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 3زصفحه يك ا                   

 بيمه تكميلي كاركنان دانشگاه آزاداسالمي خراسان رضويعمومي  مناقصهشرايط عمومي 

حداکثر  متقاضیان شرکت در مناقصه باید برگ هاي پیشنهاد قیمت ) فرم هاي استعالم بهاء ( را به همراه سایر مدارک خواسته شده در دوپاکت دربسته

 به شرح ذیل تحویل اداره تدارکات نمایند:  61/61/6931تاپایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 

 ف تحويل داده شود.پاکت الف : مدارك زير بايستي در پاکت ال

ریال 111/111/011الف(ضمانت نامه معتبر بانكي یا چك رمزدار به در وجه دانشگاه آزاداسالمي مشهد بابت ضمانت شرکت درمناقصه به مبلغ-6

 )پانصد میلیون ریال معادل پنجاه میلیون تومان( .

بابت  6111314066636بانك ملي بنام دانشگاه آزاداسالمي مشهد با شناسه پرداخت  1619111911111الف( فیش واریزي به حساب شماره -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ریال)غیر قابل استرداد(                                                                                    111/011فروش اسناد مناقصه به مبلغ 

 . )همین برگ(الف( شرایط عمومي مناقصه که بایستي توسط متقاضي مهر وامضاء شده باشد-9

 الف( دو صفحه شامل تعهدات بیمه تكمیلي )صفحات دوم و سوم( بدون درج قیمت.-4

 مدارك زير بايستي در پاکت ب تحويل داده شود.پاکت ب : 

 )صفحه دوم و سوم(ب ( پیشنهاد قیمت  بر روي برگه هاي مخصوص مناقصه ارائه شده نوشته شود و مهر و امضاء شده باشد .  -6

 « مناقصه سایر شرایط شرکت در »  

در صورت انصراف برنده مناقصه کل مبلغ سپرده بابت هزینه هاي درج آگهي و خسارت واختالل در امر مناقصه به نفع دانشگاه ضبط -6

با نفر سوم قرارداد ونسبت به انعقاد قرارداد بانفر دوم اقدام خواهد شد ، چنانچه نفر دوم از انعقاد قرارداد منصرف شود سپرده وي ضبط و 

 منعقد خواهدشد و در مورد نفر سوم نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد .

 هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .و شرکت در مناقصه به منزله قبول کلیه شرایط فوق مي باشد . -2

 به مراجعه و انعقاد قرارداد اقدام نماید، ساعت پس از اعالم دانشگاه نسبت  24برنده مناقصه موظف خواهد بود ظرف -9

 دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار خواهد بود .-4

 کلیه اسناد وبرگه هاي مناقصه وازجمله این برگ باید توسط متقاضي مهر وامضاء شود . -0

 شود ترتیب اثرداده نخواهدشد.  مشروط و فاقد سپرده وپیشنهاداتي که بعد از تاریخ مقرر واصل –به پیشنهاد مبهم -1

 درصورت عدم تحویل فیش واریزي بابت ضمانت شرکت درمناقصه وفیش فروش اسناد مناقصه پیشنهاد رد خواهد شد . -7

 پس از بازگشایي پاکت الف و تائید صالحیت توسط دانشگاه ، پاکت ) ب ( بازگشائي خواهد شد . -1

و یا تصویر آن وبدون خط خوردگي فابل قبول است.لذا از تایپ مجددوارائه به شكل دیگر  پاسخ استعالم فقط برروي اسناداستعالم-3

 خودداري شود.درصورت نیاز به توضیحات غیرمشروط وفضاي بیشتر درجدول فوق، مطالب خود را ضمیمه فرمایید.

ط یا شرایطي در آن قیدشده باطل هیچ گونه شرط یا شرایطي ازجانب شرکت کنندگان موردقبول نمي باشد وپاسخ هایي که شر-61

 خواهندشد.

آیین نامه معامالت دانشگاه که درآن معامله 91پیشنهاددهنده با امضاي این برگه تعهد مي نماید، مشمول تبصره ماده -66

  باشد روسا،معاونین،اعضاي هیات علمي وکارکنان دانشگاه آزاداسالمي ومنسوبین درجه یك ودوآنها با دانشگاه ممنوع است، نمي

 شرکت کننده در مناقصهمهر امضاء نام و نام خانوادگي /                                                                         
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3از  2صفحه                             (جدول تعهدات بيمه تكميلي             ) 

 نوع پوشش بيمه ميزان تعهدات ساالنه هر نفر

ف
ردي

 

ريال00000000053  
) به  جراحی تخصصی و فوق تخصصی شامل: جراحی قلب و عروق، مغز و اعصاب،نخاع جبران هزينه هاي اعمال

، پيوند کليه و پيوند کبد، پيوند ريه، پيوند مغز واستخوان )دارو و لوازم پيوندي و ساير استثناء ديسك ستون فقرات( 
 ارتوپديخدمات(، گامانايف، جراحی فوق تخصصی 

1 

ريال10000000000  
و انواع سرطان، داروهاي تخصصی مربوط به شيمی  MSتاالسمی، هموفيلی، دياليز،  :بيماري هاي خاص )شامل

درمانی و عوارض آن در مراکز درمانی و داخل مطب به صورت سرپايی يا بستري شامل کليه هزينه ها)دارو و لوازم و 
 (ساير خدمات

2 

ريال00000000002  
 جبران هزينه هاي بستري )تشخيصی، درمان طبی، جراحی( در بيمارستان و مراکز جراحی محدود و انواع سنگ 

  شکن، آنژيوگرافی عروق قلب و يا ساير اعضاي بدن، ليزر ترابی ته چشم )سرپائی، بستري(، ناخنك چشم
5 

