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 دانشگاه علوم پزشكي
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 
 
 

 :اسناد مناقصه
اندازی  برای راه لب تابعدد 31 (آن تجهیزات متعلقه)و Minipcدستگاه رايانه  031خريد 

 مرکز آزمون دانشگاه مستقر در دانشكده دندانپزشكي

 

 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.

گر ارایه گردد که در صورت ناقص بودن مدارک مناقصهباید توسط ـ تمامی مدارک و مستندات درخواستی در اسناد مناقصه، می2

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

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

گران به این  نشگاه علوم پزشکی و اطالعات دیگر در اسناد این مناقصه، مناقصهبا توجه به اعالم شناسه ملی دا -4

باید ضمانتنامه  موضوع توجه ویژه داشته باشند که در صورت اخذ ضمانتنامه جهت ارائه وثیقه شرکت در مناقصه می

ت ب و ج این شرکت به نام  ذینفع اعالمی در اسناد مناقصه صادر گردد که در صورت عدم رعایت این موضوع پاکا

 کنندگان مفتوح نخواهد شد.
ای پیش از بازگشایی گران جلسه برای توجیه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه -5

ساختمان در سایت اداره خدمات دانشگاه واقع به نشانی قزوین خیابان نواب شمالی  31/11/69تاریخ  12الی  11 پاکات در ساعت

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

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

های  های آن بخصوص در برگه جایگزینی در اسناد مناقصه و فرمدرصورت مشاهده ایجاد هر گونه تغییر و یا  -7

 گران ، قیمت پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود . پیشنهادی قیمت و ضمائم آن توسط مناقصه
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 دانشگاه علوم پزشكي
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 مناقصه در اسناد اينمدارک ارايه شده 

 مناقصه نامه شرکت دردعوت -*

 شرایط شرکت در مناقصه-*

  تصویر قرارداد -*

 ـ شرایط عمومی و خصوصی *

  برگ پیشنهاد قیمت -*

 و ....(الضمان تعهدات، استرداد کسور وجهها )شرکت درمناقصه، انجام ـ نمونه ضمانتنامه*

 ها شامل:نمونه تعهد نامه -*

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

 ـ پرسشنامه اطالعات شرکت

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا  -

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

های علوم ها و دانشکدهمعامالتی دانشگاهنامه مالی و های معتبر بر اساس آئینـ دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین

 پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

 ـ شناسه ملی دانشگاه 

 ارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه ـ فرم 
 
 

 

 

 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 بايست منضم به اسناد مناقصه نمايد گر ميمدارکي که مناقصه

 مناقصه با شرح فعالیت مندرج در  اساسنامه ()جهت بررسی ارتباط موضوع تصویر کامل اساسنامه  -*

 تصویر اگهی تاسیس -*

 خرین اگهی تغییراتآتصویر  -*

 ملی اعضاء هیات مدیره براساس آخرین اگهی تغییرات  رتتصویر شناسنامه و کا -*

 . درج بندی از شورای عالی انفورماتیک و یا تصویر گواهینامه اتحادیه صنف رایانه  گواهینامهتصویر  -*

 ارائه قیمت پیشنهادی  -*

 ارایه تصویر گواهینامه مالیات ارزش افزوده  -*

 مناقصه گر ارایه تصویر کد اقتصادی   -*

 مناقصه گر  ارایه تصویر شناسه ملی -*

 69تصویرگزارش حسابرسی سال  -*

 69تصویر اظهار نامه مالیاتی سال  -*
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 دانشگاه علوم پزشكي

 درماني قزوينوخدمات بهداشتي   
 

 

 

 دعوتنامه شرکت در مناقصه
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 دانشگاه علوم پزشكي             
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزویندانشگاه علوم گزار: مناقصه

 گواهینامه  دارای درج بندی از شورای عالی انفورماتیک و یا  گواهینامه دارای ) فقط حقوقی ( که  ییهاشرکتکلیه  گر: مناقصه

 .باشند نیز می دارای شرایط اعالمی در اسناد این مناقصهکه میباشند  اتحادیه صنف رایانهاز 

 ای مرحلهیک  عمومیمناقصه: نوع

 ای با مشخصات مشروحه ذیل شرکت نمائید.کند در مناقصهشما دعوت می دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین از

 ـ تمامی مجوزهای الزم برای انجام کار اخذ شده است

 . ـ اعتبار طرح پیش بینی شده است

برای راه اندازی مرکز آزمون  لب تابعدد 31) وتجهیزات متعلقه آن(  Minipcدستگاه رایانه  131خرید  موضوع مناقصه:ـ *
 به شرح مشخصات جدول ذیل : دانشگاه مستقر در دانشکده دندانپزشکی

 لیست قطعات
Mini PC 

 یکصد و سی عدد

 Intel core i7 CPU 

 –سازگار ارقام  –گارانتی آواژنگ 
 -سریر  –حامی  –تخت جمشید 

 آونگ 

Giga / Asus  
(4Port USB - VGA Port - Sound / LAN Onboard) 

MAINBOARD 

8GB DDR4     Corsair / Geil / Samsung  RAM 

828GB SSD    WD/Samsung/Kingston/Adata H.D.D 
24*22*6 Maximum diemension 

 

/ مادیران گارانتی سام سرویس یکصد و سی عدد  Samsung/LG LED 22'' MONITOR 

 A4Tech USB KEYBOARD  یکصد و سی عدد

 A4Tech V-Track N-4220622062072  + PAD USB MOUSE  یکصد و سی عدد

 WINDOWS 1 (96-bit)سیستم عامل :   - توضیحات :  
 در صورت نبود یک قطعه از جایگزین نمودن قطعه مشابه خودداری نمائید .ـ                  
 . باشدمدت گارانتی جهت کلیه قطعات یکسال ـ                 

 

 لیست قطعات

عدد سی  

 LENOVO Idea Pad 025 Laptop Model 

Intel Core i0 0205U 06.5GHz upto 06.5GHz- .MB Cache CPU 

 0GB DDR. RAM 

 0TB H.D.D 

 DVD Burner / double-layer DVD+R DVD/R.W 

 .GB VGA 

 006." IPS LED - FULL HD LCD 

 NO Operating System 

 Ethernet / WiFi / 2Cell Battery / Webcam Others Specification 

 262kg Weight 

 year Iran warranty Warranty 0 سازگار / حامی/ آواژنگ / 

 باشد :مدت گارانتی جهت کلیه قطعات یکسال 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 هنگام بازگشایی پاکات ج اعالم میگردد به ریال:ـ مبلغ برآورد به*

  1369تا پایان سال ـ مدت اجرای قرارداد :*

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ـ کارفرما:*

 توسط کارشناسان شورای انفورماتیک دانشگاه  صورت خواهد گرفت نظارت  ـ دستگاه نظارت:*

 بیست و چهار میلیون و یکصد و چهل و یک هزار و پانصد ریال بحروف  ریال  911/161/26 :در مناقصه شرکت ـ مبلغ تضمین*

 گزار تسلیم شود.که باید به یکی از صورتهای مشروحه ذیل، صرفاً در پاکت الف به دستگاه مناقصهریال 

بانکی دارای مجوز از بانک  اعتباری غیرنامه صادر شده از سوی موسسات و یا ضمانت های دولتیصادر شده از بانک نامهضمانتالف:

ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها 3 باید دارای مدت اعتباری به مدتکه این ضمانت نامه می گزارمناقصهنفع ایران به اسالمی جمهوری مرکزی

