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  بسمه تعالی

  
  بهاء استعالمشرایط 

بـا   خـود  دیـالیز مورد نیاز بخـش  صافیهاي خرید در نظر دارد نسبت به  مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان
 شرایط استعالم بهـاء ضمن مطالعه دقیق  مقتضی است. اقدام نماید  ازطریق استعالم بهاذیصالح  افراد ازشرایط ذیل 

بـه   27/8/97مورخ  شنبهیک تا پایان وقت اداري روزحداکثر ه سایر مدارك در خواستی ، پیشنهاد قیمت خود را بهمرا
  . ارسال نمایندواحد حراست مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی -کیلومتر سه بلوار قطب راوندينشانی کاشان 

   :شرایط عمومی  -الف
اداره کـل  اراي ثبـت رسـمی و مجـوز فعالیـت از     د کارپیشنهاد دهنده باید ضمن توانایی مالی و فنی براي انجام  -1

تصویر مدارك این بند بصورت فتوکپی برابر اصل و ممهـور بـه   . باشد  هاي الزمو همچنین تاییدیه  تجهیزات پزشکی
  .        مهر و امضا شرکت در پاکت ب ارسال گردد

ذیرفته و سایر پیشـنهادات واصـله بعـد    واصل شده باشد ، پ بیمارستانبه دبیرخانه در مهلت مقرر پیشنهاداتی که  -2
  . ازتاریخ مذکور ، ترتیب اثر داده نمی شود 

هیچ یک از شرکت کنندگان بجز در مواردي که در اسناد پـیش بینـی شـده باشـد ، نمـی تواننـد بـیش از یـک          -3
  . پیشنهاد تسلیم کنند 

 و برابـر این مدت حداکثر براي یک بـار  . اشد روز به استثناء ایام تعطیل می ب 20مدت اعتبار پیشنهاد ها حداکثر  -4
  . قابل تمدید خواهد بود ) بیست روز دیگر ( مدت پیش بینی شده 

مجتمـع  ارایـه پیشـنهاد بـه منزلـه قبـول اختیـارات و تکـالیف تعیـین شـده از سـوي            و استعالم بهـا شرکت در  -5
  . می باشد  بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان

بعهده شرکت طرف قرارداد بوده و دانشـگاه   ) به جز مالیات بر ارزش افزوده (ونی ناشی از قراردادکلیه کسورات قان -6
  . در مواردیکه مکلف به کسر آنها باشد ، اقدام و از صورتحسابهاي پرداختی به شرکت کسر خواهد نمود 

  .خواهد بود ارزش افزودهتبر فزوده منوط به ارائه گواهی معپرداخت مالیات بر ارزش ا: تبصره 
ریـال بابـت سـپرده شـرکت در      میلیـون  پنجـاه ریال بحـروف   50,000,000پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  -7

بیمارسـتان شـهید    بنـام   رفاه شعبه بیمارستان شـهید بهشـتی   نزد بانک 67478712به شماره حساب   استعالم بها
بـه عقـد   و یا نفر دوم حاضر  استعالمدر صورتیکه برنده  واریز و فیش آنرا در پاکت الف ارسال نمایند ، بهشتی کاشان

  . ضبط خواهد شد  این مجتمعآنها به نفع  استعالمقرارداد نشوند ، سپرده شرکت در 
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کلیه مدارك درخواستی بشرح ذیل را در پاکت هاي جداگانه الك و مهر شده بگذارنـد و همـه   ، شرکت کنندگان  -8
  . رگشت نخواهد بود بضمناً محتویات پاکت ب قابل . و مهرشده ارسال نمایند پاکت ها را در لفاف مناسب و الك 
  استعالمپاکت الف شامل تضمین شرکت در 

  : پاکت ب شامل 
اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات و لیست سهام داران شرکت با ذکر سهام آنهـا ممهـور بـه مهـر و      -

  امضا مجاز شرکت
 و سایر تاییدیه هاي الزمتصویر مجوز فعالیت ، رتبه بندي  -
 گواهی حسن انجام کار و سایر اطالعات تکمیلی به همراه تصویر قراردادهاي منعقده ، رزومه کاري شرکت  -
 آخرین ترازنامه مالی شرکت -
 و پیوست هاي آن ممهور به مهر و امضا مجاز شرکت استعالم بهااسناد  -

  )پیوست(طبق فرم ج خوانا و بدون قلم خوردگییک پیشنهاد قیمت مقطوع به عدد و حروف بطور : پاکت ج 
 وبررسـی آن  نسبت بـه گشـودن پاکـات ب    استعالم بهاسپرده شرکت در  ابتدا پاکات الف مفتوح و پس از کنترل -9

  پیشنهاد قیمت افرادي بازگشایی می گردد که پاکات الف وب آنها موردتایید باشد "وصرفااقدام 
هاي پیشنهادي از نظر مالی ارزیابی و مناسب ترین قیمت با رعایـت صـرفه و    پس از بازگشایی پاکت ج ، قیمت -10

نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهـداري و   استعالمبعنوان برنده اعالم و سپرده هاي شرکت در کارفرما صالح 
  . سپرده هاي سایر شرکت ها مسترد می گردد 

توجیـه   کارفرمـا نفرکمتر باشند و یـا قیمـت پیشـنهادي از نظـر      در شرایطی که تعداد شرکت کنندگان از سه  -11
و در سایر موارد مطابق آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه عمل خواهـد  تجدید  استعالم بها اقتصادي نداشته باشد ، 

  . شد 
انحصـاري   یگنـد ینما ایکننده  دیفروش تول یندگیشرکت موظف است به همراه ارسال استعالم بهاء چنانچه نما -12

فروش واجد اسـتعالم   ندهینما ایکننده و  عیشرکتهاي توز نیهمچن دیو مستند خود را ارائه نما مستدل بوده مدارك
شـده   یمعرفـ  یپزشـک  زاتیـ تجه تیکننده رسـماً در سـا   دیتول ایمادر وارد کننده  شرکتهاي حتماً از سوي یستیبا

مربوطه به ضمائم  تیبا فروش سا عیتوز یندگینما یو معرف هیمشارال شرکت یاست ارسال نسخه معرف یهیبد. باشند
  .است یالزام) پاکت ب(استعالم 
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  شرایط اختصاصی استعالم بها  - ب
  اقالم مورد نیازلیست  -1

    KOA 800-700با  High fluxدیالیز صافی  -
   KOA 800-850با  High fluxصافی دیالیز  -
   KOA 1000-1050با  High fluxصافی دیالیز  -
   KOA 1100-1200با  High fluxصافی دیالیز  -
   KOA 750-1050با  low fluxصافی دیالیز  -
   KOA 700-750با  low fluxصافی دیالیز  -
   KOA 600-650با  low fluxصافی دیالیز  -
  )رنا کارت(بی کربناتپودر  -
 S-Classicبی کربنات رنابگ نوع پودر  -
  B-4008پودر بی کربنات رنابگ بگ نوع  -
 16وزن فیستوال شریانی با سایز س -
  16سوزن فیستوال وریدي با سایز  -
  ست دستگاه دیالیز -

می بایست مشخصات فنی الزم مطابق با  دسـتورالعمل  الزامـات مشخصـات فنـی صـافی      صافی هاي مورد نیاز   -2
تـدوین شـده    درمان و آموزش پزشـکی , همودیالیز که توسط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت 

  .است را دارا باشد
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 )ج(رم پیشنهاد قیمت مخصوص پاکت ف
  
  
  مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان: به 

  

بـا آگـاهی   ..................................  بـه شـماره ثبـت    ..........................به نمایندگی از شرکت ........................................... اینجانب

ــافی از  ــالع کـ ــل و اطـ ــرایط کامـ ــا شـ ــتعالم بهـ  ...................................................................................................................اسـ

احتسـاب مالیـات بـر     با کنسولهاي مورد نیاز آن مجتمع جمعاً و نصب فروشرا براي  بدینوسیله پیشنهاد قیمت خود

ــزوده ــال،بحروف................................ .....برابــر ارزش اف طبــق  .......................................................................................................ری

ــر  ــالیز زی ــدارمآن ــماره    .اعالم می ــت بش ــوز فعالی ــرکت داراي مج ــن ش ــمن ای ــورخ .... ..........................................درض م

بــــــــــــوده وآدرس شــــــــــــرکت بــــــــــــه ............................................................. از.............................................. 

................................................................... فـــن باشـــماره تل.................................................................................................... نشـــانی

  .میباشد..........................................دورنگار 

                                                                                                                             

   پیشنهاددهندهمهروامضا مجاز                                                                                       
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  : جزییات قیمت پیشنهادي

تعداد مورد نیاز   اقالم مورد نیاز

  یکماهه

قیمت پیشنهادي بدون 

  لیات بر ارزش افزودهاحتساب ما

  عدد KOA   300 800-700با  High fluxصافی دیالیز 

  عدد KOA   300 800-850با  High fluxصافی دیالیز 

  عدد KOA   400 1000-1050با  High fluxصافی دیالیز 

  عدد KOA   300 1100-1200با  High fluxصافی دیالیز 

  عدد KOA   300 750-1050با  low fluxصافی دیالیز 

  عدد KOA   250 700-750با  low fluxصافی دیالیز 

  عدد KOA   250 600-650با  low fluxصافی دیالیز 

  عدد 800 )رنا کارت(پودر بی کربنات

  عدد S-Classic 600پودر بی کربنات رنابگ نوع 

  عدد B 600-4008پودر بی کربنات رنابگ بگ نوع 

  عدد 1000 16ا سایز سوزن فیستوال شریانی ب

  عدد 1000 16سوزن فیستوال وریدي با سایز 

  عدد 2000 ست دستگاه دیالیز

    بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده جمع قیمت پیشنهادي

    مالیات بر ارزش افزوده

    جمع کل قیمت پیشنهادي با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

   مهروامضا مجاز پیشنهاددهنده                                                                                      

  


