
بسمه تعالی

فرم استعالم بهاء
بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد

:پیمانکار محترم / شرکت 

باسالم 

کاالهاي مشروحه ذیـل را از طریـق شـرکتها و پیمانکـاران واجـد      / این مرکز در نظر دارد خدمات 
بـا توجـه بـه    19/10/92یخلذا 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 منوط بـه ارسـال نمونـه و تأییـد کمیتـه فنـی       -

.ن می باشدبیمارستا
.درج مارك تجهیزات به همراه قیمت پیشنهادي الزامی است-
.در انتخاب و ارجاع سفارش هریک از اقالم بصورت انتخابی مختار استمرکزاین -
جهت شرکت در استعالم می بایست کلیه ضمائم را مهر و امضاء نموده و در صـورت عـدم تمایـل در    -

.طلع سازیدرا ممرکزمهلت تعیین شده کتباً این 
در صورت دورنگار پیشنهاد قیمت و ضمائم پیوست نسبت به ارسال اصل مدارك از طریق پست پیشتاز -

.در اسرع وقت فرمایید
.و حمل آن بعهده پیمانکار می باشددارویی مرکزتحویل کلیه اقالم در انبار -
.تماس حاصل فرمایید0381-2264839جهت هرگونه سئوال با شماره  -
دبیرخانه محرمانه-بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد-خیابان پرستار-شهرکرد: رس ارسال پاسخ استعالم آد

