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 : استؼالم بُا

ايوت مؼ 12141/75/111 مجًس شمارٌ بزابز بیمارستان شُیس آیت الٍ مسوی شُزستان ذزم آباز زر وظز زارز

 جاومایی اوجام شسٌاکسیژن ساس طبق اجزای سیز ساذت زستگاٌ  محتزم تًسؼٍ مسیزیت يمىابغ زاوشگاٌ ،

بٍ ()مىاقصٍ استؼالم بُاءمشرصات مىسرج زر شزایط اذتصاصی اس طزیق  بارا  بیمارستان شُیس آیت الٍ مسوی

لذا اس اشراص ياجس شزایط زػًت می شًز با تًجٍ بٍ مته ایه آگُی ي سایز اشراص صالحیتسار ياگذار ومایس ؛ 

 ي ارائٍ پیشىُازات ذًز اقسام ومایىس. استؼالم بُاءاسىاز ، وسبت بٍ شزکت زر 

 : استؼالم بُاءوحًٌ زریافت اسىاز 

می تًاوىس بٍ طزیق سیز  05/27/75لغایت   02/27/75اس تارید  استؼالم بُاءمتقاضیان ػشیش جُت زریافت اسىاز 

 اقسام ومایىس :

بز ريی کاغذَای  استؼالم بُاءي زریافت ي چاپ ايراق ( www.lums.ac.ir :بٍ سایت زاوشگاٌ )بٍ وشاویمزاجؼٍ 

A4 . تكزي 

 وحًٌ ارائٍ پیشىُازات :

 27 / 05شىبٍ سٍلغایت پایان يقت ازاری ريس 02/27/75زر مُلت سماوی  استؼالم بُاءپیشىُازات ي سایز اسىاز 

 تحًیل زَىس. بیمارستان شُیس آیت الٍ مسویياحس حزاست بٍ  75/

یابان ذیزآباز  بیمارستان شُیس آیت الٍ ذ -: ذزم آبازالٍ مسویبیمارستان شُیس آیت  )وشاوی ياحس حزاست

 (حًسٌ ریاست مسوی

 میبایست تًسط متقاضی ، مُُز ي امضاء شًز . استؼالم بُاء : تمامی اسىاز 1وكتٍ 

سایت زاوشگاٌ ػلًم : السم است متقاضیان ػشیش ، تا ريس آذز مُلت فًق جُت اطالع اس آذزیه تغییزات ، بٍ  0وكتٍ 

 مزاجؼٍ ومایىس . ششكی لزستانپ

 : متقاضیان گزامی پیشىُازات ذًز را زر بزابز اذذ رسیس بٍ ياحس حزاست  تحًیل می ومایىس . 1وكتٍ 

 سمان ي مكان افتتاح پاکات زریافتی :

می باشس ،  11ساػت :  -06/27/75مًرخ  شىبٍ  چُارسمان پیش بیىی شسٌ جُت افتتاح پیشىُازات ، ابتسائاً ريس

 .لیكه ایه سمان ممكه است تغییز یابس 

 . مكان : زفتز ریاست بیمارستان طبقٍ زيم
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 :استؼالم بُاء مًضًع

 ثیوبسستبى. دستگبُ اًسیژى سبص طجن جبًوبیی اًجبم ضذُاجزای سیز ساذت 

  ضشایط:

 .پیَست هطبثن ًوطِ ثیوبسستبى هذًیاجزای سیز ساذت زستگاٌ اکسیژن ساس  - 1

 .دس ثیوبسستبى هستوش ضَداجزای سیز ساذت زستگاٌ اکسیژن ساس هَسد ًظش ثبیذ جْت  پیوبًٌبس – 0

پیوبًٌبس ثبیستی اص ًیشٍی ًبس ثب تَاًبئی ٍ هْبست الصم استلبدُ ًٌذ ، هیضاى تَاًبیی ٍ هْبست اكشاد ثبیذ ثِ تبییذ ًبظش  – 1

 سسیذُ ثبضذ

  ًوبیذ. هَضَع پیوبى سا تحَیل ثیوبسستبىًلیِ  هبُیي پیوبًٌبس هَظق است ظشف هذت  -2

پیوبًٌبس هی ثبیست ثشًبهِ ًبسی خَد سا ثش اسبس ثشًبهِ اثالؽ ضذُ اص سَی ًبسكشهب تٌظین ًوبیذ ٍ ّوچٌیي هَظق است -3

 دس هجبل ًبسّبی اًجبم ضذُ گضاسش ًبس تْیِ ٍ ثِ صَست ّلتگی دس اختیبس ًبسكشهب هشاسدّذ

دسصذ هجلؾ هشاسداد ثِ ػٌَاى  12اطویٌبى اص اًجبم تؼْذات اص سَی پیوبًٌبس ، الصم است دس صهبى ػوذ هشاسداد ثِ هٌظَس -0
 تضویي ثِ ًبسكشهب تسلین ضَد.

