
 

 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

  :اسناد مناقصه

 کاوا برای کلینیک محمد زاده در قزوين  0111خريد يک دستگاه پست کامپكت 

 

 تذکرات مهم : 

گر را بایست مهر شرکت و امضاء فرد یا افراد مجاز )طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت( مناقصهـ کلیه اوراق و اسناد مناقصه می1

 داشته باشد.

ارایه گردد که در صورت ناقص بودن مدارک و یا گر باید توسط مناقصهـ تمامی مدارک و مستندات درخواستی در اسناد مناقصه، می2

 کننده مختار است  .مهر و امضا نشدن اسناد مناقصه، کمیسیون در رد پیشنهاد شرکت

 ، برگزار و پاکات بازگشایی و تعیین برنده انجام خواهد شد.شرکت کننده دوبا وجود حداقل ـ مناقصه 3

گران به این موضوع توجه  و اطالعات دیگر در اسناد این مناقصه، مناقصه زشکیبا توجه به اعالم شناسه ملی دانشگاه علوم پ -4

باید ضمانتنامه به نام  ذینفع اعالمی در  ویژه داشته باشند که در صورت اخذ ضمانتنامه جهت ارائه وثیقه شرکت در مناقصه می

 شرکت کنندگان مفتوح نخواهد شد.اسناد مناقصه صادر گردد که در صورت عدم رعایت این موضوع پاکات ب و ج این 
ای پیش از بازگشایی پاکات در گران جلسه برای توجیه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه -5

شماره در سایت اداره خدمات دانشگاه واقع به نشانی قزوین خیابان نواب شمالی ساختمان  22/32/1321تاریخ  12الی  33/13ساعت 

 .که شرکت در این جلسه برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است  گرددیک ستاد  برگزار می

 های این اسناد نمی باشند شرکت کنندگان  به هیچ وجه مجاز به تایپ و ایجاد تغییرات  و یا جابجایی در فرم -6

های پیشنهادی  های آن بخصوص در برگهاسناد مناقصه و فرمصورت مشاهده ایجاد هر گونه تغییر و یا جایگزینی در  در -7

 گران ، قیمت پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود . قیمت و ضمائم آن توسط مناقصه

 
 

 

 

 

 اسناد مناقصه



 

 

 

 

    

 
 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 

 

 

 مدارک ارايه شده به مناقصه

 نامه شرکت در مناقصهـ دعوت*

 شرایط شرکت در مناقصهـ *

 ـ شرایط عمومی و خصوصی *

 و ضمیمه آن برگ پیشنهاد قیمت -*

 ها شامل:نمونه تعهد نامه -*

 هیأت وزیران 1331ـ فرم منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 

 ـ پرسشنامه اطالعات شرکت

 فرم ارائه اطالعات شرکت جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه  -

 فرم شناسه ملی دانشگاه  -

 الضمان و ....(ها )شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد کسور وجهـ نمونه ضمانتنامه

 فرم بیمه نامه  - 

 خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار  -

 فرم ارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه -

 ـ فرم تعهد بیمه یا قسمتی از کار که مورد نظر کارفرما باشد

 برگه مشخصات حقوقی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی قزوین  - 

 



 

 

 

 

    

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا  -

 امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت )براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت(ـ فرم اعالم نمونه مهر شرکت و نمونه 

کمیته فنی و تخصصی مالی  2/2/21 دانشگاه دارای دستورالعمل تضمینات معامالت مصوبه)دستورالعمل تضمینات معامالتـ 

 های توسعه احکام دائمی برنامه قانون  1در راستای مادهدستورالعمل که این  (باشد ومعامالتی دانشگاهها میمالی نامه آیین 131)ماده 

 (باشد امنا دانشگاهها و آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور می هیات اختیارات و قانون وظایف کشورو

 

 بايست منضم به اسناد مناقصه نمايد گر ميمدارکي که مناقصه

 اساسنامه منعی برای شرکت در این مناقصه را نداشته باشد() که براساس مفاد موضوع تصویر کامل اساسنامه -*

 تصویر اگهی تاسیس-*

 تصویر اخرین اگهی تغییرات -*

و دارا بودن  گواهینامه مطابقت با استاندارد تامین کنندگان پست کامپکت با دارا بودن تاریخ معتبر از شرکت توانیرتصویر -*

گر  یا معتبر نبودن زمان گواهینامه در زمان بازگشایی پاکت ب، پاکت ج مناقصه گواهینامهدر صورت عدم ارائه  )که خالی ظرفیت

 مفتوح نخواهد شد(

 ارایه تصویر گواهینامه مالیات ارزش افزوده  -*

 ارایه تصویر کد اقتصادی و شناسه ملی -*

 

 



 

 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي       

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 

 در مناقصه دعوتنامه شرکت

 
 



 

 

 

 

    

 

  دانشگاه علوم پزشكي        

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين      

 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 ای با مشخصات مشروحه ذیل شرکت نمائیدکند در مناقصهپزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین از شما دعوت میدانشگاه علوم 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینمناقصه گزار:

 دارای شرایط اعالمی در اسناد این مناقصه هایشرکتکلیه  مناقصه گر:

 ای مرحلهیک عمومی نوع مناقصه:

 تمامی مجوزهای الزم برای انجام کار اخذ شده استـ 

 ـ اعتبار طرح پیش بینی شده است.

 کاوا برای کلینیک محمدزاده در قزوین 1333خرید یک دستگاه پست کامپکت  مناقصه:موضوعـ 1

 گردد  هنگام بازگشایی پاکات ج اعالم میبه ریال:ـ مبلغ برآورد به2

 روز از زمان عقد قرارداد  54ـ مدت اجرای قرارداد :3

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینـ کارفرما:4

 منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه  مدیریتـ دستگاه نظارت:5

مشروحه ذیل، های که باید به یکی از صورت ریالیکصد و هفتاد میلیون  معادل ریال 333/333/113  مناقصه در شرکتـ مبلغ تضمین:6

 گزار تسلیم شود.صرفاً در پاکت الف به دستگاه مناقصه

 سسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانکنامه صادر شده از سوی مؤوو یا ضمانت های دولتینامه صادر شده از بانکضمانت الف:

ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادهابوده 3 مدت اعتباری به مدت دارایباید نامه میکه این ضمانتگزارمناقصهنفع بهایراناسالمیجمهوریمرکزی

 های پیوست اسناد مناقصه تنظیم شده باشد.باید طبق فرمنامه میضمانتچنین همو باشد تمدید دیگرنیزقابل ماه3وبرای

کارگران شعبه مستقر دردانشگاه علوم بانک رفاه مناقصه نزد  بنام سپرده شرکت در 31171332واریز به حساب شماره  رسید بانکی بابتب:

 ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین –ادارات مجتمعنوابآدرسقزوین بهپزشکی



 

 

 

 

    

 به پیشنهادات فاقد تضمین شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ـ

معامالتی دانشگاهها و  کسرحسن انجام کار بر اساس آیین نامه مالی و میزان و نحوه اخذ تضمین حسن انجام تعهدات و ،مبلغ ـ7

 پرداختی پرداخت نخواهد شد .باشدوبه برنده مناقصه درطول مدت قراردادپیشبهداشتی درمانی می وخدمات پزشکیعلومهایدانشکده

 باشد الزم به توضیحمی 24/32/21پایان ساعت اداری  لغایت 22/32/21از تاریخ اسناد مناقصه فروش  :اسناد مناقصهفروش ـ 8

)سیزده  14/13و در روزهای پنج شنبه  ) چهارده و پانزده دقیقه ( 14/15باشد پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت می

 باشد.می و پانزده دقیقه(

ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  –قزوین، مجتمع ادارات نواب  مناقصه: ـ نشانی محل فروش اسناد9

 واحد امور قراردادها -مدیریت خدمات پشتیبانی  -بهداشتی درمانی قزوین

اه برداشت نزد بانک رف بنام سپرده غیرقابل 31171441 حساب شماره به باید که باشدمی ریال 333/433مبلغ به :مناقصه اسناد ـ قیمت10

 گردد.و تحویل تا اسناد مناقصه ارایه  ی دانشگاهواحدامورقراردادهابه آن  رسیدتحویل و واریز کارگران مستقر درساختمان شماره یک)ستاد(

