
  بسمه تعالی

  فرم استعالم بهاء

  بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد
  

  :پیمانکار محترم / شرکت 
  

  باسالم 
  

کاالهاي مشروحه ذیل را از طریق شـرکتها و پیمانکـاران   / این مرکز در نظر دارد خدمات       

  خواجدالشرایط خریداري نماید لذا تقاضـا دارد حـداقل قیمـت پیشـنهادي خـود را تـا تـاری       

  .ا توجه به نکات زیر اعالم فرمائیدب 94/4/31

  .می باشدیک هفته حداکثر مهلت انجام کار پس از اعالم نتیجه به برنده  -

  .کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد -

  .این مرکزدر انتخاب و ارجاع سفارش هریک از اقالم بصورت انتخابی مختار است -

بایست کلیه ضمائم را مهر و امضاء نموده و در صـورت عـدم    جهت شرکت در استعالم می -

  .تمایل در مهلت تعیین شده کتباً این مرکزرا مطلع سازید

در صورت دورنگار پیشنهاد قیمت و ضمائم پیوست نسبت به ارسال اصل مدارك از طریـق   -

  .پست پیشتاز در اسرع وقت فرمایید

  .حمل آن بعهده پیمانکار می باشد و دارویی مرکزتحویل کلیه اقالم در انبار  -

  .تماس حاصل فرمایید 0381-2264839جهت هرگونه سئوال با شماره   -

 -بیمارستان آیت اله کاشـانی شـهرکرد  -خیابان پرستار -شهرکرد: آدرس ارسال پاسخ استعالم 

  حراست

  مأمورخرید/ نام و نام خانوادگی کارپرداز 
  امضاء

  
  
  
  

  :تاریخ
  :شماره
 :پیوست



  
  

  قیمت پیشنهادي  رکتنام ش  تعداد  نوع جنس  ردیف
    مونوبایند   کیت  15  تروپونین الیزا   1
   Fasteb کیت 3  تروپونین راپید  2
3  BHCGپادتن علم  کیت 5  الیزا   
4  BHCG کیت5  راپید  Abon   
5  Hbs Ag  پاستو  کیت  7  الیزا    
6  Hbs Ag کیت  3 راپید  Fasteb   
7  HCV Ab  پاستو  کیت  5  الیزا   
8  HCV Ab کیت  3  راپید  Fasteb   
9  HIV Ab  پاستو  کیت  4  الیزا   
10  ANA 2 کیت  Genesis    
11  C-ANCA 3  کیت  Genesis   
12  P-ANCA 3 کیت  Genesis   
13  ds-dNA  3 کیت  Genesis   
14  Anticcp 2 کیت  Genesis   
15  IgG 2 نیما پویش طب  کیت   
16  IgM 2  نیما پویش طب  کیت   
17  IgA 2 نیما پویش طب کیت   
18  C3 3  نیما پویش طب کیت   
19  C4 3 نیما پویش طب کیت   
20  CH50 3  نیما پویش طب کیت   
   پاالیش پژوهش تهران سري  150 گروه خون ژن آنتی   21
   پاالیش پژوهش تهران ویال  100  البومین   22
   پاالیش پژوهش تهران ویال  100 ن مآنتی هیو  23
   ی طبطار گالن  200 لیتري 10ایزوتون  24
25  PT-  12ml 300  ویال bilabo   
26  PTT -10ml 200  ویال bilabo   
    مهسا یاران  کیت 6 فیبرینوژن   27
28  D-Dimer 5  نیما پویش طب  کیت    
   من  قوطی 4  یک لیتري سل کلین   29
30  CRP 30 انیسان  کیت   
31  RF 3  انیسان  کیت   
   انیسان کیت  15  گراونیدکس  32
33  2ME 7  انسیتوپاستور کیت    

  

  

  



  قیمت پیشنهادي  نام شرکت  تعداد  نوع جنس  ردیف
   انسیتوپاستور  کیت 4  رایت لوله  34
  انسیتوپاستور  ویال  10 رزبنگال  35

