
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 :اسناد مناقصه
رییس دانشگاه در برابر دانشجویان ، رییس دانشگاه در برابر کارکنان )با نام حقوقی(  :بیمه مسؤولیت مدنی کارفرما

مسـؤول فنی مراکز فوریتهای  ،ها و رییس دانشگاه )با نام حقوقی(  مسؤولین فنی مراکز و بیمارستان ،)با نام حقوقی(  

ای مهندسین ناظر و کارکنان ناظر و رییس  مسؤولیت حرفه ،پزشکی استان قزوین و رییس دانشگاه )با نام حقوقی( 

ای  حرفه، ییس دانشگاه )با نام حقوقی( مسؤول فنی رییس دانشکده دندانپزشکی و ر ،دانشگاه )با نام حقوقی( 

سوزی و حوادث )برای  آتش ،ها و انبارها  سوزی و حوادث مربوط به ساختمان بیمه آتش ،دستیاران شاغل به تحصیل 

 ها  بیمه شخص ثالث و بدنه خودروها و موتورسیکلتو سیم دانشگاه(  های بی دکل

 

 تذکرات مهم : 
گر را بایست مهر شرکت و امضاء فرد یا افراد مجاز )طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت( مناقصهمیـ کلیه اوراق و اسناد مناقصه 1

 داشته باشد.
گر ارایه گردد که در صورت ناقص بودن مدارک و باید توسط مناقصهـ تمامی مدارک و مستندات درخواستی در اسناد مناقصه، می2

 کننده مختار است  .رد پیشنهاد شرکت یا مهر و امضا نشدن اسناد مناقصه، کمیسیون در
 ـ مناقصه با وجود و حداقل یک شرکت کننده، برگزار و پاکات بازگشایی و تعیین برنده انجام خواهد شد.3
با توجه به اعالم شناسه ملی دانشگاه علوم پزشکی و اطالعات دیگر در اسناد این مناقصه، مناقصه گران به این  -4

باشند که در صورت اخذ ضمانتنامه جهت ارائه وثیقه شرکت در مناقصه می باید ضمانتنامه  موضوع توجه ویژه داشته

به نام ذینفع اعالمی در اسناد مناقصه صادر گردد که در صورت عدم رعایت این موضوع پاکات ب و ج این شرکت 

 کنندگان مفتوح نخواهد شد.
ای پیش از بازگشایی پاکات گران جلسه جوابگویی به سؤواالت مناقصهبرای توجیه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین  -5

خدمات دانشگاه واقع به نشانی قزوین خیابان نواب شمالی ساختمان شماره  در سایت اداره 11/11/19تاریخ  12الی  11در ساعت

 .برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است  در این جلسه که شرکت گرددیک ستاد  برگزار می

 شرکت کنندگان  به هیچ وجه مجاز به تایپ و ایجاد تغییرات  و یا جابجایی در  فرم های این اسناد نمی باشند  -6

های  های آن بخصوص در برگه درصورت مشاهده ایجاد هر گونه تغییر و یا جایگزینی در اسناد مناقصه و فرم -7

 گران ، قیمت پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود . قیمت و ضمائم آن توسط مناقصه پیشنهادی

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 مناقصه در اسناد اينمدارک ارايه شده 

 مناقصه نامه شرکت دردعوت -*

 شرایط شرکت در مناقصه-*

 ـ شرایط عمومی و خصوصی *

  قیمتبرگ پیشنهاد  -*

 و ....(الضمان تعهدات، استرداد کسور وجهها )شرکت درمناقصه، انجام ـ نمونه ضمانتنامه*

 ها شامل:نمونه تعهد نامه -*

 هیأت وزیران 1331ـ فرم منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه *

 ـ پرسشنامه اطالعات شرکت

 امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت )براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت(ـ فرم اعالم نمونه مهر شرکت و نمونه 

 ـ شناسه ملی دانشگاه 

 ارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه ـ فرم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بايست منضم به اسناد مناقصه نمايد گر ميمدارکي که مناقصه

 

 شرح فعالیت مندرج در  اساسنامه()جهت بررسی ارتباط موضوع مناقصه با تصویر کامل اساسنامه -*

 گهی تاسیسآتصویر  -*

 خرین اگهی تغییراتآتصویر  -*

 گهی تغییرات آاساس آخرین  ملی اعضاء هیات مدیره بر رتتصویر شناسنامه و کا -*

  بندی بیمه مرکزی   گزار اصلی در رده از بیمه مرکزی مبنی بر دارا بودن سطح یک توانگری بیمهارائه مستندی و یا تائیدیه  -*

 ارائه قیمت پیشنهادی  -*

 ارایه تصویر گواهینامه مالیات ارزش افزوده  -*

 گر  مناقصهارایه تصویر کد اقتصادی   -*

 گر  مناقصه ارایه تصویر شناسه ملی -*



 

 

  

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين  
 

 

 

 دعوتنامه شرکت در مناقصه

 
 



 

 

      

 دانشگاه علوم پزشكي       
 دمات بهداشتي درماني قزوينخو 

 

 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 با مشخصات مشروحه ذیل شرکت نمائید. ایکند در مناقصهازشما دعوت می قزوین درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشگاه

 درمانی استان قزوین -علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  دانشگاه گزار: مناقصه

 مناقصه باشند  دارای شرایط اعالمی در اسناد این که یک دارای رتبه توانگریمعتبر مورد تائید بیمه مرکزی  های شرکتگر: مناقصه

گر در شهر قزوین دارای شعبه  حتما این بیمه) باشنددر شهرقزوین گر  شعبه مرکزی بیمه باید فقط گان می پیشنهاد دهنده

 .(دنبوده و درحال ارائه فعالیت باش

 ای مرحله یکعمومی مناقصه: نوع

 اخذ شده استـ تمامی مجوزهای الزم برای انجام کار 

  ـ اعتبار طرح پیش بینی شده است

  موضوع مناقصه:ـ *
 بیمه مسؤولیت مدنی کارفرما، رییس دانشگاه در برابر کارکنان )با نام حقوقی( -1

 ـ بیمه مسؤولیت مدنی کارفرما، رییس دانشگاه در برابر دانشجویان )با نام حقوقی(  2

 ها و رییس دانشگاه )با نام حقوقی( بیمارستانـ بیمه مسؤولیت مدنی مسؤولین فنی مراکز و 3

 ـ بیمــه مسـؤولیت مدنی مسـؤول فنی مراکز فوریتهای پزشکی استان قزوین و رییس دانشگاه )با نام حقوقی( 4 

 ای مهندسین ناظر و کارکنان ناظر و رییس دانشگاه )با نام حقوقی(  ـ بیمه مسؤولیت مدنی مسؤولیت حرفه5

 دنی مسؤول فنی رییس دانشکده دندانپزشکی و رییس دانشگاه )با نام حقوقی(ـ بیمه مسؤولیت م9

 ای دستیاران شاغل به تحصیل  بیمه مسؤولیت مدنی حرفه -1 

 ها و انبارها  سوزی و حوادث مربوط به ساختمان ـ بیمه آتش8

 سیم دانشگاه( های بی سوزی و حوادث )برای دکل ـ بیمه مسؤولیت و آتش1

 ها  ـ بیمه شخص ثالث و بدنه خودروها و موتورسیکلت 11 
 بیمه ها به شرح موضوع مناقصه در مدت یکسال کار:  حجم-*

  - ریال:ـ مبلغ برآورد به*



 

 

( 24) ساعت  31/11/1311) ساعت صفر ( الی تاریخ     1/12/1319ماه از تاریخ  12مدت قرارداد بمیزان  :ـ مدت اجرای قرارداد*

 باشد به مدت یکسال کامل شمسی می

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ـ کارفرما:*

 باشد می مدیریت خدمات پشتیبانی و خدمات دانشگاه  ـ دستگاه نظارت:*

بیست و سه میلیون وهفتصد و یازده هزار و نهصد و بیست و دو بحروف  ریال  122/111/23 :در مناقصه شرکت ـ مبلغ تضمین*

 گزار تسلیم شود.که باید به یکی از صورتهای مشروحه ذیل، صرفاً در پاکت الف به دستگاه مناقصهریال 

مجوز از بانکی دارای  نامه صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیرو یا ضمانت های دولتیصادر شده از بانک نامهضمانتالف:

ماه از تاریخ 3 باید دارای مدت اعتباری به مدتکه این ضمانت نامه می گزارمناقصهنفع ایران به اسالمی جمهوری بانک مرکزی

های پیوست اسناد مناقصه باید طبق فرمنامه میضمانتهمچنین  باشد و ماه دیگر نیز قابل تمدید 3 افتتاح پیشنهادها بوده و برای

 باشد.تنظیم شده 

بانک رفاه کارگران شعبه مستقر دردانشگاه علوم نزد  قابل برداشت بنام سپرده 31191331 حساب شماره واریز به رسیدبانکی بابتب:

 )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ساختمان شماره یک – نواب مجتمع ادارات آدرس به قزوین پزشکی

 تضمین شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.ـ به پیشنهادات فاقد 

معامالتی دانشگاهها  حسن انجام کار بر اساس آیین نامه مالی و کسر حسن انجام تعهدات و :میزان و نحوه اخذ تضمین مبلغ -*

 نخواهد شد  پرداخت پرداختیپیش مناقصه در طول مدت قرارداد برنده باشدوبهمی درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم هایودانشکده

باشد الزم به توضیح می11/1319/ 11لغایت پایان ساعت اداری تاریخ 1/11/1319 تاریخاز :اداری هایساعت در ـ اسناد مناقصه*

 .باشدمی 13:15و در روزهای پنج شنبه  14:15باشد پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت می

ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  –قزوین، مجتمع ادارات نواب اسناد مناقصه: فروش محل ـ نشانی*

 واحد امور قراردادها -بهداشتی درمانی قزوین

 به برنده مناقصه پیش پرداختی پرداخت نمی شود.-*

بنام سپرده غیرقابل  31198551شماره حساب که باید به  پانصد هزار ریال ریال بحروف 111/511مبلغبه :مناقصهـ قیمت اسناد *

ی واحد امور قراردادهابه رسید آن اصل تحویل  برداشت نزد بانک رفاه کارگران مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و

 گردد.و تحویل تا اسناد مناقصه ارایه  دانشگاه

توانند  خریداران اسناد مناقصه می های موضوع مناقصهمکان ازبازدید  زجهت اطالع وا :مناقصه موضوعهای جلسه بازدید ازمکانـ *

موضوع مناقصه های از مکان هماهنگی  ضمن مراجعه و 18/11/19تاریخ درپس از دریافت و اخذ معرفینامه از واحد امور قراردادها 

ع مناقصه و کار و واز محل موضگونه مسؤولیتی در خصوص بازدید ، کارکنان و عوامل وی هیچگزارمناقصه .ورندآبازدید بعمل 



 

 

گران از شرایط کارهای موضوع مناقصه است تر شدن مناقصهاین بازدید در راستای آگاهچرا که  عواقب و مخارج ناشی از آن ندارند

تعهدی برای  در این بازدید گرعنوان جایگزینی برای اسناد مناقصه تلقی شود. اطالعات شفاهی ارایه شده از سوی مناقصهو نباید به

 .ای مکتوب به اسناد مناقصه افزوده شودکند مگر آن که طی الحاقیهگر ایجاد نمیمناقصه

-گران جلسه مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه و اسناد برای توجیه و تشریح موضوع :پرسش و پاسخـ جلسه *

که در صورت ایجاد  .گردددر سایت اداره خدمات دانشگاه برگزار می 11/11/19تاریخ صبح 11ساعت ای پیش از بازگشایی پاکات در

شود واین تغییرات  این موضوع بصورت مکتوب به تمامی خریداران اسناد مناقصه اعالم میدر اسناد مناقصه پیرواین جلسه  تغییرات

 جزءاسنادمناقصه خواهد بود 

که مراتب را  الزامی استمایل به شرکت در مناقصه نیستند  های خریدار اسناد که  کلیه شرکت:نحوه اعالم انصراف و زمان*ـ  

به   830-22255163شماره فاکس  به 32/11/1266تا آخر وقت اداری تاریخ  پس از خرید اسناد مناقصه حداکثر  بصورت کتبی

 واحد امور قراردادها اطالع دهید.

که پس از باشد می24/11/1319 تاریخروزسه شنبه )دو و پانزده دقیقه بعدازظهر(14:15 ساعت :پیشنهادها تسلیم مهلت آخرین ـ*

 خواهد نمود.نگران پاکات دریافت  وجه از مناقصهپایان یافتن این زمان دریافت پیشنهادها به هیچ

پزشکی و خدمات قزوین، مجتمع ادارات نواب، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم  :پیشنهادها تسلیم محل ـ نشانی*

 .بهداشتی درمانی قزوین، دبیرخانه اداره حراست دانشگاه

 اصل پس از تحویل ونامه معتبر ارایه معرفی با فقط به فرد مجاز یا نماینده شرکتاسناد مناقصه  :اسناد مناقصه فروش نحوهـ *

 .گیردصورت میبابت خرید اسناد مناقصه  فیش واریزی

 :بازگشایی پاکات ـ زمان جلسات*

  25/11/19صبح تاریخ 11راس ساعت  و )ج()الف( و )ب(  برای بازگشایی پاکات جلسه کمیسیون مناقصه

دردفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه واقع در قزوین، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک :محل بازگشایی پاکات -*

 بهداشتی درمانی قزوین بازگشایی و خوانده شده و متعاقباً اعالم نتیجه خواهد شد.)ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

توانید باشماره  می اسنادمناقصه مورد در ابهام یا سوال گونه داشتن هر درصورت گران: سواالت مناقصه واحد پاسخگویی به-*

 .صفدری( تماس حاصل فرمایید مصطفی واحدامورقراردادها)آقای33315194-128

گران بازگشایی پاکات ج از مناقصه هنگام به:گران در جلسه بازگشایی پاکات حاوی قیمت پیشنهادیمناقصهشرکت ـ نحوه *

 شود. نامه کتبی دعوت به حضور در جلسه میحاضر در صورت ارایه معرفی

 

 



 

 

 

 شرايط عمومي مناقصه :

که مناقصه گران تمامی اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده *ـ شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد 

 و اطالعات مربوط به آنها را کامال مطالعه کرده و  ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد.

های موجود در این مهناها و آئینو بخشنامه اند طبق قوانین*ـ هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاددهندگان با هم تبانی کرده

 خصوص با آنان رفتار خواهد شد.

 3*ـ در صورتی که هر یک از خریداران اسناد مناقصه، نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا 

ور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی گزار )واحد امروز پس اتمام زمان خرید اسناد و مدارک مناقصه، مراتب را کتباً به اطالع مناقصه

 و خدمات بهداشتی درمانی( اعالم و تحویل نموده و طی این درخواست مکتوب تقاضای توضیح کتبی نمایند.

گری در مورد توضیحات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به سواالت *ـ در صورت اعالم وصول نامه کتبی و درخواست مناقصه

شود  و اگر بعد از این و قبل از اتمام مهلت ارایه پیشنهادها توسط های الزم داده میسخ، پاسخمطروحه در جلسه پرسش و پا

گزار موضوعی از سوی مناقصه گران مطرح گردد که باعث تغییر در اسناد و مدارک مناقصه گردد  این تغییرات بصورت مناقصه

 خریداران اسناد مناقصه  اعالم می شود  مکتوب قبل از پایان یافتن مهلت دریافت پیشنهادها برای تک تک

گزار حق تغییر، اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد *ـ مناقصه

ممکن است  و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به کلیه خریداران اسناد مناقصه به شرح بند ذیل ابالغ می گردد و از آنجا که

تواند آخرین گزار می ها باشد در این صورت دستگاه مناقصهتجدیدنظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت

مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و 

هاد خود را داشته باشند.و در صورتی که پیشنهادها قبل از مراتب مزبور تسلیم شده باشد.پیشنهاددهنده حق دارد تجدیدنظر در پیشن

 تقاضای استرداد آن را بنماید. 

گردد که اطالعات  گران درخواست می *ـ به هنگام خرید اسناد مناقصه توسط متقاضیان شرکت در مناقصه طی فرمی، از مناقصه

مورد شماره فاکس، شماره تلفن و آدرس پستی خود را اعالم دارند تا در مواقع لزوم مانند تغییرات احتمالی اسناد صحیح خود در 

مناقصه به انها به واسطه این اطالعات دسترسی داشته و موارد تغییر اعالم شود که در صورت بروز تغییرات در اسناد مناقصه )قبل 

گردد که در  قصه(، این موضوع در ابتدا از طریق شماره فاکس اعالم شده ارسال  و اعالم مییا پس از اتمام زمان فروش اسناد منا

باشد در صورت عدم امکان ارسال تغییرات توسط  صورت ارسال و اخذ تاییدیه این ارسال به معنی اعالم و ارسال قطعی تغییرات می

 تک خریداران اسناد مناقصه اعالم می الذکر اعالم شده به تک فوقکه درفرم  گزار از طریق فاکس، تغییرات به شماره تماسی مناقصه

گران نرسد( که این تماس  گردد )چرا که ممکن است بدلیل ارسال مدارک از طریق پست این تغییرات به موقع به دست مناقصه

کنندگان بابت تغییرات انجام شده  تگر( مبنا اعالم قانونی به شرک انجام شده و اعالم تلفنی )جهت دریافت اسنادتغییرات به مناقصه

گران   باشد در صورت عدم امکان اعالم تغییرات از طریق فاکس و شماره تلفن، موضوع تغییرات به آدرس پستی اعالمی مناقصه می

اء اعالم گران در فرم صدراالشاره )اعم از شماره فاکس ،تلفن تماس و آدرس پستی( مبن گردد لذا  اعالم اطالعات مناقصهارسال می

باشد که درصورت عدم ارایه اطالعات صحیح توسط خریداران اسنادمناقصه این موضوع وتبعات  الذکرمی تغییرات به شرح فوق



 

 

گونه مسؤولیتی دراین خصوص نداشته گزار بدلیل این عدم ارایه اطالعات صحیح هیچقانونی آن برعهده آنان بوده ومناقصه

 ونخواهد داشت.

بنام  31198551باید به شماره باشد که قبل از انعقاد قرارداد میبرنده مناقصه میی مرتبط به انتشار آگهی برعهده ها*ـ کلیه هزینه

سپرده غیرقابل برداشت نزد بانک رفاه کارگران مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و رسید آن را تحویل واحد امور 

 قراردادها نماید.

باید تمامی اسناد و مدارک مناقصه را که در شرایط مناقصه ذکر گردیده بدون تغییر، حذف یا قرار دادن شرط *ـ پیشنهاددهندگان 

در آن تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء )توسط فرد یا افراد مجاز بر اساس آخرین آگهی تغییرات( نماید چنانچه با تشخیص کمیسیون 

مضاء نشده باشد، پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهر و امضاء نماید در غیر مناقصه بعضی از اوراق تعهدآور، سهواٌ مهر و ا

 اینصورت آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.

*ـ برنده مناقصه موظف است حداکثر تا هفت روز به استثنا ایام تعطیل پس از ابالغ نتیجه بازگشایی و برنده شدن توسط کمیسیون 

ام به عقد قرارداد نماید در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه بدون هر گونه تشریفات قضایی به نفع مناقصات دانشگاه اقد

بینی حاضر به انعقاد قرارداد که برنده نفر اول در مهلت پیشاعتراضی نخواهدداشت، در صورتیکارفرما ضبط شده و حق هیچ گونه

شود و اعالم میه نفر دوم داشته باشد به برنده نفردوم به عنــوان برنده مناقصه نباشد پس از انجام مراحل فوق چنانچه مناقصه برند

چنانچه او نیز حاضر به انعقاد قرارداد نباشد تضمین شرکت در مناقصه وی نیز به نفع دانشگاه ضبط شده و مناقصه تجدید خواهد 

 گیرد.شد و یا مقدمات انجام ترک تشریفات مناقصه صورت می

 شود.یین برنده نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بالفاصله مسترد می*ـ پس از تع

*ـ پیشنهاددهندگان باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطالعات الزم مانند محل و 

باید رعایت شودرا بدست آورده و ت و مواردی را که برای ارائه پیشنهاد میموقعیت،کلیه قوانین و مقرات نافذو جاری و تمامی نکا

اطالعی نماید و استناد به ناآگاهی یا  هیچگونه موارد ابهام، اشکال و یا موضوعی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن اظهار بی

 اشتباه خود کند.

 قیمت، تاریخ پیشنهاد خود را ذکر نمایند.باید در فرم پیشنهادی *ـ کلیه پیشنهاددهندگان می

باید به این موضوع توجه داشته باشند که در پاکت الف و یا ب هیچگونه اطالعی که مربوط به قیمت بوده *ـ پیشنهاددهندگان می

شته شده و پاکت ج و یا تمام یا بخشی از مبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشد نباید قرار گیرد که در این صورت از مناقصه کنار گذا

 آنها مفتوح نخواهد شد.

