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  سمه تعالياب
  

  مجتمع بيمارستاني شهيدبهشتي شرايط مزايده واگذاري امور داروخانه
  

دانشـگاه علـوم   ،قانون برنامه چهارم توسعه 136قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي و معامالتي دولت و بند ب ماده  88به استناد ماده 
از  سـال  يـك به مـدت   شهيدبهشتي بيمارستاني مجتمع )يي وبستريسرپا(واگذاري امور داروخانه پزشكي كاشان در نظر دارد نسبت به

  .طريق مزايده و به شرح ذيل اقدام نمايد
تحويـل  ظـرف مـدت ده روز پـس ازانتشـارآگهي     و حداكثر بايستي مدارك مربوط به مزايده را در پاكت سربسته  گانپيشنهاد دهند -1

و رسـيد دريافـت    خرداد ، سـتاد مركـزي دانشـگاه نمـوده     15اشان ، ميدان به نشاني كدانشگاه علوم پزشكي كاشان  دبيرخانه مركزي 
  .ندنماي

به پيشنهادات مشروط ، مبهم ، فاقد تضمين و پيشنهاداتي كه بعد از آخرين مهلت تعيين شده رسيده باشد ترتيب اثر داده نخواهـد   -2
  .  شد 

  .رسيدخواهد شركت كنندگانبه اطالع  "زمان بازگشايي پاكات متعاقبا -3
سپرده شركت كنندگان به جز نفرات اول و دوم پس از اعالم نتيجه و سپرده نفر دوم پس از عقد قرارداد با نفر اول مسـترد خواهـد    -4

  . شد 
درصـورت دارابـودن شـرايط     در صورتيكه نفر اول برنده مزايده به هر دليل از عقد قرارداد منصرف گردد سپرده وي ضبط و نفر دوم -5

  . عنوان برنده مزايده اعالم خواهد شد  به الزم
  . در رد يا قبول پيشنهادات رسيده مختار است  مزايده كميسيون -6
  .به محل مراجعه نمايند 14لغايت  8شركت كنندگان مي توانند جهت بازديد و كسب اطالعات بيشتر در روزهاي كاري از ساعت  -7
  . مي باشد  دانشگاهركنان شاغل در داروخانه طبق نظر كا% 20به بكارگيري حداقل  موظفبرنده مزايده  -8

   .وازسرجمع مطالبات مستاجردرپايان هرماه كسرمي گردد حقوق ومزاياي اين افرادتوسط مركزدرماني پرداخت:تبصره 
حسـابهاي  فـيش واريـز بـه    / ، برنده مزايده موظف است تضمين معتبر به صورت ضمانتنامه بـانكي   تعهداتبه منظور حسن اجراي  -9

حداكثر ظرف يك هفته پس از اعالم دانشگاه و قبـل از انعقـاد قـرارداد    را قرارداد  موضوع مبلغ يكسال% 10سپرده اي دانشگاه ، معادل 
  .تحويل نمايد

بـه   كـافي  و پشتوانه علمي و فني و اعتبـاري واگذاري دانشگاه  به تاييدكميته شركت كنندگان در مزايده مي بايست از تمكن مالي -10
داروهـاي   و پزشـكي  تجهيـزات  براي گردش امور داروخانه برخوردار بوده تا وقفـه اي در تـامين  دانشگاه  20تاييدكميسيون قانوني ماده 

اقـالم فاقدكيفيت،فاقدليبل،خريدازچرخـه توزيـع     ناشـي از  بديهي است هـر نـوع ضـرر وزيـان وارده    . مورد نياز بيمارستان ايجاد نگردد 
 - نماينده معاونـت توسـعه دانشـگاه    شامل(دانشگاه نظارتكميته  تشخيصبنا به  وسايرمواردمشابه،يزات پزشكي، تجه و غيررسمي دارو

 -نماينـده رياسـت بيمارسـتان    -سرپرست اداره تجهيزات پزشـكي دانشـگاه   –داروسازناظربيمارستان  -نماينده معاونت غذاودارودانشگاه
   .طالبات برنده مزايده كسرخواهدشدنقدا وياازمحل م) نماينده دفترحقوقي دانشگاه

