
  مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید بهشتی کاشان                                                                خدمات بهداشتی درمانی کاشاندانشگاه علوم پزشکی و         

      

       

  دبیرخانه خواهشمند است حداکثر درصد تخفیف پیشنهادي خود را ممهور به مهر شرکت و حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ استعالم به ............................ شرکت         

  ..رتوپدي ذکرشودضمنا روي پاکت ،استعالم اقالم ا.ان شهید بهشتی تحویل نمائیدبیمارست       

  توضیحات   درصد تخفیف پیشنهادي  شرکت کننده   شرح استعالم 
ــداکثر   ــف از حـ ــد تخفیـ درصـ
قیمت فروش بـه مرکـز درمـانی    
ــاي   ــتنی هـ ــه کاشـ ــه بـ مربوطـ

  ارتوپدي و نروسرجري

فقط شرکت هـاي تولیـد کننـده اعـالم شـده در سـایت           
ــت و    ــکی وزارت بهداشـ ــزات پزشـ ــل تجهیـ اداره کـ
درمان  و آمـوزش پزشـکی کـه قیمـت مصـوب کـاالي       

  . آنها اعالم شده مورد تایید می باشند
                 

  : شرایط استعالم )الف        

   و   www.import.imed.ir  سامانهدرمانی جهت کاشتنی هاي ارتوپدي تولید داخل درمرکز /با توجه به اینکه حداکثر قیمت فروش به داروخانه -1

          www.imed.ir تر خریداري نماید تعیین شده است، این مرکز در نظر دارد این اقالم را با بهاي نازل.  

  پیشنهادات مبهم ، ناقص ،مخدوش ، مشروط و داراي الك گرفتگی  و خط خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد و همچنین عدم تکمیل کلیه مواردبه  -2

  .مورد درخواست در استعالم از موارد رد پیشنهاد خواهد بود           

  .بیمارستان در رد ویا قبول پیشنهادات مختار است - 3        

  .پذیرفته و به سایر پیشنهادات واصله بعد از تاریخ  مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شدپیشنهاداتی که در مهلت مقرر به این مرکز واصل شده باشد ،  - 4        

  ء صاحبان مجاز امضاو یا مهر شرکت همراه با  شرکت کننده موظف است پس از تکمیل اطالعات مورد نیاز نسبت به امضا شخص حقیقی - 5        

  .اقدام نماید) شخص حقوقی( اساسنامه مطابق با          

  اعالم نماید و پیشنهاد قیمت در پاکت دربسته و الك مهر تحویل ) شرایط 2و با رعایت بند ( بایست پیشنهاد خود را با عدد و حروف شرکت کننده می  -6       

  .کت در مناقصه ، باعث رد پیشنهاد خواهد بود و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بودعدم رعایت هر یک از شرایط شر. گردد           

  أمین تمامی بوده و توانایی تیا نماینده رسمی شرکت وارد کننده کننده یا نماینده معتبر تولید کننده هاي با کیفیت داخلی  بایست تولید شرکت کننده می -7       

   .را داشته باشد...   مرکز از جمله پیچ ، پالك ، نیل و مل هاي ارتوپديمورد نیاز عاقالم         

  . بایست در اسرع وقت نسبت به تأمین و مستقر نمودن ست هاي مورد نیاز عمل هاي ارتوپدي دراتاق عمل این مرکز اقدام نماید  برنده استعالم می -8       

  .تجهیزات این مرکز گرددمسئول فنی عدد برچسب پروتز تحویل  2اقالم به همراه  فاکتورضروري است           

  

ــدي،  ــاي ارتوپـ ــتنی هـ ــاء کاشـ ــتعالم بهـ ــرم اسـ  فـ
ــرجري، ــورت،     نروس ــک وص ــرمیم ف ــتی و ت کرانیوپالس

ــل     ــویض مفص ــاي تع ــواع پروتزه ــتی(ان و ) آرتروپالس
 اکسترنال فیکساتور



  

  بایست حداکثر با قیمت فروش      هر نوع کاشتنی ارتوپدي درخواستی تولید داخل جهت عمل بیماران این مرکز که فاقد قیمت مصوب باشد، می  -9       

  .ه گردد ئارا کنندهد تولی                

  جهت عمل بیماران این...) مانند پیچ هاي اینترفرانس جذبی و(هر نوع کاشتنی ارتوپدي درخواستی وارداتی خارج از لیست قیمت هاي مصوب  -10       

  .ه گرددباید با نازلترین قیمت بازار ارائمرکز             

  .باشد ائه شده توسط برنده استعالم، ادامه همکاري میسر نمیبدیهی است درصورت نارضایتی مجموعه از کیفیت کاال و خدمات ار -11        

  : مدارك الزم جهت شرکت در استعالم) ب       

  )ارائه تصویر الزامیست (داشتن مجوز فعالیت از اداره کل تجهیزات پزشکی -1           

  یا اساسنامه شرکت از مراجع مربوطه جواز فعالیت و تصویر -2           

  .م شناسنامه و همچنین کارت ملی فرد شرکت کننده یا نماینده قانونیوصفحه اول، دوم و س تصویر -3           

  :موارد الزم جهت شرکت در استعالم  )ج        

  .جز ضمانت نامه بانکی درصورت برنده نشدن ، قابل استرداد نمیباشده مدارك تحویلی ب -1           

  .ضمانت نامه یا چک بانکی تضمینی درصورت عدم موفقیت در مزایده طبق روال اداري استرداد خواهد شد -2           

  :شیوه تحویل مدارك) د            
  .داده شودت پاکت جداگانه  به شرح ذیل تهیه و در پاکت بسته بندي شده همراه با ضرب مهر مربوطه تحویل واحد حراس 3مدارك تحویلی  باید در  .1        

  حاوي مدارك الزم موضوع بند ب: پاکت الف  .2        

   حاوي جدول پیشنهاد درصد تخفیف: پاکت ب . 3        

  شهید بهشتی بیمارستانشعبه بانک رفاه  67478712سپرده حساب شماره به  ) ده میلیون ریال: به حروف (ریال 000/000/10واریز : پاکت ج  .4

  ..گردد در صورت برنده شدن در استعالم و انصراف از عقد قرارداد ضمانتنامه به نفع بیمارستان ضبط می .5        

  .باشد می، یک هفته پس از تاریخ استعالم آخرین مهلت تحویل پاکت ها روز.6        

  .باشد بر روي پاکت الزامی می) ج- ب - الف(نوشتن نوع پاکت ها : تذکر مهم         

  

 

   

 

 

 



   


