
 

  
  : ................... شماره                                                                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                              

                                                                  مجتمع بیمارستانی شهید دکتر  بهشتی                                                                                                      

  
  استعالم بهاءفرم 

  
اقدام تک نفره  تشک عدد 32ستانی شهید دکتر بهشتی کاشان در نظر دارد  نسبت به خرید مجتمع بیمار

حداکثر تا پایان وقت اداري روز مطابق شرایط ذیل لذا مقتضی است کمترین قیمت پیشنهادي خود را . نماید 
بیمارستانی شهید مجتمع  -بلوار قطب راونديکیلومتر سه  - به نشانی کاشان 29/3/98شنبه مورخ  چهار

  .تحویل نمائید در پاکت دربسته واحد حراست -دکتر بهشتی کاشان 
  :شرایط عمومی

 بعد  سایر پیشنهادات واصلهبه حراست واصل شده باشد پذیرفته و  واحدکه در مهلت مقرر به پیشنهاداتی  - 1
  .از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد 

  .تواند بیش از یک پیشنهاد ارائه دهد هیچ یک از شرکت کنندگان نمی -2
  .به پیشنهادات مخدوش یا قلم خورده ترتیب اثر داده نخواهد شد -3
کیفیت آن توسط این مجتمع بررسی و در صورت تایید خرید انجام , قبل از خرید تشک از برنده استعالم  -4

  . خواهد شد
  .قید گردد»  تک نفره تشکمربوط به استعالم « روي پاکت عبارت  -4

  :شرایط اختصاصی 
  صد در صد طبی -1
  جه سفتی متوسط رو به باالدر -2
  کیلوگرم 100 از باالترمناسب براي وزن هایی تا  -3
  سانتی متر ارتفاع 26   -4
  سال ضمانت  5 - 6
  سال خدمات پس از فروش 10 - 7
  جنس پارچه رویه مناسب -8
   ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی  الیاف    -9

 و ریبان دارچند الیه   جاسفن  -10

  

  



 

  

  

  

 فرم پیشنهاد قیمت 
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   مهروامضا مجاز پیشنهاددهنده

  : جزییات قیمت پیشنهادي
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