
 بسمھ تعالي

  فرم استعالم بهاء

  بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد
  

  :پیمانکار محترم / شرکت 
 

  باسالم 
کاالهاي مشـروحه ذیـل را از طریـق شـرکتها و پیمانکـاران واجـد       / این مرکز در نظر دارد خدمات       

بـا توجـه بـه     13/12/94خ یلذا تقاضا دارد حداقل قیمت پیشنهادي خود را تا تارالشرایط خریداري نماید 
  .نکات زیر اعالم فرمائید

  .می باشدیک هفته حداکثر مهلت انجام کار پس از اعالم نتیجه به برنده  -
  .کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد -
خرید تجهیزات با مارك هاي غیر از آنچه که اعالم شده منـوط بـه ارسـال نمونـه و تأییـد کمیتـه فنـی        -

  .می باشد بیمارستان
اولویت خرید بـا شـرکتهاي معرفـی شـده در سـایت تحـول سـالمت اداره کـل تجهیـزات و ایرانـی            -

  .کاال می باشد  بودن
  .درج مارك تجهیزات به همراه قیمت پیشنهادي الزامی است-
  .در انتخاب و ارجاع سفارش هریک از اقالم بصورت انتخابی مختار استمرکزاین  -
م می بایست کلیه ضمائم را مهر و امضاء نمـوده و در صـورت عـدم تمایـل در     جهت شرکت در استعال -

  .را مطلع سازیدمرکزمهلت تعیین شده کتباً این 
در صورت دورنگار پیشنهاد قیمت و ضمائم پیوست نسبت به ارسال اصل مدارك از طریق پست پیشـتاز   -

  .در اسرع وقت فرمایید
  .و حمل آن بعهده پیمانکار می باشد کزدارویی مرتحویل کلیه اقالم در انبار  -
  .خود را همراه استعالم ارسال نمایند Imedمربوط به سایت کنندگان مدارك کلیه شرکت -
  .تماس حاصل فرمایید 0381-2264839جهت هرگونه سئوال با شماره   -

  دبیرخانه محرمانه -بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد-خیابان پرستار -شهرکرد: آدرس ارسال پاسخ استعالم 

  مأمورخرید/ نام و نام خانوادگی کارپرداز 
  امضاء

 :تاریخ
 :شماره
 :پیوست



  
 فرم استعالم بھاء

این قسمت توسط پیشنھاد 
 دھنده تكمیل  مي گردد

 
ردی
 ف

واحد  خدمات/ شرح كاال
 شمارش

مقدار  
 بھ عدد

مقدار  بھ 
 حروف

مبلغ جزء 
 بھ لایر

مبلغ كل بھ 
 لایر

 مارك سایز نام لوازم

      ٢٠   MPI-Wellford-Well Lead – WRP   6شماره-راه 2فولی  سوند ١
      ١٠  MPI-Wellford-Well Lead – WRP   8شماره-راه 2سوند فولی  ٢
      ٣٠  MPI-Wellford-Well Lead – WRP   10شماره-راه 2سوند فولی  ٣
      ٢٠  MPI-Wellford-Well Lead – WRP   12شماره-راه 2سوند فولی  ۴
      ٢٠٠  MPI-Wellford-Well Lead – WRP   16شماره-راه 2فولی سوند  ۵
      ١٠٠  MPI-Wellford-Well Lead – WRP   22شماره-راه 2سوند فولی  ۶
      ١٠٠  MPI-Wellford-Well Lead – WRP   24شماره-راه 2سوند فولی  ٧
      ١٠  MPI-Wellford-Well Lead – WRP   16شماره-راه 3سوند فولی  ٨
      ١٠  MPI-Wellford-Well Lead – WRP   18شماره-راه 3ند فولی سو ٩
      ١٠  MPI-Wellford-Well Lead – WRP   20شماره-راه 3سوند فولی  ١٠
      MPI-Wellford-Well Lead – WRP  ۴٠   22شماره-راه 3سوند فولی  ١١
      ٢٠  MPI-Wellford-Well Lead – WRP   24شماره-راه 3سوند فولی  ١٢
       800   داده گستر دنا  قلم کوتر یکبار مصرف ١٣
       800   شویر  - skin tact-Efmedical  قلم کوتر یکبار مصرف ١۴
       1000   سالم   cm 15کرپ باند ١۵
       300   کلوپالست   کیسه کلستومی ١۶
       2000   فارمد پلیمر   lit 2یورین بگ  ١٧
       2000    رئوف -کالپالست  lit 2یورین بگ  ١٨
       2000    پایا طب   کاله جراح ١٩
       100    سرآمد طب پارایه   کاتتر مونت ٢٠
       marflow   2   کاتتر دیالیز صفاقی ٢١
           سوپا   کاتتر والو ٢٢
       20   راد   گردن بند الرژ ٢٣
       20  راد   گردن بند مدیوم ٢۴
     20  راد    XLگردن بند  ٢۵