مأمورخرید/ نام و نام خانوادگی کارپرداز 
امضاء

:تاریخ
:شماره
:پیوست



فرم استعالم بهاء
این قسمت توسط پیشنهاد دهنده تکمیل  

می گردد

ردیف
واحد خدمات/ شرح کاال

شمارش
مقدار  به 

عدد
مبلغ جزء به دار  به حروفمق

ریال
مبلغ کل به ریال

ماركسایزنام لوازم
ده هزار10000عددB.P–اکسل برانول صورتی1

سی وشش36هورطب–سرمد درمان - سوپاآبی8ان جی تیوپ2

دو هزار و چهارصد2400هورطب–سرمد درمان - سوپانارنجی16ان جی تیوپ 3

یکصد و بیست120هورطب–سرمد درمان - سوپاقرمز18ان جی تیوپ 4

یکصد100هورطب- سوپاایروي صفر5

یک هزار و چهارصد1400هورطب- سوپا3ایروي 6

یک هزار و چهارصد1400هورطب- سوپا4ایروي7

چهارده  هزار و چهارصد14400مهکوترمومتر دهانی8

دو هزار2000اسکوالپ- اکسل15تیغ بیستوري 9

دو هزار2000اسکوالپ- اکسل22تیغ بیستوري 10

پانصدTORN-HSLNER500%60تی پیس لوله تراشه 11

دویست200هورطب- سوپادرن پن رز باریک12

یکصد100هورطب- سوپادرن پن رز پهن13

پنج هزار5000اسکین تک–BPچست لید14

ششصد600سرمد درمانسی سی2000چست باتل 15

یکصد100الهام طب10×10چسب حصیري 16

شش هزار6000سوپا-کامفیت–پروفیل 7دستکش استریل 17

دوازده هزار12000سوپا- کامفیت–پروفیل 5/7دستکش استریل 18

ششصد600کامفیت–پروفیل 5/8ارتوپدي دستکش19

دو هزار بستهبسته2000کامفیت-درماگریپ- BPالرژالتکسدستکش 20

یک هزار و پانصد بستهبسته1500کامفیت-درماگریپ- BPدستکش التکس مدیوم21

دو هزار2000هورطب–سرمد درمان - سوپا25ساکشن تیوپ 22

هشتصد800هورطب–سرمد درمان - سوپا30شن تیوپ ساک23

چهل هزار40000هورطب- سوپاست تزریق سرم24

دو هزار و یکصد2100هورطب- سوپاست شستشو زخم25

پانصدTORN500ست ونتیالتور دوواترتراپ26



فرم استعالم بهاء
این قسمت توسط پیشنهاد دهنده تکمیل  

می گردد

ردیف
واحد خدمات/ شرح کاال

شمارش
مقدار  به 

عدد
مبلغ جزء به مقدار  به حروف

ریال
مبلغ کل به ریال

ماركسایزنام لوازم
ست اکسترنال درناژ مغزي بدون 27

مانیتور

پنج5عددصوفی صا

ست پالسمافرز  همراه با محلول 28

سدیم سیترات

پنجاه50

یکصد100ارو12f, 20cmت ساب کالوین س29

شصت60ارو18- 20-22ست لیدر کت 30

سه هزارBP3000- سوپاسه راهی برانول آبی31

یک هزار و دویست1200سرمد درمان–سوپا آبی8سوند نالتون 32

یستیک هزار و دو1200سرمد درمان–سوپا مشکی10سوند نالتون 33

بیست و چهار هزار24000سرمد درمان–سوپا سفید12سوند نالتون 34

یک هزار و دویست1200سرمد درمان–سوپا نارنجی16سوند نالتون 35

دو هزار و چهارصد2400سرمد درمان–سوپا سبز14سوند نالتون 36

جاهیکصد و پنDEVON150-رش 8/4سوند دبل ژه 37

یکصد100اروراه بزرگسال cvc2کاتتر 38

یکصد و پنجاه150اروراه بزرگسالcvc3کاتتر 39

سی30اروراه اطفالcvc2کاتتر 40

هشتاد80هورطب- سوپا لوله رابط دیالیز مدل گمبرو41

بیستhome-care20–رش فنردار7لوله تراشه 42

بیستhome-care20–رش فنردار5/7لوله تراشه 43

پنجtuoren-5-رشکافدار6لوله تراکستومی 44

سیtuoren-30–رش کافدار5/7لوله تراکستومی 45

شصت60اکسل- سوپا–رش 5لوله تراشه بدون کاف 46

شصت60اکسل- سوپا–رش 5لوله تراشه کافدار 47

نهصد900اکسل- سوپا–رش 7لوله تراشه کافدار 48

دویست200اکسل- سوپا–رش 8لوله تراشه کافدار 49

ششصد600اکسل- سوپا–رش 5/7لوله تراشه کافدار 50

سی30فولی کت- WRPدوراه6سوند فولی 51

سی30فولی کت- WRPدوراه8سوند فولی 52



فرم استعالم بهاء
این قسمت توسط پیشنهاد دهنده تکمیل  

می گردد

ردیف
واحد خدمات/ شرح کاال

شمارش
مقدار  به 

عدد
مبلغ جزء به مقدار  به حروف

ریال
مبلغ کل به ریال

ماركسایزنام لوازم
سی30عددفولی کت-WRPدوراه10سوند فولی 53

پنجاه500فولی کت-WRPهدورا16سوند فولی 54

یکصد100فولی کت-WRPدوراه20سوند فولی 55

نهصد و شصت960صفا طب-سالمسانتی قهوه اي10کرپ باند 56

هفتصد و شصت و هشت768صفا طب-سالمسانتی قهوه اي15کرپ باند 57

چهارصد و هشتاد480صفا طب-سالمسانتی قهوه اي20کرپ باند 58

یکصد و پنجاه150هورطب–سوپا 30کاندوم بگ 59

یکصد و پنجاه150کیسه فسد خون60

شش هزار6000سوپا- مهکوسی سی2000کیسه ادرار 61

یک هزار و دویست1200پایاطبکاله جراحی یکبار مصرف62

TORN-FARAکاتتر مونت چرخشی63 -zsp300سیصد

چهارصد400گردن بند فیالدلفیا64

شش هزار6000اکسل- ایزومد-سوپامیکروست65

ماسک یکبار مصرف اکسیژن 66

بزرگسال

FORTUNE-سه هزار3000ناتا

هشتصد800ناتا-FORTUNEماسک یکبار مصرف اکسیژن اطفال67

ر ماسک یکبار مصرف  نبوالیز68
بزرگسال

FORTUNE-دویست200ناتا

پنجاه3FORTUNE-hite care50ماسک الرنژیال 69

پنجاه4FORTUNE-hite care50ماسک الرنژیال 70

پنجاه5FORTUNE-hite care50ماسک الرنژیال 71

بیست20بی بران-اکسل20نیدل اسپانیال 72

هشتصد800بی بران-اکسل22نیدل اسپانیال 73

پنجاه50بی بران-اکسل24نیدل اسپانیال 74

سیصد و شصت360مانیمانی2/3نایف 75

یک هزار و چهارصد و چهل1440سوچرز-کیهان طب-سوپاکتPVDF0/2نخ 76

د و نود و دودو هزار و پانص2592سوچرز-کیهان طب-سوپاکتPVDF0/3نخ 77

پانصد و چهار504سوچرز-کیهان طب-سوپاکتPVDF0/4نخ 78



فرم استعالم بهاء
این قسمت توسط پیشنهاد دهنده تکمیل  

می گردد

ردیف
واحد خدمات/ شرح کاال

شمارش
مقدار  به 

عدد
مبلغ جزء به مقدار  به حروف

ریال
مبلغ کل به ریال

ماركسایزنام لوازم
یک هزار و دویست و 1260عددسوچرز-کیهان طب-سوپاکتPVDF0/5نخ 79

شصت

دویست و شانزده216سوچرز-کیهان طب-سوپاکتPVDF0/6نخ 80

ششصد و چهل و هشت648سوچرز-کیهان طب-سوپایک راندPVDFنخ 81

یکصد و چهل و چهار144سوچرز-کیهان طب-سوپاراندPVDF0نخ 82

یکصد و هشتاد180سوچرز-کیهان طب-سوپاراندPVDF0/3نخ 83

هفتاد و دو72سوچرز-کیهان طب-سوپاراندPVDF0/4نخ 84

سیصد و شصت 360سوچرز-کیهان طب-سوپاراندPVDF0/5نخ 85

هفتصد و بیست720سوچرز-کیهان طب-سوپانخ سیلک صفر راند 86

دویست و شانزده216سوچرز-کیهان طب-سوپاراند0/2نخ سیلک 87

سیصد و شصت360سوچرز-کیهان طب-سوپاراند0/3نخ سیلک 88

سیصد و شصت360سوچرز-کیهان طب-سوپاراند0/4نخ سیلک 89

ششصد و دوازده612سوچرز-کیهان طب-اسوپنخ سیلک  صفر کت90

پانصد و چهار504سوچرز-کیهان طب-سوپانخ سیلک  یک کت91

