
  :مدیریت محترم شرکت 
  

 سالم علیكم 
  

احرتاما با توجه بـه اینكـه ایـن مركـز در نظـر دارد           
جتهیــزات پزشــكي مصــريف و آزمایشــگاهي را بــا شــرایط ذیــل  
خریداري مناید، مقتضي است  در صـورت متایـل پیشـنهاد قیمـت     
خود را تا پایان وقت مندرج اعالم و در پاكت ممهور بـه مهـر   

سـید  آن شركت و به صورت در بسته به دبريخانه مركز حتویل و ر
 –شـهركرد  : دریافت دارند و یا با پسـت پیشـتاز بـه آدرس    

موزشي درماني كاشاني دبريخانه ارسـال  آخیابان پرستار مركز 
 .فرمایند

  :شرایط کلی 
در این استعالم طرف اول یا خریدار مركز آموزشي درمـاني   -١

آیت اله كاشاني و طرف دوم یا برنده اسـتعالم یـا فروشـنده    
افراد حقیقي یا حقـوقي                   با مشاره ثبت     

شركت كننده در استعالم مي باشند شركت بایسـيت یـك نسـخه از    
 .مشخصات خود مهراه با مشاره تلفن را به پیوست الصاق منایند

کلیه لوازم بایستی تأییدیه اداره کل جتهیزات پزشـکی را   -٢
داشته و در مورد لوازم مصرفی مشمول طـرح اسـتاندارد نیـز    
بایستی گواهی اداره اسـتاندارد بـا مشـاره نامـه معتـرب را      

ضمنا در مورد لوازم خارجی حداقل اسـتاندارد  ( داشته باشند
بوده و برگه ترخیص مهـراه و بـا    CEخواسته شده استاندارد 

در مـورد لـوازم   ) مهر اداره کل جتهیزات پزشکی الزامی اسـت 
ازاداره کـل   تولید داخل می بایست دارای پروانه ساخت معترب

 .جتهیزات پزشکی باشند
رقمـی و هولـوگرام    ١٢ضمنا کلیه وسایل بایسـتی واجـد کـد    

ــی  ــکی     ( وزارت ــرفی دندانپزش ــایل مص ــط وس ــابقی  -فق م
در صورتی کـه  ) حاوی تصویرلوگوی شرکت( هولوگرام خود شرکت 
و در سـایت اداره کـل جتهیـزات پزشـکی     .کاال تأیید شده باشد
 .ثبت و قید شده باشد وزارت هبداشت درمان

موسسه های شرکت کننده در استعالم هباء بایستی قیمت هـای   -٣
پیشنهادی خود را فقط در مورد مارک و اقالم مورد نظر مرکـز  
اعالم منایندو از ارائه قیمت در مورد مارک هـای دیگـر جـدا    

 .خود داری شود
کلیه هزینه های محل و نقل با شرکت برنـده اسـتعالم هبـاء     -۴

بوده و مستدعیست در صورت برنده شدن استعالم لـوازم مـذکور   
در داروخانه مرکز حتویـل و حضـور کـارپرداز در حمـل مـذکور      
موقع حتویل وسایل صدراالشاره الزامی و مهاهنگی بـا ایشـان و   

 .نظارت مسئول داروخانه صورت گیرد
آن شرکت بدون خـط خـوردگی ،   قیمت های پیشنهادی از سوی  -۵

راساس واحد رمسی کشور به ریال و قیمت هر جـزء در  خوانا و ب
نظر بوده و به قیمت های ناخوانا و خمدوش ترتیـب اثـر داده   

 .خنواهدشد
شرکت برنده استعالم موظف است لوازم حتویلی را بـدون کـم    -۶

و کسر ، سامل و مطابق مشخصـات خواسـته شـده ارائـه منایـد،      



ت مناسـب اقـالم   بدیهی است در صورت خرابی لوازم و عدم لیسـ 
حتویلی شرکت برنده موظف است نسبت به تعویض اقـالم و اجنـاس   
معیوب سریعا اقدام و ظرف مـدت یـک هفتـه نسـبت بـه حتویـل       

 .جایگزین اقدام مناید
شرکت موظف است بـه مهـراه ارسـال اسـتعالم هبـاء چنانچـه        -٧

