده

شركت-10 تعداد صورتيكه يكشركتدر شرايط(حداقلممكن) حائز پاكتجشركتكنندگان بازگشايي در كميسيون باشد كميسـيونكننده قيمـتپيشـنهاديمناسـبباشـد صورتيكه در و بوده مختار كننده
بهمي ايشان انتخاب به نسبت نمايد.تواند اقدام مناقصه برنده عنوان
را-11 اشاره مورد قرارداد است موظف مناقصه برنده شد. خواهد ابالغ مناقصه برنده به واحد توسط وسپس اعالم اجرائي واحد به كميسيون درنتيجه شـركت سـپرده صورت اين غير در نمايند، امضاء

دوم برنده با قرارداد و ضبط دانشگاه نفع به ميمناقصه خواهدشد.منعقد تجديد مناقصه و ضبط نيز وي تضمين دوم، نفر امتناع صورت در گردد.
پيشنهادها-12 اعتبار دانشگاه معامالتي مالي نامه آئين استناد بود.20به خواهد روز
دانشگاه:-13 ثبتي اطالعات

شناسه411199958955كداقتصادي:6813833946كدپستي:
14000282251ملي:

سپرده:شمار حساب شباي 760170000000110901516007IRه
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لرستان استان اي بيمه هاي شركت محترم سرپرستي

تاريخ از است نظر در و1/3/98چون گذار بيمه هاي شركت به دانشگاه اين كاركنان حمايتي بسته و بازنشسته و شاغل پرسنل حوادث و عمر بيمه ، درمان تكميلي درصورتبيمه لذا نمايد. قرارداد انعقاد به اقدام ذيل جدول در مندرج شرايط اجد

تاريخ تا حداكثر و اقدام دانشگاه سايت در آن شرايط و مناقصه فرم تكميل به نسبت ، ن18/04/1398تمايل دانشگاه حراست دبيرخانه تحويل رسيد اخذ قبال در حضوري صورت به شركت آن مهر به ممهور پاكت ثابتدر تلفن شماره ذكر ضمنا ماييد.

است. الزامي ارسالي پاكت پشت در خوانا بصورت مناقصه جلسه در شركت آن نماينده از دعوت جهت همراه تلفن و

شرايط–الف

درمان-1 تكميلي خصوصيبيمه بخش گردد.در پرداخت بهداشت وزارت مصوبه دولتي بخش اساس بر دولتي بخش در و خصوصي بخش هاي تعرفه نرخ براساس

باشد.-2 داشته قرارداد درماني مراكز و بيمارستانها كليه با گر بيمه سازمان

نمايد.-3 اقدام خدمت ارائه از قبل متقاضيان به نامه معرفي ارائه به نسبت گر بيمه سازمان

گردد.كارت-4 صادر خانوار هر جهت تكميلي ازبيمه استفاده

باشد.-5 داشته وجود كشور نقاط ساير در متقاضيان براي نامه معرفي صدور امكان نياز، صورت در

خانوار-6 نه باشد نفر برحسب گزار بيمه شركت تعهدات

دانشگا–7 مركزي ستاد در درهفته روز يك حداقل صورت به شركت نماينده نفر يك .حضور است الزامي ها شبكه ستاد و ه

8-. است مختار وكاركنان دانشگاه صالح و صرفه براساس پيشنهادات تاييد يا رد در دانشگاه

شخص-9 خودروهاي ، ايثارگران و جانبازان درمان تكميلي بيمه درخصوص قرارداد عقد به نسبت درمان تكميلي بيمه با صالحديد صورت در دانشگاهدانشگاه كاركنان نمايد.ي مي اقدام استان كل سطح در

باشد–10 مي سني سقف فاقد شدگان بيمه اي بيمه پوشش
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برا–11 بيمه حق پرداخت با توانند مي ( نباشند يا و باشند اصلي شده بيمه طرف از پايه بيمه دفترچه داراي ) اصلي شده بيمه قانوني گيرند.والدين قرار پوشش تحت بر

توانند–12 مي اناث دهند.كاركنان قرار پوشش تحت برابر بيمه حق پرداخت با ذكور كاركنان همانند را خود مادر و پدر و فرزندان و همسر

: حادثه هر در نفر هر بدني صدمات ساير و كارافتادگي از ، عضو نقص ، فوت با رابطه در گر بيمه تعهد حداكثر ريال000/000/600/3(

ف با رابطه در گر بيمه تعهد :حداكثر حادثه هر در بدني صدمات ساير و كارافتادگي از ، عضو نقص ، )000/000/000/72وت ريال

نامه-13 آيين اساس نمايد85بر مشخص را مركزي بيمه خسارت ارزياب تواند مي گذار بيمه ، بيمه عالي گرددشوراي مي مشخص گذار بيمه ارزياب عنوان به پوشش ايرانيان ارزيابان شركت و

گيردپرداخ-17 صورت مدارك دريافت از پس روز ده حداكثر شده بيمه هاي هزينه ت

گردد.-18 پرداخت و تعيين كرد هزينه زمان گرفتن نظر در بدون و قرارداد پايان از پس ماه دو تا اي هزينه مدارك كليه تحويل مهلت

گردد.-19 منتقل بعد سال به عمر بيمه سوابق

پنج-20 الي سه مدت ظرف است موظف گر بيمارستانيبيمه و پاراكلينيكي به10الي7روز اينصورت غير در نموده اقدام ذينفع شخصي حساب به مبلغ واريز به نسبت كاركنان درمان خسارات مدارك نهايي تائيد و تحويل از پس

