
  

 ترویج هدف با دولت گري تصدي کاهش و سازي بهینه و درمانی بهداشتی خدمات ارائه در دولتی غیر بخش مشارکت توسعه منظور به
 ارائه و داروئی رسانی خدمات وضعیت بهبود جهت در دارد نظر در بیمارستان شهداي آبیک  مردمی هاي سرمایه از استفاده و تعاون فرهنگ
 حقیقی افراد به مزایده انجام طریق از مدیریتی وواگذاري محل اجاره بصورت را بیمارستان شهداي آبیک  داروخانه محل در دارویی خدمات
 : نماید واگذار ذیل شرایط برابر شرایط واجد

 :موضوع 1-

 بیمارستان داروخانه محل در سرپایی داروئی خدمات ارائه به منظورداراي امکانات : آب وبرق وگاز و تلفن وقفسه بندي شده ؛  محل اجاره
 شهداي آبیک

 :مدت 2-

 .  بود خواهد ماه )  12یکسال ( بمدت 30/9/97لغایت 01/10/96تاریخ از

  :داروخانه اجاره متقاضیان شرایط 3-

واجدین شرایط از لیست داروسازان متقاضی تاسیس داروخانه که در سایت معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین اسامی 
  با شرایط ذیل مورد تائید وانتخاب قرار خواهد گرفت: (استان قزوین )ثبت شده باشد وداروسازان موسس ومتقاضی

v داروسازي دائم پروانه رايدا 

v خود مجوز ابتدا ؛داروخانه مزایده در شدن برنده از پس تواند می نیز تاسیس مجوز داراي داروساز 20 ماده کمیسیون تصویب صورت در 
 .گیرد بعهده را داروخانه مدیریت سپس و ابطال بلیق محل در را

 مزایده:  شرایط سایر

 . ندارد را غیر به محل واگذاري حق عنوان هیچ تحت مزایده برنده 4-

 کمبود خصوص درنماید و  تامین را سرپایی بیماران نیاز مورد بهداشتی لوازم و مصرفی پزشکی ملزومات و دارو است مکلف مزایده برنده 5-
 .بود خواهد پاسخگو قانونی مراجع برابر در.) باشد فراگیر بصورت کمبود که مواردي جز به(  دارویی اقالم



 بود خواهد 24الی  7:30از ساعت  داروخانه کار ساعت 6-

 . باشد می مزایده برنده عهده به قانونی کسورات کلیۀ 7-

 موجب امر این چنانچه ، آن رعایت عدم صورت ودر ندارد گذار مزایده مرجع از مجوز کسب بدون را داروخانه کردن تعطیل حق مزایده برنده 8-
 .نماید اخذ برنده مطالبات از را مربوطه خسارات و فسخ جانبه یک بطور را قرارداد تواند می گذار مزایده گردد دارویی خدمات ارائه در اختالل

 .نماید تامین را بیمارستان مدیریت نیاز مورد اطالعات و آمار است مکلف مزایده برنده 9-

 . باشد می مزایده برنده بعهده ها بیمه دارویی کسورات 10-

 است الزامی مزایده برنده توسط پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت مقررات و قوانین کلیه رعایت 11-

 باشند می مرکز بر حاکم ضوابط و اسالمی و اخالقی مقررات رعایت به ملزم وي امر تحت کارکنان کلیه و مزایده برنده 12-

 گذار مزایده تاییددستگاه به و بوده رسانی دارو امرخدمات در الزم تجربه و تخصص داراي باید مزایده برنده توسط شده بکارگیري نیروهاي 13-
 .برسند

 نماید تامین ضوابط و قوانین به توجه با را داروخانه نوبت هر در شاغل فنی مسئولین بایستی می مزایده برنده14-

 گذار مزایده با... و استخدامی مالی وو حقوقی نظر از اي رابطه هیچگونه و بوده مزایده برنده مسئولیت تحت ، شده بکارگیري نیروهاي 15-
 .ندارند

 .بود خواهد مزایده برنده عهده به شده بکارگیري نیروهاي وعملکرد خدمات ارائه مدیریت، ازاجراي ناشی کیفري و حقوقی ، اداري مسئولیت 16-

