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 سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه 

 تذکرات مهم: 

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

 داشته باشد.

ارایه گردد که در صورت ناقص بودن مدارک و یا  گرتوسط مناقصه بایدـ 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 دووجود و حداقل ـ مناقصه با 3

با توجه به اعالم شناسه ملی دانشگاه علوم پزشکی و اطالعات دیگردر اسناد این مناقصه ، مناقصه گران به این موضوع توجه ویژه  -4

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

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

دانشگاه واقع به نشانی قزوین خیابان نواب شمالی ساختمان شماره یک ستاد   اداره خدمات در سایت 07/10/97تاریخ  12الی 11ساعت

  .که شرکت در این جلسه برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است  گرددبرگزار می

 در  فرم های این اسناد نمی باشند  و یا جابجایی ات تغییر تایپ و ایجاد مجاز بهبه هیچ وجه  شرکت کنندگان  -6

پیشنهادی قیمت توسط  های آن بخصوص در برگه درصورت مشاهده ایجاد هر گونه تغییر و یا جایگزینی در اسناد مناقصه و فرم -7

 گران ، قیمت پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود . مناقصه
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 مناقصهدر اسناد اين  مدارک ارايه شده

 نامه شرکت در مناقصهـ دعوت*

 ـ شرایط شرکت در مناقصه*

   تصویر قراردادـ *

  برگ پیشنهاد قیمت -*

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

 نمونه فرم بیمه نامه وتعهد نامه ها شامل : -*

 هیأت وزیران 1337مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  ـ فرم منع

 ـ پرسشنامه اطالعات شرکت

 خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار 

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

 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  -*

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

 خدمات بهداشتی و درمانی

  ارائه قرارداد از سوی مناقصه گران ارائه فرم پیوست یک مبنی بر -*
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 مدارکي که مناقصه گر مي بايست منضم به اسناد مناقصه نمايد 

 تصویر کامل اساسنامه -*

 تصویر اگهی تاسیس-*

 تصویر اخرین اگهی تغییرات -*

 ارایه تصویر گواهینامه مالیات  ارزش افزوده  -*

 ارایه تصویر کد اقتصادی  -*

 ارایه تصویر شناسه ملی -*

 90تصویر اظهارنامه مالیاتی سال -*

 پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد (، )که در صورت عدم ارائه 90تصویرگزارش حسابرسی سال  -*

 از اداره کل تجهیزات پزشکی کشور مبنی بر مجاز بودن در زمینه واردات تجهیزات و معتبر و منقضی نشده  گواهینامهارائه -*

 ملزومات پزشکی 

این نمایندگی تاریخ ارائه گواهینامه دال بر انحصاری بودن شرکت کمپانی سازنده در ایران که توسط قوه قضاییه ترجمه شده و  -*

 پاکت ج مفتوح نخواهد شد  تاریخ نمایندگی  منقضی نشده باشد که در صورت عدم ارائه و یا منقضی شدن

درخواستی )که در صورت عدم تکمیل و عدم ارائه مدارک به شرح اعالمی پیوست شماره یک در خصوص مدارک فرم  تکمیل  -*

  پاکت ج مناقصه گران مفتوح نخواهد شد  (
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 دعوتنامه شرکت در مناقصه
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 دانشگاه علوم پزشكي      

وخدمات بهداشتي درماني قزوين                                                                                                                                

 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 یندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزو مناقصه گزار:

 دارای شرایط اعالمی در اسناد این مناقصه ذیصالح شرکت های  مناقصه گر:

 ای مرحلهیک  عمومی نوع مناقصه:

 ای با مشخصات مشروحه ذیل شرکت نمائید.کند در مناقصهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین از شما دعوت می

 :و منبع اعتبار  هامجوز

 الزم برای انجام کار اخذ شده استـ تمامی مجوزهای 

 موضوع مناقصه:

تسال سوپر گنداکتیو، با قابلیت انجام تصویربرداری از تمامی بدن و عروق، دارای   1 .5 ام آر آیاندازی از یک دستگاه  راه حمل وخرید، نصب،

 :طبق مشخصات ذیل   ، دیجیتال  RFو سیستم  ن باالاگرادیانهایی با تو

 برای دستگاه مد نظر الزامی می باشد . FDAو  CEدارا بودن  -*

 ، دارای آخرین تکنولوژی و جدیدترین نسل کمپانی سازنده باشد . 2112دستگاه مورد نظر بایستی تولید سال  -*

 : مگنت

 . 1.5Tدارای قدرت میدان مغناطیسی  -*

 Zero Boil Offدارای قابلیت  -*

 باشد . )ارائه تعداد کانال باالتر امتیاز برتری دارد ( 1Mhzباند بیش از کانال گیرنده با پهنای  11دارای حداقل  -*

 سانتی متر باشد . 60قطر دهانه ورودی مگنت حداقل   -*

 باشد. Zدر جهت محور  50cmحداقل  FOVدارای  -*

 باشد . )امتیاز برتری( cm DSV 50در  1.5ppmبایستی دارای یکنواختی میدان مغناطیسی کمتر از  -*

ظیر استفاده از تکنولوژیهای جدید در ارسال و دریافت سیگنال اولویت دارد و دارای امتیاز برتری می باشد . ) نوع تکنولوژی مورد استفاده ن -*

 ذکر گردد ( SNRدر کویل یا مگنت و انتقال سیگنال از طریق فیبر نوری جهت افزایش  A/Dاستفاده از 

 گرادیان

 باشد .  mT/m 33دامنه ) واقعی ، نه موثر (دارای گرادیان با حداقل  -*

 باشد .  Slew Rate  ،mT/m/ms 121دارای حد اقل  -*

 باشد .  KW 15با توان حداقل  RF Amplifierدارای  -*

 .  کیلوگرم را داشته باشد 200تخت دستگاه بایستی تحمل وزن بیمار حداقل  -*

 تکنولوژی کاهش نویز صوتی باشد.دستگاه مورد نظر بایستی دارای آخرین نسل  -*

 بایستی قابلیت کاهش آرتیفکت فلزی ارائه گردد . -*
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 باشد . 3Dو  2Dدر توالی پالس  TEو  TRدستگاه مورد نظر بایستی دارای کمترین میزان  -*

 دستگاه مد نظر بایستی دارای کویلهای چند کاناله به شرح ذیل باشد :  -*

کویل شانه  –کاناله  2کویل زانو حداقل  –کاناله  2حداقل  Bodyکویل  –کاناله  2حداقل  Spineکویل  –کاناله  2کویل مغز حداقل 

 ساز کویل سطحی چند منظوره . 2حداقل  –کاناله  2حداقل 

 دستگاه مورد نظر بایستی دارای جدیدترین نرم افزار کمپانی سازنده باشد . -*

 دیفیوژن و پرفیوژن باشد.دستگاه مورد نظر بایستی دارای قابلیت  -*

 د.دستگاه مد نظر بایستی دارای قابلیت انجام آنژیو گرافی بدون تزریق کنتراست باشد ، تا نیاز بیماران کلیوی را در این زمینه مرتفع ساز -*

 Postنجام و همچنین ا multi voxelو   single voxelدستگاه پیشنهادی بایستی دارای قابلیت انجام اسکن اسپکتروسکوپی  -*

processing . آن باشد 

 دستگاه مورد نظر بایستی دارای پروتکلهای مخصوص نوزادان باشد . -*

 دستگاه مد نظر بایستی دارای قابلیت تصویربرداری موازی منطبق با حداکثر توان مگنت و کویلهادر تمامی جهات باشد . -*

 را داشته باشد . 256*201تصویر با ماتریس  011.111 سیستم کامپیوتری دستگاه بایستی توانایی ذخیره حداقل -*

 ( باشد . DICOM 3) DICOMتصاویر دستگاه مد نظر بایستی دارای آخرین نسخه  -*

 می باشد . Chillerو  RF cageشرکت برنده مناقصه موظف به تهیه  -*

  تجهیزات پزشکی کشور باشدکل دستگاه می باید مورد تایید اداره  -*
 به بعد باشد . 11/10/91کمپانی سازنده دارای نصب حداقل سه دستگاه در داخل کشور بعد از تاریخ  نمایندگی-*
 