منایندگی فروش تولید کننده یا منایندگی احنصاری بوده مـدارک  
و مستند خود را ارائه مناید مهچنـین شـرکتهای توزیـع    مستدل 

کننده و یا مناینده فروش واجد استعالم بایستی حتما از سـوی  
شرکتهای مادر وارد کننده یا تولیـد کننـده رمسـا در سـایت     

بـدیهی اسـت ارسـال نسـخه     . معرفی شده باشند جتهیزات پزشکی
فـروش  معرفی شرکت مشارالیه و معرفـی مناینـدگی توزیـع بـا     

 .سایت مربوطه به ضمائم استعالم الزامی است
هریـک از اقـالم یـا دریافـت     ) Recall(در صورت فراخوان  -٨

گزارش و حوادث نـاگوار ، شـرکت برنـده اسـتعالم هـر گونـه       
فعالیت اصالحی مورد نیاز جهـت حفـظ سـالمت عمـومی را اجنـام      
 داده و در صورت لزوم نسبت به مجع آوری اقالم فراخوانی شـده 

ــد ــدام منای ــاگوار و  .( اق ــوادث ن ــزارش ح ــوابط گ ــابق ض مط
 پزشکی مصوب کمیته جتهیزات پزشکیفراخوانی وسیله 

و  با توجه به نوسـان قیمـت هـای لـوازم مصـرفی پزشـکی       -٩
حـداکثر  ( آزمایشگاهی در پایان مهلت ارسال ، از سوی مرکز 

نتایج استعالم اعالم و برنده استعالم موظف اسـت  ) هفته ١مبدت 
روز پـس از اعـالم نتـایج لـوازم مصـرفی و       ١٠ظرف حـداکثر  

 .آزمایشگاهی را حتویل مرکز دهد
در صورت انصراف یا عدم حتویل یکـی از اجنـاس درخواسـتی    -١٠

مرکز توسط شرکت برنده استعالم کلیه اقالمی که شـرکت مـذکور   
برنده شده ، حذف خواهد شد، شرکت مذکور حـق اعـرتاض خنواهـد    

ان خمتار است اجناس مـورد نیـاز خـود را از    داشت و بیمارست
شرکت دیگر خریداری و در آینده نیز شرکت مذکور در اسـتعالم  

حکـم   شرکت خنواهد کرد بدیهی در شرایط فورس ماژور ، تعیـین 
بر عهده امور حقوقی مرکز بـوده و رای ایشـان قابـل اجـرا     

 .است
 الویت انتخاب لوازم در شرایط یکسان با لـوازم تولیـد   -١١

داخل بوده و در راستای حتقق اهداف عالیه نظام مقدس مجهـوری  
اسالمی مبنی بر محایت از تولید با کیفیت داخل ، ایـن مرکـز   
نیز وظیفه خود می داند از لوازم بـا کیفیـت تولیـد داخـل     

به مهین منوال چنانچـه آن شـرکت   . محایت مهه جانبه بعمل آورد
به خـارجی در کشـور   حمرتم از تولید لوازم جدید التولید مشـا 

اطالعی یا منونه ای دارند در فرم پیشـنهادات ایـن مرکـز را    
بـدیهی اسـت در اسـتعالم بعـدی و پـس      . راهنمائی فرماینـد  

 .ازتأیید کار کارشناسی این مرکز اقدام به خرید می مناید
 .مرکز در رد یا قبول کلیه پیشنهادات خمتار است -١٢
شـده   اجنـاس خریـداری   پرداخت وجه فاکتورهـای اقـالم و   -١٣

 .خواهد شد       اسرع وقتتوسط بیمارستان در
  :شرایط خاص* 
کلیـه فـرآورده هـای پزشــکی مصـرفی بـا تـاریخ انقضــاء       * 

 .به بعد باشند 2015١٠/



مستدعیست هنگام حتویل فرم استعالم هباء به آن شرکت حمـرتم   -١۴
 .شودرسید استعالم هباء به کارپرداز حمرتم بیمارستان ارائه 

 .مشاره تلفن متاس شرکت در ذیل فرم استعالم اعالم گردد -١۵
ارائه فاکتور شرکت برنده استعالم بایستی خصلتهای ذیـل   -١۶

را  داشته و طبق مقررات اداره کل جتهیزات پزشکی کشـور کـه   
 .به توشیح مقام وزارت رسیده است