 . می آید وارد مراجعین یا و گذار مزایده کارکنان یا گذار مزایده به وي کارکنان و او جانب از که است خسارتی جبران مسئول مزایده برنده 17-

 یکماه از پس موضوع ادامه صورت در و کتبی اخطار ابالغ ضمن میتواند گذار مزایده قرارداد این بندهاي از یک هر اجراي عدم صورت در 18-
 .نماید اقدام یکجانبه بطور قرارداد فسخ به نسبتپس از ضبط کلیه تضامین 

 . تعیین می گردد دانشگاه مهندسی و فنی دفتر نظر طبق جزیی هاي هزینه و اساسی تعمیرات هاي هزینهپرداخت  19-

 .باشد می مستقیم بطور گر بیمه هاي سازمان با قرارداد عقد به مکلف سرپایی دارویی خدمات ارائه خصوص در مزایده برنده 20-

 این در مزایده برنده الفسخ حین یا و مدت پایان در و نگردیده پرداخت گذار مزایده به سرقفلی بابت مزایده برنده سوي از وجهی هیچگونه 21-
 . داشت نخواهد حقی خصوص

 است مزایده برنده عهده بر دارو بر نظارت مقررات رعایت 22-



 به و سایر نهادهاي نظارتی ؛درمانی و داروئی و بهداشتی و...  حقوقی مسائل ، تعزیرات ، پزشکی نظاممربوط به   مسائل کلیه مسئولیت 23-
 . ندارد مسئولیتی هیچگونه گذار مزایده حیث این از باشد می مزایده برنده عهده

 .بود خواهد دولتی تعرفه براساس مزایده برنده توسط شده ارائه خدمات 24-

 مبلغ به معتبر تضمین فقره یک بابت این از و نماید اقدام محل تحویل و تخلیه به نسبت است مکلف مزایده برنده ، اجاره مدت پایان در 25-
 به وسایل کلیه تحویل و تخلیه از پس الفسخ حین یا قرارداد مدت پایان در که اخذ مزایده برنده از (ششصد میلیون ریال )ریال . 600000000

 .گردد می مسترد وي

 . باشد می گذار مزایده بعهده گاز و برق و آب هزینه 26-

  توسط مزایده گذار در اختیار داروخانه قرار می گیرد و کلیه هزینه ها و مسئولیت آن به عهده برنده مزایده خواهد بود. تلفنیک خط  27-

عهده برنده پرداخت حقوق و مزایاي قانونی ؛حق بیمه و مالیات بردرآمد کلیه پرسنل به کارگرفته شده در داروخانه مطابق قانون کار بر  28-
 مزایده بوده و مکلف به ارائه تسویه حساب الزم از پرسنل تحت پوشش و سازمانهاي مربوطه در پایان قرارداد خواهد بود.

 . باشد می مزایده برنده عهده به ها دستورالعمل برابر فرم لباس تامین و تهیه 29-

 باشد می دهمزای برنده عهده به ذهاب و ایاب سرویس و غذا تامین و تهیه 30-

 در 1337 دیماه مصوب دولت کارکنان مداخله منع قانون و اساسی قانون 141 اصل مشمول که نماید می اعتراف و اقرار مزایده برنده 31-
 حسن سپرده و گردیده فسخ قرارداد اینصورت غیر در نماید می خودداري آنان نمودن ذینفع و سهیم از قرارداد پایان تا و نبوده دولتی معامالت

 .گردد می ضبط دولت نفع به کار انجام

 . باشد می مزایده برنده عهده به کار محل ایمنی نکات رعایت و تحویلی وسایل کلیه نگهداري و حراست ، حفظ 32-

 به مربوط قوانین همچنین و فنی حفاظت و اجتماعی هاي بیمه و کار به مربوط ومقررات قوانین جمیع از که کند می تائید قرارداد طرف 33-
 متوجه الذکر فوق ومقررات قوانین اجراي عدم مسئولیت حال هر در کند رعایت را آنها همه است ومتعهد بوده مطلع کامال وعوارض مالیاتها
 .بود نخواهد کننده واگذار

 دریافتاز امور قرارداد هاي شبکه بهداشت و درمان   را شرایط برگ نظر مورد محل از بازدید ضمن بایستی می مزایده در کنندگان شرکت 34-
بابت  صد میلیون ریال )یک(ریال 100000000مبلغ بهفیش واریزي  انضمام بهو مدارك سایر با همراه برگه استعالم و قرارداد ؛ امضاء از پس و

 تا حداکثر و گذاشته ذیل شرح به شده مهر و الك هاي پاکت در حروف و عدد ذکر با را خود ماهانه پیشنهادي مبلغضمانت شرکت در مزایده و 
 . دارند دریافت رسید و نمودهحراست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک  تحویل10/96/ 02ه مورخ اداري وقت پایان

 

 



  : ارائه جهت الزم مدارك 35-

  :الف پاکت

 مرتبط و معتبر داروسازي دائم پروانه فتوکپی -

 وظیفه نظام خدمت پایان و انسانی نیروي طرح پایان فتوکپی -

  کارکنان مداخله منع قانون شمول عدم شده تکمیل فرم -

  کپی مدرك دکتري داروسازي -

 تصویر بیمه مسئولیت مدنی -

بانک ملی به نام  2177763307007به شماره حساب  ریال ( یکصد میلیون ریال ) 100000000به مبلغ  مزایده در شرکت تضمینواریز مبلغ  -
   .و یا ارئه ضمانت نامه بانکی معتبر به همین میزان مبلغ و ارئه فیش واریزيبیمارستان شهداي آبیک 

  صفحات قرارداد .ارت ((خوانده شد و مورد تائید است )) در تمامی قرارداد امضاء شده و قید عب -

 :ب پاکت

 )باشد می برنده هر به اعالم تاریخ از روز 30 قیمت پیشنهاد اعتبار مدت( مجزا بصورت ها داروخانه محل اجاره جهت ماهانه پیشنهادي قیمت -

 ب پاکت و حذف کنندگان شرکت لیست از مذکور شرکت کننده باشد ناقص الف پاکت در کنندگان شرکت مدارك چنانچه: تبصره
 .گردید نخواهد بازگشایی

 و باز اعضاءکمیسیون حضور باشبکه بهداشت و درمان آبیک  درمحل 10/96/ 04روز صبح  9ساعت در رسیده پیشنهادات و پاکات کلیه 36-
 .گردید خواهد قرائت

 . شد نخواهد داده اثري ترتیب برسد مقرر موعد از بعد که پیشنهاداتی وتضمین در مزایده  سپرده فاقد و مخدوش مبهم پیشنهادات به 40-

 600000000تضمین قرارداد به مبلغ  نامه ضمانت سپردن و قرارداد انعقاد از قیمت پیشنهاد اعتبار مدت ظرف حداکثر مزایده برنده چنانچه 41-
 و گردید خواهد منعقد قرارداد دوم بانفر و شد خواهد گذارضبط مزایده نفع به مزایده در شرکت سپرده نماید خودداري ریال( ششصد میلیون ریال)

 مزایدهدر شرکت سپرده نماید خودداري نامه ضمانت سپردن و قرارداد انعقاد از قیمت پیشنهاد اعتبار مدت ظرف حداکثر چنانچه نیز دوم برنده
 .گردید خواهد گیري تصمیم مزایده تشریفات ترك کمیسیون طریق از یا و تجدید همزاید و ضبط نیز وي

 اخذ ریال (ششصد میلیون ریال)  600000000مبلغ به تعهدات اجراي خصوص در بانکی نامه ضمانت قرارداد انعقاد زمان در مزایده برنده از 42-
  . گردد می مسترد وي به حساب تسویه از پس قرارداد مدت پایان در که ماند می باقی گذار مزایده نزد و شد خواهد



 . بود نخواهد تعدیلی هیچگونه مشمول و بوده ثابت قرارداد در پیشنهادي مبلغ 43- 

  . است مختار پیشنهادات قبول یا رد در میسیونک 44-

 برنده مزایده حق پذیرش نسخ خارج از بیمارستان را نخواهد داشت. -45