 مدت اجرای قرارداد :ـ *

روز ازتاریخ عقد قرارداد دستگاه موضوع قرارداد را تحویل مرکزآموزشی و درمانی شهید رجایی  150موظف است حداکثرظرف مدت مناقصه گر

 مناقصه گزاراقدام به نصب و راه اندازی دستگاه نماید به نحوی که بهره برداری کامل توسط  دستگاه پس از تحویلروز  70ظرف مدتنماید و 

 صورت پذیرد 

(ـ در صورت تاخیر در انجام تعهدات )به جز پیش بینی حوادث پیش بینی نشده( طبق مفاد قرارداد طرف دوم مکلف است به ازاء هر روز 2-2

 مناقصه گزارریال معادل ده میلیون ریال به بعنوان خسارت به   111/111/11مبلغ فوق الذکریک از زمان بندی های اعالم شده تاخیربرای هر

می تواند این مبلغ را ازمحل کلیه مطالبات از جمله وثیقه حسن  مناقصه گزار، برنده مناقصهپرداخــت نماید و در صـورت عدم پرداخت از سوی 

 کسرنماید وطرف دوم حق هیچگونه اعتراضی را ندارد. مناقصه گزارا سپرده حسن انجام کار انجام تعهدات وی

 نی قزویندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما ـ کارفرما:*
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 - ـ مشاور پروژه:*

برعهده اداره تجهیزات برنده مناقصه نظارت بر ارائه دستگاه موضوع قرارداد با مشخصات مندرج در مفاد قرارداد توسط   ـ دستگاه نظارت:*

زی پزشکی معاونت درمان دانشگاه میباشد ، نظارت بر رعایت قوانین پرتو به عهده معاونت بهداشتی  دانشگاه بوده  و نظارت برنصب و راه اندا

اشد و طرف قرارداد موظف به دستگاه موضوع قرارداد برعهده ناظرین معرفی شده از سوی مدیریت مرکز آموزشی و درمانی شهید رجائی میب

 همکاری بدون قید و شرط با واحدهای اعالم شده و همچنین ریاست مرکز آموزشی و درمانی شهید رجائی  می باشد 

 بنام سپرده غیرقابل برداشت نزد 37112001شماره حساب  ریال )یک  میلیون ریال( که باید به111/111/1به مبلغ مناقصه:اد قیمت اسن *ـ 

 واریز و رسید آن تحویل واحد امور قراردادها گردد تا اسناد مناقصه ارایه گردداه کارگران مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( بانک رف

دومیلیارد و هفتصد و هفتاد و  بحروف ریال  111/111/771/2بمبلغ :  فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه (در شرکت  ـ مبلغ تضمین*

 گزار تسلیم شود.که باید به یکی از صورتهای مشروحه ذیل، صرفاً در پاکت الف به دستگاه مناقصهریال شش میلیون و ششصد هزار 

بانک  از سوی مؤوسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از نامه صادر شدها ضمانتهای دولتی و ینامه صادر شده از بانکضمانتالف:

ماه از تاریخ افتتاح 3باید دارای مدت اعتباری به مدت نامه میگزار که این ضمانتمرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع مناقصه

های پیوست اسناد مناقصه تنظیم شده باید طبق فرمنامه میچنین ضمانتماه دیگرنیزقابل تمدیدباشدو هم 3پیشنهادها بوده وبرای

 ..باشد

بنام سپرده شرکت درمناقصه نزد بانک رفاه کارگران شعبه مستقر در دانشگاه 37117339بانکی بابت واریز به حساب شماره رسید ب:

 ساختمان شماره یک )ستاد(دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین –اداراتمجتمعنوابآدرسقزوین بهعلوم پزشکی

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

  :مبلغ و میزان و نحوه اخذ تضمین حسن انجام کار و همچنین میزان و نحوه پرداخت پیش پرداخت ـ*

بمیزان  *****  درصد مبلغ کل قرارداد 5معادل  قراردادبابت حسن انجام تعهدات  مناقصه گزاروثیقه مورد قبول موظف است  برنده مناقصهـ 

تاریخ صورتجلسه زمان راه ماه از 81و با توجه اینکه  دوره تضمین قرارداد  ارائه نمایدریال  بحروف ********** در وجه مناقصه گزار 

طرف دوم  و  ماهه و رضایت81لذا آزاد سازی وثیقه حسن انجام تعهدات پس از طی این مدت تضمین  می باشددستگاه موضوع قرارداد اندازی 

 ارائه مفاصا حساب بیمه وارائه گارانتی های الزم و... قابل آزاد سازی میباشد  

گردد که در پایان قرارداد و پس از اعالم رضایت و تایید  درصد بابت حسن انجام کار کسر می11ـ از هر پرداختی به طرف دوم مبلغی بمیزان

 دگرد مفاصا حساب های الزم  آزادسازی می گروه نظارت وپس از ارائه مدارک و

باشد می 10/97/ 12لغایت پایان ساعت اداری تاریخ 23/10/97تاریخ های اداری از ساعتاسناد مناقصه در مناقصه:زمان فروش اسناد  ـ*

 باشد.می 55/51و در روزهای پنج شنبه  55/54پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت باشد به توضیح می الزم

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

 واحد امور قراردادها -درمانی قزوین

در ساعت : ازجهت اطالع و بازدید از مکان موضوع مناقصه خریداران اسناد مناقصه می توانند *ـ جلسه بازدید ازمکان موضوع مناقصه

از مکان موضوع مناقصه  بیمارستان شهید رجائی قزوین به آدرس خیابان پادگان  ضمن مراجعه و هماهنگی با مدیریت 11/10/97تاریخ صبح11

گونه مسؤولیتی در خصوص بازدید از محل موضوع مناقصه و کار و عواقب و مخارج هیچ گزار، کارکنان و عوامل ویبازدید بعمل آورند. مناقصه

عنوان جایگزینی گران از شرایط کارهای موضوع مناقصه است و نباید بهتر شدن مناقصهناشی از آن ندارند چرا که این بازدید در راستای آگاه

کند مگر آن که گر ایجاد نمیگر در این بازدید تعهدی برای مناقصهاز سوی مناقصه ارایه شده برای اسناد مناقصه تلقی شود. اطالعات شفاهی

 ای مکتوب به اسناد مناقصه افزوده شود.طی الحاقیه



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

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

. که در صورت ایجاد تغییرات در اسناد گردددر سایت اداره خدمات دانشگاه برگزار می 17/10/97تاریخ  12الی  11در ساعت بازگشایی پاکات

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

 بود 

کلیه شرکت های خریدار اسناد که  مایل به شرکت در مناقصه نیستند الزامی است که مراتب را بصورت : اعالم انصرافزمان و نحوه *ـ 

به واحد امور قراردادها اطالع   122-33300112به شماره فاکس 97/ 10/ 11کتبی پس از خرید اسناد مناقصه حداکثر  تا آخر وقت اداری تاریخ

  دهید.

که پس از پایان یافتن این زمان محل دریافت پیشنهادها به هیچ باشد می 97/ 10/10تاریخ  10/10ساعت پیشنهادها  ـ آخرین مهلت تسلیم*

 خواهد نمود.نوجه از مناقصه گران پاکات دریافت 

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

 درمانی قزوین، دبیرخانه اداره حراست دانشگاه.

