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

  

  سالم علیکم 
  
بـا شـرایط ذیـل     را CL-2000iسـانس مـدل   یک دستگاه اتوآنالیزر کمـی لومین در نظر دارد  مجتمعاینکه این  نظر بهاحتراماً  

اعـالم و   24/12/96شنبه مـورخ   پنج ي روزادارخود را تا پایان وقت  کمترین قیمت پیشنهاديمقتضی است خریداري نماید لذا 
بیمارستانی شـهید   مجتمع واحد حراست -بلوار قطب راوندي -کاشاندر پاکت ممهور به مهر آن شرکت و به صورت در بسته به 

   .حتماً قید گردد " دستگاه کمی لومینسانسمربوط به استعالم "  روي پاکت عبارت. دکتر بهشتی کاشان ارسال نمایند
                                                                                      

   
  
  

  :شرایط کلی استعالم
  

ارك تصویر مد.(عالیت از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت باشدشرکت فروشنده باید داراي ثبت رسمی و مجوز ف -1
  ).در پاکت ب ارائه گردد

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

گـارانتی  ) از زمان نصب و راه انـدازي ( ماه  12موظف است دستگاه و کلیه قطعات جانبی آن را حداقل براي مدت فروشنده  -3
 و تامین کیتهاي مورد نیـاز  سرویس و پشتیبانی, در ضمن فروشنده مسئولیت تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش  .نماید

  .به مدت ده سال خواهد داشت دستگاه را 
 .قلم خوردگی و یا اضافه نمودن شرطی در متن برگه استعالم موجب بطالن آن خواهد شدهرگونه  -4

نصب و راه اندازي دستگاه در محل مورد نظر این مجتمع بـا  , حمل , مبلغ مندرج در استعالم شامل هزینه هاي ناشی از تهیه  -5
     ري دسـتگاه بـر عهـده فروشـنده    ااستفاده و نگهـد همچنین مسئولیت آموزش و نحوه . تساب کلیه کسورات قانونی خواهد بوداح

  . می باشد
آن شرکت بدون خط خوردگی ، خوانا و براساس واحد رسمی کشور بـه ریـال و قیمـت هـر     قیمت هاي پیشنهادي از سوي  -6

  .شد جزء در نظر بوده و به قیمت هاي ناخوانا و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد
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ف است لوازم تحویلی را بدون کم و کسر ، سالم و مطابق مشخصات خواسته شـده ارائـه نمایـد،    شرکت برنده استعالم موظ -7

بدیهی است در صورت خرابی لوازم و عدم لیست مناسب اقالم تحویلی شرکت برنده موظف است نسبت بـه تعـویض اجنـاس    
  .ظرف مدت یک هفته نسبت به تحویل جایگزین اقدام نماید ویامعیوب سریعاً اقدام 

شرکت موظف است به همراه ارسال استعالم بهاء چنانچه نمایندگی فروش تولید کننده یا نمایندگی انحصاري بـوده مـدارك    -8
مستدل و مستند خود را ارائه نماید همچنین شرکتهاي توزیع کننده و یا نماینده فروش واجـد اسـتعالم بایسـتی حتمـاً از سـوي      

بدیهی است ارسال نسـخه معرفـی   . معرفی شده باشند ده رسماً در سایت تجهیزات پزشکیشرکتهاي مادر وارد کننده یا تولید کنن
  .الزامی است) پاکت ب(شرکت مشارالیه و معرفی نمایندگی توزیع با فروش سایت مربوطه به ضمائم استعالم 

  . مجتمع تحویل نمایدرا به این  دستگاه ,استعالمروز پس از اعالم نتایج  10 مدتبرنده استعالم موظف است ظرف   -9
  .در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است این مجتمع -10
پرداخت هزینه دستگاه سه ماه بعد از نصب و راه اندازي و پس از تایید مسئول فنی و سرپرست آزمایشگاه طـی اقسـاط ده    -11

  .ماهه به فروشنده پرداخت خواهد شد
بـه نـام    67478712میلیون ریال بابت ضمانت شرکت در استعالم به شماره حسـاب   هفتادشرکت کننده موظف است مبلغ  - 12

و در بسـته بـه    ) پاکـت الـف  (مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان نزد بانک رفاه واریز نموده و فیش آن را در پاکت جداگانه
  .رکت کنندگان مسترد خواهد شدبه ش نتایج استعالمسپرده مذکور پس از اعالم  .همراه جواب استعالم ارسال نماید

و یـا   شرکت کنندگان محترم بایستی مدارك مبنی بر ثبت در سایت اداره کل تجهیزات پزشـکی وزارت بهداشـت و درمـان    -13
 )بپاکـت  (و درپاکـت جداگانـه    همراه جواب استعالمرا به خود  با مدارك مربوط به انحصاري بودن مدارك نمایندگی قانونی

  .ارسال نمایند
شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادي خود را بر اساس مشخصات ذیـل ارائـه و بـا امضـا و مهـر شـرکت در پاکـت         -14

  .ارائه نماید) پاکت ج(جداگانه 
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  کمپانی سازنده  مشخصات فنی  تعداد مورد نیاز  شرح

ــی   ــتگاه کمــ دســ
-CLمدل  لومینسانس

2000i 

1    تست در ساعت 240: سرعت دستگاه  
 جایگاه 36: محلول تعداد جایگاه  
 عدد 150:  جایگاه سینی واکنش  
  عدد بـه ازاي   300: تعداد جایگاه نمونه ها

  Batchهر 
     ــري ــدازه گی ــل ان ــووت قاب ــداد ک : تع

  کووت1134
  اسـتفاده از پلتـایر و فـن    : یخچال دستگاه

براي گردش هواي سرد و میکسر اتوماتیک 
  ریجنت ها

  مراحله اي جـدا بـا    4واش : واشر کووتها
  تیکمگن روش تفاده ازاس

 ــروب ــوالدي: پ ــام ف ــور ,  تم داراي سنس
تشخیص , تشخیص حباب , تشخیص مایع 

 لخته و قابلیت اصالح مسیر حرکتی

     آن بـا  ) مـاژول (به همـراه دسـتگاه رابـط
  نیز تامین گردد BS-800دستگاه 

Mindray  

  .............................به ریال  دستگاه کمی لومینسانسقیمت پیشنهادي 
  ........................................به ریال مالیات بر ارزش افزوده

  ................................... به ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده جمع کل قیمت پیشنهادي
                                                           
  

  ..................................................................: ..............نام شرکت 
  :...........................................................................................آدرس

                                       .:......................................................................................تلفن 
  مهر و امضاء شرکت                                                                                        