دویست200سوچرز-کیهان طب-سوپاکت0/2نخ سیلک  92

یکصد100بی بران–اتیکون گرمی5/2بن واکس 93

ار و هشتیک هز1008بی بران–اتیکون 7سیم استرنوم 94

سیصد و شصت360سوچرز-کیهان طب-سوپاکت0/4نخ کرومیک 95

سیصد و شصت360سوچرز-کیهان طب-سوپانخ کرومیک  صفر راند 96

یک هزار و هشت1008سوچرز-کیهان طب-سوپانخ کرومیک  یک راند97

یک هزار و هشت1008سوچرز-کیهان طب-سوپاراند0/2نخ کرومیک 98

هفتاد و دو72بی بران–اتیکون 5×5/7سرجی سل 99

یکصد و بیست120بی بران–اتیکون 10×20سرجی سل 100

پانصد و چهار504سوچرز-کیهان طب-سوپانخ سیلک آزاد صفر101

هارپانصد و چ504سوپا-بی بران–اتیکون نخ ویکریل صفر راند102

نخ ویکریل  یک راند103
هشتصد و بیست و 828سوپا-بی بران–اتیکون 

هشت

یکصد و هشتاد180سوپا-بی بران–اتیکون راند0/2نخ ویکریل 104



فرم استعالم بهاء
این قسمت توسط پیشنهاد دهنده تکمیل  می 

گردد

ردیف
واحد خدمات/ شرح کاال

شمارش
مقدار  به 

دعد
مقدار  به 

حروف
مبلغ جزء به 

ریال
مبلغ کل به ریال

ماركسایزنام لوازم
یکصد و هشتاد180عددسوپا-بی بران–اتیکون راند0/3نخ ویکریل 105

چهل و هشت48سوپا–اتیکون صفر راند10نخ نایلون 106

صتسیصد و ش360سوپا–اتیکون نخ نایلون لوپ یک107

چهل و هشت48بی بران–اتیکون TAPEنخ نایلون 108

دویست و چهل240بی بران–اتیکون راند25سوزن 0/2نخ پرولن 109

دویست و چهل240بی بران–اتیکون 3/9سوزن 0/7نخ پرولن 110

چهارصد400سرمد درمان-سوپا10هموواك 111

ششصد600سرمد درمان-پاسو12هموواك 112

شنت مغزي  مدترونیک فشار 113
متوسط بزرگسال

دو2مدترونیک

شنت مغزي  مدترونیک فشار 114
متوسط اطفال

دو2مدترونیک

دو2فوجیشنت مغزي    فوجی115

پنجاه50بی براناره ژیگلی116

هفتاد و دو72بی بران–اتیکون 26سوزن 0/2نخ اتیباند 117

هفتاد و دو72بی بران–اتیکون کت0/3نخ منوکریل 118

نود و شش96بی بران–اتیکون صفر راندPDSنخ 119

بیست و چهار24بی بران–اتیکون کتPDS0/4نخ 120

دوازده12بی بران–اتیکون راندPDS0/3نخ 121

بیست و چهار24بی بران–اتیکون راندPDS0/4نخ 122

دویستLASER200-فجر شاهدآیوپی ست123

بیست20مدکام- -More-evenکاتتر همودیالیز دائم پرموکت124

یک هزار و پنجاه1050هورطب-سوپاانفوزیون پمپ125

یکصد و هشت108بی بران–اتیکون تاپرکت0/3سیم پیس میکر 126

پانصد500پایا طبپیش بند یکبار مصرف پالستیکی127

LINKETپلیت کوتر بزرگسال 128 –SHUYOU2000دو هزار

چهل و هشت48بی بران–اتیکون پلژت129

دویست200سیم سرنولوزه130



فرم استعالم بهاء
کمیل  می این قسمت توسط پیشنهاد دهنده ت

گردد

ردیف
واحد خدمات/ شرح کاال

شمارش
مقدار  به 

عدد
مقدار  به 

حروف
مبلغ جزء به 

ریال
مبلغ کل به ریال

ماركسایزنام لوازم
یکصد100عددفیلتر بیهوشی آنتی باکتریال131

پنجاه50فیلتر صافی خون لکوسیت132

پنجاه50ترموپالست133

پنج5لیتري20الکل متانول 134

دو هزارBP2000-کاوه–صفا طب سانتی5/7باند سفید 135

دو هزار و هشتصد BP2880-صفا طب–سالم سانتی10باند سوختگی کرپ 136

و هشتاد

یک هزار و نهصد BP1920-صفا طب–سالم سانتی15باند سوختگی کرپ 137