     10      گاید لوله تراشه بزرگسال  ٢۶

     1000    سوپا    میکروست ٢٧

 
 



 فرم استعالم بھاء
این قسمت توسط پیشنھاد 
 دھنده تكمیل  مي گردد

 
 ردیف

واحد  خدمات/ شرح كاال
 شمارش

مقدار  
بھ 
 عدد

مقدار  بھ 
 حروف

مبلغ 
جزء بھ 

 لایر

مبلغ كل بھ 
 مارك سایز نام لوازم لایر

       Exell-J.M.S   1000   میکروست ٢٨
   –سوپا  -سرآمد طب پارایه   ماسک اکسیژن بزرگسال ٢٩

 ایدال اندیشان سعادت

  1700       

   –سوپا  -سرآمد طب پارایه   ماسک اکسیژن اطفال ٣٠

 ایدال اندیشان سعادت

  200       

       HSINER    100   ماسک نبوالیزر ٣١
      ٣٠  HSINER   2ماسک بیهوشی ٣٢
      ١٠٠  HSINER   4ماسک بیهوشی  ٣٣
      ١٠٠  HSINER   5ماسک بیهوشی  ٣۴
      ١٠٠  Tuoren-Elit   4الرنژیال ماسک ٣۵
      ١٠  chex -اتیکون   29و  33استپلر حلقوي شماره  ٣۶
      ١٠   chex -اتیکون   کارتریج کانتور ٣٧
      Exell  ۵   19نیدل اسپانیال ٣٨
      ٢٠٠  Exell   22نیدل اسپانیال ٣٩
      ١٠٠  Exell   25نیدل اسپانیال ۴٠
      ۵٠٠   سوپا   نیدل هیدرواریکشن  ۴١
      ١   هانکوك     31دریچه بیولوژیک میترال  ۴٢
      ١   هانکوك    33دریچه بیولوژیک میترال ۴٣
      ٢٠٠  Aekermann   کلیپس زرد قلبی  ۴۴
-Neotec- BP-Well Lead   آنژیوکت آبی  ۴۵

VELMED  
 ٢٠٠٠      

 -Neotec- BP-Well Lead   آنژیوکت صورتی  ۴۶

VELMED  
 ٢٠٠٠      

۴٧ N.G.TUBE 16  ٣٠٠   سوپا   نارنجی      
      ٣٠   درما گریپ  –رویال  –کامفیت    دستکش التکس الرژ  ۴٨
      ٣٠    حریر   دستکش التکس الرژ ۴٩
      ٣٠   درما گریپ  –رویال  –کامفیت   دستکش التکس مدیوم  ۵٠
      ٣٠    حریر  دستکش التکس مدیوم  ۵١
      ۴٠    40×45درپ بتادینه  ۵٢

 
 

 
 



