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دانشگاه آساد اسالمي واحذ گچساران در نظز دارد دستگاه های سيز را جهت تجهيش آسمايشگاه فيشيولوصی ورسشي خود اس
طزيق مناقصه عمومي خزيذاری نمايذ .لذا اس کليه شزکتهای واجذ شزايط دعوت مي گزدد جهت دريافت اسناد مناقصه به
وب سايت www.iaug.ac.irمزاجعه و نسبت به تکميل و تحويل آنها به آدرس گچساران مجتمع سايت دانشگاهي-
ساختمان اداری دبيز خانه کميسيون معامالت واحذ دانشگاه حذاکثز  10روس پس اس درج آگهي اقذام نمائيذ.

مشخصات فني مناقصه خزيذ دستگاه ها
هـخصبت

سدیف
1

دػتگبُ اًذاصُ گیشی فـبس خَى دیجیتبلیBM85

2

دػتگبُ الکتشٍکبسدیَگشاف ( )ECGدٍاصدُ کبًبلِ مدلcardio 100

3

4

تعذاد

قیوت
(سیبل)

2
(ػبخت کـَس آلوبى)

تشدهیل هذسى هذیکبل قبثل اتصبل ثِ کبهپیَتش جْت ثشًبهِ سیضی ثشای تؼت ّبی هختلف ٍسصؿی  ،داسای
ػطح دٍ ثِ طَل  151ػبًتیوتش ٍ عشض  51ػبًتیوتش ٍ ؿیت قبثل ٍ تٌظین ثشًبهِ سیضی ٍ تٌظین
ػشعت ،ثب ضشثبى ػٌج پالس ٍ داسای ًشم افضاس جْت آًبلیض ًتبیج ٍ اسایِ ًوَداس ػشعت ،ؿیت ،کبسػٌجی
،هبًیتَسیٌگ ضشثبى قلت ٍ هیضاى الکتبت ٍ قبثلیت اتصبل ٍ کبسکشد ثب کلیِ دػتگبّْبی ٍECGاسگَ
اػپیشٍهتشی ٍ داسای توبم پشٍفبیلْب ٍ پشٍتکل ّبی هعشف
( ......ٍRAMP،COOPER،BALKE،BRUCEػبخت کـَس آلوبى)

اػپیشٍهتشی کبهپیَتشی پشتبثل ثب ًشمافضاس هشثَطِ مدل( SpiroMobilػبخت کـَس آلوبى)

1

1

1

دػتگبُ آًبلیض تشکیجبت ثذى ثب قبثلیت اًذاصُ گیشی ٍ:صىٍ ،صى اػتبًذاسدٍ،صى ثبفت ًشمٍ،صى عضلِ خـک
ٍ،صى آة کل ثذى ٍ،صى پشٍتئیي ٍ،صى هیٌشالٍ،صى چشثی ثذى،ؿبخص تَدُ ثذًی،ػطح چشثی احـبیی
،هؼبحت چشثی احـبییً ،ؼیت دٍس کوش ثِ ثبػي ،هحیط ؿکوی ،تعییي ًَع ثذى،گضاسؽ جض ثِ جضئ چشثی

5

ٍ عضلِ دس دػت ساػت ٍ چپ ٍ تٌِ ٍ،صى ػلَلی ثذى،هیضاى هتبثَلیؼن پبیِ ثذى،اًشصی کل یذى،ػي ثذًی

1

ً،وشُ ػالهت ساٌّوبی کٌتشل ٍصى ثذًی ثب کٌتشل چشثی ٍ عضلِ ٍ پیـٌْبد کبلشی هصشفی اص طشیق سطین
سًگی ػبخت کشُ جٌَثی جْت آًبلیض جض ثِ جض ثذى LCDغزایی ٍ ثب قبثلیت اتصبل ثِ کبهپیَتش ٍ پشیٌتش ثب
ٍ(..ػبخت کـَس کشُ جٌَثی)

6

دػتگبُ ػٌجؾ الکتبت(ػبخت کـَس آلوبى)

1

7

کبلیپش چشثی ػٌج فلضی ّبسپٌذى (ػبخت کـَساًگلؼتبى)

1

8

ضشثبى ػٌج پالسA300

3
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3

کلیِ هلضٍهبت دیگشی کِ ثشای ساُ افتبدى ػیؼتن هَسد ًیبص هی ثبؿذ.
11
قیوت کل ثِ سیبل

 –1دػتگبُ ّبی فَق الزکش هی ثبیؼت تَػط کبسؿٌبع هعشفی ؿذُ اص طشف هعبًٍت پظٍّـی تؼت ٍ تبییذ گشدد.
-2کلیِ قطعبت دػتگبُ ثبیذ هطبثقت کبهل ثب هـخصبت فٌی رکش ؿذُ سا داؿتِ ثبؿذ دس غیش ایٌصَست ثِ پیـٌْبدات اسػبلی تشتیت اثش
دادُ ًخَاّذ ؿذ.
 -3هحل تحَیل دػتگبُ هَضَع قشاسداد دسة اًجبس داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ گچؼبساى هی ثبؿذ.
 -4حول ،ثبسگیشی ،تخلیًِ ،صت ،ساُ اًذاصی ٍ آهَصؽ آى ثِ افشاد هعشفی ؿذُ اص طشف هعبًٍت پظٍّـی ٍکلیِ ّضیٌِ ّبی هشثَطِ ثش
عْذُ فشٍؿٌذُ هی ثبؿذ.
-5پشداخت کلیِ کؼَسات قبًًَی ٍ هبلیبت ثش اسصؽ افضٍدُ ثش عْذُ فشٍؿٌذُ اػت .ضوبًتٌبهِ ؿشکت دس هٌبقصِ هجلغ  21111111سیبل
هی ثبؿذ کِ هی ثبیؼت ثِ صَست ًقذی ثِ حؼبة ؿوبسُ  0105459106002ثِ ًبم داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ گچؼبساى ًضد ثبًک هلی
ٍاسیض ٍ فیؾ ٍاسیضی سا ّوشاُ ثب هذاسک ؿشکت ؿبهل اػبػٌبهِ،گَاّیٌبهِ صالحیت ،سصٍهِ ٍػَاثق اجشایی دس پبکت (الف)ٍ قیوت
پیـٌْبدی سا دس پبکت (ة) اسػبل ًوبئیذ.
 -6داًـگبُ دس سد یب قجَل ّش یک اص پیـٌْبدات اسػبلی هختبس اػت.
 -7اسػبل سصٍهِ ؿشکت ٍ اػبػٌبهِ آى دسپبکت (الف) الضاهی هیجبؿذ.
ّ-8ضیٌِ دسج آگْی ثشعْذُ فشٍؿٌذُ هی ثبؿذ.
 -9ؿشکت فشٍؿٌذُ ثِ هذت دُ ػبل خذهبت پغ اص فشٍؽ سا تضویي ًوبیذ.
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