نظام پیشنهادات:

پیشنهادهای غیس قابل قبول :

یکی اص عوذُ تشیي ساصٍکاسّای خلة ّوکاسی ٍ هطاسکت

 پیطٌْادّای تِ لحاػ هاّیت تکشاسی است /هَسدی است

فشدی ٍ گشٍّی کاسکٌاى ٍ سایش صاحثاى فکش ٍ اًذیطِ دس

کِ دس گزضتِ حل ضذُ /پیطٌْاد تَسطظ فطشد دیگطشی

خْت تْثَد هستوش ٍ حل هسائل ساصهاى است.

اسائِ ضذُ
 تیاى هطکل تذٍى اسائِ ساُ حل اخشائطی یطا دسخَاسطت

زاههای دزیافت پیشنهاد :

اًدام کاس یا هَاسد غیش هشتثظ ًظیش ضکایات .
 پیطٌْاد دس ساستای سیاست ّا ٍ ٍظطای

ساهاًِ ًظام پیطٌْادّا تِ آدسس

ٍ عولیطات

ساصهاى ًیست.

www.karmand.bums.ac.ir

 اخشای پیطٌْاد هغایشت لاًًَی داسد  /هشتثظ تا حمَق ٍ

ساختاز:

هضایا تا حَصُ هذیشیتی است.

آئین نامه نظام پیشنهادها

 اخشای پیطٌْاددس ضشایظ کًٌَی اهکاى پزیش ًیست.
 پیطٌْاد اص لحاػ ّضیٌِ یا صهاى یا تکاسگیشی ًیشٍ تصشفِ

در یک نگاه

ًیست /اسصش افضٍدُ ای تشای ساصهاى ًذاسد
 پیطٌْاد لثال تعشی

ضذُ ٍ دس تشًاهِ کاسی لشاس داضتِ

یا لثال اخشا ضذُ است.
 پیطٌْاد خضٍ دستَسالعولْای الصم االخشای ساصهاى  /یطا
خضٍ ضشح ٍظای


دبیرخانه نظام پیشنهادها

پاییز 0011

هستٌذ لاتل اخشا دس سغح ٍصاست یا سغح هلطی اسائطِ
ًگشدیذُ است.

سطوح ازائه پیشنهاد:
سغح ٍاحذ :پیطٌْادّایی کِ اًحصاساً هشتَط تِ خَد ٍاحذ

کاسی سٍتیي فشد تاضذ.

شمینه های ازائه پیشنهاد:
 -تکشین استاب سخَع

هیطَد (دس سغح خَد ٍاحذ لاتل اخشا تاضذ)

ال

سغح دستگاُ :پیطٌْادّایی کِ اخشای آى ٍصاستخاًِ سا دس

ب -صشفِ خَیی

تشگیشد.

ج  -اصالح ٍ تْثَد سٍش ّا

سغح هلی :پیطٌْاد اسائِ ضذُ تِ لحاػ هحتَایی دس سایش

د  -تحمك دٍلت الکتشًٍیك

ٍصاستخاًِ ّا لاتل تشسسی ٍ لاتل اخشا تاضذ.

ّط  -حزف یا ایداد کٌتشل

ٍ  -خظ هطی ٍ همشسات
ص  -تْساصی هحیظ کاس

پیطٌْاد یا دس کویتِ فشعی سد هیطَد یا تصَیة دس

عوامل تاثیسگراز بس معیازهای ازشیابی پیشنهاد:

فسآیند پریسش و بسزسی پیشنهاد:

صَست تاییذ پیطٌْاد دس کویتِ فشعی یا پیطٌْاد دس حذ

ال – ضفافیت پیطٌْاد ٍ یا تکویل تَدى هستٌذات ؛

ٍاحذ تاییذ ضذُ ٍ تایگاًی هیگشدد یا تِ کویتِ تاالتش

ب – لاتلیت اخشایی ؛

اسسال هیطَد.