 .دـ اسناد مدارک مناقصه به فرد مجاز یا نماینده شرکت با ارایه معرفی نامه معتبر و امضاء مجاز و پس از تحویل فیش واریزی ارایه می گرد*

 باشدمی 11/10/1397صبح  تاریخ 11 جلسه کمیسیون مناقصه رأس ساعت: بازگشایی پاکات  هـ زمان جلس*

در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه واقع در قزوین، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و 

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

 . فرماییدتماس حاصل  )آقای صفدری (امور قراردادها -12233370112تماس  درصورت هرگونه سوال می توانند با شماره-*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي

 درماني قزوين وخدمات بهداشتي         

 
 
 
 

 مناقصه شرايط شرکت در



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 شرايط مناقصه

 سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه  موضوع مناقصه:

 
 

که دردعوتنامه این مناقصه ذکرشده است شرایط مشروحه ذیل نیزدراین مناقصه می باید از سوی شرکت کنندگان در مناقصه  عالوه برمراتبی

 گیرد مورد توجه و اهتمام قرار

دریک پاکت سر بسته الک و مهرشده که محتوی  در اسناد مناقصه راداوطلب شرکت در مناقصه باید مدارک الزم اعالمی مناقصه گزار ـ 1

الذکر  جداگانه الف، ب وج)هرکدام از این سه پاکت خود بطور جداگانه الک و مهر شده باشد( می باشد به ترتیب بندهای بعدی ذیل پاکت سه

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

دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با امضائ و مهر خود واعالم ساعت و تاریخ وصول به دبیرخانه اداره حراست 

 .دانشگاه تحویل نماید

-الذکر میذیل 1و 0و 0شرایط مناقصه( تمام اسنادومدارک مشروحه در بندهای1منظور از مدارک الزم و پیشنهاد مناقصه )اعالمی در بندـ 2

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

ضی شرکت در مناقصه قرار داده شده است . باید بر طبق شرایط مناقصه اسنادو مدارک مناقصه ،که از طرف مناقصه گزار  در اختیار متقاـ 3

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

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

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

 تضمین شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج و اعالمی در دعوتنامه مناقصه تهیه گردد. -*

فرم باشد تکمیل گری بصورت واریز نقدی و فیش واریزی میکه وثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصهدرصورتی: 5نکته مهم

 باید این فرم پس از تکمیل شدن ، به همراه وثیقه شرکت درعودت وثیقه شرکت درمناقصه الزامی است که می]اطالعات جهت ارایه

 .گرددالذکر انجام میدرپاکت الف ضمیمه گردد و عودت وثیقه مزبور در صورت برنده نشدن فقط در صورت تکمیل فرم فوق مناقصه

باشد در صورت برنده نشدن عودت نامه میگری بصورت ضمانتدر مناقصه از سوی مناقصهکه وثیقه شرکت درصورتی: 2نکته مهم

 گیردنامه از سوی شرکت و ارایه تصویر کارت ملی فرد گیرنده ضمانت نامه صورت مینامه فقط با  ارایه معرفیضمانت

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

 دعوتنامه شرکت در مناقصه – *

 شرایط شرکت در مناقصه ) متن حاضر( -*

 تصویر قرارداد -*

 هیئت وزیران 1337منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  فرم مهر و امضاء شده -*

 پرسشنامه اطالعات شرکت -*

 ـ ارایه تصویر گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده  *

  آگهی تغییرات اخرین  تصویر اساسنامه و آگهی تأسیس و -*



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

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

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

 ارایه تصویر کد اقتصادی -*

 لی ارایه تصویر کد شناسنامه م -*

 فرم تعهد بیمه تمام یا قسمتی از کار که مورد نظر کارفرما باشد -*

 90تصویر اظهارنامه مالیاتی سال -*

 )که در صورت عدم ارائه پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد ( 90تصویرگزارش حسابرسی سال  -*

این  اعطای توسط قوه قضاییه ترجمه شده وارائه گواهینامه دال بر انحصاری بودن شرکت کمپانی سازنده در ایران که  -*

 نمایندگی منقضی نشده باشد که در صورت عدم ارائه و یا منقضی شدن پاکت ج مفتوح نخواهد شد 

 گواهینامه از اداره کل تجهیزات پزشکی کشور مبنی بر مجاز بودن در زمینه واردات تجهیزات وملزومات پزشکی ارائه -*

یک در خصوص مدارک درخواستی  ) که در صورت عدم تکمیل و عدم ارائه مدارک به شرح پیوست شماره  فرم تکمیل  -*

  اعالمی پاکت ج مناقصه گران مفتوح نخواهد شد  (

 و.... مشخصات حقوقی دانشگاه ،نمونه ضمانتننامه ها،بخشنامه ها،سایر مدارک و اسناد مناقصه ازقبیل براورد --*

گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار داده شده است( به اسناد و مدارک مناقصه )که از طرف دستگاه مناقصهباید کلیه نکته بسیارمهم: می

گر )براساس آخرین آگهی تغییرات( مهر و از سوی فرد یا افراد مجاز مناقصه می باید همراه کلیه مدارک اعالم شده درخواستی در اسناد مناقصه 

 ا وبه ترتیب اعالم شده در این بند در پاکت ب قرار داده شده و مهر وموم گردد .امضا شده و بطور مجز

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت ج قرار داده شوند عبارتنداز:ـ 6

  (خط خوردگی باشد که باید طبق فرم موجود در اسناد مناقصه و با خودکار و بدون)برگ پیشنهاد قیمت  -*
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  سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه موضوع مناقصه:  خصوصيشرايط 

 

 

ـ شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصه گران تمامی اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده و اطالعات *
 مربوط به آنها ، ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد.

نماید که مطالعه کافی انجام داده و هیچ گونه مورد ابهام، اشکال و یا موردی ـ مناقصه گر پس از شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد، تائید می*
 اطالعی نماید.باقی نمانده است که بعداً در مورد آن اظهار بی

تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی،تأسیساتی »آئین نامه  01اده اندطبق مکرده تبانی باهم پیشنهاددهندگان شودکهجحاصلجـ هرگاه اطالع*
 های موجود در این خصوص با آنان رفتار خواهد شد.نامهها و آئینهمچنین سایر بخشنامه و«وتجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها

روز پس از  3قصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا ـ در صورتی که هر یک از خریداران اسناد مناقصه، نسبت به مفهوم اسناد و مدارک منا*
( خرید اسناد و مدارک مناقصه مراتب را کتباً به اطالع مناقصه گزار )واحد امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیپایان 

 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 در  جلسه در صورت اعالم وصول نامه کتبی و درخواست مناقصهـ *

گزار موضوعی از و قبل از اتمام مهلت ارایه پیشنهادها توسط مناقصه پرسسش و پاسخ پاسخ داده میشود  واگر بعد از جلسه پرسش و  توجیهی
ران مطرح گردد که باعث تغییر در اسناد ومدارک مناقصه گردد  این تغییرات  بصورت مکتوب قبل از پایان یافتن مهلت دریافت سوی مناقصه گ

 پیشنهادها برای تک تک خریداران اسناد مناقصه  اعالم می شود 
شنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین گزار حق تغییر، اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت پیـ مناقصه*

شده موردی پیش آید مراتب به کلیه خریداران اسناد مناقصه بصورت مکتوب ابالغ می گردد و در صورتی که پیشنهادها قبل از مراتب مزبور تسلیم 
اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر  نماید از آنجا که ممکن است تجدیدنظر یابپیشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را  باشد

تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد ها باشد در این صورت دستگاه مناقصه گزار مییا قیمت
 د.به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدیدنظر در پیشنهاد خود را داشته باشن

*ـ به هنگام خرید اسناد مناقصه توسط متقاضیان شرکت در مناقصه طی فرمی،از مناقصه گران درخواست میگردد که اطالعات صحیح خود در 
 خود را اعالم دارند تا در مواقع لزوم مانند تغییرات احتمالی اسناد مناقصه به انها به... ،ایمیل و آدرس پستی ،مورد شماره فاکس ،شماره تلفن 

اسناد  واسطه این اطالعات دسترسی داشته و موارد تغییر اعالم شود  که در صورت بروز تغییرات در اسناد مناقصه) قبل یا پس از اتمام زمان فروش
م مناقصه(، این موضوع در ابتدا از طریق شماره فاکس اعالم شده ارسال میگرددکه در صورت ارسال و اخذ تاییدیه  این ارسال به معنی اعال

تغییرات به  شماره  در مرحله دوم در صورت عدم امکان ارسال تغییرات  توسط مناقصه گزار از طریق  فاکس ،و  وارسال قطعی تغییرات میباشد
 اعالم میگردد )چرا که  ممکن که از طریق فاکس امکان اعالم نبوده  تماسی که در فرم فوق الذکر اعالم شده به تک تک خریداران اسناد مناقصه

است بدلیل ارسال مدارک از طریق پست این تغییرات به موقع به دست مناقصه گران نرسد( که این تماس انجام شده و اعالم تلفنی )جهت 
غییرات دریافت اسنادتغییرات به مناقصه گر( مبنا اعالم قانونی به شرکت کنندگان بابت تغییرات انجام شده میباشد و در صورت عدم امکان اعالم ت