  
   :داروسازان واجد شرايط ذيل مي توانند متقاضي اجاره داروخانه باشند -11
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   .داشتن پروانه دائم داروسازي) 11-1
  . به نام متقاضيديگرهيچگونه مجوز تاسيس موسسه پزشكي  عدم صدور )11-2
خـود را در محـل داروخانـه بيمارسـتان تاسـيس نمايـد و ملـك داروخانـه         داروساز داراي مجوز تاسيس نيز مي توانـد داروخانـه    - 12

دانشگاه يكي از داروخانه هـاي دايـر در شهرسـتان محـل      20بيمارستان را اجاره نمايد و همچنين در صورت تشخيص كميسيون ماده 
  . محل داروخانه بيمارستان منتقل گردد  به پس از ابطال مجوز قبلي بيمارستان مي تواند

با استفاده از موارد مندرج  مزايده دانشگاهدر صورت وجود بيش از يك متقاضي با شرايط مساوي جهت انتخاب مستاجر كميسيون  -13
  . مي نمايد توسعه در خصوص تعيين برنده تصميم گيري مبرنامه سو 192در دستورالعمل آئين نامه اجرايي ماده 

  :تن شرايط ذيل اولويت دارندبا داشتعاوني هاي خدمات بهداشتي و درماني  -14
  نداشتن تعهد خدمات قانوني و خدمت نظام وظيفه براي هر يك از اعضاء )  14-1
  عدم صدور هيچگونه مجوز تاسيس موسسه پزشكي بنام متقاضي ) 14-2
  .سهام شركت مربوط به داروسازان باشد در اولويت واگذاري هستند% 51اعضا يا % 51درصورتي كه حداقل ) 14-3
  : مدارك مورد نياز جهت شركت در مزايده -15

بانك رفاه شعبه مركزي كاشان به نام دانشگاه علوم پزشكي  90673به شماره حساب  000/000/150فيش واريزي به مبلغ : پاكت الف 
   )ارايه ضمانت نامه بانكي معادل همين مبلغ بالمانع است(كاشان تحت عنوان سپرده شركت در مزايده

اساسـنامه شـركت و    ،در بيمارسـتان جنـرال    مـه كـاري  زوليت و مجوزهاي الزم ، سوابق و راايط مزايده ، تصوير پروانه فعشر: پاكت ب 
  و مشخصات اعضاء ) براي اشخاص حقوقي(تغييرات  آگهي آخرين

  پيوست بهمراه آناليزقيمت پيشنهادي) ج(فرم  مبلغ پيشنهادي طبق: پاكت ج 
  .مدارك بايد به مهر و امضاء مجاز شركت كننده در مزايده برسد الزم به ذكر است تمام اسناد و

  .نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معامالت دولتي باشندشركت كنندگان در مزايده  -16
و  )توسـعه  برنامـه سـوم   192موضوع مـاده  ( در مواردي كه ذكري به ميان نيامده است برابر مفاد آئين نامه واگذاري داروخانه ها  –17

  .رفتار خواهد شدسايرقوانين ومقررات جاري 
  .نده مزايده مي باشدرهزينه آگهي مزايده به دفعات بر عهده ب -18
بـه عهـده برنـده مزايـده خواهـد       بـه قراردادتعلـق بگيـرد   ) ماليات برارزش افزوده وغيره,بيمه,اعم ازماليات( كسورات قانوني چنانچه-19

  .مبلغ آن رادرقيمت پيشنهادي لحاظ نمايند,وضوع رادرنظرداشته ودرصورت تعلق كسوراتبودوشركت كنندگان بايداين م
  . خواهد شد تمديد كمتر باشد مزايده سه نفردر صورتي كه تعداد شركت كنندگان از  -20
 قراردادوسـايل ووي مكلف اسـت درپايـان   جلسه اي تحويل برنده مزايده خواهد شدوسايل و تجهيزات موجود طبق صورت امكانات ، -21

  .مذكوررابه طورسالم عودت نمايد
  .برنده مزايده حق واگذاري محل و موضوع قرارداد را تحت هيچ عنوان ندارد -22
  .باشد بيمارستانرياست  ساعات كار داروخانه بايد طبق نظر و هماهنگي -23
  .برنده مزايده حق تعطيل كردن داروخانه را بدون كسب مجوز از دانشگاه ندارد -24
و معاونـت غـذا وداروي دانشـگاه را     HISنرم افـزار   وتبادل اطالعات باداروخانه بايد به سيستم مكانيزه مجهز بوده و قابليت لينك  -25