هی ثبضذًِ ثحسبة ضوبسُ )ضصت هیلیَى سیبل ( سیبل222/222/42هجلؾ :  استؼالم بُاءتضمیه شزکت زر -5

هشاس هی  الق پیطٌْبدیدس پبًت ٍاسیض ٍ اصل كیص ثیوبسستبى ضْیذ هذًی  سپشدُ ثٌبم ی ثبًي هل 2111137014222
 . گیشد

 محتًیات پاکت َای پیشىُازی: –6
 : پبًت )الق( : 1 –3

 سجَع ضَد .(«ساٌّوبی ضشًت دس هٌبهصِ 5ثٌذ »تضویي ضشًت دس هٌبهصِ )جْت تَضیح ثِ 
 : پبًت )ة( : 0 – 6

 صیش ثبضذ :پبًت )ة( ثبیذ هحتَی هذاسى ٍ اطالػبت 
 هُْش ٍ اهضبء ضَد . پیوبًٌبسحبضش ًِ هیجبیست توبهی صلحبت آى تَسط  استؼالم ثْبء اسٌبد– 1
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 ثبضذ .پیوبًٌبس هی ( ًِ ضبهل هطخصبت استؼالم ثْبءتٌویل كشم )پیَست( )هٌذسج دس اسٌبد – 0
 -تصَیش اسبسٌبهِ ضشًت  –هذاسى احشاص َّیت ضبهل :ًپی ضٌبسٌبهِ یب ًبست هلی هذیشػبهل ٍ اػضبء ّیأت هذیشُ  – 1

الصم ثِ رًش است ًِ هَضَع كؼبلیت تصَیش سٍصًبهِ سسوی ًطَس حبٍی آگْی تأسیس ٍ آخشیي تـییشات )یب تصویوبت(. )
 ضشًت ثبیذ هطبثن ثب هَضَع هٌبهصِ حبضش ثبضذ.(

 : پبًت )ج( :  1 – 6
 پیطٌْبد هیوت طجن جذٍل اسائِ ضذُ )هیوت ّب ثِ ػذد ٍ حشٍف رًش گشدد( .

 ًوی تَاًٌذ ثیص اص یي پیطٌْبد هیوت اسائِ ًوبیٌذ . استؼالم ثْبءًٌتِ : ضشًت ًٌٌذگبى دس 
هی ثبضذ ٍ ًبسكشهب ساسب  خسبست ثِ اهٌبًبت ثیوبسستبى ، پیوبًٌبس هسئَل ججشاى خسبست ثشاثش ثب ًظش ًبسضٌبس دس صَست -7

 ٍضؼیت ًبسًشد ًسش ًوبیذ.هی تَاًذ اص تضویي ٍ یب صَست 
 سا ثِ خبسج اص ثیوبسستبى ًذاسد. ٍسیلِ ایپیوبًٌبس حن خشٍج ّیچگًَِ -12
 پیوبًٌبس هی ثبضذ.      ثِ ػْذُ ٍ هبلیبت ٍؿیشُ...( ثیوِ)اػن اص ًلیِ ًسَسات هبًًَی  – 11
 یي اص استؼالم ّب ، هختبس است.     دس سد یب پزیشش ّش ثیوبسستبى –10
 دسصذ ، اختیبس تبم داسد . 03ًسجت ثِ اكضایص یب ًبّص هوذاس هَضَع هشاسداد ثِ هیضاى  ثیوبسستبى – 11 

ى ساجغ ثِ هٌغ هذاخلِ ٍصسا ًٍوبیٌذگبى هجلسیي ًٍبسهٌذا»پیوبًٌبس اهشاس هی ًوبیذ هطوَل هوٌَػیت هَضَع هبًَى   - 12

، ًوی ثبضذ ؛ دس صَست اثجبت هوٌَػیت پیوبًٌبس اص ٍسٍد ثِ « 1115دٍلت دس هؼبهالت دٍلتی ًٍطَسی هصَة دیوبُ 

هؼبهالت دٍلتی ، ًبسكشهب داسای حن كسخ است ٍ خَاّذ تَاًست خسبسات خَد سا اص تضویٌبت یب هطبلجبت پیوبًٌبس ججشاى 

 ًوبیذ .

 پیوبًٌبس حن ٍاگزاسی اهَس سا ، جضئبً یب ًالً ثِ ؿیش ًذاسد .  - 13

ًبسكشهب هجبص است دس صَست ایشاد ّشگًَِ خسبست تَسط پیوبًٌبس ، ثِ هیضاى خسبست ٍاسدُ ، اص هحل تضمویٌبت ٍی    - 14

 ًسش ٍ ثِ ًلغ خَد ضجط ًوبیذ.