تاخير روز هر .15ازاي گردد پرداخت ذينفع فرد به بايست مي مبلغ كل %

الورود-21 جديد افراد نمودن گزاراضافه بيمه كتبي درخواست صدور از پس كاري روز ده مدت ظرف حداكثر شرط پيش بدون گذار بيمه اعالم زمان از

نم-23 داشتن شرط به فقط مناقصه در باشد.شركت مي لرستان استان در ايندگي

و-23 اي بيمه امور بندي جمع جهت گذار بيمه صورتيكه مماليدر كوتاه الحاقيه تمديد مدتدرخواست حداكثربه نمود الزاميماه2دت گذشته سال قرارداد با منطبق و بيمه حق افزايش بدون قرارداد پايان از پس

باشدمي

طر-24 از آنرا نتوانند طرفين چنانچه ، نحوي هر به محوله وظايف وانجام قرارداد موضوع با ارتباط در واختالف ابهام گونه هر بروز صورت حلدر آميز مسالمت مادهيق كميسيون به اختالف موضوع صورت دراين ، نمايند فصل و
مي94 صادر صلحاٌ كه اختالف حل كميسيون از صادره ورأي ارجاع الطرفين مرضي و مشترك حكم عنوان به دانشگاه معامالتي و مالي نامه طريقآئين از مذكور راي و بود خواهد االجرا الزم طرفين به نسبت و قطعي شود

.كميس شد خواهد ابالغ اداري نامه پيوست به است گرديده درج قرارداد اين در كه طرفين نشاني به يون
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انتظار– مورد تعهدات

تعهداترديف ساليانهشرح تعهدات قراردادحداكثر طرف مراكز فرانشيز

قلب،گامايانف،ا1 درماني،راديوتراپي،آنژيوگرافي جراحي،شيمي بستري، هاي هزينه محدودوجبران ومراكزجراحي دربيمارستان شكن سنگ dayنواع careجراحي day(اعمال
care(روزباشد يك از ،كمتر درمراكزدرماني بعدازعمل هاي مراقبت نيازبراي مورد زمان مدت ميشودكه اطالق هايي جراحي به

000,000,15010

2) نخاع و مركزي اعصاب و ،مغز سرطان به مربوط جراحي اعمال يك)هزينه بند احتساب مغزاستخوان(با و كبد،ريه،كليه قلب،پيوند فقرات) ستون ديسك استثنا 000,000,30010به

،سزارين)3 (طبيعي زايمان 000,000,4010هزينه
كارديوگرافي،استرس4 اكو آندوسكپي،انواع اسكن،انواع ماموگرافي،انواع سونوگرافي،انواع انواع شامل پاراكلينيكي ،هزينهاي آزمايشگاه ، اي آر اكو،دانسيتومتري،ام

اسكن–MRI–راديولوژي تي سي تراپي–انواع راديو انواع
000,000,1510

5، نوارمثانه ونوارمغز، نوارعصب عضله، نوار تنفسي، تست آلرژي، تست ، ورزش تست به مربوط هاي ،هزينه كاردرماني ، درماني سنجي،گفتار بينايي سنجي، شنوايي
چشمه قلب،آنژيوگرافي ولترمانيتورينگ

000,000,1010

ليزر6 و كيست تخليه ، بيوپسي ، ليپوم اكسيژن ، كرايوتراپي ، بخيه ، ختنه ، گيري ،گچ شكستگيها صرفا سرپايي مجاز جراحيهاي هاي 000,000,1010درمانيهزينه

به7 كه درمواردي چشم انكساري عيوب رفع به مربوط هاي دروبينيهزينه يا بيني نزديك چشم(درجه هر بينايي نقص مطلق قدر گر،جمع معتمدبيمه پزشك تشخيص
آستيگمات) نصف اضافه هردوچشم،3به .حداكثرتعهدبراي باشد بيشتر يا ديوپتر

000,000,2510

طبي8 عينك 000,000,310انواع

شهر9 داخل در آمبوالنس هاي هزينه 000,500,110جبران
شهرجب10 بين آمبوالنس هاي هزينه 000,000,1510ران
دندان11 متحرك پروتز ، گيري جرم ، روكش ، ارتودنسي ، كشي عصب ، ترميم ، كشيدن شامل 000,000,1010دندانپزشكي
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نامه12 آيين پيوست مطب) (در پايي سر مجاز غير اعمال 10بيمه44فهرست

احتسا بدون ماهيانه بيمه حق افزودهنرخ ارزش ب

:-الف پرسنل درمان تكميلي بيمه

نفراترديف درمانجدول تكميل پيشنهادي مبلغ

نفر هر اساس بر
كل )جمع ريال )

نفر14000

گردد مي زياد يا كم مقدار همان به نهايي مبلغ تعداد شدن زياد يا شدن كم است بديهي

عمررديف حوادثبيمه نفرو پيشنهاديتعداد مجموع000/000/150قيمت

زيرپرسنل1 بازنشستگان 70و

سال

14000

300سال70بااليبازنشستگان2

پيشنهادي قيمت ميانگين
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عمر-ب حوادثبيمه :و

ري ) )مبلغ ال

حوادث و عمر ، درمان تكميلي بيمه آيتم دو ميانگين

گردد مي زياد يا كم مقدار همان به نهايي مبلغ تعداد شدن زياد يا شدن كم است بديهي