ج -لاتلیت تعوین ٍ داهٌِ ضوَل ؛

پیطٌْاد پس اص اسسال تِ دتیشخاًِ (کویتِ اصلی) تعذ اص

د–ًَآٍسی ٍ خاللیت ؛

تشسسی یا هَسد تاییذ لشاس هیگیشد ٍ یا دس دتیشخاًِ سد

ٍ–هیضاى تاثیش؛

خَاّذ ضذ.دس صَست سد دتیشخاًِ تعٌَاى پیطٌْاد دس

ص -هیضاى استثاط تا حَصُ کاسی فشد پیطٌْاددٌّذُ ؛

سغح ٍاحذ تشای کسة اهتیاص کویتِ فشعی ٍ تطَیك ًاهِ

ح – فشدی یا گشٍّی تَدى پیطٌْاد

پس اص تکویل پیطٌْاد هیتَاًیذ تا صدى ثثت هَلت
پیطٌْاد خَد سا دس لسوت پیطٌْاد ّای هي رخیشُ
کٌیذ ٍ لثل اص اسسال هدذدا آى سا ٍیشایص ًواییذ
تا صدى دکوِ ثثت ٍ اسسال پیطٌْاد  ،پیطٌْاد خْت
تشسسی تِ کویتِ فشعی ٍاحذ اسسال هیطَد .فشم تصَست
خَدکاس تا تَخِ تِ هحل خذهت دس سیستن پشسٌلی تِ
دتیش کویتِ فشعی ٍاحذ هشتَعِ اسسال ٍ دس آًدا اص ًظش
هغاتمت پیطٌْاد تا دستَسالعول اتالغی ٍ تمیِ هَاسد
تشسسی هی گشدد ٍ دس صَست ًیاص تِ ٍیشایص یا الصاق
هستٌذات تَسظ کویتِ فشعی تِ فشد خْت اصالح
تشگطت دادُ هیطَد.
دس صَستیکِ پیطٌْاد تعذ اص اسسال تِ کویتِ ًیاص تِ
اصالح داضتِ تاضذ دٍتاسُ تَسظ کویتِ تشسسی کٌٌذُ تِ
پیطٌْاددٌّذُ تشگطت خَاّذ خَسد ٍ دس ایي ٌّگام
فشد دس کاستاتل خَد دس لسوت اسٌاد هي پیطٌْاد خَد
سا هطاّذُ هیکٌذ.
تعذ اص اصالح ٍ رخیشُ پیطٌْاد تشای اسسال هدذد
پیطٌْاد تِ کویتِ دکوِ اسسال تعذ اص ٍیشایص سا تضًیذ.
دس ّش لحظِ اص اسسال پیطٌْاد تِ تعذ ضوا هیتَاًیذ
گشدش پیطٌْاد خَد دس کاستاتلْا سا تشسسی ٍ اص ًتیدِ
کاس اعالع پیذا کٌیذ.

اسسال هیگشدد.تذیْی است دس صَست عذم تاییذ پیطٌْاد
دس دتیشخاًِ (کویتِ اصلی) پیطٌْاد خْت اعتشاض تِ
کاستاتل فشد پیطٌْاد دٌّذُ( اسٌاد هي) اسسال هیگشدد
کاسکٌاى تایستی فشم اعتشاض سا تکویل ٍ پیطٌْاد سا
دٍتاسُ تِ کویتِ فشعی اسسال ًوایٌذ.الصم تزکش است

پاداش پیشنهاد:
ضاهل هدوَعِ ای اص اهتیاصّا کِ تصَست ًمذی ٍ غیشًمطذی
خْت تمذیش ٍ تطَیك تطِ پیططٌْاددٌّذُ ٍ هدطشی تعلطك
هیگیشد.

تکویل ایي فشم تشای عی هشاحل تعذی( دسیافت تطَیك

تعیین پاداش نقدی پیشنهاد پریسفته شده

ًاهِ ٍ اهتیاص دس ٍاحذ) الضاهیست.

تا تَخِ تِ هصَتِ کاسگشٍُ ٍ تطشای ایدطاد اًگیطضش دس تطیي

دس صَست داضتي اعتشاض دس فشم اعتشاض تَضیحات سا

پیطٌْاددٌّذگاى ٍ کاسکٌاى هَسسِ ،هثلط ثطاتتی تعٌطَاى

دسج ًوَدُ ٍ سپس تا صدى دکوِ اسسال تعذ اعتشاض

پططاداش اٍلیططِ ( پططاداش ایططذُ ) پططس اص تصططَیة تططِ

پیطٌْاد سا دٍتاسُ تِ کویتِ فشعی اسسال هیٌواییذ.