 شركت كنندگان حمرتم بایسيت مدارك مبين بـر ثبـت در سـایت     ١٧
اداره كل جتهیزات پزشكي وزارت هبداشت و درمان و یـا مـدارك   
منایندگي قانوني خود را به مهراه جواب استعالم ارسال مناینـد  

قابل توضیح است كه منایندگي مربوطه بایسيت در مورد جـنس  .( 
 )و مارك مورد نظر صدق مناید

  الزامات و نکات عمومی فاکتور
بـه صـورت پرینـت     A4با فاکتور بایستی در سربرگ فروشنده 

 .سیاه سفید یا رنگی باشد
قید گردد به شـکلی کـه قلـم    » فاکتور« در باالی برگه کلمه 

 .آن نسبت به قلم سایر نوشته ها درشت تر باشد
کارخانه صـادر کننـده فـاکتور بـه مهـراه      / نام کامل شرکت 

آدرس ، تلفن ، فاکس و پسـت الکرتونیـک آن در فـاکتور قیـد     
 .گردد
شخص خریـدار بـه مهـراه آدرس ،    / کارخانه / کامل شرکت نام 

کارخانـه  / تلفن، فاکس و پست الکرتونیک آن پس از نام شرکت 
 .فروشنده قید گردد

 .در باالی برگه مشاره فاکتور قید گردد
 .در پائین مشاره فاکتور تاریخ صدور فاکتور قید گردد

 .نامه شرکت در فاکتور حلاظ گرددسمشاره شنا
مـدل ، شـرح کـاال    " ( نام و مشخصات کامل کاال" شامل جدولی 

، کـد  )رقمی ثبت کاال در صورتیکه کاال ثبـت شـده باشـد    ١٢کد
UMDNS وCatalog NO ( ،"مجع قیمـت " ،"قیمت واحد"،" تعداد "

مشـاره سـریال و تـاریخ    . در ادامه آورده شود" نوع ارز" و 
و تــاریخ  BatchNOیــا  LOT NO) بــرای دســتگاهها( ســاخت 
 .و تاریخ تولید ذکر گردد) برای وسایل مصرفی( انقضاء 

 
 بعنوان مثال 

        
   تعداد کل کاال

  
  
  
  
  
  
  

  : تبصره



در فـاکتور و پـیش فـاکتور    ) رقمـی   ١٢کد ( ثبت ذکر مشاره 
 .صادره توسط شرکتهای تولید کننده خارجی اختیاری است
 .گرددشخص حقوقی ارائه دهنده پس از فروش در فاکتور مشخص 

فاکتور بایستی دارای مهر و امضاء فروشنده به مهراه نـام و  
 .مشخصات و مست امضاء کننده باشد

اگر فاکتور بیش از یک برگ داشت مشاره صـفحات قیـد گـردد و    
 .مشاره و تاریخ فاکتور در بقیه صفحات الزم است نوشته شود

اقالم مندرج در جدول پیوسـت کـه بـرای آـا در سـتون هـای       
ذکـر  » الزامـی « اسرتیل و برچسب شناسایی وسیله کلمه  وضعیت

شده است باید حداقل دارای سه نسخه برچسب شناسـایی وسـیله   
 .باشند و نیز وضعیت اسرتیل رعایت شده باشد

برنده استعالم موظف است در صورت درخواست خریدار نسـبت بـه   
 .اقدام مناید% ٢۵افزایش یا کاهش میزان خرید تا سقف 

م قیمت تک تک اقالم مدنظر گرفته خواهد شدو کمرتیـن  در استعال
قیمت هر قلم جنس مورد بررسی قرار گرفته و قیمت کـل اقـالم   

 .مالک منی باشد
پاکتهای استعالم می بایسـت حـداکثر تـا پایـان وقـت اداری      

ــورخ  ــال    ٨/١٢/٩٢م ــه آدرس ارس ــتاز ب ــت پیش ــق پس از طری
 ٣/١٢/ع.گردد

 
  زین العابدین ملکپوردکتر 

 مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد سرپرست
 
 
 

 :رونوشت
 داروخانه مرکز جهت اطالع
 امور مالی مرکز جهت اطالع

 کارپرداز                     جهت اطالع و اقدام الزم
 امور حقوقی مرکز جهت اطالع


