
  
  

  بسمه تعالی

  کنترل کیفی تجهیزات پزشکیء بها استعالمشرایط 
 به افـراد  خود کنترل کیفی تجهیزات پزشکی واگذاري در نظر دارد نسبت به مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان

ـ  واگـذاري ضمن مطالعه دقیق اسناد  مقتضی است. اقدام نماید  ازطریق استعالم بهاذیصالح یا شرکتهاي  د از و بازدی
 5/3/97تا پایان وقت اداري روز شـنبه مـورخ   محل ، پیشنهاد قیمت خود را بهمراه سایر مدارك در خواستی حداکثر 

  . ارسال نمایند  واحد حراست  –مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی  –به نشانی کاشان 

   :شرایط عمومی  -لفا     
داراي صالحیت و تأییدیه الزم  وداراي ثبت رسمی  کاربراي انجام پیشنهاد دهنده باید ضمن توانایی مالی و فنی  -1

تصویر مدارك ایـن بنـد بصـورت فتـوکپی برابـر اصـل و       . باشد  در زمینه کنترل کیفی اداره کل تجهیزات پزشکیاز 
  .        ممهور به مهر و امضا شرکت در پاکت ب ارسال گردد

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

هیچ یک از شرکت کنندگان بجز در مواردي که در اسناد پـیش بینـی شـده باشـد ، نمـی تواننـد بـیش از یـک          -3
  . پیشنهاد تسلیم کنند 

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

مجتمـع  (کارفرمـا  ارایه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شـده از سـوي    استعالم بهاوشرکت در  -5
  . شد می با )بیمارستانی شهید بهشتی

کلیه کسورات قانونی ناشی از قرارداد بعهده شرکت طرف قرارداد بوده و دانشگاه در مواردیکه مکلف به کسـر آنهـا    -6
  . باشد ، اقدام و از صورتحسابهاي پرداختی به شرکت کسر خواهد نمود 

شـرکت در   بابـت سـپرده   میلیـون ریـال   بیسـت ریال بحروف  20,000,000پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  -7
واریـز و   بیمارستان شهید بهشـتی بنام  شهید بهشتی شعبهرفاه  نزد بانک 67478712به شماره حساب   استعالم بها

به عقد قرارداد نشـوند ، سـپرده   و یا نفر دوم حاضر  استعالمفیش آنرا در پاکت الف ارسال نمایند ، در صورتیکه برنده 
  . بط خواهد شد ض این مجتمعآنها به نفع  استعالمشرکت در 

کلیه مدارك درخواستی بشرح ذیل را در پاکت هاي جداگانه الك و مهر شده بگذارنـد و همـه   ، شرکت کنندگان  -8
  . رگشت نخواهد بود بضمناً محتویات پاکت ب قابل . پاکت ها را در لفاف مناسب و الك و مهرشده ارسال نمایند 

  استعالمپاکت الف شامل تضمین شرکت در 



  : شامل  پاکت ب
اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات و لیست سهام داران شرکت با ذکر سهام آنهـا ممهـور بـه مهـر و      -

  امضا مجاز شرکت
 تصویر مجوز فعالیت ، رتبه بندي و سایر تاییدیه هاي الزم -
 میلی گواهی حسن انجام کار و سایر اطالعات تکبه همراه تصویر قراردادهاي منعقده ، رزومه کاري شرکت  -
 و پیوست هاي آن ممهور به مهر و امضا مجاز شرکت استعالم بهااسناد  -

  )پیوست(طبق فرم ج یک پیشنهاد قیمت مقطوع به عدد و حروف بطور خوانا و بدون قلم خوردگی: پاکت ج 
 وبررسـی آن  نسبت بـه گشـودن پاکـات ب    استعالم بهاسپرده شرکت در  ابتدا پاکات الف مفتوح و پس از کنترل -9

  پیشنهاد قیمت افرادي بازگشایی می گردد که پاکات الف وب آنها موردتایید باشد "وصرفااقدام 
پس از بازگشایی پاکت ج ، قیمت هاي پیشنهادي از نظر مالی ارزیابی و مناسب ترین قیمت با رعایـت صـرفه و    -10

و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهـداري و   نفرات اول استعالمبعنوان برنده اعالم و سپرده هاي شرکت در کارفرما صالح 
  . سپرده هاي سایر شرکت ها مسترد می گردد 

بـه اسـتثناء ایـام    ( روز کـاري   هفـت  مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و حداکثر ظـرف مـدت  استعالم بهابرنده  -11
. اقـدام نمایـد    قراردادغ کل درصد مبل دهنسبت به تسلیم ضمانت انجام تعهدات معادل  کارفرمابعد از اعالم ) تعطیل 

