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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121ًوابر:  2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

 :صٍقمىاآگُی 

 زاضٍی هَضز ًیبظ ًسجت ثِ ذطیس، زاضز ثب تَجِ ثِ هجَظ ّبی غبزضُ زاًطگبُ ػلَم پعضٌی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی استبى لطستبى زض ًظط

 هٌبهػِ ػوَهی اظعطین  اظ ظیطثب ضطایظ  ضا هغبثن هطرػبت كٌی اضائِ ضسُ زض اسٌبز هٌبهػِ ضازضهبًی ضْطستبًْبی تبثؼِ ثْساضتی  هطاًع

زػَت هی ضَز ثب تَجِ ثِ هتي ایي آگْی ٍ سبیط اسٌبز ، ًسجت ثِ ضطًت  اضربظ غالحیتساضلصا اظ ؛  ذطیساضی ًوبیسٍاجس ضطایظ اضربظ 

  .زض هٌبهػِ ٍ اضائِ پیطٌْبزات ذَز اهسام ًوبیٌس

     دريافت اسىاد مىاقصٍ :وحًٌ 

 هی تَاًٌس ثِ عطین ظیط اهسام ًوبیٌس : 04/07/97لـبیت  02/07/97تبضیدهتوبضیبى ػعیع جْت زضیبكت اسٌبز هٌبهػِ اظ 

 تي ضٍ . A4( ، ٍ زضیبكت ٍ چبح اٍضام هٌبهػِ ثط ضٍی ًبؿصّبی : www.lums.ac.irهطاجؼِ ثِ سبیت زاًطگبُ )ثِ ًطبًی

 پيشىُادات :وحًٌ ارائٍ 

 ٍاحس حطاست( ثِ 15)سبػت 14/07/97ضٌجِلـبیت پبیبى ٍهت ازاضی ضٍظ 04/07/97سبیط اسٌبز هٌبهػِ زض هْلت ظهبًیپیطٌْبزات ٍ 

 زاًطگبُ تحَیل زازُ هی ضَز . 

 (سَمعجوِ -ضیبستٍاحس–2سبذتوبى ضوبضُ  –: ستبز هطًعی زاًطگبُ ػلَم پعضٌی استبى لطستبى ٍاحس حطاست)ًطبًی 

 : اسٌبز هٌبهػِ ثبیس تَسظ هتوبضی ، هْط ٍ اهضبء ضَز .  1ًٌتِ 

 : الظم است هتوبضیبى ػعیع ، تب ضٍظ آذط هْلت كَم جْت اعالع اظ آذطیي تـییطات ، ثِ سبیت زاًطگبُ هطاجؼِ ًوبیٌس . 2ًٌتِ 

 زمان ي مكان افتتاح پاكات دريافتی :

هی ثبضس ، لیٌي ایي ظهبى هوٌي است  10سبػت : 15/07/97هَضخ ضٌجِ یياثتسائبً ضٍظظهبى پیص ثیٌی ضسُ جْت اكتتبح پیطٌْبزات ، 

 .تـییط یبثس 

 - 2عجوِ  –1سبذتوبى ضوبضُ  –هٌبى : سبلي جلسبت هؼبًٍت تَسؼِ زاًطگبُ ثِ ًطبًی : ستبز زاًطگبُ ػلَم پعضٌی استبى لطستبى 

 هؼبًٍت تَسؼِ هسیطیت ٍ هٌبثغ .
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121ًوابر:  2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

 : مىاقصٍراَىمای شركت در 

 تعاریف : – 4

 ٍاغگبى ثِ ًبض ثطزُ ضسُ زض ایي هٌبهػِ ، ثِ ضطح شیل تؼطیق هی گطزًس :

 الق ( هٌبهػِ گعاض )یب ًبضكطهب( : زاًطگبُ ػلَم پعضٌی استبى لطستبى ًِ ایي هٌبهػِ ضا ثطگعاض هی ًٌس .

 هی ًٌس .ة ( هٌبهػِ گط : ضرع حوَهی ًِ اسٌبز هٌبهػِ ضا زضیبكت ٍ زض هٌبهػِ ضطًت 

 ج ( پیوبًٌبض )یب كطٍضٌسُ( : ثطًسُ هٌبهػِ ٍ هتؼْس ثِ اًجبم هَضَع هٌبهػِ ٍ هطاضزاز .