  .داشته باشد و همواره آمار و اطالعات مورد نياز دانشگاه را تأمين نمايد
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  . گاه و بيمارستان مي باشد برنده مزايده متعهد به همكاري در اعالم گزارش به مسئولين دانش -26
تخـت   50،حـداقل بـه ازاء هـر    نيروهاي به كار گرفته شده توسط برنده مزايده بايـد ضـمن برخـورداري از تجربـه و تخصـص الزم      -27

نيروها پس از  بديهي است دانشگاه هيچگونه تعهد استخدامي درمورداين گونه.مورد تأييد دانشگاه باشند بيمارستاني يك نفرغيرداروسازو
  .اتمام  قرارداد شركت،نخواهدداشت

  .هزينه تعميرات اساسي محل به عهده دانشگاه و هزينه تعميرات جزئي به عهده برنده مزايده مي باشد -28
مه گر بـه  برابر تعرفه دولتي خواهد بود و ايشان مكلف به عقد قرارداد با سازمان هاي بيكليه خدمات ارائه شده توسط برنده مزايده  -29

  .طور مستقيم مي باشد
  .مي باشد طرفينهزينه انشعابات مستقل محل به عهده برنده مزايده و انشعابات مشترك در حد عرف به عهده  -30
حداقل زمان تهيه ودر صورت عدم تـامين ،دانشـگاه   در برنده مزايده مكلف است كليه اقالم داروئي و تجهيزات مصرفي مورد نياز را -31

  .محل مطالبات شركت كسر خواهد نموداز % 50به اضافه را هزينه آن نموده و الم مذكور اقدام قورد خريد اراسا درم
ماهـه و   6ارزش كل موجودي داروخانه اعم از دارو، ملزومات دارويي و لوازم و تجهيزات پزشكي و اقالم بهداشتي بـا تـاريخ اعتبـار     -32

نسـبت   بـه مركز درماني و مستاجر صورت برداري و ارزش ريالي آن بـه قيمـت روز محاسـبه و   باالتر با حضور نماينده كميته واگذاري ، 
بديهي است در پايان قرارداد نيز به همين روش .پرداخت مي شود طرف قراردادموجودي نحوه بازپرداخت با نظر كميته واگذاري توسط 

  .ي خواهد گرديدموجودي داروخانه با حضور نماينده كميته واگذاري تحويل مركز درمان
توافـق الزم  ) مـاه   6زيـر  ( و تاريخ نزديك )ماهه  3بيش از ميانگين مصرف (در صورت وجود اقالم مازاد و موجودي غير متعارف :تبصره

  .صورت مي گيرد و كارشناسي معاونت غذا و دارو در اين رابطه فصل الخطاب خواهد بود طرف قراردادبين بيمارستان و 
دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي در بخشها ، اتـاق عمـل و ريـز صورتحسـاب     ) عددي و ريالي( الي ناشي از كسورات كليه مبالغ ري -33

  . بيماران بعهده برنده مزايده مي باشد 
انجام تمهيدات الزم در جهت رفع نواقص تحويل دارو به بخشها و اتاق عمل و نيز تدوين برنامه هـاي الزم در جهـت پيشـگيري از     -34
  . كسورات دارويي و تجهيزات در بخشها و اتاق عمل بعهده برنده مزايده مي باشد  بروز
مـورد نيـاز بخشـها    ) كل ، ساولن ، باند ، پنبه و غيرهشامل گاز ، بتادين ، سرنگ ، ال( ليست كليه ملزومات پزشكي يك بار مصرف  -35

سئول داروخانه و مسئول امور مالي بيمارستان رسانده شـده و  به صورت هفتگي تنظيم و به امضا مسئول بخش ، مطبق پكيج استاندارد
  . در پايان ماه نسبت به كسر آن از سرجمع اجاره بها داروخانه بيمارستان اقدام خواهد شد 

دانشگاه متعهد مي شود پس از واريز وجوه اسناد پزشكي از سوي سازمانهاي بيمه گر ، نسبت به پرداخت مطالبـات برنـده مزايـده     -36
  . نمايداقدام 

