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  بسمه تعالی

  ءبها استعالمشرایط 
  

ــهید  ــتانی شـ ــع بیمارسـ ــان  مجتمـ ــتی کاشـ ــه   بهشـ ــبت بـ ــر دارد نسـ ــددر نظـ ــتن" خریـ ــدي  یکاشـ ــاي ارتوپـ  ، هـ
ــرجري،ن ــتیرانک روســ ــرم یوپالســ ــورت، میو تــ ــک وصــ ــو انواعفــ ــاي تعــ ــل  ضیپروتزهــ ــت(مفصــ  و) یآرتروپالســ

ــترنال ــاتورفی اکس ــود    "  کس ــاله خ ــک س ــاز ی ــورد نی ــرکتهاي از م ــالح  ش ــا  ذیص ــتعالم به ــق اس ــد    ءازطری ــدام نمای اق
خــود را بهمــراه  تخفیــف پیشــنهادي  قیمــت و , شــرایط ،  واگــذاريضــمن مطالعــه دقیــق اســناد     مقتضــی اســت 

 ابـــه صـــورت دســـتی یـــ 22/4/98شـــنبه مـــورخ  تـــا پایـــان وقـــت اداري روز ســـایر مـــدارك در خواســـتی حـــداکثر 
  . ارسال نمایند  حراست واحد  -قطب راوندي کیلومتر سه بلوار –پست پیشتاز به نشانی کاشان  با

   :شرایط عمومی  -الف
اداره کـل تجهیـزات   داراي ثبـت رسـمی و مجـوز فعالیـت از      کارپیشنهاد دهنده باید ضمن توانایی مالی و فنی براي انجام  -1

فتـوکپی برابـر اصـل و     تصویر مدارك ایـن بنـد بصـورت   . باشد  هاي الزم و همچنین تاییدیه پزشکی وزارت بهداشت و درمان 
  .        ممهور به مهر و امضا شرکت در پاکت ب ارسال گردد

واصل شده باشد ، پذیرفته و سـایر پیشـنهادات واصـله بعـد ازتـاریخ       بیمارستانبه دبیرخانه در مهلت مقرر پیشنهاداتی که  -2
  . مذکور ، ترتیب اثر داده نمی شود 

ردي که در اسناد پیش بینی شده باشد ، نمی توانند بیش از یک پیشـنهاد تسـلیم   هیچ یک از شرکت کنندگان بجز در موا -3
  . کنند 

مـدت   و برابـر این مدت حـداکثر بـراي یـک بـار     . روز به استثناء ایام تعطیل می باشد  20مدت اعتبار پیشنهاد ها حداکثر  -4
  . قابل تمدید خواهد بود ) بیست روز دیگر ( پیش بینی شده 

  . می باشد  کارفرماارایه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده از سوي  ستعالم بهاواشرکت در  -5
کلیه کسورات قانونی ناشی از قرارداد بعهده شرکت طرف قرارداد بوده و دانشگاه در مواردیکه مکلـف بـه کسـر آنهـا باشـد ،       -6

  . مود اقدام و از صورتحسابهاي پرداختی به شرکت کسر خواهد ن
بـه   استعالم بهـا ریال بابت سپرده شرکت در  پنجاه میلیونریال بحروف  50,000,000پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  -7

واریـز و فـیش    بیمارستان شهید بهشتیبنام  شهید بهشتی کاشان بیمارستان شعبه رفاه  نزد بانک 67478712شماره حساب  
بـه عقـد قـرارداد نشـوند ، سـپرده شـرکت در       و یا نفر دوم حاضـر   استعالمورتیکه برنده آنرا در پاکت الف ارسال نمایند ، در ص

  . ضبط خواهد شد  کارفرماآنها به نفع  استعالم
کلیه مدارك درخواستی بشرح ذیل را در پاکت هاي جداگانه الك و مهر شده بگذارند و همه پاکت ها را ، شرکت کنندگان  -8

  . رگشت نخواهد بود بضمناً محتویات پاکت ب قابل . ه ارسال نمایند در لفاف مناسب و الك و مهرشد
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  استعالمپاکت الف شامل تضمین شرکت در 
  : پاکت ب شامل 

اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات و لیست سهام داران شرکت با ذکر سهام آنها ممهور بـه مهـر و امضـا مجـاز      -
  شرکت

 یر تاییدیه هاي الزمتصویر مجوز فعالیت ، رتبه بندي و سا -
 رزومه کاري شرکت  -

به عـدد و   به همراه میزان تخفیف پیشنهادي اسناد استعالم بها و پیوست هاي آن ممهور به مهر و امضا مجاز شرکت: پاکت ج 
   حروف بطور خوانا و بدون قلم خوردگی