در توانند  میازجهت اطالع و بازدید از مکان موضوع مناقصه خریداران اسناد مناقصه مکان موضوع مناقصه:  جلسه بازدید ازـ 11

گزار، از مکان موضوع مناقصه بازدید بعمل آورند. مناقصهدانشگاه  ضمن مراجعه و هماهنگی با مدیریت خدمات پشتیبانی 21/32/21 تاریخ

گونه مسؤولیتی در خصوص بازدید از محل موضوع مناقصه و کار و عواقب و مخارج ناشی از آن ندارند چرا که کارکنان و عوامل وی هیچ

عنوان جایگزینی برای اسناد مناقصه تلقی گران از شرایط کارهای موضوع مناقصه است و نباید بهتر شدن مناقصهبازدید در راستای آگاهاین 

ای کند مگر آن که طی الحاقیهگر ایجاد نمیگر در این بازدید تعهدی برای مناقصهشود. اطالعات شفاهی ارایه شده از سوی مناقصه

 مناقصه افزوده شود. مکتوب به اسناد

ای برای توجیه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه گران جلسه :پرسش و پاسخ ـ جلسه 12

. که در صورت ایجاد گردددر سایت اداره خدمات دانشگاه برگزار می 22/32/21تاریخ  12الی  33/13 پیش از بازگشایی پاکات در ساعت

شود و این تغییرات جزء تغییرات در اسناد مناقصه پیرو این جلسه این موضوع بصورت مکتوب به تمامی خریداران اسناد مناقصه اعالم می

  اسناد مناقصه خواهد بود

 مهم: شرکت درجلسه پرسش و پاسخ برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است مگر این که نامه مکتوب انصراف 

 خود را به شرح ذیل اعالم نمایند.



 

 

 

 

    

 34/13/1321چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه، مایل به شرکت در مناقصه نیستند مراتب را بصورت کتبی تا آخر وقت اداری تاریخ  ـ13

 .واحد امور قراردادها اطالع دهید به

که پس از پایان یافتن این زمان محل دریافت باشد می 31/13/1321تاریخ  پایان وقت اداری:آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ـ14

باشد پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تا می الزم به توضیح خواهد نمود.نگران پاکات دریافت وجه از مناقصهپیشنهادها به هیچ

 باشد.می دقیقه()سیزده و پانزده  14/13و در روزهای پنج شنبه  )چهارده و پانزده دقیقه( 14/15چهارشنبه ساعت 

قزوین، مجتمع ادارات نواب، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  :ـ نشانی محل تسلیم پیشنهادها15

 دانشگاه.بهداشتی درمانی قزوین، دبیرخانه اداره حراست 

پس از تحویل فیش  ونامه معتبر ارایه معرفی با فقط به فرد مجاز یا نماینده شرکتاسناد مناقصه  :اسناد مناقصه فروش نحوهـ 16

 .گیردصورت میبابت خرید اسناد مناقصه  واریزی

دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  در 32/13/1321در تاریخ  :سیون بازگشایی پاکات الف، ب، ججلسه کمیتاریخ ـ 17

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین بازگشایی و خوانده واقع در قزوین، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک )ستاد( 

 شده و متعاقباً اعالم نتیجه خواهد شد.

گران ایی پاکات ج از مناقصهـبازگش به هنگام:گران در جلسه بازگشایی پاکات حاوی قیمت پیشنهادیمناقصهشرکت ـ نحوه 18

 شود. حضور در جلسه مینامه کتبی دعوت به حاضر در صورت ارایه معرفی



 

 

 

 

    

 :يط اختصاصي مناقصهشرا

را به  و اطالعات مربوط به آنها گران تمامی اسناد مناقصهمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصهـ شرکت در *

 ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد. ودقت مطالعه کرده 

های موجود در این خصوص نامه ها و آئینبخشنامه و قوانیناند طبق دهندگان با هم تبانی کرده حاصل شود که پیشنهاد ـ هرگاه اطالع*

 با آنان رفتار خواهد شد.

روز  3ـ در صورتی که هر یک از خریداران اسناد مناقصه، نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا *

گزار )واحد امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات مراتب را کتباً به اطالع مناقصه ،خرید اسناد و مدارک مناقصه اتمام زمان پس

 بهداشتی درمانی( اعالم و تحویل نموده و طی این درخواست مکتوب تقاضای توضیح کتبی نمایند.

گری در مورد توضیحات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به سواالت مطروحه هدر صورت اعالم وصول نامه کتبی و درخواست مناقص ـ*

گزار و قبل از اتمام مهلت ارایه پیشنهادها توسط مناقصه پرسش و پاسخ اگر بعد از جلسه  شود  والزم داده می هایپاسخ درجلسه توجیهی

مدارک مناقصه گردد  این تغییرات  بصورت مکتوب قبل از پایان  گران مطرح گردد که باعث تغییر در اسناد وموضوعی از سوی مناقصه

 گرددو ارسال میتک خریداران اسناد مناقصه  اعالم تک بهیافتن مهلت دریافت پیشنهادها 

اگر  دارد وتغییر، اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت پیشنهادها برای خود محفوظ می گزار حقمناقصه ـ*

از آنجا که ممکن است تجدیدنظر یا و گردد چنین موردی پیش آید مراتب به کلیه خریداران اسناد مناقصه بصورت مکتوب ابالغ می

تواند آخرین مهلت دریافت گزار میها باشد در این صورت دستگاه مناقصهاصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت

الم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدیدنظر در پیشنهاد خود پیشنهادها را با اع

 . نمایدبدهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را  پیشنهاد و در صورتی که پیشنهادها قبل از مراتب مزبور تسلیم شده باشد. را داشته باشند.

مناقصه توسط متقاضیان شرکت در مناقصه طی فرمی،از مناقصه گران درخواست میگردد که اطالعات صحیح *ـ به هنگام خرید اسناد 

انها خود در مورد شماره فاکس ،شماره تلفن ،آدرس پستی و ...خود را اعالم دارند تا در مواقع لزوم مانند تغییرات احتمالی اسناد مناقصه به 

موارد تغییر اعالم شود  که در صورت بروز تغییرات در اسناد مناقصه) قبل یا پس از اتمام زمان به واسطه این اطالعات دسترسی داشته و 

فروش اسناد مناقصه(، این موضوع در ابتدا از طریق شماره فاکس اعالم شده ارسال میگرددکه در صورت ارسال و اخذ تاییدیه  این ارسال 

صورت عدم امکان ارسال تغییرات  توسط مناقصه گزار از طریق  فاکس ،در مرحله دوم  به معنی اعالم وارسال قطعی تغییرات میباشد و در 

تغییرات به  شماره تماسی که در فرم فوق الذکر اعالم شده به تک تک خریداران اسناد مناقصه که از طریق فاکس امکان اعالم نبوده  

این تغییرات به موقع به دست مناقصه گران نرسد( که این تماس  اعالم میگردد )چرا که  ممکن است بدلیل ارسال مدارک از طریق پست

انجام شده و اعالم تلفنی )جهت دریافت اسنادتغییرات به مناقصه گر( مبنا اعالم قانونی به شرکت کنندگان بابت تغییرات انجام شده 

یرات به آدرس پستی اعالمی مناقصه گران  میباشد و در صورت عدم امکان اعالم تغییرات از طریق فاکس و شماره تلفن ، موضوع تغی

گران درفرم صدراالشاره )اعم ازشماره فاکس،تلفن تماس وآدرس پستی( مبناء اعالم تغییرات گردد لذا  اعالم اطالعات مناقصهارسال می

و تبعات قانونی آن بر باشد که در صورت عدم ارایه اطالعات صحیح توسط خریداران اسناد مناقصه این موضوع الذکر میبه شرح فوق

 گونه مسؤولیتی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت.گزار بدلیل این عدم ارایه اطالعات صحیح هیچعهده آنان بوده و مناقصه



 

 

 

 

    

بنام  31171441باید به شماره باشد که قبل از انعقاد قرارداد میبرنده مناقصه میعهده  های مرتبط به انتشار آگهی برـ کلیه هزینه*

 مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و رسید آن را تحویل واحد امور قراردادها نماید.کارگرانرفاهبرداشت نزد بانکسپرده غیرقابل

دهندگان باید تمامی اسناد و مدارک مناقصه را که در شرایط مناقصه ذکر گردیده بدون تغییر، حذف یا قرار دادن شرط در آن  ـ پیشنهاد*

