
 بیمارستان مهر در نظر دارد دو دستگاه هواساز هایژنیک جهت اتاق های عمل به آدرس مشهد،خیابان کوهسنگی،میدان

.الندشت،از طریق مناقصه خریداری نماید  

 میباشد. 2 وپیوست1 پیوست شرح به دستگاه مشخصات جدول

 هواساز: ی مناقصه در شرکت شرایط

 .میگردد کنترل و گیری اندازه خریدار توسط و باشد برداری بهره حین در باید دستگاهها شده اعالم ظرفیت-1

 به تاریخ همان از سال ۰۱ مدت به فنی پشتیبانی و هواساز دستگاه برداری بهره از بعد یکسال تا دستگاهها لوازم کلیه گارانتی-2

  میباشد. فروشنده عهده

 خواهد بردار بهره به صورتجلسه طی دستگاه تحویل.باشد مشخصات و اطالعات چه دفتر و گارانتی کارت دارای میبایستی دستگاه-3

.گردد می شروع زمان همان از گارانتی و بود   

.است فروشنده عهده به اندازی راه و طبقات و پروژه به حمل  4-  

 دستگاه هر نصب محل در الزم گیری اندازه و شده اجراء کانالهای و پروژه سازه و ازمعماری بازدید ، قیمت پیشنهاد ارائه از قبل-5

  است. فروشنده عهده به شده اجراء کانالهای با دستگاهها وهماهنگی دستگاه آن ابعاد جهت

.است فروشنده عهده به نیاز مورد برقی و مکانیکی تاسیسات اجرائ کنترل  6-  

 تشخیص به دارد حق خریدار و است فروشنده عهده به خسارت استعالم مشخصات با دستگاه مغایرت یا عیب هرگونه صورت در-7

.نماید کسر فروشنده مطالبات از و محاسبه را خسارت خود   

 خریدار تشخیص به وارده خسارت و گیرد نمی تعلق فروشنده به آن مبلغ جدول در شده اشاره موارد از کدام هر حذف صورت در-8

.است فروشنده عهده به   

.ماند می باقی خریدار نزد در گارانتی دوره پایان تا قرارداد کل از درصد ۵ مبلغ  9-  

.نماید تحویل خریدار به را آن متعلقات و هواساز دستگاههای قرارداد تاریخ از ماه2 مدت ظرف حداکثر باید می فروشنده  11-  

.گردد می اعالم فروشنده به کتبی صورت به ای نامه طی خریدار توسط اندازی راه زمان  11-  

.باشد می فروشنده عهده به قانونی کسورات کلیه  12-  

 .است الزامی فروش فاکتور ارائه-13

 خریدار به فروشنده توسط باید که میباشد قرارداد درصد11  مبلغ به ضمانت نامه ی بانکی فقره یک تعهدات انجام حسن سپرده-14

 .گردد تحویل

 باشند معادن و صنایع سازمان از مطبوع تهویه زمینه در برداری بهره پروانه دارای باید استعالم در کننده شرکت حقوقی شرکتها-15

.دهند ارائه خریدار به و  

 داشته مغایرت درخواستی مشخصات با شده ارایه فنی مشخصات یا و نباشد برداری بهره پروانه دارای کننده شرکت که درصورتی

.شد خواهد ضبط قضایی و اداری اقدام گونه هر به احتیاج بدون مذکور سپرده باشد   



 مدت به حداکثر تعهدات اجرای از برنده استنکاف صورت در و ماند می باقی خریدار نزد دوم نفر و مناقصه برنده ضمانتنامه-16

.شد خواهد ضبط قضایی و اداری اقدام گونه هر به احتیاج بدون مذکور سپرده مناقصه برنده اعالم از هفته یک   

.است مختار پیشنهادات از یک هر قبول یا رد در بیمارستان  17-  

کل قیمت پیشنهادی جهت شرکت در مناقصهدرصد  11ارائه ی یک فقره چک ضمانتنامه ی بانکی به مبلغ -18  

پرداخت نماید. درصد مبلغ قرارداد را به فروشنده 71خریدار متعهد میشود در قبال دریافت ضمانت نامه بانکی تا سقف -19  

 ارسالی شرکت ها به شرح ذیل میباشد: مشخصات پاکت های

 پاکت الف: حاوی چک ضمانت نامه ی بانکی-1

 پاکت ب:حاوی جدول پیشنهاد قیمت به شرح جدول ذیل:-2

 
 ردیف

 
 شرح

 
 مقدار

 
 واحد

 
 (لایر)واحد قیمت

 
 (لایر)واحد قیمت

 

1 
 

 طبق مشخصات پیوست یک  11511cfmدستگاه هواساز 
 

1 
 

 دستگاه
  

 
2 

 
 دو پیوست مشخصات طبق cfm  5000 هواساز دستگاه

 
1 

 
 دستگاه

  

 
 جمع مبلغ کاال

 

 
 مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

 

 
 جمع کل با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 رزومه شرکت و مدارک آخرین تغییرات شرکتپاکت ج: حاوی -3

 حتما بر روی پاکت ها،پاکت الف،پاکت ب و پاکت ج قید شود.

 

 مورخه ۴۱ ساعت تا اوراق شرکت در مناقصه شامل ضمانتنامه ی بانکی،پیشنهاد قیمت،مدارک شرکت را میتوانند متقاضیان

جهت دریافت اطالعات بیشترمیتوانید  در ساعات اداری با شماره  رستان تحویل نمایند.  به دفتر امور مالی بیما 11/11/99

. بود خواهد مناقصه برنده عهده بر آگهی هزینه است ذکر به الزمتماس حاصل فرمایید.،دفتر فنی 01131013151  

 


