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خیابان شهید فراهانی پور، بیمارستان محب کوثر،)شهید وفا کیش(23خیابان ، )یوسف آباد(خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ،تهرانآدرس :   
 

 

 بهخود را داروخانه  در نظر دارد ،)بیمارستان محب كوثر("س"مؤسسه خدمات بهداشتي درماني محب حضرت فاطمه      

 متقاضیان مي توانند در مزايده شركت نمايند.، واجد شرايط واگذار نمايد حقوقياشخاص 

  مجاز به شركت در مزايده: اشخاص حقوقي

يا با مسئولیت محدود كه در اساسنامه آنها  يا سهامي عام و يا سهامي خاص نيو درماشركت های تعاوني خدمات بهداشتي 

 .فعالیت مورد واگذاری قید شده باشد

 :  مزايدهبندی برگزاری جدول زمان

نامه از شركت متقاضي و اصل فیش واريزی بهه ملله   زايده با در دست داشتن  معرفيمتقاضیان برای دريافت اسناد شركت در م     

نام موسسهه خهدمات بهداشهتي درمهاني محهب حضهرت فاطمهه )س( بانک ملت به 13/48161616ريال به حساب  2.000.000

خیابهان  ،)شهید وفها كهیش( 23ابان خی خیابان سید جمال الدين اسدآبادی)يوسف آباد(، )بیمارستان محب كوثر( ، به نشاني: تهران،

 بیمارستان محب كوثر، طلقه چهارم، دفترمديرعامل مراجعه نموده و  مدارک شركت در مزايده را دريافت نمايند. شهید فراهاني پور،

و ارسال گردند، به هیچ عنوان مورد پذيرش قرار نگرفته )سفارشي يا پیشتاز و...( تذكرمهم: پیشنهاداتي كه از طريق پست

 شده و رسید دريافت نمايند.  تحويل دادهآدرس فوق با ارائه معرفي نامه به  رفاً مي بايست توسط نماينده شركتپیشنهادات ص

 

 (الف )پاکتمحتویات  

نامه معتلر صورت ضمانته عنوان سپرده شركت در مزايده  ب بهرا  ريال 25.000.000.000 ملل شركت كننده مکلف است 

يا بیمارستان محب  مؤسسه خدمات بهداشتي درماني محب حضرت فاطمه)س(عتلار حداقل سه ماهه به نام با مهلت ا بانکي 

ديگر از قلیل  ت)ارائه سپرده به صورنمايد ارائه  "پاكت الف"آنرا در  اصلتهیه نموده و  بدون درج هرگونه شرط و قیدی كوثر

 (.باشدغیره مورد قلول نمي و ، فیش واريزیچک پول، وجه نقد

يا بیمارستان محب  )س(محب حضرت فاطمه مؤسسه خدمات بهداشتي درماني»: متذكر مي شود درج عنوان كامل1تذكر مهم
ردد، پاكات ب و . الزم به ذكر است در صورتیکه عنوان ذكر شده بصورت ناقص قید گالزامي مي باشددرضمانتنامه بانکي « كوثر

 هد شد.عودت داده خواج شركت مربوطه بدون باز شدن 

از كنندگان پس ماند و سپرده ساير شركتتا انعقاد قرارداد نزد كارفرما باقي مي مزايدهسپرده برنده اول و دوم : 2تذكر مهم

برنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده  مسترد خواهد شد.برنده وفق شرايط جاری  تعیین

 شركت در مزايده باشد.اول، كمتر از ملل  تضمین 

 : متقاضی مدارک (ب ) پاکتمحتویات 

 اشخاص حقوقی زیر می توانند در مزایده شرکت نمایند؛

 شركت های تعاوني بهداشتي و درماني .1

 كت های سهامي عام يا خاص يا با مسئولیت محدودشر .2

 فروششروع 

 مزايده اسناد

 پايان مهلت

 اسناد فروش

 مزايده

 جلسه توجیهي

پايان مهلت  

ارائه 

 پیشنهادات

 مزايده

بازگشايي 

ه مرحل پاكات

 اول

اعالم نتیجه 

 نهايي 

 شنلهچهارروز 

 صلح 8ساعت 

31/60/1400 

 شنلهدوروز 

 15ساعت 

21/07/1400 

 شنلهروز 

 11ساعت 

17/07/1400 

 شنله دوروز 

 15ساعت 

26/70/1400 

 شنلهسه روز 

 10ساعت 

27/70/1400 

 شنله چهار روز

 10ساعت 

12/08/1400 
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اداره داروخانه" یا موارد مشابه قید شده "الزاماً دراساسنامه آن ها موضوع فعالیت 2و  1: در خصوص شركت های رديف 1نکته 

 باشد. 