آخرین آگهی تغییرات( نماید چنانچه با تشخیص کمیسیون مناقصه بعضی بر اساس مجاز یا افراد تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء )توسط فرد 

صورت آن پیشنهاد  از اوراق تعهدآور، سهواٌ مهر و امضاء نشده باشد، پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهر و امضاء نماید در غیر این

 مردود خواهد بود. ناقص و

مناقصه موظف است حداکثر تا هفت روز به استثنا ایام تعطیل پس از ابالغ نتیجه بازگشایی و برنده شدن توسط  نفر اول ـ برنده*

درصد قیمت پیشنهادی خود مطابق با فرم تضمین اقدام نماید در غیر 4 حسن اجرای تعهدات معادل وثیقهکمیسیون مناقصات دانشگاه 

را نیز  اعتراضیحق هیچ گونهکه  شدهبدون هر گونه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط  وی  ت تضمین شرکت در مناقصهصوراین

پس از و در صورت داشتن برنده دوم مناقصه  بینی حاضر به انعقاد قرارداد نباشدکه برنده نفر اول در مهلت پیش صورتی داشت، در نخواهد

حاضر به ارایه وثیقه شود و چنانچه او نیز اعالم میعنوان برنده مناقصه برنده نفر دوم بهبدلیل امتناع برنده نفر اول،  انجام مراحل فوق

یا مقدمات و مناقصه تجدید و  شدهتضمین شرکت در مناقصه وی نیز به نفع دانشگاه ضبط حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد نباشد 

 رد.یگمی صورتانجام ترک تشریفات مناقصه 

 تهیههدات % )پنج درصد( از جمع کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین تعهد انجام تع4برنده مناقصه قبل از عقد قرارداد باید به میزان  -*

دیهی گردد ب% )ده درصد( بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر می13و تحویل نماید و بهنگام هر پرداخت به برنده مناقصه مبلغی بمیزان

 غیرهمفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی و های الزم از قبیل ارائه مفاصا حساباست استرداد ضمانتنامه و آزادسازی سپرده مذکور منوط به 

درخصوص انجام کلیه مفاد قرارداد وکلیه مدارک مورد نیاز با هماهنگی و موافقت معاون توسعه مدیریت و منابع  رضایتچنین  هم و

 واهد بود.دانشگاه خ

 شود.ـ پس از تعیین برنده نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بالفاصله مسترد می*

وتمام اطالعات الزم مانند محل و موقعیت،کلیه کردهرا به دقت بررسی ـ پیشنهاددهندگان باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه،اسنادمناقصه*

گونه هیچکه بطوری را بدست آورده باید رعایت شودو جاری و تمامی نکات و مواردی را که برای ارائه پیشنهاد می قوانین و مقرات نافذ

 استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند.اطالعی نماید و که بعداً در مورد آن اظهار بیباشد اشکال و یا موضوعی باقی نمانده  ابهام، موارد

 باید در فرم پیشنهادی قیمت، تاریخ پیشنهاد خود را ذکر نمایند.می ـ کلیه پیشنهاددهندگان*

که مربوط به قیمت بوده و یا تمام  ب هیچگونه اطالعی به این موضوع توجه داشته باشندکه درپاکت الف و یا بایدـ پیشنهاددهندگان می*

 از مناقصه کنار گذاشته شده و پاکت ج آنها مفتوح نخواهد شد.ازمبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشدنبایدقرارگیردکه دراین صورت بخشی یا

سازد. گران را از تصمیم خود مطلع میدرنگ مناقصهـ درصورت لغو مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، بی*

اند و نافع جمهوری اسالمی ایران مصالحه کردهگزار یا مو هرگاه درجریان مناقصه، اطالع حاصل شود که مناقصه گرانی به زیان مناقصه

گزار این امر صورت گرفته شده باشد، مناقصه لغو خواهد شد و این گزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص مناقصهمراتب به مناقصه

 ارسال خواهد نمود.اندبرای اقدام قانونی به مراجع ذیصالح داشتهشرکتجریانرج نام پیشنهاددهندگانی که درایندباراموضوعگزارشدانشگاه



 

 

 

 

    

های علوم ها و دانشکدهگران نسبت به اجرا نشدن موادی ازقانون براساس آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاهناقصهم هرگاه هریک از ـ*

توانند در چارچوب قانون یاد عتراض داشته باشد میادر زمان برگزاری مناقصه و یا اعالم برنده مناقصه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

اعالم نمایند که پس از بررسی به صورت مکتوب خدمات بهداشتی درمانی قزوین وشده موارد اعتراض خود را به دانشگاه علوم پزشکی 

 گردد.پاسخ در چارچوب قانون یاد شده به آنان ابالغ میموضوع، 

همچنین در و قیمت کل آن قلم مبنا خواهد بود  ، قلم با قیمت کل آن قلم مقدار و واحد بهای هرـ در صورت تناقص بین حاصل ضرب *

 مبنا خواهد بود. ی کل، مبلغ پیشنهادیهای کل اقالم با مبلغ پیشنهادصورت تناقص بین حاصل جمع قیمت

اعالم نماید که در صورت عدم  بدون شرطگی و ، الک گرفتخوردگیخط هرگونه باید قیمت پیشنهادی خود را بدونهنده میدـ پیشنهاد*

 عات قیمت پیشنهادی از گردونه رقابت خارج شده و مخدوش قلمداد میگرددورعایت این موض

 حروف و در صورت مغایرت بین اعداد گردد کهاعالم  از سوی پیشنهاددهنده به صورت عددی و حروفی باید قیمت پیشنهادی میـ *

 باشد. گر، مبلغ حروفی میقبول مبلغ پیشنهادی مناقصه مبنایقیمت کل  پیشنهادی،

دارد که قبل از انتخاب برنده مناقصه و یا پس از مشخص شدن برنده برای انعقاد قرارداد  گزار این حق را برای خود محفوظ میـ مناقصه*

را طلب نماید که می باید که در ده است( گر ارایه ش)که توسط مناقصه اصل مدارک گران،و سقم اطالعات اعالمی مناقصه برای صحت

 انجام شود.باید میکنندگان گزار از سوی شرکتدرخواست مناقصهاسرع وقت  این 

ـ پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد *

نقص در اسناد و مدارم مناقصه، یا ارایه پیشنهاد شروط مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین و در صورت وجود خدشه یا 

 کافی، آن پیشنهاد مردود است.

 میباشد روزهای تعطیل  ءبیست روز باستثنامهلت اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکات ج بمدت  -*

شامل لیه کسورات قانونی و ک وانینـاساس ق بر راهای خود باید تمامی هزینهپیشنهادی خود میگران به هنگام ارایه قیمت ـ مناقصه*

هایی که ممکن است در جریان اجرای کارها و بیمه تأمین اجتماعی و مالیات  مزایای قانونی کارکنان خود وقرارداد و همچنین تمام هزینه

اسناد مناقصه به صراحت یا به صورت ضمنی  ها و تعهدهایی است که درها، مسؤولیتمخاطرهبرای آنها واقع شوند و با در نظرگرفتن تمام 

نمایندکه  اعالم پیشنهادی ومبلغ را مدنظر قرار دادهیا براساس قانون مکلف به رعایت و انجام  آن بوده )و در این اسناد نیامده(بیان شده و

 باشد.می تمام و انجام موضوع مناقصه بطور کاملمبلغ پیشنهادی مبلغ مقطوع درصورت برنده شدن این 

آیین نامه مالی ومعامالتی دانشگاههای اجتماعی، اداره دارایی  امور اجتماعی،سازمان تامین کار و سازمانمربوطه  تمامی قوانین-*

 باشد حاکم بر این مناقصه می، درخصوص موضوع مناقصه  ... وعلومپزشکی کشور 

شناسی، خوشرویی، متانت، ادب و نزاکت های اداری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع )شامل وقتاخالقی دستگاهکلیه منشور  اجرای -*

-شکل( برای پرسنل شرکت الزمدر رفتار، ارایه خدمات با رعایت عدالت و انصاف، حفظ اسرار، آراستگی ظاهری، پوشش مناسب و یک

یل حضور در حریم مقدس دانشگاه باید کلیه شؤونات و اخالق اسالمی بطور کامل رعایت باید بدلو پرسنل برنده مناقصه میاست ا االجر

