تعالي 

سمه
با 


شرايطعموميمناقصه 


«مناقصهعموميشماره »97/1


ماده-1موضوعمناقصه :

موضوع مناقصه عبارت است از كليه خدمات مورد نياز بيمه اي شركت كارخانجات توليدي شهيد قندي
((شركت اصلی با  4شركت تابعه (فرعی)) به شرح مشخصات جدول ذيل از تاريخ انقضاء هر يك به مدت
يكسال بطور متمركز از طريق يك شركت بيمه گر واحد تامين و تحت پوشش كه حداقل يك سال سابقه فعاليت
بيمه اي داشته باشد  .
انواعخدماتموردنيازجهتپوششبيمهاي 
رديف 

تاريخشروعبيمه 

موضوع 

1

بيمه حريق اموال منقول و غير منقول

طبق بند 1-1

1931/10/11

2

مسئوليت مدنی  13دستگاه ليفتراك

طبق بند 2-1

1931/10/11

9

مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان

طبق بند 9-1

1931/10/11

4

بيمه عمر و حادثه گروهی

طبق بند 4-1

1931/10/11

5

بيمه تكميلی درمان

طبق بند 5-1

1931/10/11

0

بيمه تكميلی دندانپزشكی

طبق بند 0-1

1931/10/11

-1-1بيمهحريقاموالمنقولوغيرمنقول:
رديف 

ارزشبهميليونريال 

شرح 

1

ساختمان توليدي كابل نوري

25.111

2

ساختمان توليدي مسی يك

20.111

9

ساختمان توليد مسی دو

20.111

4

ساختمان اداري و نگهبانی

30111

5

ساختمان انبارها

90.111

0

ماشين آالت توليدي كابل نوري

12.511

1

ساختمان مسكونی 0پشتيبانی

410111

0

ماشين آالت توليدي مسی يك

9010111

3

ماشين آالت توليدي مسی دو

9110111

11

ماشين آالت توليدي كابل ديتا () FTTH

110111

11

ماشين آالت غير توليدي

5.251
مضاءپيشنهاددهنده :

ا

نامشخصيتحقيقي/حقوقي :

1

12

تأسيسات

20.111

19

وسايل آزمايشگاهی

5.051

14

ابزار آالت فنی

0.911

15

وسائط نقليه

5.111

10

اثاثيه اداري

0.011

جمعاموالمنقولوغيرمنقول

3040411

  17موجوديها در جريان ساخت مسی يك

51.111

10

موجوديها در جريان ساخت نوري

91.111

13

كاالي ساخته شده

110111

21

مواد اوليه

1110111

21

موجودي قطعات يدكی

111.111

22

كاالي امانی ديگران نزد ديگران

2.111

29

ساير موجوديها

2.111

جمعموجوديها

9540111

جمعدارائيهاوموجوديها 

 114181311

-2-1بيمهمسئوليتمدني19دستگاهليفتراك :
ظرفيت 

سالساخت 

رديف 

ليفتراك 

1

لينده 0-9

 0تن

1331

2

لينده 0-4

 0تن

1331

9

لينده 0-5

 0تن

1331

4

لينده 0-0

 0تن

1331

5

لينده 0-3

 0تن

1331

0

لينده 4.5-1

 4تن

1331

1

لينده 4.5-9

 4تن

1331

0

لينده 4.5-5

 4تن

1331

3

لينده 4.5-0

 4تن

1331

11

لينده 4.5-1

 4تن

1331

نامشخصيتحقيقي/حقوقي :


مضاءپيشنهاددهنده :

ا

2

11

لينده 4.5-0

 4تن

1331

12

لينده 4.5-3

 4تن

1331

19

لينده 4.5-11

 4تن

1331

14

لينده 4.5-11

 4تن

1331

15

لينده 4.5-19

 4تن

1331

10

لينده 4.5-14

 4تن

1331

11

لينده 2-1

 2تن

1332

10

لينده 2-2

 2تن

1332

13

لينده 2-9

 2تن

1332

با تعهدات جانی  2.911.111.111ريال در ماههاي عادي و مبلغ  9.101.111.111ريال در ماه هاي حرام و به شرح
تعهدات بيمه گر مالی و پوشش بيمه تكميلی برابر بند 9-1

-4-1بيمهمسئوليتكارفرمادرقبالكاركنان :
تعداد كاركنان 422 :نفر با شرح تعهدات بيمه گر و پوشش تكميلی زير :
تعهداتبيمهگر :

 -9-1-1غرامت فوت و نقص عضو به هر علت  2.911.111.111ريال در ماههاي عادي و مبلغ 9.101.111.111
ريال در ماه هاي حرام و در طول مدت بيمه نامه جمعاً  21نفر به مبلغ  01.011.111.111ريال
 -9-1-2هزينه پزشكی در هر حادثه براي هر نفر  111.111.111ريال و در طول مدت بيمه نامه جمعاً  21نفر
به مبلغ  2.111.111.111ريال
پوششهايتكميليشامل :
الف ) صدمات بدنی ناشی از حوادث حين كار به دليل قصور  0اشتباه و يا اهمال
ب ) مأموريت هاي خارج از شركت
ج ) پرداخت خسارت بدون رأي دادگاه
د ) مطالبات تأمين اجتماعی با تعهدات  1.011.111.111ريال براي هر نفر و در طول مدت 5.111.111.111
ريال براي حالتی كه تبديل به از كار افتادگی گردد .

مضاءپيشنهاددهنده :

ا

نامشخصيتحقيقي/حقوقي :


3

ه) هزينههاي پزشكی بدون اعمال تعرفه
و ) پرداخت مابه التفاوت ديه ( يكسال )
ز) پرداخت هزينه در اثر حوادث با وسايل نقليه موتوري
ح) پوشش هزينه هاي اشخاص ثالث
ط) پوشش هزينه هاي حوادث در اماكن مرتبط با كارگاه
ي) پوشش هزينه هاي حوادث در حوادث نامرتبط با موضوع بيمه
-3-1بيمهعمروحادثهگروهي :
تعداد شاغلين 422نفر و تاريخ شروع بيمه نامه 1931/10/11
سقف تعهدات بيمه گر در صورت فوت به هر علت مبلغ  511.111.111ريال
سقف تعهدات بيمه گر در صورت  0نقص عضو و يا از كار افتادگی دائم ( كلی و جزئی ) به علت حوادث
مشمول بيمه هر يك از بيمه شدگان حداقل مبلغ  1011101110111ريال
سقف تعهدات بيمه گر در صورت فوت بر اساس حادثه  51101110111ريال
ميانگين سنی افراد شاغل 90سال می باشد .

مضاءپيشنهاددهنده :

ا

نامشخصيتحقيقي/حقوقي :


4

-5-1بيمهتكميليدرمانكاركنانبههمراهخانوادهبهتعدادتقريبي1811نفربافرانشيز %11
سقف تعهدات

رديف  تعهداتبيمهدرمان 

/ريال 

هزينههايبيمارستانيجراحيعمومي :
جبران هزينه هاي بستري  0جراحی  0شيمی درمانی(بستري و سرپايی) 0راديو تراپی  0آنژيو گرافی قلب 0

الف 

گامانايف  0جراحی ديسك ستون فقرات و انواع سنگ شكن در بيمارستان و مراكز جراحی محدود و DAY CARE
تبصره :اعمال جراحی  DAY CAREبه جراحی هايی اطالق می شود كه مدت زمان مورد نياز براي مراقبت هاي

01.111.111

بعد از عمل در مراكز درمانی  0كمتر از يك روز باشد .هزينه همراه افراد زير  1سال و باالتر از  11سال در
بيمارستانها به جزء زايمان .
جراحيتخصصيششعملاصلي :

ب

هزينه اعمال جراحی اصلی  0مغز و اعصاب مركزي و نخاع ( به استثناي ديسك ستون فقرات )  0قلب  0پيوند ريه
 0پيوند كليه  0پيوند كبد  0پيوند مغز استخوان و جراحی سرطا ن و هزينه هاي درمانی معلولين و ساير بيماريهاي

101.111.111

خاص جمعاً با بند  1جدول .
تعهداتمربوطبهزايمان :

ج

هزينه هاي زايمان اعم از طبيعی  0سزارين  0كورتاژ تخليه اي محصول حاملگی (سقف تعهد بيمه گر در اين

