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معاونت امور بهداشتیواحد حوزه2در خرید و نصب و راه اندازي سیستم دوربین مداربسته 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

مشخصات دوربین ها:
به ریالجمع به ریالقیمت واحد محل نصب تعداد مشخصات دستگاه ردیف

ساختمان ستاد معاونت و مرکز پادیه 
پویان 

8 AXIS P1425-LE 1

ساختمان ستاد معاونت و مرکز پادیه 
پویان

11 AXIS M3045-V 2

 ---- ساختمان ستاد معاونت Milestone xprotect
professional 2017- 32 chanal

3
جمع قیمت تجهیزات  ---  --- -

دستمزد نصب و راه اندازي  ---  --- -
جمع کل به عدد  ---  --- -

جمع کل به حروف  -

شرایط استعالم:
معتبر است.و مهر تدارکات حوزه معاونت امور بهداشتی ا امضاء برگ استعالم بهاء همراه ب. 1
در سال جاري و داراي از مبادي ذیربط که داراي اساسنامه، صالحیت فعالیت پیشنهاد قیمت دهنداستعالم شرکت هایی می توانند در این . 2

همراه جوابیه استعالم الزامی می باشد.آنها بهه تصاویر کامل برابر اصلو  ارائدباشنموضوع فعالیت حفاظتی 
طرفین متعهد به اجراي توافقات خواهند بود.وشدبراي خرید و نصب و راه اندازي قرارداد جداگانه منعقد خواهد .3
خواهدشد.اخذ ضمانت نامه بانکیمبلغ کل آن 100/0بابت تضمین انجام تعهدات قرارداد خرید معادل .  از برنده استعالم 4
خواهدشد.اخذ نامه بانکی مبلغ آن ضمانت100/0.  از برنده استعالم بابت تضمین انجام تعهدات قرارداد نصب و راه اندازي معادل 5
ه ضمانت نامه هاي بانکی و عقد قرارداد اقدام بازگشایی پیشنهادات، نسبت به ارائروز از تاریخ صورتجلسه 7موظف است ظرف استعالمبرنده . 6

.خواهد نمودمبنا به صرفه و صالح اقدابرابر مقررات و معاونت امور بهداشتیانصراف تلقی و موعد مقرر نماید. عدم اقدام در 
داراي گارانتی معتبر باشد.مذکور باید دستگاه ها و نرم افزار. 7

و کشوري ارکنان دولت در معامالت دولتی کراجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و مشمول قانون نبایداستعالم بهاء برنده. شرکت 8
باشد.1337مصوب دي ماه سال 

:به آدرس18/04/1396آخر وقت اداري مورخه الك و مهر تا به صورترا جوابیه استعالمموظفند م در استعالشرکت کنندگان .7
ارومیه، خیابان شهید بهشتی، روبروي مسجد قبا، معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اذربایجان 

واحد حراست تحویل نمایند.غربی 

شرکت:و مهرنام ات تدارک
مدیر عامل شرکت:و امضاء نام معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه


