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گاه علوم زپشكي و   خدمات بهداشتي و خدماتدانش

 ردماني استان آرذبايجانغربي

 شبكه بهداشت و ردمان چایپاره

 شوفاز بیمارستان امام خمینی)ره(چایپاره خرید لوله واتصاالتفرم  استعالم  

 

............. با مطالعه و بررسی .............مدیرعامل شركت............. .......... به شماره شناسنامه ................................ فرزند ............اینجانب .....

 اعالم می دارم.به شرح زیربرای  رااستعالم وآگاهی كامل قیمت پیشنهادی خود شرایط قیق د

 خرید لوله واتصاالت  با مارک سپاهان پیوست برگ دومشرایط : 

 توسط پیشنهاددهنده مهروامضا گردد.فرم پیوستی قانون منع مداخله کارکنان دولت حتما  تذكر :

 تنظیم شده است که به عنوان یک برگ واحد محسوب می شوند. بند یازده و:این استعالم در دوبرگ 

 توسط پيشنهاد دهنده الزامي مي باشد در غير اينصورت استعالم ارائه شده پذيرفته نخواهد شد. بدون ابهام و خط خوردگينوشتن قيمت  -1

 داراي اختيار تام مي باشد. اتدر رد يا قبول پيشنهادهداشت و درمان چايپاره بشبکه  -2

و قيد گردد  و نام مدير شرکت يا فروشگاه پيشنهاد دهنده  يا فروشگاه  شرکتوشماره تلفن وآدرسنام روي پاکت ها حتماً توجه توجه  -3

 .تحويل گردد ميدان انقالب قره ضياالدين واقع در شبکه بهداشتحراست  به صبح13ساعت30/10/1399تاتاریخحداکثر 

 .بايستي در فرم استعالم نوشته شودپيشنهادي  قيمت  -4

 فوق به بعد به شبکه بهداشت ارسال شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.وزمان که ازتاريخ به پاکت هاي  -5

 ارائه کپي اساس نامه  شرکت ،يا پروانه کسب  برنده استعالم الزامي مي باشد. -6

 کتبي شماره حساب جهت واريز وجه استعال م بايد طبق نامه ودرج شماره شبا در نامه به نام شرکت يا صاحب مغازه باشد. ارسال -7

 شد. دتوسط کارشناس فني دانشگاه پرداخت خواه پرداخت کل مبلغ استعال م  بعد ازتحويل لوازم وتاييد -8

 توسط برنده استعالم  در فاکتور فروشنده درج گردد. ي ارزش افزودهمبلغ ارزش افزوده در صورت داشتن گواه -9

 تمام فرم هاي استعالم مهر وامضا گردد. -10

 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد. 25این استعالم بر اساس نیاز در زمان اجرا می تواند -11

 

 :قادر جامکی:کارپرداز                                                          فروشنده

 

 مهندس کاظمی09144633461شماره تماس مسئول فنی بیمارستان:                                  
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 جمع)ریال( فی )ریال( تعداد شرح کاال ردیف

   شاخه 30 لوله گاز یک اینچ مارک سپاهان 1

   شاخه 15 لوله گازدو اینچ مارک سپاهان 2

   شاخه30 لوله گاز یک دوم  اینچ مارک سپاهان 3

   شاخه30 لوله گاز سه چهارم اینچ مارک سپاهان 4

   شاخه 30 لوله گاز یک ویک چهارم اینچ مارک سپاهان 5

   شاخه20 لوله گازیک ویک دوم اینچ مارک سپاهان 6

   عدد80 زانو لوله گاز یک اینچ مارک سپاهان 7

   عدد30 زانولوله گازدو اینچ مارک سپاهان  8

   عدد80 گاز یک دوم  اینچ مارک سپاهان زانولوله 9

   عدد80 زانولوله گاز سه چهارم اینچ مارک سپاهان 10

   عدد80 زانولوله گاز یک ویک چهارم اینچ مارک سپاهان 11

   عدد30 زانولوله گازیک ویک دوم اینچ مارک سپاهان 12

   عدد40 سه راه لوله گاز یک اینچ مارک سپاهان 13

   عدد20 لوله گازدو اینچ مارک سپاهانسه راه  14

   عدد30 سه راه لوله گاز یک دوم  اینچ مارک سپاهان 15

   عدد30 سه راه لوله گاز سه چهارم اینچ مارک سپاهان 16

   عدد40 سه راه لوله گاز یک ویک چهارم اینچ مارک سپاهان 17

   عدد20 سه راه لوله گازیک ویک دوم اینچ مارک سپاهان 18

   عدد100 بست زرد وپایه دار یک  اینچ 19

   عدد50 بست زرد وپایه دار دو اینچ 20

   عدد100 بست زرد وپایه دار یک دوم اینچ 21

   عدد100 بست زرد وپایه دارسه چهارم اینچ 21

   عدد50 بست زرد وپایه دار یک ویک چهارم اینچ 23

   عدد50 بست زرد وپایه دار  یک ویک دوم اینچ 24

   عدد15 دوم اینچیک  سر دنده یک  25

   عدد60 سردنده  یک دوم اینچ 26

   عدد60 سردنده سه چهارم 27

   عدد15 اینچ دوسر دنده  28

   عدد20 سر دنده یک اینچ 29

   عدد20 سر دنده یک ویک چهارم اینچ 30

   عدد4 شیر فلکه شوفاژی یک اینچ 31

   عدد2 اینچشیر فلکه شوفاژی دو  32

   عدد4 شیر فلکه شوفاژی یک ویک چهارم اینچ 33

   عدد2 شیر فلکه شوفاژی یک ویک دوم اینچ 34

   حلقه50 نوار قیری 35

   کیلو 6 رنگ روغنی سفید 36

   عدد50 یک اینچ بست دوپایه 37

   عدد50 دواینچ بست دوپایه 38

   عدد50 یک دو اینچ بست دوپایه 39

   عدد50 دوپایه سه چهارم اینچبست  40

   عدد50 بست دوپایه یک ویک دوم اینچ 41

   عدد50 بست دوپایه یک ویک چهارم اینچ 42

   حلقه200 نوار تفلون 43

  :جمع کل)ریال( به حروف
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تعهد پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت و ...در معامالت " 

 "  22/10/1377دولتی مورخه 

 

 قانون در مذکور ممنوعیت مشمول که مینماید تائید بدینوسیله ورقه این ذیل امضاء با پیشنهاددهنده این

 این خالف چنانچه و نمیباشد 1337 ماه دي مصوب دولتی معامالت در دولت کارمندان مداخله منع

 اعالم مردود را فوق استعالم براي شده ارائه پیشنهاد که دارد حق گزار استعالم ، برسد ثبات با موضوع

 .نماید

 و شود داده تشخیص فوق استعالم برندة پیشنهاددهنده این هرگاه که میگردد تائید و قبول همچنین

 یا برسد اثبات به پیمان مدت خالل در فوق اظهارات خالف و نماید امضاء را مربوطه پیمان پیمانکار بعنوان

 و نماید ذینفع و سهیم پیمان این در هستند فوق قانون در مذکور ممنوعیت مشمول که را افرادي چنانچه

 خسارات و فسخ را قرارداد که داشت خواهد گزارحق استعالم کند محول آنها به را کار از قسمتی یا

 به وارده خسارات میزان تعیین .نماید اخذ او اموال از را کار اجراي تأخیر و پیمان فسخ اثر در وارده

 بدلیل پیمان اجراي حین در چنانچه میشود متعهد پیشنهاددهنده این .باشد -گزارمی استعالم تشخیص

 استعالم اطالع به بالفاصله را مراتب گردد مزبور قانون مشمول دولت دستگاه در انتصابات یا و تغییرات

 فوق مراتب پیشنهاددهنده این چنانچه است بدیهی شود داده خاتمه پیمان به مقررات طبق تا گزاربرساند

 یا و پیمان فسخ از ناشی خسارات و نموده فسخ را پیمان دارد گزارحقاستعالم  نرساند اطالع به بالفاصله را

 این مضافاً .نمود خواهد وصول پیشنهاددهنده این اموال از خود تشخیص به بنا نیز را کار اجراي در تأخیر

 صورت در و دارد کامل آگاهی فوق قانون از متخلفین مجازاتهاي بر که میدارد اعالم دهنده پیشنهاد

 .میباشد مربوطه مجازاتهاي مستحق تخلف

 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

 مهر و امضاء مجاز :

تاریخ :
 

 «ب  » پیوست


