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«« فرم شماره »» 1
«« شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه بیمه مکمل کارکنان دانشگاه »»
شرکت بیمه
ثب سالٕ  ٝاحتشإ
داٛطِب ٟػٔ ٕٞپضضٌی ثبثْ دس ٛظش داسد اٗٞس ثی٘ ٠دسٗبٛی تٌ٘یٔی ًبسًٜب ٝ ٙاكشاد تحت تٌلْ آٛب ( ٙث ٠تؼذاد حذٝد ٛ 7000لش)
ث٘١ ٠شا ٟسبیش اٗ ٞس ثی٘ ٠ای اػٖ اص ثی٘ٗ ٠سئٓٞیت  ،اٗٞاّ ٜٗو ٝ ّٞتج٢یضات پضضٌی  ... ٝخٞد سا ث ٠سبصٗب ٙثیُ٘ ٠ش ٝاجذضشایظ ث٠
ضشح ریْ ٝاُزاس ٘ٛبیذ ٓ .زا دس صٞست ت٘بیْ ض٘ٗ ٚغبٓؼ ٠دهین اص ضشایظ اسائ ٠ضذً ٝ ٟست اعالػبت الصٕ اص ٝاحذ اٗٞس سكب١ی
داٛطِبٛ ٟسجت ث ٠اسائ ٠پیط٢ٜبد هی٘ت ث ٠اصای ١ش ٛلش دس یٌسبّ  ٝدس  12هس٘ت ٗسبٝی دس كشٕ ض٘بس ( 2 ٟپیٞستی ) اهذإ ٞ٘ٛدٝ ٟ
پس اص ٗ٢ش  ٝاٗضبء دس پبًت دسة ثست ٠هشاس داد ٝ ٟحذاًثش تب پبیبٝ ٙهت اداسی سٝص ضٜجٕٝ ٠سخ  1390/1/20ث ٠دثیشخبٗ ٠ٛشًضی
داٛطِب ٟتحٞیْ ٞ٘ٛد ٝ ٟسسیذ اخز ٘ٛبیٜذ .
* تؼ٢ذات دسٗبٛی :
 -1جشاحی كٞم تخصصی ضبْٗ  :جشاحی ٗـض  ٝاػصبة  ،جشاحی هٔت  ،پیٛٞذ ًٔیٗ ، ٠ـض استخٞا ، ٙپیٛٞذ ًجذ  ٝپیٛٞذ هشٛی ٝ ٠ضی٘ی
دسٗبٛی
 -2جشاحی ١بی ػ٘ٗٞی  ٝدسٗب ٙعجی ،الپبساسٌٞپی  ،س َٜضٌ ، ٚآٛظیُٞشاكی دس ثی٘بسستبٗ ٝ ٙشاًض جشاحی ٗحذٝد () Day Care
 -3صای٘ب ٝ ٙسضاسی ٝ ٚىٝستبط تطخیصی دسٗبٛی
 -4خذٗبت پبسأًٜیٌی ضبْٗ  :سُٝٙٞشاكی ٗ ،بُٗٞشاكی ،سادیٞتشاپی  ،اٞٛاع اسٌ ٝ ٚسی تی اسٌ ، ٚاٞٛاع آٛذٝسٌٞپی ،
اًًٞبسدیُٞشاكی  ،سیتٞآٛظیُٞشاكی
١ -5ضی ٠ٜآصٗبیص  ،فیصیٞتشاپی
 -6خذٗبت پبسأًٜیٌی ضبْٗ تست ٝسصش ٞٛ ،اس عضٓ ، ٠آٛظیُٞشافی چطٖ ٞٛ ،اس ػصت ٞٛ ،اس ٕؽص  ،اسپشٗٝتشی
 -7اػ٘بّ ٗجبص سشپبیی ٗبٜٛذ ُچ ُیشی ً ،شایٞتشاپی ،اًسضیٓ ٙٞیپیٓ ، ٕٞیضس دسٗبٛی
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* سبیش ضشایظ :
 -1داٛطِب ٟدس هج ّٞیب سد پیط٢ٜبدات ٗختبس ٗی ثبضذ .
ً -2بسًٜب ٙصٗ ٙی تٞاٜٛذ ٗبٜٛذ سبیش ًبسًٜب٘١ ٙسش  ٝكشصٛذا ٙخٞد سا ثی٘ ٠تٌ٘یٔی ٘ٛبیٜذ.
 -3داضت٘ٛ ٚبیٜذٗ ٟؼتجش ٗ ٝویٖ دس ض٢شستب ٙثبثْ  ٝدس ستبد داٛطِب ٟج٢ت اسائ ٠خذٗبت  ٝتس٢یالت ثٗ ٠شاجؼی ٚآضاٗی است .
