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

1- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.
2- این مرکزدر انتخاب و ارجاع سفارش هر یک از اقالم به صورت انتخابی مختار است.

5- به استعالم هایی که خارج از فرمت ذیل به این مرکزارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بسمه تعالی
فرم استعالم بهاء

احتراما نظر به اینکه این مرکزدر نظر دارد ملزومات مصرفی مورد نیاز بخش آزمایشگاه بیمارستان را بابت سه ماهه سوم 
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 98/7/10 و با توجه به نکات ذیل اعالم فرمائید.

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 مرکزاعالم نمائید.

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

استعالم ملزومات مصرفی آزمایشگاه" را قید نمائید.
5- به استعالم هایی که خارج از فرمت ذیل به این مرکزارسال 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.



4عدددپروتینه1
65عددکال 21
12عددکال 32
4CRPLIA50عدد
1کارتنکاغذ 50میلی5
6CBC 12ویالکنترل
7MG10عدد
10عددلیپاز8
60عددالیز9
100عددایزوتون10
6عددپگ ایزي الیت11

تعداد 
 OFFer
پیشنهادي

 تاریخ انقضاء
تجهیزات

 نوع
 برند(شرکت

سازنده)

مهلت زمانی 
جهت تسویه 

حساب

  نوع تجهیزات پزشکی مصرفیردیف
و برند مورد تایید

 میزان
 سفارش سه

ماهه

 قیمت پیشنهادي
 به ازاي هر قلم از

تجهیزات

واحد

6عددپگ ایزي الیت11
35عددرفرنس امولیشن12
20عددواش الیت13
20عددکارتریج ABG ساده14
15PT 2عددکنترل نرمال
5کارتنکووت16
17PT 30بستهمحلول
18PTT 35بستهمحلول
4کارتنالم 19
1بستهیوریک اسید20
30عددواش بافر21
22TSH192 5تستی
23cea1کیت
24iu/te2عددپک



25FT4962تستی
26PSA2عدد
10عددفریتین27
12ویالآمپی سیلین سولباکتام28
4ویالایمیپنم29

8ویالسفتریاکسون30

8ویالپیپراسیلین تازوباکتام31

16ویالسیپروفلوکساسین32
12ویالجنتامایسین33

3ویالاکسیداز

مهلت زمانی 
جهت تسویه 

حساب

  نوع تجهیزات پزشکی مصرفیردیف
و برند مورد تایید

 میزانواحد
 سفارش سه

ماهه

 قیمت پیشنهادي
 به ازاي هر قلم از

تجهیزات

تعداد 
 OFFer
پیشنهادي

 تاریخ انقضاء
تجهیزات

 نوع
 برند(شرکت

سازنده)

3ویالاکسیداز34
2عددنووبیوسین35
4ویالآمیکاسین36
8ویالسفوکستین37
4ویالریفامپین38
16ویالسفازولین39
4ویالمروپنم40
16ویالکوتریموکسازول41
42HCV5کاست
43HIV5کاست
44HbsAg5کاست
45HbsAb10عدد
1کیتآمونیاك46
1کیتالکتات47



48LDH5کیت
49N 50کیتکنترل
50P 30کیتکنترل
51BUN25کیت
52CD8010محلولدترجنت
53G PD610کیت
6000کاستکاست تروپونین54
3کیتفاکتوردایلوئنت55
3کیتدي دایمر56
20کارتنروتور57
4کارتنسرسمپلرداینکس58

  نوع تجهیزات پزشکی مصرفیردیف
و برند مورد تایید

 میزانواحد
 سفارش سه

ماهه

 قیمت پیشنهادي
 به ازاي هر قلم از

تجهیزات

تعداد 
 OFFer
پیشنهادي

 تاریخ انقضاء
تجهیزات

 نوع
 برند(شرکت

سازنده)

مهلت زمانی 
جهت تسویه 

حساب

4کارتنسرسمپلرداینکس58
59BHCG 35بستهکاست
20کیتآلبومین 60
15کیتآنتی هیومن61
62TTGA1کیت
4ویالدیسک کارباپنم63
1ویالدیسک ونکومایسین64
4ویالدیسک پلی میکسین65
3کیتدي دایمر66
1کیتدي گوگسین67
68PTH1کیت
69BHCG2کیت
3عددچک سل70
71CCP1کیت



72FBA10کارتن
73FFD10کارتن
74SLS5کارتن
75FFS5بسته
2کارتنلیبل 76
77BAG112عدد
78BAG212عدد
79WASH12عدد
5کارتنیورین باتل80
81CBC 25000عددلوله
82PT 15000عددلوله

تعداد 
 OFFer
پیشنهادي

 تاریخ انقضاء
تجهیزات

 نوع
 برند(شرکت

سازنده)

مهلت زمانی 
جهت تسویه 

حساب

  نوع تجهیزات پزشکی مصرفیردیف
و برند مورد تایید

 میزانواحد
 سفارش سه

ماهه

 قیمت پیشنهادي
 به ازاي هر قلم از

تجهیزات

82PT 15000عددلوله
25گالنمتانول83
200کیلوپارافین84
20گالنگزیلول85
100گرمپودراوزین جی86
2جعبههماتوکسیلین87
88OG61جعبه
89EA501جعبه
1جعبهچسب سیتولوژي90
2گالنفرمالین91
3بسته900 عدديقرص فرمالین 92












