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 معاونت توسعھ مدیریت و منابع                                                                              
 

 1فرم شماره 
 

 شرایط عمومیفرم 
    بيمه ا   به همراه ساير امور د تحت تکفل آنان تکميلي کارکنان و افرا ابل در نظر دارد امور بيمه درمانه علوم پزشکي بدانشگا     

واجد شرايط  کهشرکت ها  بيمه استان مازندران  سرپرستي خود را به... اعم از بيمه مسئوليت ، اموال منقول و تجهيزات پزشکي و 
واگذار  پيوستبه شرح  بيمه شده را در استان دارا باشند ) هزار نفر  چهار (  نفر  ۴۰۰۰اد بيمه تکميلي بيش از بوده و دارا  سابقه قرارد

لذا در صورت تمايل ضمن مطالعه دقيق از شرايط ارائه شده و کسب اطالعات الزم از واحد امور رفاهي دانشگاه نسبت به ارائه . نمايد 
 به دبيرخانه حراستو  داده  در پاکت درب بسته قرار، مضاء اقدام نموده و پس از مهر و ا ستيها  پيو فرمفقط در  قيمت پيشنهاد

 .دانشگاه تحويل نمائيد
دانشگاه ...  بيمه مسئوليت ، اموال و  ، و افراد تحت تکفل واگذار  امور خدمات بيمه مکمل درماني کارکنان :  مناقصهموضوع -1
  واحد ها  تابعه  و
  به شرح پيوست: ار مقادیر ک -2 

 ۲/۱۳۹۷/ ۳۱تاريخ  ۲۴ساعت  لغايت ۳۱/۲/۱۳۹۶تاريخ  ۲۴ساعت از) دوازده ماه ( يکسال :  مدت اجراي کار  -3
 دانشگاه علوم پزشکي بابل :کار فرما  – 4
 دانشگاه علوم پزشکي بابل: دستگاه نظارت  -5
 دانشگاه علوم پزشکي بابل :ار مناقصه گزدستگاه   - 6
 :ن شرکت در مناقصه تضمی – 7

 اعتبارضمانت نامه بانکي بنام دانشگاه علوم پزشکي بابل با حداقل سه ما ه ) تومان  ميليون پنجاه( معادل ريال  ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ارائه مبلغ  -الف 
  بانک ملت شعبه سبز ميدان بابل ۱۴۷۵۷۷۷۷۳۷سپرده جار  يا ارائه فيش واريز  مبلغ فوق الذکر به شماره حساب  –ب 
ماهه تسليم  ۱۵از کل مبلغ قرارداد با مدت  %۵شرکت بيمه برنده مناقصه بايد ضمانت نامه بانکي حسن انجام تعهدات به ميزان   – 8

 .کارفرما نمايد 
 .به فروش مي رسد  ۱۰/۲/۶۱۳۹لغايت  ۴/۲/۶۱۳۹  خدر ساعتها  ادار  از تاري  مناقصهاسناد  – 9  

 دانشگاه ستاد رفاهي کارکنان  : همناقص نشانی محل فروش اسناد – 10
 ۲۱۷۸۴۵۵۰۱۲۰۰۸است که بايد به شماره حساب جار  ) هزار تومان  بيست(ريال معادل  ۰۰۰/۲۰۰مبلغ  :مناقصهقیمت اسناد  -11

 بانک ملي  شعبه مرکز  بابل بنام در آمد اختصاصي دانشگاه علوم پزشکي بابل واريز گردد
  به دستگاه ۱۰/۲/۶۱۳۹مايل به شرکت در آن نيستيد مراتب را تا آخر وقت ادار  مورخ  صهمناق چنانچه پس از خريد اسناد -۱۱

                                                                                    .گزار مکتوب اطالع دهيد  مناقصه
 نام ونام خانوادگي                                                                                                                                 

 مدير مسئول شرکت بيمه                                                                                                                             
 مهر وامضا                                                                                                                                        
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در ارسال و يا تحويل اسناد بايد بنحو  .مي باشد  ۲۳/۲/۶۱۳۹مورخ پايان وقت ادار   :آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها  -12
 .به بسته ها  ارسالي پايان مهلت تعيين شده  ترتيب اثر داده نمي شود. عمل شود تا در موعد مقرر تحويل دانشگاه گردد

