
  

 
 )استؼالم کٌتشل کیفی تجْیضات تیواسستاى فجش هاکَ(

 

ششکت تا ششایظ ریل تِ  تصَست حجوی سا فجش هاکَ تیواسستاى کٌتشل کیفی  تجْیضات   دس ًظش داسد هاکَشْشستاى  شثكِ تْذاشت ٍ دسهاى
ٍاگزاس ًوایذ.هتقاضیاى هی تَاًٌذ ضوي تاصدیذ اص هحل ٍ تشسسی کلیِ جَاًة ٍ لحاػ ششایظ صیش دس استؼالم  دس ایي صهیٌِ  ٍاجذ ششایظ ّاي

 ًوایٌذ : قیوت  اقذام تِ اسائِ پیشٌْاد  20/10/1400 حذاکثش تا آخش ٍقت اداسي هَسخِ تْاء ششکت ًوَدُ ٍ

 مدارکی که باید در پاکت استعالم موجود باشد : 
 تشگ ) فشم  الف ( تكویل شذُ ّویي  -1

 فشم پیشٌْاد قیوت ) فشم ب ( -2

 هجَص فؼالیت اص اداسُ کل تجْیضات پضشكی ٍصاست تْذاشت ٍ دسهاى دس ایي صهیٌِ شتصَی -3

 شزایط السم :
 هجَصّاي  قاًًَی الصم دس عَل هذت قشاسداد تشاي اًجام فؼالیت.  داسا تَدى -1

 داسا تَدى حذاقل دٍ سال ساتقِ فؼالیت دس ایي صهیٌِ  -2

 IMEDثثت شذُ دس سایت  -3

 خَساک ٍ ....( تش ػْذُ تشًذُ استؼالم تَدُ  ٍ جضء قیوت پیشٌْادي هی تاشذ .کلیِ ّضیٌِ ّاي جاًثی ) ایاب ٍ رّاب ، اسكاى ،  -4

هی قاًًَی احتوالی هشوَل ایي استؼالم ) تیوِ ، هالیات ٍ .... ( تش ػْذُ تشًذُ استؼالم تَدُ  ٍ جضء قیوت پیشٌْادي  کسَساتکلیِ  -5

 تاشذ .

هثلغ پیشٌْادي تذٍى اسصش افضٍدُ تَدُ ٍ دس صَست داشتي اسصش افضٍدُ ٍ اسایِ هذاسک تَسظ تشًذُ استؼالم ، تش ػْذُ ٍاگزاس  -6

 کٌٌذُ ) تیواسستاى ( هی تاشذ .

 کلیِ خذهات هَسد استؼالم دس هحل تیواسستاى فجش هاکَ خَاّذ تَد . -7

 آًْا هختاس هی تاشذ  ٍ قیوت ًْایی تش اساس قیوت پیشٌْادي هحاسثِ خَاّذ شذ . تیواسستاى دس حزف یا افضٍدى اقالم ٍ تؼذاد -8

هثلغ فاکتَس ًْایی اسسالی اص عشف تشًذُ استؼالم ، پس اص اًجام کلیِ خذهات هَسد استؼالم ٍ تاییذ تیواسستاى ٍ ًاظش تجْیضات  -9

 شذ .پضشكی تیواسستاى تَسظ اهَس هالی ٍ پس اص تاهیي اػتثاس پشداخت خَاّذ 

 تذکز  :   

دسصَست اسایِ هذاسک ًاقص ٍ یا اگش خالف ّش یک اص ششعْاي تاال دس عَل هذت قشاسداد احشاص شَد کاسفشها هی تَاًذ تذٍى الف ( 

 ّشگًَِ تششیفات الصم تصَست یكغشفِ ًسثت تِ لغَ قشاسداد اقذام ًوایذ .

 .پیشٌْادات هختاس هی تاشذ یک یا ّوِ شثكِ تْذاشت ٍ دسهاى هاکَ دس سد یا قثَلب ( 

شثكِ تْذاشت ٍ  -تِ آدسس :  هاکَ    20/10/1400هذاسک فَق دس یک پاکت دس تستِ ٍ اهضاء شذُ گزاشتِ شَد ٍ تا آخش ٍقت اداسي  

 .  حشاست اسسال گشدد  ٍاحذ دتیشخاًِ –دسهاى هاکَ 

تیواسستاى فجش  کٌتشل کیفی دستگاُ ٍ اتضاسآالت هشتَط تِ  استؼالم  "حتوا دس جلذ پاکت  آدسس پستی ٍ شواسُ تواس ٍ ّوچٌیي ػٌَاى  
 .قیذ گشدد  "هاکَ 

ٍ    استؼالمکاهل  ششایظ اختصاصی ایٌجاًة ....................................................هتؼْذ هی شَم  تا  آگاّی اص کلیِ ششایظ  استؼالم ٍ هغالؼِ 
دسخَاست ٍ قیوت پیشٌْادي خَد سا جْت ششکت دس استؼالم اػالم  ًوَدُ  ٍ  استؼالم آگاّی کاهل اص هَضَع  تجْیضات ٍ  تاصدیذ اص هحل ٍ

ُ شذى ًسثت تِ تحَیل تؼذ اص تشًذُ شذى هلضم تِ اجشاي آًْا هی تاشن .ٍ هتؼْذ هی شَم حذاکثش تا سِ  سٍص پس اص تاسیخ  اػالم تشًذ
ٍ تؼْذ فی هاتیي  ایي تیواسستاى هی تَاًذ ایي استؼالم سا هلغی دس غیشایٌصَست   ششٍع تكاس تا ّواٌّگی تیواسستاى اقذام ًواین  هذاسک ٍ