 اسناد مناقصه تنظیم شده باشد.های پیوست باید طبق فرمنامه میضمانتهمچنین  باشد و ماه دیگر نیز قابل تمدید 3 بوده و برای

بانک رفاه کارگران شعبه مستقر دردانشگاه علوم نزد  قابل برداشت بنام سپرده 31191336واریز به حساب شماره  رسید بانکی بابتب:

 ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین –پزشکی قزوین به آدرس نواب مجتمع ادارات 

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

معامالتی دانشگاهها و  حسن انجام کار بر اساس آیین نامه مالی و کسر حسن انجام تعهدات و :میزان و نحوه اخذ تضمین مبلغ -*

درصد  29بمیزان  پرداختیپیش باشد و به برنده مناقصه در طول مدت قراردادهای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میانشکدهد

 پرداخت خواهد شد  قیمت پیشنهادی برنده مناقصه در قبال دریافت وثیقه مورد قبول کارفرما 

باشد الزم به توضیح می29/11/1369 لغایت پایان ساعت اداری تاریخ 23/11/1369 تاریخاز :اداری هایساعت ـ اسناد مناقصه در*

 .باشدمی 13:19و در روزهای پنج شنبه  16:19باشد پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت می

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

 واحد امور قراردادها -بهداشتی درمانی قزوین

 به برنده مناقصه پیش پرداختی پرداخت نمی شود.-*

بنام سپرده غیرقابل  31196991که باید به شماره حساب ریال ریال بحروف یک میلیون 111/111/1مبلغبه :ـ قیمت اسناد مناقصه*

تا  ی دانشگاهواحد امور قراردادهابه رسید آن اصل تحویل  برداشت نزد بانک رفاه کارگران مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و

 گردد.و تحویل اسناد مناقصه ارایه 

توانند  مناقصه میخریداران اسناد  های موضوع مناقصهمکان بازدید از زجهت اطالع وا مناقصه: موضوعهای جلسه بازدید ازمکانـ *

 از مکان واحد انفورماتیکمدیریت  هماهنگی با ضمن مراجعه و 26/11/69 تاریخ درپس از دریافت و اخذ معرفینامه از واحد امور قراردادها 

مناقصه و ع وگونه مسؤولیتی در خصوص بازدید از محل موض، کارکنان و عوامل وی هیچگزارمناقصه .ورندآموضوع مناقصه بازدید بعمل 

گران از شرایط کارهای موضوع مناقصه است و تر شدن مناقصهاین بازدید در راستای آگاهچرا که  کار و عواقب و مخارج ناشی از آن ندارند

-صهتعهدی برای مناق در این بازدید گرعنوان جایگزینی برای اسناد مناقصه تلقی شود. اطالعات شفاهی ارایه شده از سوی مناقصهنباید به

 .ای مکتوب به اسناد مناقصه افزوده شودکند مگر آن که طی الحاقیهگر ایجاد نمی



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

ای گران جلسه مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه و اسناد برای توجیه و تشریح موضوع :پرسش و پاسخـ جلسه *

 که در صورت ایجاد تغییرات .گردددر سایت اداره خدمات دانشگاه برگزار می 31/11/69تاریخ صبح  11ساعت  پیش از بازگشایی پاکات در

شود واین تغییرات  این موضوع بصورت مکتوب به تمامی خریداران اسناد مناقصه اعالم میدر اسناد مناقصه پیرواین جلسه 

 جزءاسنادمناقصه خواهد بود 

که مراتب را  الزامی استمایل به شرکت در مناقصه نیستند  های خریدار اسناد که  کلیه شرکت:نحوه اعالم انصراف و زمان*ـ  

به واحد امور   126-33399192شماره فاکس  به 1369/ 1/12تا آخر وقت اداری تاریخ  پس از خرید اسناد مناقصه حداکثر  بصورت کتبی

 قراردادها اطالع دهید.

که پس از باشد می6/12/1369 تاریخروز سه شنبه   )دو و پانزده دقیقه بعدازظهر( 16:19 ساعت :پیشنهادها تسلیم مهلت آخرین ـ*

 خواهد نمود.نگران پاکات دریافت  وجه از مناقصهپایان یافتن این زمان دریافت پیشنهادها به هیچ

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

 درمانی قزوین، دبیرخانه اداره حراست دانشگاه.

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

 .گیردصورت میبابت خرید اسناد مناقصه  واریزی

 :بازگشایی پاکات ـ زمان جلسات*

 می باشد  6/12/69صبح تاریخ 11راس ساعت  )ج( و )الف ( و )ب(  برای بازگشایی پاکات جلسه کمیسیون مناقصه

در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه واقع در قزوین، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک )ستاد( :  محل بازگشایی پاکات -*

 خدمات بهداشتی درمانی قزوین بازگشایی و خوانده شده و متعاقباً اعالم نتیجه خواهد شد.دانشگاه علوم پزشکی و 

توانید باشماره  سوال یا ابهام در مورد اسناد مناقصه می  گونه داشتن هر صورت در گران: سواالت مناقصه واحد پاسخگویی به-*

 .حاصل فرماییدصفدری( تماس مصطفی  قراردادها )آقای  واحد  امور 33319196-126

گران بازگشایی پاکات ج از مناقصه به هنگام: گران در جلسه بازگشایی پاکات حاوی قیمت پیشنهادیمناقصهشرکت ـ نحوه *

  شود. نامه کتبی دعوت به حضور در جلسه میحاضر در صورت ارایه معرفی



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 مناقصه : عمومي يطشرا

مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصه گران تمامی اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده و ـ شرکت در *

 ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد. کامال مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را 

های موجود در این نامهها و آئینبخشنامه و قوانیناند طبق تبانی کردهـ هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاددهندگان با هم *

 خصوص 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 مراتب را کتباً به اطالع مناقصه ،مناقصهخرید اسناد و مدارک  اتمام زمان پس

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

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

-و قبل از اتمام مهلت ارایه پیشنهادها توسط مناقصهاین اگر بعد از  شود  والزم داده می هایپاسخ پرسش و پاسخ،جلسه  مطروحه در

قبل از  مدارک مناقصه گردد  این تغییرات بصورت مکتوب گران مطرح گردد که باعث تغییر در اسناد و گزار موضوعی از سوی مناقصه

 شود  پایان یافتن مهلت دریافت پیشنهادها برای تک تک خریداران اسناد مناقصه  اعالم می

دارد و  گزار حق تغییر، اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت پیشنهادها برای خود محفوظ میمناقصه ـ*

از آنجا که ممکن است تجدیدنظر و گردد  ابالغ می به شرح بند ذیلاگر چنین موردی پیش آید مراتب به کلیه خریداران اسناد مناقصه 

تواند آخرین مهلت دریافت گزار می ها باشد در این صورت دستگاه مناقصهیا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت

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

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

 بنماید. 