 
 دانشگاه علوم پزشکي بابل حراستدبير خانه  :نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها  -13
 .معرفي نامه معتبر تحويل خواهد شد با ارائه  مناقصه اسناد و مدارک – 14

 
ساير مدارک از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با  مناقصه صفحاتتمام  -15

 .تسليم شود 
 

 .ار در رد يا قبول هريک از پيشنهاد ها مختار است دستگاه مناقصه گز  -16
 

 .باز خوانده مي شود  مربوطهدر کميسيون  ۲۴/۲/۱۳۹۶ورخ م صبح ۱۱ساعت  شنبهيک ه  در روزپيشنهاد ها  واصل -17
 

 و آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه و ديگر  مناقصهبر اساس  آئين نامه تعيين برنده  مناقصهبرندگان اول و دوم  -18
 .تعيين مي شود و نتايج بررسي  تجزيه بها  ارائه شده توسط پيشنهاد دهنده مقررات 

 
      مراجع ذيصالح يا سازمان مديريت و برنامه ريز  کشور عمومي دولت جمهور  اسالمي ايران ياساير شرايط تابع مقررات  -19

 .مي باشد 
 

کارکنان  مي توانند به امور رفاهي ، دارند  يابهام يا سوالموضوع مناقصه و شرايط ارائه شده نحوه واگذار   چنانچه متقاضيان در -20
 .مراجعه نمايند معاونت توسعه مديريت و منابع   واقع در

 
 
 
 

 يخانوادگ نام ونام                                                                                                                   
 مدير مسئول شرکت بيمه                                                                                                               

 مهر وامضا                                                                                                                        
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 منابع  معاونت توسعھ مدیریت و

 
 سایر شرایط مناقصه

 
 .رفت گمورد عمل قرار خواهد   مناقصه است شرايط مشروحه زير نيز در اينذکر شده  مناقصهعالوه بر مراتبي که در آگهي  دعوتنامه اين 

     ) ج(و ) ب(و ) الف(پاکت جداگانه  ۳بايد پيشنهاد خود را در پاکت سر بسته و الک و مهر شده که محتو  مناقصه داوطلب  -۱
 . گزار تسليم نمايد  مناقصهترتيب بندها  بعد  تنظيم ودر موعد مقرر به دستگاه ه ب مي باشد ،

ذيل است که حسب مورد در داخل يکي از پاکت ها   ۵و۴و۳تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند ها   مناقصهمنظور از پيشنهاد  -۲
 .قرار داده مي شوند ) ج(يا ) ب(يا ) الف(
 .قرار داده شود  مناقصهتضمين شرکت در ) اصل رسيد بانکي مبلغ واريز  (فقط اصل ضمانتنامه بانکي يا ) الف(ر پاکت د-۳

قرار داده شده است بايد برطبق مناقصه  گزار در اختيار داوطلبان شرکت در مناقصهکه از طرف دستگاه  مناقصهاسناد و مدارک  : توجه
 به دستگاه) ب(و تنظيم شده و همراه ساير مدارک در خواستي در پاکت  ملها و مقررات تکميلو ساير دستورا لع مناقصهشرايط 
 .گزار تسليم گردد مناقصه 
 .مدارک شرکت در مناقصه بايد طبق شرح مندرج در شرايط عمومي مناقصه تهيه گردد  -

 :قرار داده شود عبارتند از ) ب(مدارک و اسناد  که بايد در پاکت  -۴
 ا.ا . فعاليت از بيمه مرکز  ج ر پروانه تصوي -۱-۴
 تصويرمصدق اساسنامه شرکت -۲-۴
 تصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي  -۳-۴
 ) .در صورتيکه شرکت تغييرات داشته باشد( زنامه رسمي تصوير آخرين آگهي تغييرات در رو -۴-۴
به تفکيک و مازندران در استان ه شده نفر بيم ۴۰۰۰بيش از  با اردادها  درمان تکميلي مشابهنمونه قر -۵-۴