910111011

پوشش نبايد از باالترين هزينه توافق شده با بيمارستانهاي طرف قرارداد بيمه گر تجاوز كند) .
پاراكلينيكي( :)1

د

جبران هزينه هاي سونوگرافی  0ماموگرافی  0انواع اسكن  0انواع اندوسكوپی  0كلونوسكوپی  0 MRI 0اكو كارديو
گرافی  0استرس اكو  0دانسيتومتري  0شست و شوي گوش  0تست استرس  0تست خواب  0پريمتري  0سنجش

11.111.111

تراكم استخوان
پاراكلينيكي( :)2

هو 

جبران هزينه هاي تست ورزش  0تست آلرژي  0تست تنفسی(اسپيرومتري  0 )PFT 0نوار عضله( 0 )EMGنوار
عصب( 0 )NCVنوار مغز( 0 )EEGنوار مثانه(سيستومتري يا سيستوگرام)  0شنوايی سنجی  0بينايی سنجی 0

501110111

هولتر مانيتورينگ قلب  0آنژيو گرافی چشم  0گفتار درمانی  0كار درمانی  0نوروفيدبك
جراحيهايمجازسرپايي :

و

جبران هزينه اعمال مجاز سرپايی مانند  :شكستگی و دررفتگی  0گچ گيري  0ختنه  0بخيه  0كرايوتراپی  0اكسيزيون

501110111

ليپوم  0بيوپسی  0تخليه كيست و ليزر درمانی .
خدماتآزمايشگاهي :

ز

هزينه هاي مربوط به خدمات آزمايشگاهی شامل  :آزمايشهاي تشخيص پزشكی  0پاتولوژي يا آسيب شناسی 0

001110111

ژنتيك پزشكی  0انواع راديو گرافی  0نوار قلب  0فيزيوتراپی

ح
ط

جبرانهزينهويزيتودارووخدماتاورزانس :
جبران هزينه ويزيت و دارو و خدمات اورژانس در موارد غير بستري روزانه از محل پاراكلينيكی گروه اول
جبران هزينه خريد عينك طبی و لنز تماسی طبی

501110111
2.111.111

جراحی مربوط به رفع عيوب انكساري چشم :

ي

جبران هزينه هاي جراحی مربوط به رفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك متعهد بيمه گر
درجه نزديك بينی  0دوربينی  0استيگمات با جمع قدر مطلق نقص بينايی هر چشم (درجه نزديك بينی يا دور بينی
به عالوه نصف استيگمات)  9دپومتر يا بيشتر باشد (هر 001110111ريال)

هزينههايدرمانبايدحداكثرظرفمدت11روزازطرفبيمهگرپرداختگردد .

*

مضاءپيشنهاددهنده :

ا

نامشخصيتحقيقي/حقوقي :

5

1001110111


-6-1دندانپزشكي :
هزينه دندانپزشكی (براساس تعرفه مورد عمل بيمه گر) شامل هزينه هاي كشيدن  0جرم گيري  0بروساژ 0
ترميم  0پر كردن  0درمان ريشه و روكش تا مبلغ  1101110111ريال براي هر نفر .
ماده–2سپردهشركتدرمناقصه:

الف – سپرده الزم براي شركت در مناقصه معادل نيم درصد كل حق بيمه پيشنهادي می باشد كه به صورت
ضمانت نامه بانكی معتبر داراي كد شناسه بانك مركزي (حداقل اعتبار به مدت  9ماه ) و يا چك تضمينی بانكی
در وجه كارخانجات توليدي شهيد قندي خواهد بود .
ب  -هزينه هاي انتشار آگهی مناقصه از برنده اي كه انتخاب می گردد دريافت می شود .
ها :
تسليمپيشنهاد 

ماده–4

پيشنهاد دهندگان می بايست پيشنهادهاي خود را پس از مهر و امضاء در فرمت پيش بينی شده حداكثر تا
پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  31/15/1در سه پاكت (الف 0ب0ج) الك و مهر شده در مقابل رسيد به
واحد بازرگانی شركت واقع در تهران  0سعادت آباد  0خيابان عالمه جنوبی  0خيابان حق طلب غربی (0 )20
شماره  0 43ط  2يا دبيرخانه كارخانه واقع در يزد  0صفاييه  0ميدان جانباز  0انتهاي بلوار شهيد قندي تحويل
نمايند .
اتپاكتالف :

