
                                                                                
                                          

           دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی کاشان   
  مرکز پزشکی آموزشی، درمانی شهید دکتر بهشتی            

  
  استعالم بهاء

                
خواهشــمند اســت بــا مطالعــه دقیــق اســناد پیوســت کمتــرین بهــاي ممکــن یــک           .............................. شــرکت  / فروشــگاه 

ــوس       ــمز معک ــه روش اس ــنعتی ب ــفیه آب ص ــتم تص ــتگاه سیس ــوده و در      RO (200(دس ــد نم ــاً تأیی ــین ومقطوع ــی را تعی مترمکعب
مرکــز آموزشــی درمــانی  -وار قطــب راونــديلــکیلــومتر ســه ب -بــه آدرس کاشــان 10/10/99پاکــت دربســته حــداکثر تــا تــاریخ  

  .نمائیدواحد حراست ارسال  -شهید بهشتی

  رح مشخصات فنیش
  TDS <2500 ppm :آب ورودي   TDSماکزیموم 
TDS   آب تولیدي: TDS < 150 ppm  
  )متر مکعب در شبانه روز Q =  8.4  M3/h )200 :آب تولیدي میزان 

  % 75   –    %65 :درصد ریکاوري 
  P = 18 Kw :توان برق مصرفی 

اتوماتیک و متریال سیلیس درجه یک دانه Backwash شامل فیلتر شنی و کربنی از جنس کربن استیل با سیستم  :فیلتراسیون پیش تصفیه 
کارتریج میکرونی از جنس پلی  ،عدد هوزینگ  4شیر برقی ورودي از نوع پنوماتیک با  ،بندي شده و متریال کربن گرانول درجه یک بصورت پنج الیه 

   20Inchپروپیلن 
 \Lanxessعدد ممبران 6سه المان و  8inchبه سایزیامشاPYROماركFRP High pressureعدد وسل ممبران از نوع  2شامل  :اسمز معکوس 

Filmtec  عدد پمپ  مرکزي سانتریفیوژ طبقاتی استنلس استیل مارك 1میکرون و  0001/0با دقتCNP  
 Flushingایتالیا جهت تزریق محلول آنتی اسکاالنت ، سیستم  SECOشامل پمپ  تزریق  از نوع  :سیستم شستشوي تمام اتوماتیک ممبران ها 

جهت شستشوي غشاها و محفظه ممبران با استفاده از مواد قلیایی، اسیدي و  Circulatorستشوي ممبران ها در ابتدا و انتهاي کار و قابلیت ش
   ضدباکتري

  و دوزینگ پمپ مربوطه جهت جلوگیري از اسیدي شدن آب تولیدي  PHشامل کنترل  :آب خروجی  PHسیستم کنترل 
  از جنس استنلس استیل  :شاسی دستگاه 

،  Danfossمارك  Low pressureو  High pressureسنسور، Atech مدارفرمان هوشمندبا  PLC ) :قدرت- فرمان(تابلوبرق دستگاه 
کنترل  جهت نمایش وTDنمایشگر،  Online متر TDS،  شیوا امواج کنترل ولتاژ و جریان سه فاز مارك،  کنترل سطح آب فلوترجهت چریسوئ

نشان دهنده فشار  گیج هاي فشارعدد  5،  فلومتر نشان دهنده جریان آب تولیدي و پساب خروجیعدد  2،  وضعیت قسمتهاي مختلف سیستم
  المانهاي مختلف سیستم

Piping :  پایپینگ و شیرآالت فشار پایین از جنسUPVC  16فشار قوي براي تحمل فشار تاBar  ،س پایپینگ و شیرآالت فشار قوي از جن
Stainless Steel  40براي تحمل فشار بااليBar   

  لیتر 10000یک عدد مخزن پلی اتیلن سه الیه ایستاده با ظرفیت  :مخزن ذخیره آب تصفیه 
    : )ریال ( قیمت پیشنهادي 



  

  
 توضیحات

صـورت تـاخیر از   از هنگام عقد قرارداد و دریافت پیش پرداخت ، یک ماه مـی باشـد و در   جهت انجام پروژه زمان الزم  -
طرف فروشنده ، وي موظف است روزانه مبلغ پانصد هزار تومان بعنوان خسارت معین و وجه التزام بـه خریـدار پرداخـت    

 .نماید 

 .سیستم بمدت هجده ماه از تاریخ راه اندازي و بهره برداري باید توسط فروشنده گارانتی گردد  -

سال پس از راه اندازي با اخذ هزینه توسط فروشنده انجام  10نی به مدت تامین قطعات و لوازم مورد نیاز و خدمات پشتیبا -
 .می گردد

 .آموزش اپراتور و راهنمایی نحوه استفاده بهینه از دستگاه جزء تعهدات شرکت می باشد  -

بـه  بـه همـراه کاتـالوگ مـی بایسـت توسـط سـازنده         و مشخصات کامل کلیه قطعات و تجهیزات مربوطـه  مدل پیشنهادي -
   .ضمانت نامه و مدت گارانتی کاال و خدمات پس از فروش قید شود .ارائه گرددجداگانه صورت 

فروشنده موظف است دستگاه را پس از نصب مورد تست قـرار داده و کیفیـت آب خروجـی را انـدازه گیـري و تحویـل        -
 .نماید 

 .آب خروجی باشد  TDSدستگاه باید داراي سیستم نمایشگر  -

 .درصد باشد  70می بایست حداقل راندمان کاري دستگاه  -

در صورتیکه فروشنده قادر به ارایه آپشن هاي اضافی و متعلقات دیگر بر روي دستگاه باشد باید آنها را جداگانه و با  -
  .تفاوت قیمت هر یک ارائه نماید 

بلغ درج شـده در جمـع   کلیه عوارض و کسورات قانونی به غیر از  مالیات بر ارزش افزوده بر عهده فروشنده می باشد و م -
 .کل برگه استعالم بهاء با احتساب مالیات و عوارض برآورد و محاسبه شده قلمداد شده و قیمت نهایی تلقی می شود

شرکت کنندگان در استعالم می بایست فرم استعالم را تکمیل و امضـا و مهـر نمـوده و در پاکـت تـا قبـل از پایـان موعـد          -
 .ز ارسال نمایندبا پست سفارشی و یا پیشتا مقرر،

در غیر اینصـورت اسـتعالم   . نوشتن قیمت کل وآنالیز قیمتها بدون ابهام وخط خوردگی توسط پیشنهاد دهنده الزامی است -
 .بها ارائه شده پذیرفته نخواهد شد

 .می باشد در موتورخانه بیمارستان بهشتیمحل اجراي پروژه و تحویل وسائل و لوازم مربوطه  -

ست قبل از ارائه قیمت از محل  نصب و تحویـل، بازدیـد بـه عمـل آورده در غیـر اینصـورت حـق        پیشنهاددهنده موظف ا -
 .هیچگونه اعتراض بعدي را ندارد

  
.............................................................................................       آدرس و تلفن دقیق شرکت ...................... :   

  : .............................................تاریخ   
  ..................................................................... نام و نام خانوادگی و مهر وامضاء مجاز صاحبان شرکت

  .الزامی استپیمانکار در هر برگه استعالم و روي پاکت ارسالی / فروشنده / امضاء و مهر شرکت 
  