گران را از تصمیم خود مطلع درنگ مناقصه*ـ در صورت لغو مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، بی

ی ایران گزار یا منافع جمهوری اسالمسازد. و هرگاه درجریان مناقصه، اطالع حاصل شود که مناقصه گرانی به زیان مناقصهمی

گزار این امر صورت گرفته شده باشد، گزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص مناقصهاند و مراتب به مناقصهمصالحه کرده

اند برای اقدام مناقصه لغو خواهد شد و دانشگاه گزارش موضوع را با درج نام پیشنهاددهندگانی که در این جریان شرکت داشته

 ح ارسال خواهد نمود.قانونی به مراجع ذیصال

های ها و دانشکدهگران نسبت به اجرا نشدن موادی ازقانون براساس آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه*ـ هرگاه هریک از مناقصه

توانند در علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در زمان برگزاری مناقصه و یا اعالم برنده مناقصه اعتراض داشته باشد می



 

 

ب قانون یاد شده موارد اعتراض خود را به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین به صورت مکتوب اعالم چارچو

 گردد.نمایند که پس از بررسی موضوع، پاسخ در چارچوب قانون یاد شده به آنان ابالغ می

لم ، قیمت کل آن قلم مبنا خواهد بود و *ـ در صورت تناقص بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهای هرقلم با قیمت کل آن ق

 های کل اقالم با مبلغ پیشنهادی، مبلغ پیشنهادی کل مبنا خواهد بود.همچنین در صورت تناقص بین حاصل جمع قیمت

خوردگی، الک گرفتگی و بدون شرط اعالم نماید که در باید قیمت پیشنهادی خود را بدون هرگونه خط*ـ پیشنهاددهنده می

 گردد رعایت این موضوعات قیمت پیشنهادی از گردونه رقابت خارج شده و مخدوش قلمداد می صورت عدم

باید به صورت عددی و حروفی از سوی پیشنهاددهنده اعالم گردد که در صورت مغایرت بین اعداد و *ـ قیمت پیشنهادی می

 باشد. حروف مبنای انتخاب قیمت کل پیشنهادی، مبلغ حروفی می

 کننده برگزار و بازگشایی پاکات و تعیین برنده انجام خواهد شد.ا وجود حداقل یک شرکت*ـ مناقصه ب

گزار این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب برنده مناقصه و یا پس از مشخص شدن برنده برای انعقاد *ـ مناقصه

گر ارایه شده است( را طلب نماید که مدارک )که توسط مناقصهاصل  گران،قرارداد برای صحت و سقم اطالعات اعالمی مناقصه

 باید انجام شود.کنندگان میگزار از سوی شرکتمی باید که در اسرع وقت  این درخواست مناقصه

خوردگی  *ـ پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم

ته باشد و در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارم مناقصه، یا ارایه پیشنهاد شروط مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا نداش

 نداشتن تضمین کافی، آن پیشنهاد مردود است.

 مهلت اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکات ج بمدت بیست روز باستثناءروزهای تعطیل میباشد  -*

ناقصه به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد و در صورت تخلف، کارفرما مجاز برنده م -*

است بدون انکه محتاج به اقامه دعوی باشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ نموده و برنده مناقصه  نسبت به انجام تعهدات 

 ارشناسان خبره دانشگاهپرداخت نماید .اقدام و خسارت وارده را براساس نظریه ک

گزار و اخذ موافقت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی برحسب ضرورت و بنا به درخواست واحد مناقصه -*

 باشد.درصد مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش می25تشخیص تا میزان 

شده در اسناد مناقصه را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن به طور کامل اطالع  نماید که نمونه قرارداد ارایه گر اقرار میمناقصه -*

 تواند از عذر عدم اطالع استفاده نماید. داشته و پس از برنده شدن نسبت به اجرای کلیه تعهدات  اعالمی اقدام نماید و نمی

ها و قراردادها نیست و درصورتی که خالف لت در پیماننماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دوبرنده مناقصه اقرار می -*

 این امر اثبات شود ، سپرده حسن انجام تعهدات وی ضبط و قرارداد لغو خواهد شد و موضوع به مراجع ذیصالح اعالم نماید.

 

 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت:    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

  



 

 

 )پیوست شماره يک (شرايط خصوصي 
 محترم دانشگاه( در برابر کارکنان  بیمه مسؤولیت مدني کارفرما )ريیسموارد درخواستي در خصوص  -1

 باشند. نفر می  6568واحدهای تابعه آن حدود شایان ذکر است تعداد کل کارکنان این دانشگاه و 

 کامل( های داخل و خارج از استان )بصورتای محل اقامت کارکنان و مأموریتـ پوشش بیمه1
افراد مربوطه  اسامی فهرست اعالم کارکنان جمعیت وفراوانی دانشگاه این تابعه واحدهای جغرافیایی پراکندگی *توضیح: بعلت

 باشد.پذیر نمیامکان

 های وابسته به کار )مانند رستوران، حمام، سالن ورزش و ...( ای سایر مکانـ پوشش بیمه2
 ای برای شخص )کارفرما، صاحبکار، پیمانکار، مشاور و ناظر(ـ پوشش بیمه3
 گردد.که با نوع فعالیت بیمه شده ارتباطی ندارد و منجر به صدمات جسمانی می حوادثی درخصوص کارکنان ایبیمه ـ پوشش4
  التفاوت افزایش دیه )تا یکسال( ـ پرداخت مابه5

 غرامت فوت و نقص عضو:

 ریال 111/111/111/2های عادی: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه1
 ریال111/111/811/2های حرام: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه2
 ریال  111/111/111/28نفر: 11وت و نقص عضو برای تمامی اشخاص تا سقف ـ حداکثر غرامت ف3
 ریال 111/111/811/2ـ حداکثر غرامت نقص عضو بیش از یک دیه برای هر نفر: 4
 ریال 111/311/39هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه  :    -5
 ریال 111/111/393امه : حداکثر هزینه های پزشکی برای کل اشخاص در طول مدت بیمه ن -9

 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست مطابق با حکم دادگاه و صرف نظر از نوع قصور و راِی دادگاه باشد. - الف
 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس زمان شکایت باشد نه زمان حکم پرونده و رای قطعی دادگاه . – ب
از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس دیه روز در زمان صدور رای دادگاه باشد و در برگیرنده میزان پرداخت دیه  -پ

 افزایش سنوات نرخ دیه باشد .
 در صورت احتمال شکایت بیمه گر می بایست زمان اواین احضار به دادگاه را در نظر بگیرد . – ت

 کارفرما)ريیس محترم دانشگاه( در برابر دانشجويان:موارد درخواستي در خصوص بیمه مسؤولیت مدني -2
باشد که در واحدهای آموزشی متعدد دانشگاه مشغول به تحصیل و فعالیت هستند و نفر می 3651تعداد دانشجویان حدود 

 باشند.ها میبعضی از آنان ساکن خوابگاه
  های پزشکی:غرامت فوت و نقص عضو و هزینه

 ریال 111/111/111/2های عادی: ص عضو برای هر دیه کامل در ماهـ حداکثر غرامت فوت و نق1
 ریال111/111/811/2های حرام:  ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه2
 ریال 111/111/111/28نفر: 11ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای تمامی اشخاص تا سقف 3
 ریال 111/311/39ر نفر: های پزشکی برای هـ حداکثر هزینه4
 ریال 111/111/211/2های پزشکی برای تمامی اشخاص در طول مدت بیمه نامه : ـ حداکثر هزینه5

 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست مطابق با حکم دادگاه و صرف نظر از نوع قصور و راِی دادگاه باشد. - الف
 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس زمان شکایت باشد نه زمان حکم پرونده و رای قطعی دادگاه . – ب
پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس دیه روز در زمان صدور رای دادگاه باشد و در برگیرنده میزان  -پ

 افزایش سنوات نرخ دیه باشد .
 بایست زمان اولین احضار به دادگاه را در نظر بگیرد . گر می تمال شکایت بیمهدر صورت اح – ت



 

 

های  های تابعه )در شیفتی مسؤولین فني مراکز و بیمارستان موارد درخواستي در خصوص بیمه مسؤولیت مدني کلیه-3
 حقوقي: نام با اهمختلف و با نام حقوقي مرکز( و  ريیس مراکز و بیمارستانها با نام حقوقي  وريیس دانشگ

 مشخصات و اطالعات مربوط به مراکز آموزشي درماني واحدهای تابعه 

 رديف نام مرکز  تعداد تخت فعال مالحظات

 1 سینامرکز آموزشی درمانی بوعلی تخت 251 بخش جراحی دارد

 2 مرکز آموزشی درمانی کوثر تخت 145 بخش جراحی دارد

 3 آموزشی درمانی قدسمرکز  تخت 141 بخش جراحی دارد

 4 مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی تخت 159 بخش جراحی دارد

 5 بیمارستان امیرالمومنین)ع( تخت 51 بخش جراحی دارد

 9 بهمن 22بیمارستان  تخت 91 بخش جراحی ندارد

 1 بیمارستان والیت تخت 251 بخش جراحی دارد

  8 بیمارستان آبیک تخت15 بخش جراحی دارد

جراحی دارد بخش  1 بیمارستان شفا تخت  81 

  جمع تخت 1192 

 غرامت فوت و نقص عضو:
 ریال 111/111/111/2های عادی: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه1
 ریال111/111/811/2های حرام:  ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه2
 ریال 111/111/111/14نفر:   5فوت و نقص عضو تا سقف ـ حداکثر غرامت 3
 ریال 111/311/39های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه :    هزینه -4
 ریال 111/111/393های پزشکی برای کل اشخاص در طول مدت بیمه نامه :  حداکثر هزینه -5

 گاه و صرف نظر از نوع قصور و راِی دادگاه باشد.پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست مطابق با حکم داد -الف 
 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس زمان شکایت باشد نه زمان حکم پرونده و رای قطعی دادگاه . –ب 
میزان  پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس دیه روز در زمان صدور رای دادگاه باشد و در برگیرنده -پ

 افزایش سنوات نرخ دیه باشد .
 بایست زمان اولین احضار به دادگاه را در نظر بگیرد . گر می در صورت احتمال شکایت بیمه –ت 

 مسؤولین فني مراکز فوريتهای پزشكي استان و ريیس دانشگاه )با نام حقوقي(: مدني مسؤولیت بیمه درخصوص درخواستي موارد-4

 باشد(پايگاه مي 33های پزشكي استان های فوريتپايگاه)شايان ذکر است تعداد 
  غرامت فوت و نقص عضو:

 ریال 111/111/111/2های عادی: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه1
 ریال111/111/811/2های حرام: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه2
 ریال 111/111/111/28نفر: 11فوت و نقص عضو تا سقف ـ حداکثر غرامت 3

 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست مطابق با حکم دادگاه و صرف نظر از نوع قصور و راِی دادگاه باشد. -الف 
 ی دادگاه .پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس زمان شکایت باشد نه زمان حکم پرونده و رای قطع –ب 
گر می بایست بر اساس دیه روز در زمان صدور رای دادگاه باشد و در برگیرنده میزان افزایش  پرداخت دیه ازسوی شرکت بیمه -پ

 سنوات نرخ دیه باشد .
 در صورت احتمال شکایت بیمه گر می بایست زمان اولین احضار به دادگاه را در نظر بگیرد . –ت 



 

 

ناظر)مسؤول فني دفتر طراحي و ناظر و کارکنانای مهندسینص بیمه مسؤولیت مدني حرفهموارد درخواستي در خصو-5

 عمران( و ريیس دانشگاه )با نام حقوقي(:
ها )اعم از مهندسین ناظر و کارکنان ناظر( تحت نظر مسؤول مربوطه در واحد نفر از ناظرین پروژه 12شایان ذکر است تعداد 

 باشد.(ها درسرتاسر استان قزوین مینمایند.)محل پروژه میدفتر فنی دانشگاه فعالیت 
 غرامت فوت و نقص عضو و خسارت مالي: 

 ریال 111/111/111/2های عادی: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه1
 ریال111/111/811/2های حرام: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه2
 ریال 111/111/411/8نفر:  3ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو تا سقف 3
 ریال 111/111/393حداکثر غرامت جبران خسارت مالی در هر حادثه :  -4
 ریال 111/111/393حداکثر خسارت مالی وارده بر اشخاص ثالث در طول مدت بیمه نامه :  -5
 ریال 111/111/393مورد بیمه :  حداکثر تعهدات مالی بیمه گر در هر حادثه برای هر -9
 ریال 111/111/393حداکثر تعهدات مالی بیمه گر در طول مدت بیمه نامه  -1
 ريیس دانشكده دندانپزشكي و ريیس دانشگاه )با نام حقوقي( فني ومسئول موارد درخواستي درخصوص بیمه مسئولیت مدني -6

 غرامت فوت و نقص عضو:
 دستگاه  143ها: تعداد یوینت

 ریال 111/111/111/2های عادی: و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه حداکثر غرامت فوت ـ1
 ریال111/111/811/2های حرام: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه2
 ریال 111/311/39های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه:  هزینه -3
 ریال 111/111/393اشخاص در طول مدت بیمه نامه :  های پزشکی برای کل حداکثر هزینه -4

 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست مطابق با حکم دادگاه و صرف نظر از نوع قصور و راِی دادگاه باشد. -الف 
 دادگاه . پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس زمان شکایت باشد نه زمان حکم پرونده و رای قطعی –ب 
گر می بایست بر اساس دیه روز در زمان صدور رای دادگاه باشد و در برگیرنده میزان افزایش  پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه -پ

 سنوات نرخ دیه باشد.
 در صورت احتمال شکایت بیمه گر می بایست زمان اولین احضار به دادگاه را در نظر بگیرد. –ت 

:ای دستیاران شاغل به تحصیلبیمه مسؤولیت مدني حرفه موارد درخواستي در خصوص -7  

 آمار دستیاران شاغل به تحصیل

 رديف رشته تخصصي تعداد دستیاران

 1 بیهوشی 24

 2 جراحی 24

 3 زنان 21

 4 کودکان 29

 5 داخلی 24

 9 عفونی 13

 1 قلب 18
 8 روانپزشکی 11
 1 دندانپزشکی 31
  جمع کل 214



 

 

 عضو:غرامت فوت و نقص 

 ریال 111/111/111/2های عادی : ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه1

 ریال111/111/811/2های حرام : ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه2

 ریال 111/111/111/28  نفر:11حداکثر غرامت فوت و نقص عضو تا سقف -3

 گر می بایست مطابق با حکم دادگاه و صرف نظر از نوع قصور و راِی دادگاه باشد. ز سوی شرکت بیمهپرداخت خسارت ا -الف 

 گر می بایست بر اساس زمان شکایت باشد نه زمان حکم پرونده و رای قطعی دادگاه . پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه –ب 

روز در زمان صدور رای دادگاه باشد و در برگیرنده میزان افزایش گر می بایست بر اساس دیه  پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه -پ

 سنوات نرخ دیه باشد .

 در صورت احتمال شکایت بیمه گر می بایست زمان اولین احضار به دادگاه را در نظر بگیرد . –ت 

  را به تفکیک   حق بیمه هرنفر مناقصه گر می باید  نفر باشد 384در صورتیکه تعداد دستیان شاغل به تحصیل مازاد بر

 جانمایی شده است  که جدول ذیل در پاکت پیشنهادی )پاکت ج( جدول ذیل اعالم نمایید

 

 رديف رشته تخصصي حق بیمه بريال بدون احتساب ارزش افزوده

 1 بیهوشی 

 2 جراحی 

 3 زنان 

 4 کودکان 

 5 داخلی 

 9 عفونی 

 1 قلب 
 8 روانپزشکی 
 1 دندانپزشکی 

 
 

 



 

 

 اموال واحدها:  وها   ها و انبار سوزی و حوادث طبیعي و غیرمترقبه ) زلزله و سیل وغیره( مربوط به ساختمانموارد درخواستي در خصوص بیمه آتش -8
 

 (ستاد و پايگاههای اورژانس  و تجهیزات تاسیسات ،  )ارزش نسبي ساختمانها
 

 ساختماننام و آدرس  رديف
نوع سازه 
 ساختمان

زير بنا )متر 
 مربع(

ارزش نسبي هر متر مربع 
 به)ريال(

ارزش نسبي تاسیسات کل 
 ساختمان )ريال(

ارزش نسبي تجهیزات کل 
 ساختمان )ريال(

 جمع کل

 29,250,000,000 2,500,000,000 500,000,000 35,000,000 750 فلزی واحد مسکونی دانشگاه واقع در خیابان فلسطین شرقی جنب خیابان وحدت 5 1

 29,250,000,000 2,500,000,000 500,000,000 35,000,000 750 فلزی واحد مسکونی دانشگاه واقع در خیابان فلسطین جنب خیابان وحدت جنب بیمه آسیا 5 2

 29,500,000,000 2,500,000,000 1,000,000,000 40,000,000 650 بتنی واحد مسکونی دانشگاه واقع در خیابان فردوسی باالتر از میدان عدل نبش کوچه بهار 9 3

 18,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 30,000,000 550 فلزی 11واحد مسکونی دانشگاه واقع در خیابان نادری میدان میرعمادکوچه هنرمند شاد پالک  4 4

5 
مهمانسرا خیابان فلسطین چهارراه فلسطین پشت مجتمع تجاری نور کوچه یگانه 

 درب دوم شمالی 
 27,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 35,000,000 600 فلزی

 7,808,600,000 1,500,000,000 367,500,000 6,050,000 982 فلزی خ ولیعصر ابتدای بلوار آیت ا... بهشتی -معاونت پژوهشی 6

 6,068,750,000 2,000,000,000 315,000,000 3,575,000 1,050 فلزی معاونت دانشجوئی                    7

 8,986,500,000 3,000,000,000 409,500,000 4,290,000 1,300 فلزی خ ولیعصرابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای –خوابگاه شماره یک  8

 7,366,000,000 3,000,000,000 373,000,000 6,050,000 660 فلزی خ فلسطین کوچه شهید مهجور –خوابگاه شماره سه  9

 14,267,490,000 3,000,000,000 409,500,000 4,290,000 2,531 فلزی کوچه سیدی  -بلوار شمالی –خوابگاه شماره شش  10

 8,955,000,000 3,000,000,000 378,000,000 4,290,000 1,300 فلزی بلوار پرستار -خوابگاه شماره هفت )متاهلین( خ نوروزیان 11

 38,754,000,000 3,000,000,000 3,150,000,000 5,720,000 5,700 بتنی  پردیس  –بلوار شهید با هنر  –خوابگاه گلستان  12

 55,558,000,000 300,000,000 500,000,000 11,000,000 4,978 فلزی پردیس  –بلوار شهید با هنر  -خوابگاه بوستان 13

 40,609,000,000 300,000,000 500,000,000 11,000,000 3,619 فلزی بلوار صیاد شیرازی -مینودر -خوابگاه خلیج فارس 14

 10,187,840,000 1,500,000,000 840,000,000 4,004,000 1,960 فلزی سالن ورزشی 15

 11,685,800,000 3,500,000,000 378,000,000 4,004,000 1,950 فلزی سلف سرویس 16

 10,460,175,000 600,000,000 819,000,000 6,435,000 1,405 فلزی مسجد 17

 15,683,225,000 2,000,000,000 813,225,000 4,950,000 2,600 فلزی معاونت درمان و بهداشت 18

 112,222,200,000 50,000,000,000 3,150,000,000 6,050,000 9,764 فلزی وبتنی  بیمارستان شهید رجائی 19

 69,229,625,000 40,000,000,000 3,150,000,000 3,575,000 7,295 فلزی وبتنی بیمارستان قدس 20



 

 

 30,672,400,000 10,000,000,000 2,100,000,000 13,200,000 1,407 فلزی شیمی درمانی بیمارستان قدس 21

 71,482,600,000 50,000,000,000 3,150,000,000 2,860,000 6,410 فلزی بیمارستان کوثر 22

 121,288,750,000 70,000,000,000 3,150,000,000 4,950,000 9,725 فلزی وبتنی  بیمارستان بوعلی سینا 23

 9,904,100,000 5,000,000,000 409,500,000 3,300,000 1,362 فلزی بهمن 22بیمارستان  24

 120,715,000,000 30,000,000,000 4,200,000,000 7,865,000 11,000 بتنی         امیر المومنین–بیمارستان بوئین زهرا  25

 61,228,660,000 10,000,000,000 11,404,260,000 13,200,000 3,017 بتنی بیمارستان آبیک 26