پیطٌْاددٌّذگاى پشداخت ضذُ ٍ الثالی پاداش پیطٌْاد ًیض

پیطٌْاد پس اص اعتشاض تِ کویتِ فشعی خْت تشسسی

پس اص اخشای پیطٌْاد  ،پشداخت خَاّذ ضذ .

دٍتاسُ اسسال هیگشدد ٍ دتیش کویتِ فشعی پس اص تاییذ

حذالل هیضاى پاداش پیطٌْادات هصَب  500000سیال خَاّذ

اعتشاض آى سا تِ دتیشخاًِ خْت تشسسی دٍتاسُ اسسال

تَد.

هیٌوایذ.

ٍ حذاکثش هیضاى پاداش پیططٌْادات هصطَب  1500000سیطال
خَاّذ تَد.

تشای تشٍیح کاس گشٍّی ٍ افضایص ًشخ هطاسکت کاسکٌاى

الصم تزکش است پیطٌْادّای هصَب صشفا پطس اص پایطاى

دس صَستیکِ پیطٌْاد تصَست گشٍّی اسائِ ضذُ تاضذ ،

هشحلِ ًْایی (تاییذ کویتِ فشعی -تاییطذ کویتطِ اصطلی)

هیضاى پاداش هحاسثِ ضذُ تشای ّش پیطٌْاد هصَب دس

ضاهل پاداش ٍ اهتیاص هی گشدًذ(.یك فشد ًوی تَاًذ لثل اص

ضشیة کاسگشٍّی ضشب ضذُ ٍ تِ ًسثت هطاسکت افشاد

تکویل فشایٌذ تصَیة ٍ تعییي تکلی

ًْایی اص اهتیاص تْشُ

دس اسائِ پیطٌْاد تیي آًْا تمسین ٍ تِ آًْا پشداخت هی

هٌذ ضَد یعٌی یا اص اهتیاص کویتِ فشعی(سغح ٍاحذ) ٍ یطا

گشدد.

اص اهتیاص کویتِ اصلی(سغح دستگاُ ٍ هلی) استفادُ ًوایذ

پاداشهای غیسنقدی بسای پیشنهادها :

ٍ  2تاس تِ یك پیطٌْاد اهتیاص دادُ ًخَاّذ ضذ).

تشای اًگیضش ٍ لذسداًی تیطتش عالٍُ تش پاداضْای ًمذی
تِ پپیطٌْادّای هصَب  ،تطَیك ًاهِ ای تا اهضای دتیش
ًظام پیطٌْادّا تعلك هی گیشد .

امتیاش پیشنهادات دز ازشیاابی اازانااب باه
شسح ذیل اصالح اسدید:
 -1پیطٌْادّای هصَب دس سغح ٍاحطذ :

 3اهتیطاص

 -2پیطٌْادّای هصَب اخشایطی دس سطغح ٍاحطذ4 :
اهتیطططططططططططططططططططططططططططططططططططططاص
 -3پیطٌْادّای هصَب دس سغح داًطگاُ  5 :اهتیاص
 -4پیطٌْادّای هصَب اخشایی دس سغح داًطگاُ 7 :
اهتیاص
 -5پیطٌْادّای هصَب دس سغح ٍصاست(هلی) :

 آئیي ًاهِ ًظام پزیشش ٍ تشسسی پیطٌْادّای داًططگاُ داًططگاُ
علَم پضضکی ٍ خذهات تْذاضتی دسهاًی تیشخٌذ ( هصَب کویتِ
ساختاس ٍ فٌاٍسی ّای هذیشیتی ٍ ضَسای ساّثشی داًطگاُ هطَسخ

7

اهتیاص
 -5پیطٌْادّای هصَب اخشایی دس سغح ٍصاست(هلی) :
 10اهتیاص

منبع:

)98/08/22
 هصَتِ ضواسُ206/93/11852هَسخ  93/09/05ضَسای عالی اداسی
 اتالغیِ ضواسُ 200/13472هَسخ  93/10/07هعاٍى تَسعِ هذیشیت
ٍ سشهایِ اًساًی سئیس خوَْس