 
 فرم استعالم بھاء

این قسمت توسط پیشنھاد 
 دھنده تكمیل  مي گردد

 
 ردیف

واحد  خدمات/ شرح كاال
 شمارش

مقدار  
بھ 
 عدد

مقدار  بھ 
 حروف

مبلغ 
جزء بھ 

 لایر

مبلغ كل بھ 
 مارك سایز نام لوازم لایر

        120  سوپا    35ساکشن تیوب  ۵٣
        1000  سوپا    ست تزریق خون  ۵۴
        200  سرآمد طب پارایه   ست ونتیالتور  ۵۵
        50  سرآمد طب پارایه   ست بیهوشی  ۵۶
        BIOTEQ 12   8کاتتر نفرستومی همراه فیکساتور شماره  ۵٧
        BIOTEQ  8   12کاتتر نفرستومی همراه فیکساتور شماره ۵٨
        scinomed 100   راه محلول ست پالسمافرز به هم ۵٩
        150  سوپا   ست سرم ضد نور  ۶٠
        HEALTH CARE-NEOTAL  1200   سه راهی برانول قرمز  ۶١
        5000  سوپا   سوند نالتون سفید  ۶٢
        100  ایده آل –سوپا    1ایروي  ۶٣
        100  ایده آل –سوپا    2ایروي  ۶۴
        300  ایده آل –سوپا    3ایروي  ۶۵
        300  ایده آل –سوپا    4ایروي  ۶۶
        Exell -Novacut 100   10تیغ بیستوري  ۶٧
        Novak 500  10تیغ بیستوري  ۶٨
        Exell -Novacut 500  11تیغ بیستوري  ۶٩
        Novak 500  11تیغ بیستوري  ٧٠
        Exell -Novacut 500  15تیغ بیستوري  ٧١
        Novak 500  15تیغ بیستوري  ٧٢
        Exell -Novacut 500  20تیغ بیستوري  ٧٣
        Novak 500  20تیغ بیستوري  ٧۴
        Exell -Novacut 500  21تیغ بیستوري  ٧۵
        Novak 500  21تیغ بیستوري  ٧٨
        Exell -Novacut 500  22تیغ بیستوري  ٧٩

 
 
 

 
 
 



 فرم استعالم بھاء
ھاد این قسمت توسط پیشن

 دھنده تكمیل  مي گردد
 
 ردیف

واحد  خدمات/ شرح كاال
 شمارش

مقدار  
بھ 
 عدد

مقدار  بھ 
 حروف

مبلغ 
جزء بھ 

 لایر

مبلغ كل بھ 
 مارك سایز نام لوازم لایر

       Novak  500  22تیغ بیستوري  ٨٠
       Exell -Novacut  500  23تیغ بیستوري  ٨١
       Novak  500  23تیغ بیستوري  ٨٢
       100   سوپا    درن پن رز باریک  ٨٣
       BPI   10000 -داده گستر دنا   چست لید  ٨۴
       100   گوهر شفا    28چست تیوب  ٨۵
       100   گوهر شفا   36چست تیوب ٨۶
       200   سرمد    چست باتل  ٨٧
       100   الهام طب   1510چسب حصیري  ٨٨
       3000   گامکس  –رویال  –کامفیت    7دستکش جراحی  ٨٩
       3000   حریر  7دستکش جراحی  ٩٠
       3000   گامکس –رویال  –کامفیت   5/7دستکش جراحی  ٩١
       3000   حریر  5/7دستکش جراحی  ٩٢
       2000   گامکس –رویال  –کامفیت   8دستکش جراحی  ٩٣
       2000   حریر  8دستکش جراحی  ٩۴
       300   گامکس –رویال  –کامفیت   5/8دستکش جراحی  ٩۵
       300   حریر   5/8دستکش جراحی  ٩۶
       1200   گامکس –پروفیل    8دستکش جراحی ارتوپدي   ٩٧
       1200  حریر  8دستکش جراحی ارتوپدي   ٩٨
       VIR  5   7دستکش ضد ویروس  ٩٩
       VIR   5  5/7دستکش ضد ویروس  ١٠٠
       VIR   5  8دستکش ضد ویروس  ١٠١
       1400   نانو طب -J.M.S   چسب ضد حساسیت  ١٠٢
       500   عقاب    چسب کاغذي  ١٠٣
       2000   سوپا    دستکش نایلونی  ١٠۴