محتوي
چك تضمينی بانكی يا ضمانت نامه بانكی معتبر داراي كد شناسه بانك مركزي (حداقل اعتبار به مدت  9ماه )
محتوياتپاكتب :
 - 1اسناد مربوط به مناقصه كه كليه صفحات آن (به جزء فرم پيشنهاد قيمت) تكميل و ممهور به مهر و
امضاء پيشنهاد دهنده باشد .
 – 2تصوير اساسنامه شركت و يا پروانه فعاليت
 -9رزومه كاري پيشنهاد دهنده
-4گواهی امضاء صاحبان امضاء برابر روزنامه رسمی توسط دفتر اسناد رسمی
تبصره  :امضاء كنندگان اسناد (شخص حقوقی) می بايست صاحبان امضاء برابر روزنامه رسمی باشد و از
امضاء مهري خودداري شود .
محتوياتپاكتج :
 -1فرم پيشنهاد قيمت( كه تعيين شده است) میبايست تكميل و ممهور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده
باشد .
مضاءپيشنهاددهنده :

ا

نامشخصيتحقيقي/حقوقي :

6

 -2پيشنهادها بايد بطور كامل و فقط براي موضوع مناقصه طبق مشخصات درخواستی بوده و قيمت
پيشنهادي با عدد و حروف هر دو در (فرم پيشنهاد قيمت) نوشته شود و فقط مبلغ مندرج در فرم
پيشنهاد قيمت توسط پيشنهاد دهنده به عنوان پيشنهاد محسوب گشته و هيچگونه توضيح يا تذكر
شفاهی و يا فرمهايی غير از فرم تعيين شده دراين مورد مالك مقايسه قرار نخواهد گرفت  .هيچگونه
قلم خوردگی قابل قبول نمی باشد .
پيشنهاد دهندگان بايستی دقيقاً مدارك و اطالعات مربوط به مناقصه را مطالعه و چنانچه ابهامی موجود بود
كتباً با شركت تماس و قبل از تسليم پيشنهاد رفع ابهام نمايند .
تبصره  :كليه پيشنهاد دهندگان بايستی پيشنهاد قيمت خود را درج نمايند و در غير اين صورت قابل قبول
نخواهد بود .
ومشخصاتمناقصه :

درمدارك

تغييرات

ماده–3

هرگونه تغييري در شرايط و اطالعات مربوط به مناقصه در صورت ضرورت بوسيله اصالحيه انجام خواهد
گرفت نسخهائی از هر اصالحيه براي كليه كسانيكه اوراق مناقصه را دريافت داشتهاند ارسال خواهد گرديد .
اين اصالحيهها نيز بايستی مهر و امضاء شده در پاكت قرار داده شوند .
ماده–5طرزخواندنپيشنهادها :

پيشنهادهاي رسيده در محل دفتر مركزي شرك ت به ترتيب زير گشوده خواهد شد در مورخ  1931/15/13ابتدا
پاكت الف باز و قرائت می گردد و در صورت كامل بودن مدارك محتوي آن  0پاكت ب جهت بررسی مدارك
شرايط مناقصه و سابقه و توانمندي باز خواهد شد  .در صورت عدم نقص در پاكت ب و احراز شدن توانمندي
در مورخ  1931/15/13پاكت ج جهت بررسی قيمتها پيشنهادي بازگشايی می گردد .
شركت :

