
 

 برگه شرایط استعالم مواد مصرفی دانشکده دندانپزشکی ارومیه

........................: شرکت محترم  ............................ ...................... ... ...................... ......................... ............. ... ...................... ...... ... ...................... ............................ ......................... ............ ...... ...................... ... ...............  

 . بپیوست لیست لوازم مصرفی دانشکده دندانپزشکی ارومیه جهت استعالم قیمت بهاء به حضورتان ارسال می گردد 

  رعایت موارد ذیل جهت شرکت در استعالم ضروري می باشد. 

  .الزامی است  ( IMED )جهت شرکت در استعالم ثبت در سامانه  اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت  –1
  ) توضیح اینکه برنده استعالم به صورت بند به بند انتخاب خواهد شد . ( استعالم به صورت موردي خواهد بود  – 2

  .تائید کارشناس فنی دانشکده مبنی بر اصل بودن اقالم خواهد بود پرداخت به صورت نقدي و فوري، بعد از دریافت کامل کاال و  - 3

 .قیمت ها هم به واحد و هم قیمت کل نوشته شود   -  4

  . جمع کل مبلغ نهائی  به  عدد  و حروف  نوشته شود   -  5

  .  ـ  هر گونه قلم خوردگی و استفاده از الك در برگه هاي استعالم و مبلغ ها قابل قبول نخواهد بود  6

  .ـ  ارائه کد ملی و کد اقتصادي و شناسه ملی الزامی است  7

  .ـ  تمامی برگه هاي استعالم باید داراي مهر شرکت و امضاء باشند 8

  )از طرف استعالم گر قابل پرداخت می باشد . ( به سرجمع استعالم اضافه می شود  افزوده ارزش  در صورت ارائه گواهی برگه – 9

 .ردیف مورد تائید می باشد ) 125(صفحه و یکصدو بیست و پنج ) 9( نهاین استعالم در   -  10

  :مدت زمان استعالم 

: از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به آدرس (  18/07/1397لغایت  11/07/1397دانلود برگه استعالم از تاریخ 
hesat.umsu.ac.irWWW.monag ویا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرسorg.irhttp://iets.mp  ( می باشد.  

به دبیرخانه حراست دانشکده  21/07/1397پاکت هاي استعالم خود را به صورت الك و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداري  متقاضیان میبایست
  .پزشکی ارسال نمایند 

  خواهشمند است پس از تکمیل، برگه هاي استعالم را به آدرس ذیل ارسال فرمائید: 

  .حراست واقع در دانشکده پزشکی  دبیر خانه–سایت پردیس نازلو  –جاده سرو  –ارومیه  –استان آذربایجانغربی : آدرس 

  

  

 بسمه تعالی



 

  

 

  

 ردیف نام ومشخصات مواد مصرفی تعداد قیمت واحد به ریال قیمت کل به ریال

عدد 10    
  ماتریکس بند آلمانی

 E.HAHNENKRATT(  1مارك ( 

بسته 50    2 کامپانت سبز لوله اي هافمن  

بسته 30    
  Washمواد قالب گیري سیلیکونی 

 Spedex  3: مارك 

بسته 40    
  Activatorمواد قالب گیري سیلیکونی 

 Spedex  4: مارك 

 
 

بسته 3   
)کویزول ( خمیر پانسمان کویت   

 5 گلچاي

بسته 5    
واحدي1آمالگام کپسولی   

 سینالوکس
6 

بسته 10    
واحدي2آمالگام کپسولی   

 سینالوکس
7 

بسته 10    
واحدي3آمالگام کپسولی   

 سینالوکس
8 

بسته 10   واحدي5آمالگام کپسولی    
 سینالوکس

9 

بسته 8    
)پودر و مایع ( زونالین   

 گلچاي
10 

بسته 4    
 فرمالین
 گلچاي

11 

بسته60    
20کن کاغذي شماره   

 )Gapa: مارك ( 
12 

بسته70    
25کن کاغذي شماره   

 )Gapa: مارك ( 
13 

بسته60    
30کاغذي شماره کن   
 )Gapa: مارك ( 

14 

بسته60    
35کن کاغذي شماره   

 )Gapa: مارك ( 
15 

بسته60    
40کن کاغذي شماره   

 )Gapa: مارك ( 
16 



 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 ردیف نام ومشخصات مواد مصرفی تعداد نیاز قیمت واحد به ریال قیمت کل به ریال