 "وصرفااقدام  وبررسی آن گشودن پاکات بنسبت به  استعالم بهاسپرده شرکت در  ابتدا پاکات الف مفتوح و پس از کنترل -9
پاکت ج پس از تایید و ارزیابی فنـی توسـط   (پیشنهاد قیمت افرادي بازگشایی می گردد که پاکات الف وب آنها موردتایید باشد

  .)مسئول فنی ارتوپدي باز خواهد شد
بعنـوان  کارفرمـا  رعایـت صـرفه و صـالح     با پیشنهادارزیابی و مناسب ترین پیشنهادات واصله پس از بازگشایی پاکت ج ،  -10

نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداري و سـپرده هـاي سـایر شـرکت هـا       استعالمبرنده اعالم و سپرده هاي شرکت در 
  . مسترد می گردد 

بعـد از  ) به استثناء ایام تعطیل ( روز کاري  هفت مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و حداکثر ظرف مدت استعالم بهابرنده  -11
 کارفرمـا در غیر اینصورت . اقدام نماید  قرارداددرصد مبلغ کل  پنجنسبت به تسلیم ضمانت انجام تعهدات معادل  کارفرمااعالم 

  . از انقضاء مهلت مقرر ، تعهدي براي انعقاد قرارداد نخواهد داشت  پس
و بشرط تسلیم ضمانت نامه انجام تعهـدات توسـط    استعالم بهاشرایط عمومی  3در بند  ظرف مدت مقرر  کارفرماچنانچه  -12

درخواسـت   "کتبـا ، اقدام به عقد قرارداد ننماید ، شرکت برنده مختار است استرداد ضمانت نامه هاي خـودرا   استعالم بهابرنده 
  . نماید 

  . د نانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی نمی باشکه مشمول ق نمودنداقرار  استعالم بهاشرکت کنندگان در    -13
  

  شرایط اختصاصی استعالم بها  - ب
درسـامانه     داخـل  تولیـد  ارتوپـدي  هـاي  کاشـتنی  جهـت  درمانی مرکز/داروخانه به فروش قیمت حداکثر اینکه به توجه با -1

www.imed.ir نماید خریداري تر نازل بهاي با را اقالم این دارد نظر در مرکز این است، شده تعیین.  
 وارد شـرکت  رسـمی  نماینده یا داخلی کیفیت با هاي کننده تولید معتبر نماینده یا کننده تولید بایست می کننده شرکت-2

 .باشد داشته را ... و نیل ، پالك ، پیچ جمله از مرکز ارتوپدي هاي عمل نیاز مورد تمامی اقالم تأمین توانایی و بوده کننده
برنـده   همچنـین . اقدام نماید نیاز مورد هاي ست نمودن مستقر و تأمین به نسبت وقت اسرع در بایست می استعالم برنده -3

 مرکـز  ایـن  عمـل  دراتـاق  خود هزینه هاي الزم باآموزش  ارائه تکنسین هاي خود را جهتدر صورت نیاز می بایست  استعالم
 . نماید حاضر
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  .گردد مجتمع این پزشکی تجهیزات فنی مسئول تحویل مربوطه برچسب عدد 2 ههمرا به اقالم فاکتور است ضروري 
 بایسـت  مـی  باشد، مصوب قیمت فاقد که مرکز این بیماران عمل جهت داخل تولید درخواستیتجهیزات  کاشتنی نوع هر -4

  . گردد ارائه کننده فروش تولید قیمت با حداکثر
 ..و جـذبی  اینترفـرانس  هـاي  پـیچ  مانند( مصوب هاي قیمت لیست از خارج وارداتی درخواستی ارتوپدي کاشتنی نوع هر-5

 .گردد ارائه بازار قیمت نازلترین با باید مجتمعاین  بیماران عمل جهت
 میسـر  همکـاري  ادامـه  استعالم، برنده توسط شده ارائه خدمات و کاال کیفیت از مجموعه نارضایتی درصورت است بدیهی -6

  .باشد نمی
  .شده باشد ارستان همراه با فاکتور قیمت مشخصدرخواست بیم بر اساسرائه شده به صورت کاالیی و تخفیفات ا -7
در صورت ارائه پیشنهاد در خصوص تحویل وسایل جراحی و ست جراحی به عنوان تخفیف توسـط شـرکت کننـده میـزان      -8

  .تان تحویل داده شودریالی به صورت دقیق مشخص شده و ترجیحآ کیفیت و برند مورد درخواست بیمارس
  .اجناس به صورت استوك تحویل و اقالم اضافی به شرکت عودت خواهد شد -9
  

  
                        

  
      


