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طبق ليست و كيت هاي آزمايشگاهي پزشكي   خريد ، حمل و تحويل تجهيزات :عنوان استعالم -1

 پيوست 
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بايد داراي ثبت رسمي و مجوز فعاليت از اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت  :فروشنده يا شركت -3

تصاوير مدارك پيوست . )مهر استاندارد از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد بهداشت و 

 .(گردد

در محل  تجهيزاتمبلغ مندرج در برگه استعالم شامل هزينه هاي ناشي از تهيه، حمل و تحويل  -4

ين با احتساب كليه كسورات قانوني و همچن انبار تجهيزات معاونت درمان (كاشان)موردنظر خريدار

 .جزييات قيمت پيشنهادي بايد به تفكيك در پيش فاكتور ذكر شود. ماليلت بر ارزش افزوده مي باشد
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 به فروشنده فاكتور را پس از تحويل و رسيد انبار و تنظيم اسناد حسابداريخريدار مبلغ كل  -7

 .تاخير در پرداخت نبايد موجب وقفه براي انجام تعهدات فروشنده گردد .پرداخت خواهد نمود

 .فروشنده و عوامل ايشان نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معامالت دولتي گردند -8

 .ا اضافه نمودن شرطي در متن برگه استعالم موجب بطالن آن مي شودهرگونه قلم خوردگي و ي -9

 91673ريال بابت سپرده شركت در استعالم به شماره حساب  111/111/51فروشنده بايد مبلغ  -11

نزد بانك رفاه مركزي كاشان بنام دانشگاه علوم پزشكي كاشان واريز و فيش آن را ضميمه برگه استعالم 

 .نمايد

 .در پيش فاكتور درج گردد هاي آزمايشگاهيو كيت هيزاتتمام مشخصات تج -11

نموده و در  همراه ساير مدارك درخواستي مهر و امضاه بايد برگه استعالم را ب يا فروشنده شركت -12

تحويل دبيرخانه  1399ماه  آذر 19پاكت الك و مهر شده قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري روز 

معاونت درمان نموده و رسيد دريافت  ،روبروي سپاه ،خيابان بهشتي ،نمعاونت درمان به نشاني كاشا

 .در صورت اقدام از طريق پست، تاريخ وصول مدارك مالك عمل خواهد بود. نمايد



 .باشد بايد مدارك آن را ضميمه نمايدچنانچه شركت نماينده انحصاري تجهيزات مربوطه مي -13
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 .گرددبعنوان جريمه تاخير كسر مي

ا ب ......................مورخ ......................... مبلغ پيشنهادي شركت طبق پيش فاكتور پيوست به شماره  -16

ريال،  .........................معادل( ماليات بر ارزش افزوده و غيره)احتساب كليه هزينه و كسورات قانوني 

 .گردداعالم مي.. .............................................................................بحروف 

 .جزييات قيمت ها بايد در ليست پيوست درج گردد 

 .......................................................................................................................آدرس شركت به نشاني  -17

و صاحبان امضا مجاز طبق آخرين آگهي .................................. دور نگار  ...................... شماره تماس.
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