 . داروساز باشد هیأت مديره اعضاء نفر ازيک حداقل  مي بايست شركت های متقاضيدر تركیب اعضای هیأت مديره  :2نکته  

 مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی؛
 مجاز(  ءهیات مديره و صاحلان امضا ء)تركیب اعضامه رسميو آخرين تغییرات در روزناآگهي تأسیس اساسنامه، شامل  مدارک مربوط به ثلت شركت، 

 اقامتگاه قانوني . آدرس كد اقتصادی، شناسه ملي و

 صورت های مالي حسابرسي شده توسط حسابرس رسمي آخرين  مدارک مربوط به ارائه 

 ( جهت انجام فرآيند ارزيابي در كمیته فالفپیوست  جدولمدارک و مستندات به شرح مندرج در ).ني بازرگاني 
پس از بازگشايي از  "پاكت ب"ای، مدارک و مستندات ارائه شده در قالب دومرحلهعمومي  مزايدهبا توجه به برگزاری فرآيند 

مندرج در جدول  های شاخص گردد. كمیته مذكور بر ملنایبه كمیته ارزيابي فني و بازرگاني احاله مي مزايدهطريق كمیسیون 
اعالم خواهد  مزايدهمتعاقلاً در جلسه بعدی كمیسیون  ،گیریجهت تصمیم رزيابي نموده و نتايج بررسي( امتیازبندی و االف)

به صورت تفکیک شده و در  "پاكت ب"لذا ارسال مدارک مشروحه مندرج در جدول عالوه  بر ساير مدارک ذكر شده در  شد.
 هاد قي های جداگانه الزامي است.پوشه
 ء مجاز وسط صاحلان امضابه همراه پیوست ها و جداول بايد ت فرم پیشنهاد قیمت نمونه قرارداد، ،تمامي صفحات شرايط عمومي

 بر اساس آخرين تغییرات روزنامه رسمي مهر و امضاء شده باشد. شركت

  مزایدهروش انتخاب برنده: 

  توسط  65دم كسب امتیاز باشد كه در صورت عامتیاز مي 65حداقل امتیاز فني بازرگاني جهت گشايش پیشنهادات مالي

گراني كه حائز شرايط بازگشايي پاكت پیشنهاد قیمت شده  مزايدهمالک محاسله خواهد شد.  از بین  55ها امتیاز كلیه شركت

  انتخاب برنده براساس محاسله قیمت تراز شده مزايده گران بر ملنای امتیاز فني بازرگاني كسب شده آن ها خواهد بود. ،باشند

 خیابان سید به آدرس پاكت های پیشنهادی خود را به صورت فیزيکي  مي بايست در مزايده  : شركت كنندگان محترم1تذكر مهم

، 4طلقه ، بیمارستان محب كوثر، خیابان شهید فراهاني پور)شهید وفا كیش(، 23خیابان ، )يوسف آباد(جمال الدين اسد آبادی

 مراجعه و تحويل نمايند.  مديرعاملدفتر 

حل برگزاری ادر هر يک ازمر مزايده كه عدم صحت مدارک ارائه شده از سوی هر يک از متقاضیان شركت در :در صورتي2هم تذكر م

 مختار به رد پیشنهاد ارائه شده مي باشد.  كمیسیون مزايده بیمارستانمحرز گردد،  مزايده

 پیشنهاد قیمت: )ج(محتویات پاکت 

به حروف و به رقم،  درصدذكر  پیشنهادی مي بايست به شرح جدول فرم پیشنهاد قیمت باشامل فرم پیشنهاد قیمت مي باشد. قیمت 

 در پاكت در بسته باشد.متقاضي به مهر امضاء شده و ممهور 

 سایر شرایط :

  گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.و فاقد موارد خواسته شده هیچ مخدوش ،مشروط ،ه پیشنهادات ملهمب  - 1

 دن پیشنهاد به منزله قلول اختیارات و تکالیف تعیین شده واحد مزايده گزار مي باشد.مزايده و دا شركت در  - 2

 شود.از وی مطالله مي است و هنگام انعقاد قرارداد مزايدهبه عهده برنده  روزنامه رآگهي د های انتشارزينهه  - 3

 مدارک ارسالي مسترد نخواهد شد.  - 4

مزايده خواهد شد، لذا در تهیه، تکمیل و ارسال از پیشنهاد دهنده  هر گونه نقص يا كسری در مدارک ارسالي موجب حذف  - 5

 اسناد مزايده و مدارک خواسته شده دقت كافي صورت گیرد. 