گردد که اطالعات  گران درخواست می از مناقصه ،طی فرمیاسناد مناقصه توسط متقاضیان شرکت در مناقصه به هنگام خرید  ـ*

دارند تا در مواقع لزوم مانند تغییرات احتمالی اسناد مناقصه  خود را اعالمآدرس پستی  و شماره تلفن ،فاکسشماره  در موردصحیح خود 

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

که در صورت ارسال  گردد میو اعالم  شده ارسال  این موضوع در ابتدا از طریق شماره فاکس اعالم، (اتمام زمان فروش اسناد مناقصه

 از گزار توسط مناقصهتغییرات امکان ارسال عدم صورت  درباشد  ارسال قطعی تغییرات می این ارسال به معنی اعالم و یهو اخذ تایید

چرا که )گردد  مناقصه اعالم میتک خریداران اسناد  تک بهالذکر اعالم شده  که درفرم فوق یشماره تماس بهتغییرات  طریق فاکس،

اعالم  انجام شده و این تماسگران نرسد( که  به موقع به دست مناقصهاین تغییرات پست از طریق  ممکن است بدلیل ارسال مدارک

صورت عدم  درباشد  می کنندگان بابت تغییرات انجام شده مبنا اعالم قانونی به شرکت گر( مناقصه به هت دریافت اسنادتغییراتجتلفنی )

اعالم  گردد لذا ارسال می گران  مناقصه آدرس پستی اعالمی به تغییرات موضوعامکان اعالم تغییرات از طریق فاکس و شماره تلفن، 

 میذکرال فوق اعالم تغییرات به شرح مبناء درس پستی(آ ،تلفن تماس و شماره فاکس )اعم ازفرم صدراالشاره  گران در مناقصه اطالعات

-درصورت عدم ارایه اطالعات صحیح توسط خریداران اسنادمناقصه این موضوع وتبعات قانونی آن برعهده آنان بوده ومناقصه باشد که

 گونه مسؤولیتی دراین خصوص نداشته ونخواهد داشت.گزار بدلیل این عدم ارایه اطالعات صحیح هیچ

بنام  31196991باید به شماره باشد که قبل از انعقاد قرارداد میمی برنده مناقصههای مرتبط به انتشار آگهی برعهده ـ کلیه هزینه*

مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و رسید آن را تحویل واحد امور قراردادها  کارگران رفاه بانک نزد برداشت سپرده غیرقابل

 نماید.

ط مناقصه ذکر گردیده بدون تغییر، حذف یا قرار دادن شرط در ـ پیشنهاددهندگان باید تمامی اسناد و مدارک مناقصه را که در شرای*

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



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

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

 پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.

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

خود مطابق با فرم تضمین اقدام نماید در غیر اینصورت  درصد قیمت پیشنهادی11تعهدات معادلحسن اجرای  وثیقهمناقصات دانشگاه 

 اعتراضی نخواهدداشت، درو حق هیچ گونه شدهتضمین شرکت در مناقصه بدون هر گونه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط 

مناقصه برنده نفر دوم داشته  چنانچه پس از انجام مراحل فوقبینی حاضر به انعقاد قرارداد نباشد که برنده نفر اول در مهلت پیشصورتی

حاضر به ارایه وثیقه حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد شود و چنانچه او نیز اعالم میوان برنده مناقصه ــبرنده نفردوم به عن باشد به

ترک تشریفات یا مقدمات انجام و مناقصه تجدید خواهد شد و  شدهتضمین شرکت در مناقصه وی نیز به نفع دانشگاه ضبط نباشد 

 رد.یگمی مناقصه صورت

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

ـ پیشنهاددهندگان باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطالعات الزم مانند محل و *

 باید رعایت شودرا بدست آورده وموقعیت،کلیه قوانین و مقرات نافذو جاری و تمامی نکات و مواردی را که برای ارائه پیشنهاد می

استناد به ناآگاهی یا اشتباه اطالعی نماید و  هیچگونه موارد ابهام، اشکال و یا موضوعی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن اظهار بی

 خود کند.

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

ب هیچگونه اطالعی که مربوط به قیمت بوده و یا  باید به این موضوع توجه داشته باشند که در پاکت الف و یاـ پیشنهاددهندگان می*

کنار گذاشته شده و پاکت ج آنها  د قرار گیرد که در این صورت از مناقصهتمام یا بخشی از مبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشد نبای

 مفتوح نخواهد شد.

-گران را از تصمیم خود مطلع میدرنگ مناقصهصورت لغو مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، بی ـ در*

گزار یا منافع جمهوری اسالمی ایران مصالحه گرانی به زیان مناقصهسازد. و هرگاه درجریان مناقصه، اطالع حاصل شود که مناقصه 

گزار این امر صورت گرفته شده باشد، مناقصه لغو گزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص مناقصهاند و مراتب به مناقصهکرده

اند برای اقدام قانونی به مراجع شرکت داشتهبا درج نام پیشنهاددهندگانی که در این جریان موضوع را خواهد شد و دانشگاه گزارش 

 ارسال خواهد نمود.ذیصالح 

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

توانند در چارچوب اعتراض داشته باشد مینده مناقصه در زمان برگزاری مناقصه و یا اعالم برعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

اعالم نمایند که پس به صورت مکتوب خدمات بهداشتی درمانی قزوین وقانون یاد شده موارد اعتراض خود را به دانشگاه علوم پزشکی 

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

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

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

خوردگی، الک گرفتگی و بدون شرط اعالم نماید که در صورت ن هرگونه خطباید قیمت پیشنهادی خود را بدوهنده میدـ پیشنهاد*

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

 روفباید به صورت عددی و حروفی از سوی پیشنهاددهنده اعالم گردد که در صورت مغایرت بین اعداد و حقیمت پیشنهادی میـ *

 باشد. قیمت کل پیشنهادی، مبلغ حروفی میانتخاب   مبنای 

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



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

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

را طلب نماید که می گر ارایه شده است( )که توسط مناقصه گران،اصل مدارکو سقم اطالعات اعالمی مناقصه قرارداد  برای صحت

 انجام شود.باید میکنندگان گزار از سوی شرکتباید که در اسرع وقت  این درخواست مناقصه

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

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

 تضمین کافی، آن پیشنهاد مردود است.

 بیست روز باستثناءروزهای تعطیل میباشد ن افتتاح پاکات ج بمدت مهلت اعتبار پیشنهادها از زما -*

های آن حذف شده لذا از ( قانون و تبصره116، ماده ) 31/6/66ماده واحده اصالح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب  29موجب بند )به

های پیمانکاران کسر ها و پرداختصورت وضعیت%( مالیات تکلیفی از 3الحساب مالیات )هیچ مبلغی تحت عنوان علی 69ابتدای سال 

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

کارفرما مجاز است  برنده مناقصه به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد و در صورت تخلف، -*

مه دعوی باشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام و خسارت بدون انکه محتاج به اقا

های پیمانکار  وارده را از محل ضمانت نامه انجام تعهدات و در صورت تکاپو ی ضمانت نامه از محل سایر مطالبات پیمانکار و دارائی

 جبران نماید.