 د ًظش ًبسكشهب تْیِ ٍ تحَیل ًوبیذ .پیوبًٌبس هتؼْذ است هَضَع هشاسداد سا هطبثن هطخصبت هَس  - 15

   .، اطالع ًبهل داضتِ ٍ داسد حجن ًبسپیوبًٌبس اهشاس هی ًوبیذ اص هوتضیبت   - 16

ًبسكشهب ّیچ ًَع هسئَلیتی دس ثشاثش ًبسًٌبى پیوبًٌبس ًخَاّذ داضت ٍ هسئَلیت پشداخت حوَم ًبسًٌبى )اػن اص :   - 17

 خَاّذ ثَد .ثیوِ ٍ...( ثش ػْذُ پیوبًٌبس -دستوضد

 ًبظش هشاسداد ، هی ثبضذ .پیوبًٌبس هَظق ثِ ّوٌبسی ثب  - 02

 پیوبًٌبس هَظق ثِ سػبیت ًظبم ّبی جبسی دستگبُ ٍاگزاسًٌٌذُ )ًبسكشهب( ، حلظ اسشاس ٍ ًٌبت ایوٌی هی ثبضذ .  - 01
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ّشگًَِ تـییش دس ٍضؼیت ضشًت طشف هشاسداد )پیوبًٌبس( تب اتوبم هشاسداد هیجبیست كَساً ٍ ثِ صمَست ًتجمی ثمِ اطمالع      - 00

 ًبسكشهب ثشسذ .

ِ سٍصپس اص تٌویل كشم حبضش ، آى سا تب پبیبى ٍهمت اداسی   ضشًت ًٌٌذگبىالصم است  -01 ،  05/27/75ضمٌجِ همَس     سم

 ثیوبسستبى ًوبیٌذ. ٍاحذ حشاستتحَیل 

 خیبثبى خیشآثبد پبئیي تش اص ثیوبسستبى دسهبًگبُ تخصصی طجوِ دٍم(ًطبًی ثیوبسستبى)خشم آثبد هیذاى اهبم حسیي 
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 برگه پیشنهاد قیمت: 

 

ثمِ   قیمت پیشنهادی )ریال( ًَع ًبس                         سدیق
 ػذد

 هیوت پیطٌْبدی )سیبل ( ثِ حشٍف 

تخشیت سٌگ ًق ٍ خبًجشداسی ٍ حول ًخبلمِ ثمِ خمبسج اص     1
 هتش هٌؼت  03هحَطِ ثیوبسستبى 

  

0  

تْیِ ٍ اجشای سٌگ ًق ٍ ثذًِ اص ًمَع ییٌمی سملیذ    
 هتش هشثغ 022

  

   تْیِ ٍ اجشای دسة كلضی طجن ًوطِ 1

   تْیِ ٍ اجشای ًبًبل ًطی طجن ًوطِ 2

 03*03ٍ اجشای سٌَی ثتٌی ٍ اجمشای ضمجٌِ    تْیِ 3
 طجن ًوطِ 12ثب آسهبتَس ًوشُ 

  

   تْیِ ٍ اجشای لَلِ ًطی كبضالة طجن ًوطِ 4

متنر ونول بنه     044اینن    2تهیه و اجرای لوله مسی با قطر  5

همراه اتصاالت و یراق آالت از جمله )بوشن ، سه راهنی ، زاونو   

 عدد 04 به تعداد،مهره و ماسوره و تبدیل ( مجموعا ًٌ 

  

   تْیِ ٍ اجشای لَلِ ًطی كبضالة طجن ًوطِ 6

   تْیِ ٍ اجشای تبثلَ ثشم ٍ ثشم ًطی طجن ًوطِ 7

تْیِ ٍ اجشای لَلِ ًطی آة ثب لَلِ پٌج الیِ ًیَپبیم    12
 هتش 22
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   ػذد 1تْیِ ٍ ًصت سٍضَیی ثِ ّوشاُ ضیش آالت  11

   هتش هشثغ 132تْیِ ٍ اجشای پالستش سیوبى سیبُ  10

تخشیت دیمَاس ٍ حومل ًخبلمِ ثمِ ثیمشٍى اص هحَطمِ        11
 هتش هشثغ 02ثیوبسستبى 

  

   هتش هشثغ 122تْیِ ٍ اجشای سًگ سٍؿٌی  12

 14222تْیِ ٍ ًصت ًَلش گبصی تمي ًمبسُ )هجمشد(    13
 دستگبُ 0ثشًذ هؼتجش تؼذاد

  

   جوغ ًل هجلؾ پیطٌْبدی 14

 
 

 

 
 
 

 هبلیبت ثش اسصش اكضٍدُ اػالم هی ضَد.یوت كَم ثذٍى هالحظِ ه
 
 

 ًبم ًٍبم خبًَادگی هْش ٍاهضبء پیوبًٌبس ثب رًش ًطبًی دهین ٍ تللي:
 

 

 هْش ٍ اهضبء ضشًت:                                                                                       
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