رابر نرخ قرارداد تمديد خواهـد  و ب تا يكسال ديگردر صورت رضايت از نحوه عملكرد برنده مزايده ، قرارداد بصورت يكساله منعقد و  -37
  . شد
مـي  تعيـين   دانشگاهكه از سوي )كارشناسان دارويي وتجهيزات پزشكي(ان بيمارستانبرنده مزايده متعهد به همكاري كامل با ناظر -38
  . مي باشد ،دنگرد
 دانشـگاه غـذاو دارو  معاونـت يد نماينـده  يوي دارو وتجهيزات مصرفي خودرادر انبارهاي بيمارستان به تاپف است دلدادمكاربرنده قر -39

   .اي مدت حداقل سه ماه تامين نمايدرب
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ط بيمارستان در جهت تقويت ارائه خدمات جلسات ادواري ماهانه جهت هماهنگي با مسئولين ذيرببرنده مزايده متعهد به برگزاري  -40
  . دارويي مي باشد 

مبلغ درصورتي كه درطي مدت قرارداد بخش هاي جديد به بيمارستان اضافه شودياتعدادنسخ وتخت هاي بيمارستاني افزايش يابد، -41
  .مزايده به نسبت افزايش گردش مالي ايجادشده،افزايش خواهديافت قرارداد

داروخانه سرپايي بيمارستان در حال حاضر تنها طرف قرارداد با سازمان تامين اجتماعي مي باشد ، برنـده مزايـده    باتوجه به اينكه -42
  . مجاز خواهد بود نسبت به عقد قرارداد با ساير سازمانهاي بيمه و پايه و تكميلي اقدام نمايد 

در صورت پذيرش سازمان هاي بيمه مي تواند با معرفي حساب  فروش نقدي داروخانه سرپايي در اختيار برنده مزايده خواهد بود و -43
  . صورتحساب نسخه هاي سرپايي مستيماً به حساب برنده مزايده واريز گردد ،بانكي مخصوص حوزه

زشكي كه به منظور آموزش دانشجويان مقاطع مختلف گروه پزشكي مورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد بـا      پهزينه تجهيزات مصرفي  -44
وط و تائيد رياست و معاون آموزشي بيمارستان وتا سقف ريالي كه توسـط اعضـاي كميتـه واگـذاري     بمر يت مدير گروه آموزشدرخواس

  .از سوي دانشگاه پرداخت خواهد شد گرددمشخص مي 
جمـع آوري  نسبت بـه  ، متبوع ودارو وزارتپزشكي كل تجهيزات  اتبرنده مزايده موظف است درصورت اعالم فراخوان از طرف ادار -45

  .نمايد جايگزين با اقالم مناسب وموردتاييداقدام ودر اسرع وقت  اقالم اعالم شده،
  .باشدجريمه مي اخذ واردادگاه مجاز به لغو يكطرفه قرانشد ،ته نظارت رسيده باشديمبه تائيد كدرصورت بروز هرگونه تخلف كه  -46
 –ستاد مركزي دانشگاه  –ميدان پانزده خرداد  –كاشان : به نشاني  14/8/90كليه پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ -47

  . دبيرخانه مركزي ارسال شود 
  

  دكترمهردادحسين پور
  سرپرست مجتمع بيمارستاني شهيدبهشتي

  دكتر مهرداد فرزندي پور
  معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه

 
  

  

  دكتراحمدخورشيدي
  معاون غذاودارو دانشگاه
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  ) ج(فرم                                                                                                     

  پيشنهاد قيمت
  

به نمايندگي از  .......................................با كد ملي .................................فرزند  .......................................................................اينجانب 
و  ........................................................................نشانيو به  ............................داراي مجوز فعاليت به شماره  ......................................................

سرپايي (هاي شرايط مزايده واگذاري امور داروخانهبا اطالع كامل از .................................................شماره تماس 
را ماهيانه به عدد  خود كاشان، بدينوسيله پيشنهاد قيمت بهشتي ي شهيدبيمارستان مجتمع)وبستري

درضمن . ريال اعالم مي دارم  ......................................... ...................................................و به حروف  ريال ...................................................
  .هادي بشرح ذيل ميباشدآناليزقيمت پيشن

  
  مهر و امضا مجاز پيشنهاد دهنده                                                                                                                                        

  
  
  