-موضوع تغییرات به آدرس پستی اعالمی مناقصه گران  ارسال می، نهایتا ودر مرحله آخر از طریق ایمیل اعالمی طریق فاکس و شماره تلفن ، از 

لذکر گردد لذا  اعالم اطالعات مناقصه گران درفرم صدراالشاره )اعم ازشماره فاکس،تلفن تماس وآدرس پستی( مبناء اعالم تغییرات به شرح فوق ا
گزار ی باشد که در صورت عدم ارایه اطالعات صحیح توسط خریداران اسناد مناقصه این موضوع و تبعات قانونی آن بر عهده آنان بوده و مناقصهم

 گونه مسؤولیتی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت.بدلیل این عدم ارایه اطالعات صحیح هیچ
رد که در هر مرحله از انجام فرایند برگزاری مناقصه پس از بازگشایی پاکات  وبه هر دلیل به مناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ میدا-*

ی هریک از اصل مدارک درخواستی در اسناد مناقصه )که  توسط مناقصه گر ارائه شده ( نیاز داشته باشد  حتی با اعالم شفاهی ،مناقصه گران م
 یل مناقصه گزار نماید   باید بدون فوت وقت اصل مدارک درخواستی را تحو



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

یل ، ـ پیشنهاد دهندگان باید تمامی اسناد و مدارک مناقصه را که در شرایط مناقصه ذکر گردیده بدون تغییر، حذف یا قرار دادن شرط در آن تکم*
ز اوراق تعهدآور، سهواٌ مهر و تنظیم و مهر و امضاء )توسط فرد مجاز در آخرین آگهی تغییرات( نماید چنانچه با تشخیص کمیسیون مناقصه بعضی ا

 امضاء نشده باشد، پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهر و امضاء نماید در غیر اینصورت آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.
 شود.ـ پس از تعیین برنده نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بالفاصله مسترد می*
پیشنهاددهندگان باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطالعات الزم، مانند حمل و نقل، وضع ـ *

س راههای دسترسی بنادر، محل و موقعیت کارگاه و حوالی آن به شرایط محلی، قوانین و مقرات نافذ و جاری را بدست آورد و پیشنهاددهندگان پ
 توانند استناد به نامه آگاهی یا اشتباه خود کنند.سلیم پیشنهاد نمیاز ت
 باید در فرم پیشنهادی قیمت، تاریخ پیشنهاد خود را ذکر نمایند.ـ کلیه پیشنهاددهندگان می*
و از آن تمام یا بخشی  باید به این موضوع توجه داشته باشند که در پاکت ب هیچگونه اطالعی که به قیمت مربوط باشدـ پیشنهاددهندگان می*

 ید قرار گیرد که در این صورت از گردونه مناقصه کنار گذاشته شده و پاکت ج آنها مفتوح نخواهد شد.بااز مبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشد ن
های باالسری مانند مالیات، های خود از جمله قیمت کلیه کارها، سود، هزینهگران به هنگام ارایه قیمت پیشنهادی خود تمامی هزینهـ مناقصه*

هایی که ممکن است در جریان عوارض گمرکی، سایر عوارض قانونی بیمه تأمین اجتماعی مزایای قانونی کارکنان خود و همچنین تمام هزینه
صه به صراحت یا به صورت ها و تعهدهایی است که دراسناد مناقها، مسؤولیتاجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظرگرفتن تمام مخاطره

گیرد را مدنظر قرار داده و مبلغ پیشنهادی انجام موضوع مناقصه بطور کامل و تمام ضمنی بیان شده و شرکت در مناقصه بر مبنای آن صورت می
 باشد.می
سازد. و  تصمیم خود مطلع میگران را از درنگ مناقصهـ در صورت لغو مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، بی*

اند و مراتب به هرگاه در جریان مناقصه، اطالع حاصل شود که مناقصه گرانی به زیان مناقصه گزار یا منافع جمهوری اسالمی ایران مصالحه کرده
ه به تشخیص مناقصه گزار مناقصه گزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص مناقصه گزار، این امر صورت گرفته گزارش شود و در صورتی ک

-اشتهاین امر صورت گرفته شده باشد، مناقصه لغو خواهد شد و این دانشگاه گزارش امر را با درج نام پیشنهاددهندگانی که در این جریان شرکت د

 اند برای اقدام قانونی به مراجع ذیصالح و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، ارسال خواهد شد.
های علوم گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون بر اساس آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و دانشکدهاز مناقصهـ هرگاه هر یک *

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اعتراض داشته باشد می توانند در چارچوب قانون یاد شده موارد اعتراض خود را به دانشگاه علوم پزشکی 
 گردد.قزوین مطرح و اعالم نمایند که پس از بررسی پاسخ در چارچوب قانون یاد شده به آنان ابالغ می خدمات بهداشتی درمانی

ـ در صورت تناقص بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهای هرقلم با قیمت کل آن قلم قیمت کل آن قلم مبنا خواهد بود همچنین در صورت *
 پیشنهاد، مبلغ پیشنهاد مبنا خواهد بود.های کل اقالم با مبلغ تناقص بین حاصل جمع قیمت

خوردگی به صورت عددی و حروفی اعالم نماید و در صورت مغایرت بین اعداد باید قیمت پیشنهادی خود را بدون خطـ پیشنهاد دهنده می*
 باشد. حروف و عدد مبنا قبول مبلغ پیشنهادی مناقصه گر مبلغ حروفی می

را بررسی ، دهنده واگذاری پیمان، صحت  و سقم اطالعات پیشنهاد واین حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب  گزارـ مناقصه *
 می پذیرد را بدون هیچ گونه اعتراضی  این حق بررسی از سوی مناقصه گزار،نماید و مناقصه گر 

وده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد و در ـ پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط ب*
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.
 داد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد.برنده مناقصه به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرار -*
نماید که نمونه قرارداد ارایه شده در اسناد مناقصه را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن به طور کامل اطالع داشته و پس از گر  اقرار میمناقصه -

 استفاده نماید.تواند از عذر عدم اطالع برنده شدن نسبت به اجرای هر کدام ازتعهدات خود نمی
-اثبات امر این ها و قراردادها نیست و درصورتی که خالفنماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در پیمانبرنده مناقصه اقرار می -*

 شود، سپرده حسن انجام تعهدات وی ضبط و قرارداد لغو خواهد شد و موضوع به مراجع ذیصالح اعالم نماید.
 گونه مسؤولیتی در قبال استخدام و حقوق و کسور قانونی پرسنل برنده مناقصه نخواهد داشت.ر هیچگزامناقصه -*
 گران مستردد نخواهد شد .مدارک و مستندات ارسالی توسط مناقصه -*



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 مهم : 1توضیح شماره 

هیچ  45لذا از ابتدای سال های آن حذف شدهقانون و تبصره( 104، ماده )11/4/44های مستقیم، مصوبماده واحده اصالح قانون مالیات 55موجب بند )به

گردد معذالک پیمانكاران مكلف به پرداخت های پیمانكاران کسر نميها و پرداخت%( مالیات تكلیفي از صورت وضعیت1الحساب مالیات )مبلغي تحت عنوان علي

 باشند.مالیات کسور توسط خود مي
 برگزار و بازگشایی پاکات و تعیین برنده انجام خواهد شد. کننده مناقصه با وجود حداقل دو شرکتـ *

*ـ برنده نفر اول مناقصه موظف است حداکثر تا هفت روز به استثنا ایام تعطیل پس از ابالغ نتیجه بازگشایی و برنده شدن توسط کمیسیون 
بمیزان اعالمی در آیین نامه وتمدید ضمانتنامه در مدت قرارداد(  ماهه بهنگام ارائه 1مناقصات دانشگاه وثیقه حسن اجرای تعهدات)دارای اعتباری

ارجاع کار )شرکت صورت تضمین شرکت قیمت پیشنهادی خود مطابق با فرم تضمین اقدام نماید در غیر این تضمینات دانشگاه و براساس
 اعتراضی را نیز نخواهد داشت. وی بدون هر گونه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط شده که حق هیچ گونه درمناقصه (

