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  )نوبت اول( فراخوان مناقصه عمومی

به  کارکنان دانشگاه صنعتی ارومیه بیمه گروهی مازاد درماننظر دارد مناقصه عمومی  دانشگاه صنعتی ارومیه در
  .را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید  200979036000001شماره

  
انجام خواهد شد و الزم است www.setadiran.irبھ آدرس ) ستاد  (کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت 

ام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت ن
  . مناقصه محقق سازند 

  
  .باشدمی 20/05/97تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

  
سه روز  19تا ساعت  21/05/97مورخشنبه یکصبح روز  8توانند از ساعت  گران می مناقصه: از سایت مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

  .مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند) ستاد(به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  23/05/97مورخشنبه 
  

  03/06/97تاریخ  شنبهروز 00/14ساعت تا : مهلت زمانی ارائه پیشنهاد 
  

  04/06/97تاریخ  یکشنبهروز   00/12ساعت : زمان بازگشایی پاکت ها 
  

  .تماس حاصل فرمایید  09196324942و یا  044-31980220شماره تلفن : اطالعات تماس با دستگاه مناقصه گزار 
  
  .هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است * 
  
اه م 3هاي بانکی باید حداقل  مدت اعتبار تضمین(نامه بانکی  سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت:مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

به شماره حساب ریال 000/000/200 چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ ،)ها باشد پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد
ورت از دور مناقصه حذف در غیر اینص، و ارائه اصل فیش بانکی صنعتی ارومیهبه نام سپرده دانشگاه ملی ایرانبانک  0200614149008

  .خواهید شد
گر، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و  مناقصه:تذکر مهم

بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت  هاي الف، ب و ج را می گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت مناقصه
  .تحویل نمایند صنعتی ارومیهبه دبیرخانه مرکزي دانشگاه 03/06/97 تاریخ  14
  

  نفر 227حدوداً : تعداد کارکنان 
  نفر 560حدوداً  : تعداد کل به همراه اعضاء خانواده 

  57الی  30حدوداً : میانگین سنی 
  88969737و  85193768 :دفتر ثبت نام .  02141934اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام عضویت در سامانه مرکز تماس 

مناقصه و کامل وي از موضوع  آگاهی و شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت از سوي بیمه گر به معنی رویت*
  .باشدمشخصات و مقتضیات آن می
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:شرایط مناقصه   

که توسط بیمه گزاران قبلی تأیید  بیمه گر کاري و تخصصی هاي موید توانمندي مدارك و مستندات که ارسال - 1
قراردادهاي منعقد شده با ارگان ها ، (  موضوع مناقصهبه  فعالیت مربوطسوابقرزومه فنی و همچنین و شده باشد

  . )موسسات و شرکت هاي دولتی در سنوات گذشته

در این مناقصه  شرکتیید آن أو مورد تتوانمند  ،بومی  تنها یک نمایندگیبایستمیاز هر شرکت بیمه صرفاً  - 2
شرکت نماید و در صورت عدم رعایت این شرط پاکتهاي هیچ یک از نمایندگی هاي آن شرکت بازگشایی نخواهد 

  .شد

  .اجازه شرکت در مناقصه را نخواهند داشت  هاي بیمه کارگزاري - 3

قرارداد و جمع آوري  یک نفر کارشناس براي اجراي مفاد می بایست حداقل یک روز در هفته ،بیمه گر برنده  - 4
.  فاکتورهاي هزینه و پاسخگویی به سواالت کارکنان در محل دانشگاه در ساعات اداري با هزینه خود اختصاص دهد

اعالم  )ب( در پاکت  که کارشناس مربوطه میتواند در دانشگاه حضور یابد را ساعاتیلذا شرکت کنندگان کتباً تعداد 
  .دننمای

در صورت استقرار یک نفر نماینده در محل دانشگاه براي اجراي قرارداد و  اصلی خود شرکتهاي بیمه :تبصره 
  .رعایت سایر بندهاي آن می توانند در مناقصه شرکت نمایند 

