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دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نظر دارد نﺴﺒﺖ ﺑﻪ خريد ﺑرنامــﻪ تحليلــي ) داشــﺒورد مــديريتي ( شــامل شــاخص هــاي

درماني و گزارشات مرﺑوطﻪ ﺑا نرم افزار  QlikViewﺑﻪ شرح ذيــل اقــدام نمايــد ،لــذا شــركﺖ هــاي فروشــنده قيمــﺖ

پيشنهادي خود ﺑا كليﻪ تخفيفهاي متعلقﻪ اعم از دانشگاهي و غيره را اعﻼم نمايند.

موضوع:

موضوع استعﻼم عﺒارت اسﺖ از :خريد داشبورد مديريتي و برنامه تحليلي از شاخص ها اصــلي سيســتم اطﻼعــات بيمارســتاني )
 ( HISمستقر در  ٦بيمارستان تحت پوشش اين دانشگاه )  ٧٧شاخص و گزارشات مرتبط( از طريق نرم افزار  QlikViewهمــراه
با قابليت مقايسه اي هر شاخص در بين  ٦بيمارستان ) شاخص ها به تفكيك به پيوست مي باشد(
رديف
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تعداد شاخص
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مبلغ نهايي استعﻼم به حروف ) ريال(  -با محاسبه ارزش افزوده
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ﺻﻔﺤﻪ٢ :

شرايط عمومي استعﻼم:

 .١شركت كنندگان در استعﻼم بايد داراي شماره ثبتي ،كد اقتصادي و شناسه ملي باشند.

 .٢هيچ يك از شركت كنندگان در استعﻼم نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم نمايند.

 .٣شركت كنندگان در استعﻼم مي بايست حــداكثر تــا پايــان وقــت اداري روز يكشــنبه مــورخ  ٩٦/٠٦/١٩پيشــنهادات و كليــه اســناد و
مدارك استعﻼم را در يك پاكت سربسته ﻻك و مهر شده )لفاف( گذاشته و ممهور به مهر شركت به دبيرخانه مركزي دانشــگاه بــه

آدرس كاشان ،ميدان  ١٥خرداد ،خيابان اباذر ،ستاد مركزي دانشگاه ،كدپستي  ٨٧١٣٧٨١١٤٧ارسال نمايند.

 .٤شركت در استعﻼم و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده از ســوي دانشــگاه مــي باشــد .شــركت كننــدگان در

استعﻼم اقرار مي نمايند كه از موضوع استعﻼم و شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در آن اطﻼع كامل داشته و به عذر عدم اطﻼع،
عدم لحاظ نمودن موارد در قيمت پيشنهادي ،تحريم هاي بين المللي و مشابه آن نمي توانند هيچيك از شرايط را نقض نمايند.

 .٥شركت كنندگان موظفند قبل از ارائه پيشنهاد كليه جوانب امر را در نظر گرفته و بــا بررســي همــه جانبــه و كامــل و در صــورت نيــاز
بازديد از محل ،اقدام به پيشنهاد قيمت نمايند.

 .٦ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد استعﻼم از وظايف كميسيون استعﻼم مي باشد.
 .٧شركت كنندگان مي بايست مبلغ پيشنهادي خود را بصورت عدد و حروف درج نمايند.

 .٨به پيشنهادات مبهم ،مخدوش و مشروط و بدون سپرده و يا پيشنهاداتي كه بعداز انقضاي مدت مقرر مي رسد ترتيب اثر داده نخواهد
شد.

 .٩شركت كنندگان در استعﻼم چنانچه از شركت در استعﻼم به هر دليل منصرف شوند مي بايست مراتب را كتباً حداكثر تا پايان وقت
اداري روز دوشنبه مورخ  ٩٦/٠٦/٢٠اعﻼم نمايند.

 .١٠كليه شركت كنندگان در استعﻼم مي بايستي در قيمت پيشنهادي خود ماليات بر ارزش افزوده را نيز لحاظ نمايند.

 .١١استعﻼم گذار مي تواند در صورت ضرورت تا  %٢٥موضوع و مبلغ قرارداد را با اعﻼن به شركت طرف قرارداد ،كـاهش يــا افــزايش
دهد.

 .١٢استعﻼم گران كيفيت انجام كار و يا خدمتي را كه مي بايست انجام دهند تضمين نموده كه برابر استانداردها و مشخصات فني انجــام
دهند.

 .١٣استعﻼم گران مي بايست توان مالي و فني اجراي پروژه مذكور را داشته باشند.

 .١٤در صورت وجود يك شركت كننده استعﻼم گذار در خصوص بررســي پيشــنهاد مــالي شــركت كننــده بــا رعايــت صــرفه و صــﻼح
استعﻼم گذار مختار خواهد بود.

 .١٥در صورت نياز به اطﻼعات بيشتر از طريق شــماره تلفــن  ) ٠٣١-٥٥٥٤٦٨٧٨مــديريت مركــز آمــار و فــن آوري اطﻼعــات دانشــگاه (
تماس حاصل نمايند.
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ﺻﻔﺤﻪ٣ :

شرايط اختصاصي:

 .١بمنظور اخذ اطﻼعات از بانك اطﻼعاتي موجود  ،اطﻼعات در قالب يكي از فرمــت هــاي مناســب اطﻼعــاتي و در يكــي از قالبهــاي
استاندارد ) جدول يا Viewاز پايگاه داده مربوطه بهمراه ساختار جداول اطﻼعاتي و فرمــول هــا( توســط كارفرمــا تهيــه و در اختيــار

پيمانكار قرار مي گيرد.