 

 
 
 
 



 فرم استعالم بھاء
این قسمت توسط پیشنھاد 
 دھنده تكمیل  مي گردد

 
 ردیف

واحد  خدمات/ شرح كاال
 شمارش

مقدار  
بھ 
 عدد

مقدار  بھ 
 حروف

مبلغ 
 جزء بھ

 لایر

مبلغ كل بھ 
 مارك سایز نام لوازم لایر

 ١٠   CHAM PION   داروي ظهور و ثبوت  ١٠۵

 کارتن

     

      ١٠٠  سالم   g 260ژل الکترو  ١٠۶
      ٣٠٠٠  میبد - ورید –اطلس    سرنگ گاواژ  ١٠٧
      ١٠٠٠٠  میبد - ورید –سوپا    27سرنگ انسولین سوزن  ١٠٨
      ٢٠٠٠  میبد - ورید –اطلس   20ccسرنگ  ١٠٩
      ۵٠٠  میبد - ورید –اطلس   cc 50سرنگ  ١١٠
      ١٠٠٠  سوپا   22سر سوزن  ١١١
      ۵٠٠  سوپا   25سر سوزن  ١١٢
      ٢٠٠  صانع طب    شان پرفوره چشمی ١١٣
      ۵٠٠٠  سھا  –الھام طب    ماسک حوله اي بندي  ١١۴
      ۵٠٠٠  سھا –الھام طب    ماسک حوله اي کشی ١١۵
      ١۵٠  سوپا   80اکستنشن  تیوب  ١١۶
      ۵٠٠  سوپا   110اکستنشن  تیوب  ١١٧
      ١٠٠  ایران بھداشت    پدلول سنسور ١١٨
      ٣  مدد نیک    33دریچه میترال فلزي  ١١٩
      ٢  مدد نیک   23دریچه آئورت فلزي  ١٢٠
      ١  ھانکوک    29دریچه بیولوژیک میترال  ١٢١
      ١٢  کیھان طب    کت  PDS 0/5نخ  ١٢٢
      ١۵٠  فرافن    آسمیار بزرگسال  ١٢٣
      ١     10×10پچ تفلون  ١٢۴
      ١۵  KFLOW   کاتتر دیالیز دائم برموکت  ١٢۵
      ٣٠     ال تنفسی بتري   ١٢۶
       ١٠٠٠  -SKINTACKT/shuyou   پلیت یکبار مصرف بزرگسال  ١٢٧
      GEOTEK  ۵   20سوزن بن مارو با طول  ١٢٨
      ١٠٠  SKINTACKT/ shuyou   سیم رابط پلیت  ١٢٩

 
 

 
 
 
 



 فرم استعالم بھاء
این قسمت توسط پیشنھاد 
 دھنده تكمیل  مي گردد

 
 ردیف

واحد  خدمات/ شرح كاال
 شمارش

مقدار  
بھ 
 عدد

مقدار  بھ 
 حروف

مبلغ 
جزء بھ 

 لایر

مبلغ كل بھ 
 مارك سایز نام لوازم لایر

      ١٠٠  FARA   یلتر آنتی باکتریال ف ١٣٠
      ۵٠  سھا   وسیت کفیلتر صافی خون ل ١٣١
      ١۵٠  پاک گستر  – BPI   10×38آتل گچی   ١٣٢
      ١۵٠  پاک گستر – BPI  15×62آتل گچی   ١٣٣
      ۵٠  پاک گستر – BPI  15×100آتل گچی   ١٣۴
      ٣٠  پاک گستر – BPI  15×75آتل گچی   ١٣۵
      ١٠٠٠     سپري الکل اپی مکس ا ١٣۶
صفا طب  – BPI –سپاھان بھبود   5cmباند سفید  ١٣٧