 ريال3000000000
،  IUI ،ITSC ،ZIFT ، GIFT شامل اعمال جراحی مرتبطپوشش هزينه هاي مربوط به درمان نازايی و ناباروري 

 سزارين و کورتاژ قانونی طبيعی يا، زايمان  IVF ميکرواينجکشن و
4 

 
ريال0000000053  

 

 

هزينه هاي پاراکلينيکی شامل: انواع سونوگرافی )داخل مطب و ساير مراکز( ماموگرافی، انواع اسکن، انواع سی تی 

، اکوکارديوگرافی، اسپيرومتري، استرس اکو، مانومتري، دانستيو  MRIاسکن، انواع اندوسکوپی، کولونوسکوپی، 
تست ورزش، تست آلرژي ، تست  ،ناخن، تمپانومتري متري، تست خواب، يدترابی، فتوتراپی يا نوردرمانی، جراحی 

تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه، آنژيوگرافی، راديوگرافی چشم، شنوايی سنجی، بينايی سنجی، 
هولتر مانيتورينگ، خدمات کاردرمانی و گفتار درمانی، کايروپراکتيك، ورزش درمانی، توپوگرافی، شارژ باطري قلب، 

شکستگی ها، گچ گيري، ختنه، بخيه، کرايوتراپی، اکسيزيون ليپوم، تخليه کيست و ليرز  ،يتورينگ باطري قلب مان

بيمارستان، توپوگرافی، انواع بيوپسی، آتل، پانسمان،  day care درمانی ) به جز زيبايی( خدمات اورژانس و خدمات
راديوگرافی، فيزيوتراپی، آزمايشات تشخيص شاالزيون، شستشوي و ساکشن گوش و جراحی هاي سرپايی انواع 

تست تنفسی ) UBT پزشکی، پاتولوژي يا آسيب شناسی، ژنتيك پزشکی،  نوار قلب، پاپ اسمير، تست غربالگري،
 (، هزينه اي پزشکی هسته اي، اوره

3 

 001110111داخل شهر 

 000110111خارج از شهر   
 هزينه انتقال بيمار با آمبوالنس داخل شهر
 هزينه انتقال بيمار با آمبوالنس خارج شهر

7 

ريال2300000000 ديوپتر به باال 5تامين هزينه هاي چشم پزشکی و رفع عيوب انکساري با ضعف    8 

ريال1000000000  
دنسی، خدمات دندانپزشکی شامل کشيدن، جرمگيري و بروساژ ، ترميم و پرکردن و درمان ريشه و روکش،  ارتو

ايمپلنتعصب کشی ،   
9 

ريال700000000  

نه دارو، هزي ( وروانپزشکی، فوق تخصصی، مشاوره تغذيهروان درمانی،  هزينه ويزيت پزشك )عمومی، تخصصی،
،  ( و دارو هاي اعصاب و روانانواع تزريقات ) اعم از پوستی، داخل مفصل و يا ضايعه و ساير موارد، سرم درمانی

دل داروهاي خارجی معااستفاده از براساس فهرست داروهاي مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بيمه گر اول و در موارد 
  هزينه داروي ايرانی 

10 

  نام و نام خانوادگي /مهر امضاء شرکت کننده در مناقصه 
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 3از  3صفحه                                                                                                                             توضيحات :

 لحاظ می گردد. 01/10/1598تاريخ اجراي قرارداد -1
 مدت اجراي قرارداد يك ساله می باشد.-2
و ساير واحد ها ، مراکز ، معاونت سما و  نمايندگی بيمه در دانشگاه مستقر خواهد بود.به منظور سرويس دهی به کارکنان واحد مشهد -5

 بيمارستان ها نيز مکانی جهت سرويس دهی به کارکنان، در اختيار شرکت بيمه قرار می دهند.
هزينه هاي پرداختی ويه حساب توسط بيمه انجام خواهد شد در غير اين صورت بيمه تکميلی باشند تس طرف  قرارداد  مراکز درمانی که -4

 روز پرداخت می گردد. 13در دانشگاه حداکثر ظرف مدت  مستقرپس از تحويل مدارك به نمايندگی بيمه 
 سال سن معادل ساير افراد پرداخت می شود. 00حق عضويت افراد باالي -3
 هد داشت.قرارداد مذکور دوره انتظار نخوا -0
تعداد نفرات واحد هاي دانشگاهی به تفکيك اعالم می شود و شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد با واحد مشهد با ساير واحد  -7

 هاي اعالم شده از طرف اين واحد قرارداد به صورت متمم منعقد نمايد.
 ل می باشند.نفر با احتساب افراد تحت تکف 2000تعداد متقاضيان واجد شرايط حدود -8
 سال می باشد. 40سال تا 53ميانگين متقاضيان حدود بين -9

کليه  ....................................................با کد ..............................................................................مدير نمايندگی بيمه ..............................................................................اينجانب
موارد مندرج در سه برگ شرايط عمومی مناقصه و تعهدات مربوط به بيمه تکميلی کارکنان دانشگاه آزاد 

با در نظر  اين نمايندگی اسالمی خراسان رضوي را مطالعه و مورد بررسی قرار داده و پيشنهاد قيمت نهايی

 ريال............................................................................به مبلغ ماهيانه نفردانشگاه به ازاي هر  ات اعالم شده توسط آنتعهد گرفتن

 می باشد و آمادگی خود را براي انعقاد قرارداد اعالم می نمايم.
 

 نام و نام خانوادگي /مهر امضاء شرکت کننده در مناقصه                                                                                                                

 

 


