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  ..........مدیریت محترم شرکت 

  .....خانم /آقا

  با سالم و احترام؛   

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان در نظر دارد انجام خدمات مرکز گذري کاهش آسیب سوء مصرف مواد را 

. در منطقه سلطان آباد با شرایط ذیل از طریق استعالم بها به یکی از شرکت ها یا افراد حقیقی ذي صالح واگذار نماید

به واحد امور قراردادهاي شبکه تحویل  03/12/1396ري تاریخ خواهشمند است قیمت پیشنهادي خود را تا پایان وقت ادا

  .تا در صورت صرفه و صالح این مرکز برابر مقررات اقدام گردد

  خدمات کاهش آسیب وابستگی به سوء مصرف مواد به معتادان تزریقی خیابانی  گذري واگذاري مرکز :موضوع 

 مصرف کننده مواد مخدر که داراي رفتارهمچنین  و ، حاشیه اي و سخت دسترس معتادان تزریقی خیابانی :گروه هدف

  .پرخطرهستند

  یک سال از تاریخ عقد قرارداد و صدور مجوز :  مدت اجرا

  شبکه بهداشت و درمان بهارستان و معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران:   دستگاه ناظر

  03/12/96لغایت   28/11/96:   شبکه بهداشت و درمان بهارستان اردادهاواحد قردریافت پاکات  از   تاریخ

  06/12/96لغایت   05/12/96:  تاریخ تحویل مدارك تکمیل شده

  07/12/96: تاریخ برگزاري جلسه بازگشایی پاکات

  :                                       نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت

  ):کپی ضمیمه باشد( مدرك تحصیلی 

  )ریال:                                        به حروف)    (به عدد                                 ریال : ( قیمت پیشنهادي

  :آدرس پیشنهاد دهنده قیمت

  : تلفن تماس و امضاء

  )مدارك ضمیمه باشد(ذکر گردد میزان سابقه کار در  ارتباط با موضوع قرار داد در مراکز و سازمان هاي معتبر 

  )ضمیمه گردد.(ارائه گواهی دوره هاي آموزشی مرتبط با اعتیاد و کاهش آسیب براي افراد حقیقی و حقوقی الزامی است
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  )ضمیمه گردد.(ارائه کپی اساسنامه فعالیت هاي کاهش آسیب و راه اندازي مرکز جهت شرکت هاي حقوقی

الزم به ذکر است مدارك در دو پاکت  الف و ب  به صورت جداگانه قرار گیرد که در پاکت الف مشخصات فرد، اساس نامه، 

فرم استعالم بهاء قرار  دعوت نامه و قرارداد مهر و امضا شده و پاکت ج سوابق کاري، دوره هاي آموزشی و در پاکت ب

  . شبکه بهداشت و درمان بهارستان تحویل گرفته شودواحد قراردادهاداشته باشد  براي یکسان سازي، پاکت ها از 

   :)مدارك ضمیمه باشد(در مراکز و سازمان هاي معتبر ذکر گردد  میزان سابقه کار در  ارتباط با موضوع قرار داد

  )ضمیمه گردد(.مرتبط با اعتیاد و کاهش آسیب براي افراد حقیقی و حقوقی الزامی استارائه گواهی دوره هاي آموزشی 

  )ضمیمه گردد.(اساسنامه فعالیت هاي کاهش آسیب و راه اندازي مرکز جهت شرکت هاي حقوقیکپی ارائه 

مرکزمصرفی / لوازم  بهداشتی   1جدول شماره  DIC و     MMT   
      

 لوازم بهداشتی

 

تعداد 

بیمارتحت 

 پوشش 

 

تعداد مصرفی 

)روزانه(هربیمار  
)واحد(هزینه  هزینه ساالنه هزینه ماهانه  

سی سی یستون دار 5یا  2سرنگ    90 2    

27سرسوزن شماره  90 1    

    2 90 آب مقطر

    2 90 چسب زخم 

    2 90 پدالکلی

    2 90 فیلتر

    با توجه به نیاز بیماران 90 پکیج پانسمان  

    با توجه به نیاز بیماران 90 مالقه

    با توجه به نیاز بیمار 90 کاندوم 

    متناسب با سرنگ توزیع شده SAFETY box 90 یک لیتري 

    با توجه به نیاز بیمار 90  لوازم بهداشتی حمام

هزینه هاجمع   
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هزینه هاي جاري: 2جدول   

 
 

 

 تعداد خدمات

 

 هزینه ماهانه

 

 هزینه ساالنه

 

 

اتاق،سالن انتظار  2متر مربع با  75متراژ حداقل (اجاره بهاء

)بیماران،آبدارخانه،سرویس بهداشتی و انباري     

 

    هزینه آب وبرق وتلفن وگاز

نفر در ماه 20حداقل   پوشاك     

 