 كطم پیطٌْبز هیوت ٍ سبیط اٍضام پیَست .... –عطح هطاضزاز  –ضطایظ اذتػبغی  –ز ( اسٌبز هٌبهػِ : هتطٌل اظ ضطایظ ػوَهی 

 است .« ضٌی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی ًطَضًطگبُ ّب ٍ زاًطٌسُ ّبی ػلَم پعآییي ًبهِ هبلی ٍ هؼبهالتی زا»ُ ( آییي ًبهِ : هٌظَض 

 . یي هطحلِ ایػوَهی ًَع هٌاقصِ : – 2

 . زاضٍذطیس هَضَع هٌاقصِ : –2

 ًحَُ دریافت اسٌاد هٌاقصِ : - 4

 04/07/97لـبیت  02/07/97ظهبى :

 . یب سبیت هلی هٌبهػبتwww.lums.ac.irاظ عطین هطاجؼِ ثِ سبیت زاًطگبُ ثِ ًطبًی : 

 زهاى ٍ هکاى ارائِ پیشٌْادات : – 5

  14/07/97لـبیت 04/07/97ظهبى :

 .ستبز زاًطگبُ  ٍاحس حطاستهٌبى : 

 زهاى ٍ هکاى افتتاح پاکات : - 6

 15/07/97ظهبى : هَضخ 

هؼبٍى تَسؼِ هسیطیت ٍ هٌبثغ یب  –ٍ هٌبثغ زاًطگبُ ثب حضَض : ضئیس زاًطگبُ یب ًوبیٌسُ ٍی  هسیطیتهٌبى : سبلي جلسبت هؼبًٍت تَسؼِ 

هسیط اهَض هبلی یب ًوبیٌسُ ٍی ٍ زض غَضت لعٍم سبیط هسئَلیي شیطثظ اًجبم ذَاّس پصیطكت ؛ هٌبهػِ گطاى ًیع زض غَضت  –ًوبیٌسُ ٍی 

توبیل ٍ زض حس گٌجبیص سبلي ٍثب هَاكوت ًویسیَى هٌبهػبت هی تَاًٌس زض جلسِ اكتتبح پیطٌْبزّب ضطًت ًوبیٌس . ٍجَز ایي ثٌس  ، ثِ 

 بى اكتتبح پبًبت پیطٌْبزی هیجبضس ثسٍى ایٌٌِ ًیبظی ثِ اضسبل زػَتٌبهِ ثبضس .هٌعلِ اثالؽ ضسوی ظهبى ٍ هٌ

 

 

http://www.lums.ac.ir/
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121ًوابر:  2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

 هبلغ ، ًَع ٍ چگًَگی ارائِ تضویي شرکت در هٌاقصِ )ٍجِ التسام( :– 7

ریال هی 111/211ّسیٌِ خرید اسٌاد هٌالصِ هبلغ ٍكیص ٍاضیعیضیبل(  سی هیلیَى ًْػسضیبل )000/000/930الق ( هجلؾ تضویي : 

سیبا باًک هلی بٌام درآهدّای اختصاصی داًطگاُ ٍاریس ٍاصل فیص آى را در 2478254914112 باضد کِ بِ حساب ضوارُ

 پاکت الف لرار دٌّد

 ًَع ٍ چگًَگی اضائِ آى :ة ( 

ٌی استبى ثِ ًبم زاًطگبُ ػلَم پعض )سیجب(ضؼجِ هلی ثبًي 0110901516007هجلؾ كَم ثِ زٍ غَضت ،ٍاضیع ٍجِ ًوس ثِ حسبة ضوبضُ 

ًساهتػبزی - 760170000000110901516007irضوبضُ ضجب:اضائِ ضوبًتٌبهِ ثبًٌی هؼتجط ، تأهیي هی گطزز .  یالطستبى 

 41119995895زاًطگبُ:

 6813833946ًسپستی:– 14000282251ضٌبسِ هلی :

ضطًت هٌبهػِ گط ثِ ػٌَاى یي ضرػیت كیص ٍاضیعی یب ضوبًتٌبهِ ثبًٌی ، هی ثبیست ًبم « ًبم پطزاذت ًٌٌسُ»ًٌتِ : زض هسوت 

 حوَهی هیس ضَز .

الظم است ًلیِ پیطٌْبزات ٍ اسٌبز هٌبهػِ زض سِ پبًت هجعا )ًِ ّوگی آًْب ًْبیتبً زض یي پبًت گصاضتِ هی ضًَس( تٌظین ٍ ثِ غَضت 

 الى ٍ هْط ضسُ اضائِ گطزًس .