 صانع طب  –

 ٣٠٠٠      
صفا طب  – BPI –سپاھان بھبود    7cmباند سفید  ١٣٨

 صانع طب –

 ٢٠٠٠      
صفا طب  – BPI –سپاھان بھبود   10cmباند سفید  ١٣٩

 صانع طب –

 ١٠٠٠      
      ١۵٠٠  سالم    10cmباند سوختگی کرپ  ١۴٠
      ١۵٠٠  سالم   15cmباند سوختگی کرپ  ١۴١
 - کیھان طب  -سوپا   کت  2/0 نخ ویکریل  ١۴٢

 سوچرز

 ١٢      

      ٣۶  اتیکون   10/0نخ نایلون  ١۴٣
      ١٢٠  کیھان طب -سوپا   1نخ نایلون لوپ   ١۴۴
      ١٢  سوپا  10/0نخ نایلون لوپ   ١۴۵
      ١٠٠  بی بران    راند  25 سوزن 2/0نخ پرولن ١۴۶
      ۶٠  بی بران  راند  20سوزن  4/0نخ پرولن ١۴٧
      ٨٠  بی بران  راند  13سوزن  6/0نخ پرولن ١۴٨
      ١٢٠  بی بران  راند  3/9سوزن  7/0نخ پرولن ١۴٩
      ۶٠  بی بران   راند 25سوزن  3/0نخ پرولن ١۵٠
      ٨٠٠٠  سوپا   هپارین الك ١۵١
      ١٠٠  سوپا   12واك همو ١۵٢
      ۴٠  سوپا   10هموواك  ١۵٣
      ٢  مدترونیک  شنت مخصوص اطفال ١۵۴

 

 
 
 
 



 فرم استعالم بھاء
این قسمت توسط پیشنھاد 
 دھنده تكمیل  مي گردد

 
 ردیف

واحد  خدمات/ شرح كاال
 شمارش

مقدار  
بھ 
 عدد

مقدار  بھ 
 حروف

مبلغ 
جزء بھ 

 لایر

مبلغ كل بھ 
 مارك سایز وازمنام ل لایر

      ١٠  بی بران   اره ژیگلی ١۵۵
           اره ژیگلی ١۵۶
 -اتیکون -ھاین آلمان    30×30پرولن مش  ١۵٧

Peters 
       

 -اتیکون -ھاین آلمان    30×30دوال مش  ١۵٨

Peters 
 ١      

        کیھان طب   کت  3/0نخ موتوکریل  ١۵٩
      TSK  ۵   18سیال شماره نیدل بیوپسی نیمه اتوماتیک کوآک ١۶٠
      TSK  ۵  20نیدل بیوپسی نیمه اتوماتیک کوآکسیال شماره  ١۶١
      ٢  TSK  16نیدل بیوپسی نیمه اتوماتیک کوآکسیال شماره  ١۶٢
فجر شاھد  –مانی    چشمی  2/3نایف  ١۶٣

)B.D( 

 ٣٠٠      

      ٢٠  EUPO GELL   وي تی  ١۶۴
–سوپا -کیھان طب   کت  PVDF 2/0نخ  ١۶۵

 پویش طلوع

 ۵٠٠      

–سوپا -کیھان طب  کت  PVDF 3/0نخ  ١۶۶

 پویش طلوع

 ٧٠٠      

–سوپا -کیھان طب  کت  PVDF 6/0نخ  ١۶٧

 پویش طلوع
 ۶٠      

–سوپا -کیھان طب  راند  PVDF 3/0نخ  ١۶٨

 پویش طلوع
 ١٢٠      

      Promedon  ۵   ونتریس ١۶٩
 -سوپا-پویش طلوع    کت  1نخ سیلک  ١٧٠

 کیھان طب 
 ١٢٠      

      ١٠٠  اتیکون    بن واکس  ١٧١
      ٢٠٠  اتیکون   7سیم استرنوم  ١٧٢
      ١٠٠  اتیکون   10×20سرجی سل  ١٧٣
 –سوپا -پویش طلوع    آزاد  3/0نخ سیلک  ١٧۴