 صادر شده برا  انجام قراردادتاييديه ها  
 )سوابق حسن انجام کار در شرايط برابر موجب اولويت خواهد شد ( و رضايت نامه کارفرمايان قبلي سوابق حسن انجام کار  -۶-۴
 . باشدامضاء و مهر شده  که  آدرس قانوني شرکت با شماره تلفن و فاکس -۷-۴
 ليست مراکز درماني و بيمارستانها  طرف قرارداد در استان مازندران به تفکيک هر شهر -۸-۴
مهر و امضاء  شرکت بيمهبرگه شرايط عمومي مناقصه  ونمونه قرارداد و برگ شرايط اختصاصي مناقصه که تمام صفحات توسط  -۹-۴

 .>> قرائت شد و مورد قبول است << عبارت  باشد با قيد شده
 .مي باشدمختار  يا قبول  پيشنهاد  در صورت تکميل نبودن يک يا چند مورد از اسناد فوق ، کارفرما در رد: بصره ت

 .کليه اسناد خواسته شده مي بايست برابر اصل شده و ارسال گردد :تذکر مهم *
 :قرار داده شود عبارتند از ) ج( اسناد و مدارکي که بايد در پاکت  -۵

 ۹تا  ۳شماره  ها  با عدد و حروف بصورت خوانا با امضاء مقام مجاز و مهر شرکت در فرم بايد قيمت پيشنهاد 
برا  تعيين برنده  مناقصه ارقامي که با حروف  .شده باشد تکميل  پيوستي با احتساب ماليات بر ارزش افزوده 

              . نوشته شود مالک عمل خواهد بود
 نام ونام خانوادگي                                                                                                                  

 مدير مسئول شرکت بيمه                                                                                                                
 مهر وامضا                                                                                                                        
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 معاونت توسعھ مدیریت و منابع 
در فرم ها  شرکت ها  بيمه  حق بيمه پيشنهاد  فقط بايد در فرم ها  پيوستي درج گردد و به هيچ وجه به حق بيمه اعالمي: توجه 

 . ترتيب اثر داده نخواهد شد 
 را بدون تغيير ،حذف و يا قرار دادن پيش شرط آن را تکميل ، تنظيم و مهر و امضاء مناقصه پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارک  -۶

   تشخيص و و امضاء نشده باشد پيشنهاد ناقص و مهر و اسناد چنانچه بعضي از اوراق . گزار تسليم نمايد مناقصه نموده و به دستگاه 
 .خواهد بود مناقصه  تعيين تکليف با کميسيون

ابهام ، خدشه و عيب و نقص بوده و قلم خوردگي  فاقدبايد از هر حيث کامل ، بدون قيد و شرط بوده و   مناقصهپيشنهاد ها   -۷
و  مناقصهيا ارائه پيشنهاد مشروط و مبهم و بر خالف شرايط  مناقصه در صورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدارک. نداشته باشد 

اقدامها  قانوني الزم در مورد آنان به  مناقصهن ويا نداشتن تضمين کافي آن پيشنهاد مردود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد و کميسي
 . عمل خواهد آورد  

 شرکت کننده  اهد که در شرايط عمومي و اختصاصي نوشته نشده استاسناد و مدارکي را مي خوگزار  مناقصه چنانچه دستگاه -۸
 . قرار دهد )  ب(پاکت نيز در  را آنها، بايد ضمن اعالم 

 مناقصهابهامي داشته باشند بايد پس از خريد اسناد و مدارک  مناقصهکه نسبت به مفهوم اسناد ومدارک  مناقصه گرانهر يک از  -۹
                                                                                                                  .اقصه گزار اطالع داده و تقاضا  توضيح کتبي يا شفاهي نمايد به دستگاه منمراتب را کتبا 

شرکت ها  خدمات بيمه ا  و  ،سرپرستي شرکت ها  بيمه استان مازندران و يا شعبه مرکز  شرکت بيمه در شهرستان بابل  -۱۰
حقوقي به ثبت رسيده اند و دارا  مجوز از بيمه مرکز  بصورت  که دفتر مرکز  آنها در بابل بوده وشرکت ها  کارگزار  بيمه 

 .ا مي باشند مي توانند در اين مناقصه شرکت نمايند .ا.ج 
 .بيمه شده را در استان دارا باشد )  هزار نفر چهار(  نفر   ۴۰۰۰ش از بايد دارا  سابقه قرارداد بيمه تکميلي بيو مجر  شرکت کننده : توجه 
در غير اينصورت تمامي شرکت کنندگان از يک شرکت بيمه مشابه از . نمايند  پيشنهاد ارائهفقط يک بايد شرکت ها  بيمه  -۱۱