    Bionic  کیت  1 مونوتست  36
37  RPR  1  انیسان کیت  

  رویش  یستز ویال  1000  کشت خون دي فاریک  38

   زیست رویش کیت  7 ویالی 4رنگ گرم   39

   مرك قوطی  1 گار ااوره   40
    پادتن طب  ویال  50 ی  بیوگرامآنتدیسک   41
  زیست رویش ویال  40  خون گوسفند  42

   زیست رویش ویال  MR-VP   1معرف   43
   ویال  1 فارلند مک استاندارد نیم  44

  پارس شیمی لیتر  200  متانول  45

  پارس شیمی لیتر 200 فرمالین  46

   پارس شیمی لیتر  200 للگزی  47
  الب ترون  شیشه  15 چسب سیتولوژي  48

  پادتن طب شیشه  10  نیرنگ هماتوکسیل  49

   Carlo Erba شیشه  OG   1رنگ  50
   Carlo Erba شیشه  EA   1رنگ  51
    کیلو 3  موم  52
   S-35 بستھ  ٢ تیغ میکروتوم   53
    I-SUM کیلو  ٤٠ پارافین   54
     بستھ ٢٠٠ الم   55
   MN بستھ  ١٠٠ پارامتري  11نوار اداري   56
   Zimax عدد ٥٠٠٠ 16×100لوله   57
   Mediplus  عدد 100000 13×100لوله یکبار مصرف   58
   اروم تجهیز  عدد CBC 30000لوله   59
   اروم تجهیز  عدد ١٥٠٠٠ PTلوله   60
    عدد ٢٠٠٠٠ کاپ اپندورف   61
     عدد 30000  سفید  سر سمپلر  62
      عدد 10000 سرسمپلر آبی   63
   Sartorius  عدد 1  الندا  100سمپلر   64
   فراز بین کیمیا   عدد 10000  یورین باتل استریل   65
    Brotest  عدد 10cm 20000پلیت   66
   Brotest  عدد 8cm 20000پلیت   67
   Brotest  عدد 6cm 10000پلیت   68

  
  
  
  
  



  
  قیمت پیشنهادي  نام شرکت  دادتع  نوع جنس  ردیف

   Beker  عدد  1000  ظرف استول قاشق دار   69
   الب ترون   عدد  60 برس لوله شور کوچک  70

   T  عدد 8 دماسنج یخچال   71
  ارطی طب  بسته  10 استاندارد سدیم پتاسیم  اپندروف   72

  ارطی طب ویال  100  اپندروفکنترل سدیم پتاسیم   73

   ارطی طب ویال  ISE 100تاسیم کنترل سدیم پ  74

   Bionik ویال  100 کنترل نرمال   75
      حلقه  3 پارافیلم   76
  Bionik  ویال 3 کالیبراتور پروتئین   77

   Bionik ویال  HbAIC 5کنترل   78
  Bilabo  ویال  PT 100کنترل   79

80  CPK 15  کیت  Bionik  

81  LDH 15  کیت  Bionik  

     عدد 200  ت سدیمان پپی  82
  Zimax  عدد 2000 ×16 160لوله  83

  Sartorius  عدد 1  الندا 500سمپلر   84

  
  کارشناس تجهیزات پزشکی        مدیر بیمارستان      امور مالی مرکز

  
  

  

  کارپرداز                  مسئول داروخانه        
  
  

  

  ............................. :تلفن......................................................... :آدرس..............................: نام شرکت 
  

  مهر و امضاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  : صره اتب

در صورتی که مجموع قیمتهاي جزء کمتر از قیمت کل به حروف باشد مجموع قیمتهاي جزء 
  .اعالم شده محاسبه می گردد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام و امضاء مسئول واحد تدارکاتی                          مأمور خرید /نام وامضاء کارپرداز

 

تحویل کاال فوق را با مشخصات و برنامه / اینجانب                          حاضرم انجام خدمات
  .تحویل دهم/ زمانی تعیین شده انجام 

  
  :دهنده قیمت نام و نام خانوادگی پیشنهاد

  :نام شرکت پیشنهاد دهنده قیمت

  :آدرس قیمت پیشنهاد دهنده قیمت

  :تلفن تماس 

  :نام و نام خانوادگی 

 :امضا


