
                                                                              
                                            

           دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  بهداشتي درماني كاشان   
  ركز پزشكي آموزشي، درماني شهيد دكتر بهشتيم           

  

  استعالم بهاء
                

جهت ساخت سردخانه فروشگاه / شركت .............................. خواهشمند است با مطالعه دقيق اسناد پيوست كمترين بهاي ممكن 

كيلومتر سه بوار قطب  -به آدرس كاشان ٢٠/١١/٩٩را تعيين ومقطوعاً تأييد نموده و در پاكت دربسته حداكثر تا تاريخ  مواد غذايي 

  .واحد حراست ارسال نمائيد -مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي -راوندي

  

  

  قيمت ( ريال )  فني شرح مشخصات
    تخريب و كف سازي فضاي موجود سردخانه

 ٢١٠به مقدار تقريبي  متر ٢,٨در ارتفاع  ٣,١*١٥نصب ساندويچ پنل جهت سردخانه به ابعاد 
  متر مربع

  

    عدد درب سردخانه ٣تهيه و نصب 

    كيلو ١٠٠نبشي آلومينيوم : 

 hp 10آلمان جهت سردخانه زير صفر با كندانسور  Bitzerمارك  hp 7.5كمپرسور 
SABCOOL  7.5و اواپراتور hp  همراه با تابلو برق كامل با تجهيزات هيونداي و اتصاالت

  و شيرآالت دانفوس 

  

 hp 7.5آلمان جهت سردخانه باالي صفر با كندانسور  Bitzerمارك  hp 5كمپرسور 
SABCOOL  7.5و اواپراتور hp  همراه با تابلو برق كامل با تجهيزات هيونداي و اتصاالت

  و شيرآالت دانفوس

  

    : پيشنهادي ( ريال )قيمت جمع 

  

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 توضيحات

ـــب تجه بابت يا نههزي -  ـــود. ا يپرداخت نم زاتيحمل و نص  يبر عهده و گارانت ديدر قرارداد خر گان،يخدمات را نيش

  .باشديفروشنده م

  باشد.   يروز پس از عقد قرارداد م ٣٠زمان تحويل حداكثر  - 

 تيفيدانفوس و اتصــاالت با ك يو لوازم كنترل رآالتيو شــ ييتجهيزات از نوع مرغوب و اروپا هيانتخاب كمپرســور و كل  -

  باشد.

  .ستيالزام  ياز محل نصب دستگاهها جهت طراح ديبازد-  

 سيستم بمدت هجده ماه از تاريخ راه اندازي و بهره برداري بايد توسط فروشنده گارانتي گردد . - 

سال پس از راه اندازي با اخذ هزينه توسط فروشنده انجام  ١٠و خدمات پشتيباني به مدت تامين قطعات و لوازم مورد نياز  - 

 مي گردد.

 آموزش اپراتور و راهنمايي نحوه استفاده بهينه از دستگاه جزء تعهدات شركت مي باشد . - 

ــنهادي -  ــات كامل كليه قطعات و تجهيزات مربوطه مدل پيش ــخص ــ و مش ــط س ــت توس به ازنده به همراه كاتالوگ مي بايس

   ضمانت نامه و مدت گارانتي كاال و خدمات پس از فروش قيد شود. ارائه گردد.صورت جداگانه 

شده در جمع  -  شد و مبلغ درج  شنده مي با سورات قانوني به غير از  ماليات بر ارزش افزوده بر عهده فرو كليه عوارض و ك

 اسبه شده قلمداد شده و قيمت نهايي تلقي مي شود.كل برگه استعالم بهاء با احتساب ماليات و عوارض برآورد و مح

 شركت كنندگان در استعالم مي بايست فرم استعالم را تكميل و امضا و مهر نموده و در پاكت تا قبل از پايان موعد مقرر، - 

 با پست سفارشي و يا پيشتاز ارسال نمايند.

پيشنهاد دهنده الزامي است. در غير اينصورت استعالم نوشتن قيمت كل وآناليز قيمتها بدون ابهام وخط خوردگي توسط  - 

 بها ارائه شده پذيرفته نخواهد شد.

پيشــنهاددهنده موظف اســت قبل از ارائه قيمت از محل  نصــب و تحويل، بازديد به عمل آورده در غير اينصــورت حق  - 

 هيچگونه اعتراض بعدي را ندارد.

ل بحروف دويست ميليون ريال بابت سپرده شركت در استعالم بها به ريا ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠پيشنهاد دهندگان مي بايست مبلغ  - 

ساب   سال نمايند ،  ٦٧٤٧٨٧١٢شماره ح شتي واريز و فيش آنرا در پاكت الف ار شهيد به ستان  شعبه بيمار نزد بانك رفاه 

به نفع كارفرما ضبط  در صورتيكه برنده استعالم و يا نفر دوم حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده شركت در استعالم آنها

  خواهد شد . 

  

  .............        آدرس و تلفن دقيق شركت: ......................................................................................................

  تاريخ : .............................................  

  نام و نام خانوادگي و مهر وامضاء مجاز صاحبان شركت..................................................................... 

  امضاء و مهر شركت / فروشنده / پيمانكار در هر برگه استعالم و روي پاكت ارسالي الزامي است.

    