 .٢دانشگاه داراي نرم افزار  QlikViewمي باشد.
 .٣امكان تغيير در نوع شاخص ها وجود دارد.

 .٤با توجه به اينكه مقرر است هزينه بر اساس پيشرفت كار پرداخت گردد ،لذا اعﻼم قيمت به تفكيك شاخص هــا و طبــق جــدول فـوق
الزامي است.

 .٥استعﻼم دهنده موظف است حداقل تا يكسال خدمات پشتيباني رايگان ارائه دهد.

 .٦استعﻼم دهنده موظف است مستندات آموزشي خود را در اختيار كارفرما قرار دهد.
 .٧پشنهاد مالي مي بايست به تفكيك موارد درخواستي جدول فوق باشد.

 .٨كليه تعامﻼت في مابين از جمله نحوه پرداخت مبلغ مورد توافق ،مطابق قرارداد منعقده انجام خواهد شد.
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ﺻﻔﺤﻪ٤ :

پيوسﺖ شماره ١

تعداد مراجعين
شاخص

تعداد كل مراجعين

بعد

سال

تعداد بيماران مشمول يارانه

ماه

تعداد بيمار برخوردار از يارانه سﻼمت

بيمه

تعداد اتباع خارجي پذيرش شده

پزشك معالﺞ

درصد افراد مشمول يارانه

تعداد بيماران پذيرش شده

متوسط بيماران اتباع خارجي

شاخص هاي پاراكلينيك ) خدمات درمانگاه و پاراكلينيك(

شاخص

نوع پذيرش

بخش

گروه بيمه

بعد

تعداد بيماران پذيرش شده

سال

تعداد دفعات مراجعه

بخش

تعداد مراجعين

تعداد خدمات ارائه شده

ماه

نوع پذيرش

جنسيت
بيمه
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ترخيص
شاخص

تعداد بيمار ترخيص شده
تعداد بيماران فوتي

تعداد بيماران فوتي زير  ٢٤ساعت

تعداد بيماران فوتي باﻻي  ٢٤ساعت

درآمد بيمارستان
شاخص

بعد

نوع ترخيص ) فوتي و ( ...
سال
ماه

بيمه

بخش

جنسيت

بعد

مطالبات بيمه

سال

مابه التفاوت و جمﻊ بيماران آزاد

بخش

كسورات

بيمه

درآمد آزاد

گروه بيمه

درآمد نقدي
تخفيفات
بدهي

ﺻﻔﺤﻪ٥ :

ماه

نوع پذيرش
جنسيت

وضعيت گلوبال
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گزارشات مالي
شاخص

ﺻﻔﺤﻪ٦ :

بعد

ميانگين هزينه هر بستري

سال

ميانگين سهم دارو در هر پرونده

ماه

ميانگين سهم تجهيزات هر پرونده بستري

نوع پذيرش

ميانگين سهم تصويربرداري هر پرونده بستري

بيمه

ميانگين سهم آزمايشگاه هر پرونده بستري

جنسيت

سهم پرداختي نقدي بيمار

گروه بيمه

سهم سازمان هاي بيمه گر

وضعيت گلوبال

درصد سهم يارانه دارو از هزينه هاي يارانه سﻼمت

درصد سهم يارانه تجهيزات از هزينه هاي يارانه سﻼمت
ميانگين ريالي سهم بيمار

مبلغ ريالي دارو و تجهيزات ثبت شده بر روي پرونده ها به تفكيك هر ماه

مبلغ ريالي دارو و تجهيزات درخواستي از سازمانهاي بيمه گر اعم از بانك ها  ،نهادها و سازمانهاي بيمه

مبلغ ريالي تعرفه حق فني اخذ شده بابت هر بيمار يكبار در روز
مبلغ ريالي داروهاي آزاد و خارج از بيمه اي

سهم فرانشيز پرداخت شده ار كل هزينه هاي بستري به تفكيك هر بخش

نسبت هزينه دارو به كل هزينه هاي بيمارستان ) به تفكيك بخش (

درصد سهم قابل پرداخت بيمار روستايي نسبت به سرجمﻊ هزينه پرونده ها
درصد سهم قابل پرداخت بيمارشهري نسبت به سرجمﻊ هزينه پرونده ها

درصد سهم يارانه سﻼمت نسبت به سرجمﻊ هزبنه پرونده ها

درصددرآمد نقدي بيمارستان نسبت به سرجمﻊ هزبنه پرونده ها

درصد حق الزحمه بيمه پايه نسبت به سرجمﻊ هزينه پرونده ها ي داراي بيمه روستايي

درصد حق الزحمه بيمه پايه نسبت به سرجمﻊ هزينه پرونده ها ي داراي بيمه پايه غير روستايي

درصد سهم بيمه هاي مكمل از مجموع ) فرانشيز بيمار و مابه التفاوت (

متوسط هزينه هر پرونده )بستري و بستري موقت(
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