 -4اسسبّ  ٠ٛٞ٘ٛهشاسداد  ٝسبیش ضشایظ دس اسائ ٠خذٗبت ثی٘ ٠ای
 -5ثیُ٘ ٠ش ثبیذ پس اص اٛؼوبد هشاسداد ثشای ت٘بٗی اكشاد تحت ثی٘ٛ ٠سجت ث ٠تٌ٘یْ كشٕ ٗطخصبت  ٝصذٝس ًبست ضٜبسبئی اهذإ
ٞ٘ٛد ،ٟتب ثب ٘١بً ٙبست خذٗبت ثی٘ ٠ای دسیبكت ٘ٛبیٜذ .
-6داٛطِب ٟػال ٟٝثش اٛجبٕ اٗٞس ثیً٘ ٌْ٘ٗ ٠بسًٜب ، ٙدس ٛظش داسد ٗٞاسد ریْ سا ٛیض دس دستٞس ًبس هشاس د١ذ  ٝسبصٗب ٙثی٘ ٠ای ً٠
ثتٞاٛذ اص اٗتیبص ٗغشح ضذ ٟریْ دس سشا ٠ٛثی٘ ٠ای ًبسًٜبٓ ٙحبػ ٘ٛبیذ دس اٞٓٝیت هشاس خٞا١ذ ُشكت .
 -6-1ثی٘ٗ ٠سئٓٞیت كٜی سٝسب ٗ ٝذیشا ٙثی٘بسستب٢ٛب  ،سئیس ٗ ٝؼب ٙٝتٞسؼ ٠داٛطِبٗ ٝ ٟذیش ٗبٓی
 -6-2ثی٘ٗ ٠سئٓٞیت دستیبسا ٙدس سضت١ ٠بی ٗختٔق پضضٌی (حذٝد ٛ 150لش)
 -6-3ثی٘ٗ ٠سئٓٞیت پشستبسا ٙثی٘بسستب٢ٛب ث ٠تؼذاد حذٝد یي ١ضاس ٛلش
 -6-4ثی٘ ٠تج٢یضات پضضٌی  ،آصٗبیطِب١ی  ... ٝاٗٞاّ ٜٗو ٝ ّٞؿیشٜٗو ، ّٞاٛجبس ٗشًضی  ،اثٜی ٠ثصٞست ُٔٞثبّ ( سشج٘غ ) اةاػتجبس
پبٛصذ ٗیٔی ٙٞسیبّ دس سبّ ثشای ستبد ٗشًضی داٛطِب ٝ ٟت٘بٗی ٝاحذ١بی ثی٘بسستبٛی  ،داٛطٌذ١ ٟب ٗ ،شاًض ث٢ذاضتی  ٝدسٗبٛی ... ٝ
تحت پٞضص داٛطِبٟ
 -6-5ثی٘ ٠ضخص ثبٓث  ٝثی٘ ٠ثذ ٠ٛخٞدس١ٝبی داٛطِبٝ ٝ ٟاحذ١بی تبثؼ٠
 -6-6ثی٘ ٠ضخص ثبٓث  ٝثذ ٠ٛخٞدس١ٝبی ضخصی ًبسًٜبٗ ٙتوبضی ث ٠صٞست توسیظ )  ٝدس ٛظش ُشكت ٚتخلیق
 -6-7ثی٘ ٠ػ٘ش ًبسًٜبٗ ٙتوبضی دس هیذ حیبت
 -6-8هجٗ ّٞسئٓٞیت ثبس ٗبٓی دس دسیبكت  ٝپشداخت  ٟصی١ ٠ٜبی ٗشثٞط ث ٠سدیق  6-1آی  6-7تٞسظ ٗذیشیت ٗبٓی داٛطِبٟ
 -7چٜبٛچ٘ٛ ٠بیٜذُی ثی٘ ٠دس ض٢شستب  ٙدس ایٜٗ ٚبهص ٠ضشًت ٘ٛبیذ ًٔی ٠اسٜبد اػتجبسی ٗبٓی  ٝتؼ٢ذ آٝس ٛ ٝیض ضشایظ ٜٗبهصٝ ٠
هی٘ت پیط٢ٜبدی ثبیذ ث ٠تبییذ ثی٘ٗ ٠شًضی ٗشثٞع ٠هشاس ُیشد .
 -8ػ٘ٔیبت ٗبٓی ٗشثٞط ث ٠سشاً ٠ٛبسًٜب ٙتحت پٞضص  ،دس ١ش ٝاحذ داٛطِب ٟث ٠صٞست جذاُب ٠ٛصٞست ٗی ُیشد ً ٠ضشًت ةس ٛذٟ
ٌْٗف ث١ ٠ش ٌُ٘١ ٠ٛٞبسی خٞا١ذ ثٞد .
*ضٜ٘بً ت٘بٗی اسٜبد استؼالٕ  ٠ٛٞ٘ٛ ٝهشاسداد  ،پیط٢ٜبدات  ٝسبیش ٗذاس ى الصٕ ٗ٢ش  ٝاٗضبء ش د ٝ ٟدس پبًت دسة ثست ٠تحٞیْ
داٛطِب ٟضٞد .