 باشد.عهده برنده مناقصه میر آن بو رعایت انجام و مسؤولیت نمایند 



 

 

 

 

    

لذا از  های آن حذف شده( قانون و تبصره135، ماده )31/5/25 های مستقیم، مصوبماده واحده اصالح قانون مالیات 24موجب بند )به 

های پیمانکاران کسر ها و پرداخت%( مالیات تکلیفی از صورت وضعیت3الحساب مالیات )هیچ مبلغی تحت عنوان علی 24ابتدای سال 

 باشند.گردد معذالک پیمانکاران مکلف به پرداخت مالیات کسور توسط خود مینمی

 ت جزئی و کلی به غیر ندارد.برنده مناقصه به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صور -*

تا  معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی بر حسب ضرورت و تشخیص اخذ موافقت ازو گزارمناقصه بنا به درخواست واحد -*

 .باشدمی و یا کاهش  مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش درصد24 میزان

 باشد.برنده مناقصه موظف به توجیه کلیه پرسنل تحت پوشش از مفاد قرارداد می -*

 باشد.گزار میهای صادره از سوی مناقصهبرنده مناقصه موظف به رعایت منشور اخالقی و اجرای دستورالعمل -*

 وع است.استعمال هر گونه دخانیات توسط پرسنل برنده مناقصه در محل پیمان و حین انجام کار ممن -*

 برنده مناقصه موظف است پرسنل خود را براساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید. -*

به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن به طور کامل اطالع ارایه شده در اسناد مناقصه را قرارداد  نمونهنماید که اقرار می گرمناقصه -*

از عذر عدم اطالع استفاده نماید و قیمت پیشنهادی  تواندتعهدات خود نمی هر کدام ازنسبت به اجرای پس از برنده شدن  داشته و

خود را براساس مفاد اسناد مناقصه و تصویر قرارداد ضمیمه اعالم نموده است که پس از برنده شدن هیچ عذری بابت عدم اطالع 

 مورد قبول نخواهد بود .

صورتی که خالف این  ها و قراردادها نیست و درمداخله کارکنان دولت در پیمان قانون منعنماید که مشمول برنده مناقصه اقرار می -*

 .و موضوع به مراجع ذیصالح اعالم نماید امر اثبات شود ، سپرده حسن انجام تعهدات وی ضبط و قرارداد لغو خواهد شد

 ی پرسنل برنده مناقصه نخواهد داشت.لیتی در قبال استخدام و حقوق و کسور قانونوگونه مسؤگزار هیچمناقصه -*

 ای از سوی خود، با حضور مستمر در مراکز موضوع مناقصه باشد  .  پیمانکار، باید دارای نماینده -*

 گران مستردد نخواهد شد .مدارک و مستندات ارسالی توسط مناقصه -*

 تعیین برنده انجام خواهد شد.کننده برگزار و بازگشایی پاکات و شرکت دومناقصه با وجود حداقل  *ـ

 

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت:    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 

 



 

 

 

 

    

 شرکت در مناقصه: رايط ش

  در قزوينکاوا برای کلینیک محمد زاده 0111خريد يک دستگاه پست کامپكت موضوع مناقصه:
 

کنندگان در  باید از سوی شرکتنامه این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه ذیل نیز در این مناقصه میکه در دعوت عالوه بر مراتبی

 مناقصه مورد توجه و اهتمام قرار گیرد

شده که محتوی سه  سر بسته الک و مهریک پاکت  گزار و پیشنهاد خود را درـ داوطلب شرکت در مناقصه باید مدارک الزم اعالمی مناقصه1

الذکر باشد به ترتیب بندهای بعدی ذیلکدام از این سه پاکت خود بطور جداگانه الک و مهر شده باشد( می پاکت جداگانه الف ، ب و ج )هر

دهنده  انی قانونی و صحیح پیشنهادالذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشتنظیم و در موعد مقرر به این دانشگاه تسلیم نماید در روی پاکت فوق

 ومهرخودواعالم ساعت وتاریخ وصول به دبیرخانه اداره حراست دانشگاه تحویل نماید.ءودرمهلت مقررباامضا نوشته شود وتاریخ تسلیم پیشنهاد

باشد که الذکرمیذیل7و4و5دربندهای مشروحه مدارک و اسناد تمام مناقصه( شرایط1دربند الزم وپیشنهادمناقصه )اعالمی  مدارک از  ـ منظور2

 شود. حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت الف ، ب و ج قرار داده می

گزار در اختیار متقاضی شرکت در مناقصه قرار داده شده است. باید بر طبق شرایط مناقصه و ،که از طرف مناقصههو مدارک مناقص ـ اسناد3

های )الف، ب و ج همگی در و مقررات، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکت هانامه آن و نیز سایر دستورالعملدعوت

 اه تحویل گردد(.یک پاکت دیگر و کلی قرار داده شده است به این دانشگ

 :ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتنداز4

 گردد.و ارایه شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج و اعالمی در دعوتنامه مناقصه تهیه  ارائه وثیقه  -1-5

ارایه  فرمباشد تکمیل میواریز نقدی و فیش واریزی بصورت  گریوثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصهکه صورتی :در1مهم نکته

وثیقه شرکت در مناقصه در  شدن ، به همراه م پس از تکمیلاین فرباید الزامی است که میوثیقه شرکت در مناقصه  عودت اطالعات جهت

 گردد.انجام میالذکر در صورت تکمیل فرم فوق در صورت برنده نشدن فقطبور زعودت وثیقه م و پاکت الف ضمیمه گردد

-صورت برنده نشدن عودت ضمانتباشد در می نامهگری بصورت ضمانتوثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصهکه صورتی در :2مهم نکته

 گیرد امه صورت مین نامه از سوی شرکت و ارایه تصویر کارت ملی فرد گیرنده ضمانتارایه معرفی با نامه فقط 

 ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتنداز:5

 دعوتنامه شرکت در مناقصه – 1-4

 شرایط شرکت در مناقصه )متن حاضر( -2-4

 ارایه گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده -3-4

 ارایه تصویر کد شناسنامه ملی -5-4

 هیئت وزیران 1331فرم مهر و امضاء شده منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  -4-4



 

 

 

 

    

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا -7-4

 پرسشنامه اطالعات شرکت  -1-4

 ـ تکمیل فرم اعالمی نمونه مهر و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت 1-4

 ها )شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان و...(ـ نمونه ضمانتنامه2-4

 فرم ارائه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه  -13-4

 فرم شناسه ملی دانشگاه  -11-4

 اساسنامهتصویر کامل  -12-4

 تصویر اگهی تاسیس  -13-4

 تصویر اخرین اگهی تغییرات  -15-4

تصویرگواهینامه مطابقت با استاندارد تامین کنندگان پست کامپکت با دارا بودن تاریخ معتبر از شرکت توانیر و دارا بودن ظرفیت خالی    -14-4

 امه  در زمان بازگشایی پاکت ب،  پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد ()که در صورت عدم ارائه گواهینامه  یا  معتبر نبودن زمان گواهین

 ـ ارایه تصویر کد اقتصادی17-4

گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار داده شده باید کلیه اسناد و مدارک مناقصه )که از طرف دستگاه مناقصهمی: مهمبسیار نکته

گهی تغییرات( مهر آخرین آگر )براساس در اسناد مناقصه  از سوی فرد یا افراد مجاز مناقصه درخواستیاعالم شده  است( به همراه کلیه مدارک

 موم گردد . در پاکت ب قرار داده شده و مهر وبه ترتیب اعالم شده در این بند  بطور مجزا و و امضا شده و

 از: عبارتندمدارک و اسنادی که باید در پاکت ج قرار داده شوند ـ 6

 و ارائه شده در اسناد مناقصه تکمیل گردد ( فرم موجود فقط باید میکه ) و برگه ضمیمه ان  برگ پیشنهاد قیمت -1-7

 

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت:    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 
  

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 

 هـنمونه ضمانتنام

 

 

 
 

 

  

 



 

 

 

 

    

 (شرکت در مناقصهارجاع کار)ضمانت نامه 
 )نمونه يک(

 کاوا برای کلینیک محمد زاده در قزوين0111خريد يک دستگاه پست کامپكت موضوع مناقصه: 

 

 به نشانی:                  نظر به اینکه 

 شرکت نماید، این    مایل است در مناقصه      

 در مقابل      از 

 ریال تضمین و تعهد می نماید چنانچه     برای مبلغ 

اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان     به این 

 ماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سویمطالبه ن   هر مبلغی را که 

درنگ داشته باشد، بیدور اظهارنامه یا اقدامی ازمجاری قانونی یا قضاییــکاف یا اقامه دلیل و یا صـه احتیاجی به اثبات استنـبدون اینک

 بپردازد.   در جه یا حواله کرد

باشد. این مدت بنا به درخواست معتبر می   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز 

  برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که                                  کتبی 

    نتواند یا نخواهد مدت آن ضمانت نامه را تمدید کند و یا       

را     موجب این تمدید را فراهم نسازد و              

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در               موافق با تمدید ننماید

 این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد پرداخت کند.

 چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی 

ه نشود ضمانت نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط اسات اعم از اینکه اصل با بانک مسترد گردد یا مسترد مطالب

 نگردد.

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر
 ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 اسنـاد مناقصـه 



 

 

 

 

    

 (شرکت در مناقصهحسن انجام تعهدات )ضمانت نامه  
 )نمونه دو(

 کاوا برای کلینیک محمد زاده در قزوين0111خريد يک دستگاه پست کامپكت موضوع مناقصه: 

 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

 اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد      به این 

 دارد این                                             از      را با 

منظـــور انجام ریال به             برای مبلغ         در مقابل 

   ــرد تضمین و تعهد می نماید در صورتیکه گیتعهـــداتی که به مــوجب قرارداد یاد شـــده بعهــده می

کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این                           اطالع دهد که                                

ریال      از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان 

ا که مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از بـدون آنکه احتیـــاجی به صــدور اظهارنامـــه یا اقدامی هر مبلغی ر

 بپردازد .     کرد  درنگ در وجه یا حوالهاز مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بی

ه درخواست کتبی است بنا ب       مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید                                  

 نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا     باشد و در صورتی که می

 و  نتواند موجب این تمدید را فراهم نسازد                

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد               را حاضر به تمدید نماید  

 پرداخت کند.    مبلغ درج شده را در وجه یا حواله کرد

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر
 

 
 
 

 پیشنهاددهنده:نام شرکت           تاريخ:
 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 

 اسناد مناقصه



 

 

 

 

    

 ضمانت نامه  پیش پرداخت
 )نمونه سه(

 کاوا برای کلینیک محمد زاده در قزوين0111خريد يک دستگاه پست کامپكت موضوع مناقصه: 

 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 
  را با    اطالع داده است قرارداد      به این 

 ریال به عنوان پیش پرداخت به                پرداخت شود ، این       منعقد نموده است و قرار است مبلغ 
کتباً به این بانک اطالع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده    متعهد است در صورتیکه 

            شده به 
 است هر مبلغی تا میزان مانده از مبلغ پیش پرداخت را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی 

درنگ در وجه یا حواله کردی و قضایی داشته باشد بیبدون اینکه احتیــاجی به صــدور اظهارنامــه و یا اقدامــی از مجاری قانون
بپردازد اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری          

است و بنا به درخواست کتبی                                                     واصله تا قبل از پایان    روز 
 شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست 

 تنوان یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا 
را حاضر به تمدید       موجب این تمدید را فراهم نسازد و تنواند در مقابل 

 نماید.
متعهد است یدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در          

پرداخت نماید  مبلغ           یا حواله کرد وجه
که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده      این ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی 

که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه       است طبق نظر کتبی 
 به     استعالم     

 د، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گرد
 اعالم نموده است تقلیل داده خواهد شد.    ضمانتنامه معادل مبلغی که 

نامه واریز گردد ومبلغ آن به صفر تقلیل داده شود این پرداخت به ترتیب تعیین شده دراین ضمانتدرصورتیکه تمام مبلغ این پیش
 ود باطل و از درجه اعتبار ساقط است اعم از اینکه اصل به بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.ضمانت نامه خود به خ

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر
 
 

 
 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:
 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

    

 کسور حسن انجام کار ضمانت نامه
 )نمونه چهار(

 کاوا برای کلینیک محمد زاده در قزوين0111خريد يک دستگاه پست کامپكت موضوع مناقصه: 

 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

                                اطـــالع داده اسـت که مقـرر است مبلغ                       به این 

 بعنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد                        ریال از طرف  

 به                                                           

 ن رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب پرداخت شود، از ای

 متعهد است در صورتیکه     این      نزد این 

از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان      اطالع دهد که 

مطالبه کند به محض دریافت        ریال هر مبلغی را که       

 اولین تقاضای کتبی واصله از سوی 

کرد بپردازد . درنگ در وجه یا حوالهبـدون اینکه احتیـاجی به صدور اظهارنامـه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بی

است بنا به درخواست        مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

ن وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود واصله تا قبل از پایا                                 کتبی 

نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را قبل از انقضای آن     باشد و در صورتی که قابل تمدید می

 موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند              تمدید کند و یا 

متعهداست بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد                     را حاضر به تمدید نماید       

 پرداخت کند.     باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر

 

 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:
 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

    

 
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 بهداشتي درماني قزوينوخدمات 
 

 
 
 

 ها هـد نامـونه تعهـنم
 

  

 



 

 

 

 

    

 22/01/0331شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي تاريخ 
 کاوا برای کلینیک محمد زاده در قزوين0111خريد يک دستگاه پست کامپكت موضوع مناقصه: 

 
 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان می وسیله تأئیداین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین

گزار حق باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصهنمی 1331دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 

 ید.دارد پیشنهاد ارایه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نما

گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان همچنین قبول و تأکید می

مربوط را امضاء کند و خالف اظهارات فوق در مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول 

تند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق ممنوعیت مذکور در قانون فوق هس

خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای 

 باشد.ه عهده کارفرما میکار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده ب

شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون این پیشنهاد دهنده متعهد می

مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این 

های مربوطه دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه پیشنهاد

را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده 

 وصول خواهد نمود.

های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت دارد که بر مجازاتپیشنهاد دهنده اعالم میمضافاً این 

 باشد.های مربوطه میتخلف مستحق مجازات

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت:    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شرکت ها)

 مشخصات حقوقی شرکت: -1

 تاریخ تاسیس   نام کامل شرکت :                                        نام اختصاری /تجاری:                                   
 تاریخ ثبت   تابعیت:                                                    شماره ثبت :                                               

 :کداقتصادی   :                                              شناسه ملیمحل ثبت:                                                
 سرمایه پرداخت شده به)ریال(:      سرمایه ثبت شده به)ریال(:                                                               
 :شماره تاریخ تعیین صالحیت       رتبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری:                    

 تحت پوشش          تعاونی            دولتی       صی  خصو  :نوع شرکت 

 سایر          با مسؤولیت محدود        سهامی عام      سهامی خاص : نوع ثبت 

 موضوع فعالیت شرکت:
      ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری        ارایه خدمات تشخیصی و درمانی                                      ارایه خدمات توانبخشی و ارتقای سالمت 

  تأمین تجهیزات پزشکی،بهداشتی و درمانی ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی در زمینه های پزشکی   ارایه خدمات فنی و مشاوره
امور      حمل و نقل    تعمیر و نگهداری  یهای پزشکارایه خدمات نظارتی و کارشناسی در زمینه   های پزشکیزمینه ای در

 چاپ و تکثیر

    امور آشپزخانه و رستوران                                                                 ،خدمات عمومی)نگهبانی، نامه رسانی ، پیشخدمتی
 تلفنچی(

    امور تاسیسات    باغبانی             حمل و نقل بیماران)آمبوالنس(ارایه خدمات                   ..........................:سایر 
 

 مشخصات مدیر عامل،اعضای هیأت مدیره : -2

 سابقه کار در شرکت )سال( رشته تحصیلي مدرک تحصیلي سمت کدملي نام و نام  خانوادگي رديف

       

       

       

       

       

       
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

و دانشـــگاه علوم پزشـــكي  

استان قزوين درماني–خدمات بهداشتي   



 

 

 

 

    

        

 

 )ادامه پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شرکت ها

 عمده )شخصیت حقیقی یا حقوقی(به ترتیب اولویت میزان سهاممشخصات سهامداران  -3
 

 مسؤولیت در شرکت درصد سهام رشته تحصیلي مدرک تحصیلي اشخاص حقیقي حقوقياشخاص رديف

       