شرکت بیمه اصلی نیز تأیید و توسط  قرارداد عالوه بر خود نمایندگی می بایستدر صورت برنده شدن نمایندگی  - 5
در غیر اینصورت سپرده شرکت در مناقصه به نفع دانشگاه ضبط خواهد . مهر و امضاء نماید را تضمین و تکلیه تعهدا

  . شد و امکان هیچ گونه اعتراض یا ادعایی نخواهد بود 

پرداخت فاکتورهاي هزینه کارکنان دانشگاه و تسویه حساب با بیمارستان ها و خود شرکت  بایستنمیبیمه گر  - 6
گان براي بیمه اصلی را منوط به تسویه حساب ماهانه از دانشگاه نماید و از این بابت خللی در پذیرش بیمه شد

  .نیاید بوجود ... بستري و 

رکنان به پزشکان معتمد جهت تأیید فاکتورهاي هزینه بیمه گر باید شرایطی را فراهم نماید که مراجعه کا -٧
  .و عینک بدون نوبت و اخذ هزینه باشد  دندانپزشکی
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د رموایشان  کسب کنند پاکت قیمت این مناقصه را امتیاز کیفی 60فقط مناقصه گرهایی که بتوانند  - 8
  . بازگشایی قرار خواهد گرفت 

مسترد ، ضمانتنامه شرکت کنندگان در مناقصه به استثناء برنده اول و دوم بعد از مشخص شدن برنده مناقصه - 9
مناقصه  سپرده شرکت در مناقصه برنده اول در صورتی که ظرف مدت یک هفته پس از اعالم نتیجه. خواهد شد

دانشگاه ضبط حاضر به تسلیم تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار و تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد به نفع 
سپرده شرکت در مناقصه برنده دوم مناقصه حداکثر ظرف مدت یک ماه به وي مسترد می شود مگر . خواهد شد 

در صورت استنکاف . اینکه در این مدت براي انجام معامله یا تنظیم قرارداد پیشنهاد کتبی دانشگاه به وي ابالغ شود
  .   به نفع دانشگاه ضبط می شود نیز  ایشانسپرده ، برنده دوم از انجام معامله 

  
  .امضا گردد  مهر و اسناد مناقصه توسط صاحبان امضاي مجاز باید -10

مهر و امضاي تمام صفحات اسناد و شرایط مناقصه و برگه پیشنهاد قیمت الزم بوده و به منزله قبول مفاد آن  -11
  .نشود امضا استفاده  و امضاي مدارك باید اصل باشد و از مهر می باشد

  :مدارك الزم براي شرکت در مناقصه 

هاي بانکی باید  مدت اعتبار تضمین(نامه بانکی  سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت: مدارك پاکت الف  - 1
چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ  ،)ها باشد ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد 3حداقل 

و  صنعتی ارومیهبه نام سپرده دانشگاه  ملی ایرانبانک  0200614149008حساب  به شماره ریال 000/000/200
  .بازگشایی نخواهد شد گري مناقصهبدون سپرده ، سایر پاکتهاکه دنتوجه داشته باش. ارائه اصل فیش بانکی

  : مدارك پاکت ب  -2

مستندات که موید توانمندي هاي کاري و تخصصی بیمه گر که توسط بیمه گزاران قبلی تأیید شده مدارك و * 
قراردادهاي منعقد شده با ارگان ها ، (  موضوع مناقصهفعالیت مربوط به  سوابقباشد و همچنین رزومه فنی و 

  ) .موسسات و شرکت هاي دولتی در سنوات گذشته

  هزینه دندانپزشکی و عینک  نحوه و پروسه پرداخت فاکتورهاي* 

  نامه تاییدیه شرکت در مناقصه از مدیریت یا سرپرستی استان* 

  حضور کارشناس بیمه در دانشگاه ساعاتاعالم تعداد * 

  اعالم مدت زمان پرداخت فاکتورهاي هزینه *

  کپی برابر اصل شماره اقتصادي شرکت و کدپستی شرکت  ئهارا* 
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  نمایندگی ارائه کپی برابر اصل پروانه* 