  تالثش خَاّذ شذ ٍ ایٌجاًة ّیچ اػتشاضی ًخَاّن داشت .
 ًام ٍ ًام خاًَادگی :      

 هْش ٍ اهضاء قاًًَی ششکت 

 «الف»فزم 

 مکلیه شزایط را می پذیز



  

 
 )استؼالم کٌتشل کیفی تجْیضات تیواسستاى فجش هاکَ(

 

 صفحِ یک    )تِ سیال (جذٍل  پیشٌْاد قیوت )

سدی
 ف

 تؼذاد ششح تجْیضات
تؼشفِ 

پیشٌْادي 
 )ٍاحذ(

 تؼشفِ پیشٌْادي
 ) کل(

   32 پاساهتش 3هاًیتَس  1
   4 پاساهتش 4هاًیتَس  2
   23 الكتشٍ کاسدیَگشاف 3
   45 فشاسسٌج دستی 4
   30 اکسیوتشپالس  5

   17 شَکالكتشٍ 6
   5 الكتشٍکَتش 7
   7 هاشیي تیَْشی 8
   18 ًٍتیالتَس 9

   12 ًَصاد  اًكَتاتَس 10
   10 ٍاسهش تاتشی 11
   7 تخت احیاء 12
   3 ٍاسهش خَى 13
   6 ساًتشیفیَط 14
   28 ساکشي جشاحی 15
   71 ساکشي دیَاسي 16
   31 پوپ سشم ٍ سشًگ 17
   3 اًگَتاتَس آصهایشگاّی 18
   4 تخت اتاق ػول 19

   17 تخت الكتشیكی 20
   4 اتَکالٍ تیواسستاًی 21
   1 اتَکالٍ پضشكی 22
   1 اهحاء صتالِ 23

  تِ سیال جوغ ایي صفحِ
 
 
 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی :      
 هْش ٍ اهضاء قاًًَی ششکت 

 
 

 «ب»فزم 

 



  

 
 )استؼالم کٌتشل کیفی تجْیضات تیواسستاى فجش هاکَ(

 

 
 

 )تِ سیال (    صفحِ دٍجذٍل  پیشٌْاد قیوت 

سدی
 ف

 تؼذاد ششح تجْیضات
تؼشفِ 

پیشٌْادي 
 )ٍاحذ(

 تؼشفِ پیشٌْادي
 ) کل(

   2 اتَکالٍ آصهایشگاّی 24
   11 فٌال هاًیتَسیٌگ ٍ سًَیكیت 25
   9  فٌَ تشاپی 26
   1 فشیضس 27
   9 یخچال 28
   3 تي هاسي 29
   2 فَس 30
   15 سوپلش آصهایشگاّی 31

   150 (icu-ccu-urgency-oparation-roomپشیض تشق ) 32
   3 دهاسٌج 33
   10 تشاصٍ 34
   12 پت آصهایشگاّی 35

   14 دیالیض 36.
  تِ سیال   جوغ ایي صفحِ

  تِ سیال جوغ کل 
 
 تزکش : 

تجهیشاتی که بزچسب سرد یا قزمش خواهند داشت در طی یکماه باید رفع ایزاد شوند . شزکت  ، پس اس انجام کالیبزاسیون -
مجددا اقدام به کالیبزاسیون تجهیشات  ، بزنده مناقصه می بایست حداکثز دو ماه پس اس اعالم رفع خزابی تجهیشات

 . دمذکور را نمای
 

% در نظز گزفته شود .و در نهایت قیمت نهایی بز 01میشان  احتمال افشایش یا کاهش هزکدام اس تجهیشات جدول مذکور به -
 اساس قی هز  ردیف پیشنهادی  محاسبه خواهد شد .

 
 تواس حاصل شَد ( 09123970118)دس صَست ّشگًَِ سَال تا آقاي هٌْذس ػالی پَس تِ شواسُ ّوشاُ 

 
 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی :      
 هْش ٍ اهضاء قاًًَی ششکت 

 «ب»فزم 



  

 
 )استؼالم کٌتشل کیفی تجْیضات تیواسستاى فجش هاکَ(

 

 
 
 

 ) بدون احتساب ارسش افشوده (  پیشٌْادي تا احتساب کلیِ ّضیٌِ ّاجذٍل قیوت 
 

 تِ حشٍف )سیال( تِ ػذد )سیال( ششح

 کل قیوت  پیشٌْادي
 )تذٍى اسصش افضٍدُ(

  

تَجِ هْن  : کلیِ قیوتْا تِ سیال ٍ تذٍى ّشگًَِ قلن خَسدگی ًَشتِ شَد ٍ اٍلَیت صحیح هثلغ پیشٌْادي هثلغ تحشٍف 
 هی تاشذ .

 
 
 

 :  ٍ هذیشػاهل / سئیس ّیات هذیشُ ششکت ششکتهشخصات 

 شواسُ ثیت : ًام ششکت :

  ًام خاًَادگی :  ًام :

   شواسُ هلی :  ًام پذس :

شواسُ تلفي 
 ثاتت :

   شواسُ تلفي ّوشاُ : 

  آدسس :

 
 
 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی :                                     
 تاسیخ :                                                                                                                       

 ششکت  قاًًَی  هْش اهضاء ٍ 