 ،شرايط درصد و يا قیمت روز با در نظر گرفتن شركت،در صورت رضايت از عملکرد  مي باشد و سال يک قرارداددت م  - 6

 قابل تمديد مي باشد. بار  2برای  حداكثر

بايد ممهور به مهر شركت و  و بوده مزايده، جزءالينفک اوراق ها، شرايط عمومي، جداول و پیوستقرارداداوراق مامي ت  - 7

 باشد. مجاز امضاء 
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كننده باشد كمیسیون در بازگشايي پاكت ج كنندگان حائز شرايط)حداقل ممکن( يک شركتدر صورتي كه تعداد شركت  - 8

تواند نسلت به انتخاب ايشان به عنوان كه قیمت پیشنهادی مناسب باشد كمیسیون مي كننده مختار بوده و در صورتيشركت

 برنده مزايده  اقدام نمايد. 

د و ندر جلسه توجیهي )سايت ويزيت( و بازگشايي پاكات ج )پیشنهاد مالي( شركت نماي الزم استپیشنهاد دهندگان كلیه   - 9

 تراض از خود را سلب مي نمايند.در صورت عدم حضور در جلسات مربوطه حق هر گونه اع

خیابان ،)شهید وفا كیش(23خیابان ، )يوسف آباد(خیابان سید جمال الدين اسد آبادی: مکان برگزاری جلسه توجیهي   - 10

 سالن جلسات، 4طلقه ، بیمارستان محب كوثر ،شهید فراهاني پور

 ارک ارائه شده به برنده كتلاً ابالغ مي شود.نتیجه كمیسیون از طريق معاون اجرايي بیمارستان و پس از استعالم صحت مد  - 11
روز به استثناء ايام تعطیل نسلت به سپردن تضمین حسن انجام  10برنده مزايده موظف است از تاريخ ابالغ، ظرف مدت 

ن ضلط نامه بانکي يا سفته( اقدام نمايند، در غیر اين صورت سپرده شركت در مزايده به نفع بیمارستامعامله )به صورت ضمانت

 مزايده تجديد خواهدشد. وتوافق با برنده دوم انجام مي شود. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضلط و

بايست از محل بازديد و اطالعات الزم را از و شرايط كارفرما مي هاپیوست تقاضي با آگاهي كامل از مفاد مندرج درم  - 12
و شرايط  هر گونه عذر عدم اطالع از نحوه، میزانرنده شدن در مزايده لین ذيربط كسب نمايد، بديهي است در صورت بئومس

 كار مسموع نخواهد بود. 

 مدت اعتلار پیشنهادها سه ماه خواهد بود.-13

 اشتن كد اقتصادی برای مزايده گران الزامي مي باشد.د -14

به ضلط ضمانتنامه شركت در مزايده مي  به تشخیص كمیسیون معامالت منجرارائه اسناد و اطالعات غلط و گمراه كننده  -15

شود و هر گونه اعتراض در خصوص ضلط تضمین از ارائه دهندگان و ديگران ساقط خواهد بود و هیچ گونه ادعايي در هیچ 

 مرجعي قابلیت طرح نداشته و نخواهد داشت.

اطمینان از روز و ساعت بازگشايي  تاريخ های اعالم شده جهت بازگشايي پاكات و اعالم نتیجه تقريلي مي باشد. جهت -16

 (88557516) پاكات مزايده و اعالم نتیجه نهايي با دفتر مديرعامل تماس حاصل شود.

 شركت ها ملزم به پیگیری و دريافت حضوری نتیجه جلسه توجیهي مزايده)سايت ويزيت( مي باشند. -17

جلسه سايت ويزيت و جلسه بازگشايي پاكات قیمت با  به همراه داشتن معرفي نامه ممهور به مهر شركت جهت شركت در -18

الزامي مي باشد. در غیر اين صورت از ورود نماينده شركت به جلسه كمیسیون معامالت ممانعت  "نماينده تام االختیار"عنوان 

 بعمل خواهد آمد.