بینی حاضر به انعقاد قرارداد نباشد و در صورت داشتن برنده دوم مناقصه پس از انجام مراحل فوق که برنده نفر اول در مهلت پیشدر صورتی -*
به ارایه وثیقه حسن انجام تعهدات و انعقاد  شود و چنانچه او نیز حاضرعنوان برنده مناقصه اعالم میبدلیل امتناع برنده نفر اول، برنده نفر دوم به

قرارداد نباشد تضمین شرکت در مناقصه وی نیز به نفع دانشگاه ضبط شده و مناقصه تجدید و یا مقدمات انجام ترک تشریفات مناقصه صورت 
 گیرد..می
اندازی  که پس از تحویل و راه گرددام کار کسر می% )ده درصد( بعنوان سپرده حسن انج11بهنگام هر پرداخت به برنده مناقصه مبلغی بمیزان -*

 کامل دستگاه و ارائه مدارک مورد نیاز مناقصه گر قابل استرداد میباشد.
 مهلت اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکات ج بمدت بیست روز باستثناء روزهای تعطیل میباشد -*

بنام سپرده غیرقابل برداشت نزد  15186551بايد به شماره باشد که قبل از انعقاد قرارداد ميه مناقصه ميبرندهای مرتبط به انتشار آگهي برعهده *ـ کلیه هزينه

 بانک رفاه کارگران مستقر در ساختمان شماره يک )ستاد( واريز و رسید آن را تحويل واحد امور قراردادها نمايد.

صفحه میباشد که خريداران اسناد مناقصه به اين امر توجه ويژه داشته باشند که پس از خريد عذر عدم اطالع مورد قبول نخواهد بود و  52اين اسناد شامل  -*

  صفحه میباشد52پس از امضاء اسناد توسط مناقصه گر، اين امضاء بمنزله رويت و تايید تمامي اين 

قرارداد ضمیمه اين اسناد مناقصه مراجعه نموده و مطالعه دقیقي داشته باشند چرا که پس از برنده  تصوير شرکت کنندگان الزم است حتما به نكته بسیار مهم:

جه به اسناد شده مناقصه گری در مزايده، مبنا انعقاد قرارداد فرمت ارايه شده مي باشد و بعبارت ديگر مناقصه گران قیمت های پیشنهادی خود را با تو

 ارائه شده اعالم نمايند که پس از ارائه قیمت پیشنهادی هیچ گونه عذری از بابت عدم اطالع پذيرفته نخواهد شد. مناقصه و تصوير قرارداد

 الزامي است  که در صورت عدم ارائه پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد  45ارائه تصويرگزارش حسابرسي سال  -*

وتاريخ اعطای  ارائه گواهینامه دال بر انحصاری بودن شرکت کمپاني سازنده در ايران) که دارای ترجمه  از دار الترجمه مورد تايید قوه قضايیه باشد (  -*

 اين نمايندگي منقضي نشده باشد که در صورت عدم ارائه و يا منقضي شدن تاريخ نمايندگي پاکت ج مفتوح نخواهد شد 

 واهینامه از اداره کل تجهیزات پزشكي کشور مبني بر مجاز بودن در زمینه واردات  تجهیزات وملزومات پزشكي دارا بودن گ-*

و يا مورد قبول  برگ پیوست شماره يک در خصوص مدارک درخواستي  ) که در صورت عدم تكمیل و عدم ارائه مدارک به شرح اعالمي يک  تكمیل -*

  مفتوح نخواهد شد  ( آنانپاکت ج ط مناقصه گزار نشدن مدارک اعالمي مناقصه گر توس

 .درصد مبلغ قیمت پیشنهادی برنده مناقصه مي باشد 55میزان پرداخت پیش پرداخت  -*

 
 
 

 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              
 

 
 نمونه ضمانتنامه        

 
  

  



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 ارجاع کار )شرکت در مناقصه (ضمانت نامه  شرکت در

 سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه  موضوع 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 پیمان هر     به این 

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

درنگ در جه بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد، بی

 بپردازد.   یا حواله کرد

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

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

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

را موافق با تمدید     سازد وموجب این تمدید را فراهم ن               

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در این ضمانت               ننماید

 پرداخت کند. نامه را در وجه یا حواله کرد

 چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی 

 ازدرجه اعتبار ساقط اسات اعم از اینکه اصل با بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.مطالبه نشودضمانت نامه درسررسید،خودبه خودباطل و

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر

 

 
 ج

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

 اسنـاد مناقصـه 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

  حسن انجام تعهداتضمانت نامه   

  سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه  موضوع مناقصه:

 (دو)نمونه 
 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

 اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد            به این 

 د این                                                        از راد        را با

 برای مبلغ                  در مقابل

  در صورتیکه ضمین و تعهد می نماید گیــرد تمنظـــور انجام تعهـــداتی که به مــوجب قرارداد یاد شـــده بعهــده میبه ریال

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

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

 مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از 

 کرد  درنگ در وجه یا حوالهنکه احتیـــاجی به صــدور اظهارنامـــه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بیبـدون آ

 بپردازد .    

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

باشد و در پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید میواصله تا قبل از                                 

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

را حاضر به تمدید    موجب این تمدید را فراهم نسازد و  نتواند               

 ن اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده را در وجه یا حواله کردمتعهد است بدو              نماید

 پرداخت کند.      

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    شرکت  و تعهدآورفرد يا افراد مجاز سمت و مهر و امضاء ، نام و نام خانوادگي 

 
 

  



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

  ضمانت نامه  پیش پرداخت

  سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه  موضوع مناقصه:

 (سه)نمونه 
 

 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 به    متعهد است در صورتیکه 

            

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

  آخر وقت اداری روز  بپردازد اعتبار این ضمانت نامه تا        

رای مدتی است و بنا به درخواست کتبی                                                     واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ب 

 که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه 

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

 را حاضر به تمدید نماید.       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 در وجه یا          

پرداخت نماید  مبلغ این ضمانت نامه بنا           حواله کرد

 ن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است طبق نظر کتبی که در آ     به درخواست کتبی 

 استعالم     که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه      

 به    

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

 نموده است تقلیل داده خواهد شد.اعالم     ضمانتنامه معادل مبلغی که 

نامه واریز گردد ومبلغ آن به صفر تقلیل داده شود این ضمانت پرداخت به ترتیب تعیین شده دراین ضمانتدرصورتیکه تمام مبلغ این پیش

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

 ان پیمانكارعنو

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

  مهر شرکت    شرکت  و تعهدآورفرد يا افراد مجاز سمت و مهر و امضاء ، نام و نام خانوادگي 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 کسور حسن انجام کارضمانت نامه  

  سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه  موضوع مناقصه: 

 (چهار)نمونه 
 

 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 دریافت اولین تقاضای        ریال هر مبلغی را که      

 کتبی واصله از سوی 

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

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

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

   نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا     صورتی که 

  را حاضر به تمدید نماید        موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند           

  متعهداست بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد                  

 پرداخت کند.   

 

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 قرارداد مورد نظرموضوع 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    شرکت  و تعهدآورفرد يا افراد مجاز سمت و مهر و امضاء ، نام و نام خانوادگي 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 
 
 

    
 

 دانشگاه علوم پزشكي    

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه  فرم و تعهد نامه ها 
 

  

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 فرم ارائه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه
  سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه 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

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

 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 

 

 آخرين وضعیت شخصیت حقوقي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
 

 54000210525 :شناسه ملي

  5/5/5164 تاريخ تأسیس :

 معاونت نوع شخصیت حقوقي:

 توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوینمعاونت ام شخصیت حقوقي: ن

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورثبت کننده شخصیت حقوقي: 

 قانون اساسیمرجع تأسیس:  

 999شماره مجوز: 

  22/55/5157تاريخ صدور مجوز: 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشورمرجع صدور مجوز: 

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

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 455175754417کد اقتصادی : 

 1459955155کد پستي : 

 IR – 010510500000000017561555شماره شبا: 

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



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 فرم اعالم امضاء مجاز

  سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه  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 

 

 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 فرم خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بكار

 

 MRI 5/1دستگاه در خصوص خرید ونصب و راه اندازی پیشنهاد کلیه کارهای در دست اجرا در تاریخ ارایه   اعالم میدارد امضاء کننده زیر 