 189,236,000,000 50,000,000,000 30,996,000,000 13,200,000 8,200 بتنی بیمارستان شفا تاکستان 27

 585,706,000,000 100,000,000,000 90,531,000,000 16,500,000 23,950 بتنی بیمارستان والیت 28

 15,220,000,000 -  4,000,000,000 15,000,000 748 فلزی کلینیک ویژه بویین زهرا 29

 37,780,000,000  - 7,000,000,000 20,000,000 1,539 فلزی کلینیک ویژه محمدیه 30

 37,780,000,000  - 7,000,000,000 20,000,000 1,539 فلزی کلینیک ویژه الوند 31

 17,376,500,000 3,500,000,000 1,501,500,000 4,950,000 2,500 فلزی معاونت  غذاودارو و انبار داروهای مخدر 32

 8,962,500,000 3,000,000,000 682,500,000 4,400,000 1,200 فلزی  معاونت اموزش ونهاد رهبری وانفورماتیک  33

 83,481,600,000 30,000,000,000 3,150,000,000 6,600,000 7,626 بتنی            دانشکده پرستاری ومامائی            34

 82,415,700,000 30,000,000,000 1,925,700,000 9,900,000 5,100 بتنی  دانشکده بهداشت 35

 134,028,000,000 80,000,000,000 4,000,000,000 6,600,000 7,580 بتنی دانشکده دندان پزشکی 36

 34,466,800,000 20,000,000,000 840,000,000 4,400,000 3,097 فلزی دانشکده علوم پایه 37

 9,392,125,000 2,000,000,000 546,000,000 3,575,000 1,915 بتنی  دانشکده پزشکی 38

 39,157,500,000 4,000,000,000 2,047,500,000 7,700,000 4,300 فلزی ستاد شماره یک 39

 2,368,450,000 1,000,000,000 68,250,000 3,300,000 394 دیوار باربر  ساختمان مدیریت پردیس و مرکز تحقیقات سالمت 40

 41,125,000,000 30,000,000,000 840,000,000 9,350,000 1,100 فلزی وبتنی  تائترامفی  41

 41,963,000,000 40,000,000,000 68,250,000 3,575,000 530 فلزی انبار مرکزی و مرکز رشدو فن آوری 42

 458,960,000 200,000,000 27,300,000 2,574,000 90 دیوار باربر کانون بازنشستگان 43

 1,910,325,000 1,000,000,000 27,300,000 3,575,000 247 فلزی انبار مواد غذایی 44

 728,150,000 500,000,000 13,650,000 2,860,000 75 فلزی  سرایداری 45



 

 

 528,050,000 400,000,000 13,650,000 2,860,000 40 فلزی نگهبانی 46

 1,262,000,000 1,000,000,000 70,000,000 2,000,000 96 بتنی ساختمان پست اصلی برق دانشگاه با کلیه امکانات 47

 5,762,000,000 5,000,000,000 150,000,000 2,000,000 306 بتنی ساختمان پست فرعی برق دانشگاه با کلیه امکانات 48

 2,500,000,000 2,500,000,000  -  -  - -  پست هوایی داخل دانشگاه با کلیه تجهیزات 49

 8,000,000,000 8,000,000,000 -   - -  -  کلیه تجهیزات مربوط به شبکه مخابرات داخل ساختمان و محوطه دانشگاه 50

 - -   -  - -  -  اورژانس 51

 12,500,000,000 500,000,000 5,000,000,000 35,000,000 200 فلزی فردوسی ک.چه افشار کالنی 52

 3,600,000,000 100,000,000 1,500,000,000 25,000,000 80 فلزی مرکز بهداشت بلندیانرازی خیابان شهید بابایی داخل  53

 1,352,000,000 60,000,000 500,000,000 22,000,000 36 کانکس چهار راه ایران گاز فرهنگ سرای شهید رجایی -مولوی 54

 920,000,000 100,000,000 400,000,000 3,500,000 120 فلزی جاده رشت35کوهین کیلومتر  55

 445,000,000 100,000,000 170,000,000 3,500,000 50 فلزی جاده رشت روستای طرازان-طرازان  56

 1,352,000,000 60,000,000 500,000,000 22,000,000 36 کانکس روبروی مسجد صفا جاده رشت -مسجد صفا  57

 1,352,000,000 60,000,000 500,000,000 22,000,000 36 کانکس زنجان -محور قزوین  -2عوارضی  58

 580,000,000 100,000,000 240,000,000 2,000,000 120 فلزی روبروی پاسگاه معلم کالیه -معلم کالیه  59

 580,000,000 100,000,000 240,000,000 2,000,000 120 فلزی داخل ساختمان دهیاری -رجایی دشت  60

 2,300,000,000 100,000,000 1,000,000,000 10,000,000 120 فلزی شورای شهر اقبالیهجنب  -اقبالیه  61

 3,400,000,000 100,000,000 1,500,000,000 15,000,000 120 فلزی پشت فلکه دهخدا درمانگاه تقوی -مینودر  62

 820,000,000 100,000,000 360,000,000 3,000,000 120 فلزی بخش طارم سفلی روستای کلج -کلج  63

 580,000,000 100,000,000 240,000,000 2,000,000 120 فلزی جاده الموت روستای رازمیان -رازمیان  64

 820,000,000 100,000,000 360,000,000 3,000,000 120 فلزی 51رشت کیلومتر-جاده قزوین  -یوزباشچای  65

 760,000,000 100,000,000 240,000,000 3,500,000 120 فلزی 25رشت کیلومتر-جاده قزوین  -آقابابا  66

 660,000,000 100,000,000 280,000,000 3,500,000 80 فلزی رشت سه راهی نیکویه-جاده قزوین  -قالت 67

 940,000,000 100,000,000 420,000,000 3,500,000 120 فلزی جاده طارم روستاری نیارک-نیارک 68

 2,300,000,000 100,000,000 1,000,000,000 10,000,000 120 فلزی خیابان امام خمینی -تاکستان  69

 1,200,000,000 100,000,000 500,000,000 5,000,000 120 فلزی صد متر باالتر از میدان الغدیر بسمت ورسج -ضیاء آباد 70



 

 

 988,000,000 60,000,000 400,000,000 22,000,000 24 کانکس تاکستان سه راهی کهک-جاده قزوین -کهک  71

 988,000,000 60,000,000 400,000,000 22,000,000 24 کانکس کیلومتر بعد از عوارضی11اتوبان قزوین زنجان، -قره باغ 72

 980,000,000 100,000,000 400,000,000 6,000,000 80 اسکلت  جنب شهرداری -اسفرورین -بوئین زهرا -اسفرورین جاده تاکستان  73

 2,420,000,000 100,000,000 1,000,000,000 11,000,000 120 اسکلت  الوند میدان بسیج ،جنب تش نشانی  74

 2,980,000,000 100,000,000 1,200,000,000 14,000,000 120 اسکلت  محمدیه بلوار شهید مطهری روبروی اتش نشانی 75

 2,530,000,000 100,000,000 1,000,000,000 22,000,000 65 اسکلت  لیا جاده بوئین زهرا داخل شهرک لیاجدید بعداز نگهبانی جنب دفتر شهرک  76

77 
مهرگان انتهای جاده شترک دست چپ جنب ورزشگاه روبروی منازل نیک پی 

 درمانگاه شبکه بهداشت 
 2,540,000,000 100,000,000 1,000,000,000 12,000,000 120 اسکلت 

 2,300,000,000 100,000,000 1,000,000,000 10,000,000 120 اسکلت  کرج ،آبیک ،درمانگاه بیاضیان-آبیک اتوبان قزوین 78

 988,000,000 60,000,000 400,000,000 22,000,000 24 کانکس آبیک ورودی آبیک -کرج -آبیک اتوبان قزوین  79

 988,000,000 60,000,000 400,000,000 22,000,000 24 کانکس 31ورودی شهرک صنعتی کاسپین کیلومتر -تهران -قزوین کاسپین اتوبان  80

 650,000,000 100,000,000 200,000,000 3,500,000 100 اسکلت  خاکعلی جاده ترانزیت آبیک ،جنب مخابرات خاکعلی  81

 500,000,000 100,000,000 200,000,000 5,000,000 40 اسکلت  ،جاده زیارانتهران ،جاده طالقان -زیاران اتوبان قزوین  82

 510,000,000 100,000,000 200,000,000 3,500,000 60 اسکلت  ،ناصرآباد41تهران ،کیلومتر -ناصرآباد جاده قدیم قزوین  83

 988,000,000 60,000,000 400,000,000 22,000,000 24 کانکس کیلومتری آبیک پایگاه هوانیروزشهید امینی 1اورژانس هوایی جاده قدیم آبیک  84

 2,300,000,000 100,000,000 1,000,000,000 10,000,000 120 اسکلت  بوئین زهرا بلوارشهید بهشتی  بهشتی ،بیمارستان امیرالمومنین  85

 500,000,000 100,000,000 200,000,000 4,000,000 50 اسکلت  دانسفهان اول دانسفهان ،جاده ترانزیت  86

 980,000,000 100,000,000 400,000,000 4,000,000 120 اسکلت  آوج ،مرکز بهداشتی درمانی آوج  87

 988,000,000 60,000,000 400,000,000 22,000,000 24 کانکس همدان ،شهر آبگرم ،روبروی بخشداری -آبگرم جاده قزوین  88

 580,000,000 100,000,000 240,000,000 3,000,000 80 اسکلت  ساوه،هجیب -آراسنج جاده بوئین زهرا  89

 720,000,000 100,000,000 300,000,000 4,000,000 80 اسکلت  ارداق -ورودی سه راه چینی مرجاندشت آبی -جاده بوئین زهرا  15ارداق کیلومتر  90

91 
بلوار نوروزیان ،بلوار جج بن بست ثبت و اسناد مرکزمدیریت نوروزیان ،انتهای 

 فوریتهای پزشکی
 23,600,000,000 1,500,000,000 11,000,000,000 30,000,000 370 اسکلت 

 2,434,221,375,000 720,740,000,000 237,655,085,000 940,077,000 159,234 جمع کــــل  



 

 

 

 معاونت بهداشتي()ارزش نسبي ساختمانها و تاسیسات و تجهیزات 
 

 نوع سازه ساختمان نام و آدرس ساختمان رديف

زير بنا 

)متر 

 مربع(

ارزش نسبي هر 

 متر مربع به)ريال(

ارزش نسبي تاسیسات 

 کل ساختمان )ريال(

ارزش نسبي تجهیزات کل 

 ساختمان )ريال(
 جمع کل

 19,223,000,000 4,200,000,000 2,000,000,000 1111111 1441 اسکلت بتنی خیابان سلمان فارسی -خیابان عمار -شهر صنعتی -ستاد شبکه بهداشت البرز 1

 609,000,000 50,000,000 20,000,000 1111111 11 اسکلت آهنی روستای باورس -خانه بهداشت باورس 2

 500,000,000 22,000,000 10,000,000 9111111 18 اسکلت آهنی روستای ورس -خانه بهداشت ورس 3

 432,700,000 62,700,000 10,000,000 5111111 12 اسکلت آهنی روستای شترک -بهداشت شترکخانه  4

 3,692,500,000 275,000,000 200,000,000 4511111 115 پیش ساخته روستای باورس -مرکز بهداشتی باورس 5

 5,309,400,000 643,400,000 200,000,000 1111111 938 اسکلت آهنی -مرکز  خدمات جامع سالمت  محمدیه 6

 1,310,000,000 50,000,000 0 1111111 181 اسکلت آهنی ساختمان پارسیان -میدان دوبلکس -محمدیه 9پایگاه شماره  7

 1,556,490,000 104,490,000 10,000,000 1111111 219 اسکلت آهنی 11پالک  11پاس  -منطقه دو -محمدیه 1پایگاه شماره  8

 6,711,150,000 673,150,000 200,000,000 1111111 834 اسکلت آهنی شهر شریفیه خیابان ورزش  -جامع سالمت شریفیه مرکز خدمات 9

 693,450,000 113,450,000 10,000,000 5111111 114 اسکلت آهنی شهر شریفیه خیابان ورزش -پایگاه  سالمت  شریفیه 10

 4,097,900,000 110,900,000 200,000,000 1111111 541 اسکلت آهنی حصار خروان روستا -مرکز خدمات جامع سالمت حصار خروان 11

 807,000,000 115,000,000 10,000,000 5511111 124 اسکلت آهنی روستا حصار خروان -خانه بهداشت حصار خروان 12

 5,346,300,000 621,300,000 200,000,000 5111111 115 پیش ساخته شهرک نصرت آباد -مرکز خدمات جامع سالمت نصرت آباد 13

 510,000,000 50,000,000 10,000,000 5111111 11 آجری نصرت آباد خیابان رجایی -پایگاه سالمت نصرت آباد  14

 785,000,000 55,000,000 10,000,000 11111111 12 اسکلت آهنی روستا حسن آباد -خانه بهداشت حسن آباد 15

 5,700,000,000 200,000,000 200,000,000 11111111 531 اسکلت فلزی روستا ی پیریوسفیان -جامع سالمت پیریوسفیانمرکز خدمات  16

 807,500,000 77,500,000 10,000,000 11111111 12 اسکلت آهنی روستای پیریوسفیان -خانه بهداشت پیریوسفیان 17

 401,070,000 81,070,000 10,000,000 5111111 92 آهنیاسکلت  روستا کمال آباد -خانه بهداشت کمال آباد 18

 1,300,000,000 100,000,000 0 8111111 151 اسکلت آهنی خیابان یادگار امام)ره( -الوند -2مرکز الوند 19

 1,227,600,000 74,600,000 10,000,000 1111111 121 اسکلت آهنی الوند خیابان مسگری -) خطمی(2پایگاه بهداشتی  20

 14,300,000,000 8,000,000,000 0 1111111 111 بتنی خیابان سلمان فارسی -خیابان عمار -شهر صنعتی -با آزمایشگاه  1مرکز الوند 21



 

 

 860,000,000 50,000,000 10,000,000 8111111 111 اسکلت آهنی 1آزادی  -الوند خیابان آزادی  -)آزادی( 1پایگاه شماره  22

 1,285,000,000 75,000,000 10,000,000 11111111 121 اسکلت آهنی جنب دادگستری-خیابان امام حسن )ع( -الوند  -3پایگاه بهداشتی  23

24 
خیابان حسن جانی  -الوند انتهای خیابان امام  -+ کلینیک تخصصی3مرکز الوند 

 جنب موقوفه خزانه -
 5,050,000,000 1,000,000,000 0 9000000 450 اسکلت آهنی

 4,410,000,000 500,000,000 200,000,000 1111111 531 اسکلت آهنی شهر بیدستان-مرکز خدمات جامع سالمت بیدستان 25

 1,206,000,000 65,000,000 10,000,000 9511111 114 اسکلت فلزی شهر بیدستان -پایگاه بهداشتی بیدستان 26

 3,996,000,000 0 0 4111111 111 اسکلت فلزی معدن باالی بانک صنعت و -فلکه دوم شهر صنعتی -خانه مسکونی 27

 513,000,000 0 0 4511111 114 اسکلت فلزی روستا چاله -خانه بهداشت جدید چاله 28

 750,000,000 50,000,000 0 5111111 141 بتنی مهرگان 1پایگاه شماره  29

 4,700,000,000 200,000,000 0 9111111 151 اسکلت فلزی نیک پیمهرگان باالتر از ساختمانهای  -مرکز خدمات جامع سالمت مهرگان 30

 35,668,373,100 5,638,373,100 350,000,000 20,000,000 1,484 بتن با سقف تیرآهن شبکه بهداشت و درمان آبیک 31

 20,000,000 3,017 اسکلت بتونی بیمارستان شهدای آبیک 32
10,000,000,00

0 
219,584,565,326 289,924,565,326 

 10,026,521,963 818,521,963 1,000,000,000 6,000,000 1,368 فوالدی )بیاضیان(1مرکز جامع سالمت شهری  33

 3,005,669,235 185,669,235 60,000,000 11,500,000 240 اسکلت بتونی 2مرکز جامع سالمت شهری  34

 1,248,995,997 208,995,997 60,000,000 7,000,000 140 بتن با سقف تیرآهن 1پایگاه شهری شماره  35

 492,805,837 68,805,837 10,000,000 6,000,000 69 پیش ساخته 2پایگاه شهری شماره  36

 829,257,855 229,257,855 60,000,000 4,500,000 120 بتن با سقف تیرآهن 3پایگاه شهری شماره  37

 1,648,995,997 208,995,997 60,000,000 11,500,000 120 اسکلت بتونی پایگاه شهری رحمت اباد 38

 4,145,669,235 185,669,235 60,000,000 7,500,000 520 بتن با سقف تیرآهن مرکز بهداشتی ودرمانی قشالق 39

 472,824,630 77,824,630 15,000,000 5,000,000 76 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت قشالق 40

 536,923,143 41,923,143 15,000,000 6,000,000 80 بتن با سقف تیرآهن زرگرخانه بهداشت  41

 480,910,455 47,910,455 15,000,000 5,500,000 76 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت خطایان 42

 482,424,959 35,424,959 15,000,000 6,000,000 72 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت خاکشان 43

 499,210,005 34,210,005 15,000,000 6,000,000 75 بتن با سقف تیرآهن بهداشت محمودیانخانه  44

 7,744,939,454 344,939,454 800,000,000 6,000,000 1,100 بتن با سقف تیرآهن مرکز بهداشتی ودرمانی زیاران 45



 

 

 605,662,817 70,662,817 15,000,000 6,500,000 80 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت زیاران 46

 5,830,285,130 230,285,130 800,000,000 6,000,000 800 بتن با سقف تیرآهن مرکز بهداشتی ودرمانی ناصراباد 47

 496,425,428 49,425,428 15,000,000 6,000,000 72 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت ناصراباد 48

 518,870,732 23,870,732 15,000,000 6,000,000 80 تیرآهنبتن با سقف  خانه بهداشت باقرابادکرد 49

 513,229,961 18,229,961 15,000,000 6,000,000 80 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت زاغه 50

 508,516,543 13,516,543 15,000,000 6,000,000 80 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت جزمه 51

 439,747,158 16,747,158 15,000,000 6,000,000 68 با سقف تیرآهنبتن  خانه بهداشت حاجی تپه 52

 394,868,620 4,868,620 15,000,000 5,000,000 75 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت طیخور 53

 575,132,372 2,132,372 15,000,000 4,500,000 124 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت توداران 54

 550,459,813 50,459,813 50,000,000 6,000,000 75 پیش ساخته اباد خانه بهداشت بهجت 55

 6,125,169,442 125,169,442 800,000,000 10,000,000 520 بتن با سقف تیرآهن مرکز بهداشتی ودرمانی کوندج 56

 506,486,552 51,486,552 15,000,000 5,500,000 80 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت کوندج 57

 474,637,219 19,637,219 15,000,000 5,500,000 80 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت یانس اباد 58

 546,531,624 11,531,624 15,000,000 6,500,000 80 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت انجیالق 59

 472,163,484 28,163,484 15,000,000 5,500,000 78 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت هزارجلفا 60

 2,588,487,589 56,987,589 70,000,000 4,500,000 547 بتن با سقف تیرآهن مرکز بهداشتی ودرمانی چناسک 61

 556,841,666 31,841,666 5,000,000 6,500,000 80 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت چناسک 62

 3,771,881,113 446,881,113 400,000,000 4,500,000 650 پیش ساخته مرکز بهداشتی ودرمانی خاکعلی 63

 811,614,604 47,614,604 20,000,000 6,000,000 124 بتن با سقف تیرآهن پایگاه شهری خاکعلی 64

 531,076,542 48,076,542 15,000,000 6,500,000 72 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت موراباد 65

 490,737,624 43,737,624 15,000,000 6,000,000 72 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت نودروز 66

 517,946,100 40,946,100 15,000,000 6,000,000 77 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت خرم پشته 67

 456,470,750 23,470,750 15,000,000 5,500,000 76 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت شهرستان 68

 494,559,135 23,559,135 15,000,000 6,000,000 76 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت اسالم اباد 69



 

 

 735,712,168 38,712,168 15,000,000 5,500,000 124 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت عبدل اباد 70

 620,000,000 0 0 5,000,000 124 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت شکرناب 71

 380,000,000 0 0 5,000,000 76 بتن با سقف تیرآهن خانه بهداشت یعقوب اباد 72

 10,500,000,000 2,500,000,000 4,000,000,000 5,000,000 800 اسکلت بتنی مرکز بهداشت شهرستان 73

 8,500,000 1,600 اسکلت بتنی مرکز خدمات جامع سالمت آوج 74
13,600,000,00

0 
6,500,000,000 33,700,000,000 

 19,800,000,000 600,000,000 9,600,000,000 8,000,000 1,200 اسکلت بتنی جامع سالمت آبگرممرکز خدمات  75