 اطالعات ثلتي بیمارستان محب حضرت فاطمه: -19
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پیوست الف

 پارامترهای قابل مقایسه متقاضیان داروخانه 

 مدارک ضروری قابل ارائه توسط متقاضی ارزیابی هایمعیار ردیف
وزن 

 امتیاز

 

 نحوه امتیاز دهی

یاز امت

کسب 

 شده

  امتیاز 10مجوز   1 10 تصویر مجوز سازمان غذا و دارو در صورت داشتن مجوز پخش دارویی 1

 توان مالی *2
اصل صورتحساب صادره و ممهور به مهر بانک از سوی 
بانک عامل شرکت که نشان دهنده مانده میانگین حساب 

 باشد  1400ماهه دوم سال  3مربوط به 
25 

 امتیاز 15میلیارد تومان،  7تا  5.میانگین بین 1
 20میلیارد تومان،  10تا  7.میانگین بین 2

 امتیاز
 امتیاز 25میلیارد تومان،  10.باالی 3

 

3 

 سابقه اداره داروخانه: 
در بیمارستان های دولتی یا غیر  -

 دولتی
                           

 در داروخانه های شهری  -  

ه با بیمارستان های دولتی و یا تصویر قراردادهای منعقد-
 غیر دولتی 

 تصویر پروانه تأسیس داروخانه های شهری-
 

15 

قرارداد های معتبر و همزمان با داروخانه های -
مورد قابل قبول است که  3بیمارستانی حداکثر 

 امتیاز  5هر مورد 
قراردادهای منعقده قبلی اداره داروخانه های -

ابل قبول است که مورد ق 2بیمارستانی حداکثر 
 امتیاز 4هر مورد 

 2پروانه تأسیس داروخانه شهری حداکثر  -
 امتیاز 2مورد که هر مورد 

 

4* 
 . مالیات1
 . صورت های مالی تأیید شده2

تصویر فیش پرداختی مالیات عملکرد آخرین دوره -
  حسابرسی شده

یک نسخه از آخرین صورت های مالی  رونوشت-
 (1398یا  1399حسابرسی شده)

10 

به نسبت پرداخت مالیات حسب نظر کمیته -
 امتیاز  6فنی و بازرگانی حداکثر 

 امتیاز 4صورت های مالی حسابرسی شده -

 

5 
دریافت حسن انجام کار از بیمارستان های طرف قرارداد  رضایت نامه

 )کارفرما(به همراه یک نسخه از تصویر قرارداد مربوطه
15 

سال  5طی  هر رضایت نامه بابت قرارداد
مورد قابل محاسبه  3امتیاز و حداکثر  5گذشته 

 است

 

6 

 توان مدیریتی هیأت مدیره:  
دکتری داروسازی                                                         - 
 فوق لیسانس رشته های پزشکی-

 لیسانس -   

تصویرمدارک تحصیلی اعضای هیأت مدیره شرکت 
 یرات رسمی ثبت شدهبراساس آخرین تغی

5 

 به ازای هر عضو هیأت مدیره به شرح زیر:
 امتیاز 3داروساز -
 امتیاز 2پزشک عمومی/ متخصص  -
  1لیسانس در رشته های گروه علوم پزشکی  -

 امتیاز

 

7 
ارزیابی محیطی عملکرد شرکت های 
 متقاضی در خصوص موضوع مزایده 

- 20 
ی این ارزیابی براساس معیارها و سنجه ها

مدنظر بیمارستان توسط کمیته منتخب از سوی 
 هیأت مدیره بیمارستان صورت می پذیرد

 

  - 100 - مجموع امتیاز مکتسله

 توضیحات ضروری: 

بوطه را ارائه ننماید، از شرکت در ( مشخص گردیده است جزو آیتم های الزام آور تلقی شده و چنانچه شرکتی هر یک از این مدارک مر*که با ستاره) "الف"موارد مندرج در جدول پیوست  .1
 مزایده حذف خواهند شد. 

 پیوست الف ( نهایت همکاری الزم را به عمل آورند. 7کلیه شرکت های متقاضی موظف هستند در خصوص ارزیابی محیطی توسط کارشناسان منتخب هیأت مدیره)بند  .2



 مزايده عمومي دو مرحله ای شركت در  عمومي شرايط

 داروخانه بیمارستان محب كوثرواگذاری  
 

است.قرائت شد مورد قبول                                                                ....شماره صفحه  نماینده کارفرما            

و امضای شرکت مهرمحل تایید و محل امضا            



 ؛قیمت تراز شده به نحوه زير محاسله مي گردد و تعیین برنده پس از بررسي قیمت تراز شده انجام خواهد شد

L: هقیمت تراز شد. 

 

C: )قیمت پیشنهادی )درج شده در پاكت قیمت 

 

i:  (  4/0تا  1/0ضريب تأثیر )بین 

 

t)امتیاز كل فني بازرگاني)بین حداقل امتیاز فني بازرگاني قابل قلول تا صد : 

 

  100× C 

 L=  

 100 -  i × (100 – t )   

 میلیارد تومان 4پیش فرض قیمت فروش ماهانه *

 میلیارد تومان  48ساالنه  پیش فرض قیمت فروش*

 قیمت فوق ملنای محاسله و تأثیر درصد پیشنهادی مي باشد*

35/0  