 ًحَُ تٌظین پاکات : – 8

 )ج( هطرع ضًَس . –)ة(  –: ّطیي اظ پبًت ّب ثبیس ثط حست هَضز ، زهیوبً ٍ ثب حطٍف ثعضٍ ثِ غَضت )الق(  1 – 8

 ًبم ، ضوبضُ توبس ٍ آزضس هٌبهػِ گط ٍ ًبم زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثط ضٍی پبًت ّب العاهی است . –: زضج ًبم هَضَع هٌبهػِ  2 – 8

 ٍ الى ٍ هْط ضسُ هطاض زازُ ضًَس .  : ّوِ پبًت ّب ثبیس زض للبف هٌبست 3 – 8

 هحتَیات پاکت ّای پیشٌْادی: – 9

 : پبًت )الق( : 1 – 9

ثِ حسبة ضیبل( ًْػس ٍ ثیست ٍ ضص  هیلیَى ٍ سیػس ٍ پٌجبُ ٍ ّطت ضیبل )000/358/926 هجلؾ  كیص ٍاضیعی یب ضوبًتٌبهِ ثبًٌی ثِ

ّسیٌِ خرید ٍ ثِ ًبم زاًطگبُ ػلَم پعضٌی استبى لطستبى ثبثت تضویي ضطًت زض هٌبهػِ )ٍجِ التعام( یثبًي هل0110901516007ضوبضُ

سیبا باًک هلی بٌام درآهدّای اختصاصی 2478254914112 ریال هی باضد کِ بِ حساب ضوار111/211ُاسٌاد هٌالصِ هبلغ 

 داًطگاُ ٍاریس ٍاصل فیص آى را در پاکت الف لرار دٌّد
 ًت )ة( :: پب 2 – 9

 پبًت )ة( ثبیس هحتَی هساضى ٍ اعالػبت ظیط ثبضس ٍ زض ّیچ یي اظ اسٌبز ایي پبًت ًجبیس اضبضُ ای ثِ هیوت پیطٌْبزی ضَز .

 تػَیط اسٌبز هٌبهػِ ًِ توبهی غلحبت آى هوَْض ثِ هْط ضطًت ٍ هوضی ثِ اهضبء هجبظ هٌبهػِ گط ثبضس . – 1
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121ًوابر:  2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

ضوبضُ تللي ٍ ... ًِ الظم است زض كطم پیص ثیٌی ضسُ  –ضوبضُ اهتػبزی  –ًس پستی  –س آزض –هطرػبت هٌبهػِ گط ضبهل : ًبم  – 2

 زضج ضَز .  1ضوبضُ 

 س.اجطایی ٍ ًسبًی ًِ حن اهضب زاضً هسیطاى –ًپی ًبضت هلی اػضبء ّیأت هسیطُ  – 3

تجػطُ:پس اظ اػالم ثطًسگبى ،ثطًسُ هٌبهػِ هٌلق است ثِ تػسین اهضبء ذَز ًعز یٌی اظ زكبتط اسٌبز ضسوی ًطَض ًٍیع تبییس توبهی هساضى 

_دفاتر اسناد رسمی_اداره کارو...(می باشد،ودرغیر اینصورت دانشگاه كَم اظ هطاجغ غالحیتساض)ّوچَى ازاضُ ثجت ضطًتْب 

 .انکار خواىد بودمجاز بو ضبط تضمینات پیم

 ثبضسهطتجظ  هٌبهػِثب هَضَع  تػَیط اسبسٌبهِ ضطًت ًِ ثبیستی – 4

 ضطًت ًِ زاضای اػتجبضثبضس . )یب تػویوبت( تػَیط ضٍظًبهِ ضسوی ًطَض حبٍی آگْی تأسیس ٍ آذطیي تـییطات – 5

 : پبًت )ج( :  3 – 9

 گطزز( پیطٌْبز هیوت عجن جسٍل اضائِ ضسُ )هیوت ّب ثِ ػسز ٍ حطٍف شًط

 سایر ًکات : – 41

 ضسیس زضیبكت زاضًس. حطاستٍاحس هٌبهػِ گطاى الظم است پس اظ تحَیل اسٌبز هٌبهػِ ، اظ ( ًكتِ هْن):  1 – 10

: اسٌبز ٍ هساضى اضائِ ضسُ زض پبًت )الق( ٍ )ة( ًجبیس ثِ ّیچ ػٌَاى حبٍی هیوت پیطٌْبزی ثبضس ؛ زض غَضت اػالم هیوت زض  2 – 10

 پبًبت شًط ضسُ ، پیطٌْبز ضطًت ًٌٌسُ ثبعل هی گطزز .