 10,052,000,000 1,400,000,000 4,326,000,000 6,000,000 721 اسکلت فلزی مرکز خدمات جامع سالمت اردالن 76

 10,890,000,000 1,400,000,000 4,745,000,000 6,500,000 730 اسکلت فلزی مرکز خدمات جامع سالمت حصار 77

 10,590,000,000 1,350,000,000 4,620,000,000 7,000,000 660 اسکلت بتنی مرکز خدمات جامع سالمت کلنجین 78

 12,102,000,000 1,350,000,000 5,376,000,000 8,000,000 672 اسکلت بتنی مرکز خدمات جامع سالمت ارتش آباد 79

 9,010,000,000 1,450,000,000 3,780,000,000 6,000,000 630 اسکلت فلزی سالمت شهید آبادمرکز خدمات جامع  80

 810,000,000 90,000,000 360,000,000 3,000,000 120 اسکلت بتنی خانه بهداشت نیریج 81

 1,578,000,000 90,000,000 744,000,000 6,000,000 124 اسکلت بتنی خانه بهداشت اروان 82

 1,638,000,000 90,000,000 774,000,000 6,000,000 129 اسکلت بتنی خانه بهداشت پروان 83

 1,170,000,000 90,000,000 540,000,000 4,500,000 120 اسکلت بتنی خانه بهداشت شوراب 84

 1,340,000,000 100,000,000 620,000,000 5,000,000 124 اسکلت بتنی خانه بهداشت سلطانبالغ 85

 8,334,000,000 150,000,000 744,000,000 60,000,000 124 اسکلت بتنی خانه بهداشت قهوج 86

 5,116,000,000 100,000,000 456,000,000 60,000,000 76 اسکلت فلزی خانه بهداشت نجف آباد 87

 1,170,000,000 90,000,000 540,000,000 7,500,000 72 اسکلت بتنی خانه بهداشت آروچان 88

 1,560,000,000 120,000,000 720,000,000 9,000,000 80 اسکلت بتنی خانه بهداشت احمد آباد 89

 626,000,000 90,000,000 68,000,000 6,500,000 72 اسکلت بتنی خانه بهداشت شاخدار 90

 636,000,000 100,000,000 68,000,000 6,500,000 72 اسکلت بتنی خانه بهداشت داخرجین 91

 5,870,000,000 150,000,000 520,000,000 65,000,000 80 اسکلت بتنی خانه بهداشت عباس آباد 92

 1,638,000,000 150,000,000 744,000,000 6,000,000 124 اسکلت بتنی خانه بهداشت یاستی بالغ 93



 

 

 1,365,000,000 90,000,000 637,500,000 7,500,000 85 اسکلت بتنی خانه بهداشت آسیان 94

 1,590,000,000 90,000,000 750,000,000 7,500,000 100 اسکلت بتنی خانه بهداشت ساغران علیا 95

 7,446,000,000 150,000,000 6,648,000,000 9,000,000 72 اسکلت بتنی خانه بهداشت دشتک 96

 1,950,000,000 90,000,000 930,000,000 7,500,000 124 اسکلت بتنی خانه بهداشت لک 97

 1,098,000,000 90,000,000 504,000,000 7,000,000 72 اسکلت بتنی خانه بهداشت آزانبار 98

 1,538,000,000 50,000,000 744,000,000 6,000,000 124 اسکلت بتنی خانه بهداشت اسماعیل آباد 99

 682,000,000 50,000,000 682,000,000 5,500,000 124 اسکلت بتنی خانه بهداشت عبداله مسعود 100

 1,962,000,000 90,000,000 936,000,000 6,500,000 144 اسکلت بتنی خانه بهداشت آدار 101

 1,143,000,000 90,000,000 526,500,000 6,500,000 81 اسکلت بتنی خانه بهداشت دیدار 102

 1,036,000,000 100,000,000 468,000,000 6,500,000 72 اسکلت بتنی خانه بهداشت دانک 103

 1,426,000,000 100,000,000 678,000,000 8,000,000 81 اسکلت بتنی خانه بهداشت گل زمین 104

 1,170,000,000 90,000,000 540,000,000 7,500,000 72 اسکلت بتنی خانه بهداشت توآباد 105

 1,702,000,000 90,000,000 806,000,000 6,500,000 124 اسکلت بتنی خانه بهداشت رزک 106

 11,510,000,000 800,000,000 5,355,000,000 8,500,000 630 اسکلت بتنی خانه بهداشت استلج 107

 1,180,000,000 100,000,000 540,000,000 7,500,000 72 اسکلت بتنی خانه بهداشت سیراب 108

 1,960,000,000 100,000,000 930,000,000 7,500,000 124 اسکلت بتنی خانه بهداشت پرسبانج 109

 1,036,000,000 100,000,000 468,000,000 6,500,000 72 اسکلت بتنی خانه بهداشت هرایین 110

 17,555,500,000 2,355,500,000 2,000,000,000 6,000,000 2,200 اسکلت فلزی ستاد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بوئین زهرا 111

 14,855,500,000 2,655,500,000 1,400,000,000 8,000,000 1,350 اسکلت بتن جامعه سالمت شهری  بوئین زهرامرکز  112

 1,403,500,000 163,500,000 40,000,000 10,000,000 120 اسکلت فلزی پایگاه غیره ضمیمه مرکز بوئین زهرا 113

 674,200,000 89,200,000 20,000,000 5,000,000 113 کالف بتنی خانه بهداشت کله دره 114

 680,200,000 89,200,000 15,000,000 8,000,000 72 اسکلت فلزی خانه بهداشت فتح آباد 115

 853,500,000 118,500,000 15,000,000 10,000,000 72 اسکلت فلزی خانه بهداشت جهان آباد 116

 627,500,000 118,500,000 15,000,000 6,500,000 76 کالف بتنی خانه بهداشت امیرآباد نو 117

 882,500,000 118,500,000 20,000,000 6,000,000 124 کالف بتنی خانه بهداشت خونان 118



 

 

 560,200,000 89,200,000 15,000,000 6,000,000 76 کالف بتنی خانه بهداشت حسین آباد زهرا 119

 729,200,000 89,200,000 20,000,000 5,000,000 124 کالف بتنی خانه بهداشت ولی آباد 120

 528,200,000 89,200,000 13,000,000 6,000,000 71 پیش ساخته خانه بهداشت صدرآباد 121

 572,200,000 89,200,000 15,000,000 6,500,000 72 اسکلت فلزی خانه بهداشت خان آباد 122

 5,519,000,000 1,430,000,000 1,200,000,000 4,500,000 642 پیش ساخته مرکز بهداشتی و درمانی روستایی  آراسنج 123

 752,200,000 89,200,000 15,000,000 9,000,000 72 اسکلت فلزی خانه بهداشت جدید آقچه مزار 124

 5,519,000,000 1,430,000,000 1,200,000,000 4,500,000 642 پیش ساخته مرکزبهداشتی و درمانی روستایی عصمت آباد 125

 560,200,000 89,200,000 15,000,000 6,000,000 76 کالف بتنی خانه بهداشت مشکین تپه 126

 627,500,000 118,500,000 15,000,000 6,500,000 76 کالف بتنی خانه بهداشت امیرآباد کهن 127

 484,200,000 89,200,000 15,000,000 5,000,000 76 کالف بتنی خانه بهداشت ولدآباد 128

 522,200,000 89,200,000 15,000,000 5,500,000 76 کالف بتنی خانه بهداشت قشالق مرانلو 129

 522,200,000 89,200,000 15,000,000 5,500,000 76 کالف بتنی خانه بهداشت محمدآباد 130

 5,519,000,000 1,430,000,000 1,200,000,000 4,500,000 642 پیش ساخته مرکزبهداشتی و درمانی روستایی لهارد 131

 560,200,000 89,200,000 15,000,000 6,000,000 76 کالف بتنی خانه بهداشت مندرآباد 132

 563,700,000 89,200,000 13,000,000 6,500,000 71 پیش ساخته خانه بهداشت کچله گرد 133

 560,200,000 89,200,000 15,000,000 6,000,000 76 کالف بتنی خانه بهداشت سولیقان 134

 484,200,000 89,200,000 15,000,000 5,000,000 76 کالف بتنی خانه بهداشت نوده لکوان 135

 0 0 0 در حال احداث 750 _ مرکز شاهین تپه در حال احداث می باشد 136

 430,500,000 118,500,000 15,000,000 4,500,000 66 کالف بتنی خانه بهداشت شاهین تپه 137

 598,200,000 89,200,000 15,000,000 6,500,000 76 کالف بتنی آباد بزرگخانه بهداشت رحمت 138

 560,200,000 89,200,000 15,000,000 6,000,000 76 کالف بتنی آباد امینیخانه بهداشت حسین 139

 608,200,000 89,200,000 15,000,000 7,000,000 72 اسکلت فلزی خانه بهداشت آقابابا 140

 564,200,000 89,200,000 15,000,000 5,000,000 92 کالف بتنی خانه بهداشت شهرستانک 141

 522,200,000 89,200,000 15,000,000 5,500,000 76 کالف بتنی خانه بهداشت لیاء 142

 6,189,000,000 2,100,000,000 1,200,000,000 4,500,000 642 پیش ساخته مرکزبهداشتی و درمانی شهری و روستایی  ارداق 143

 882,500,000 118,500,000 20,000,000 6,000,000 124 کالف بتنی خانه بهداشت سعید آباد 144



 

 

 574,700,000 89,200,000 18,000,000 5,500,000 85 اسکلت فلزی خانه بهداشت جوهرین 145

 824,200,000 89,200,000 15,000,000 10,000,000 72 اسکلت فلزی خانه بهداشت احمد آباد 146

 522,200,000 89,200,000 15,000,000 5,500,000 76 کالف بتنی خانه بهداشت شادمهان 147

 23,137,500,000 2,650,000,000 2,000,000,000 12,750,000 1,450 اسکلت فلزی مرکزبهداشتی و درمانی شهری  شبانه روزی شال 148

 560,200,000 89,200,000 15,000,000 6,000,000 76 کالف بتنی بهداشت زین آبادخانه  149

 484,200,000 89,200,000 15,000,000 5,000,000 76 کالف بتنی آبادخانه بهداشت سخص 150

 4,301,000,000 1,050,000,000 300,000,000 6,500,000 454 کالف بتنی مرکز بهداشتی و درمانی روستایی شهرک مدرس 151

 500,200,000 89,200,000 15,000,000 6,000,000 66 کالف بتنی مدرسبهداشت شهرکخانه 152

 1,736,000,000 118,500,000 25,000,000 6,500,000 245 کالف بتنی خانه بهداشت خوزنین 153

 598,200,000 89,200,000 15,000,000 6,500,000 76 کالف بتنی خانه بهداشت طزرک 154

 8,654,000,000 2,300,000,000 1,800,000,000 4,500,000 1,012 پیش ساخته مرکزبهداشتی و درمانی شهری شبانه روزی دانسفهان 155

 6,180,000,000 540,000,000 700,000,000 5,200,000 950 آجری پایگاه غیره ضمیمه مرکز دانسفهان 156

 3,404,200,000 89,200,000 25,000,000 7,000,000 470 بتنیکالف  خانه بهداشت خیارج 157

 680,200,000 89,200,000 15,000,000 8,000,000 72 اسکلت فلزی خانه بهداشت سوراوجین 158

 528,200,000 89,200,000 13,000,000 6,000,000 71 پیش ساخته خانه بهداشت قشالق چرخلو 159

 14,099,000,000 1,050,000,000 9,500,000,000 6,500,000 546 اسکلت فلزی روستایی  ابراهیم آبادمرکزبهداشتی و درمانی  160

 481,200,000 89,200,000 20,000,000 3,000,000 124 کالف بتنی خانه بهداشت چسکین 161

 8,265,000,000 1,800,000,000 1,200,000,000 6,500,000 810 اسکلت فلزی مرکز بهداشتی و درمانی شهری سگزآباد 162

 430,500,000 118,500,000 15,000,000 4,500,000 66 کالف بتنی خانه بهداشت رودک 163

 528,200,000 89,200,000 13,000,000 6,000,000 71 پیش ساخته آبادخانه بهداشت رستم 164

 729,200,000 89,200,000 20,000,000 5,000,000 124 کالف بتنی خانه بهداشت حاجی عرب 165

 680,200,000 89,200,000 15,000,000 8,000,000 72 اسکلت فلزی خانه بهداشت مجیدآباد 166

 676,000,000 70,000,000 606,000,000 1,825,301 80 بتنی و فلزی خانه بهداشت دولت آباد 167

 1,012,000,000 70,000,000 942,000,000 1,286,885 132 بتنی و فلزی خانه بهداشت تاکند 168

 718,000,000 70,000,000 648,000,000 2,050,633 76 بتنی و فلزی خانه بهداشت آقچه کند 169



 

 

 820,000,000 70,000,000 750,000,000 1,829,268 110 بتنی و فلزی خانه بهداشت قالت 170

 6,000,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000 892,857 600 آجری مرکز بهداشتی درمانی قالت 171

 830,000,000 70,000,000 760,000,000 1,490,196 110 بتنی و فلزی خانه بهداشت دربهان 172

 921,245 920 بتنی و فلزی مرکز بهداشتی درمانی نیکوئیه 173
10,060,000,00

0 
1,000,000,000 11,060,000,000 

 764,000,000 70,000,000 694,000,000 1,204,861 76 بتنی و فلزی خانه بهداشت نیکوئیه 174

 699,000,000 70,000,000 629,000,000 1,672,872 76 بتنی و فلزی خانه بهداشت محمود آباد 175

 520,000,000 70,000,000 450,000,000 641,026 140 بتنی و فلزی خانه بهداشت انداق 176

 895,200,000 70,000,000 825,200,000 1,314,013 76 بتنی و فلزی خانه بهداشت داغالن 177

 724,000,000 70,000,000 654,000,000 1,373,950 76 بتنی و فلزی خانه بهداشت مهین 178

 884,000,000 70,000,000 814,000,000 2,466,667 110 فلزی خانه بهداشت کندور 179

 1,638,000,000 70,000,000 1,568,000,000 1,042,553 224 آجری خانه بهداشت جرندق 180

 1,006,000,000 70,000,000 936,000,000 1,539,474 128 بتنی و فلزی خانه بهداشت چنگوره 181

 570,000,000 70,000,000 500,000,000 2,500,000 80 بتنی و فلزی خانه بهداشت شیزر 182

 158,250,000 70,000,000 88,250,000 248,592 130 آجری خانه بهداشت جهان آباد 183

 938,250,000 70,000,000 868,250,000 1,510,000 92 بتنی و فلزی خانه بهداشت قره باغ 184

 260,500,000 70,000,000 190,500,000 1,229,032 45 آجری خانه بهداشت حاجی آباد 185

 645,500,000 70,000,000 575,500,000 1,911,960 76 بتنی و فلزی خانه بهداشت ارونقاش 186

 9,586,000,000 900,000,000 8,686,000,000 1,826,325 756 فلزی مرکز برزلجین و خانه بهداشت قدیم برزلجین 187

 7,500,000 800 بتنی مرکز بهداشتی شهدا 188
10,500,000,00

0 
1,500,000,000 12,000,000,000 

 610,000,000 70,000,000 540,000,000 418,605 90 بتنی و فلزی کنشکینخانه بهداشت قدیم وجدید  189

 3,223,600,000 70,000,000 3,153,600,000 1,496,015 130 بتنی و فلزی خانه بهداشت خورهشت 190

 3,335,887 750 بتنی و فلزی مرکزجدیدضیاءآباد 191
11,972,500,00

0 
1,200,000,000 13,172,500,000 

 867,000,000 70,000,000 797,000,000 2,303,468 76 فلزی بهداشت قاسم آبادخانه  192



 

 

 1,155,000,000 70,000,000 1,085,000,000 806,691 145 بتنی و فلزی خانه بهداشت اورنه 193

 876,000,000 70,000,000 806,000,000 2,056,122 92 بتنی و فلزی خانه بهداشت کورچشمه 194

 2,150,000,000 70,000,000 2,080,000,000 976,526 130 بتنی و فلزی بهداشت خرم آبادخانه  195

 1,524,000,000 200,000,000 1,324,000,000 2,746,888 120 بتنی و فلزی پایگاه ضیاءآباد 196

 2,088,235 1,000 بتنی مرکزبهداشت اسفرورین 197
17,750,000,00

0 
1,400,000,000 19,150,000,000 

 1,453,000,000 70,000,000 1,383,000,000 947,260 130 بتنی و فلزی خانه بهداشت قدیم طرویزک 198

 625,000,000 70,000,000 555,000,000 1,302,817 76 بتنی و فلزی خانه بهداشت یاری آباد 199

 2,196,500,000 70,000,000 2,126,500,000 876,907 130 بتنی و فلزی خانه بهداشت شنستق علیا 200

 936,000,000 70,000,000 866,000,000 1,251,445 92 بتنی و فلزی خانه بهداشت جدیدطرویزک 201

 946,000,000 70,000,000 876,000,000 1,128,866 76 بتنی و فلزی خانه بهداشت کهک 202

 810,000,000 70,000,000 740,000,000 2,426,230 80 فلزی خانه بهداشت جعفرآباد 203

 1,374,000,000 70,000,000 1,304,000,000 2,751,055 124 بتنی و فلزی خانه بهداشت سیف آباد 204

 850,400,000 70,000,000 780,400,000 2,308,876 110 بتنی و فلزی خانه بهداشت شنستق سفلی 205

 736,000,000 70,000,000 666,000,000 1,353,659 92 بتنی و فلزی خانه بهداشت چوزه 206

 639,400,000 70,000,000 569,400,000 1,735,976 76 بتنی و فلزی خانه بهداشت مهدی آباد 207

 658,850,000 70,000,000 588,850,000 1,506,010 80 بتنی و فلزی خانه بهداشت سکزناب 208

 666,000,000 70,000,000 596,000,000 2,159,420 76 بتنی و فلزی خانه بهداشت حصاراطالعات 209

 675,000,000 70,000,000 605,000,000 1,150,190 76 بتنی و فلزی خانه بهداشت شیرازک 210

 448,000,000 70,000,000 378,000,000 1,016,129 72 فلزی خانه بهداشت جدیدکشمرز 211

 870,000,000 70,000,000 800,000,000 1,526,718 124 بتنی و فلزی خانه بهداشت قمیک 212

 810,000,000 70,000,000 740,000,000 1,608,696 100 اجری خانه بهداشت قدیم یحیی آباد 213

 1,215,000,000 70,000,000 1,145,000,000 851,301 145 بتنی و فلزی خانه بهداشت شینین 214

 4,380,000,000 70,000,000 4,310,000,000 3,834,520 124 بتنی و فلزی خانه بهداشت خرمدشت 215

 684,000,000 70,000,000 614,000,000 2,224,638 76 بتنی خانه بهداشت صادق آباد 216



 

 

 943,000,000 70,000,000 873,000,000 2,039,720 128 بتنی و فلزی خانه بهداشت یزدرود 217

 1,574,200,000 70,000,000 1,504,200,000 4,249,153 120 فلزی خانه بهداشت جدید یحیی آباد 218

 8,525,000,000 1,000,000,000 7,525,000,000 1,597,665 710 فلزی مرکزبهداشتی ودرمانی صادق آباد 219

 1,080,000,000 70,000,000 1,010,000,000 1,383,562 130 بتنی خانه بهداشت دستجرد 220

 2,903,797 742 بتنی و فلزی مرکزبهداشت یحیی آباد 221
24,014,400,00

0 
1,000,000,000 25,014,400,000 

 428,833,693 132 آجری دستگاه5خانه های سازمانی 222
198,550,000,0

00 
70,000,000 198,620,000,000 

 520,000,000 200,000,000 320,000,000 800,000 250 بتنی پایگاه  اسفرورین 223

 1,687,573 550 بتنی و فلزی مرکزبهداشتی پناه آباد 224
13,233,100,00

0 
1,000,000,000 14,233,100,000 

 1,535,000,000 70,000,000 1,465,000,000 3,292,135 145 بتنی و فلزی خانه بهداشت رادکان 225

 2,256,900,000 70,000,000 2,186,900,000 1,483,650 145 آجری خانه بهداشت ورسج 226

 907,600,000 70,000,000 837,600,000 1,022,711 100 آجری بوزندان خانه بهداششت 227

 3,240,500,000 1,000,000,000 2,240,500,000 271,510 710 فلزی مرکزبهداشت اک 228

 1,505,500,000 70,000,000 1,435,500,000 3,044,539 155 فلزی خانه بهداشت شیزند 229

 2,523,500,000 0 2,523,500,000 51,500,000 49 آجری واحدتجاری شبانه روزی 230

 2,220,800,000 70,000,000 2,150,800,000 1,105,242 195 فلزی خانه بهداشت رحیم آباد 231