 بسته52  
 50کن کاغذي شماره 

 )Gapa: مارك ( 
17 

 بسته60  
 60کن کاغذي شماره 

 )Gapa: مارك ( 
18 

 بسته 20  
 رول پنبه اطفال

  ) Dochemمارك ( 
19 

 20 موم بیدینگ  بسته 4  

 21  موم باکسینگ  بسته 4  

  عدد 4  
  سرنگ بشکه اي تزریق قالب گیري واش

 Ritterمارك 
22 

 بسته 100  
 ماسک یکبار مصرف 

  )ماسک آرمان ( 
23 

 بسته 50  
 سر سوزن بلند 

  )مارك سها ( 
24 

 25  ژل بی حسی   بسته 10  

 26 لیتري بکر 3سفتی باکس  عدد 10  

 27 لیتري بکر 5سفتی باکس  عدد 10  

 عدد 20  
  A2کامپوزیت 

( FGM مارك ) 
28 

  هر کدامA2 و  A1فلو کامپوزیت  عدد 10  
( FGM مارك ) 

29 

 30 آکریل روکش موقت  بسته 5  

 31 آکریل دورآله ایرانی بسته 5  

  )محلول بند آورنده خون ( هموستات  عدد 2  
MAQUIRA 32 

 بسته 5  
  میکرو براش 

 )DENTSCAREمارك ( 
33 

 بسته 5  
 Temp Bandسیمان موقت 

 34 گلچاي

  )میکرو موتور ( فرز آپریل بر مخروطی   عدد 10  
 35 )مارك تیزکاران ( 



 

 

  قیمت کل به ریال  قیمت واحد به ریال  تعداد  نام ومشخصات مواد مصرفی  ردیف

)میکروموتور(فرز روند   36  

  )مارکتیز کاوان ( 

      عدد15

      عدد 5  الستیک پرداخت میکروموتور  37

38  
  دیسک زغالی

      عدد2  )مارك تیز کاوان (  

39  
  ژل تامپ 

( Colteneمارك ) 
      عدد 5

  سرپوار  40
  ) COTISENمارك ( 

      عدد4

  اسپري سرما  41
  )  DCDentalمارك ( 

      عدد5

      بسته 14  نوار ماتریکس ساده  42

  اسپري روغنکاري  43
  )TGLUBE - OEMمارك ( 

      عدد 13

  آمالگام کریر  44
  سینالوکس

      عدد10

      عدد5  اندومتر  45

46  MTI  
      عدد Biomta (  5مارك (  

      بسته30  صفر سیلک3نخ بخیه   47

      بسته20  صفر کرومیک4نخ بخیه   48

49  
  G1-G2-G3-G4-G5-G6گتس گلیدن

  ) Maniمارك ( 
هرکدام 

      بسته 10

50  
  قلم اکسکویتور

  )مارك جویا ( 
      عدد 20

      بسته 15  )مارك سها0سی سی 20سرنگ   51

      عدد 5  سر جی سل  52

53  
  گان جراحی

  )مارك ایرانی ( 
500 
      عدد

  جراحیشان   54
  )مارك ایرانی ( 

200 
      عدد

 



 

 

 

 

  قیمت کل به ریال  قیمت واحد به ریال  تعداد  نام ومشخصات مواد مصرفی  ردیف

55  
  سوند

      عدد20  )جویامارك ( 

56  
  خمیر پروفلیکسی

      عدد10  گلچاي

57  
  قرص آشکار ساز جرم 

      بسته TG (  5مارك ( 

      بسته 3  کوپک  58

 سرقلم جرمگیري طالیی  59
( Bonart مارك ) 

      بسته 5

  +CLسرقلم جرمگیري طالیی   60
( Bonart مارك ) 

      بسته 5

61  
  اسپاتول محکمه 

  )جویا ( 
      عدد 5

62  
 فیلم پري اپیکال بزرگ سال

  )مارك تاپ دنتال ( 
      بسته 50

63  
  فیلم پري اپیکال اطفال

  ) Primax: مارك ( 
      بسته10

      رول 10  سانتیمتر 25کاغذ پک   64
      رول10  سانتیمتر 7کاغذ پک   65
      عدد10  پالیر بند کانتورینگ   66

67  
  اسپاتول همزن فلزي سمان

  )مارك جویا ( 
      عدد3

      عدد5  پالیر کاتر  68

69  
  جاپالکی پالستیکی

  )  COTISENمارك ( 
      عدد 200

70  
  کاغذ تریسینگ

  )DENTAURUMمارك ( 
      بسته 1

      عدد 20  کش سرپراتور  71

72  
  7/0سیم ارتودنسی

  )مارك دنتارون ( 
      حلقه 5



 

 

 

 

 

 

  قیمت کل به ریال  قیمت واحد به ریال  تعداد   نام ومشخصات مواد مصرفی  ردیف
      بسته 55  آکریل تري اختصاصی  73