و بیست

پنج هزارJMS-KBM5000چسب  ضد حساسیت138

سیصد300عقابیچسب کاغذي139

چهارصد و هشتاد480چسب اتوکالو140

یکصدHYDEREOY100پگ یکبار مصرف قلبی141

سیصدHYDEREOY300گان جراحی قلب142

رچهار هزا4000سوپاعددي10دستکش نایلونی 143

ده10چامپیونداروي ظهور144

ده10چامپیونداروي ثبوت145

پنجاه50تیافین-ماکت-EVOاکسیژناتور بزرگسال146

یکصد هزار 100000سوپا- سهاسی سی2سرنگ 147

یکصد و پنجاه 150000سوپا- سهاسی سی5سرنگ 148

هزار

یکصد هزار100000ان سرنگهج-پاسوسی سی10سرنگ 149

دو هزار2000اطلس–یزد سرنگ سی سی50سرنگ 150

پانصدKBM500-اکسل18سر سوزن 151

پانصدKBM500-اکسل19سوزن 152

سه هزار و ششصدKBM3600- اکسل-سوپا22سرسوزن 153

نده گالگالن10سودوالیم پودر154

یک هزار1000شیلد چشمی155

پنجاه سريسري50کداك-فوجی-آلفافیلم رادیولوژي156



فرم استعالم بهاء
این قسمت توسط پیشنهاد دهنده تکمیل  می 

گردد

ردیف
واحد خدمات/ شرح کاال

شمارش
مقدار  به 

عدد
مقدار  به 

حروف
مبلغ جزء به 

ریال
مبلغ کل به ریال

ماركسایزم لوازمنا
هشتاد بستهبسته80عددسونیسونی سی تی اسکن14×17فیلم 157

دو هزار کیلوکیلو2000کاوه-مداوا-صفاطبگاز ساده158

شش هزار جفتجفت6000پایاطبکاور کفش159

بیست هزار20000ایزومد–الهام طب کشیماسک حوله اي 160

بیست هزار20000ایزومد–الهام طب بنددارحوله اي ماسک 161

هفتصد700هورطب- سوپا110اکستشن تیوپ 162

-PALL–یوروست آرتریال فیلتر163 DIDKO50پنجاه

-PALL–یوروست هموفیلتر164 DIDKO50پنجاه

EPICدریچه بیولوژیک میترال 165

پنج5سنجودز مختلفیسا

EPICدریچه بیولوژیک آئورت 166

ز مختلفیسا
پنج5سنجود

دریچه مکانیکی آئورت سنجود 167
شماره مختلف

پنج5سنجود

دریچه مکانیکی میترال سنجود  168
شماره مختلف

پنج5سنجود

چهارصدAcker mann400کلیس زرد قلبی169

دو بستهبسته2یران بهداشتاعدديACT50کیت 170

پانصد500وسیکمنیل - کوتلآمپول هیالن171

سیصد و پنجاه350گرمی پودر40شاربن اکتبو 172

دویست200سی تی اسکن200mlسرنگ 173

دویست200سی تی اسکندابل چک والو 174

صدپان500سی تی اسکنسانتی 35رابط 175

سی30تی. وي 176

یک هزار61000تست کالس 177

پنجاه50اتیلن اکساید5تست کالس 178

یکصد100بخارpcdتست 179

پنجاه50اتیلن اکسایدpcdتست 180

یکصد100تست بیولوژیک بخار181

هپنجا50تست بیولوژیک اتیلن اکساید182

یکصد100آمپول بیوکل183

کارشناس تجهیزات پزشکیمدیر بیمارستان امور مالی مرکز

کارپردازمسئول داروخانه

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

مهر و امضاء



: تبصره ا
در صورتی که مجموع قیمتهاي جزء کمتر از قیمت کل به حروف باشد مجموع قیمتهاي جزء اعالم شده 

.محاسبه می گردد

واحد تدارکاتینام و امضاء مسئولمأمور خرید/ نام وامضاء کارپرداز

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

:نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت

:نام شرکت پیشنهاد دهنده قیمت

:متآدرس قیمت پیشنهاد دهنده قی

:تلفن تماس 

:نام و نام خانوادگی 

:امضا