 991,200,000 70,000,000 921,200,000 1,020,155 100 بتن آجری خانه بهداشت لوشکان 232

 1,012,150,000 70,000,000 942,150,000 1,222,777 76 بتن آجری خانه بهداشت والزجرد 233

 650,200,000 70,000,000 580,200,000 2,711,215 76 بتن آجری خانه بهداشت پناه آباد 234

 2,840,000,000 0 2,840,000,000 8,875,000 120 آجری ساختمان اهدایی ریحانه رجبی زاده 235

 650,200,000 70,000,000 580,200,000 2,711,215 76 بتن آجری خانه بهداشت نرجه)جدید ( 236

 2,449,400,000 70,000,000 2,379,400,000 1,161,816 130 بتن آجری خانه بهداشت دیال آباد 237

 372,100,000 70,000,000 302,100,000 870,605 90 فلزی خانه بهداشت قدیم کشمرز 238

 4,278,000,000 1,000,000,000 3,278,000,000 1,290,551 320 آجری مرکزبهداشتی شنستق سفلی 239



 

 

 4,333,333 750 بتن آجری مرکزبهداشت خرمدشت 240
29,250,000,00

0 
1,000,000,000 30,250,000,000 

 726,000,000 70,000,000 656,000,000 3,346,939 76 بتن آجری خانه بهداشت قرقسین 241

 6,797,221 1,770 فلزی دارویی وسرایداریسوله انبارها و پایگاه انبار  242
57,973,500,00

0 
200,000,000 58,173,500,000 

 10,406,500,000 800,000,000 9,606,500,000 839,656 752 بتن فلزی مرکز بهداشتی شاکین و خانه بهداشت ضمیمه و پانسیون پرسنل 243

 5,528,500,000 0 5,528,500,000 1,082,958 850 آجری مرکز سابق ضیاءآباد 244

 3,095,200,000 70,000,000 3,025,200,000 891,863 225 بتن آجری خانه بهداشت ساج 245

 2,699,800,000 70,000,000 2,629,800,000 842,075 140 بتن آجری خانه بهداشت حیدریه 246

 386,100,000 0 386,100,000 2,169,101 75 آجری خانه بهداشت سابق اک 247

 872,000,000 70,000,000 802,000,000 2,132,979 76 فلزی خانه بهداشت جدید اک 248

 10,590,000,000 1,000,000,000 9,590,000,000 1,754,803 750 بتن فلزی مرکز بهداشت فارسجین 249

 2,007,357 730 بتن فلزی مرکزنرجه 250
17,626,600,00

0 
1,200,000,000 18,826,600,000 

 6,677,000,000 200,000,000 6,477,000,000 12,813,056 120 فلزی پایگاه حاج فتحعلی 251

 1,338,000,000 0 1,338,000,000 2,846,809 80 بتن فلزی خانه بهداشت نرجه 252

 2,872,000,000 70,000,000 2,802,000,000 2,683,908 204 آجری خانه بهداشت فارسجین 253

 760,200,000 70,000,000 690,200,000 2,347,619 76 بتن فلزی خانه بهداشت داکان 254

 10,700,000 4,000 بتنی شبکه بهداشت تاکستان 255
214,000,000,0

00 
7,000,000,000 221,000,000,000 

 3,510,000,000 200,000,000 3,310,000,000 10,000,000 331 آجری پایگاه عاشورا 256

 2,500,000,000 200,000,000 2,300,000,000 10,599,078 217 آجری 2پایگاه شماره  257

 6,606,786,969 564,786,969 1,100,000,000 7,000,000 706 فلزی مرکز آقابابا 258

 4,734,257,467 609,257,467 950,000,000 5,000,000 635 فلزی مرکز آلتین کش جدید 259

 7,601,285,541 1,266,285,541 1,200,000,000 6,500,000 790 فلزی مرکز ارکن کرد 260

 6,794,389,153 270,389,153 900,000,000 8,000,000 703 فلزی مرکز ترازان سفلی 261

 2,495,956,323 205,956,323 850,000,000 5,000,000 288 فلزی مرکز تالتر 262



 

 

 3,930,216,417 260,216,417 700,000,000 5,500,000 540 فلزی مرکز دستجرد سفلی 263

 5,744,452,931 809,452,931 1,100,000,000 6,500,000 590 فلزی مرکز رجائی دشت 264

 4,347,837,302 247,837,302 900,000,000 5,000,000 640 فلزی مرکز زوارک جدید 265

 6,643,467,053 451,467,053 900,000,000 7,000,000 756 فلزی مرکز شهرک 266

 6,066,657,312 316,657,312 950,000,000 8,000,000 600 فلزی مرکز کورانه 267

 2,882,399,389 422,399,389 900,000,000 3,000,000 520 فلزی مرکز ماهین 268

 6,114,081,926 416,081,926 1,000,000,000 9,000,000 522 فلزی مرکز نظام آباد 269

 4,848,615,901 568,615,901 950,000,000 5,000,000 666 فلزی مرکز نیارک 270

 4,170,542,750 385,242,750 900,000,000 4,300,000 671 فلزی مرکز یارود 271

 3,028,787,691 490,787,691 800,000,000 11,000,000 158 فلزی بهمن 22مرکز شماره یک  272

 3,992,033,897 440,033,897 900,000,000 6,500,000 408 فلزی ولیعصر 5مرکز شماره  273

 11,223,241,804 731,241,804 700,000,000 6,000,000 1,632 فلزی 11مرکز شماره  274

 9,934,824,357 764,824,357 1,000,000,000 9,500,000 860 فلزی مینودر 11مرکز شماره  275

 6,456,060,000 656,060,000 900,000,000 7,000,000 700 فلزی 1اقبالیه  13مرکز شماره  276

 5,949,458,459 1,389,458,459 1,200,000,000 6,000,000 560 فلزی رازمیان 14مرکز شماره  277

 1,677,040,827 477,040,827 900,000,000 1,000,000 300 فلزی سیردان 15مرکز شماره  278

 4,549,923,413 469,923,413 950,000,000 5,000,000 626 فلزی کوهین 19مرکز شماره  279

 4,858,143,602 1,500,143,602 850,000,000 6,000,000 418 فلزی معلم کالیه 18مرکز شماره  280

 5,467,378,206 327,378,206 900,000,000 8,000,000 530 فلزی ناصر آباد 11مرکز شماره  281

 4,228,523,380 696,023,380 900,000,000 7,500,000 351 فلزی شهدا 2مرکز شماره  282

 4,908,188,601 452,188,601 1,000,000,000 8,000,000 432 فلزی تبریز 3مرکز شماره  283

 3,150,000,000 250,000,000 800,000,000 7,000,000 300 فلزی مرکز شهید مدنی 284

 4,534,490,899 590,490,899 800,000,000 8,000,000 393 فلزی نواب 1مرکز شماره  285

 5,216,681,769 476,681,769 750,000,000 9,500,000 420 فلزی مرحوم علیجانی 8مرکز شماره  286



 

 

 4,803,771,072 103,771,072 200,000,000 10,000,000 450 فلزی عارف 1مرکز شماره  287

 2,832,859,876 608,859,876 750,000,000 11,000,000 134 فلزی 2مرکز اقبالیه  288

 1,406,837,302 247,837,302 900,000,000 1,000,000 259 فلزی مرکز زوارک 289

 3,875,000,000 15,000,000 100,000,000 8,000,000 470 فلزی مرکز شهری هادی آباد 290

 7,016,903,001 379,403,001 900,000,000 8,500,000 675 فلزی چوبیندر 12مرکز شهری شماره  291

 4,685,787,126 430,787,126 950,000,000 5,000,000 661 فلزی محمود آباد 11مرکز شهری شماره  292

 996,123,654 110,123,654 250,000,000 5,300,000 120 فلزی سعدی 11پایگاه غیر ضمیمه شماره  293

 1,976,841,884 326,841,884 400,000,000 5,000,000 250 فلزی قمر بنی هاشم 11پایگاه غیر ضمیمه شماره  294

 1,055,657,000 105,657,000 250,000,000 7,000,000 100 فلزی اسماعیل آباد 18پایگاه غیر ضمیمه شماره  295

 1,660,000,000 90,000,000 250,000,000 11,000,000 120 بتونی )جدید مینودر( میدان مرساد 15پایگاه غیر ضمیمه شماره  296

 1,694,302,521 231,802,521 500,000,000 3,500,000 275 فلزی پایگاه غیر ضمیمه مغلواک 297

 2,565,000,000 491,000,000 250,000,000 9,500,000 192 فلزی بهمن )داخل کوچه(جامعه نگر 22شماره یک  9پایگاه غیر ضمیمه شماره  298

 910,231,369 142,231,369 300,000,000 6,500,000 72 فلزی ضمیمه مشعلدارپایگاه غیر  299

 1,740,072,199 270,072,199 700,000,000 3,500,000 220 فلزی تاالر 1پایگاه غیر ضمیمه شماره  300

 1,940,000,000 100,000,000 400,000,000 8,000,000 180 فلزی 1اقبالیه  2پایگاه غیر ضمیمه شماره  301

 1,590,169,700 188,169,700 250,000,000 8,000,000 144 فلزی 1اقبالیه  3پایگاه غیر ضمیمه شماره  302

 1,625,000,000 5,000,000 300,000,000 11,000,000 120 فلزی پایگاه غیر ضمیمه اکبر آباد 303

 4,990,000,000 300,000,000 700,000,000 9,500,000 420 فلزی علیجانی 8شماره  19پایگاه غیر ضمیمه شماره  304

 235,000,000 15,000,000 100,000,000 500,000 240 فلزی هالل احمر 2پایگاه غیر ضمیمه شماره  305

 718,760,499 50,760,499 200,000,000 6,500,000 72 فلزی پایگاه غیر ضمیمه خیر آباد 306

 3,800,000,000 400,000,000 400,000,000 10,000,000 300 فلزی محمود آباد 1پایگاه غیر ضمیمه شماره  307

 876,938,360 72,938,360 300,000,000 7,000,000 72 فلزی پایگاه غیر ضمیمه  حسن آباد 308

 763,072,700 67,072,700 300,000,000 5,500,000 72 فلزی پایگاه غیر ضمیمه نجف آباد 309

 2,202,123,101 242,123,101 300,000,000 10,000,000 166 فلزی ضمیمه چهارده معصومپایگاه غیر  310

 976,701,500 200,701,500 300,000,000 4,000,000 119 فلزی 2اقبالیه  1پایگاه غیر ضمیمه شماره  311



 

 

 1,435,300,000 15,300,000 100,000,000 11,000,000 120 بتونی پایگاه غیر ضمیمه تپه باستانی اقبالیه 312

 509,861,450 26,861,450 15,000,000 6,500,000 72 فلزی خانه بهداشت بوئینک 313

 1,138,210,000 32,210,000 300,000,000 6,500,000 124 فلزی خانه بهداشت حسین آباد 314

 567,250,000 7,250,000 200,000,000 5,000,000 72 فلزی خانه بهداشت ساروانک 315

 692,680,000 24,680,000 200,000,000 6,500,000 72 فلزی خانه بهداشت کیخنان 316

 1,144,928,100 40,928,100 300,000,000 6,000,000 134 فلزی خانه بهداشت شینازند 317

 760,440,000 48,440,000 250,000,000 6,000,000 77 فلزی خانه بهداشت بشر 318

 786,260,000 32,260,000 250,000,000 7,000,000 72 فلزی بهداشت آرشتخانه  319

 1,024,580,000 30,580,000 250,000,000 6,000,000 124 فلزی خانه بهداشت سفید آب 320

 718,794,161 36,794,161 250,000,000 6,000,000 72 فلزی خانه بهداشت آکوجان 321

 1,032,619,305 32,619,305 250,000,000 6,000,000 125 فلزی خانه بهداشت فشک 322

 1,093,349,911 37,349,911 250,000,000 6,500,000 124 فلزی خانه بهداشت رزجرد 323

 782,272,399 28,272,399 250,000,000 7,000,000 72 فلزی خانه بهداشت حمید آباد 324

 751,518,010 69,518,010 250,000,000 6,000,000 72 فلزی خانه بهداشت شینقر 325

 1,198,766,411 28,766,411 300,000,000 6,000,000 145 فلزی خانه بهداشت عبدل آباد 326

 1,331,665,000 41,665,000 300,000,000 4,500,000 220 فلزی خانه بهداشت آشنستان 327

 1,043,648,411 61,648,411 300,000,000 5,500,000 124 فلزی خانه بهداشت رشتقون 328

 801,340,400 26,340,400 250,000,000 7,000,000 75 فلزی خانه بهداشت  دستجرد علیا 329

 691,710,000 9,710,000 250,000,000 6,000,000 72 فلزی خانه بهداشت موشقین 330

 830,878,485 30,878,485 200,000,000 6,000,000 100 فلزی خانه بهداشت شفیع آباد 331

 587,394,200 27,394,200 200,000,000 6,000,000 60 فلزی خانه بهداشت زرشک 332

 588,195,000 7,195,000 200,000,000 3,000,000 127 فلزی خانه بهداشت ویار 333

 1,036,678,000 33,678,000 200,000,000 11,000,000 73 فلزی خانه بهداشت دورچاک 334

 648,650,000 30,650,000 150,000,000 6,500,000 72 فلزی بهداشت پس رزخانه  335



 

 

 641,190,000 33,190,000 200,000,000 4,000,000 102 فلزی خانه بهداشت هیر 336

 800,751,500 24,751,500 200,000,000 8,000,000 72 فلزی خانه بهداشت شهرستان سفلی 337

 805,752,000 29,752,000 200,000,000 8,000,000 72 فلزی رازمیانخانه بهداشت بهرام آباد  338

 898,300,000 72,300,000 250,000,000 8,000,000 72 فلزی خانه بهداشت نجم آباد 339

 804,700,000 4,700,000 200,000,000 5,000,000 120 فلزی خانه بهداشت کش آباد 340

 1,011,667,094 67,667,094 200,000,000 6,000,000 124 فلزی خانه بهداشت اردبیلک 341

 756,590,000 52,590,000 200,000,000 7,000,000 72 فلزی خانه بهداشت الولک 342

 1,006,597,500 50,597,500 200,000,000 6,000,000 126 فلزی خانه بهداشت کشکور 343

 741,732,586 59,732,586 250,000,000 6,000,000 72 فلزی خانه بهداشت قدیم آباد 344

 1,285,131,000 117,131,000 250,000,000 8,500,000 108 فلزی خانه بهداشت فارسیان 345

 816,140,000 40,140,000 200,000,000 8,000,000 72 فلزی خانه بهداشت هرانک 346

 498,920,000 4,920,000 30,000,000 4,000,000 116 فلزی خانه بهداشت فیشان 347

 797,790,000 27,790,000 150,000,000 5,000,000 124 فلزی خانه بهداشت مسعود آباد )گازرخان( 348

 891,210,000 33,210,000 150,000,000 6,000,000 118 فلزی خانه بهداشت کالیه 349

 965,878,100 29,878,100 150,000,000 6,000,000 131 فلزی خانه بهداشت آتان 350

 680,995,161 30,995,161 150,000,000 5,000,000 100 فلزی خانه بهداشت شترخان 351

 1,162,481,811 37,481,811 150,000,000 6,500,000 150 فلزی خانه بهداشت بکندی 352

 972,220,000 28,220,000 200,000,000 6,000,000 124 فلزی خانه بهداشت یله گنبد 353

 738246960 48246960 150000000 7500000 72 فلزی دودههخانه بهداشت  354

 696,783,103 64,783,103 200,000,000 6,000,000 72 فلزی خانه بهداشت طزر کش 355

 984,000,000 40,000,000 200,000,000 6,000,000 124 فلزی خانه بهداشت بهرام آباد 356

 1,160,149,511 46,149,511 250,000,000 6,000,000 144 فلزی خانه بهداشت مهدی آباد 357

 1,243,642,294 87,642,294 250,000,000 6,000,000 151 فلزی خانه بهداشت شید اصفهان 358

 676,150,000 44,150,000 200,000,000 6,000,000 72 فلزی خانه بهداشت اروس آباد 359

 662,174,375 30,174,375 200,000,000 6,000,000 72 فلزی خانه بهداشت زویار 360

 879,402,700 31,402,700 200,000,000 9,000,000 72 فلزی خانه بهداشت همت آباد 361



 

 

 770,570,000 30,570,000 200,000,000 6,000,000 90 فلزی خانه بهداشت گرمارود سینا 362

 595,200,000 13,200,000 150,000,000 6,000,000 72 فلزی هداشت کوشکدشتخانه ب 363

 657,140,000 39,140,000 150,000,000 6,000,000 78 فلزی خانه بهداشت حصار 364

 737,820,000 33,320,000 100,000,000 6,500,000 93 فلزی خانه بهداشت عباس آباد 365

 551,130,000 27,130,000 100,000,000 4,000,000 106 فلزی خانه بهداشت قارخون 366

 1,108,294,775 52,294,775 250,000,000 6,500,000 124 فلزی خانه بهداشت سیاهپوش 367

 1,103,310,000 47,310,000 250,000,000 6,500,000 124 فلزی خانه بهداشت کلج 368

 899,900,000 29,900,000 150,000,000 6,000,000 120 فلزی خانه بهداشت انبقین 369

 1,351,569,511 61,569,511 250,000,000 10,000,000 104 فلزی خانه بهداشت خرمن سوخته 370

 736,389,124 35,889,124 200,000,000 6,500,000 77 فلزی خانه بهداشت محمود آباد علم خانی 371

 913,960,000 29,960,000 200,000,000 9,500,000 72 فلزی خانه بهداشت چاریس 372

 849,546,920 51,546,920 150,000,000 9,000,000 72 فلزی خانه بهداشت هادی آباد )زیر مجموعه نظام آباد( 373

 637,200,000 33,200,000 100,000,000 7,000,000 72 فلزی خانه بهداشت قاللو 374

 851,720,000 25,720,000 100,000,000 5,500,000 132 فلزی خانه بهداشت سنگان 375

 625,310,000 31,310,000 100,000,000 6,500,000 76 فلزی خانه بهداشت محمد ده 376

 677,548,000 59,548,000 150,000,000 6,500,000 72 فلزی خانه بهداشت میرخوند علیا 377

 191,070,000 29,070,000 100,000,000 500,000 124 فلزی خانه بهداشت ازگنین سفلی 378

 886,840,000 30,840,000 100,000,000 6,000,000 126 فلزی خانه بهداشت قسطین الر 379

 614,230,000 13,730,000 100,000,000 5,500,000 91 فلزی خانه بهداشت هریف 380

 383,850,000 35,850,000 100,000,000 2,000,000 124 فلزی خانه بهداشت وشته 381

 874,560,000 30,560,000 100,000,000 6,000,000 124 فلزی بهداشت صفرینخانه  382

 857,115,000 37,115,000 100,000,000 6,000,000 120 فلزی خانه بهداشت یوج 383

 905,750,000 25,750,000 100,000,000 6,500,000 120 فلزی خانه بهداشت اویرک 384

 885,070,000 41,070,000 100,000,000 6,000,000 124 فلزی خانه بهداشت گشنه رود 385

 620,351,845 45,351,845 100,000,000 5,000,000 95 فلزی خانه بهداشت خسرود 386

 885,284,000 41,284,000 100,000,000 6,000,000 124 فلزی خانه بهداشت کاکوهستان 387

 726,558,100 21,558,100 100,000,000 5,000,000 121 فلزی خانه بهداشت گونج 388

 607,590,000 39,590,000 100,000,000 6,500,000 72 فلزی خانه بهداشت خاگینه باال 389



 

 

 920,470,000 50,470,000 150,000,000 8,000,000 90 فلزی خانه بهداشت نیارک 390

 554,270,000 22,270,000 100,000,000 6,000,000 72 فلزی خانه بهداشت  گرمارود سفلی 391

 971,094,000 31,094,000 100,000,000 10,000,000 84 فلزی خانه بهداشت زرآباد 392

 377,900,000 27,900,000 100,000,000 2,500,000 100 فلزی خانه بهداشت اوان 393

 591,774,000 26,774,000 100,000,000 5,000,000 93 فلزی خانه بهداشت دیکین 394

 797,000,000 15,000,000 100,000,000 5,500,000 124 فلزی بهداشت کوچنانخانه  395

 851,163,000 13,163,000 100,000,000 6,000,000 123 فلزی خانه بهداشت یوزباشچای 396

 486,870,000 12,870,000 100,000,000 5,500,000 68 فلزی خانه بهداشت شیخلر 397

 652,680,400 34,680,400 150,000,000 6,500,000 72 فلزی خانه بهداشت کوگیر سفلی 398

 624,620,000 14,620,000 100,000,000 5,000,000 102 فلزی خانه بهداشت توینان 399

 633,442,091 51,442,091 150,000,000 6,000,000 72 فلزی خانه بهداشت آقابابا 400

 2,218,360,400 28,360,400 150,000,000 4,000,000 510 فلزی خانه بهداشت آلتین کش 401

 668,830,400 50,830,400 150,000,000 6,500,000 72 فلزی خانه بهداشت ارکن کرد 402

 693,040,000 41,040,000 100,000,000 4,000,000 138 فلزی خانه بهداشت شهرک 403

 936,849,161 46,849,161 200,000,000 7,500,000 92 فلزی خانه بهداشت کورانه 404

 1,173,488,172 63,488,172 200,000,000 6,500,000 140 فلزی خانه بهداشت نظام آباد 405

