
 

 

 
 "البسٍ یکبار مصرف بیمارستاویاطالػیٍ خریذ "

از شرکتُای البسٍ یکبار مصرف بیمارستاوی استریل ي غیر استریل مجمًػٍ مذد ایران در وظر دارد وسبت بٍ تُیٍ 
 .ومایذتًلیذی ي تًزیغ کىىذٌ ياجذ شرایط اقذام 

بٍ  29/08/98مًرخ چُارشىبٍ  ريز َای خًد را بٍ شرح ریل تا پایان يقت اداریخًاَشمىذ است اسىاد ي ومًوٍ
 .ارسال ومائیذ 60غربی، پالک  37ستاد مجمًػٍ مذد ایران ياقغ در میذان آرشاوتیه، خیابان الًوذ، وبش کًچٍ 

 .پاسخگًیی بٍ سًاالت شما می باشذمادٌ آ 1داخلی  88195950ي  88779487شمارٌ تماسُای 
 :موارد زیر قابل توجه می باشد

 :ارسال پاکت الف شامل موارد ذیل -1
 مجًز قاوًوی ادارٌ تجُیسات -1-1

 ي آدرس شرکت ملیکذ اقتصادی، کذ  -1-2

 مذیرػاملمؤسس یا وامٍ مؼرفی جُت شرکت در کمیتٍ خریذ از سًی  -1-3

 محصًالتقیمت رزيمٍ کاری شرکت ي لیست  -1-4

 با مُر ي امضاء مذیر ػامل در پاکت دربستٍ قیمتلیست ارسال  -1-5

 

 :ذیلجدول ارسال پاکت ب شامل اطالعات  -2

 البسٍ یکبار مصرف بیمارستاوی استریل ي غیر استریلاطالػات جذيل 

 ( برحسب گرم)البسه ردیف
 قیمت

 (ریال) 

1   
2   
3   
4   
5   

 

 :ذیلنمونه کاال بشرح ارسال  -3

 (عدد با نام 1عدد بدون نام و  4شامل  عدد5)استریل گان جراحی غیر : الف
 ذیلشامل اقالم جدول ( (عدد با نام 1عدد بدون نام و  4شامل  عدد5)پگ جراحی استریل : ب

 (عدد)تعداد اقالم ردیف

40×40گان جراح یا حوله اندازه  1  عدد 2 

50×50شان کوچک  2  عدد 4 

160×140شان متوسط  3  عدد 2 
چسبدار 150×200پرفوره شان  4  عدد 1 
160×170شان بسته بندی دور پگ  5  عدد 1 
160×160( دوال)شان ترالی  6  عدد 1 

 .ریس اقالم،وًع جىس، بروذ ي گرم پارچٍ در وامٍ قیذ شًد: تًجٍ



 

 

 
 

 "بیمارستاوی (دريشیت) زیراوذازاطالعیٍ خریذ "
از شرکتُای تًلیذی ي تًزیع بیمارستاوی  (دريشیت) زیراوذازمجمًعٍ مذد ایران در وظر دارد وسبت بٍ تُیٍ 

 .کىىذٌ ياجذ شرایط اقذام ومایذ
بٍ  29/08/98يرخ م شىبٍچُار ريز َای خًد را بٍ شرح ریل تا پایان يقت اداریخًاَشمىذ است اسىاد ي ومًوٍ

 .ارسال ومائیذ 60غربی، پالک  37ستاد مجمًعٍ مذد ایران ياقع در میذان آرشاوتیه، خیابان الًوذ، وبش کًچٍ 
 .مادٌ پاسخگًیی بٍ سًاالت شما می باشذآ 1داخلی  88195950ي  88779487شمارٌ تماسُای 

 :موارد زیر قابل توجه می باشد
 :ارسال پاکت الف شامل موارد ذیل -1

 مجًز قاوًوی ادارٌ تجُیسات -1-1

 ي آدرس شرکت ملیکذ اقتصادی، کذ  -1-2

 مذیرعاملمؤسس یا وامٍ معرفی جُت شرکت در کمیتٍ خریذ از سًی  -1-3

 محصًالتقیمت رزيمٍ کاری شرکت ي لیست  -1-4

 با مُر ي امضاء مذیر عامل در پاکت دربستٍ قیمتلیست ارسال  -1-5

 

 :ذیلجدول ارسال پاکت ب شامل اطالعات  -2

 بیمارستاوی ( دريشیت) زیراوذاز اطالعاتجذيل 

 زیرانداز ردیف
 قیمت

 (ریال) 

1   
2   

3   
4   
5   

 

 (عذد با وام1عذد بذين وام ي  4شامل )عذد 5بٍ تعذاد نمونه کاال ارسال  -3