       

       

       

       

       

 
 آدرس دفتر مرکزی و شعب: -4

 

ناقص ارایه نموده است ، از چنانچه تشخیص داده شود برنده واگذاری فوق در تکمیل این فرم قصور ورزیده یا به عمد اطالعات :1*تذکر

قرارداد موضوع احرازشود، سپرده شرکت در مناقصه )سپرده حسن انجام  انعقاد قرارداد با وی خودداری گردیده و حتی درصورتیکه پس از عقد

 وی به نفع کارفرما ضبط و به مراجع ذیصالح جهت صدور رأی نهایی اعالم خواهد گردید . تعهدات(

 .ی )پشت ورو( و شناسنامه )صفحه اول(ضمیمه گرددتصویرکارت مل:2*تذکر

 خیابان :               کوچه :           فرعی :            پالک:     کشور:      استان:       شهر:       نشانی کامل
  کد پستی

  صندوق پستی

  تلفن همراه –تلفن مستقیم 

  دورنگار

  پست الکترونیک

Web  site  

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

                         مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 

  

 و دانشـگاه علوم پزشكي

 استان قزوين درماني–خدماتبهداشتي 



 

 

 

 

    

 فرم خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا 

 کاوا برای کلینیک محمد زاده در قزوين0111خريد يک دستگاه پست کامپكت موضوع مناقصه:  

 

 باشد گردد در تاریخ ارایه پیشنهاد کلیه کارهای در دست اجرا و کارهایی که اخیراً برنده شده است بشرح ذیل میامضاء کننده زیر متعهد می
 

 مشخصات قرارداد رديف
نام دستگاه اجرايي 

 طرف قرارداد
 مدت قرارداد قراردادمبلغ 

تاريخ شروع 

 قرارداد
 تاريخ پايان قرارداد

       

       

       

       

 

 

 این برگ جزء الینفک مدارک و اسناد مناقصه بوده و پس از تکمیل شدن توسط پیمانکار می باید در پاکت ب ارایه گردد.

بدرستی اعالم ننماید برابر قانون با وی برخورد شده و می باید خود در فرم خود اظهاری اگر مناقصه گر ظرفیت کاری خود را 

 جوابگوی مراجع ذیصالح بوده و عواقب ناشی از عدم ارائه  اطالعات  صحیح بر عهده وی میباشد .

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت:    ر شرکت نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآو

  



 

 

 

 

    

 فرم اعالم امضاء مجاز
 کاوا برای کلینیک محمد زاده در قزوين0111خريد يک دستگاه پست کامپكت موضوع مناقصه: 

 

 نمونه امضا فرد يا افراد صاحب امضاء مجاز شرکت بر اساس آخرين آگهي تغییرات       
 

 

 نمونه مهر شرکت  نمونه امضاء سمت  نام نام خانوادگي 

    

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

    

 فرم ارائه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه
 کاوا برای کلینیک محمد زاده در قزوين0111خريد يک دستگاه پست کامپكت موضوع مناقصه: 

 

کنندگان در مناقصه که وثیقه شرکت در مناقصه آنها بصورت واریز نقدی و بصورت ارایه فیش بانکی است ملزم به تکمیل کلیه شرکت 

 باشد.این فرم می

 (:که مبلغ وثیقه شرکت در مناقصه به آن واریز گرددشماره حساب )

 نام بانک:

 نام شعبه:

 کد شعب:

 الذکر : شماره شبا شماره حساب فوق

 

 

الذکر نهایت باشند به هنگام اعالم و ارایه اطالعات فوقتوضیحات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ملزم ومتعهد می

که در صورت اشتباه در باشد را انجام دهند چرا که این اطالعات مبنا واریز و عودت وثیقه شرکت در مناقصه میقت د

 م اطالعات، تمامی ضرر وزیان ایجاد شده متوجه شرکت کننده در مناقصه خواهد بود.اعال

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 
 

  



 

 

 

 

    

 آخرين وضعیت شخصیت حقوقي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
 

 14000230525 :شناسه ملي

  1/1/1364 تاريخ تأسیس :

 معاونت نوع شخصیت حقوقي:

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزویننام شخصیت حقوقي: 

 جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ثبت کننده شخصیت حقوقي: 

 قانون اساسیمرجع تأسیس:  

 999شماره مجوز: 

  22/11/1357تاريخ صدور مجوز: 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشورمرجع صدور مجوز: 

قزوین خیابان نواب شمالی ، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک ستاد، دانشگاه علوم محل اقامت قانوني: 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 411371714487کد اقتصادی : 

 3419915315کد پستي : 

 IR – 080130100000000037168551شماره شبا: 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین :نام صاحب حساب

 

 

  



 

 

 

 

    

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 

 ضمائم تكمیليبرگ پیشنهاد قیمت و 
 
 

  



 

 

 

 

    

 قیمت پیشنهادی فرم تعهد و اعالم
  

کاوا برای کلینیک محمد زاده در قزوين0111خريد يک دستگاه پست کامپكت 

 
از اینجانبان................................................... امضاءکنندگان ذیل که بر اساس آخرین آگهی تغییرات و تصمیمات، فرد مج/ اینجانب

باشم پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا، انجام و مسؤولیت در مورد شرکت ................................ برای امضاء می

الذکر لبات و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط عمومی و خصوصی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه فوقمطا

کار و با اطالع کامل از محل کار، جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه و پس از بازدید کامل از محل

 نمایم .پیشنهاد می

 

********** 

 
 

 *ـ چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:

روز کاری از تاریخ بازگشایی پاکات ج و مشخص شدن برده شدن متعهد به ارایه وثیقه حسن انجام تعهداد  1ظرف مدت الف ـ 

 ارایه نمایم  میباشم درصد مبلغ پیشنهادی قیمت کل اعالمی خود  4قرارداد به میزان 

 ضاء نمایم.ب: اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد  و مدارک مناقصه ام

 کلیه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جزئ الینفک این پیشنهاد محسوب میشود  *تائید می نمایم

 که مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهاد دهنده ها ندارد . *اطالع کامل دارم

ان و تسلیم اجرای تعهد تضمین شرکت در تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیم *تحت عنوان

 مناقصه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام 

 در صورت عدم برنده شدن در این مناقصه، طبق این برگه تقاضای عودت وثیقه شرکت در مناقصه خود را دارم. *ـ

که در اسناد، مدارک و شرایط این مناقصه ذکر و نماید که در صورت بروز هر گونه دعوی *ـ برنده مناقصه اقرار و تعهد می

 منظور شده است مالک عمل خواهد بود .

 

 مهر و امضاء               نام و نام خانوادگي تائیدکننده : 

 : شماره تلفن              نام شرکت يا مؤوسسه تائید کننده :



 

 

 

 

    

 برگ پیشنهاد قیمت

 
 

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسؤولیت در مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، 

و قبول مقررات و اسناد مدارک  مناقصه مشخصات و مندرجات دعوتنامه شرکت درو خصوصی عمومی و شرایط مناقصه، شرایط 

عمومی مناقصه و قرارداد ، تعهد نامه مشمول منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی، و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد 

کامل  طالعا با و پس از بازدید کامل از محل کار و  کاوا برای کلینیک محمد زاده در قزوين0111خريد يک دستگاه پست کامپكت مناقصه 

 : قیمت پیشنهادی خود را به شرح ذیل اعالم می نمایم  از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه

 

 اعالم می شود.به عدد                    ریال و بحروف                                                      ریال مبلغ پیشنهادی 

                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:
 :مهر شرکت       نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 
 

نامه مالي و دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین های معتبر در آئین

 های علوم پزشكيمعامالتي دانشگاه ها و دانشكده 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

  



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

   کلینیک محمد زاده  راديوتراپيکاوا  0111قرارداد خريد پست کامپكت 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین به نمایندگی آقای دکتر مهدی یوسفی با عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این قرارداد ما بین دانشگاه علوم     
 *** ملی شناسه *** دارنده کداقتصادی ***شماره ثبت  به *** شود با شرکت نامیده می (، دانشگاه  این قرارداد خریدار)طرف اول ازاین پس در که دانشگاه

شوند و بر اساس شرایط و ضوابط  ( نامیده می،سازنده)طرف دوم فروشندهکه از این پس در این قرارداد  ***با کدملی  ***با سمت  *** به نمایندگی آقای
 گردد.  مشروحه ذیل منعقد می