منابع دانشگاه علوم پزشکی برحسب ضرورت و تشخیص  و اخذ موافقت معاون توسعه مدیریت و گزارمناقصه بنا به درخواست واحد -*

معاون درصد از اختیارات مدیریت 29 سقف باشد، همچنین کاهش حجم قرارداد تادرصد مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش می29 تا میزان

 باشد.می دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

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

 تواند از عذر عدم اطالع استفاده نماید. نمی اعالمی اقدام نماید و تعهدات کلیه نسبت به اجرای پس از برنده شدن  داشته و

ها و قراردادها نیست و درصورتی که خالف این مداخله کارکنان دولت در پیمان اید که مشمول قانون منعنمبرنده مناقصه اقرار می -*

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

 

 

 

 

 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

 

 

 

 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 شرايط خصوصي مناقصه :

 

به تصویر قرارداد ضمیمه این اسناد مناقصه مراجعه نموده و مطالعه دقیقی  کنندگان الزم است حتماً شرکت :همم نکته بسیار 

و بعبارت دیگر  باشد ری در مناقصه مبنا انعقاد قرارداد فرمت ارایه شده میگ داشته باشند چرا که پس از برنده شده مناقصه

اد ارائه شده اعالم نمایند که پس از ارائه مناقصه گران قیمت های پیشنهادی خود را با توجه به اسناد مناقصه و تصویر قرارد

 طالع پذیرفته نخواهد شد .اقیمت پیشنهادی هیچگونه عذری از بابت عدم از 

 شود. به برنده مناقصه  در طول مدت قرارداد پرداخت نمیی هیچگونه تعدیل -*

بطور  اسناد مناقصه برنده مناقصه در تصویر قرارداد ضمیه نحوه پرداخت حق الزحمه و صورت وضعیت -نکته بسیار مهم  *

 کامل اعالم شده است  

هنگام پایین صفحه درج شده است که  باشد که برگ شمار هر صفحه در صفحه می 66بمیزان تعداد صفحات اسناد مناقصه  -*

  مورد قبول نمی باشد .بطور کامل  ارائه اسناد ارائه میگردد و عذری بابت عدم  بطور کامل به خریداران ، اسنادتحویل 

 

 

 

 

  



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 شرکت در مناقصه: رايط ش

برای راه اندازی مرکز آزمون دانشگاه  لب تابعدد 31) وتجهیزات متعلقه آن( و Minipcدستگاه رايانه  031خريد  مناقصه:موضوع 

 مستقر در دانشكده دندانپزشكي 

باید از سوی شرکت کنندگان مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه ذیل نیز در این مناقصه مینامه این عالوه بر مراتبی که در دعوت

 در مناقصه مورد توجه و اهتمام قرار گیرد

گزار و پیشنهاد خود را دریک پاکت سر بسته الک و مهرشده که ـ داوطلب شرکت در مناقصه باید مدارک الزم اعالمی مناقصه1

ف، ب و ج ) هرکدام از این سه پاکت خود بطور جداگانه الک و مهر شده باشد( میباشد به ترتیب بندهای محتوی سه پاکت جداگانه ال

الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی قانونی و الذکر تنظیم و در موعد مقرر به این دانشگاه تسلیم نماید در روی پاکت فوقبعدی ذیل

و مهر خود واعالم ساعت و تاریخ وصول به  ءاد نوشته شود و در مهلت مقرر با امضاصحیح پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنه

 دبیرخانه اداره حراست دانشگاه تحویل نماید.

الذکر ذیل 9و 9و 6شرایط مناقصه( تمام اسنادومدارک مشروحه در بندهای1ـ منظور از مدارک الزم و پیشنهاد مناقصه )اعالمی در بند2

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

گزار  در اختیار متقاضی شرکت در مناقصه قرار داده شده است. باید بر طبق شرایط ـ اسنادو مدارک مناقصه ،که از طرف مناقصه3

های )الف، مدارک درخواستی در پاکت ها و مقررات، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایرمناقصه و دعوتنامه آن و نیز سایر دستورالعمل

 ب و ج همگی در یک پاکت دیگر و کلی قرار داده شده است به این دانشگاه تحویل گردد.

 :ـ مدارک و اسنادی که بايد 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-*

باشد تکمیل فرم میواریز نقدی و فیش واریزی  بصورت گریدرصورتیکه وثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصه :1نکته مهم

وثیقه شرکت پس از تکمیل شدن ،به همراه  باید این فرم الزامی است که میارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه 

 امکان پذیر الذکردر صورت تکمیل فرم فوق در صورت برنده نشدن فقطبور زعودت وثیقه م ضمیمه گرددودر مناقصه در پاکت الف 

 باشد می

باشد در صورت برنده نشدن عودت گری بصورت ضمانتنامه می:درصورتیکه وثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصه2نکته مهم

 و به همراه داشتن مهر شرکت  ارایه معرفینامه از سوی شرکت و ارایه تصویر کارت  ملی فرد گیرنده ضمانتنامه با ضمانتنامه فقط 

 گیرد صورت می

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

 دعوتنامه شرکت در مناقصه –*

 شرایط شرکت در مناقصه )متن حاضر( -*

 خصوصی  عمومی و شرایط -*

 تصویر قرارداد -*

 هیئت وزیران 1331فرم منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  -*



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا -*

 پرسشنامه اطالعات شرکت -*

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

 مشخصات حقوقی دانشگاه -*

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

 تصویر کامل اساسنامه-*

 تصویر اگهی تاسیس -*

 تصویر اخرین اگهی تصمیمات-*

 تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیره براساس آخرین آگهی تغییرات  -*

  درج بندی از شورای عالی انفورماتیک و یا تصویر گواهینامه اتحادیه صنف رایانه تصویر گواهینامه *ـ

 69*ـ ارایه تصویر گزارش حسابرسی شرکت در سال 

 69اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال   -*

 *ـ ارایه تصویر گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده

 ارایه تصویر کد اقتصادی -*

 رایه تصویر کد شناسنامه ملی ا -*

های علوم پزشکی و ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئین*ـ دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین

 خدمات بهداشتی و درمانی

اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار داده گزار در باید کلیه اسناد و مدارک مناقصه )که از طرف دستگاه مناقصهنکته بسیارمهم: می

گر )براساس اخرین آگهی شده است( به همراه کلیه مدارک اعالم شده درخواستی در اسناد مناقصه باز سوی فرد یا افرادمجاز مناقصه

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

 ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت ج قرار داده شوند عبارتنداز:9

 خوردگی باشد( برگ پیشنهاد قیمت )که باید طبق فرم موجود در اسناد مناقصه و با خودکار و بدون خط-*

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

    

 دانشگاه علوم پزشكي            

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين              
 

 
 
 

 هـضمانتنام ونهـنم        

 

 

 
 

 

  

  



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 ضمانت نامه  شرکت در مناقصه
 )نمونه يک(

 
 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     به این 

 مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی   پیمان هر مبلغی را که 

-داشته باشد، بیقانونی یا قضاییدور اظهارنامه یا اقدامی ازمجاری ــکاف یا اقامه دلیل و یا صـه احتیاجی به اثبات استنـبدون اینک

 بپردازد.   درنگ در جه یا حواله کرد

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

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

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

 موجب این تمدید را فراهم نسازد و                

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به               را موافق با تمدید ننماید   

 پرداخت کند. مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد

 چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی 

مطالبه 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 نگردد.

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 رموضوع قرارداد مورد نظ

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 حسن انجام تعهدات ضمانت نامه   
 )نمونه دو(

 
 به نشانی:                 نظر به اینکه 

 قرارداداطالع داده است قصد انعقاد       به این 

 دارد این                                                        از        را با 

 برای مبلغ                 در مقابل 

گیــرد تضمین و تعهد می نماید در صورتیکه منظـــور انجام تعهـــداتی که به مــوجب قرارداد یاد شـــده بعهــده میریال به

کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این                                  

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

 ریال هر مبلغی را که      

 ن تقاضای کتبی واصله از مطالبه کند به محض دریافت اولی

کرد  درنگ در وجه یا حوالهبـدون آنکه احتیـــاجی به صــدور اظهارنامـــه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بی

 بپردازد .     

