
                                                                                                                                     
    خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                     دانشگاه علوم پزشکی و 

 درمانی شهید دکتر بهشتی –مرکز آموزشی         

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

  

  سالم علیکم 
  
مقتضـی  با شرایط ذیل خریداري نمایـد لـذا    را همراه بیمار  تختعدد  185 تعداددر نظر دارد  مرکز اینکه این  نظر بهاحتراماً  

اعالم و در پاکـت ممهـور بـه مهـر آن      26/8/98خ شنبه مور یکاداري روز خود را تا پایان وقت  کمترین قیمت پیشنهادياست 
شهید دکتر بهشـتی کاشـان   درمانی  –مرکز آموزشی  واحد حراست -بلوار قطب راوندي -کاشانشرکت و به صورت در بسته به 

   .قید گردد حتماً "ھمراه بیمار تختمربوط بھ استعالم " روي پاکت عبارت . ارسال نمایند
  :شرایط کلی استعالم

  

تصویر مدارك .(عالیت از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت باشدفروشنده باید داراي ثبت رسمی و مجوز ف شرکت -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 )پیوست ذکر شده که در جدول(  مرکز این نظر 

در ضـمن فروشـنده    .مـاه گـارانتی نمایـد    12فروشنده موظف است دستگاه و کلیه قطعات جانبی آن را حداقل براي مـدت   -3
  .داشتمسئولیت تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش را به مدت ده سال خواهد 

 .هرگونه قلم خوردگی و یا اضافه نمودن شرطی در متن برگه استعالم موجب بطالن آن خواهد شد -4

   .هزینه حمل و نقل بر عهده فروشنده می باشد -5
آن شرکت بدون خط خوردگی ، خوانا و براساس واحد رسمی کشور بـه ریـال و قیمـت هـر     قیمت هاي پیشنهادي از سوي  -6

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

اجنـاس  بدیهی است در صورت خرابی لوازم و عدم لیست مناسب اقالم تحویلی شرکت برنده موظف است نسبت بـه تعـویض   
  .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
اینده فروش واجـد اسـتعالم بایسـتی حتمـاً از سـوي      مستدل و مستند خود را ارائه نماید همچنین شرکتهاي توزیع کننده و یا نم
بدیهی است ارسال نسـخه معرفـی   . معرفی شده باشند شرکتهاي مادر وارد کننده یا تولید کننده رسماً در سایت تجهیزات پزشکی

  .الزامی است) پاکت ب(شرکت مشارالیه و معرفی نمایندگی توزیع با فروش سایت مربوطه به ضمائم استعالم 
  . تحویل نماید مرکز را به این ها  تخت ,استعالمروز پس از اعالم نتایج  15تا  10  مدتنده استعالم موظف است ظرف بر  -9

  .در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است مرکز این  -10
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به نـام   67478712بابت ضمانت شرکت در استعالم به شماره حساب  تومانمیلیون نه ) 9(شرکت کننده موظف است مبلغ  - 11

و در بسـته   )پاکت الـف (شهید بهشتی کاشان نزد بانک رفاه واریز نموده و فیش آن را در پاکت جداگانه درمانی –مرکز آموزشی 
همین مبلغ اقدام و اصـل آن را در  و یا درغیر اینصورت نسبت به تهیه ضمانت نامه بانکی به  به همراه جواب استعالم ارسال نماید

  .به شرکت کنندگان مسترد خواهد شد نتایج استعالمسپرده مذکور پس از اعالم . پاکت الف ارسال نماید
و یـا   شرکت کنندگان محترم بایستی مدارك مبنی بر ثبت در سایت اداره کل تجهیزات پزشـکی وزارت بهداشـت و درمـان    -12

  .ارسال نمایند )بپاکت (و درپاکت جداگانه  همراه جواب استعالمبه  رامدارك نمایندگی قانونی خود 
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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  :همراه بیمار تختمشخصات 

 میلیمتر 1.5میلیمتر با ضخامت حداقل  30قطر لوله شاسی حداقل  -1

 )به جاي پیچ خودکار(به بدنه  MDFپیچ و مهره جهت اتصال استفاده از  -2

 میلیمتر 50جنس ابر از نوع ابر سرد با ضخامت حداقلی  -3

 از جنس چرم مصنوعی با قابلیت شستشو تختروکش  -4

 میلی متر 15بوده، با ضخامت حداقل  MDFجنس تخته  -5

 ABSجنس چرخ از  -6

 رنگ کاري بدنه از نوع الکترواستاتیک  -7

 تخت داراي کمد زیر -8

 .مواردي از قبیل مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش، همچنین آپشنهایی دیگر مورد بررسی قرار میگیرد -9

  
  .............................به ریال  همراه بیمار تختهر براي قیمت پیشنهادي 

  ........................................به ریال مالیات بر ارزش افزوده
  ................................... به ریال همراه بیمار تخت 185یایت  قیمت پیشنهاديجمع کل 

    
  
  
  
  