 .مناقصه حذف خواهند شد 
بابل فاقد شعبه باشد شرکت بيمه موظف است در محل ستاد دانشگاه  در شهرستان استان مازندران شرکت بيمهسرپرستي  چنانچه -۱۲

 .جهت ارائه خدمات باجه مستقر نمايد 
شرکت بيمه موظف است حداقل يک نفر رابط در ستاد دانشگاه بصورت تمام وقت در ساعات ادار  جهت ارائه خدمات و  -۱۳

 .تسهيالت مستقر نمايد 
 حذف و اضافه نمودن اسناد مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها کتبا از سو  دستگاه  هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا  --۱۴

 مناقصه گزار اعالم و جزو مدارک پيمان منظور خواهد شد
اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضا  مهلت تسليم پيشنهاد ها برا  خود محفوظ  ،گزار حق تغيير مناقصه  -۱۵

ت شدگان ابالغ مي شود و در صورتي که پيشنهاد  قبل از ابالغ مراتب مذبور چنين مورد  پيش آيد مراتب به دعو اگر مي دارد و
 .و اصالح بسته پيشنهاد  خود را دارد استردادمناقصه گر حق تسليم شده باشد ، 

ادير با قيمتها باشد در اين صورت دستگاه تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقاز آنجا که ممکن است  - ۱۶ 
به تعويق اندازد ، به نحو  که آنان فرصت کافي برا   مناقصه گرانمي تواند مهلت دريافت پيشنهاد را با اعالم کتبي به  گزارمناقصه 

 .اصالح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند 
 نام ونام خانوادگي                                                                                                                 

 مدير مسئول شرکت بيمه                                                                                                                
 مهر وامضا                                                                                                                        
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 معاونت توسعھ مدیریت و منابع
 
ت فني روسا مسئوليت مدني حرفه ا  پزشکان و پيراپزشکان ، مسئولي بيمه ثالث و بدنه خودرو ، ، دارا  بيمه آتش سوز  دانشگاه -۱۷

 . مي باشد و مديران بيمارستان و مسوليت مديران دانشگاه
مي ... کارکنان دانشگاه به صورت اختيار  دارا  بيمه ثالث و بدنه خودرو ، آتش سوز  منازل مسکوني ، حوادث انفراد  و  -۱۸

 .باشند
 .يد خواهد شد بيمه نامه ها  غير درمان در طول سال و در سررسيد انقضا  بيمه نامه تمد -۱۹
 .ماهه پرداخت خواهد شد  ۳حق بيمه بيمه نامه ها  غير درمان و خودرو با مهلت پرداخت  -۲۰
در صورتيکه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده . پيشنهاد دهنده بايد با قيمت پيشنهاد  نسبت به انعقاد پيمان مبادرت نمايد  -۲۱

تضمين شرکت او در مناقصه بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع کارفرما ضبط مي شود و حق حاضر به انعقاد پيمان نشود در اينصورت 
نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و چنانچه او نيز با  توجه به موارد ياد شده باال حاضر به انعقاد و هيچگونه اعتراضي ندارد 

 . ود و مناقصه تجديد خواهد شد پيمان نشود تضمين شرکت او هم به نفع کارفرما ضبط مي ش
 .نفرات بعد  بالفاصله مسترد مي شود  مناقصهتضمين شرکت در  مناقصهپس از تعيين نفرات اول و دوم  -۲۲
کل قرارداد و پس از امضاء و از  % ۵به ماخذ  نفر اول تضمين برنده نفر دوم پس از تسليم ضمانتنامه بانکي حسن انجام تعهدات -۲۳

 .في مابين مسترد خواهد شد  ادمبادله قرارد
 .نفر اول پس از انعقاد قرارداد و ابالغ به پيمانکار ، با درخواست کتبي و  مسترد مي گردد شرکت در مناقصه تضمين -۲۴

 
 
    
 
 
 
 
                                                                     نام ونام خانوادگی                                                                                     گزار       مناقصهامضاء دستگاه          

 مدیر مسئول شرکت بیمه                    محمود حاجی احمدي                                                                دکتر        
 مهر وامضا                                                                                            اون توسعه مدیریت و منابعمع      
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