 : پیطٌْبز هیوت هیجبیست كوظ زض جسٍل پیص ثیٌی ضسُ زضج ضَز . 3 – 10

 : ّط هٌبهػِ گط هی تَاًس تٌْب یي پیطٌْبز هبلی اضائِ ًوبیس . 4 – 10

 : ثِ پیطٌْبزات هجْن، هرسٍش ٍ هططٍط تَجْی ًرَاّس ضس . 5- 10

: ّطگًَِ تْیِ، تحَیل، اغالح، جبیگعیٌی ٍ یب پس گطكتي پیطٌْبز هی ثبیست ثِ غَضت ًتجی ٍ هبثل گَاّی تب هجل اظ پبیبى  6 – 10

 زات اًجبم ضَز .هْلت اضائِ پیطٌْب

 : اضائِ هساضى كَم ّیچگًَِ حوی ثطای هٌبهػِ گط ایجبز ًرَاّس ًطز . 7 – 10

 : ًلیِ ّعیٌِ ّبی هطثَط ثِ تْیِ ٍ تٌویل پیطٌْبز ثِ ػْسُ هٌبهػِ گط ذَاّس ثَز .  8 – 10

 چگًَگی ارزیابی ٍ ًحَُ اعالم برًدُ : –ًحَُ افتتاح پیشٌْادات  – 44

 : تطٌیل جلسِ ًویسیَى هٌبهػِ زض ظهبى ٍ هٌبى هوطض . 1 – 11

 حبضطاى ٍ ضطًت ًٌٌسگبى زض جلسِ . –: تْیِ كْطست اسبهی پیطٌْبز زٌّسگبى  2 – 11

 : گطَزى پبًت تضویي)الق( ٍ ًٌتطل آى ٍ احطاظ غحت آى . 3 – 11
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121ًوابر:  2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

 : اكتتبح پبًت كٌی ثبظضگبًی)ة( زض غَضت احطاظ غحت پبًت )الق( . 4 – 11

 : تحَیل پبًت ّبی كٌی ثبظضگبًی ثِ ًویتِ كٌی ثبظضگبًی زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ ای .  5 – 11

 :  ثبظ ًطزى پبًت هیوت)ج( ٍ ًٌتطل آى اظ ًظط ًبهل ثَزى هساضى ٍ اهضب ، ٍ ًٌبض گصاضتي پیطٌْبزّبی ؿیط هبثل هجَل . 6 – 11

 هَاضز تَسظ ًویسیَى هٌبهػبت .  تٌظین ٍ اهضبی غَضتجلسِ الظم ثب شًط ًلیِ –: تْیِ  7 – 11

 : ثطًسُ اٍل ٍ زٍم پس اظ ثطضسی ّبی كَم الصًط ، تَسظ ًویسیَى هٌبهػبت اػالم ذَاّس ضس . 8 – 11

 : تؼییي ثطًسُ زٍم زض غَضتی است ًِ تلبٍت هیوت پیطٌْبزی اٍ ثب ثطًسُ اٍل ، ًوتط اظ هجلؾ تضویي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس .  1ًٌتِ 

 ظ تؼییي ثطًسگبى اٍل ٍ زٍم ، تضویي آًبى ًگْساضی ، ٍ تضویي سبیط هٌبهػِ گطاى ػَزت زازُ ذَاّس ضس .: پس ا 2ًٌتِ 

: تػویوبت ًویسیَى هٌبهػبت ثط اسبس آییي ًبهِ هبلی هؼبهالتی زاًطگبُ ّب ٍ اسٌبز هٌبهػِ اتربش ذَاّس ضس ؛ ًٍویسیَى هصًَض  3ًٌتِ 

 هرتبض هی ثبضس . زض ضز یب پصیطش پیطٌْبزات ثب شًط زلیل ،

: ثؼس اظ گطبیص پبًت ّب ، پیطٌْبز زٌّسگبى زض هٌبهػِ حن اًػطاف ٍ اثغبل پیطٌْبز هیوت ذَز ضا ًساضًس . هگط ایٌٌِ ًویسیَى  4ًٌتِ 

 هٌبهػبت اظ ًلیِ هٌبهػِ گطاى زضذَاست اغالح ٍ تٌویل پیطٌْبزات ضا عی هْلت ذبظ هغطح ًوبیس . 

 هیوت ٍ تضویي پیطٌْبز ّبی ضز ضسُ ، جْت استطزاز آًْب ثِ شیٌلغ .: حلبظت اظ پبًت ّبی  9 – 11

: هٌبهػِ گعاض زض غَضت توبیل هی تَاًس اظ هٌبهػِ گطاى جْت حضَض زض جلسِ گطبیص پبًبت پیطٌْبزی ، زػَت ثِ ػول  10 – 11

 آٍضز .

 

 :شرايط عمًمی مىاقصٍ 

هٌالصِ گز تایس زارای سهیٌِ ٍ ضزایػ اًجام اهَر هزتَؼِ تَزُ ٍ تِ ثثت رسیسُ تزاتز اساسٌاهِ ٍ آگْی آذزیي تغییزات)تصویوات( ، – 1

 تاضس .