  باشدبرنده شده است بشرح ذیل می سوپر کنداکتیو تسال
 

 مشخصات قرارداد رديف
نام دستگاه اجرايي 

 طرف قرارداد
 مدت قرارداد مبلغ قرارداد

تاريخ شروع 

 قرارداد
 قراردادتاريخ پايان 

1       

5       

1       

4       

5       

 

 

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

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

 

 

  سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه  موضوع مناقصه:در   )پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شرکت ها

 مشخصات حقوقی شرکت: -5

 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 ارایه خدمات فنی و مشاوره

امور چاپ و حمل و نقل  تعمیر و نگهداری         های پزشکی ارایه خدمات نظارتی و کارشناسی در زمینههای پزشکی    در 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  

استان قزوين درماني–خدمات بهداشتي   



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

 

 

 )ادامه پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شرکت ها

 ترتیب اولویت میزان سهاممشخصات سهامداران عمده )شخصیت حقیقی یا حقوقی(به  -1
 

 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 :5*تذکر

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

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

 .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 

 

  سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه  موضوع مناقصه:

کارمندان دولت در نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله وسیله تأئید میاین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین

نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد پیشنهاد ارایه  1337معامالت دولتی مصوب دی ماه 

 شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

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

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 

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 هستند 

به عهده  انجام تعهدات پیمانکار را ضبط وخسارات وارده دراثرفسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده

 باشد. کارفرما می

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

مراتب فوق را مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده 

فسخ 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 

 پیمان یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

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

 باشد.مجازاتهای مربوطه می

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 نمونه فرم بیمه نامه کارفرما

  سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه  موضوع مناقصه:

که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد  وسیله تائید می نمایداین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین

را به شرح شرایط  قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات

 ذیل بیمه نماید.نزد یکی از شرکت های بیمه مورد قبول کارفرما به شرح  مناقصه و شرایط عمومی پیمان 

 هزينه بیمه مبلغ مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

بیمه مسؤولیت مدنی پیمانکار در قبال 

کارکنان خود و ناظرین هرگونه حادثه 

 در محدوده کار

   

 

 تسلیم شده است. "ب"ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر با اطالع کامل از نوع بیمه و غیره تکمیل و در پاکت 

همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر 

می اقدام شرایط عموبرابرمفاد ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تأخیر  یکاین میسر نشود تا 

و البته چنانچه در این خالل حوادث سویی پیش آمد که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسؤول  شدخواهد 

 خسارات ناشیه می باشد.

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

 

 

 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

    

  

 دانشگاه علوم پزشكي       

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين              
 

 
 

 و ضمائم تكمیلي برگ پیشنهاد قیمت

  



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 فرم تعهد و اعالم

 قیمت پیشنهادی

  سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه  موضوع مناقصه:
 

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

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

-لالذکر و پس از بازدید کامل از محدعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط عمومی و خصوصی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه فوق

 نمایم .کار و با اطالع کامل از محل کار، جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می

 

********** 

 
 

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

قرارداد به  تبازگشایی پاکات ج و مشخص شدن برده شدن متعهد به ارایه وثیقه حسن انجام تعهداروز کاری از تاریخ  7الف ـ ظرف مدت 

 کل اعالمی خود در طول مدت قرارداد ارایه نمایم  اعالمی در آیین نامه تضمینات و براساس قیمت پیشنهادیمیزان 

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

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

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

بادله پیمان و تسلیم اجرای تعهد تضمین شرکت در مناقصه را به *تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و م

 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.

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

 مالک عمل خواهد بود .

 
 
 

 مهر و امضاء               نام و نام خانوادگي تائیدکننده : 

 : شماره تلفن              نام شرکت يا مؤوسسه تائید کننده :
 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 برگ پیشنهاد قیمت

 

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

، تعهد نامه اجرا و قبول 1397 شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه

ن، تعهد نامه عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و به طور کلی مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیما

و پس از بازدید کامل از محل کار و باطالع کامل از جمیع شرایط  سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه مناقصه تمامی مدارک و اسناد 

 پیشنهاد می نمایم که:و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه 

عملیــات مــوضوع مناقصــه فـــوق را براساس شـــرایط و مشخصــات مندرج در اسنـــاد و مــدارک مناقصــه و  مبلغ پیشنهادی ـ1

 به شرح ذیل اعالم می نمایم پیمــان به 
 

 نام  برند دستگاه موضوع پیشنهادی  رديف
 مبلغ پیشنهادی

 )به عدد(     

 پیشنهادی  )ريال(کل مبلغ 

 (حروف )به 

 سوپر کنداکتیو تسال MRI 0/1خرید یک دستگاه  1

 به شرح مشخصات اعالمی در اسناد مناقصه 

   

   حمل  

   نصب و راه اندازی  

 کل مبلغ پیشنهادی به حروف: 

 
 
 
 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

 

 

 

 



 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

  سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه موضوع مناقصه: 

 

 باید از سوی شرکت کنندگان به دقت و بطور کامل تکمیل گردد. *ـ پیوست شماره یک )لیست اعالمی یک قرارداد( می

گران از تهیه و ارایه لیست  قراردادهای خود به صورت فرم جداگانه جداً خودداری نمایند و بررسی فقط بر اساس فرم  پیوست  *ـ مناقصه

 شماره یک توسط مناقصه گران مالک عمل خواهد بود 

سوپر  تسال MRI 5/1دستگاه خصوص خرید ونصب و راه اندازی   در قرارداد مشابه سهگران به این موضوع توجه داشته باشند که  *ـ مناقصه

باشد را در فرم پیوست شماره یک )لیست  به بعد براساس تاریخ و شماره قرارداد( می 11/10/1391سال گذشته )از تاریخ  هفتدر کنداکتیو

به قبل ( مورد  11/10/1391سال گذشته)از تاریخ   هفت اعالمی یک قرارداد( اعالم نمایند و قراردادهای غیرقابل مقایسه و قبل از تاریخ در

 قبول نخواهد بود .

 مدارک مورد نیاز برای قرارداد   -

 می باید دارای مدارک ذیل باشند. است پیوست شماره یک اعالم نموده فرم در گر مناقصه که قراردادهایی -*

باید حتماً  شده است و البته قرارداد میهایی که در متن قرارداد به آن اشاره  تصویر کامل قرارداد به همراه کلیه صفحات و ضمائم پیوست

، مشخصات طرفین و امضاء آنها، مدت قرارداد، ، مبلغ قرارداد و کلیه پیوست های آن موضوع قرارداددهنده  شماره و تاریخ قرارداد ،  نشان

 باشد قرارداد مورد قبول نخواهد بود .  موضوع قرارداد فاقد باشند و در صورتیکه قرارداد

می باید  اتمام یافته باشند که   است اعالم نموده پیوست شماره یک)لیست اعالمی یک قرارداد(  فرم در  گر مناقصه که قراردادهایی -*

 .قرارداد ارائه گرددو یا مدارکی دال بر راه اندازی  راه اندازی دستگاهصورتجلسه  به همراه  دستگاهتصویر صورتجلسه تحویل 

 مالک قبول بودن ارائه مدارک نصب و راه اندازی میباشد قراردادهای در حال انجام که نصب و راه و اندازی نشده مورد قبول نمی باشد  

 نحوه قبول قراردادها   :-

بررسی  قرارداد  اعالم نماید و یا به هنگام به شرح پیوست شماره یکفرم قرارداد در  سه ازلحاظ تعداد،کمترازگری  *ـ درصورتیکه مناقصه

مورد قبول قرار نگیرد پاکت ج آن شرکت کننده مفتوح  به شرح فوق  بدلیل عدم ارائه مدارک درخواستی ارائه شده توسط مناقصه گزار

 نخواهد شد

  



                                                                                                            

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 1فرم شماره صفحه يک  اعالمي يک قرارداد( پیوست شماره يک)لیست

  سوپر کنداکتیو تسال MRI 5/1خريد يک دستگاه موضوع مناقصه: 
 

 زمان راه اندازی  قراردادتاريخ پايان  قراردادتاريخ شروع  نام کارفرما شماره و تاريخ قرارداد موضوع کامل قرارداد رديف

5       

2       

1       

 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                 
 
 

 
 

 