است بنا به درخواست        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                                  کتبی 

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

موجب این تمدید را فراهم نسازد و                   

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به               یدرا حاضر به تمدید نما   نتواند

 پرداخت کند.       مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 ضمانت نامه پیش پرداخت
 )نمونه سه(

 

 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 شده    متعهد است در صورتیکه 

             به 

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

درنگ در وجه یا حواله کردبدون اینکه احتیــاجی به صــدور اظهارنامــه و یا اقدامــی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد بی

بپردازد اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت          

واصله تا قبل از                        است و بنا به درخواست کتبی                                 اداری روز 

 پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه 

 تنوان یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا 

 د.را حاضر به تمدید نمای      موجب این تمدید را فراهم نسازد و تنواند در مقابل 

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

پرداخت نماید            در وجه یا حواله کرد

که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج      مبلغ این ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی 

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

 به     استعالم     

 در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی 

 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

 ضمانت نامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است اعم از اینکه اصل به بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 مورد نظرموضوع قرارداد 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 ضمانت نامه  کسور حسن انجام کار
 )نمونه چهار(

 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

 اطـــالع داده اســـــت که مقـرر است مبلغ                          به این 

 بعنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد        ریال از طرف  

 به                                                           

 پرداخت شود، از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب 

 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        ریال هر مبلغی را که       

 دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی 

کرد درنگ در وجه یا حوالهری قانونی و قضایی داشته باشد،  بیبـدون اینکه احتیـاجی به صدور اظهارنامـه یا اقدامی از مجا

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

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست                                  درخواست کتبی 

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

موجب این تمدید را فراهم نسازد و               انقضای آن تمدید کند و یا 

متعهداست بدون اینکه                     را حاضر به تمدید نماید        نتواند

 پرداخت کند.     غ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرداحتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبل
 

 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 

  



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين    
 

 
 

 ها  نمونه  فرم و تعهد نامه
 

  

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 وثیقه شرکت در مناقصهفرم ارائه اطالعات جهت عودت 

 لب تاب عدد31) وتجهیزات متعلقه آن( و Minipcدستگاه رايانه  031خريد  :مناقصه

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

 باشد.رم میتکمیل این ف

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

 نام بانک:

 نام شعبه:

 کد شعب:

 الذکر : شماره شبا شماره حساب فوق

 

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

چرا که این اطالعات مبنا واریز و عودت وثیقه شرکت در مناقصه میباشد که در صورت  نهایت دقت را انجام دهند

 اشتباه در اعالم اطالعات، تمامی ضرر وزیان ایجاد شده متوجه شرکت کننده در مناقصه خواهد بود.

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

 

 

 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 22/01/0331مول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي تاريخ ش

 لب تاب عدد31) وتجهیزات متعلقه آن( و Minipcدستگاه رايانه  031خريد  مناقصه
 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان وسیله تأئید میذیل این ورقه بدیناین پیشنهاددهنده با امضاء 

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

 مین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.حق دارد پیشنهاد ارایه شده برای مناقصه فوق را مردود و تض

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 

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

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

 ید. تعیین میزان خسارت وارده به عهده کارفرما می باشد.کار را از اموال او اخذ نما

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

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

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

 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.

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف 

 باشد.مستحق مجازاتهای مربوطه می

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 فرم خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا

 لب تابعدد 31) وتجهیزات متعلقه آن( و Minipcدستگاه رايانه  031خريد 

 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 مبلغ قرارداد

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.

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

  



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 فرم اعالم امضاء مجاز

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

 لب تاب عدد31) وتجهیزات متعلقه آن( و Minipcدستگاه رايانه  031خريد 

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

 

 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 

 

 
 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 

 تكمیلي برگ پیشنهاد قیمت و ضمائم



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

  

 فرم تعهد و اعالم

 قیمت پیشنهادی
 

 لب تابعدد 31) وتجهیزات متعلقه آن( و Minipcدستگاه رايانه  031خريد موضوع مناقصه: 

 
ت، فرد مجاز اینجانب/ اینجانبان................................................... امضاءکنندگان ذیل که بر اساس آخرین آگهی تغییرات و تصمیما

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

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

های مورد مناقصه کار و با اطالع کامل از محل کار، جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارپس 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  1الف ـ ظرف مدت 

 کل اعالمی خود در طول مدت قرارداد ارایه نمایم  درصد مبلغ پیشنهادی قیمت 11قرارداد به میزان

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

 .د الینفک این پیشنهاد محسوب میشو ء*تائید می نمایم کلیه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جز

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

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

 .مناقصه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام 

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

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

 شده است مالک عمل خواهد بود .

 
 
 

 مهر و امضاء               نام و نام خانوادگي تائیدکننده : 

 : شماره تلفن              نام شرکت يا مؤوسسه تائید کننده :
 

 

 

 

 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 پیشنهادی  قیمت
 131خرید کننده زیر پس ازبررسی وآگاهی کامل وپذیرش تعهداجرا ومسؤولیت در مطالب و مندرجات کلیه اسناد مناقصه  امضاء

و باطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام  لب تاب  عدد31و) وتجهیزات متعلقه آن(  Minipcدستگاه رایانه 
 کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

 لیست قطعات

Mini PC 

 مبلغ کل
مبلغ هر 

 دستگاه
 مشخصات تعداد

  131 

 Intel core i7 CPU 

 تخت ،سازگارارقام،آواژنگ گارانتی

 آونگ  ،سریر،حامی،جمشید

Giga Asus (4port USB – VGA / Sound / LAN Onboard) MAINBOARD 

8GB DDR4 Corsair / Geil / Samsung  RAM 

828GB SSD    WD/Samsung/Kingston/Adata H.D.D 

24*22*6 
Maximum 
diemension 

مادیران  سام سرویس/گارانتی  131    Samsung/LG LED 22'' MONITOR 

  131  A4Tech USB KEYBOARD 

  131  A4Tech V-Track N-4220622062072  + PAD USB MOUSE 

 لیست قطعات

 اتـمشخص  تعداد مبلغ هر دستگاه مبلغ کل

 عدد 31  

LENOVO Idea Pad 622 Laptop Model 

Intel Core i6 8262U 8662GHz upto 0642GHz- 6MB Cache CPU 

 8GB DDR4 RAM 

 8TB  H.D.D 

 DVD Burner / double-layer DVD+R DVD/R.W 

 4GB VGA 

 8666" IPS LED - FULL HD LCD 

 NO Operating System 

 Ethernet / WiFi / 2Cell Battery / Webcam 
Others 
Specification 

 262kg Weight 

 year Iran warranty Warranty 8                     سازگار / حامی/ آواژنگ /                    

 ریال :                                                         مبلغ کل  پیشنهادی به

 مبلغ کل به حروف :                                                                                                 

 
 

 .با لحاظ یکسال گارانتی میباشد    میباشد که ارائه قیمت پیشنهادییکسال  مدت گارانتی جهت کلیه قطعات 

 WINDOWS 1 (96-bit)سیستم عامل :   ـ

 صورت نبود یک قطعه از جایگزین نمودن قطعه مشابه خودداری نمائید .در 
 
 
 
 
 

 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 دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین های معتبر در آئین

 های علوم پزشكيتي دانشگاه ها و دانشكده مالي و معامال



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 های معتبر انواع تضمین نامه
 الف: ضمانت نامه بانکی

شود به محض و به صرف اعالم او )متعهدله( مبلغ ضمانت سندی است که بموجب آن بانک در مقابل ذینفع ضمانت نامه متعهد می

 نامه را تمدید یا تأدیه نماید.

