
 بسمه تعالي  

 :تاريخ                                                                                          

 : شماره                                                                                         

 فرم استعالم بها

سوء در نظر دارد انجام خدمات مرکز گذري کاهش آسيب  غرب تهران شهرستان شبکه بهداشتی درمانی/مرکز بهداشت

حقيقی با شرايط ذيل از طريق استعالم بها به يکی از شرکتها يا افراد  شهرک ولی عصر در منطقه خود را مصرف مواد

 دبيرخانه واحدبه  52/6/94 تا پايان وقت اداري تاريخخواهشمند است حداقل قيمت پيشنهادي خود را . صالح واگذارنمايد ذي

 .برابر مقررات اقدام گردد مرکزتا در صورت صرفه و صالح اين  تحويل حراست

  وابستگی به سوء مصرف مواد به معتادان تزريقی خيابانیواگذاري مرکز خدمات کاهش آسيب  :موضوع 

 .پرخطرهستند کننده مواد مخدر که داراي رفتارمصرف همچنين  و ، حاشيه اي و سخت دسترس معتادان تزريقی خيابانی :گروه هدف

  عقد قرارداد و صدور مجوزيك سال از تاريخ  :مدت اجرا

 ايرانمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان و غرب تهران شهرستان  درمانی مرکز بهداشت  :دستگاه ناظر

   14/6/94:   توسط متقاضیتاريخ دريافت مدارک 

 52/6/94لغايت   14/6/94:   تكميل شدهتاريخ تحويل مدارک 

 :مدارک نتيجه بررسی و ارزيابی                                59/6/99  :    تاريخ بررسی و ارزيابی مدارک

 (:کپی ضميمه باشد) مدرک تحصيلی                                       :نام و نام خانوادگی پيشنهاد دهنده قيمت

 (ريال:                                        به حروف(    )به عدد                                 ريال ) :پيشنهاديقيمت 

 :آدرس پيشنهاد دهنده قيمت

 : تلفن تماس و امضاء

  :(باشدمدارک ضميمه )و سازمان هاي معتبر ذکر گردد در مراکز  در  ارتباط با موضوع قرار داد کار ميزان سابقه

 (ضميمه گردد).و حقوقی الزامی استبراي افراد حقيقی  ارائه گواهی دوره هاي آموزشی مرتبط با اعتياد و کاهش آسيب

 (ضميمه گردد.)اساسنامه فعاليت هاي کاهش آسيب و راه اندازي مرکز جهت شرکت هاي حقوقیکپی ارائه 



 

  

   MMTو    DICمركزمصرفي / بهداشتي  لوازم   1جدول شماره 
      

 لوازم بهداشتي
 

تعداد 

بيمارتحت 

 پوشش 

 

تعداد مصرفي 

 (روزانه)هربيمار
 هزينه ساالنه هزينه ماهانه  (واحد)هزينه

    2 55 سي سي يستون دار 5يا  2سرنگ  

 22سرسوزن شماره
55 

1    

 آب مقطر
55 

2    

 چسب زخم 
55 

2    

 پدالكلي
55 

2    

 فيلتر
55 

2    

 پكيج پانسمان  
55 

    با توجه به نياز بيماران

 مالقه
55 

    با توجه به نياز بيماران

 كاندوم 
55 

    با توجه به نياز بيمار

 SAFETY box يك ليتري 
55 

    متناسب با سرنگ توزيع شده

    با توجه به نياز بيمار 55  لوازم بهداشتي حمام

 هزينه هاجمع 

 

 

   



هاي جاري هزينه: 2جدول   

 
 

 

 تعداد خدمات
 

 هزينه ماهانه
 

 هزينه ساالنه
 

 

اتاق،سالن انتظار  2متر مربع با  05متراژ حداقل )اجاره بهاء

    (بيماران،آبدارخانه،سرويس بهداشتي و انباري

 

    هزينه آب وبرق وتلفن وگاز

نفر ساليانه 111 پوشاك     

 

روزانهنفر 21  حداقل يك وعده غذاي گرم يا سرد    

 لوازم مصرفي وظروف يك بارمصرف توزيع غذا
 
   

    نوشت افزار ،فرمهاي  آماري ، پرونده ودفاتر

 

    هزينه ماليات دارايي و عوارض شهرداري

 هزينه بازيافت  زباله هاي عفوني  و سرنگ جمع آوري شده
 
   

حق الزحمه پرسنل شامل  مسئول مركز، مسئول فني، متصدي 

سرنگ و سوزن، متصدي پذيرش و تحويل لوازم كاهش برنامه 

نفر 7 نفر تيم سيار 2آسيب، خدمه،     

 بيمه پرسنل

    

نفر روزانه 111 هزينه متادون   

 
 

 

 جمع هزينه ها
   

 

در حال ( دارو صرفا متادون و به شكل شربت بوده و ارائه دوز منزل ممنوع مي باشد) تعرفه درمان نگهدارنده با متادون آستانه پايين

از  DICمي باشد كه توسط مركز  (چهارصد هزار ريال)  ريال 044444براي هر بيمار مبلغ  حاضر بر اساس آخرين دستورالعمل

 .گردد دريافت مي( طبق توافق در نحوه پرداخت) بيماران به صورت ماهانه يا روزانه 

 

 

  

      



 

 

 هزينه اياب ذهاب و پرسنلي تيم سيار:    4جدول شماره  

 

 

 

      

    مصرفي  تيم سيار /لوازم بهداشتي:      3جدول شماره

            

 هزينه لوازم بهداشتي مصرفي
تعداد بيمار 

 تحت پوشش
 (روزانه)تعداد مصرفي هربيمار

هزينه 

 (واحد)
 هزينه ساالنه هزينه ماهانه 

    2 01 يستون دارپسي سي  5يا  2سرنگ  

    1 01 22سرسوزن شماره

    2 01 آب مقطر

    2 01 چسب زخم

    2 01 پدالكلي

    2 01 فيلتر

     با توجه به نياز بيماران 01 پكيج پانسمان  

     با توجه به نياز بيماران 01 مالقه

    با توجه به نياز بيماران 01 كاندوم 

( يك ليتري در هفته  )  SAFETY box 01  شدهمتناسب با سرنگ جمع آوري     

   جمع هزينه ها                   

 
      

 هزينه ساالنه هزينه ماهانه هزينه روزانه    فعاليت هايتعداد روز       اليتنوع فع

      به استثناي روزهاي جمعه هزينه اياب وذهاب روزانه تيم سيار

 
 
 

 جمع هزينه

      



 تجهيزات سرمايه اي مورد نياز مركز

 رديف
 هزينه برآورد شده تعداد  نوع  تجهيزات سرمايه اي

  عدد 9 ميز کار 1

  عدد 52   صندلی 5

  عدد 5 فايل 9

  عدد 1 گوشی تلفن 4

  عدد 1 اجاق گاز 2

  عدد 1 يخچال 6

  هر کدام يک عدد تيم سيار و انبر جهت کوله پشتی 7

  به مقدار مورد نياز زونكن 8

  - سيستم گرمايشی و سرمايشی 9

  يک دستگاه کپسول اطفاي حريق 12

عدد 1 گاو صندوق 11   

15 
ترالی اورژانس به انضمام دارو 

 هاي مورد نياز 

مطابق با استاندارد پروتكل درمان عدد 1   

19 
ملحفه يا رول  با تخت معاينه

 کاغذي يكبار مصرف

عدد 1   

عدد 1 ساکشن 14   

عدد 1 کپسول اکسيژن 12   

  مطابق با استاندارد پروتكل درمان يک سري ست احياء   16

  يكعدد 22*22تخته آموزشی 17

  يكعددهر کدام  و پايه سرم پاراوان 18

  يک دستگاه فور 19

  ، گاز استريل و پنبهسري 5پات،شان، سينی حداقل  قيچی،پنس،رسيور،گالی وسايل پانسمان 52



 

 (Outreach)نفره 2 سيارضميمه و يك تيم  MMTو يك واحد   DICمع كل هزينه برآورد شده ساالنه يك مركز ج

 
 

 هزينه ساالنه  هزينه ماهانه  نوع هزينه  رديف

1 
 – DICمصرفي / بهداشتي لوازمهزينه 

MMT-outreach 
  

   هزينه هاي جاري  2

   و بيمههزينه پرسنلي  3

   (Outreach)تيم سيار  اياب ذهاب هزينه 4

 

 

 

 


