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  فرم استعالم بهاء  
  .......................مدیریت محترم شرکت 

  

  سالم علیکم 
  
بیمار با شرایط ذیـل بـراي بخـش اورژانـس خـود       تخت ترانسپورتر 15 تعداددر نظر دارد  مجتمعاحتراماً با توجه به اینکه این  

اعـالم و   12/10/96اداري روز پنج شنبه مـورخ  ود را تا پایان وقت خ کمترین قیمت پیشنهاديمقتضی است خریداري نماید لذا 
 مجتمـع  واحـد حراسـت   -بلـوار قطـب راونـدي    -کاشـان در پاکت ممهور بـه مهـر آن شـرکت و بـه صـورت در بسـته بـه        

  
  :شرایط کلی استعالم

ه کل تجهیزات پزشکی را دارا باشد و در سایت اداره تجهیزات پزشـکی مجـوز   ارتأییدیه اد می بایست هاي درخواستی تخت -1
  .تولید را دارا باشد

مـورد   مشخصـات فنـی   با توجه به ریزدر استعالم بهاء بایستی قیمت هاي پیشنهادي خود را فقط موسسه هاي شرکت کننده  -2
  .جداً خود داري شود اضافی و از ارائه قیمت در مورد مشخصات اعالم نمایند )که در جدول پیوست ذکر شده(  این مجتمعنظر 

 تختهـاي , اسـتعالم   در مستدعیست در صورت برنـده شـدن  کلیه هزینه هاي حمل و نقل با شرکت برنده استعالم بهاء بوده و  -3
  .نمایدتحویل  این مجتمعمذکور در 

آن شرکت بدون خط خوردگی ، خوانا و براساس واحد رسمی کشور بـه ریـال و قیمـت هـر     قیمت هاي پیشنهادي از سوي  -4
  .شد جزء در نظر بوده و به قیمت هاي ناخوانا و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد

رکت برنده استعالم موظف است لوازم تحویلی را بدون کم و کسر ، سالم و مطابق مشخصات خواسته شـده ارائـه نمایـد،    ش -5
بدیهی است در صورت خرابی لوازم و عدم لیست مناسب اقالم تحویلی شرکت برنده موظف است نسبت بـه تعـویض اجنـاس    

  .جایگزین اقدام نمایدظرف مدت یک هفته نسبت به تحویل  ویامعیوب سریعاً اقدام 
ننده یا نمایندگی انحصاري بـوده مـدارك   شرکت موظف است به همراه ارسال استعالم بهاء چنانچه نمایندگی فروش تولید ک -6

مستدل و مستند خود را ارائه نماید همچنین شرکتهاي توزیع کننده و یا نماینده فروش واجـد اسـتعالم بایسـتی حتمـاً از سـوي      
ـ  . معرفی شده باشند شرکتهاي مادر وارد کننده یا تولید کننده رسماً در سایت تجهیزات پزشکی ی بدیهی است ارسال نسـخه معرف

  .شرکت مشارالیه و معرفی نمایندگی توزیع با فروش سایت مربوطه به ضمائم استعالم الزامی است
استعالم تختهاي مورد نیاز را بـه ایـن مجتمـع تحویـل     روز پس از اعالم نتایج  10برنده استعالم موظف است ظرف حداکثر   -7

  . نماید
  .تدر رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار اس این مجتمع -8
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شرکت کنندگان محترم بایستی مدارك مبنی بر ثبت در سایت اداره کل تجهیـزات پزشـکی وزارت بهداشـت و درمـان و یـا       -9

  .همراه جواب استعالم ارسال نمایندمدارك نمایندگی قانونی خود را به 
تعداد   شرح

مورد 
  نیاز

  کمپانی سازنده  مشخصات فنی

  تفاده در بخش اورژانسمناسب براي اس o  15  )ترانسپورتر(برانکارد 
o  قابل استفاده به عنوان تختCPR   
o جهز به محلی جهت نصب کپسول اکسیژن م

  و پایه سرم
o داراي سیستم قفل مرکزي  
o   داراي تشک مناسب با قابلیت جدا شـدن از

  تخت
o      داراي قابلیت تنظـیم ارتفـاع توسـط جـک

  هیدرولیک
o  قابلیت حرکت پشتی 

o  داراي گارد ساید جهت محافظت از تخت 

o     داراي جاي یورین بـگ در هـر دو طـرف
  برانکارد

o  ضد عفونیو داراي قابلیت شست و شو  
o داراي ضربه گیر در چهارگوشه  
o داراي جاي پرونده  
o داراي کمربند ایمنی بیمار  
o  کیلوگرم 170تحمل وزن بیمار تا 

o   داراي مفصلهایی با جنس متریال با کیفیـت
  بوده تا در اثر کارکرد دچار شکستگی نشود

  یرانساخت ا

  .............................قیمت پیشنهادي هر برانکارد به ریال 
  .....................................مالیات بر ارزش افزوده

  ................................... جمع کل قیمت پیشنهادي
    

  :.........................نام شرکت 
  .....................................................:..آدرس و شماره تلفن دقیق شرکت 

  مهر و امضاء شرکت                                                                                                           
  