راجغ تِ هٌغ هساذلِ ٍسرا ًٍوایٌسگاى هجلسیي ٍوارهٌساى زٍلت زر »هٌالصِ گز الزار هی ًوایس هطوَل هوٌَػیت هَظَع لاًَى  – 2

 ، ًوی تاضس .« 1337هؼاهالت زٍلتی ٍوطَری هصَب زیواُ 

همتعیات هحل ٍ ضزایػ آى اؼالع وافی وسة ًوایس ٍ ًسثت تِ –هَظَع–ِ گز تایس لثل اس ارائِ پیطٌْاز ، اس ًحَُ هٌالصِهٌالص – 3

ٍظایف ذَز آضٌایی واهل زاضتِ تاضس ؛ تسیْی است ، هٌالصِ گز تا ػذر ػسم اؼالع ٍ آگاّی ًوی تَاًس ّیچ یه اس هفاز ضزایػ را ًازیسُ 

 گزفتِ ٍ ًمط ًوایس .

 زوت زر هٌالصِ ٍ ارائِ پیطٌْاز تِ هٌشلِ لثَل اذتیارات ٍ تىالیف تؼییي ضسُ اس سَی ٍاحس هٌالصِ گشار است .ض – 4

فالس سپززُ ٍپیطٌْازاتی وِ پس اس هَػس همزر ٍاصل گززز ، تزتیة اثز ًرَاّس –هطزٍغ–زستگاُ هٌالصِ گشار تِ پیطٌْازات هثْن – 5

 زاز.
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ارز ّزگًَِ وسَر لاًًَی )اػن اس : تیوِ،هالیات،ػَارض ٍسایز هَارز( وِ تاتت هؼاهلِ تِ ؼزف زستگاُ هٌالصِ گشار اذتیار ز – 6

لزارزاز)پیواًىار( تؼلك هی گیزز ٍ وارفزها لاًًَاً هىلف تِ وسز آى هی تاضس را اس تْای واروزز یا واالی تحَیلی زر هَلغ پززاذت 

 هؽالثات اٍ وسز ًوایس .

صِ ، تعویي هٌالصِ گزاى تِ استثٌاء تزًسگاى اٍل ٍ زٍم پس اس ؼی هزاحل لاًًَی هستزز ٍ سپززُ ّای پس اس تؼییي تزًسُ هٌال – 7

 تزًسگاى فَق پس اس ػمس لزارزاز )تا تزًسُ اٍل( تِ آًْا هستزز ذَاّس ضس .

تعویي ضزوت زر هٌالصِ تاضس : تزًسُ زٍم زر صَرتی اػالم هی ضَز وِ تفاٍت لیوت پیطٌْازی ٍی تا تزًسُ اٍل ووتز اس هثلغ  1تثصزُ 

. 

: زر صَرتی وِ تزًسُ اٍل تِ ّز ًحَ اس اًؼماز لزارزاز اهتٌاع یا اس زازى تعویي)اًجام تؼْسات( زر هْلت همزر ذَززاری ًوایس ،  2تثصزُ 

ًسُ زٍم تاضس تعویي ضزوت زر هٌالصِ آى ضزوت تِ ًفغ هٌالصِ گشار ظثػ هی گززز ٍ چٌاًچِ تز اساس همزرات ، هٌالصِ زارای تز

ًفغ لزارزاز تا تزًسُ زٍم هٌؼمس هی ضَز ؛ زر صَرت اهتٌاع تزًسُ زٍم اس اًؼماز لزارزاز یا ارائِ تعویي زر هْلت همزر ، تعویي ٍی ًیش تِ 

 زستگاُ هٌالصِ گشار ظثػ هی گززز ٍ ًتیجِ هٌالصِ تز اساس لَاًیي ٍ همزرات هطرص هی ضَز .

تضميه زرصس هثلغ لزارزاز تِ ػٌَاى 11تِ هٌظَر اؼویٌاى اس اًجام تؼْسات اس سَی تزًسُ هٌالصِ ، السم است زر سهاى ػمس لزارزاز  – 8

تی -لاتل توسیس-تِ صَرت ظواًتٌاهِ تاًىی تِ هٌالصِ گشار تسلین ضَز )ظواًتٌاهِ تایس تا پایاى هست لزارزاز هؼتثز اوجام تعهدات

. ٍ زر صَرتی وِ حساوثز تا ُ ػلَم پشضىی استاى لزستاى تاضس(س تاًه ّای هَرز لثَل هٌالصِ گشار ٍ تِ سَز زاًطگالیسٍضزغ ٍ صازرُ ا

اس سهاى اػالم تزًسُ )تِ صَرت وتثی( ، تزای ایي وار السام ًطَز ، تعویي تزًسُ ظثػ ٍ اس ضرص زٍم زػَت تِ ػول ذَاّس  یه ّفتِ