 598,190,000 30,190,000 100,000,000 6,500,000 72 فلزی خانه بهداشت مرکز سیردان 406

 861,101,411 17,101,411 100,000,000 6,000,000 124 فلزی خانه بهداشت مرکز کوهین 407

 1,690,248,611 60,248,611 700,000,000 7,500,000 124 فلزی خانه بهداشت مرکز معلم کالیه 408

 5,374,880,561 120,880,561 70,000,000 16,000,000 324 فلزی پایگاه مینودر 409

 636,300,000 6,300,000 5,000,000 5,000,000 125 فلزی خانه بهداشت شیزر 410

 650,000,000 26,000,000 4,000,000 5,000,000 124 فلزی خانه بهداشت زوارک 411

 809,850,000 5,850,000 4,000,000 5,000,000 160 فلزی خانه بهداشت سیمیار 412

 495,135,000 25,135,000 2,000,000 6,500,000 72 فلزی خانه بهداشت یل آباد 413

 1,794,800,000 26,000,000 1,200,000,000 7,900,000 72 فلزی مشکین آباد 414

 1,803,800,000 35,000,000 1,200,000,000 7,900,000 72 بتونی سنجاک 415



 

 

 1,040,500,000 20,000,000 800,000,000 4,900,000 45 بتونی محل زیست ارکن کرد 416

 1,040,500,000 20,000,000 800,000,000 4,900,000 45 بتونی محل زیست آقابابا 417

 39,459,500,000 10,000,000,000 409,500,000 7,000,000 4,150 فلزی ستاد مرکز بهداشت شهید بلندیان و انبار ها 418

 1,080,000,000 100,000,000 500,000,000 6,000,000 80 فلزی پایگاه بهداشت سینا 419

 17,683,225,000 4,000,000,000 813.225.000 4.950.000 2,600 فلزی معاونت  بهداشتی 420

 جمع کــــل  
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 انبارهاارزش 

 رقم ريالي دارايیهای ثابت رقم ريالي موجودی کاال شرح رديف

 106,920,000 1 دانشگاه علوم پزشکی 1

 432,168,014,164 51,418,530,768 مرکز آموزشی درمانی بوعلی 2

 164,846,525,601 83,387,487,514 مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی 3

 49,989,118,734 18,156,047,023 مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس 4

 47,029,967,004 13,217,234,396 مرکز آموزشی درمانی کوثر 5

 227,342,863,630 4,791,049,714 بیمارستان امیرالمومنین )ع( بوئین زهرا 9

 10,629,841,229 2,370,613,192 بهمن22بیمارستان  1

 677,213,951,674 76,998,951,475 مرکز آموزشی درمانی والیت 8

 253,731,490,934 448,238,474 بیمارستان شهدا آبیک 1

 472,021,792,045 26,127,996,723 بیمارستان شفا تاکستان 11

 21,258,526,193 172,422,199,332 شبکه بهداشت ودرمان آبیک 11

 170,562,960,194 1,658,928,063 شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز 12

 385,686,112,773 3,149,981,538 شبکه بهداشت ودرمان بوئین زهرا 13

 739,800,434,618 3,290,658,187 شبکه بهداشت ودرمان تاکستان 14

 44,868,090,272 13,764,511,197 مرکز بهداشت و درمان شهید بلندیان قزوین 15

 19,313,068,441 1,921,135,035 شبکه بهداشت و درمان آوج 19

 7,841,191,515 48,850,252 دانشکده بهداشت 11

 6,180,183,359 73,997,364 دانشکده پرستاری ومامایی 18

 102,240,724,905 89,298,816 دانشکده پزشکی شهید بابائی 11

 103,210,457,169 8,887,797,515 دانشکده دندانپزشکی 21

 286,660,850 1 مرکز رشد 21

 4,202,570,390 56,917,200 دانشکده پیراپزشکی 22

 46,045,993,715 12,871,694 معاونت آموزشی 23

 90,184,715,703 11,162,941,511 معاونت بهداشتی 24

 7,403,196,265 178,848,968 معاونت پژوهشی 25

 17,639,148,794 497,995,705 معاونت توسعه ، مدیریت و منابع 29

 10,422,785,345 10,498,430,884 معاونت غذا و دارو 21

 470,559,549,685 5,680,958,838 فرهنگی -معاونت دانشجوئی  28

 84,899,429,226 14,283,336,176 درمان معاونت 21

 69,660,000 34,435,560 مدیریت خدمات پشتیبانی 31

 1,632,733,500 283,975,450 کلینیک تخصصی بوعلی 31

 1,124,066,400 271,976,594 کلینیک تخصصی دندانپزشکی 32

 37,458,760,724 3,061,301,102 مرکز فوریتهای پزشکی استان قزوین 33

 4,707,971,505,051 528,247,496,260 جمع 

311/111/211/239/5 
 
 
 



 

 

 

آتش سوزی و حوادث طبیعي و غیرمترقبه)زلزله و سیل و موارد درخواستي درخصوص بیمه مسئولیت  در قبال حوادث انساني و  -3
 سیم در سطح واحدهای تابعه دانشگاه های بي غیره( جهت دکل

 محل نصب ) ريال ( قیمت تجهیزات روی دکل مشخصات دکل رديف

 متر 31متر مهار به ارتفاع G45   1دکل  1

Radio Box Mikrotik QRT5 ac 2 دستگاه  1501110111 

 پردیس دانشگاه

Radio Box Mikrotik 433 – 1 دستگاه  101110111 

Anten Mikrotik Parabolic – 1 دستگاه  101110111 

 3،111،111 چراغ باالی دکل سوالر + فوتوسل

 24،111،111 اسکلت دکل

 متر 12به ارتفاع  G35دکل  2

Radio Box Mikrotik 411AH یک دستگاه   101110111 

 ساختمان شماره یک ستاد
Anten Mikrotik Parabolic دستگاهیک   101110111 

 301110111 چراغ باالی دکل سوالر + فوتوسل

 101110111 اسکلت دکل

 متر 12به ارتفاع  G35دکل  3

Radio Box Mikrotik 411AH101110111 یک دستگاه 

 ساختمان شماره دو ستاد
Anten Mikrotik Parabolic11110111 یک دستگاه 

فوتوسلچراغ باالی دکل سوالر +   301110111 

 101110111 اسکلت دکل

 متر 12به ارتفاع  G35دکل  4

Radio Box Mikrotik 411AH – 1401110111 دو دستگاه 

 301110111 چراغ باالی دکل سوالر + فوتوسل بیمارستان بوعلی

 101110111 اسکلت دکل

 متر 31متر مهار به ارتفاع G45   1دکل  5

Radio Box Mikrotik 411AH – 8 دستگاه  5901110111 

 301110111 چراغ باالی دکل سوالر + فوتوسل بیمارستان قدس

 1801110111 اسکلت دکل

 متر 12به ارتفاع  G35دکل  9

Radio Box Mikrotik 411AH – 1401110111 دو دستگاه 

 301110111 چراغ باالی دکل سوالر + فوتوسل بیمارستان رجایی

 101110111 اسکلت دکل

 متر 12به ارتفاع  G35دکل  1

Radio Box Mikrotik 411AH – 1401110111 دو دستگاه 

 31110111 چراغ باالی دکل سوالر + فوتوسل بیمارستان کوثر

 101110111 اسکلت دکل



 

 

 

 

 

  

 متر 12به ارتفاع  G35دکل  8

Radio Box Mikrotik 411AH – 1401110111 دو دستگاه 

 301110111 چراغ باالی دکل سوالر + فوتوسل بهمن22بیمارستان 

 101110111 اسکلت دکل

 متر 12به ارتفاع  G35دکل  1

Radio Box Mikrotik 411AH – 1401110111 دو دستگاه 

 301110111 چراغ باالی دکل سوالر + فوتوسل مرکزبهداشت شهید بلندیان

 101110111 اسکلت دکل

 متر 31به ارتفاع  G45دکل  11

Anten Mikrotik Parabolic  یک دستگاه-  101110111 

 )فردوسی(مرکزمدیریت حوادث و فوریتها
Radio Box Mikrotik 433 – 1،111،111 یک دستگاه 

 301110111 چراغ باالی دکل سوالر + فوتوسل

 1801110111 اسکلت دکل

 متر 12به ارتفاع  G35دکل  11

Radio Mikrotik Parabolic دستگاه  سه-  2101110111 

 301110111 چراغ باالی دکل سوالر + فوتوسل خوابگاه شماره یک

 101110111 اسکلت دکل

 متر 18به ارتفاع  G35دکل  12

Radio Box power Station 901110111 

 301110111 چراغ باالی دکل سوالر+ فوتوسل (2)شبکه بهداشت شهرستان البرز

 1101110111 اسکلت دکل

 متر91به ارتفاع G45دکل   13

Radio box mikrotik411AH2101110111 سه دستگاه 

 301110111 چراغ باالی دکل سو الر شبکه بهداشت شهرستان بوئین زهرا

 3501110111 اسکلت دکل

 متر 12به ارتفاع G35دکل  14

Radio box mikrotik411AH101110111 یک دستگاه 

 301110111 چراغ باالی دکل سوالر )نوروزیان(مرکزمدیریت حوادث و فوریتها

 101110111 اسکلت دکل

 متر15به ارتفاع G35دکل 15

Radio box mikrotik411AH101110111 یک دستگاه 

 301110111 چراغ باالی دکل سوالر شبکه بهداشت آبیک

 101110111 اسکلت دکل

 متر 18به ارتفاع   G35دکل  19

Radio box mikrotik411AH8،111،111 یک دستگاه 

 جدید شبکه بهداشت شهرستان البرز ساختمان

Radio box Net metal8،111،111 یک دستگاه 

Radio box QRT 5 ac 8،111،111 یک دستگاه 

 3،111،111 چراغ باالی دکل سوالر+ فوتوسل

 11،111،111 اسکلت دکل



 

 

 

 

 

  موارد درخواستی جهت صدور بیمه نامه:

 گردد. سقوط دکل که منجربه خسارتهای جانی و مالی می -الف

 گردد. حوادثی که موجب خسارت به دکل و تجهیزات آن می -ب

 خسارت مالی:غرامت فوت و نقص عضو و 

 ریال 111/111/111/2های عادی: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه1

 ریال111/111/811/2های حرام: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه2

 111/111/393ـ حداکثر غرامت خسارت مالی )به شخص ثالث(: 3

 ریال 111/111/311الی به دکل و تجهیزات آن: ـ حداکثر غرامت و خسارت م4

 متر 18به ارتفاع   G35دکل  11

Radio box QRT 5 ac یک دستگاه    801110111 

 معاونت پژوهشی 
 ساختمان جدید

 301110111 چراغ باالی دکل سوالر+ فوتوسل

 11،111،111 اسکلت دکل

 متر 24به ارتفاع   G35دکل  18

Radio RB411AH28،111،111 چهار دستگاه 

 خوابگاه دانشجویی بوستان
Radio RB911G-5HpnD   یک دستگاه  8،111،111 

 3،111،111 چراغ باالی دکل سوالر+ فوتوسل

 15،111،111 اسکلت دکل

 متر 15به ارتفاع   G35دکل  11

Radio RB411AH1،111،111 یک دستگاه 

 3،111،111 چراغ باالی دکل سوالر+ فوتوسل دانشجویی 3خوابگاه شماره 

 1،111،111 اسکلت دکل

 متر 18به ارتفاع   G35دکل  21

Radio RB911G-5HpnD   یک دستگاه  8،111،111 

 3،111،111 چراغ باالی دکل سوالر+ فوتوسل دانشجویی 9خوابگاه شماره 

 11،111،111 اسکلت دکل

21 

 
 متر 31به ارتفاع   G35دکل 

Radio box Net metal8،111،111 یک دستگاه 

 3،111،111 چراغ باالی دکل سوالر+ فوتوسل مرکز بهداشتی خاکعلی 

 18،111،111 اسکلت دکل



 

 

 

 

 ها:موارد درخواستي در خصوص بیمه شخص ثالث و بدنه خودروها و موتورسیكلت -11

ثالث و بدنه نماید که مناقصه   نامهدستگاه خودرو و موتورسیکلت را مشمول بیمه 111شایان ذکر است این دانشگاه در نظر دارد حدود 
خفیفی را برای هریک از بیمه ها اعالم نمایند که عالوه بر تخفیفات عدم خسارت سالیانه برای کلیه خودروها  گران می باید در صد ت

 و موتورسیکلت ها میباشد و درصد این تخفیفات در برگه های  قیمت پیشنهادی می باید اعالم گردد.
 حق بیمه شخص ثالث و حوادث رانندگی با توجه به ظرفیت هر خودرو:

 ریال یکصد میلیون ریال 111/111/111ـ مالی )شخص ثالث(: 1 
 دومیلیارد و صد میلیون ریال 111/111/111/2ـ بدنی هر نفر )شخص ثالث( 2حداکثر تعهدات      
 دومیلیارد و هشتصد میلیون ریال 111/111/811/2ـ فوت در ماه های حرام )حوادث رانندگی(: 3در هر حادثه          

 دومیلیارد وصد میلیون ریال 111/111/111/2نقص عضو در ماه های غیرحرام )حوادث رانندگی(:  ـ فوت و4  
 

 تبصره : برای بیمه نامه های بدنه ارایه شده از طرف اول طبق مقررات تا سقف حداکثر تخفیف عدم خسارت تعلق گیرد.
 جار، صاعقه و سرقت تعلق گیرد.تعهدات اصلی تحت پوشش بیمه بدنه شامل حادثه واژگونی ، آتش سوزی، انف

 خصوصي مناقصه :ديگرشرايط 

به تصویر قرارداد ضمیمه این اسناد مناقصه مراجعه نموده و مطالعه دقیقی  کنندگان الزم است حتماً شرکت :همم نکته بسیار -*

و بعبارت دیگر مناقصه  شده میباشدری در مناقصه مبنا انعقاد قرارداد فرمت ارایه گ داشته باشند چرا که پس از برنده شده مناقصه

گران قیمت های پیشنهادی خود را با توجه به اسناد مناقصه و تصویر قرارداد ارائه شده اعالم نمایند که پس از ارائه قیمت 

 طالع پذیرفته نخواهد شد .اپیشنهادی هیچگونه عذری از بابت عدم از 

 بطور کامل اعالم شده است   اسناد مناقصه در تصویر قرارداد ضمیهقصه حق بیمه برنده منانحوه پرداخت  -نکته بسیار مهم  *

 در صورت اعالم شرط قیمت پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود . -*
قیمت پیشنهادی  ( به صورت درصد و یا در هزار   11الی 1ها در ستون های  *ـ از اعالم قیمت پیشنهادی ) برای حق بیمه

اکیدا خودداری نمایید )بجز تخفیفی اعالمی برای بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه برای خودروها و موتور سیکلت های اداری 
 م شود( دانشگاه که می باید تخفیفی بصورت درصد اعال

 های مربوطه بصورت جداگانه و با در نظر گرفتن حداکثر تخفیف اعالم گردد . *ـ حق بیمه
 های مذکور( بدون احتساب مالیات برارزش افزوده اعالم گردد . *ـ قیمت های پیشنهادی )حق بیمه

یک بوده و در حال ری رای سطح توانگخریداران اسناد مناقصه باید به این نکته توجه نمایند که فقط شعب اصلی بیمه که دا -*

وصول ارائه قیمت و  حاضر در شهر قزوین درحال فعالیت میباشند حق ارائه قیمت پیشنهادی دارند لذا در صورت مشاهده 

 پاکت ج آنان مفتوح نخواهد شد و حتی ارائه نامه ازی یا کارگزاران  بیمه نیز و یا کارگزار های بیمه  پیشنهادی توسط نمایندگی

شعبه برای موافقت با ارائه قیمت توسط نمایندگی خود نیز مورد پذیرش نبوده و پاکت ج  این شرکت کنندگان نیز مفتوح نخواهد 

 شد .

 بیمه گرانی که دولتی میباشند نیازی به ارائه مستندات مربوط به سطح توانگری یک نمی باشند  -*



 

 

 

 

 

 

 شرکت در مناقصه: رايط ش

باید از نامه این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه ذیل نیز در این مناقصه میمراتبی که در دعوت عالوه بر موضوع مناقصه:

 کنندگان در مناقصه مورد توجه و اهتمام قرار گیرد سوی شرکت

که  و مهرشده گزار و پیشنهاد خود را دریک پاکت سر بسته الکـ داوطلب شرکت در مناقصه باید مدارک الزم اعالمی مناقصه1

الک و مهر شده باشد( میباشد به ترتیب بندهای  جداگانه الف، ب و ج )هرکدام از این سه پاکت خود بطور جداگانه پاکت محتوی سه

الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی قانونی این دانشگاه تسلیم نماید در روی پاکت فوق به مقرر در موعد و تنظیم الذکربعدی ذیل

تاریخ وصول به  و خود واعالم ساعت مهر و ءمقرر با امضا مهلت در و دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود وصحیح پیشنهاد

 دبیرخانه اداره حراست دانشگاه تحویل نماید.

الذکر ذیل 9و 5و 4تمام اسنادومدارک مشروحه در بندهای(شرایط مناقصه1دربند ـ منظور ازمدارک الزم و پیشنهاد مناقصه)اعالمی2

 باشد که حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت الف ، ب و ج قرار داده می شود.می

گزار در اختیار متقاضی شرکت در مناقصه قرار داده شده است. باید بر طبق شرایط و مدارک مناقصه ،که از طرف مناقصه ـ اسناد3

های و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکت ها و مقررات، تکمیلمناقصه و دعوتنامه آن و نیز سایر دستورالعمل

 )الف، ب و ج همگی در یک پاکت دیگر و کلی قرار داده شده است به این دانشگاه تحویل گردد.

 :ـ مدارک و اسنادی که بايد در پاکت الف قرار داده شود عبارتنداز4

 گردد.و ارایه شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج و اعالمی در دعوتنامه مناقصه تهیه  ارائه وثیقه-*

باشد تکمیل میواریز نقدی و فیش واریزی  بصورت گریدرصورتیکه وثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصه :1نکته مهم

پس از تکمیل شدن ،به همراه  باید این فرم الزامی است که میارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه فرم 

در صورت تکمیل فرم  در صورت برنده نشدن فقطبور زعودت وثیقه م وثیقه شرکت در مناقصه در پاکت الف ضمیمه گرددو

 باشد می امکان پذیر الذکرفوق

در صورت برنده نشدن باشد گری بصورت ضمانتنامه می:درصورتیکه وثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصه3نکته مهم

و به همراه داشتن  ارایه معرفینامه از سوی شرکت و ارایه تصویر کارت  ملی فرد گیرنده ضمانتنامه با عودت ضمانتنامه فقط 

 .گیرد صورت می مهر شرکت 

 



 

 

 

 

 ـ مدارک و اسنادی که بايد در پاکت ب قرار داده شود عبارتنداز:5

 دعوتنامه شرکت در مناقصه –*

 شرکت در مناقصه )متن حاضر(شرایط  -*

 خصوصی  عمومی و شرایط -*

 قرارداد-*

 هیئت وزیران 1331فرم منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  -*

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا -*

 پرسشنامه اطالعات شرکت -*

 ـ تکمیل فرم اعالمی نمونه مهر و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت 

 مشخصات حقوقی دانشگاه -*

 )شعبه اصلی در شهر قزوین (تصویر اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مناقصه گر  -*

 تصویر اگهی تاسیس -*

 تصویر اخرین اگهی تصمیمات-*

 تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیره براساس آخرین آگهی تغییرات  -*

 یک  سطح توانگری مبنی بر دارا بودن   برای بیمه گران  ارایه گواهی مورد تائید بیمه مرکزی -*

  *ـ ارایه تصویر گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده

 ارایه تصویر کد اقتصادی -*

 ارایه تصویر کد شناسنامه ملی  -*

گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار باید کلیه اسناد و مدارک مناقصه )که از طرف دستگاه مناقصهنکته بسیارمهم: می

راساس اخرین گر )بداده شده است( به همراه کلیه مدارک اعالم شده درخواستی در اسناد مناقصه باز سوی فرد یا افرادمجاز مناقصه

 آگهی تغییرات( مهر و امضا شده و بطور مجزا وبه ترتیب اعالم شده در این بند در پاکت ب قرار داده شده و مهروموم گردد .

 ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت ج قرار داده شوند عبارتنداز:9

 خوردگی باشد( و بدون خط برگ پیشنهاد قیمت )که باید طبق فرم موجود در اسناد مناقصه و با خودکار-*

 



 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي       

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين        
 

 
 

 ها  نمونه  فرم و تعهد نامه
 

  

 



 

 

 

 

 جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصهفرم ارائه اطالعات 

ها و انبارهای زير مجموعه دانشگاه و حوادث غیر مترقبه و حوادث )برای  سوزی مربوط به ساختمان بیمه مسؤولیت ، بیمه آتش :مناقصه

 ها سیم دانشگاه( و بیمه شخص ثالث و بدنه خودروها و موتورسیكلت های بي دکل

 

کنندگان در مناقصه که وثیقه شرکت در مناقصه آنها بصورت واریز نقدی و بصورت ارایه فیش بانکی است ملزم کلیه شرکت

 باشد.رم میبه تکمیل این ف

 (:که مبلغ وثیقه شرکت در مناقصه به آن واریز گرددشماره حساب )

 نام بانک:

 نام شعبه:

 کد شعب:

 الذکر : شماره شبا شماره حساب فوق

الذکر نهایت باشند به هنگام اعالم و ارایه اطالعات فوقتوضیحات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ملزم ومتعهد می

چرا که این اطالعات مبنا واریز و عودت وثیقه شرکت در مناقصه میباشد که در صورت اشتباه در دقت را انجام دهند 

 اعالم اطالعات، تمامی ضرر وزیان ایجاد شده متوجه شرکت کننده در مناقصه خواهد بود.

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 

 

 



 

 

 

 

 22/11/1337مول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي تاريخ ش

مترقبه و ها و انبارهای زير مجموعه دانشگاه و حوادث غیر  سوزی مربوط به ساختمان مناقصه: بیمه مسؤولیت ، بیمه آتش

 ها سیم دانشگاه( و بیمه شخص ثالث و بدنه خودروها و موتورسیكلت های بي حوادث )برای دکل

 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان وسیله تأئید میاین پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین

باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار نمی  1331دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 

 حق دارد پیشنهاد ارایه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

 گردد که هرگاه این همچنین قبول و تأکید می

مانکار پیمان مربوط را امضاء کند و خالف اظهارات فوق در پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پی

مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این 

اد را فسخ و ضمانتنامه پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارد

انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان وتأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان 

 باشد. خسارت وارده به عهده کارفرما می

بات در دستگاه دولت مشمول قانون این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات یا انتصا

مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این 

پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های 

مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد 

 دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت 

 باشد.مستحق مجازاتهای مربوطه میتخلف 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت:    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 



 

 

 

 

 فرم خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا

نشگاه و حوادث غیر مترقبه و حوادث ها و انبارهای زير مجموعه دا سوزی مربوط به ساختمان مناقصه: بیمه مسؤولیت ، بیمه آتش

 ها سیم دانشگاه( و بیمه شخص ثالث و بدنه خودروها و موتورسیكلت های بي )برای دکل

 

و صرفا مشابه موضوع مناقصه  گردد در تاریخ ارایه پیشنهاد کارهای در دست اجرا و کارهایی که اخیراً برنده شدهمی کننده زیرمتعهد امضاء

 اعالم نماید.بشرح ذیل  میباشد را

 

 مشخصات قرارداد رديف
نام دستگاه اجرايي 

 طرف قرارداد
 مدت قرارداد مبلغ قرارداد

تاريخ شروع 

 قرارداد
 تاريخ پايان قرارداد

       

       

       

       

 

 

 باید در پاکت ب ارایه گردد.این برگ جزء الینفک مدارک و اسناد مناقصه بوده و پس از تکمیل شدن توسط پیمانکار می 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت:    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

 فرم اعالم امضاء مجاز

 نمونه امضا فرد يا افراد صاحب امضاء مجاز شرکت بر اساس آخرين آگهي تغییرات 

ها و انبارهای زير مجموعه دانشگاه و حوادث غیر مترقبه و  سوزی مربوط به ساختمان بیمه مسؤولیت ، بیمه آتشمناقصه: 

 ها سیم دانشگاه( و بیمه شخص ثالث و بدنه خودروها و موتورسیكلت های بي حوادث )برای دکل

 
 

 نمونه مهر شرکت  نمونه امضاء سمت  نام نام خانوادگي 

    

   

   

   

   

   

   

 

 این برگ جزء الینفک مدارک و اسناد مناقصه بوده و پس از تکمیل شدن توسط پیمانکار می باید در پاکت ب ارایه گردد

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 

 تكمیلي برگ پیشنهاد قیمت و ضمائم
  



 

 

 

 

 قیمت پیشنهادی اعالم برای فرم تعهد 
 

ها و انبارهای زير مجموعه دانشگاه و حوادث غیر  سوزی مربوط به ساختمان بیمه مسؤولیت ، بیمه آتشموضوع مناقصه: 

 ها سیم دانشگاه( و بیمه شخص ثالث و بدنه خودروها و موتورسیكلت بيهای  مترقبه و حوادث )برای دکل
ت، فرد مجاز اینجانب/ اینجانبان................................................... امضاءکنندگان ذیل که بر اساس آخرین آگهی تغییرات و تصمیما

پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا، انجام و مسؤولیت در مورد  باشمشرکت ................................ برای امضاء می
الذکر مطالبات و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط عمومی و خصوصی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه فوق

ل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه کار و با اطالع کامل از محل کار، جمیع شرایط و عوامو پس از بازدید کامل از محل
 نمایم .پیشنهاد می

 

********** 
 

 

 *ـ چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:
  قرارداد میباشم .امضائ روز کاری از تاریخ بازگشایی پاکات ج و مشخص شدن برده شدن متعهد  1ظرف مدت  -* 

 ب: اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد  و مدارک مناقصه امضاء نمایم.

 الینفک این پیشنهاد محسوب میشود  ءتائید می نمایم کلیه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جز-*

 پیشنهاد دهنده ها ندارد . اطالع کامل دارم که مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از-*

 به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان در پاکت الف تقدیم داشته ام را تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه -*

 *ـ در صورت عدم برنده شدن در این مناقصه، طبق این برگه تقاضای عودت وثیقه شرکت در مناقصه خود را دارم.

ذکر شده در این دعوی اسناد، مدارک و شرایط این  اختالف و  نماید که در صورت بروز هر گونهمی*ـ برنده مناقصه اقرار و تعهد 

 مناقصه مالک عمل خواهد بود .

 در صورت اعالم شرط قیمت پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود . -*
 ( به صورت درصد و یا در هزار  قیمت پیشنهادی  11الی 1در ستون های  ها حق بیمهبرای *ـ از اعالم قیمت پیشنهادی ) 

)بجز تخفیفی اعالمی برای بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه برای خودروها و موتور سیکلت های اداری  خودداری نماییداکیدا 
 دانشگاه که می باید تخفیفی بصورت درصد اعالم شود( 

 الم گردد .های مربوطه بصورت جداگانه و با در نظر گرفتن حداکثر تخفیف اع *ـ حق بیمه
 بدون احتساب مالیات برارزش افزوده اعالم گردد . (های مذکور حق بیمهقیمت های پیشنهادی )*ـ 

 

 
 مهر و امضاء               نام و نام خانوادگي تائیدکننده : 

         تائید کننده : شعبهنام 
 

 



 

 

 

 

 پیشنهادی  قیمت
ها و  سوزی مربوط به ساختمان بیمه آتش بیمه مسؤولیت،اجرا ومسؤولیت در مطالب و مندرجات کلیه اسناد مناقصه  تعهدپذیرش  بررسی وآگاهی کامل و امضاء کننده زیر پس از

و پس از  ها سیم دانشگاه( و بیمه شخص ثالث و بدنه خودروها و موتورسیکلت های بی )برای دکل انبارهای زیرمجموعه دانشگاه و حوادث غیرمترقبه و حوادث

 بازدید کامل از محل کار و  باطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

 انواع بیمه نامه ها رديف
مبلغ عددی حق بیمه  به 

 ريال

مبلغ حروفي حق بیمه 

 به ريال

1 
پزشکی وخدمات بهداشتی بیمه مسئولیت مدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

 )با نام حقوقی ( درمانی قزوین در برابرکارکنان

  

2 
بیمه مسئولیت مدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی پزشکی وخدمات 

 بهداشتیدرمانی قزوین در برابردانشجویان)با نام حقوقی(

  

3 
بیمه مسئولیت مدنی مسئولین فنی مراکز وبیمارستانها و رئیس دانشگاه علوم 

 پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی قزوین )با نام حقوقی (

  

4 
 بیمه مسئولیت مدنی مسئولین فنی مراکز فوریتهای پزشکی   استان قزوین و
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی قزوین )با نام حقوقی(

  

5 
رئیس بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر و کارکنان ناظر و 

 دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی قزوین )با نام حقوقی (

  

9 
بیمه مسئولیت مدنی مسئولین فنی و رییس دانشکده دندانپزشکی و رئیس 
 دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی قزوین )با نام حقوقی (

  

1 
شاغل به تحصیل و رئیس بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای دستیاران )رزیدنتها( 

 دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی قزوین )با نام حقوقی (

  

8 
بیمه آتش سوزی ، حوادث طبیعی و حوادث غیر مترقبه )سیل ،زلزله و...( 
 مربوط به ساختمانها ،  تاسیسات و تجهیزات ستاد و پایگاههای اورژانس  

  

1 
و حوادث غیر مترقبه )سیل ،زلزله و...(  بیمه آتش سوزی ، حوادث طبیعی

 مربوط به برای ساختمانها ،  تاسیسات و تجهیزات معاونت بهداشتی

  

11 
بیمه آتش سوزی ، حوادث طبیعی و حوادث غیر مترقبه )سیل ،زلزله و...( 

 انبارها با احتساب موجودی کاال و دارائیهای ثابتمربوط به 

  

11 
سوزی ، حوادث طبیعی و حوادث غیر مترقبه )سیل بیمه مسئولیت وبیمه آتش 

 ،زلزله و...( برای دکل های بیسم دانشگاه

  

 
 جمع کل 

 

  

 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 :مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

 . اداری بیمه شخص ثالث برای خودروها و موتور سیکلت های .....................درصد تخفیف

 اداری ................... درصد تخفیف بیمه بدنه برای خودروها و موتور سیکلت های 

 

 نفر باشد حق بیمه هرنفر طبق جدول ذیل اعالم گردد . 384در صورتیکه تعداد دستیان شاغل به تحصیل مازاد بر 

 رديف رشته تخصصي احتساب ارزش افزودهحق بیمه بريال بدون 

 1 بیهوشی 

 2 جراحی 

 3 زنان 

 4 کودکان 

 5 داخلی 

 9 عفونی 

 1 قلب 

 8 روانپزشکی 

 1 دندانپزشکی 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 :مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 
  



 

 

 

 

 آخرين وضعیت شخصیت حقوقي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 14888328535 :شناسه ملي

  1/1/1264 تاريخ تأسیس :

 معاونت نوع شخصیت حقوقي:

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزویننام شخصیت حقوقي: 

 توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونتثبت کننده شخصیت حقوقي: 

 قانون اساسیمرجع تأسیس:  

 666شماره مجوز: 

  33/11/1257تاريخ صدور مجوز: 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشورمرجع صدور مجوز: 

و  قزوین خیابان نواب شمالی ، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک ستاد، دانشگاه علوم پزشکیمحل اقامت قانوني: 

 خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 411271714407کد اقتصادی : 

 2416615215کد پستي : 

 IR – 808128188888888827160551شماره شبا: 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین :نام صاحب حساب



 

 

 

 

 

      

 

 

 
 

 ) کلیه اطالعات درخواستي بطور کامل تكمیل شود ()پرسشنامه شماره يک( اطالعات شرکت ها

 مشخصات حقوقی شرکت: -1

 :تاریخ تاسیسنام کامل شرکت :                                        نام اختصاری /تجاری:                                     
 :ثبتتابعیت:                                                    شماره ثبت :                                                 تاریخ 

 :کداقتصادی        :                                              شناسه ملی محل ثبت:                                                
 سرمایه ثبت شده به)ریال(:                                                                  سرمایه پرداخت شده به)ریال(:
 :رتبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری:                         شماره تاریخ تعیین صالحیت

 تحت پوشش      تعاونی       دولتی        خصوصی     :نوع شرکت 

 سایر  با مسؤولیت محدود سهامی عام       سهامی خاص  : نوع ثبت 

 موضوع فعالیت شرکت:
    ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری                           ارایه خدمات تشخیصی و درمانی                               ارایه خدمات توانبخشی و ارتقای سالمت 

 تأمین تجهیزات پزشکی،بهداشتی و درمانیارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی در زمینه های پزشکی    ای در ارایه خدمات فنی و مشاوره
امور چاپ و حمل و نقل  تعمیر و نگهداری         کی های پزشارایه خدمات نظارتی و کارشناسی در زمینههای پزشکی    زمینه
 خدمات عمومی)نگهبانی، نامه رسانی ، پیشخدمتی، تلفنچی(امور آشپزخانه و رستوران            تکثیر

                       امور تاسیسات         باغبانی       )ارایه خدمات حمل و نقل بیماران)آمبوالنس ..........................:سایر 
 

 مشخصات مدیر عامل،اعضای هیأت مدیره : -3

 رشته تحصیلي مدرک تحصیلي سمت کدملي نام و نام  خانوادگي رديف
سابقه کار در شرکت 

 )سال(

       

       

       
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 
 

 

 

و دانشـــگاه علوم پزشـــكي  

درمانیاستان قزوين–خدمات بهداشتي   



 

 

 

 

 

 

 

 

 )ادامه پرسشنامه شماره يک( اطالعات شرکت ها
 اولویت میزان سهام مشخصات سهامداران عمده )شخصیت حقیقی یا حقوقی(به ترتیب -2

 

 مسؤولیت در شرکت درصد سهام رشته تحصیلي مدرک تحصیلي اشخاص حقیقي حقوقياشخاص رديف
       
       
       

 
 ادرس محل کنونی دفتر و بطور دقیق اعالم شود .                 آدرس دفتر مرکزی و شعب: -4

 
 

یا به عمد اطالعات ناقص ارایه نموده است ، از  چنانچه تشخیص داده شود برنده واگذاری فوق در تکمیل این فرم قصور ورزیده:1*تذکر
انعقاد قرارداد با وی خودداری گردیده و حتی درصورتیکه پس از عقدقرارداد موضوع احرازشود، سپرده شرکت در مناقصه )سپرده حسن انجام 

 تعهدات(وی به نفع کارفرما ضبط و به مراجع ذیصالح جهت صدور رأی نهایی اعالم خواهد گردید .
 .تصویرکارت ملی )پشت ورو( و شناسنامه )صفحه اول(ضمیمه گردد:3ذکر*ت

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 پالک:         فرعی :             شهر:           خیابان :               کوچه :               استان:    نشانی کامل
  کد پستی

  صندوق پستی

  تلفن همراه –تلفن مستقیم 

  دورنگار

  پست الکترونیک

Web  site  

 

 

 

 

 
 

 

و دانشـــگاه علوم پزشـــكي  

درمانیاستان قزوين–خدمات بهداشتي   



 

 

 

 

های  غیرمترقبه و شخص ثالث خودروها و موتوسیكلتهای مسئولیت مدني،آتش سوزی ،حوادث طبیعي،حوادث  قرارداد بیمه
 درماني استان قزوين-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 

این قرارداد بین دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی قزوین  بنمایندگی آقای دکتر مهدی یوسفی با سمت معاون 

مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک ستاد از یک طرف که منبعد  -خیابان نوابتوسعه مدیریت و منابع دانشگاه به نشانی قزوین: 

از   ****************شعبه قزوین به نشانی *****در این قرارداد بیمه گذار نامیده می شود و مدیریت شرکت بیمه 

وشرایط و  3131مه مصوب سال طرف دیگر که منبعد در این قرارداد طرف دوم و  بیمه گر  شناخته میشود  با رعایت قانون بی

مقررات جاری مربوط به صدور انواع بیمه نامه های مندرج در متن قرارداد طبق مصوبات و دستور العمل های شورایعالی بیمه و 

 گردد بیمه مرکزی ایران منعقد می
 تعیین شده :موضوع قرارداد: صدور انواع بیمه های مشروحه ذيل با تعهدات و شرايط و حق بیمه های ـ  1ماده

 بیمه مسؤولیت مدني کارفرما )ريیس محترم دانشگاه( در برابر کارکنان  1-1

 باشند. نفر می  6568تعداد کل کارکنان این دانشگاه و واحدهای تابعه آن حدود 

جغرافیایی واحدهای تابعه بعلت پراکندگی که کامل( های داخل و خارج از استان )بصورتای محل اقامت کارکنان و مأموریتـ پوشش بیمهالف 
 باشد.پذیر نمیاین دانشگاه و فراوانی جمعیت کارکنان اعالم فهرست اسامی افراد مربوطه امکان

 های وابسته به کار )مانند رستوران، حمام، سالن ورزش و ...( ای سایر مکانـ پوشش بیمهب 
 ر و ناظر(ای برای شخص )کارفرما، صاحبکار، پیمانکار، مشاوـ پوشش بیمهپ 
 گردد.ای کارکنان در خصوص حوادثی که با نوع فعالیت بیمه شده ارتباطی ندارد و منجر به صدمات جسمانی میـ پوشش بیمهج 
 التفاوت افزایش دیه )تا یکسال(  ـ پرداخت مابهچ 

 غرامت فوت و نقص عضو:

 ریال 111/111/111/2 های عادی:ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماهالف 
 ریال111/111/811/2های حرام: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماهب 
 ریال  111/111/111/28نفر: 11ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای تمامی اشخاص تا سقف پ 
 ریال 111/111/811/2ـ حداکثر غرامت نقص عضو بیش از یک دیه برای هر نفر: ج 
 ریال 111/311/39هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه  :    -چ 
 ریال 111/111/393حداکثر هزینه های پزشکی برای کل اشخاص در طول مدت بیمه نامه :  -ح 
 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست مطابق با حکم دادگاه و صرف نظر از نوع قصور و راِی دادگاه باشد. - 1-1-1
 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس زمان شکایت باشد نه زمان حکم پرونده و رای قطعی دادگاه . –2-1-1
می بایست بر اساس دیه روز در زمان صدور رای دادگاه باشد و در برگیرنده میزان افزایش  پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه گر -3-1-1

 سنوات نرخ دیه باشد .
 احضار به دادگاه را در نظر بگیرد . اولین در صورت احتمال شکایت بیمه گر می بایست زمان –4-1-1
 به مبلغ *************** ریال مجموع کل حق بیمه یکساله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 5-1-1
 دانشگاه( در برابر دانشجويان: رياستموارد درخواستي در خصوص بیمه مسؤولیت مدني کارفرما)-2



 

 

 

 

باشد که در واحدهای آموزشی متعدد دانشگاه مشغول به تحصیل و فعالیت هستند نفر می 3651تعداد دانشجویان حدود  1-3

 باشند.ها میو بعضی از آنان ساکن خوابگاه

  های پزشکی:غرامت فوت و نقص عضو و هزینه

 ریال 111/111/111/2های عادی: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه 1
 ریال111/111/811/2های حرام:  ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه 2
 ریال 111/111/111/28نفر: 11ی اشخاص تا سقف ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای تمام 3
 ریال 111/311/39های پزشکی برای هر نفر: ـ حداکثر هزینه 4
 ریال 111/111/211/2های پزشکی برای تمامی اشخاص در طول مدت بیمه نامه : ـ حداکثر هزینه 5

 صرف نظر از نوع قصور و راِی دادگاه باشد.پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست مطابق با حکم دادگاه و  -الف 
 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس زمان شکایت باشد نه زمان حکم پرونده و رای قطعی دادگاه . –ب 
افزایش سنوات  پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس دیه روز در زمان صدور رای دادگاه باشد و در برگیرنده میزان -پ

 نرخ دیه باشد .
 .در صورت احتمال شکایت بیمه گر می بایست زمان اولین احضار به دادگاه را در نظر بگیرد  –ت 

 مجموع کل حق بیمه یکساله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ *************** ریال -ث 

های مختلف و با نام حقوقي مرکز( و   های تابعه )در شیفتی مسؤولین فني مراکز و بیمارستان موارد درخواستي در خصوص بیمه مسؤولیت مدني کلیه-1-3