74  
  )سري کامل ( پودر پرسلن 

      بسته KURARAY NORITAKE DENTAL (  2مارك ( 

75  
  )سري کامل (اپک خمیري 

      سري KURARAY NORITAKE DENTAL(  2مارك ( 

76  
  فرز پرسلن الماسی بسته اي

  ) تیزکاوانمارك ( 
      بسته 1

      بسته 3  آلیاژ نیکل کروم یک کیلویی  77

78  
  تایی10فرز اینورت بسته 

  ) تیزکاوانمارك ( 
      ئبسته1

79  
  گچ ویلمکس

 ) GCمارك ( 
      بسته 3

      جعبه z4 2گچ سیلندر   80
      عدد 3  دستگاه القاي بوته چینی  81
      عدد 5  سیلندر کوره حذف موم  82
      بطري 1  پارافین فلیکسیبل  83
      بسته 1  دیسک پرسلن  84
      عدد 1  استوانه مندرج شیشه اي  85
      بسته 150  دندانپالستیکی دنتیک ترمیمی  86

87  
  پین داخل عاج

      بسته 8  ) تیزکاوانمارك ( 

      بسته 8  پین داخل کانال  88
      بسته 110  موم مورفولوژي   89
      عدد 40  )آکروپارس(مونومر+ آکریل گرماپخت   90
      عدد 20  )اکروپارس(مونومر+ آکریل خودپخت   91



 

 

 

 

 

 

 

 

  قیمت کل به ریال  قیمت واحد به ریال  تعداد   نام ومشخصات مواد مصرفی  ردیف

92  
  )هر سایز ( فرز روند هندپیس 

  )مارك تیزکاوان ( 
      عدد30

93  
  )هرسایز ( فرز آکریل بر هندپیس 

  )مارك تیزکاوان ( 
      عدد30

94  
  همزن+ کاسه پالستیکی 

  )HERAEUS MEDICALمارك ( 
      عدد15

      عدد200  )میکروموتور ( الستیک پرداخت   95
      عدد30  )دستگاه پولیش پرداخت ( برس پرداخت   96
      عدد30  )دستگاه پولیش پرداخت ( نمد پرداخت   97
      عدد6  بیو فیلم  98
      عدد15  )سایز بزرگ ( مفلو رکاب   99

      عدد15  گیره مخصوص خروچ مفلو از آب  100
      عدد3  روغن مخصوص پرس هیدرولیکی  101
      عدد2  10تیغه تریمر سایز   102

103  
  رابردم

      بستهDMG (  30مارك ( 

104  
  اوژنول

  )مارك گلچاي ( 
      عدد16

      بسته10  گچ داي   105
      بسته8  موم وکساب  106
      عدد20  )سبزخاکستري ( مولد الستیکی پرداخت اکري   107
      عدد20  )سبز ( مولد الستیکی پرداخت اکریل   108
      بسته15  کامپاند قرمز گرد هافمن  109
      عدد20  )خاکستري ( مولد الستیکی پرداخت آکریل   110



 

 

 

 

 

  قیمت کل به ریال  واحد به ریالقیمت   تعداد   نام ومشخصات مواد مصرفی  ردیف
111  

  15شماره   Gapa dentaگوتا 
  )مارك گاپا دنت ( 

      بسته 30

112  
  20شماره   Gapa dentaگوتا 

  )مارك گاپا دنت ( 
      بسته 40

113  
  25شماره   Gapa dentaگوتا 

 )مارك گاپا دنت ( 
      بسته 70

114  
  30شماره   Gapa dentaگوتا 

 )مارك گاپا دنت ( 
      بسته 70

115  
  35شماره   Gapa dentaگوتا 

 )مارك گاپا دنت ( 
      بسته 70

116  
  40شماره   Gapa dentaگوتا 

 )مارك گاپا دنت ( 
      بسته 50

117  
  45شماره   Gapa dentaگوتا 

 )مارك گاپا دنت ( 
      بسته 35

118  
  50شماره   Gapa dentaگوتا 

 )مارك گاپا دنت ( 
      بسته 35

  55شماره   Gapa dentaگوتا   119
 )مارك گاپا دنت ( 

      بسته 30

  60شماره   Gapa dentaگوتا   120
 )مارك گاپا دنت ( 

      بسته 30

  70شماره   Gapa dentaگوتا   121
 )مارك گاپا دنت ( 

      بسته 30

  80شماره   Gapa dentaگوتا   122
 )مارك گاپا دنت ( 

      بسته 30

  45شماره   Gapa dentaکن کاغذي  123
 )مارك گاپا دنت ( 

      بسته 40

  70شماره   Gapa dentaکن کاغذي   124
 )مارك گاپا دنت ( 

      بسته 40

  80شماره   Gapa dentaکن کاغذي   125
 )مارك گاپا دنت ( 

      بسته 40

  :                          جمع کل به عدد 

  :                          جمع کل به حروف  