 فزصت زارز . یه ّفتِتٌاهِ حساوثز آهس ؛ ضرص زٍم ًیش تزای تسلین ظواً

 رٍس ذَاّس تَز . 21هست اػتثار پیطٌْازّا حساوثز  - 9

زر صَرت ٍجَز هستٌساتی زالّ تز ػسم رظایت هٌالصِ گشار اس ضرص ضزوت وٌٌسُ زر هٌالصِ ؼی سال ّای لثل ، هسارن  – 11

 ًرَاّس زاضت .  زریافتی ٍی زر وویسیَى هٌالصِ هفتَح ًوی ضَز ٍ ضرص هشتَر حك اػتزاض

زرصس افشایص یا واّص زّس ؛ ػلیْذا ظزٍری است هٌالصِ  25هٌالصِ گشار هرتار است زر صَرت توایل همسار هَرز هؼاهلِ را تا  – 11

گزاى ًزخ ّای ٍاحس ذَز را تِ ًحَی ارائِ ًوایٌس وِ زر ؼَل هست لزارزاز زر صَرت واّص یا افشایص حجن وار ، ازّػایی ػلیِ هٌالصِ 

 شار یا وارفزها ًساضتِ تاضٌس ٍ هتحول سیاى ًطًَس .گ

هٌالصِ گشار حك تغییز یا اصالح ٍ یا تجسیسًظز زر ّز لسوت اس اسٌاز هٌالصِ را لثل اس اًمعاء هْلت السم جْت تسلین پیطٌْازات ،  – 12

ًتی زاًطگاُ ، تِ اؼالع ولیِ ضزوت تزای ذَز هحفَؾ هی زارز ؛ ٍ اگز چٌیي هَرزی پیص آیس اصالحات فَق اس ؼزیك پایگاُ ایٌتز

وٌٌسگاى زر هٌالصِ ذَاّس رسیس . ػلی ایحال السم است هٌالصِ گزاى ػشیش جْت اؼالع اس آذزیي تغییزات هٌالصِ ٍ لثل اس ارائِ پیطٌْاز 

 ذَز تِ زتیزذاًِ ، تِ سایت زاًطگاُ هزاجؼِ ًوایٌس ٍ زر صَرت ًیاس اصالحات السم را اػوال ًوایٌس . 

ّزگاُ هٌالصِ گشار اس اجزای ذسهات ٍ اًؼماز لزارزاز تا تزًسُ هٌالصِ هٌصزف گززز ، تعویي )ضزوت زر هٌالصِ( تزًسُ هٌالصِ  – 13

 هستزز ذَاّس ضس ٍ تزًسُ حك ّیچگًَِ ازػای جثزاى ذسارتی اس ایي تاتت ًرَاّس زاضت . 

« آییي ًاهِ تطریص صالحیت ٍ ارجاع وار تِ پیواًىاراى» 56هازُ  ّزگاُ هؼلَم ضَز وِ هٌالصِ گزاى تا ّن تثاًی وززُ اًس ؼثك – 14

 ّیأت ٍسیزاى ، تا آًاى تزذَرز ذَاّس ضس .  6/6/1367هصَب 

 هسیز ػاهل ٍّز یه اس اػعای ّیات هسیزُ ضزوت)هٌالصِ گز( ًویتَاًٌس هسیز ػاهل ٍیا ػعَ ّیأت هسیزُ ضزوتْای هطاتِ تاضٌس. – 15

 تِ سؤاالت هٌالصِ گزاى ، الشاهاً تِ هؼٌی تأییس پیطٌْاز ًوی تاضس .ارائِ ؼزیك ٍ پاسد  – 16
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ّوِ اسٌاز ٍاصلِ )غیز اس تعویي ضزوت زر هٌالصِ( تِ ّوزاُ پیطٌْازات تِ ػٌَاى زارایی هٌالصِ گشار تلمی ضسُ ٍ ػَزت زازُ  – 17

سایز فؼالیت ّای هزتَغ تِ هٌالصِ صزف ضسُ ًیش لاتل آسهایص یا –ارائِ–ًرَاّس ضس ، ٍ تِ ایي تزتیة ّز گًَِ ّشیٌِ وِ تزای تْیِ

 پززاذت ًرَاّس تَز .

هٌالصِ گشار ّیچگًَِ تؼْسی زر لثال هحزهاًِ تَزى توام یا ترطی اس اؼالػات ٍاصلِ ، تِ استثٌای ترص ّایی وِ ػالهت هحزهاًِ  – 18

ؼزف هٌالصِ گشار تِ ّواى زرجِ اس هحافظت جْت افطاء آى زارًس ، ًرَاّس زاز ؛ زر ایي صَرت ّز سٌسی وِ ػالهت هحزهاًِ زارز اس 

 تِ ضرص ثالث تِ ػول ذَاّس آٍرز وِ زر هَرز اؼالػات غیز ػوَهی ذَز .