٘ٛبیٜذ ٟثیُ٘ ٠ضاس
دًتش سیذاح٘ذ اصـشصادٟ
ٗؼب ٙٝتٞسؼٗ ٠ذیشیت ٜٗ ٝبثغ داٛطِبٟ

ٛبٕ ٛ ٝبٕ خبٞٛادُی
 ٝاٗضبء تؼ٠دآٝس
٢ٗ ٝش ضشًت
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برگه پیشنهاد قیمت ( فرم شماره ) 2

ایٜجبٛت

ض٘ٗ ٚغبٓؼ ٠دهین اص ضشایظ

ٗذیش ضؼجٗ ٠شًضی ثی٘٠

اػالٕ ضذ ٟاص سٞی داٛطِبً ٝ ٟست اعالع اص آ ٙهی٘ت پیط٢ٜبدی ای ٚضشًت سا ث ٠ضشح ریْ اػالٕ ٗی داسٕ ً٠

دس صٞست ثشٛذٟ

ضذٗ ٙتؼ٢ذ ث ٠اٛؼوبد هشاسداد  ٝاٛجبٕ اٗٞس ٗشثٞع ٠خٞا ٖ١ثٞد .
-1سشا ٠ٛثی٘١ ٠ش ٛلش ثشای ثی٘ ٠تٌ٘یٔی ثب هجٗ ّٞسئٓٞیت سدیق ثٜذ  1تب  7ضشایظ ػ٘ٗٞی  ٝاختصبصی ثیً٘ ٌْ٘ٗ ٠بسًٜب ( ٙكشٕ
ض٘بس ( ) 1ٟخذٗبت پضضٌی  ) ... ٝثشاثش تؼشك ٠دٓٝتی ٛ ٝظبٕ پضضٌی ثذ ٙٝداضت ٚضشایظ سوق سٜی اكشاد تحت تٌلْ آٛب ٙدس ١ش ٗبٟ
ث ٠ػذد

سیبّ

سیبّ  ٝث ٠حشٝف

-2چٜبٛچٗ ٠جٔؾ دٗ ٝیٔی ٙٞسیبّ ؿشاٗت دٛذاٛپضضٌی ثشای ١ش ٛلش ث ٠خذٗبت سدیق  1تب  7جذ ( ّٝكشٕ ض٘بس ) 1 ٟاضبك ٠ضٞد ١ضی٠ٜ
سشا ٠ٛثشای ٛلش دس ٗب ٟث ٠ػذد

سیبّ پیط٢ٜبد

سیبّ  ٝث ٠حشٝف

ٗی ُشدد .
 -3چٜبٛچ ٠ایثبسُشا ٝ ٙاكشاد تحت تٌلْ آٛب ٙخذٗبت پضضٌی ك ّٞدسٗبٙ

(  100دسصذ ١ضی١ ٠ٜبی پضضٌی  ٝخذٗبت

ٗشثٞع ٠ً ) ٠اص سٞی ثٜیبد جبٛجبصا ٙاػالٕ ٗی ضٞد تحت پٞضص هشاس ُیشٛذ ث ٠اصای ١ش ٛلش ث ٠ػذد
 ٝث ٠حشٝف

س یبّ

سیبّ

یبدآٝسی ٗ :جٜبی پزیشش پیط٢ٜبد هی٘ت سدیق یي ای ٚثشٍ (كشٕ ض٘بسٗ) 2 ٟی ثبضذ  ٝثیُ٘ ٠ضاس دس هج ّٞیب دس ١ش یي
اصسدیق ١بی  3 ٝ 2ای ٚثشٍ ٗخیش ٗی ثبضذ.

مهر و امضاء
شرکت بیمه
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