روزدر هفته صبحانه و ناهار  که براساس  6:(تغذیه شامل

برنامه زمانبندي شده طبق لست غذائی مرکز در هفته ارائه 

)شود نفر روزانه30      

 لوازم مصرفی وظروف یک بارمصرف توزیع غذا
 

   

    نوشت افزار ،فرمهاي  آماري ، پرونده ودفاتر

 

    هزینه مالیات دارایی و عوارض شهرداري

 هزینه بازیافت  زباله هاي عفونی  و سرنگ جمع آوري شده
 

   

حق الزحمه پرسنل شامل  مسئول مرکز، مسئول فنی، متصدي 

برنامه سرنگ و سوزن، متصدي پذیرش و تحویل لوازم کاهش 

نفر تیم سیار 4آسیب، خدمه،  نفر 9     

 بیمه پرسنل

نفر 9     

نفر روزانه 100 هزینه متادون   

 

 

 

 جمع هزینه ها
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در حال حاضر بر ) دارو صرفا متادون و به شکل شربت بوده و ارائه دوز منزل ممنوع می باشد( تعرفه درمان نگهدارنده با متادون آستانه پایین

از بیماران به صورت ماهانه  DICمی باشد که توسط مرکز  )چهارصد هزار ریال(  ریال 400000براي هر بیمار مبلغ  اساس آخرین دستورالعمل

  .گردد دریافت می) طبق توافق در نحوه پرداخت( یا روزانه 

  

  

  

  

 

مصرفی  تیم سیار /لوازم بهداشتی:      3جدول شماره     

            

 هزینه لوازم بهداشتی مصرفی
تعداد بیمار 

 تحت پوشش
)روزانه(تعداد مصرفی هربیمار  

هزینه 

)واحد(  
 هزینه ساالنه هزینه ماهانه 

یستون دارپسی سی  5یا  2سرنگ    50 2    

27سرسوزن شماره  50 1    

مقطر آب  50 2    

    2 50 چسب زخم

    2 50 پدالکلی

    2 50 فیلتر

     با توجه به نیاز بیماران 50 پکیج پانسمان  

     با توجه به نیاز بیماران 50 مالقه

    با توجه به نیاز بیماران 50 کاندوم 

) یک لیتري در هفته  )  SAFETY box 50 متناسب با سرنگ جمع آوري شده    

جمع هزینه ها                       
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 هزینه ایاب ذهاب و پرسنلی تیم سیار:    4جدول شماره 

  

 هزینه ساالنه هزینه ماهانه هزینه روزانه    فعالیت هايتعداد روز       نوع فعالیت

       به استثناي روزهاي جمعه هزینه ایاب وذهاب روزانه تیم سیار

 جمع هزینه

 
     

 ردیف
 هزینه برآورد شده تعداد  نوع  تجهیزات سرمایه اي

عدد 3 میز کار 1   

عدد 20   صندلی 2   

عدد 2 فایل 3   

عدد 1 گوشی تلفن 4   

عدد 1 اجاق گاز 5   

عدد 1 یخچال 6   

  هر کدام یک عدد کوله پشتی و انبر جهت تیم سیار 7

نیازبه مقدار مورد  زونکن 8   

  - سیستم گرمایشی و سرمایشی 9

  یک دستگاه کپسول اطفاي حریق 10

عدد 1 گاو صندوق 11   

12 
ترالی اورژانس به انضمام دارو 

 هاي مورد نیاز 

مطابق با استاندارد پروتکل درمان عدد 1   
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(  هنفر 2جمع کل هزینه برآورد شده ساالنه یک مرکز و یک واحد  ضمیمه و دو تیم سیار   

 
 

 هزینه ساالنه  هزینه ماهانه  نوع هزینه  ردیف

1 
مصرفی / هزینه لوازم بهداشتی  

outreach -  DIC  
  

   هزینه هاي جاري  2

و بیمههزینه پرسنلی  3    

4 
رهزینه ایاب ذهاب  تیم سیا  

Outreach 
 

  

  

  

13 
با ملحفه یا رول  تخت معاینه

 کاغذي یکبار مصرف

عدد 1   

عدد 1 ساکشن 14   

عدد 1 کپسول اکسیژن 15   

مطابق با استاندارد پروتکل درمان یک سري ست احیاء   16   

50*50تخته آموزشی 17   یکعدد 

  هر کدام یکعدد پاراوان و پایه سرم 18

  یک دستگاه فور 19

20 
م مطابق با (وسایل پانسمان

 استاندارد پروتکل درمان
سري، گاز استریل و پنبه 2قیچی،پنس،رسیور،گالی پات،شان، سینی حداقل    
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 :توضیحات شرایط اختصاصی مؤسس

مامایی، هوشبري بهداشـت   بهیاري، پرستاري،( داراي مدرك تحصیلی حداقل فوق دیپلم در رشته هاي پیراپزشکی براي اشخاص حقیقی