 کیھان طب 
 ۴٠      

کیھان  –سوپا -پویش طلوع    راند  0نخ ویکریل  ١٧۵

 سوچرز -طب
 ١٢٠      

کیھان  –سوپا -پویش طلوع   راند  1یل نخ ویکر ١٧۶

 سوچرز -طب
 ٣۶٠      

کیھان  –سوپا -پویش طلوع   راند  2/0نخ ویکریل  ١٧٧

 سوچرز -طب
 ٢٠٠      

کیھان  –سوپا -پویش طلوع   راند  3/0نخ ویکریل  ١٧٨

 سوچرز -طب
 ٢٠٠      

      ٧٠  MPI–گوھر شفا    8/4سوند دبل ژ ١٧٩
١٨٠ CVC  دوراه بزرگسال   Ametath-ARROW  ٢٠      
١٨١ CVC سه راه بزرگسال   Ametath-ARROW  ۶٠      

 
 
 
 
 



 فرم استعالم بھاء
این قسمت توسط پیشنھاد 
 دھنده تكمیل  مي گردد

 
 ردیف

واحد  خدمات/ شرح كاال
 شمارش

مقدار  
بھ 
 عدد

مقدار  بھ 
 حروف

مبلغ 
جزء بھ 

 لایر

مبلغ كل بھ 
 مارك سایز نام لوازم لایر

١٨٢ CVC سه راه اطفال   Ametath-ARROW  ۵      
      ۶٠٠  ایده آل  –سوپا    سوند اکسیژن بینی  ١٨٣
      ٢  TAPPA   41دبل لومن ١٨۴
      ٢   MPI-Tuoren   8لوله تراکئوستومی کافدار  ١٨۵
      ٢  MPI-Tuoren   5/8لوله تراکئوستومی کافدار ١٨۶
      ٢  MPI-Tuoren   9لوله تراکئوستومی کافدار  ١٨٧
      ٣٠  سوپا    5لوله تراشه بدون کاف ١٨٨
      Well Lead  ۵٠   4لوله تراشه کافدار  ١٨٩
      Well Lead  ۵٠   5/4لوله تراشه کافدار  ١٩٠
      ٢٠     سیلیکون تیوب چشمی  ١٩١
      ١٠  سونی    35×43اسکن  سایز  CTفیلم مخصوص  ١٩٢
      ١٠  سونی    24×30اسکن  سایز  CTفیلم مخصوص  ١٩٣
سونی  –کداک  -آگفا   35×43فیلم رادیولوژي سایز  ١٩۴

- CEA 
 ٢٠      

سونی  –کداک  -آگفا  35×35فیلم رادیولوژي سایز  ١٩۵

– CEA 
 ١۵      

سونی  –کداک  -آگفا  30×40فیلم رادیولوژي سایز  ١٩۶

– CEA 

 ۵      

 سونی –کداک  -آگفا  24×30فیلم رادیولوژي سایز  ١٩٧

– CEA 

 ٢٠      

سونی  –کداک  -آگفا  18×24فیلم رادیولوژي سایز  ١٩٨

- CEA 

 ١۵      

 
 
 



 : تبصره ا

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                مأمور خرید/ نام وامضاء كارپرداز

 نام و امضاء مسئول واحد تداركاتي

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

  
 :نام و نام خانوادگي پیشنھاد دھنده قیمت

 :نام شركت پیشنھاد دھنده قیمت

 :آدرس قیمت پیشنھاد دھنده قیمت

 :تلفن تماس 

 :نام و نام خانوادگي 

 :امضا