  )پشت و رو ( ارائه کپی برابر اصل کارت ملی دارندگان امضاي مجاز *

بصورت مکتوب ارسال ) ب  (در صورت ارائه هرگونه تعهدات اضافی از سوي آن بیمه گر محترم در پاکت* 
بیمه گر بصورت رایگان ارائه  می باشد که توسط 7منظور از خدمات اضافی ، خدمات خارج از جدول صفحه (.گردد

  .)می گردد 

  :مدارك پاکت ج  -3

  تکمیل برگ پیشنهاد قیمت

بصورت مهر و موم شده به دبیرخانه دانشگاه واقع در جاده بند در سامانه، بعد از بارگذاري بایست می کلیه پاکتها
از  مناقصه گر مربوطه غیر اینصورت در. یه تحویل گردد و رسید دریافت شوددانشگاه صنعتی اروم 2باالتر از گلشهر 

  .شد  خواهددور مناقصه حذف 

براي دانشگاه  يتکلیف و سلب اختیارایجاد ننمودهو  براي شرکت کننده ی راحق ، شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد
ئین نامه و دانشگاه صنعتی ارومیه مجاز می باشد در چارچوب و ضوابط مقرر در آ ایجاد نخواهد نمودصنعتی ارومیه 

  .انجام دهد  را مالی و معامالتی دانشگاه اقدامات الزم

سایر شروطی که در اسناد مناقصه ذکر نشده تابع آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه و شرایط ومقررات جاري کشور 
  .خواهد بود 

طور کامل اطالع دارد و نسبت بیمه گر اقرار می نماید که تمامی موارد فوق را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن به 
  .به اجراي هر کدام از تعهدات خود نمی تواند به عذر عدم اطالع استناد نماید 

  آدرس شرکت                                            کدپستی                                 شماره تماس ثابت

  شماره همراه مدیرعامل شرکت                       

موارد درخواست شده به طور کامل تکمیل گردد و مناقصه گر مسئولیت هرگونه عدم شناسایی محل و عدم دریافت 
  .مکاتبات را برعهده می گیرد لذا مکاتبات به نشانی مذکور ابالغ شده تلقی خواهد شد 

  

  

  مهرو امضاي صاحبان امضاي مجاز
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  97بیمه گروهی مازاد درمان کارکنان دانشگاه صنعتی ارومیه سال  فرم پیشنهاد قیمت مناقصه

  ----------------------- شرکت  ------------------بعنوان  -------------------- اینجانب 

  ----------- کد  --------------- نمایندگی بیمه  ------------------- اینجانب 

مطالعه و قبول آن و بدون قید و شرط و اطالع از کلیه موارد قانونی ، مبلغ با توجه به شرایط مندرج در اسناد و 
  :پیشنهادي را به شرح ذیل اعالم می نمایم و ادعایی بر افزایش قیمت نخواهم داشت 

  : قیمت طرح اول 

  ریال --------------------------- به عدد  )10%حق  بیمه ماهیانه هر نفر با فرانشیز (مبلغ پیشنهادي 

  ریال ------------------------- به حروف ) 10%حق  بیمه ماهیانه هر نفر با فرانشیز (مبلغ پیشنهادي 

  : قیمت طرح دوم 

  ریال --------------------------- به عدد ) 10%حق  بیمه ماهیانه هر نفر با فرانشیز (مبلغ پیشنهادي 

  ریال ------------------------- به حروف ) 10%حق  بیمه ماهیانه هر نفر با فرانشیز (مبلغ پیشنهادي 

  : قیمت طرح سوم 

  ریال --------------------------- به عدد ) 10%حق  بیمه ماهیانه هر نفر با فرانشیز (مبلغ پیشنهادي 

  ریال ------------------------- به حروف ) 10%حق  بیمه ماهیانه هر نفر با فرانشیز (مبلغ پیشنهادي 

  .مغایرتمبلغ پیشنهادي عددي با حروفی مالك عمل مبلغ حروفی خواهد بود درصورت 

و یا پس از موعد مقرر ارائه گردد، ، ابهام و یا مخدوش باشد پیشنهادهایی که داراي الك گرفتگی، خط خوردگی
  .ترتیب اثر داده نخواهد شد

  

  تاریخ و مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز
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ف
دی