صادر شده از سوی مؤوسسات اعتباری غیربانکی در صورتی معتبرند که دارای مجوز الزم از طرف بانک های  ضمانت نامه تبصره:

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشند.

 ب: سایر ضمانت نامه ها:

 % درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.61ـ وثیقه ملکی معادل 1

ها و مؤوسسات و نهادهای های دولتی، شهرداریسسات دولتی، شرکتها، مؤونام( منتشر شده از سوی وزارتخانهـ انواع مشارکت )بی2

 عمومی غیردولتی که از سوی دولت یا بانک ها تضمین شده باشند.

 % درصد ارزش روز آن.11های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر به مأخذ ـ سهام شرکت3

 اجرایی و ذیحسابان مالی مربوطهـ مطالبات تائید شده قراردادها از سوی دستگاه های 6
 

ضمانت نامه بانكي   هاانوع ضمانت نامه
0 

 اعتباری
2 

 وجه نقد
3 

 سفته
4 

 وثیقه ملكي
5 

اوراق مشارکت 
6 

 √ √ - √ √ √ شرکت در مناقصه

 √ √ **√ √ √ √ حسن انجام تعهدات

 √ √ - √ √ √ حسن انجام کار

 √ √ √** - √ √ پرداختپیش

 

 باشد.نقد واریزی به حساب سپرده معرفی شده از سوی مؤوسسه میمنظور از وجه **

ها در موارد استثنایی صرفاً با تشخیص و مسؤولیت رئیس مؤوسسه یا مقام پرداختاخذ سفته در مود حسن انجام تعهدات و پیش***

 باشد.پذیر میمجاز از طرف ایشان امکان

 باشد.یا عدم اخذ تضمین شده هیأت رئیسه مؤوسسه میهای تحقیقاتی نحوه اخذ در خصوص قرارداد طرح »



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 باشد.تضمین شرکت در مناقصه برای کلیه قراردادهای پیمانكاری و غیرپیمانكاری بشرح ذيل مي
 

های برآورد هزينه

 اجرای به میلیون ريال

 تا

 011 

 مازاد  بر

 0111تا  011

 مازاد بر

 111/111/0تا  0111 

 مازاد بر

 111/111/0 

 2/1 3/1 9/1 9 درصد

 

 جدول میزان تضمین حسن اجرای تعهدات و حسن انجام کار

 نوع قرارداد:

 حسن انجام تعهدات انواع ضمانت نامه
 حسن انجام کار

 )از هر پرداخت(

های قراردادهای پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی و شرکت

 ها(خدماتی و ساخت و نصب تجهیزات باربری )بارنامه

9% 11% 

 - %11 قراردادها سایر

 

 جدول مربوط به میزان پیش پرداخت
 

 میزان پیش پرداخت نوع قرارداد

 درصد کل قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان 29 پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی

 درصد 29حداکثر تا  خرید و ساخت تجهیزات

 درصد 29حداکثر تا  سایر قراردادها و طرح های تحقیقاتی

 

میزان پیش پرداخت در خصوص قراردادهای خرید و ساخت تجهیزات و نیز سایر قراردادها و طرح های تحقیقاتی به :1تبصره 

 تشخیص و مسؤولیت رئیس مؤوسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان قابل افزایش است.

 % قابل استرداد است.61وجوه حسن انجام کار با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی تا :2تبصره 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 آخرين وضعیت شخصیت حقوقي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 14000260525 :شناسه ملي

  1/1/1664 تاريخ تأسیس :

 معاونت نوع شخصیت حقوقي:

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

 و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریتثبت کننده شخصیت حقوقي: 

 قانون اساسیمرجع تأسیس:  

 999شماره مجوز: 

  22/11/1657تاريخ 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: 

 بهداشتی درمانی قزوینپزشکی و خدمات 

 411671714417کد اقتصادی : 

 6419915615کد پستي : 

 IR – 010160100000000067161551شماره شبا: 

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



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

 

 

 

 )پرسشنامه شماره يک( اطالعات شرکت ها

 مشخصات حقوقی شرکت: -1

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

 :قتصادی کدا:                                                     شناسه ملی محل ثبت:                                                
 سرمایه ثبت شده به)ریال(:                                                                  سرمایه پرداخت شده به)ریال(:
 :رتبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری:                         شماره تاریخ تعیین صالحیت

 تحت پوشش      تعاونی       دولتی        خصوصی     :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 درمانیارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی در زمینه های پزشکی    ای در ارایه خدمات فنی و مشاوره
امور چاپ و حمل و نقل  تعمیر و نگهداری         کی های پزشارایه خدمات نظارتی و کارشناسی در زمینههای پزشکی    زمینه
 خدمات عمومی)نگهبانی، نامه رسانی ، پیشخدمتی، تلفنچی(امور آشپزخانه و رستوران            تکثیر

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

 مشخصات مدیر عامل،اعضای هیأت مدیره : -2

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

 )سال(

       

       

       
 

 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  

درمانیاستان قزوين–خدمات بهداشتي   



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

 

 )ادامه پرسشنامه شماره يک( اطالعات شرکت ها
 ترتیب اولویت میزان سهاممشخصات سهامداران عمده )شخصیت حقیقی یا حقوقی(به  -6

 

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

 
 آدرس دفتر مرکزی و شعب: -4

 
 

چنانچه تشخیص داده شود برنده واگذاری فوق در تکمیل این فرم قصور ورزیده یا به عمد اطالعات ناقص ارایه نموده است ، از :1*تذکر
گردیده و حتی درصورتیکه پس از عقدقرارداد موضوع احرازشود، سپرده شرکت در مناقصه )سپرده حسن انجام انعقاد قرارداد با وی خودداری 

 تعهدات(وی به نفع کارفرما ضبط و به مراجع ذیصالح جهت صدور رأی نهایی اعالم خواهد گردید .
 .تصویرکارت ملی )پشت ورو( و شناسنامه )صفحه اول(ضمیمه گردد:2*تذکر

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

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

  صندوق پستی

  تلفن همراه –تلفن مستقیم 

  دورنگار

  پست الکترونیک

Web  site  

 

 

 

 

 
 

 

  

و دانشـــگاه علوم پزشـــكي  

درمانیاستان قزوين–خدمات بهداشتي   

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 قرارداد خريد، حمل ،تحويل ، گارانتي و خدمات پس از فروش رايانه

معاون پشتیبانی دانشگاه با عنوان  دکتر یوسفی نمایندگی آقای  به این قرارداد مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

شماره ثبت  به ****باعنوان ***** نمایندگی آقای  به**** شود با ججکه از این پس در این قرارداد کارفرما )طرف اول( و خریدار نامیده می

( ر این قرارداد فروشنده )طرف دوماز این پس دکه *****و گواهینامه *********وکد شناسه ملی***** کد اقتصادی****شرکت

گردد که طرفین با امضاء این قرارداد مقر هستند که به کلیه شرایط و نحوه  شود براساس شرایط و ضوابط مشروحه ذیل منعقد می نامیده می

 .توانند معترض گردند عمل به این قرارداد آگاهی کامل داشته و در اجرای آن به عذر عدم اطالع نمی

 موضوع قرارداد :  -0ماده 

و تجهیزات   Minipcدستگاه رایانه  131گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه  حمل ،تحویل  ،  موضوع قرارداد عبارت است از خرید، 1-1