  راه اندازي مرکز جهت موسسات متقاضیو داراي اساسنامه فعایتهاي کاهش آسیب و ) عمومی، روانشناسی، علوم آزمایشگاهی

( و سـازمان هـاي معتبـر    از مراکزسال سابقه فعالیت درزمینه خدمات کاهش آسیب اعتیاد  4ارائه گواهی کتبی حداقل  -

  )براي اشخاص حقیقی و حقوقی

 .فعالیت بهداشتی درمانی در اساسنامه موسسات حقوقی و شرکت هاي تعاونی قید شده باشد -

انجام فعالیت از سازمانها و بخصوص از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مبنی بر اینکه که تـاکنون   ارائه گواهی حسن -

  . فعالیت کاهش آسیب تحت عنوان مرکز گذري در آن سازمان انجام گردیده است

  

 :شرایط کاري مرکزگذري خدمات کاهش آسیب اعتیاد

 ان هاي مورد تائید معاونت بهداشتی دانشگاهراه اندازي مرکزگذري خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مک -1

  : نفر معتاد تزریقی خیابانی در روز به شرح ذیل  350ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد به حداقل  -2

  نفر 50بیمار جمعا   25هر تیم سیار    -بیمار  MMT  100واحد    -بیمار    DIC 100مرکز          

ساعت در روز است که با توجه  6ساعت کار مرکز ( به گروه هدف از روز شنبه لغایت پنج شنبه ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد  -3

  . )متغیر باشد 19صبح لغایت  8به شرایط منطقه می تواند ساعت فعالیت از 

  بکار گیري پرسنل مورد نیاز جهت ارائه خدمات کاهش آسیب به معتادان خیابانی  -4         

  1جهت اقدامات کاهش آسیب مطابق جدول شماره  تامین مکان مناسب - 5

  2تامین وسایل مصرفی مورد نیاز مرکز کاهش آسیب جدول شماره  -6

  3بکار گیري تجهیزات سرمایه اي مورد نیازمرکزکاهش آسیب مطابق جدول شماره  -7

مرکزگـذري و تحـت پوشـش تـیم     ارائه خدمات اولیه بهداشتی و خدمات کاهش آسیب بـه معتـادان خیابـانی مراجعـه کننـده بـه        -8

  4سیارمطابق جدول شماره 

اعالم برنامه زمانبندي فعالیت مرکزکاهش آسیب وتیم سیار به معاونت بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی محـدوده تحـت پوشـش     -9

  ) کلنیک مثلثی(ومرکز مشاوره بیماریهاي رفتاري 

  نجام خدمات سیار تهیه نقشه از محله تحت پوشش مرکز کاهش آسیب جهت ا -10

آموزش پایه درخصوص ایدز وبیماریهاي عفونی، کمک هـاي اولیـه ،   : (آموزش پرسنل شاغل درمرکزگذري کاهش آسیب درزمینه -11

  )آموزش خدمات کاهش آسیب 

  اجراي برنامه هاي آموزشی توسط افراد همسان در خصوص ایدز واعتیاد و روشهاي تزریق بهداشتی به گروه هدف -12
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وصدورمعرفی نامه جهت انجام مشاوره و در صورت نیاز ) کلنیک مثلثی(رجاع بیماران به کلینیک هاي مشاوره بیماریهاي رفتاري ا -13

   آزمایش 

  ارائه گزارش کتبی عملکرد ماهانه به معاونت بهداشتی دانشگاه  -14

  هماهنگی با مراکز انتظامی و سایر نهادها در منطقه تحت پوشش -15

  مسئول فنی به جهت حضور دائم در مرکز گذري کاهش آسیبمعرفی  -16

  

  DICجدول ارزیابی شرکت هاو اشخاص حقیقی ارائه دهنده  خدمات مراکز 

  

  

در صورتیکه شرکت کنندگان در مناقصه قیمت یکسان ارائه نمایند مالك تعیین برنده مناقصه براساس شاخص ها ي ذیل  تعیین *** 

 .می گردد

 

  معیار و 

 شاخص ها
 شاخص امتیاز محدوده زمانی

  امتیاز  

 پایه    

  

حداکثر        

 امتیاز

میزان سابقه شرکت یاشخص 

حقیقی در  ارتباط با موضوع قرار 

 )DIC(داد

 91لغایت  84

  به استناد ارائه گواهی سابقه ( به ازاي هر سال

  از ) DIC(فعالیت مرتبط با کاهش آسیب اعتیاد 

 )مراکز یا سازمان هاي معتبر

10 50 

ارائه گواهی دوره هاي آموزشی 

 مرتبط با اعتیاد و کاهش آسیب 

ساعت آموزش حد 

 ساعت 50اکثر 
 40 8 10به ازاي هر

  بومی

  ارائه مدارك مبنی بر  احراز محل سکونت  

  اجاره نامه رسمی( یا  محل دفتر کار شرکت  

 )یا سند ملک 

10 10 

 100 حداکثر امتیاز


