
شرکت  محترم ....................................
با سالم

4- فرم استعالم وقیمت پیشنهادي خود را در پاکت دربسته و ممهور به مهر شرکت به آدرس کاشان – کیلومتر 
3 بلوار قطب راوندي-  مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی- واحد حراست ارسال نمائید. روي پاکت عبارت 

"مربوط به استعالم تجهیزات پزشکی عمومی مصرفی" را قید نمائید.
5- به استعالم هایی که خارج از فرمت ذیل به این مجتمع ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بسمه تعالی
فرم استعالم بهاء

احتراما نظر به اینکه این مجتمع در نظر دارد تجهیزات عمومی مصرفی  مورد نیاز خود را بابت سه ماهه اول 
سال 98 به شرح ذیل از طریق شرکتها ي واجد شرایط خریداري نماید لذا تقاضا دارد قیمت  و شرایط 

پیشنهادي خود را حداکثر تا تاریخ 97/11/4 و با توجه به نکات ذیل اعالم فرمائید.
1- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.

2- این مجتمع در انتخاب و ارجاع سفارش هر یک از اقالم به صورت انتخابی مختار است.
3- جهت شرکت در استعالم می بایست کلیه ضمائم را مهر و امضا نموده و در صورت عدم تمایل به شرکت در 

استعالم مراتب را کتباً به واحد حراست این مجتمع اعالم نمائید.

5- به استعالم هایی که خارج از فرمت ذیل به این مجتمع ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6-       شرکت محترم، نماینده رسمی شرکت وارد کننده/تولید کننده در سایت اداره تجهیزات باشد.

7-       قید کد IMED اقالم الزامی است.
8-       پیشنهادات به صورت تعداد کاالي اهدایی، در ازاي تعداد مورد نیازاعالم شده باشد.



150آتل آماده بلند پا1

100آتل آماده ساعد 2

100آتل آماده فمور چپ و راست 3

150آتل آماده مچ دست 4

150آتل آماده کوتاه پا 5

150آتل بلند فلزي انگشت6

250آسم یار بزرگسال 7

12اتیباند 5 تیپر کات سوزن 55  پرمیکرون8

700اسپکلوم یکبار مصرف واژینال9

10ACIER (دورشته اي) 60استیل وایر سایز 7

8000اسکالپ وین آبی1123

 تاریخ انقضاء
تجهیزات

 نوع
 برند(شرکت

سازنده)

مهلت زمانی 
جهت تسویه 

حساب
نوع تجهیزات پزشکی مصرفیردیف

 میزان سفارش
سه ماهه

 قیمتبرند
 پیشنهادي به

 ازاي هر قلم از

تعداد 
 OFFer

پیشنهادي

11

100ایروي صفر 12

1500باند کشی 10 سانت 13

500باند کشی 20 سانت14

1000برانول آجري 14 15

4000برانول بنفش 26 16

1000برانول خاکستري 16 17

18000برانول صورتی ٢٠ کاستومد18

1200بقچه 90*90 تک الیه و دو الیه19

500پانسمان کوچک 10*8  20

50پد لول سنسور21

24پرولن 0/4راند نخ س17 کد 228557

12پرولن 0/5راندس17کد 8556 23

36پرولن 0/7 راند نخ کرولین س 248



36پرولن 0/7 راند نخ کرولین س 8 پیترز25

26 O10 150پگ ارتوپدي

27 PCNL 100پگ جراحی

28 G32 500پگ جراحی عمومی کامل

29CA 2 200پگ سزارین مهر طب جی

30 N 2100پگ نروسرجري

31D&C  H1-200پگ هموروئید-کورتاژ

900پوآر نوزادان قرمز 32

50تراکشن پوستی بزرگسال جراح33

7000تست اتوکالو (TST) کالس 346

500تیغ بیستوري 12 موریس35

 نوع
 برند(شرکت

سازنده)