هْلت اػالم اػتزاظات تِ هٌالصِ ، یه هاُ پس اس اػتثار پیطٌْازّا هی تاضس ؛ تسیْی است زر صَرت هعی)اًمعاء( هست فَق  – 19

 َاّس تَز .ّیچگًَِ اػتزاظی هسوَع ًر

ًیاسّای اػالم ضسُ واّص یا افشایص یاتس؛ تٌاتزایي تا لثل اس اًؼماز لزارزاز ، حجن هوىي است هٌالصِ گشار ، تا تَجِ تِ صالحسیس – 21

السم است هٌالصِ گزاى ػشیش ، لیوت ّای ذَز را تِ ًحَی ارائِ وٌٌس وِ واّص یا افشایص فَق ذللی زر رًٍس اجزای تؼْسضاى ایجاز 

 ٌس .ًى

 ّشیٌِ زرج آگْی زر رٍسًاهِ تز ػْسُ تزًسُ هٌالصِ هی تاضس . – 21

 اػتثار ٍ هٌاتغ هالی هَظَع هٌالصِ ، تَسػ هٌالصِ گشار تأهیي ضسُ است . –22

 هٌالصِ گشار زر رز یا پذیزش پیطٌْازات ارسالی اذتیار تام زارز . –23

اسگطایی پاوت ج ضزوت هوىي(یه ضزوت وٌٌسُ تاضس وویسیَى زرتزرصَرتی وِ تؼساز ضزوت وٌٌسگاى حائشضزایػ )حسالل -24

هی تَاًس ًسثت تِ اًتراب ایطاى تِ ػٌَاى تزًسُ هٌالصِ السام  تَزُ ٍزرصَرتی وِ لیوت پیطٌْازی هٌاسة تاضس وویسیَىر وٌٌسُ هرتا

 ًوایس.

  ی ثبضسضٍظ ه15تحَیل ًلیِ اجٌبس ظطف 

 ثبضس. پطزاذت اظ عطین اٍضام ذعاًِ اسالهی هی-3
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 4 فرم شمارٌ 

 )مشخصات مىاقصٍ گر(

 

  ًام ضرکت :

 

 آدرس :

 

   -ّوراُ    -تلفي  

 ایویل :  -فكس  

 

  کد پستی :

  ضوارُ التصادی :

 

 اعضای ّیأت هدیرُ :

 

  هدیر عاهل :

 

 افراد دارای حك اهضاء :
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  ضوارُ حساب ضرکت :

 

 

 

 

 

 بر اساس مشخصات مىذرج در ايراق مىاقصٍ جذيل پيشىُاد قيمت

................................................... پس اظ ایٌجبًت ............................................................ ثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ غالحیتساض ضطًت ........................

ضطایظ اذتػبغی هٌبهػِ ٍ ؿیطُ... ٍ ثب  –ضطایظ ػوَهی  –ض هَضز هغبلت ٍ هٌسضجبت زض آگْی ثطضسی ٍ پصیطش تؼْس اجطا ٍ هسئَلیت ز

ضا  اعالع اظ هبًَى  هٌغ هساذلِ ًبضًٌبى زٍلت زض هؼبهالت زٍلتی ، پس اظ ثبظزیس هحل ٍ ثب اعالع ًبهل اظ ضطایظ ًبض ، هجلؾ پیطٌْبزی ذَز

 ثِ تطتیت ظیط اػالم هیٌوبین .