 ريیس مراکز و بیمارستانها با نام حقوقي  وريیس دانشگاه با نام حقوقي:

 و اطالعات مربوط به مراکز آموزشي درماني واحدهای تابعه مشخصات

 رديف نام مرکز  تعداد تخت فعال مالحظات

 1 سینامرکز آموزشی درمانی بوعلی تخت 251 جراحی داردبخش 

 2 مرکز آموزشی درمانی کوثر تخت 145 بخش جراحی دارد

 3 مرکز آموزشی درمانی قدس تخت 141 بخش جراحی دارد

 4 ییمرکز آموزشی درمانی شهیدرجا تخت 159 بخش جراحی دارد

 5 بیمارستان امیرالمومنین)ع( تخت 51 بخش جراحی دارد

 9 بهمن 22بیمارستان  تخت 91 بخش جراحی ندارد

 1 بیمارستان والیت تخت 251 بخش جراحی دارد

  8 بیمارستان آبیک تخت15 بخش جراحی دارد

 1 بیمارستان شفا تخت  81 بخش جراحی دارد

  جمع تخت 1192 

 غرامت فوت و نقص عضو:

 ریال 111/111/111/2های عادی: ماهـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در  1
 ریال111/111/811/2های حرام:  ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه 2



 

 

 

 

 ریال 111/111/111/14نفر:   5ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو تا سقف  3
 ریال 111/311/39هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه  :    -4
 ریال  111/111/393ر هزینه های پزشکی برای کل اشخاص در طول مدت بیمه نامه : حداکث - 5
 ـ مجموع کل حق بیمه یکساله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ *************** ریال 9

 راِی دادگاه باشد.پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست مطابق با حکم دادگاه و صرف نظر از نوع قصور و  -الف 
 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس زمان شکایت باشد نه زمان حکم پرونده و رای قطعی دادگاه . –ب 
بایست براساس دیه روزدرزمان صدور رای دادگاه باشد و در برگیرنده میزان افزایش سنوات نرخ  پرداخت دیه ازسوی شرکت بیمه گرمی -پ

 دیه باشد.
 در صورت احتمال شکایت بیمه گر می بایست زمان اولین احضار به دادگاه را در نظر بگیرد . –ت 

 مسؤولین فني مراکز فوريتهای پزشكي استان و ريیس دانشگاه )با نام حقوقي(: مدني مسؤولیت بیمه درخصوص موارددرخواستي-1-4

 باشد(پايگاه مي 33های پزشكي استان های فوريت)شايان ذکر است تعداد پايگاه

  غرامت فوت و نقص عضو:

 ریال 111/111/111/2های عادی: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه1
 ریال111/111/811/2های حرام: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه2
 ریال 111/111/111/28نفر: 11ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو تا سقف 3

 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست مطابق با حکم دادگاه و صرف نظر از نوع قصور و راِی دادگاه باشد. -الف 
 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس زمان شکایت باشد نه زمان حکم پرونده و رای قطعی دادگاه . –ب 
شرکت بیمه گر می بایست بر اساس دیه روز در زمان صدور رای دادگاه باشد و در برگیرنده میزان افزایش سنوات پرداخت دیه از سوی  -پ

 نرخ دیه باشد .
 در صورت احتمال شکایت بیمه گر می بایست زمان اولین احضار به دادگاه را در نظر بگیرد . – ث 
 به مبلغ *************** ریالـ حق بیمه یکساله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ح 
ناظر)مسؤول فني دفتر طراحي و عمران( و ريیس دانشگاه )با نام ناظر و کارکنانای مهندسین:موارد درخواستي در خصوص بیمه مسؤولیت مدني حرفه -5

 حقوقي(:

تحت نظر مسؤول مربوطه در واحد ها )اعم از مهندسین ناظر و کارکنان ناظر( نفر از ناظرین پروژه 12شایان ذکر است تعداد 

 باشد.(ها درسرتاسر استان قزوین مینمایند.)محل پروژه دفتر فنی دانشگاه فعالیت می

 غرامت فوت و نقص عضو و خسارت مالی: 

 ریال 111/111/111/2های عادی: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه1
 ریال111/111/811/2های حرام: برای هر دیه کامل در ماهـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو 2
 ریال 111/111/411/8نفر:  3ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو تا سقف 3
 ریال 111/111/393حداکثر غرامت جبران خسارت مالی در هر حادثه :  -4
 یالر 111/111/393حداکثر خسارت مالی وارده بر اشخاص ثالث در طول مدت بیمه نامه :  -5
 ریال 111/111/393حداکثر تعهدات مالی بیمه گر در هر حادثه برای هر مورد بیمه :  -9



 

 

 

 

 ریال 111/111/393حداکثر تعهدات مالی بیمه گر در طول مدت بیمه نامه  -1
 ـ حق بیمه یکساله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ *************** ریال8
 وص بیمه مسئولیت مدني و مسئول فني ريیس دانشكده دندانپزشكي و ريیس دانشگاه ) با نام حقوقي (: موارد درخواستي درخص -6

 غرامت فوت و نقص عضو:

 دستگاه  143تعداد یوینت ها : 

 ریال 111/111/111/2های عادی: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه1
 ریال111/111/811/2های حرام: هر دیه کامل در ماه ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای2
 ریال 111/311/39هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه  :    -3
 ریال 111/111/393حداکثر هزینه های پزشکی برای کل اشخاص در طول مدت بیمه نامه :  -4

 دگاه و صرف نظر از نوع قصور و راِی دادگاه باشد.پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست مطابق با حکم دا ـ  الف
 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس زمان شکایت باشد نه زمان حکم پرونده و رای قطعی دادگاه . ـ  ب
برگیرنده میزان افزایش سنوات پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس دیه روز در زمان صدور رای دادگاه باشد و در  -پ

 نرخ دیه باشد .
 در صورت احتمال شکایت بیمه گر می بایست زمان اولین احضار به دادگاه را در نظر بگیرد .ـ ت 
 ـ حق بیمه یکساله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ *************** ریالح 
 :ای دستیاران شاغل به تحصیلحرفه : موارد درخواستي در خصوص بیمه مسؤولیت مدني-7

 آمار دستیاران شاغل به تحصیل

 رديف رشته تخصصي تعداد دستیاران

 1 بیهوشی 24

 2 جراحی 24

 3 زنان 21

 4 کودکان 29

 5 داخلی 24

 9 عفونی 13

 1 قلب 18

 8 روانپزشکی 11

 1 دندانپزشکی 31

  جمع کل 214
 

 غرامت فوت و نقص عضو:

 ریال 111/111/111/2های عادی : غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماهـ حداکثر 1
 ریال111/111/811/2های حرام : ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه2
 ریال 111/111/111/28نفر: 11حداکثر غرامت فوت و نقص عضو تا سقف  -3



 

 

 

 

 گر می بایست مطابق با حکم دادگاه و صرف نظر از نوع قصور و راِی دادگاه باشد. پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه -الف 
 پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس زمان شکایت باشد نه زمان حکم پرونده و رای قطعی دادگاه . –ب 
رای دادگاه باشد و در برگیرنده میزان افزایش پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه گر می بایست بر اساس دیه روز در زمان صدور  -پ

 سنوات نرخ دیه باشد .
 در صورت احتمال شکایت بیمه گر می بایست زمان اولین احضار به دادگاه را در نظر بگیرد . –ت 
 برنده مناقصه مکلف و ملزم به صدور بیمه به نام  برای افرادی است  که از سوی طرف اول اعالم می شود -ث

 .لیست مراکز ،ساختمانها ، تجهیزات و  انبارها طبق شرايط اسناد مناقصه  طبق

  به شرح جدول ذیل میباشد نفر 384تعداد دستیان شاغل به تحصیل مازاد بر مبلغ حق بیمه *ـ 

 رديف رشته تخصصي بحروف  حق بیمه بريال بدون احتساب ارزش افزوده

 1 بیهوشی ***

 2 جراحی ***

 3 زنان ***

 4 کودکان ***

 5 داخلی ***

 9 عفونی ***

 1 قلب ***

 8 روانپزشکی ***

 1 دندانپزشکی ***

  



 

 

 

 

وال ( موارد درخواستي در خصوص بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعي و حوادث غیر مترقبه )زلزله و سیل و غیره( مربوط به ساختمان ها و انبار و ام8

 .لیست مراکز ،ساختمانها ، تجهیزات و  انبارها طبق شرايط اسناد مناقصه  واحدها طبق

حق بیمه یکساله برای ساختمانها ،  تاسیسات و تجهیزات ستاد و پایگاههای اورژانس  بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به (1-8
 مبلغ *************** ریال

تاسیسات و تجهیزات معاونت بهداشتی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ حق بیمه یکساله برای ساختمانها ،  (2-8
 *************** ریال

حق بیمه یکساله برای انبارها با احتساب موجودی کاال و دارائیهای ثابت و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ( 3-8
 *************** ریال

لیست  انبارها طبق  طبق تش سوزی ، حوادث طبیعي و حوادث غیر مترقبه )سیل ،زلزله و...( برای دکل های بیسم دانشگاهبیمه مسئولیت وبیمه آ (1

 .شرايط اسناد مناقصه 

  موارد درخواستی جهت صدور بیمه نامه:

 گردد. سقوط دکل که منجربه خسارتهای جانی و مالی می -الف

 گردد. تجهیزات آن میحوادثی که موجب خسارت به دکل و  -ب

 غرامت فوت و نقص عضو و خسارت مالی:

 ریال 111/111/111/2های عادی: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه1

 ریال111/111/811/2های حرام: ـ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای هر دیه کامل در ماه2

 111/111/393لث(: ـ حداکثر غرامت خسارت مالی )به شخص ثا3

 ریال 111/111/311ـ حداکثر غرامت و خسارت مالی به دکل و تجهیزات آن: 4

 بیمه یکساله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ *************** ریال ـ حق5

 :ی اداری ( بیمه شخص ثالث و بدنه خودروها و موتورسیكلت ها11

 درصد تخفیف عالوه بر تخفیفات عدم خسارت سالیانه برای کلیه خودروها  و موتورسیکلت ها.** بدنه با  مهصدور بیمه نا (1-11
 درصد تخفیف عالوه بر تخفیفات عدم خسارت سالیانه برای کلیه خودروها و موتورسیکلت ها** صدور بیمه نامه شخص ثالث با  (2-11

 دانشگاه با تعهدات ذیل صادر گردد.همچنین بیمه های شخص ثالث خودروها و موتورسیکلت ها متعلق به 
 حق بیمه شخص ثالث و حوادث رانندگی با توجه به ظرفیت هر خودرو:( 3-11

 ریال یکصد میلیون ریال 111/111/111ـ مالی )شخص ثالث(: 1                  
 دومیلیارد و صد میلیون ریال 111/111/111/2ـ بدنی هر نفر )شخص ثالث( 2           حداکثر تعهدات

 دومیلیارد و هشتصد میلیون ریال 111/111/811/2ـ فوت در ماه های حرام )حوادث رانندگی(: 3         در هر حادثه      
 دومیلیارد وصد میلیون ریال 111/111/111/2ـ فوت و نقص عضو در ماه های غیرحرام )حوادث رانندگی(: 4                
 
 برای بیمه نامه های بدنه ارایه شده از طرف اول طبق مقررات تا سقف حداکثر تخفیف عدم خسارت تعلق گیرد. (4-11
 تعهدات اصلی تحت پوشش بیمه بدنه شامل حادثه واژگونی ، آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سرقت تعلق گیرد.(5-11

 



 

 

 

 

 قرارداد: مدت( 2

یکسال به مدت ( 24) ساعت  31/11/1311) ساعت صفر ( الی تاریخ     1/12/19ماه از تاریخ  12( مدت قرارداد بمیزان 1-2
 باشد  کامل شمسی می

 ( مبلغ قرارداد:3

(مبلغ کل قرارداد برای صدور انواع بیمه نامه مشروحه ذیل با تعهدات وشرایط وحق بیمه های تعیین به میزان**** ریـال و  1-3
 بحروف بمیزان ****ریال میباشد . 

 .باشدپرداخت مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه ثبت نام به تاریخ قبل یا حین قرارداد  قابل پرداخت می  ( 2-3
 (نحوه پرداخت :4

بدلیل تنوع بیمه ها، کارفرما موظف است دو ماه پس از ارائه بیمه نامه ها از سوی بیمه گر  و پس از انعقاد قرارداد، اقدام و ( 1-4
 باشد.پرداخت شده طرف دوم  شروع  به پرداخت  نماید  به نحوی که قبل از پایان قرارداد، مبالغ بیمه طبق موضوع قرارداد به

 (تعهدات بیمه گر:5

(بیمه گر یک نفر را بعنوان نماینده تام االختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد 1-5
 کتباً به کارفرما معرفی نماید.

 نمی باشد . ( بیمه گر متعهد مــی گردد که مشمول قانون منـع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی2-5
 ( بیمه گر حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزاً اعم از حقیقی یا حقوقی ندارد .3-5

 کتباً به کارفرما اعالم گردد. روز 5( هر گونه تغییر در وضعیت شرکت بیمه گر می بایستی ظرف مدت 4-5

 تگاه حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد .( شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام های جاری دس5-5
یمه گر وعوامل اجرایی هیچگونه آن هیچگونه رابطه استخدامی با دانشـگاه نداشـته و دانشـگاه هیچگونـه تعهـدی در قبـال       ( 9-5

 استخدام آنان  به هر نوع را ندارد 
خـدمات پشـتیبانی    مدیریت اد و پس از تایید حوزه ( کلیه پرداخت ها به بیمه گر پس از ارایه مدارک الزم  و انجام موضوع قرارد1-5

 و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه صورت می گیرد .
 گر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تادیه و پرداخت خسارت بیمه گزار اقدام نماید. ( در صورت بروزحادثه،بیمه8-5
ساعت در محل حادثه حاضر و نسبت به تهیه گزارش اقدام  24حداکثر ظرف مدت گر مکلف است  ( در صورت بروز حادثه، بیمه1-5

 .گزار مالک عمل خواهد بود عدم حضور در بازه تعیین شده و تغییر شرایط محل حادثه گزارش بیمه درصورت است نماید.بدیهی
 گر می باشد. ( کلیه کسورات متعلق به این قرارداد از قبیل بیمه ، مالیات و ... برعهده بیمه11-5
( هرگاه نامه ای از سوی موسسه حسابرسی منتخب هیات امنا دانشگاه برای بیمه گر ارسال شود و طی ان درخواسـت ارسـال   11-5

اطالعاتی را نمایند بیمه گر مکلف است در اسرع وقت موارد درخواستی را تهیه ودر زمان مقرر بصورت کتبی به ادرس خواسته شـده  
 ارسال نماید  

مربوط به انواع بیمـه نامـه هـا )منـدرج در     و شرایط و مقررات جاری 1319این قرارداد براساس قانون بیمه مصوب سال  بر -(12-5
 متن قرارداد( طبق مصوبات و دستورالعمل های شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی انعقاد شده است 



 

 

 

 

 تعهدات کارفرما: (6

 به بیمه گر برای انجام وظایف مندرج در موضوع قرارداد.  ( تامین اطالعات و ارایه مدارک قابل ارایه3-9
 جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های الزم کتباً به بیمه گر معرفی نماید خود االختیار ( بیمه گزار یک نفر را به عنوان نماینده تام 2-9
 شرايط قرارداد:ساير  (7

 باشد. الینفک این قرارداد میجزء ضمایم ، مندرج در اسناد مناقصه  شرایط خصوصی  (1-1
تواند در صورت ضرورت در حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی ، شرایط اختصاصی را که الزم  میطرف اول  (1 –2

 باشد میاالجرا واز ضمایم ال ینفک قرارداد  داند به این قرارداد الحاق نمایدکلیه الحاقیه های قرارداد با امضای طرفین معتبر،الزم می
(کلیه مواردی که برای انجام صحیح و قانونی موضوع این قرارداد و همچنین در راستای انجام کلیه تعهدات قانونی بیمه گزار 3-1

 خواهد شد.  ممکن است دراین قرارداد پیش بینی ودرج نشده باشد طبق قوانین ومقررات بیمه مرکزی ایران وشورای عالی بیمه عمل
 .استماژور  و همینطور شرایط وضعیت فورسدر تمام شرایط تابع قوانین دولت جمهوری اسالمی ایران این قرارداد (5-1

 باشد. نمی 1331ماه  نماید؛ مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دی بیمه گر اقرار می (9-1
مرتکب یکی از مصادیق مذکور در بند یک آئین نامه پیشگیری و  (هرگاه کارفرما تشخیص دهد که بیمه گر برای انعقاد قرارداد1-1

هیئت محترم وزیران شده است ، مجاز است نسبت به  22/12/83مورخ   ه/31314/ت 13311مبارزه با رشوه و فساد مصوبه شماره 
ناشی از فسخ قرارداد را  متعهد و مکلف است ضرر و زیان  طرف دوم فسخ قرارداد  بصورت یک طرفه با بیمه گر اقدام نموده و 

 تمام و کمال  به طرف اول پرداخت نماید.
مکلف به ادامه تعهدات خود  ، و اعالم  طرف اول طرف دوم پس از طی شدن مدت قرارداد و اتمام قرارداد در صورت نیاز( 8-1

 12قیمت پیشنهادی طرف دوم  که بر عدد باشد بدیهی است پرداخت مبلغ ماهانه این تمدید قرارداد  براساس  حداکثر تا سه ماه می
سوی بیمه مرکزی افزایش درصد دیه برای   و البته در صورت ابالغ افزایش احتمالی مبلغ دیه از گردد گردد پرداخت می تقسیم می

و  جانیهای اداری و سقوط دکل که منجربه خسارتهای  های مسئولیت و بیمه شخص ثالث خودروها و موتورسیکلت برای بیمه نامه
  .گردد  نیز لحاظ و پرداخت میگردد  می مالی 

مصالحه و براساس قوانین بیمه مرکزی اقدام شده در غیر  در ابتدا از طریق (درصورت بروز هر گونه اختالف در موضوع قرارداد1-1
 اینصورت از طریق مراجع ذیصالح قضایی پیگیری میشود . 

برای پرداخت خسارت  به  ازای هر روز تاخیر در پرداخت  طرف دوم ( در صورت عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط 11-1
حق هیچگونه  طرف دوم که در این خصوص به طرف اول پرداخت نماید درصد مبلغ کل قرارداد  1/1خسارت مبلغی به میزان 
 اعتراضی را نخواهد داشت

یافته بیمه از سوی بیمه  ، درصد افزایش ( در صورت افزایش نرخ دیه اعالمی از سوی بیمه مرکزی در طول مدت قرارداد 11-1

پس از ارائه الحاقیه بیمه نامه ها های اداری   بیمه شخص ثالث خودروها و موتورسیکلتو  برای بیمه نامه های مسئولیت  مرکزی 

ها و انبارها ، بیمه  سوزی و حوادث مربوط به ساختمان بیمه آتشقابل پرداخت به طرف دوم میباشد و بابت  ، از سوی طرف دوم



 

 

 

 

 ( گردد. میو مالی بجز سقوط دکل که منجربه خسارتهای جانی  سیم دانشگاه  ) های بی سوزی و حوادث برای دکل مسؤولیت وآتش

 نمی شود .      قرارداد به طرف دوم  پرداخت هیچ گونه وجهی بابت افزایش احتمالی دیه در طول مدت

 ( نشاني طرفین جهت انجام مكاتبات :8

 3355192دورنگار  3355152-5استان قزوین، نواب شمالی   تلفن  ( نشانی طرف اول :1-0

 convention@qums.ac.ir نشانی پست الکترونیک امورقراردادها:

 گر(: ( نشانی شرکت طرف دوم قرارداد)بیمه3-0

  نشانی پست الکترونیک :

های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشند لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانی های فوق الذکر  نشانی

ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر اینصورت کلیه  48ظرف شود در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند  قانونی تلقی می

 نامه ها ابالغ شده تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمی باشد

 ( امضاء طرفین قرارداد :3

 االجرا خواهد بود . نسخه تهیه و تنظیم شده که پس از امضاء طرفین قرارداد الزم 5بند در 118 ماده 1این قرارداد در 

 

 

 

 

 ) بیمه گر(مهر و امضاء طرف دوم  قرارداد           مهر و امضاء کارفرما )طرف اول (                                                                    

    م و نام خانوادگي :      نا           مهدی يوسفي                                                         دکتر نام و نام خانوادگي :   

 سمت :                                          سمت :معاون توسعه مديريت و منابع                                                              

 

 

 

 اکمیته قرارداده –بیمه گر  –اصل : امور مالی 
 خدمات پشتیبانی–دارایی  -تامین اجتماعی –بودجه مدیریت  –رونوشت : دفتر حقوقی 
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