مهلت زمانی 
جهت تسویه 

حساب
نوع تجهیزات پزشکی مصرفیردیف

 میزان سفارش
سه ماهه

 قیمتبرند
 پیشنهادي به

 ازاي هر قلم از

تعداد 
 OFFer

پیشنهادي

 تاریخ انقضاء
تجهیزات

35

700تیغ بیستوري 20 36

1000تیغ بیستوري 21 37

500تیغ بیستوري 22 38

800تیغ بیستوري 23 39

700تیغ بیستوري 24 40

30000چسب برانول 41

200رولچسب حصیري 10 - یک سانتیمتر 42

200رولچسب حصیري 15 - یک سانتیمتر43

15000حلقهچسب ضد حساسیت 1/8 حلقه44

10000حلقهچسب لکوپالست 1/8 حلقه 45

500چست باتل ا46

چست تیوپ 4716
20

100چست لید اطفال48



600چشم بند نوزاد 49

20خط کش سی وي پی 50

50دام ترانس دیوسر 860(آبی)51

50دام ترانس دیوسر آنژیوگرافی 52

7000دروشیت (زیر انداز) 1*1 متر بیمار53

7000دروشیت (زیر انداز) 1*2 متر بیمار54

500دوراهی ساکشن (فینگر تیپ) 55

150رابط تزریق فشار 100cm سرفلزي 56

200رابط خرطومی بیهوشی+ بگ 2 لیتري 57

1000رابط ونتیالتور(لوله خرطومی) دو واتر تراپ بزرگسال 58

4000روتختی کش دار 2*1 متر یکبار مصرف59

مهلت زمانی 
جهت تسویه 

حساب
نوع تجهیزات پزشکی مصرفیردیف

 میزان سفارش
سه ماهه

 قیمتبرند
 پیشنهادي به

 ازاي هر قلم از

تعداد 
 OFFer

پیشنهادي

 تاریخ انقضاء
تجهیزات

 نوع
 برند(شرکت

سازنده)

59

50سرجی فیکس 1سانتی متر ایرانی60

10000سرسوزن آبی 23  آوا61

500سرسوزن سبز 6221

10000سرنگ 50cc ورید63

50سرنگ انژکتور آنژیوگرافی64

20000سرنگ انسولین سر جدا *65

10000سرنگ گاواژ ورید66

15000سه راهی برانول آبی 67

1000سه راهی برانول قرمز 68

1000سه راهی ساکشن69

70Dr.J (آبی) 150سوزن اسپاینال 23

71Dr.J (نارنجی)  700سوزن اسپاینال 25

10000سوند اکسیژن نازال جراح72



100سوند پتزر 28 درن جراحی  73

100سوند پتزر 30 درن جراحی  74

100سوند فولی دو راه التکس 22 75

50سوند فولی دو راه التکس 8  76

100سوند فولی سه راه التکس 22 77

50سوند فولی سه راه التکس  7820

 هرکدام100سوند فولی سه راه التکس24 /79

2000سوند معده نارنجی 16 80

200سوند نالتون آبی 8 81

82 6F 400شیت شریانی 11 سانت

83 7F 20شیت شریانی 11 سانت

نوع تجهیزات پزشکی مصرفیردیف
 میزان سفارش

سه ماهه
 قیمتبرند

 پیشنهادي به
 ازاي هر قلم از

تعداد 
 OFFer

پیشنهادي

 تاریخ انقضاء
تجهیزات

 نوع
 برند(شرکت

سازنده)