 با مشخصات فنی به شرح جدول ذیل  : لب تاب  دستگاه31متعلقه و 

 لیست قطعات

Mini PC 

 مبلغ کل
مبلغ هر 

 دستگاه
 مشخصات تعداد

  131 

 Intel core i7 CPU 

تخت  ،سازگارارقام، گارانتی آواژنگ
 آونگ  ،سریر ،حامی،جمشید

Giga / Asus  
(4Port USB - VGA Port - Sound / LAN Onboard)) MAINBOARD 

8GB DDR4   Corsair / Geil / Samsung  RAM 

828GB SSD    WD/Samsung/Kingston/Adata H.D.D 

مادیران  گارانتی سام سرویس/ 131    Samsung/LG LED 22'' MONITOR 

  131  A4Tech USB KEYBOARD 

  131  A4Tech V-Track N-4220622062072  + PAD USB MOUSE 

 لیست قطعات

 اتـمشخص  تعداد مبلغ هر دستگاه مبلغ کل

 عدد 31  

LENOVO Idea Pad 622 Laptop Model 

Intel Core i6 8262U 8662GHz upto 0642GHz- 6MB Cache CPU 

 8GB DDR4 RAM 

 8TB  H.D.D 

 DVD Burner / double-layer DVD+R DVD/R.W 

 4GB VGA 

 8666" IPS LED - FULL HD LCD 

 NO Operating System 

 Ethernet / WiFi / 2Cell Battery / Webcam Others Specification 

 262kg Weight 

 year Iran warranty Warranty 8                     سازگار / حامی/ آواژنگ /                    

 

  



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 :ـ مدت قرارداد2ماده 

مرکزی دانشگاه پس از تایید انبار  به  قرارداد 26/12/69پس از انعقاد قرارداد تا فروشنده متعهد است اقالم موضوع این قرارداد  2 -1

 .کارشناسان انفورماتیک دانشگاه تحویل نماید

گردد ومسوولیت  می انبار مرکزی دانشگاه واقع در شهر قزوین بلوار باهنر مجتمع پردیس دانشگاه اعالممحل تحویل موضوع قرارداد  2-2

 باشد و خریدار از این بابت مسوولیتی نخواهد داشت بارگیری و تحویل موضوع قرارداد در انبار جهت تحویل به خریدار، بعهده فروشنده می

اقدام  نسبت به انجام کلیه مفاد مندرج در ماده یک قرارداد  1369تا پایان سال شرکت فروشنده موظف است پس از انعقاد قرارداد  3-2

 نماید.

  میباشد   1369تا پایان سال کل مدت قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد  2-3و  2-1با احتساب بند های  6-2

 در صورت موافقت خریدار قابل افزایش است  تنها  مدت قرارداد 9-2

 مبلغ قرارداد :  – 3ماده 

و انجام  در قرارداد  به محل اعالم شده  1-1اساس جدول ماده  بر موضوع قراردادکامل  مبلغ قطعی قرارداد پس از تحویل  1-3

  . باشد ميریال   ****ریال به حروف****** به مبلغ  تعـهدات مربوط به فروشندهکلیه

%  قيمت كل قرارداد براساس 22فروشنده متعهد گردید در صورت درخواست خریدار نسبت به افزایش و یا كاهش حجم خرید تا سقف  2-3

 مندرج در قرارداد اقدام نماید.قيمت 

 هزینه حمل و بیمه حمل انجام موضوع قرارداد برعهده خریدار میباشد .  3-3

 کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و... به عهده فروشنده می باشد.  .  6-3

ارداد و درج در سایت سازمان دارایی قابل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه ثبت نام به تاریخ قبل یا حین قر  9-3

 پرداخت می باشد

 تعهدات فروشنده:– 4ماده 

نماید، بطور رایگان حمل نموده  و  موضوع قرارداد را در مکانی که  خریدار اعالم می  فروشنده متعهد براساس نظر طرف اول دستگاه 1-6

ه توسط کارشناسان شورای انفورماتیک دانشگاه ،تحویل انبار مرکزی پس از بررسی، تست و تایید دستگاهها و تجهیزات موضوع مناقص

گردد و در صورت عدم تایید دستگاه و یا تجهیزات موضوع مناقصه فروشنده توسط کارشناسان شورای انفورماتیک ، فروشنده  دانشگاه می

که صورتحساب فروشنده پس از تحویل تمام  ساعت اقدام به تحویل انها پس از تایید به شرح پیشگفت نماید 66مکلف است ظرف مدت 

 پیش پرداخت و کسر کسورات متعلقه به ان در وجه فروشنده پرداخت می شود  .یکجای  موضوع قرارداد و کسر

درصورت بروز هرگونه عيب و نقص در هر قسمت از اقالم موضوع قرارداد خرید حين  تحویل كه ناشي از عدم رعایت مشخصات فني  2-4

  وشنده موظف است نسبت به رفع و یا تعویض آن اقدام نماید.باشد، فر

نماید كليه مفاد و شرایط قرارداد، نحوه اجرا، چگونگي مقتضيات محل و شرایط اجراي كار اطالع كامل داشته و به   فروشنده اقرار مي 3-4

 گردیده خودداري نماید.تواند به علت عدم اطالع، از اجراي اموري كه طبق قرارداد واگذار  هيچ وجه نمي

مختار  هرگاه درطول مدت قرارداد فروشنده مرتکب جرم گردد و یا صالحيت وي از سوي مراجع قانوني مردود شناخته شود وخریدار 4-4

خواهد بود قرارداد را نسبت به مدت باقيمانده فسخ و كليه حق و حقوق خود را از محل تضمينات فروشنده تامين و فروشنده در این 

 . خصوص حق هر گونه اعتراض و شکایت را از خود سلب مي نماید

صورتحساب ریال جریمه تاخیر از هرگونه مطالبات شرکت مانند  111/111/9مبلغ ،  به تحویل موضوع قراردادتاخیر در  روزبه ازاء هر  9-6

  .و یا وثیقه حسن انجام تعهدات کسر میگردد و طرف دوم حق هیچ اعتراضی را ندارد 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

طرف اول  مجاز است کلیه کسور قانونی متعلقه به قرارداد اعم از مالیات ، عوارض و سایر موارد قانونی را از مطالبات شرکت کسر و  9-6

  .در وجه مراجع ذیربط پرداخت نماید

هرگونه بود . درخصوص اعالم عدم اطالع پذیرفته نخواهد اطالع دارد و آن و شرایط  کلیه مفاد که از  می نمایداقرار  طرف دوم 7-6

و هرگونه توافق کتبی به منزله تصریح ،مطابق مفاد این قرارداد عمل گردیده  حدود وظایف در غیر موارد مطرح در قراردادزمینه اختالف در 

 در قرارداد خواهد بود

کارفرما می تواند در صورت ضرورت در حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی ، شرایط اختصاصی را که الزم می داند به   6-6

 این قرارداد الحاق نماید کلیه الحاقیه های قرارداد با امضای طرفین معتبر خواهد بود. 