  ١طرح شماره   توضیحات   
 )بھ لایر براي ھرنفر (

  ٢طرح شماره 
 )بھ لایر براي ھرنفر (

  ٣طرح شماره 
 )بھ لایر براي ھرنفر (

١ 

شیمی درمانی  -جراحی ، بستري هزینه هاي- )جراحی عمومی ( بیمارستانی  هايهزینه
آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن در بیمارستان و  -رادیوتراپی - )بستري و سرپایی(

به جراحی  Day Care اعمال جراحی: تبصره  Day Careمراکز جراحی محدود و 
هایی اطالق می شود که مدت زمان مورد نیاز براي مراقبت هاي بعداز عمل در مراکز 

سال دربیمارستانها به 70سال وباالتراز7هزینههمراه افرادزیر.زباشددرمانی،کمترازیک رو
  جز زایمان

٠٠٠/٠٠٠/١۵٠٠٠/٠٠٠/١ ٠۵٠٠٠/٠٠٠/١ ٠۵٠ 

٢ 
مغز و  –هزینه اعمال جراحی اصلی  - ) شش عمل اصلی ( جراحی هاي تخصصی 

 –پیوند ریه –گامانایف قلب ) به استثناي دیسک ستون فقرات( اعصاب مرکزي و نخاع 
  ) 1با احتساب بند ( پیوند مغز استخوان و جراحی سرطان  –پیوند کلیه  –پیوند کبد 

٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠ ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠ ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠ 

  ٠٠٠/٠٠٠/٣۵  ٠٠٠/٠٠٠/٣۵ ٠٠٠/٠٠٠/٣٠ هزینه زایمان طبیعی و عمل سزارین  ٣

۴ 
انواع آندوسکوپی  –انواع اسکن  –ماموگرافی  –سونوگرافی انواع : شامل  1 پاراکلینیکی

بجز چشم (انواع آنژیوگرافی  –انسیتومتري–استرس اکو  –کوکاردیوگرافی ا–ام آراي  –
  ) وقلب 

٠٠٠/٠٠٠/١٢  ٠٠٠/٠٠٠/١٢ ٠٠٠/٠٠٠/١٢  

۵ 

تست  –تست آلرژي  –هزینه هاي مربوط به تست ورزش : شامل  2پاراکلینیکی 
نوارعصب  –) سیستومتري یاسیستوگرام PFT(نوارعضله  –)اسپیرومتري (تنفسی 

)EMG (–  نوار مغز)NCV (– نوارمثانه )(EEG–  بینایی سنجی  –شنوایی سنجی -  
  آنژیوگرافی چشم و هولترمانیتورینگ قلب

٠٠٠/٠٠٠/۶ ٠٠٠/٠٠٠/۶ ٠٠٠/٠٠٠/۶ 

۶ 
بخیه  –ختنه  –گچ گیري  –شکستگی و دررفتگی : جراحی هاي مجاز سرپایی شامل 

به استثناي ( تخلیه کیست و لیزر درمانی  –بیوپسی  –اکسیزیون لیپوم  –کرایوتراپی  –
 )رفع عیوب انکساري دید چشم 

٠٠٠/٠٠٠/۶ ٠٠٠/٠٠٠/۶ ٠٠٠/٠٠٠/۶ 

٧  

هزینه هاي آمبوالنس داخل شهر و سایر فوریت هاي پزشکی مشروط به بستري شدن 
درمانی  –به سایر مراکز تشخیصی  بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار

 طبق دستور پزشک معالج

٠٠٠/٨٠٠  
 

٠٠٠/٨٠٠  
 

٠٠٠/٨٠٠  
 

٨  
هزینه هاي آمبوالنس خارج شهر و سایر فوریت هاي پزشکی مشروط به بستري شدن 

درمانی  –بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی 
 طبق دستور پزشک معالج

٠٠٠/٣٠٠/١  ٠٠٠/٣٠٠/١  ٠٠٠/٣٠٠/١  

٩  

ارتودنسی ، ایمپلنت ، دست دندان و روکش ، جرمگیري :شامل  هزینه هاي دندانپزشکی
  .، ترمیم ، بروساژ ، درمان ریشه ، کشیدن و پرکردن 