مهلت زمانی 
جهت تسویه 

حساب

83

100ظرف نمونه گیري برونکوسکوپ84

200فایبرگالس 2 اینچ (گچ سبک  5 سانت85

3000فیدینگ تیوپ سبز 6 86

87HME 2000فیلتر تنفسی آنتی باکتریال

1000قالب آمینوتومی88

89OBS  3000قلم کوتر یکبار مصرف

50گاید وایر 035/0 هیدروفیل 150 90

1500گچ 10 سانت دي کست 91

10000گچ 15 سانت دي کست 92

100گچ 5 سانت93

6000لنگاز 50*40  دو الیه غیر استریل 94

10لوله تراشه  کافدار 3 95

60لوله تراشه  کافدار 4  96



60لوله تراشه  کافدار 974.5

60لوله تراشه  کافدار 985

60لوله تراشه  کافدار 996

60لوله تراشه  کافدار 6.5 100

60لوله تراشه بدون کاف 2.5 101

100لوله تراشه بدون کاف 3 102

50لوله تراشه بدون کاف 3.5 103

10لوله تراشه بدون کاف 1046

10لوله تراشه بدون کاف1052

10لوله تراشه بدون کاف1065

1000لوله ساکشن جراحی مشکی 35 107

 تاریخ انقضاء
تجهیزات

 نوع
 برند(شرکت

سازنده)

مهلت زمانی 
جهت تسویه 

حساب
نوع تجهیزات پزشکی مصرفیردیف

 میزان سفارش
سه ماهه

 قیمتبرند
 پیشنهادي به

 ازاي هر قلم از

تعداد 
 OFFer

پیشنهادي

107

200ماسک N95  برند 108

100ماسک نبوالیزر اطفال109

700ماسک نبوالیزر بزرگسال 110

5000مونوکریل 0/2 راند سوزن 25 خارجی111

300مینی اسپایک 112

15000میکروست  113

70000نوار گلوکومتر URiGHT + النست114

65000هپارین الك 115

8000وسیله شستشوي زخم (ایریگیتور)116

2000ویبریل 10 سانت 117

3000ویبریل 15 سانت 118

30000کاتتر ساکشن شماره 14 سبز119

1000کاتتر مانت 120



121 6F JR4 500کتتر

122 6F JL4 500کتتر

1232L (کیسه ادرار) 5000یورین بگ

1500فیلم 24*12418

1000فیلم 30*12524

100فیلم 35*12635

1200فیلم 40*12730

10000فیلم 43*12835

30اکسیژناتور بزرگسال سورین + ست سورن129

200اینفلیتور + واي کانکتور IMESI ایتالیا130

131ATN 9450 100پگ جراحی قلب باز

 نوع
 برند(شرکت

سازنده)

مهلت زمانی 
جهت تسویه 

حساب
نوع تجهیزات پزشکی مصرفیردیف

 میزان سفارش
سه ماهه

 قیمتبرند
 پیشنهادي به

 ازاي هر قلم از

تعداد 
 OFFer

پیشنهادي

 تاریخ انقضاء
تجهیزات

131

132ATN 44215/8 20پگ جراحی قلب باز

133UN.ST-190cm 014/0 150گاید وایر

134 6F JL3.5 50گایدینگ کتتر

50گایدینگ کتتر 6F XB 3.5 کوردیس و آلویژن135

136SORIN  20کانول آئورت 21 سیم دار

13714f 30کانول کاردیوپلژي رترو گرید

20کتتر رادیال ULT1 6F مریت138

1000شان برزنت بهبود استریل 100*139150

20کانول آئورت 24 سیم دار  140

100کرومیک 3.0 راند س-30  141

142 6F JL5 5کتتر

1436F MPA1 5کتتر

1445F MPA1 5کتتر



1455F MPA2  5کتتر

146 5F  5کتتر پیگتیل

147 6F 15کتتر پیگتیل

148 ULT1 6F 20کتتر رادیال

1000فیلم 14*14917

1000گاید وایر 0.035 150 سانت150

2000ست سرم151

مهلت زمانی 
جهت تسویه 

حساب
نوع تجهیزات پزشکی مصرفیردیف

 میزان سفارش
سه ماهه

 قیمتبرند
 پیشنهادي به

 ازاي هر قلم از

تعداد 
 OFFer

پیشنهادي

 تاریخ انقضاء
تجهیزات

 نوع
 برند(شرکت

سازنده)