 ( موضوع قرارداد: 1
به همراه پنج صفحه پیوست قرارداد که جزء ضمایم قرارداد   کلینیک محمد زاده واقع در شهر قزوین ا در کاو 1333 کامپکت پست دستگاه یک ساخت (1-1

همراه  خطیتک  دیاگرام نقشه صفحه یک و   کاوا 1333 کامپکت پست مشخصات فنی، الزاماتاکه این پیوست قرارداد شامل چهار صفحه )تلقی میگردد 
 .(باشد می کاوا 1333 کامپکت پست جزئیات برای 

اساس استانداردهای تعریف بر راتعهدات موضوع قرارداد  کلیهبوده و انجام  موضوع قرارداد برای انجام وزارت نیرواز دارای تاییدیه بایست  طرف دوم می (2-1

 به انجام رساند . و اعالمی وزارت نیروشده 
 انجام گیرد. و شرکت توزیع برق قزوین  دانشگاههای حضور نماینده دارای آزمایشگاه فشار متوسط بوده و تست تابلو باباید   طرف دوم (3-1
 ارائه شود.توسط طرف دوم برای تست ولتاژ، ترانسفورماتور، دژنگتور و رله  ،تست شیت ترانس کوران (5-1
 نماینده های دانشگاه و شرکت توزیع برق قزوین برسد. به تاییدمی باید  مشخصات فنی کلیه تجهیزات قبل از نصب  (4-1
 رله ثانویه دارای نشانده خطا و تغذیه پشتیبان در زمان قطع برق باشد. (7-1
 چیدمان تجهیزات در داخل کانکس بصورتی باشد که دسترسی از یکطرف باشد. ( 1-1
به لحاظ فیزیکی و چگونگی چیدمان و فهرست کامل اجناس پست با درج مشخصات قبل از اقدام به ساخت نقشه ها ، دیاگرام کامل پست و تجهیزات  (1-1

رسانده شود بدیهی است در صورت عدم دریافت تاییدیه و ساخت نماینده های دانشگاه و شرکت توزیع برق قزوین  تاییدفنی و برند هریک قبل از ساخت 
 مسئولیت آن با سازنده می باشد.

 روی درب ها داشته باشد .جای نصب قفل کتابی بر  (2-1
سانتیمتر و در جای مناسب ایجاد و نردبان  13*13کیلو ولت حداقل با ابعاد  23دریچه مناسب جهت ورود به زیرزمین پست در قسمت باالی تابلوی (13-1

 مربوطه همراه پست تحویل شود. 
اسیون اجرا شده با پست کامپکت و اخذ تائیدیه نقشه های فونداسیون از با توجه به اینکه فونداسیون پست اجرا شده است ، تطبیق مشخصات فوند (11-1

 .شرکت توزیع برق استان قزوین بر عهده طرف دوم میباشد 
 (تهیه و ارائه نقشه اجرائی فونداسیون پست اجرا شده بر عهده طرف دوم میباشد .12-1
 بعمل آید.نماینده های دانشگاه و شرکت توزیع برق قزوین ماهنگی الزم با پیش از بارگیری و ارسال پست ، جهت انجام تست در کارخانه ه (13-1
عیف به (با توجه به اینکه پست برق موضوع قرارداد جهت تامین برق دو ساختمان در نظر گرفته شده است ترتیبی اتخاذ گردد که خروجی تابلو فشار ض15-1

 اتصال کابل ها به شین های خروجی تابلو طبق استاندارد و دسترسی آسان صورت پذیرد .گونهای طراحی و مونتاژ گردد که در زمان بهره برداری ، 
و و آماده جهت بهره برداری همراه رر متوسط به ترانس، یک رشته کابل همراه با دو سر کابل بصورت رزاشته کابل جهت ارتباط تابلو فعالوه بر سه رش(14-1

 پست ارائه گردد. 
 برای انجام واجرای موضوع قرارداد بر عهده طرف دوم می باشد.  مورد نیاز تابزارآال لوازم و( 17-1
چگونه عذری ( قبل از پیشنهاد قیمت طرف دوم بطور کامل از محل بازدید و از حجم کلیه موضوع آیتم ها مطلع و آگاه شده است و بعد از عقد قرارداد هی11-1

  بابت عدم اطالع مورد قبول نمی باشد.
 کلینیک محمد زاده واقع در قزوین میباشد لذا کلیه هزینه های حمل تا محل تحویل بعهده  طرف دوم میباشد .  قرارداد تحویل موضوع( محل 11-1

 باشد. می عقد قرارداد روزکاری از  54بمدت  ( مدت انجام قرارداد: 2

 .باشد می طرف اول، مدت قرارداد قابل تمدیدموافقتقرارداددرصورت مدت افزایش و تمدید  به نیاز قراردادویا این 1 ماده موضوع کاری حجم درصورت افزایش (1-2
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 ( مبلغ قرارداد:3

پرداخت پس  درصد از مبلغ قرارداد در قالب پرداخت پیش24باشد. که  ریال( می ***ریال )به حروف ****مبلغ  قرارداد )ارزش حجم کل کار(: به کل مبلغ (1-3

 باشد.  قابل پرداخت می در وجه طرف دوم  طرف دوماز ارائه وثیقه مورد قبول خریدار از سوی 
 باشد. می پرداخت مالیات برارزش افزوده درصورت ارائه گواهینامه ثبت نام به تاریخ قبل یا حین قرارداد و درج درسایت سازمان دارایی قابل پرداخت( 2-3
طرف دوم طبق مفاد قرارداد و تایید واحد نظارت قرارداد، کل مبالغ قرارداد پس از کسر مبلغ پیش پرداخت و کسر کسورات  سوی اه ازدستگ تحویل از ( پس3-3

 شود. قانونی دیگر در وجه طرف دوم پرداخت می
 ( کلیه کسورات قانونی متعلقه به قرارداد برعهده طرف دوم میباشد .5-3
 ( روش اصالح قرارداد: 4

 درصد کاهش ویا افزایش دهد.  24مبلغ قرارداد را تا  طرف دوم( خریدار می توان درصورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعالن به 5 –1

اد الحاق ( خریدار می تواند در صورت ضرورت در حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی ، شرایط اختصاصی را که الزم می داند به این قرارد5 –2
 نماید کلیه الحاقیه های قرارداد با امضای طرفین معتبر خواهد بود. 

ی نباشند ضروریست ، کتباً به طرف مقابل اعالم و از اینکه طرفین اطالع یافته است اطمینان ( در صورتی که طرفین قرارداد به هر عنوان مایل به همکار5–3

  .حاصل نماید
 : طرف اول ( تعهدات 5

 معرفی نماید.  طرف دوم( خریدار یک نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های الزم به 4–1

 ( خریدار موظف است هزینه های انجام خدمات را طبق قرارداد راس موعد از محل اعتبارات تخصیص یافته پرداخت نماید. 2-4
 قرار دهد.طرف دوم اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار ( خریدار متعهد می شود 4–3

  می باشد.محل طرح تحول سالمت ( محل اعتبار قرارداد از 5-4

 .کارفرما حق هر گونه دخالتی درامور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر نحوه مدیریت و .... از خود سلب می نماید ( 4 -4 

 : طرف دوم( تعهدات 6

  می باشدطرف دوم بر عهده راه اندازی به مدت ده سال از تاریخ  موضوع قراردادتامین قطعات گارانتی پست کامپلت بمدت دو سال و  ( 1-7
 13می باشد و دستگاههای اجرایی جز در اجرای تبصره یک ماده  طرف دوم(کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار بابت پرسنل و کارگران به عهده  2-7

 قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت . 
 االختیارخودجهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به خریدار معرفی نماید.  نفررابعنوان نماینده تام یک دوم طرف( 7 –3
 متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط، امکانات وتجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کارگیرد.  طرف دوم( 7 –5
 متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانبندی که به تایید خریدار می رساند انجام دهد.  طرف دوم (4-7

 ( شرايط عمومي قرارداد : 1

آن  موظف به دریافت رسید حق بیمه و  سایر کسورات قانونی مربوط به هر صورت وضعیت واحدهای مربوط و سازمان تامین اجتماعی و ارائه طرف دوم( 1-1