نامه مالي و معامالتي های معتبر در آئیندستورالعمل تضمینات و انواع تضمین 

   های علوم پزشكيدانشگاه ها و دانشكده 



                                                                                                            



                                                                                                            



                                                                                                            



                                                                                                            



                                                                                                            



                                                                                                            



                                                                                                            



                                                                                                            



                                                                                                            



                                                                                                            



                                                                                                            

  



                                                                                                            

 شهید رجاييمرکز آموزشي و درماني  برای  MRIخريد يک دستگاه قرارداد 

 

دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور  12/11/91تاریخ  22202به شماره   MRIموافقت اصولی  صادره افزایش دستگاه  این قرارداد به استناد   

دانشگاه با برگزاری مناقصه خرید در هامش نامه به و موافقت ریاست درمان معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور و 

 دانشگاه به رئیس سمت با مهرام منوچهر نمایندگی آقای دکتر به استان قزوین دانشگاه علوم پزشکی مابین شماره **** تاریخ **/**/** فی

 خریدار"منبعد که قزوین درمانی بهداشتی  خدمات  و  پزشکی علوم دانشگاه  ساختمان شماره یک ،مجتمع ادارات ،نواب شمالی خیابان ،آدرس قزوین

  به ***شرکت *** سمت با ***کدملی  ،****وآقای  ***سمت  با *** کدملی****  آقای و یک سو شود، از می نامیده "اول(  )طرف

 و****ملی  با شناسه 1****تلفکس****، تلفن***،   ،کد پستی*****نشانی:  به **/**/** تاریخ ***ثبت  شماره

 گردد. ذیل منعقد میشود از سوی دیگر، به شرح  نامیده می "(طرف دوم) فروشنده "که منبعد *****کداقتصادی

 :موضوع قرارداد1ماده 

تسال سوپر گنداکتیو، با قابلیت انجام تصویربرداری از تمامی بدن و عروق،   1 .5 ام آر آیاندازی از یک دستگاه  راه حمل و خرید، نصب،1-1

 :طبق مشخصات ذیل   ، دیجیتال  RFسیستم  ن باال واگرادیانهایی با تودارای 

 برای دستگاه مد نظر الزامی می باشد . FDAو  CEدارا بودن   -(1-1-1

 ، دارای آخرین تکنولوژی و جدیدترین نسل کمپانی سازنده باشد . 2112دستگاه مورد نظر بایستی تولید سال  -(2-1-1

 مگنت:

 . 1.5Tدارای قدرت میدان مغناطیسی  -(3-1-1

 Zero Boil Offدارای قابلیت  -(0-1-1

 باشد . )ارائه تعداد کانال باالتر امتیاز برتری دارد ( 1Mhzکانال گیرنده با پهنای باند بیش از  11دارای حداقل  -(0-1-1

 سانتی متر باشد 60قطر دهانه ورودی مگنت حداقل  -(1-1-1

 باشد. Zدر جهت محور  50cmحداقل  FOVدارای  -(7-1-1

 باشد . )امتیاز برتری( cm DSV 50در  1.5ppmبایستی دارای یکنواختی میدان مغناطیسی کمتر از  -(2-1-1

استفاده از تکنولوژیهای جدید در ارسال و دریافت سیگنال اولویت دارد و دارای امتیاز برتری می باشد . ) نوع تکنولوژی مورد  -(9-1-1

 ذکر گردد ( SNRو انتقال سیگنال از طریق فیبر نوری جهت افزایش در کویل یا مگنت  A/Dاستفاده نظیر استفاده از 

 گراديان:

 باشد mT/m 33دارای گرادیان با حداقل دامنه ) واقعی ، نه موثر ( -(11-1-1

 باشد . Slew Rate  ،mT/m/ms 121دارای حد اقل  -(11-1-1

 باشد . KW 15با توان حداقل  RF Amplifierدارای  -(12-1-1

 .  کیلوگرم را داشته باشد 200تخت دستگاه بایستی تحمل وزن بیمار حداقل  -(13-1-1

 

 دستگاه مورد نظر بایستی دارای آخرین نسل تکنولوژی کاهش نویز صوتی باشد.  -(10-1-1

 بایستی قابلیت کاهش آرتیفکت فلزی ارائه گردد . -(10-1-1

 

_شماره_  

_تاريخ_  

پیوست



                                                                                                            

 باشد . 3Dو  2Dدر توالی پالس  TEو  TRدستگاه مورد نظر بایستی دارای کمترین میزان  -(11-1-1

 دستگاه مد نظر بایستی دارای کویلهای چند کاناله به شرح ذیل باشد :  -(17-1-1

کویل شانه  –کاناله  2کویل زانو حداقل  –کاناله  2حداقل  Bodyکویل  –کاناله  2حداقل  Spineکویل  –کاناله  2کویل مغز حداقل 

 کویل سطحی چند منظوره .ساز  2حداقل  –کاناله  2حداقل 

 دستگاه مورد نظر بایستی دارای جدیدترین نرم افزار کمپانی سازنده باشد . -(12-1-1

 دستگاه مورد نظر بایستی دارای قابلیت دیفیوژن و پرفیوژن باشد. -(19-1-1

تا نیاز بیماران کلیوی را در این زمینه  دستگاه مد نظر بایستی دارای قابلیت انجام آنژیو گرافی بدون تزریق کنتراست باشد ، -(21-1-1

 مرتفع سازد.

و همچنین انجام  multi voxelو   single voxelدستگاه پیشنهادی بایستی دارای قابلیت انجام اسکن اسپکتروسکوپی  -(21-1-1

Post processing . آن باشد 

 .دستگاه مورد نظر بایستی دارای پروتکلهای مخصوص نوزادان باشد  -(22-1-1

-20دستگاه مد نظر بایستی دارای قابلیت تصویربرداری موازی منطبق با حداکثر توان مگنت و کویلهادر تمامی جهات باشد  -(23-1-1

 را داشته باشد . 256*201تصویر با ماتریس  011.111سیستم کامپیوتری دستگاه بایستی توانایی ذخیره حداقل  -(1-1

 ( باشد . DICOM 3) DICOMستی دارای آخرین نسخه تصاویر دستگاه مد نظر بای -(20-1-1

 می باشد . Chillerو  RF cageشرکت برنده مناقصه موظف به تهیه  -(21-1-1

 تجهیزات پزشکی کشور باشدکل دستگاه می باید مورد تایید اداره  -(27-1-1

 باشد. دستگاه  و ده سال خدمات پس از فروش جهت دستگاه میحداقل دوسال گارانتی پس از  راه اندازی  ارایه به موظف  فروشنده -(22-1-1

های  موظف به انعقاد قرارداد نگهداری دستگاه پس از پایان دوره تضمین دوساله و  بر اساس درخواست ومتعهداست که  فروشنده -(92-8-8

با هزینه خریدار، خدمات پس از فروش شامل سرویس، تعمیر و قطعات یدکی مورد نیاز  دوره گارانتی می باشد و موضوع قرارداد پس از

های تعریف شده از  همچنین  دستگاه نیز از نظر نرم افزاری درحد آخرین ورژندستگاههای موضوع قرارداد را بمدت ده سال تأمین نماید 

 طرف 

ای که دستگاه تا پایان دوره تضمین  با توجه به توان سخت  گه دارد، به گونهشرکت سازنده و مورد تایید اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه ن

در غیر اینصورت مسئولیت قانونی امر بعهده فروشنده های تصویربرداری باشد افزاری، همواره قادر به ارائه خدمات به روز و آخرین تکنیک

 خواهد بود.



                                                                                                            

فروشنده  موظف به انجام کالیبراسیون و انجام  هزینه های تعمیر ، نگهداری و کالیبراسیون دستگاه موضوع قرارداد طبق  -(31-1-1

استانداردهای تعریف شده شرکت سازنده دستگاه موضوع قرارداد و اداره تجهیزات پزشکی کشور در مدت گارانتی و تا پایان دوره تضمین 

 میباشد

ظف است نسبت به ارائه دستورالعمل های فنی تجهیزات مربوط به چگونگی و نحوه کار با دستگاه،نحوه کنترل طرف دوم مو -(31-1-1

دستگاهها، زمان الزم برای سرویس دستگاه، مکان مناسب قراردادن دستگاه و مالحظات ایمنی آن را به  PMکیفی، نحوه کالیبراسیون، 

 صورت مکتوب به گروه نظارت ارائه نماید .