  . از انقضاء مهلت مقرر ، تعهدي براي انعقاد قرارداد نخواهد داشت  پس کارفرمادر غیر اینصورت 
و بشـرط تسـلیم ضـمانت نامـه انجـام       استعالم بهـا شرایط عمومی  3ظرف مدت مقرر  در بند  کارفرماچنانچه  -12

قرارداد ننماید ، شرکت برنده مختار است استرداد ضمانت نامه هـاي   ، اقدام به عقد استعالم بهاتعهدات توسط برنده 
  . درخواست نماید  "کتباخودرا 

  . درصد از هر پرداخت صورتحساب به طرف قرارداد کسر خواهد شد  ده بمنظور تضمین حسن انجام کار معادل -13
بعنـوان جریمـه    پنج میلیون ریـال انه معادل ، روز شروع بکارطرف قرارداد ویاتعطیلی کاربه ازاء هر روز تاخیر در -14

  . قرارداد کسر خواهد شد طرف تاخیر از مطالبات 
      کـه مشـمول قـانون منـع مداخلـه کارکنـان در معـامالت دولتـی          نمودنداقرار  استعالم بهاشرکت کنندگان در  -15

  . د ننمی باش
توجیـه   کارفرمـا یـا قیمـت پیشـنهادي از نظـر      در شرایطی که تعداد شرکت کنندگان از سه نفرکمتر باشـند و  -16

و در سایر موارد مطابق آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه عمل خواهـد  تجدید  استعالم بها اقتصادي نداشته باشد ، 
  . شد 

  
  
  
  
  
  
  



  شرایط اختصاصی استعالم بها  - ب
ان نماینده شرکت به ایـن مرکـز   می بایست به صورت کتبی یکی از کارشناسان خود را به عنو استعالمبرنده  .1

 .معرفی نماید
 .به عهده شرکت می باشد... کلیه هزینه هاي جانبی همچون ایاب و ذهاب و اسکان و  .2
 .تیرماه میباشد مه کنترل کیفی در بیمارستان اولتاریخ شروع اجراي برنا .3
 .هزینه هاي همچون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و بیمه در قیمت نهایی اعالم شده لحاظ گردد .4
تحویـل   PDFشرکت برنده موظف است عالوه بر تحویل گواهینامه هاي کاغذي، گزارشات را بصورت فایـل   .5

 .نماید
ه باشند موظفند نـام  در صورتیکه شرکتها جهت انجام آزمون کنترل کیفی دستگاهی صالحیت الزم را نداشت .6

و مـدارك و تاییدیـه آن شـرکت نیـز     شرکتی را که در انجام آزمون کنترل کیفی به ایشان کمک می نماید 
 .ارسال نمایند استعالمبصورت کتبی بهمراه مدارك 

  .درصد کاهش یا افزایش میباشد 10بی بوده و احتمال یتعداد دستگاه هاي ذکر شده تقر .7
         جـدد بـراي دسـتگاههایی کـه در مرحلـه اول لیبـل زرد یـا قرمـر خـورده انـد           انجام آزمون کنترل کیفی م .8

 .انجام شود استعالممی بایست در مرحله دوم به صورت رایگان توسط برنده 
سی درصد  مبلغ قرار داد پس از پایان آزمونها و نصب برچسب پرداخت شده و الباقی مبلغ قـرارداد پـس از    .9

  پزشکی بیمارستان پرداخت خواهد شد تجهیزاتواهینامه ها و پس از تایید واحد تحویل نتایج آزمونها و گ
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  به ریال قیمت پیشنهادي  تعداد  نام دستگاه  ردیف
    25  پمپ سرم  1
    90  پمپ سرنگ  2
    40  الکتروشوك  3
    200  )پارامتر 3(مانیتورینگ عالئم حیاتی   4
    70  ونتیالتور  5
    40  افالکتروکاردیوگر  6
    15  الکتروکوتر  7
    30  پالس اکسی متر  8
    12  ماشین بیهوشی  9

    4  اتوکالو بیمارستانی  10
    2  اتوکالو رومیزي  11
    25  انکوباتور نوزاد  12
    10  وارمر –تخت احیا   13
    35  ساکشن پرتابل  14
    2  بی خطر ساز زباله بیمارستانی  15
    2  وارمر خون  16
    10  مانیتور جنین  17
    2  پیس میکر  18
    3  بن ماري  19
    1  فور  20
    8  یخچال   21
    4  انکوباتور آزمایشگاهی  22

    تجهیزات تصویربرداري
    2  سی تی اسکن  1
    3  رادیولوژي ثابت  2
    1  فلوروسکوپی  3
    7  رادیولوژي پرتابل  4
5  C- Arm 3    

     جمع قیمت پیشنهادي  
      ارزش افزودهقیمت پیشنهادي با احتساب مالیات بر   



  
 )ج(فرم پیشنهاد قیمت مخصوص پاکت 

  
  مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان: به 
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