رد

 يف

بروام

ٌ 
 ديز داري شكل داري وام التيه داري فارسی داريوام 

 3وياز  

 ماٍَ
 جمع كل )ريال( فی )ريال(

ACETAMINOPHE هغطُ استبهیٌَكي  هبًب 1

N  
PED  DROP 100 mg/ml 2,000   

ACETAMINOPHE ضطثت استبهیٌَكي  هبًب 2

N   
ORAL  SUSP 120 mg/5 ml 1,500   

 هبًب 3

سَسپبًسیَى 
آهًَسی سیلیي 

525 

AMOXICILLIN SUSP 
125 mg/5 ml   

(100 ml) 
200   

 هبًب 4

سَسپبًسیَى 
آهًَسی سیلیي 

252 

AMOXICILLIN SUSP 
250 mg/5 ml   

(100 ml) 
700   

 هبًب 5
سَسپبًسیَى ًَ 

 تطیوًَسبظٍل

CO-

TRIMOXAZOLE 
SUSP   200   

   NYSTATIN SUSP  DROP 100,000 u/ml 100 هغطُ ًیستبتیي هبًب 6

   O.R.S SACHET 27 gr 500 پَزض اٍ .آض .اس  هبًب 7

 هبًب 8
ضطثت پٌی سیلیي 

 252ٍی 

PENICILLIN V  

POTASSIUM 
ORAL  SOL 

250 mg 

400,000 u/5 

ml  (100ml) 
200   

 هبًب 9
هغطُ چطوی 

 %52سَللبستبهیس 

SULFACETAMI

DE   

STERILE  EYE  

DROP 
10% 400   
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 هبًب 10
پوبز چطوی 

 %5 تتطاسیٌلیي

TETRACYCLIN

E   
OPHTH  OINT   700   

 هبًب 11
پوبز جلسی 

 %3تتطاسیٌلیي 

TETRACYCLIN

E   
TOP  OINT 3%   (15 g) 300   

12 

ثْسا
ضت 
ذبًَاز

ُ 

   ####   .Tab   (LDزی )-ال 

13 

ثْسا
ضت 
ذبًَاز

ُ 

زی -هطظ اچ
(HD) 

  Tab.   50   

14 

ثْسا
ضت 
ذبًَاز

ُ 

   Tab.   2,000   تطی كبظیي 

15 

ثْسا
ضت 
ذبًَاز

ُ 

   Tab.   1,000   الیٌستطًَل 

16 

ثْسا
ضت 
ذبًَاز

ُ 

   Tab.   5,000   هطظ لًََضغستطل

 هٌول 23

هغطُ هَلتی 
ٍیتبهیي یب ٍیتبهیي 

 آ+ز

VITAMIN  A+D ORAL  DROP   ####   

                

ردي

 ف
 ديز داري شكل داري وام التيه داري وام فارسی داري بروامٍ

 3وياز  

 ماٍَ
  

 هٌول 24
هطظ  / هغطُ آّي 
 یب  كطٍس سَللبت 

FERROUS  

SULFATE 

FC  

TAB/ORAL  

DROP 

Eq to 50 mg 

Fe/125 mg 

(25 mg 

iron)/ml 

500   

 هٌول 25

هَلتی ٍیتبهیي 
هیٌطال حبٍی 

هیٌطٍ گطم  552
 یس

MULTI 

VITAMIN PLUS 

MINERAL 

CAP   ####   

   #### FOLIC  ACID TAB 1 mg هطظ اسیس كَلیي  هٌول 26

   #### D VITAMIN  D3 PEARL 50000 IUپطل ٍیتبهیي  هٌول 27

 هٌول 28

هطظ ًلسین/ ًلسین 
D  هیلی  522)حبٍی

یب  422گطم ًلسین / 
ٍاحس ثیي الوللی  522

 ٍیتبهیي ز(

CALCIUM - D 

(Calcium & D3) 
FC  TAB 

500 mg 

Ca+500 or 

400 mg D3 
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121ًوابر:  2212449تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

 

 ّوچٌیي هلتعم ثِ ضػبیت ًٌبت ظیط ذَاّن ثَز : 

 اهسام ًوبین .ًجبم تؼْسات ٍ اًؼوبز هطاضزاز ، زض غَضت ثطًسُ ضسًن ظطف هست حساًثط یي ّلتِ ًسجت ثِ تسلین ضوبًتٌبهِ ا – 1

 اعالع ًبهل زاضم ًِ زستگبُ هٌبهػِ گعاض ، العاهی ثطای ٍاگصاضی هَضَع هٌبهػِ ثِ ّیچ یي اظ پیطٌْبزّب ضا ًساضز . – 2

 ّطگًَِ پیطٌْبز یب ًَضتِ ای ذبضج اظ هَضَع زضذَاست زض جسٍل كَم ، ترلق هحسَة گطتِ ٍ اظ هٌبهػِ ذبضج هی گطزز . -3

 ِ ػسز ٍ حطٍف ًَضتِ ضَز .ثسٍى ذسضِ ٍ ث –ٍاضح  –هیوت ّب ذَاًب  -4

 هیوت ّب كوظ ثطای هطرػبت هصًَض زض اسٌبز هٌبهػِ ، ًَضتِ ضَز . -5

 لیوت فَق بدٍى هالحظِ هالیات بر ارزش افسٍدُ اعالم هی گردد . -6

 -آزضس زهین ٍ تللي

 –ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی  

 -سوت ٍ اهضبء هجبظ ٍ تؼْس آٍض پیطٌْبز زٌّسُ 

 –ضید ّوطاُ ثب هْط ضطًت ٍ تب

 

 

 


