بسمه تعالي
"برگه استعﻼم قيمت"
 -١عنوان استعﻼم  :خريد  ،حمل و تحويل يك دستگاه اتوكﻼو  ٦٠٠ليتري ﻃﺒﻖ مشخصات پيوست
 -٢خريدار  :دانشگاه علوم پزشكي كاشان معاونت درمان
 -٣شركت يا فروشنده  :بايد داراي ثﺒت رسمي و مجوز فعاليت از اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت
بهداشت و مهر استاندارد از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد ) .تصاوير مدارك
پيوست گردد(.
 -٤مﺒلغ مندرج در برگه استعﻼم شامل هزينه هاي ناشي از تهيه  ،حمل و تحويل تجهيزات در محل
موردنظر خريدار )كاشان( انﺒار تجهيزات معاونت درمان با احتساب كليه كسورات قانوني و همچنين
ماليلت بر ارزش افزوده مي باشد  .جزييات قيمت پيشنهادي بايد به تفكيك در پيش فاكتور ذكر
شود.
 -٥مدت اعتﺒار پيشنهادها حداقل يك هفته خواهد بود.
 -٦كليه كسورات قانوني )اعم از ماليات ،عوارض و ساير مواد( ناشي از قرارداد بعهده برنده استعﻼم مي
باشد.
 -٧خريدار مﺒلغ كل فاكتور را پس از تحويل و رسيد انﺒار و تنظيم اسناد حسابداري بصورت اوراق اسناد
خزانه اسﻼمي دو ساله به فروشنده پرداخت خواهد نمود.تاخير در پرداخت نﺒايد موجب وقفه براي
انجام تعهدات فروشنده گردد.
 -٨فروشنده و عوامل ايشان نﺒايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معامﻼت دولتي گردند.
 -٩هرگونه قلم خوردگي و يا اضافه نمودن شرﻃي در متن برگه استعﻼم موجب بطﻼن آن مي شود.
-١٠

فروشنده بايد مﺒلغ  ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال بابت سپرده شركت در استعﻼم به شماره حساب

 ٩٠٦٧٣نزد بانك رفاه مركزي كاشان بنام دانشگاه علوم پزشكي كاشان واريز و فيش آن را ضميمه
برگه استعﻼم نمايد.
-١١

تمام مشخصات دستگاه در پيش فاكتور درج گردد.

-١٢

شركت يا فروشنده بايد برگه استعﻼم را بهمراه ساير مدارك درخواستي مهر و امضانموده و در

پاكت ﻻك و مهر شده قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري روز  ٢٦بهمن ماه  ١٣٩٩تحويل

دبيرخانه معاونت درمان به نشاني كاشان  -خيابان بهشتي – روبروي سپاه – معاونت درمان نموده
و رسيد دريافت نمايد  .در صورت اقدام از ﻃريﻖ پست  ،تاريخ وصول مدارك مﻼك عمل خواهد بود.
-١٣

چنانچه شركت نماينده انحصاري تجهيزات مربوﻃه ميﺒاشد بايد مدارك آن را ضميمه نمايد.

-١٤

مدت زمان براي تهيه  ،حمل و تحويل تجهيزات حداكثر ٤٥روز كاري پس از اعﻼم برنده ها مي

باشد .
-١٥

به ازا هر روز تاخير فروشنده در تحويل تجهيزات  ،روزانه معادل پنج هزارم مﺒلغ كل استعﻼم

بعنوان جريمه تاخير كسر مي گردد.
-١٦

مﺒلغ پيشنهادي شركت ﻃﺒﻖ پيش فاكتور پيوست به شماره  .........................مورخ  ......................با

احتساب كليه هزينه و كسورات قانوني )ماليات بر ارزش افزوده و غيره( معادل ...................ريال ،
بحروف  ..................اعﻼم ميگردد .جزييات قيمت ها بايد در ليست پيوست درج گردد.
-١٧

آدرس شركت به نشاني .......................................................................................................................

.شماره تماس  ......................دور نگار  ..................................و صاحﺒان امضا مجاز ﻃﺒﻖ آخرين آگهي
تغييرات شركت )تصوير پيوست (آقا/خانم .........................................بعنوان.........................مي باشد.
-١٨

درصورت هرگونه سوال يا ابهام پيرامون استعﻼم با شماره تلفن  ٠٣١-٥٥٤٥٢١٨٨تماس حاصل

نموده و يا از ﻃريﻖ دورنگار بشماره  ٠٣١ -٥٥٤٦٣٣٩٨مكاتﺒه نماييد.
-١٩
-٢٠

كليه صفحات شرايط استعﻼم و پيوست ها با آن بايد به مهر و امضا شركت برسد.
شركت بايد نماينده رسمي شركت )وارد كننده/توليد كننده(در سايت اداره كل تجهيزات پزشكي

باشد
-٢١

قيد كد  IMEDاقﻼم الزامي است .

فروشنده
مهر و امضا شركت

خريدار
مدير امور مالي معلونت درمان

سرپرست معاون درمان

ليﻼ چاكري

دكتر محمد حاجي جعفري

مشخصات دستگاه اتوكﻼو  ٦٠٠ليتري

دستگاه اتوكﻼو  ٦٠٠ليتري ) (fastمكعب مستطيل دو درب با  plcاز نوع معتﺒر اروپايي با صفحه نمايش لمسي كــامﻼ
اتوماتيك داراي يك برنامه استريل براي جامدات متشكل از مراحل پيش خﻼ و پالس ماتيك و استرليزاســيون بــا تــايمر
زمان استريل متغير و قابل تنظيم و خشك كن با تايمر زمان متغير و قابل تنظيم و همچنين يك برنامــه اســتريل بــراي
مايعات متشكل از مراحل پيش خﻼ و پالس ماتيك فقط با يــك پــالس و استرليزاســيون و خنــك كــن ﻃﺒيعــي و داراي
اســتانداردهاي ) CE – MARKING , ISO – 13485 (2016) , ISO – 9001 (2015و داراي گواهينامــه بــين
المللي كيفيت و داراي گواهينامه از كشور ســوييس و پروانــه ســاخت از اداره كــل تجهيــزات پزشــكي وزارت بهداشــت ،
درمان و آموزش پزشكي با مهر استاندارد از موسسه استاندارد و تحقيقات صــنعتي ايــران و تاييديــه از وزارت بهداشــت و
وزارت صنايع مي باشد .
نحوه پرداخت  :در قالب اوراق و با سود مشاركت ساليانه به فروشنده پرداخت ميگردد.
زمان تحويل  ٤٥:روز كاري از زمان اعﻼم برنده شدن مناقصه توسط دانشگاه مي باشد.
شرايط گارانتي :كليه قطعات دستگاه به مدت يك سال از زمان نصب و راه اندازي و يــا  ١٨مــاه از زمــان حمــل دســتگاه
تحت گارانتي شركت خواهد بود .
تامين قطعات يدكي و سرويس به مدت  ١٠سال تضمين مي گردد.
شركت برنده موظف است  ٢نفر از نيروهايي كه از ﻃرف بيمارستان معرفي مي گردد را بصورت رايگان آموزش دهد.