درمقابل

دهنده

تعهداتپيشنهاد

ماده–6

الف  :پيشنهادها بايد حداقل براي سه ماه از تاريخ ارائه پيشنهاد معتبر باشد .
ب  :حق فسخ تمامی قرارداد در صورت عدم انجام تعهدات بيمه گر براي بيمه گذار محفوظ است .
ج  :پيشنهاد دهنده تعهد می نمايد در صورت اعالم بيمه گذار تا  %25سقف هر يك از پوشش هاي بيمه خود را
در طول مدت قرارداد افزايش يا كاهش دهد .
د  :پيشنهاد دهنده موظف است هرگونه اطالعات اضافی را كه شركت در حين و يا بعد از بررسی پيشنهادها
ضروري بداند در ظرف مدت تعيين شده تهيه و تسليم نمايد  .به پيشنهادهايی كه به نظر كميسيون معامالت با
مفاد شرايط اين مناقصه مغايرت داشته و يا محاسبات آن غلط و يا اينكه تفسيراتی از مطالب آن شده باشد
ترتيب اثرداده نخواهد شد .
ه  :شركت حق انتخاب بهترين را از بين پيشنهاد دهندگان با توجه به قيمت و نوع كار هر طور كه خود صالح
بداند براي خود محفوظ نگه میدارد و حق رد يك يا كليه پيشنهادها را براي خود محفوظ خواهد داشت .

مضاءپيشنهاددهنده :

ا

نامشخصيتحقيقي/حقوقي :

7


تعيينوانتخاببرندهمناقصه :

مالك
ماده –7

الف – مالك تعيين و انتخاب برنده مناقصه (شركت اول)  0براساس توانايی فنی  0مالی  0حسن شهرت پيشنهاد
دهنده  0ضوابط قانونی و صرفه و صالح شركت و حداقل قيمت پيشنهادي ارائه شده براي كليه خدمات مورد
نياز بيمه اي می باشد  .شركت كننده در مناقصه نيز با توجه به تمام مراتب مشروحه در اين اوراق و اطالع از
كليه شرايط و مشخصات و بصيرت كامل به نوع خدمات مورد نظر  0شركت می كند .
تشخيص موارد فوق فقط با شركت كارخانجات توليدي شهيد قندي بوده و پيشنهاد دهنده حق هيچ گونه
اعتراضی نخواهد داشت .
ب – ضمناً سپرده شركت اول تا سوم تا تعيين برنده نهايی آزاد نخواهد شد (نفرات دوم و سوم براساس
ضوابط قانونی)
ج – ضمانتنامه و يا چك تضمين شركت كنندگان چهارم به بعد پس از تعيين نتيجه از طرف كميسيون معامالت
عودت خواهد شد .

شخصيتحقيقي/حقوقي :

نام

مضاءپيشنهاددهنده :

ا
تاريخ :




شخصيتحقيقي/حقوقي :

مهر
آدرسمحلقانوني :
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((فرمپيشنهادقيمت)) 
پيشنهاد دهنده امضاء كننده ليست پس از مطالعه دقيق ليست ها و مشخصات خدمات مورد مناقصه و كليه

مدارك مناقصه و طبق مشخصات مشروحه ذيل پيشنهاد می نمايد .
رديف 

1

حقبيمهپيشنهادي(ريال) 

شرحموردبيمه 

بيمه (آتش سوزي0انفجار0صاعقه  0زلزله) اموال منقول و غير منقول و موجودي
انبارهاي شركت

2

بيمه مسئووليت مدنی  13دستگاه ليفتراك

9

بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان

4/1

بيمه عمر گروهی

4/2

بيمه حادثه گروهی

5

بيمه مازاد درمان گروهی با حق بيمه ساليانه

0

بيمه دندانپزشكی به ازاي هر نفر 1101110111ريال

جمعكلبهعدد :
جمعكلبهحروف:
((قيمتهايپيشنهاديميبايستبدونلحاظنمودنارزشافزودهقيدگردد.ضمناًمالياتبرارزشافزودهباارائه
گواهينامهثبتنامدرنظاممالياتبرارزشافزودهقابلپرداختخواهدبود)) .

 -1پرداخت كليه مبالغ حق بيمه به صورت اقساط  12ماهه به بيمه گر انجام خواهد شد.
 -2پيشنهاد دهنده وقوف كامل دارد كه شركت كارخانجات توليدي شهيد قندي در رد يا قبول يك
يا كليه پيشنهادها مختار می باشد .
 -9پيشنهاد دهنده می بايست قيمتها را در فرم (پيشنهاد قيمت) بدون قلم خوردگی ارائه و از قبول
هر گونه فرم ديگر خودداري نمايد .

نامشخصيتحقيقي/حقوقي :

امضاءپيشنهاددهنده :

تاريخ :



شخصيتحقيقي/حقوقي :

مهر
آدرسمحلقانوني :
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