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 شرایط استعالم:

 قابل توجه شرکت های تجهیزات پزشکی شرکت کننده در استعالم:

 جهیزات پزشکی مورد قبول خواهد بود.در سایت اداره کل تو قیمت های مصوب شرکت های توزیع کننده مجاز درخواست تنها  -1

 در انتخاب اقالم برای خرید اولویت بندی لحاظ شده مالک است. -2

 ز زمان تحویل بایستی حداقل دو سال باشد.تاریخ انقضای  اجناس ا -3

 در زمان تحویل عین نوع و مارک تعیین شده بایستی تحویل گردد. -4

 عدی مد نظر قرار خواهد گرفت.چنان چه شرکت محترم پیشنهاد جایگزین دارد می تواند در ابتدا مقداری نمونه ارسال کند و برند ارسالی در صورت تایید در استعالم های ب -5

 حمل و نقل اقالم برعهده شرکت محترم ارسال کننده می باشد.هزینه  -6

 تحویل اقالم با هماهنگی مسئول انبار و در قسمت درب اصلی انبار خواهد بود. -7

 روز پس از الصاق استعالم در سایت دانشگاه خواهد بود. 15حداکثر مهلت ارائه قیمت توسط آن شرکت محترم  -8
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 اعالم بهای شرکت های مورد تایید بیمارستان برند

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

    cathulla healflon اکسل 8888 آنژیوکت آبی 1

    cathulla healflon اکسل 15888 آنژیوکت صورتی 2

    cathulla healflon اکسل 588 آنژیوکت طوسی 3

      سوپا 688 16ن جی تیوب نارنجی ا 4

     بی بران اکسل پریمیوم 2888 18تیغ بیستوری  6

     بی بران اکسل پریمیوم 1888 11تیغ بیستوری  7

     بی بران اکسل پریمیوم 3888 23تیغ بیستوری  8

      دنا 38888 چست لید 18

    Aدستکش گرید  حریر رویال 888 6.5دستکش استریل  11

    Aدستکش گرید  حریر رویال 15888 7دستکش استریل  12

    Aدستکش گرید  حریر رویال 0888 8دستکش استریل  13

    Aدستکش گرید  حریر رویال 1588 8.5دستکش استریل  14

    Aدستکش گرید  حریر رویال 3888 7.5دستکش استریل ارتوپدی  15

      بدون پودر M 188 WRPدستکش التکس  16

      بدون پودر L 188 WRPدستکش التکس  17

        پانسمان های نوین 18

       2888 قلم الکترو یکبار مصرف 10

     تورن سر آمد طب پارایه 388 ست یکبار مصرف ونتیالتور 28

       28 د خونفصکیسه  21

     سوپا رئوف 2888 یورین بگ 22

       3888 پلیت کوتر بزرگسال 23

       188 سوزن پورت زرد 24
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 اعالم بهای شرکت برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

       188 ضخیم سیم سرنو لوزه 25

     تورن سر آمد طب پارایه 158 ست بیهوشی بزرگساالن 26

       58 کاتتر نفرستومی 27

       38 وند خفصکیسه  28

     تورن سر آمد طب پارایه 188 ست بیهوشی اطفال 20

      ارو 78 ست ساب کالوین بزرگسال 38

      ارو 08 ست لیدرکت 31

       1888 دهانی آندوسکوپی 32

       188 5سوند حالب شماره  33

       188 4.8سوند دبل ژه  34

      ارو 58 دو راه بزرگسال CVCترتکا 35

      ارو 288 سه راه بزرگسال CVCرتکات 36

     تورن ول لید 38 فنر دار 6.5لوله تراشه  37

     تورن ول لید 5 26لوله تراشه دبل لومن  38

     تورن ول لید 5 28لوله تراشه دبل لومن  30

     تورن ول لید 4 32لوله تراشه دبل لومن  48

     تورن لید ول 5 37لوله تراشه دبل لومن  41

     تورن ول لید 4 30لوله تراشه دبل لومن  42

     تورن ول لید 5 کافدار 5 تراکئوستومیلوله  43

     تورن ول لید 5 کافدار 6 تراکئوستومیلوله  44

     تورن ول لید 5 کافدار 5.5 تراکئوستومیلوله  45

      کولوپالست 1288 تومیکولسکیسه  46
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 اعالم بهای شرکت برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