و انجام گارانتی  طرف قرارداد موظف است در هنگام عقد قرارداد وثیقه  منظور حسن اجرای قرارداد و اخذ تضمین انجام تعهداتبه  6-6

% مبلغ کل قرارداد به طرف اول ارائه مینماید و در خاتمه قرارداد وثیقه فوق الذکر پس از انجام کامل موضوع قرارداد 11معتبرقانونی معادل

  ائه مفاصا حسابهای الزم از سوی فروشنده  قابل آزاد سازی میباشد .و پس از رضایت از نحوه عملکرد و ارائه گارانتی های مورد نظر و ار

برابر برآورد و میزان خسارت وارده طبق   می تواند طرف اولدر صورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد  11-6

 . ذ گرددفروشنده اخی ضمانت نامه ها ونظر کارشناس ذیصالح منتخب دانشگاه از محل طلب ها 

 .فروشنده متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانبندی که به تایید خریدار  می رساند انجام دهد 11-6

فروشنده یک نفر را بعنوان نماینده تام االختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً   12-6

 به خریدار  معرفی نماید .  

هد نمود نمی باشد و قبول و تع1331فروشنده  معترف است که مشـمول ممنوعیت مـنع مداخله کـارکنـان دولت مصوب دی ماه   13-6

چنانچه خالف آن ثابت شود خریدار  مختار است عالوه بر فسخ قرارداد نسبت به ضبط سپرده های در اختیار  نیز اقدام نمایدو فروشنده حق 

 هیچ گونه اعتراضی را ندارد  .

داشته و حق داللی یا کمیسیون و یا طرف قرارداد تایید وتعهد می نماید که در رابطه با انعقاد و اجرای این قرارداد واسطه ای وجود ن 16-6

 حق العمل یا پاداش یا تحفه ای هدیه و یا رشوه و یا نظایر آن به صورت نقدی ، جنسی،  ارائه خدمت و سهیم 

کردن منافع خود و یا به هر طریق دیگر نپرداخته  و چنانچه خالف این مطلب به نحوی از انحا معلوم شود و کارفرما حق خواهد داشت 

 اد را یکطرفه فسخ و ضمن ضبط ضمانتنامه سیر اقدامات الزم را علیه قرارداد انجام دهد.قرارد

درصورتیکه کارفرما تشخیص دهد که شرکت طرف قرارداد، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده و یا در نحوه انجام    19-6

سرباز زند مختاراست جهت جلوگیری از تضییع  حقوق دولت نسبت به فسخ یک  کار قصور ورزیده ویا به هردلیلی از انجام موضوع قرارداد

طرفه  قراردادو ضبط وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداداقدام نماید و همچنین  در صورت ایجاد خسارت برای طرف اول اخذ خسارت 

ودر صورت عدم پرداخت خسارت  مبلغ  و باید براساس نظریه کارشناسی منتخب دانشگاه  وطرف دوم  حق هیچگونه اعتراضی را ندارد 

 خسارات وارده را جبران نماید.

گارانتی عبارت است از تعویض دستگاه یا قطعات دستگاه بدون اخذ هیچگونه وجهی اعم از هزینه قطعات تعویضی ، اجرت ، هزینه   19-6

و  باید نسبت به تعویض دستگاه اقدام شود (رطرف نگردیدحمل و نقل و ایاب و ذهاب و سایر هزینه ها ) در صورتی که اشکال دستگاه ب

 .مدت گارانتی دستگاههای موضوع قرارداد یکسال میباشد 

می تواند بطور  ف اول طر هرگاه فروشنده مرتکب یکی ازاعمال بندهای ماده یک ایین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه گردد  11-6

 یکطرفه قرارداد را فسخ نماید

و در صورت ورود خسارت ، خریدارمی تواند خسارت وارده را برابر فروشنده خریدارمی تواند در صورت انحالل یا ورشکسته شدن  16-6 

  .ازفروشنده دریافت نماید سان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین نظریه کارشنا



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 می باشدمبلغ قرارداد در طی مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی ن 16-6

%( مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه یک فقره تضمین مورد قبول 29در صورت درخواست فروشنده بیست و پنج ) 21-6

روز از تاریخ ارائه تضمین به فروشنده پرداخت می شود که مبلغ پیش پرداخت بطور یک 9خریدار )ضمانت نامه بانکی( حداکثر ظرف مدت 

 .ب نهایی فروشنده کسر و مستهلک خواهد شد جا از صورتحسا

 شرايط فورس ماژور: – 5ماده 

پذیر نباشد، مادام که علل  عللی خارج از حیطه اقتدار و اراده طرفین، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد امکان اگر به  1-9

 شود و  مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهداتی که متأثر از این عوامل است، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمی

که خارج از کنترل بوده و موجبات تاخیر  امدهای ناشی از هرگونه شرایط فورس ماژور، غیر متعارفطرف دوم این قرارداد در هنگام بروز پی

و یا قطع خدمات موضوع قرارداد را برای طرف دوم فراهم نماید، کتباً وسریعاً طرف مقابل را در جریان امرقرار داده وسعی می شود مسائل 

ود و مدت زمان مصروفه برای رفع حالت فورس ماژور بر  مدت اولیه این قرارداد به صورت مذاکره درحد مقررات وضوابط حل وفصل ش

 . اضافه خواهد شد

 : اختالفحل   -6ماده

 گردد می فصل و حل مذاکره طریق از موضوع ابتدا،  قرارداد این اجرای یا تفسیر از ناشی احتمالی اختالفات گونه هر بروز صورت در 1-9

 نامه آئین 66 ماده کمیسیون موضوع اختالف حل کمیته عهده بر اختالف حل،  و حل نشدن موضوع اختالف  نشدن مرتفع صورت در و

صادر شده و برای طرفین قطعی و الزم االجرا می باشد.و حق هر گونه اعتراض  "بوده و رای کمیسیون که صلحا دانشگاه معامالتی مالی

 به است گردیده درج قرارداد این در که طرفین نشانی به کمیته طریق از مذکور رای و و تجدید نظر خواهی را از خود ساقط می نماید.

 .شد خواهد ابالغ اداری نامه پیوست

 نشاني طرفین جهت انجام مكاتبات -1ماده 

تلفن  نشانی کارفرما : قزوین مجتمع ادارات ساختمان شماره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین شماره  1 -1

33319192 

 *****فاکس ******تلفن ***** کدپستی ******نشانی شرکت طرف قرارداد:   1 -2

الذکر قانونی  های فوق باشند لذا مکاتبات رسمی وارسال مراسالت از طریق نشانیجهای فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می نشانی

ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر اینصورت کلیه نامه ها ابالغ شده  66تلقی میشود در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف 

 تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمی باشد .

 امضاء طرفین قرارداد : – 6ماده 

نسخه واحد تهیه و تنظیم شده که  9منظم به این  قرارداد در   بند، و  یک  پیوست39ماده ،  6این قرارداد به صورت یک مجموعه شامل 

  .پس از امضاء طرفین قرارداد الزم االجرا خواهد بود

 هر آنچه در این قرارداد مسکوت باقی مانده تابع قوانین جاریه مملکت جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

 

     ****مهر و امضاء طرف قرارداد:                                                                      مهر و امضاء کار فرما                                
    ****نام و نام خانوادگي:                                                              دکتر مهدی يوسفينام و نام خانوادگي :         

                  ****سمت :                                               دانشگاه                       مديريت و منابع معاون توسعه سمت :   
 امضاء-مهر شرکت                                                       امضاء                                                                                  

 
   ستادبایگانی  –قراردادها  امور – فروشنده  –امور مالی  مدیریت  اصل :

 دانشکده دندانپزشکی  –معاونت آموزشی  –شعبه سه  تامین اجتماعیسازمان  –رونوشت :