 به دستگاه اجرایی خواهد بود .
ت کار و امور (خریدار در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قانون کار ، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزار2-1

 اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع ذیصالح هیچگونه مسئولیتی ندارد .
میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس ذیصالح منتخب  و برآورد تواند برابر صورت ایراد خسارت وعدم اجرای تعهدات ازسوی طرف قرارداددستگاه می( در3-1

 باشد.می  طرف دومدانشگاه از محل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت اخذ خسارت نماید و مسئولیت هر گونه حوادث ناشی از کار بعهده 
اجرای طرف دوم متعهد است که کارهای مورد پیمان را به نحو احسن و با بهترین کیفیت طبق نظر ناظر پروژه به انجام رسانیده و چنانچه در خالل ( 5-1

 ننماید. عملیات نواقصی بوجود آید که ناشی از عدم اجرای صحیح پروژه باشد نسبت به رفع آن اقدام و تقاضای هیچگونه پرداخت اضافه را
 دانشگاه واگذار گردیده مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی طرف دوم طبق مفاد قرارداد تقبل نموده از طرف کارفرما به کهتعهداتیدراجرای( نظارت4-1



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

اسناد مناقصه اعالم شده آن موارد جزء   کلیه مدارک اسناد مناقصه جزء ضمایم قراردادتلقی می شود ودر صورت عدم اعالم مواردی در این قرارداد که در( 7-1
 ضمائم قرارداد تلقی شده و الزم االجراء میباشد . 

 طرف دوم مکلف است اجرای کار را در تمامی مراحل با هماهنگی مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی دانشگاه انجام دهد  (1-1

 از انجام موضوع و یا امضاء تعهدات خویش عدول نماید. ( طرف دوم نمیتواند به موجب اتفاقاتی که حادث می گردد1-1
هر روز  ( طرف دوم موظف است در مهلت اعالم شده ازسوی خریدار نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید در صورت قصور دانشگاه مجاز است. به ازاء2-1

 ریال از مبلغ قرارداد بعنوان جریمه کسر نماید. 333/333/2تاخیر مبلغ 
 شت. ( طرف دوم وعوامل وی هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه نداشته و دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال بیمه نمودن طرف قرارداد نخواهد دا13-1
 ( طرف دوم موظف است در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری مراتب را کتباً به دانشگاه اعالم نماید. 11-1
ات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت به مدت سه ماه از طرف پیمانکار تضمین گردید چنانچه در مدت تضمیــن معایـب ( حسن انجام کارکلیه عملی12-1

بر اساس  و نواقصی مشاهده گردد پیمانکار موظف است نسبت به رفع آنها اقدام و گواهی رفع نقص دریافت نماید و در صورت عدم رفع نواقص مبلغ نواقص
 منتخب دانشگاه از محل مطالبات طرف دوم کسر می گردد.قیمت کارشناسی 

 ( هرگاه نامه ای از سوی مؤوسسه حسابرسی منتخب هیات محترم امناء دانشگاه برای طرف دوم ارسال شود و طی آن درخواست ارسال اطالعاتی را13-1
 صورت کتبی به آدرس خواسته شده ارسال نماید.نماید طرف دوم مکلف است در اسرع وقت موارد درخواستی را تهیه و در زمان مقرر به 

آئین نامه مالی و معامالتی مصوب هیات امناء دانشگاههای  25( در صورت بروز هر گونه اختالف در موضوع قرارداد طرف دوم مکلف به تمکین ماده 15-1
 علوم پزشکی کشور می باشد.

هد میتواند نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نماید و طرف دوم در این خصوص حق ( دانشگاه در هر مرحله از انجام و هرزمانی که تشخیص د14-1
 هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

 .طرف دوم موظف به رعایت شئونات اسالمی و اخالقی در محیط کار می باشد( 17-1
نکاردراین پیمانکار بایستی هر گونه اطالعاتی را که در نتیجه اجرای قرارداد کسب می نماید مکتوم داشته و از افشاءآن خودداری نماید و تعهد پیما -(11-1

ین امر عالوه بر جبران کلیه خصوص بطورمداوم بوده و مسئولیت وی در این زمینه با اتمام کار وپایان قرارداد قطع نخواهد شد و در صورت تخلف پیمانکار از ا
 خسارت وارده به کارفرما )به تشخیص کارفرما( تحت عنوان افشاء سر و اطالعات کارفرما  تحت پیگرد قانونی خواهد بود 

رسال شود و طی آن ای از موسسه حسابرسی منتخب هیأت امناء دانشگاه برای طرف دوم در طول مدت این قرارداد و یا بعد از اتمام آن اهر گاه نامه-(11-1
ت شرکت به درخواستی را بطور کامل و صحیح تهیه نموده و در زمان مقرر به صورت کتبی با امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت بر اساس آخرین آگهی تغییرا

 آدرس خواسته شده ارسال نماید.
 پیمانکارهیچگونه تعهد و تکلیفی در مقابل  کارفرماده طرف دوم بوده و گونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای اجرای مفاد قرارداد به عه پرداخت هر( 12-1

 به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری نخواهد داشت
هرگونه مسئولیت حقوقی و جزایی حاصله از اجرای ( طرف دوم کلیه خیارات قانونی من جمله خیارات غبن فاحش و سایر خیارات را از خود ساقط و 23-1

 می باشد.ایشان عهده موضوع قرارداد به 
ها و قراردادها نیست و در صورتی که خالف این امر اثبات شود ، سپرده نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در پیمان( پیمانکار اقرار می21-1

 حسن انجام تعهدات وی ضبط و قرارداد لغو خواهد شد و موضوع به مراجع ذیصالح اعالم نماید
از جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت نسبت به از انجام تعهدات و عدول از شرایط این قرارداد و پیوستهای مربوطه  طرف دومدر صورت تخلف ( 1 -22

 و ضبط وثیقه حسن انجام تعهدات اقدام خواهد نمود وطرف دوم حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد . قرارداد فسخ 
 قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزاً اعم از حقیقی یا حقوقی ندارد .حق واگذاری موضوع طرف دوم ( 23-1
 می باشد.طرف دوم رعایت کلیه بخشنامه های ایمنی  بر عهده ( 25-1
 موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد .طرف دوم ( 24-1
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مبلغ کل قرارداد  درصد5تعهدات طرف قرارداد موظف است در هنگام عقد قرارداد وثیقه معتبر قانونی معادل  اجرای قرارداد و تضمین انجام منظورحسن ( به27-1
باشد  می وی  استراداد به قابل دوم طرف قرارداد توسط   موضوع تعهدات  از انجام پس حسن انجام تعهدات قرارداد وثیقه  و در خاتمه نماید  ارائه  دانشگاه امورمالی به 

گردد که پس از اتمام کار و تایید ناظر و اخذ مدارک مورد نیاز  کار کسر می  انجام حسن سپرده درصدان  با عنوان13بمیزان مبلغی وازهرپرداخت به طرف دوم نیز
 شود. قابل  آزاد سازی می

قرارداد و با ارایه گارانتی های الزم صورت گیرد ارائه وثیقه ( در صورتیکه طرف دوم  بدون دریافت پیش پرداخت ،اقدام به انجام و تحویل کل موضوع 21-1
 . حسن انجام تعهدات و کسر سپرده حسن انجام کار ضرورتی ندارد

 ( این قرارداد تابع آیین نامه مالی و معامالتی و دستور العمل تضمینات مامعالت دانشگاههای علوم پزشکی کشور میباشد .21-1

 ( نشاني طرفین جهت انجام مكاتبات : 8

 33314175نواب شمالی مجتمع ادارات ساختمان شماره یک ستاد        تلفن:  –(  نشانی خریدار : قزوین 1-1

 convention@qums.ac.irنشانی پست الکترونیک : امور قراردادهای دانشگاه 
 ***همراه ***تلفن: ***: طرف دوم ( نشانی2-1

 رونیک :نشانی پست الکت
 شود در صورت الذکر قانونی تلقی می های فوق باشند لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانی به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می فوق های نشانی

 باشد. تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمیساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر اینصورت کلیه نامه ها ابالغ شده  51موظفند ظرف  طرفین نشانی تغییر
 :امضاء طرفین قرارداد (9

 نسخه تهیه و تنظیم شده که پس از امضاء طرفین قرارداد الزم االجرا خواهد بود. 4 ماده و 2این قرارداد در 
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