      گال مد 1888 کاتتر مونت 47

       121 آسم یار بزرگسال 48

       688 پیش بند یکبار مصرف 40

     تورن ول لید 28 کاف دار 3.5لوله تراشه  58

       3888 کاور دسته چراغ 51

       XL  08 گردن بند فیالدلفیا 52

       L 288گردن بند فیالدلفیا  53

54 
ف اکسیژن ماسک یکبار مصر

 بزرگسال
   سر آمد طب پارایه 4888

   

      سر آمد طب پارایه 888 ماسک یکبار مصرف اکسیژن اطفال 55

      سر آمد طب پارایه 388 اکسیژن بزرگسال ماسک بگ دار 56

      تورن 688 4رنژیال ماسک ال 57

       088 مش بینی 58

      اکسل 588 22نیدل اسپاینال  50

      اکسل 388 25یدل اسپاینال ن 68

      سوپا 888 (27اریکشن ) نیدل هیدرو 61

        ATP 488 382 نایف چشمی  62

      اتیکون 488  28*18سرجی سل  63

    SMI بی بران اتیکون 548  28راند سوزن  4/8نخ پرولن  64

    SMI بی بران اتیکون 248  3/0سوزن  7/8نخ پرولن  65

    SMI بی بران اتیکون 248  25راند سوزن  0/8پرولن  نخ 66

    SMI بی بران اتیکون 248  13راند سوزن  6/8نخ پرولن  67
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     مدترونیک فوجی 5 فشار متوسط مغزیشنت  68

 تعداد نام تجهیزات ردیف
 اعالم بهای شرکت برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

       18 18*18 تت فلیش 60

       58 اره ژیگلی 78

      SMI 388 کت 3.8نخ منو کریل  71

      SMI 128 صفر راند  PDSنخ  72

      SMI 248 راند  PDS 5.8نخ  73

       188 آیو پی ست 74

       188 پلکس یاکسژل  75

       388 فیلتر آنتی باکتریال 76

      BPI 588 18*38آتل گچی  77

      BPI 588 15*62آتل گچی  78

      BPI 288 15*188آتل گچی  70

      responder 48 پودر بند آورنده خونریزی 88

      equiwax 388 5/2بن واکس  81

      اپی مکس 18888 سی سی 258 اسپری الکل 82

     صفا طب کاوه 5888 سانتی 5 دور بافت باند سفید 83

    کاوه صفا طب سپاهان بهبود 4888 سانتی 18ختگی کرپ باند سو 84

    کاوه صفا طب سپاهان بهبود 6888 سانتی 15باند سوختگی کرپ  85

      طوس نگاه 3888 پد چشمی 86

      عقاب 2488 چسب کاغذی 87

       248 چسب اتوکالو 88

      سالم 2488 268ژل الکترو 80
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     ورید سها هالل 188888 سی سی  5سرنگ  08

 تعداد نام تجهیزات ردیف
 اعالم بهای شرکت برند های مورد تایید بیمارستان

 انتخاب دوم انتخاب اول انتخاب دوم انتخاب اول انتخاب دوم انتخاب اول

       5 پودرسودوالیم 01

      توس نگاه 1588 شیلد چشمی 02

      استرلینگ 28 سانتی 15 پکینگکاغذ  03

      استرلینگ 18 سانتی 25 پکینگاغذ ک 04

     کاوه صفا طب 2888 گرمی 588گاز ساده  05

       288 دابل س دیوسرنرتست  06

      دونجس 3  20دریچه میترال فلزی  07

      دونجس 1 31دریچه میترال فلزی  08

      دونجس 3 دونجس 23دریچه آئورت فلزی  00

      دونجس 1 27دریجه آئورت فلزی  188

      میتروفلو 1 با ... 33دریچه بیولوژیک میترال  181

       2 8کاتتر بالن پمپ  182

       ACT 188کیت  183
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