هزینه هاي دندانپزشکی براساس تعرفه اي محاسبه می شود که سالیانه سندیکاي بیمه 
 . گران ایران با هماهنگی شرکت بیمه تنظیم و به شرکت هاي بیمه ابالغ می کند

٠٠٠/٠٠٠/١۵  ٠٠٠/٠٠٠/١۵  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠  

  ٠٠٠/٠٠٠/٣  ٠٠٠/٠٠٠/٣  ٠٠٠/٠٠٠/٣  سمعك گوش راست و چپ  ١٠
  ٠٠٠/٠٠٠/۴  ٠٠٠/٠٠٠/٣ ٠٠٠/٠٠٠/٢  ، عدسي انواع لنز ، عینك  ١١

ھزینھ ھاي تشخیصي ، درماني و دارویي ( ھزینھ ھاي درمان نازایي و ناباروري   ١٢
  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠ مرتبط   GIFT  ،ZIFT  ،IUI ، میكرواینجكشن و  IVFو اعمال جراحي ) 

١٣  
شامل آزمایش ھای تشخیص پزشکی ) بغیر از چکاب ( ھزینھ خدمات آزمایشگاھی 

نوارقلب و  –انواع رادیوگرافی  –ژنتیک پزشکی  –آسیب شناسی  –پاتولوژی  –
  فیزیوتراپی

٠٠٠/٠٠٠/۵  ٠٠٠/٠٠٠/١  ٠٠٠/٠٠٠/١٠۵  

١۴  
، خدمات اورژانس در موارد غیربستري و ) طبق تعرفه وزارت بهداشت ( انواع ویزیت 

 ٠٠٠/٠٠٠/۴ ) صرفا مازاد بر سهم بیمه گر اول ( دارو بر اساس فهرست داروهاي مجاز کشور 
٠٠٠/٠٠٠/۵  ٠٠٠/٠٠٠/۵  

١۵ 

لیزیک چشم راست و جبران هزینه هاي جراحی مربوط به رفع عیوب انکساري چشم در 
مواردي که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی دوربینی آستیگمات 

نزدیک بینی یا دوربینی به عالوه درجه ( یا با جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم 
 .دیوپتر یا بیشتر باشد  3) نصف آستیگمات

٠٠٠/۵٠٠٠/٠٠٠/١٠ ٠٠٠/٠٠٠/١٠ ٠٠/٧ 

١۶  

لیزیک چشم چپ و جبران هزینه هاي جراحی مربوط به رفع عیوب انکساري چشم در 
مواردي که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی دوربینی آستیگمات 

درجه نزدیک بینی یا دوربینی به عالوه ( قدر مطلق نقص بینایی هر چشم  یا با جمع
 .دیوپتر یا بیشتر باشد  3) نصف آستیگمات

٠٠٠/۵٠٠٠/٠٠٠/١٠ ٠٠٠/٠٠٠/١٠ ٠٠/٧ 

ام اس و  –شیمی درمانی  –صعب العالج ھزینھ ھاي دارویي و درماني بیماران   ١٧
  بیماریھای خاص 

٠٠٠/٠٠٠  ٠/۵٠٠٠/٠٠٠  ٠/۶۵  



   

٧ 
 

  

  

 جدول امتیاز دهی کیفی

    

 

 

 

 

 

 

رایگان ارائه     مه گر بصورت می باشد که توسط بی 7منظور از خدمات اضافی ، خدمات خارج از جدول صفحه * 
.گردد می  

 

 ردیف شرح امتیاز
 1 حجم قراردادهاي قبلی مربوط به موضوع مناقصه 15
 2 سابقه همکاري با دانشگاهها 10
بیمه  مستنداتموید توانمندي هاي کاري وتخصصیو مداركو رزومه فنی 20

شده باشد موردتأیید توسط بیمه گزاران قبلی گر که  
3 

 4 *خدمات اضافی 15
استقرار ساعاتتعداد  نماینده بیمه  10  5 
 6 مدت زمان پرداخت فاکتورهاي هزینه کارکنان 15
 7 پروسه و نحوه پرداخت فاکتورهاي هزینه دندان و عینک کارکنان 15

 8 جمع امتیاز 100