طرف دوم ملزم به نگهداری سوابق مربوط به چگونگی رفع خرابی و خطاهای دستگاه پس از انجام کنترل و اقدامات اصالحی  -(32-1-1

انجام شده  می باشد و در هر صورت هر گونه شکایت در مورد برخورد با نتایج غیرطبیعی برعهده طرف دوم می باشد. بدیهی است در هر 

 خگویی به مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی و مراجع ذی صالح در این خصوص خواهد بود.صورت طرف دوم ملزم به پاس

دستگاههای پزشکی مشروح در موضوع قرارداد باید همگی کامالً نو بوده )دارای شماره سریال ساخت و تاریخ تولید باشد( و  -(33-1-1

شود که دستگاهها به شرح موضوع قرارداد را در طول مدت قرارداد و دوره تضمین  از نظر نرم افزاری درحد  همچنین طرف دوم متعهد می

ای که دستگاه تا پایان  از طرف شرکت سازنده و مورد تایید اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه نگه دارد، به گونههای تعریف شده  آخرین ورژن

 های تصویربرداری باشد. دوره تضمین  با توجه به توان سخت افزاری، همواره قادر به ارائه خدمات به روز و آخرین تکنیک

 یید اداره کل تجهیزات پزشکی باشد دستگاه موضوع قرارداد باید نو و مورد تا-(30-1-1

از سوی فروشنده  مشخص میگردد مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی در محلی که توسط  و راه اندازی دستگاه موضوع قرارداد میباید نصب

 صورت پذیرد .

ت که منتج به خرید خواهد شد را مانند فروشنده متعهد است  پس از عقد قرارداد  و در حین اقدام  به خرید دستگاه،آخرین مستندا-(30-1-1

ثبت سفارش و ...را که حاوی  مشخصات فنی و متعلقات دستگاه و تجهیزات موضوع قرارداد می باشد را به تائیداداره تجهیزات پزشکی 

به تائیداداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان خریدار  برساندو پس از آن اقدام به انجام مراحل بعدی خرید نموده و در هر مرحله نیز موضوع را 

 ان نماید معاونت درمان اعالم نماید و  ودر هر زمان بنا به نیاز اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان خریدار اقدام به ارائه مدارک مورد نیاز آن

ه ودر صورت انطباق مشخصات تحویل دستگاه در مرکز اموزشی و درمانی شهید رجائی با حضور ناظرین این قرارداد صورت گرفت -(31-1-1

دستگاه موضوع قرارداد با مفاد قرارداد طی صورتجلسه ای این تحویل صورت میگیرد درغیر اینصورت فروشنده مکلف به تحویل دستگاه با 

مشخصات تجهیزات ارائه شده از سوی فروشنده با مشخصات مورد نظر )که  در صورت عدم انطباقمیباشد که مشخصات موضوع قرارداد 

 فروشنده اقرار مینماید به طور کامل نسبت به آنها آگاهی دارد( ، فروشنده مکلف است وفق موارد اعالمی که طی نامه رسمی، از سوی خریدار

داکثر ظرف مدت پانزده روز اقدام نماید. در غیر اینصورت خریدار ابالغ می گردد نسبت به رفع عیوب و نواقص موجود اعم از تعویض و غیره ح

ا هر حق خواهد داشت به طور یکجانبه اقدام به فسخ قرارداد نماید و کلیة خسارات قانونی را از محل ضمانتنامة موضوع ماده پنج این قرارداد ی

را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود. بدیهی است در محل دیگر برداشت و جبران نماید و فروشنده نیز حق هرگونه اعتراض بعدی 

 صورت عدم کفایت ضمانتنامه های فروشنده نزد خریدار ، وی مکلف به جبران کلیة خسارات اعالمی میباشد.

 :: مدت زمان قرارداد5ماده 

را تحویل مرکزآموزشی و درمانی شهید  دستگاه موضوع قراردادازتاریخ عقد قرارداد روز  150طرف دوم موظف است حداکثرظرف مدت(ـ 1-2

اقدام به نصب و راه اندازی دستگاه نماید به نحوی که بهره برداری کامل  پس از تحویل دستگاهحداکثر شش ماه رجایی نماید و ظرف مدت 

 توسط خریدار صورت پذیرد .



                                                                                                            

طبق مفاد قرارداد طرف دوم مکلف است به ازاء هر روز (ـ در صورت تاخیر در انجام تعهدات )به جز پیش بینی حوادث پیش بینی نشده( 2-2

ریال معادل ده میلیون ریال به بعنوان خسارت به طرف اول  111/111/11مبلغ 2-1برای هریک از زمان بندی های اعالم شده در بند تاخیر

حل کلیه مطالبات از جمله وثیقه حسن تواند این مبلغ را ازم پرداخــت نماید و در صـورت عدم پرداخت از سوی طرف دوم ، طرف اول می

 طرف دوم کسرنماید وطرف دوم حق هیچگونه اعتراضی را ندارد. ویا سپرده حسن انجام کار انجام تعهدات

و البته این  هر گونه تغییر در شرایط مفاد این قرارداد، با توافق طرفین امکان پذیر خواهد بود که بصورت مکتوب صورت خواهد گرفت(ـ 3-2

 رات نمی تواند در خصوص موضوع و مبلغ قرارداد باشد .تغیی

 :: تعهدات طرف اول1ماده 

در صورتیکه طرف اول شرایطی را الزم بداند می تواند با توافق طرف دوم به این قرارداد الحاق نماید که این الحاقیه جزء ضمائم این  (ـ.1-3

 قرارداد بوده و از سوی هر دو طرف الزم االجرا میباشد .

(ـ طرف اول گروه نظارت را از جهت همکاری و ایجاد هماهنگی الزم کتباً به طرف دوم معرفی می نماید و طرف دوم می بایست نظر 2-3

 گروه نظارت  را در چارچوب قرارداد در عملکرد های خود لحاظ نمایدو بطور کامل انجام دهد.

 . دمات موضوع قرارداد در اختیار طرف دوم قرار دهد(ـ طرف اول متعهد می شود اطالعات الزم را جهت انجام خ3-3

(ـ. طرف اول مکلف به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات قبل از عقد قرارداد و سپرده  حسن انجام کاربه ترتیب در ابتدای قرارداد می 0-3

 باشد.

 : تعهدات طرف دوم قرارداد4 ماده

های الزم در انجام موضوع قرارداد کتبا به  االختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی طرف دوم یک نفر را بعنوان نماینده تام(ـ 1-0

 طرف اول معرفی نماید.

موضوع قرارداد )بارگیری تخلیه و جابجایی استفاده از کارگران جهت انجام از جمله بیمه نمودن دستگاه  ،  کلیه هزینه های حمل ونقل(ـ 2-0

  بر عهدة فروشنده میباشد آن  حوادث ناشی ازکلیه و غیره( 

 نماید.( و غیره حمل حوادث غیرمترقبه و از قبیل)ازهرلحاظ بیمهرا  قرارداد موضوعاست  متعهد (ـ طرف دوم3-0

به نیروهای معرفی شده از سوی مدیریت  مرکز  یهای الزم اعم از عمومی و خصوص موزشآبه انجام  کلیه و ملزم طرف دوم موظف (ـ 0-0

  آموزشی و درمانی شهید رجائی بصورت رایگان میباشد 

طرف دوم با علم و آگاهی کامل از کلیه موارد ،شروط ومندرجات این قرارداد مبادرت به انعقاد وامضاء آن نموده وحق هر گونه اعتراض (ـ0-0

 کلیه نهادها و مراجع قضایی از خود سلب نموده استو طرح دعوی اعم از کیفری و حقوقی را در 

مورد تائید سازمان انرژی  نتایج )فضای فیزیکی و دوزیمتری(موضوع قرارداد  مسؤولیت اجرای کار به نحوی که پس از نصب دستگاه (ـ1-0

 اتمی و شرکت نمایندگی دستگاه قرار گیرد به عهده پیمانکار است.

الزامی است و در صورت  طرف دومتوسط در طول مدت قرارداد غیره در حین انجام موضوع قرارداد  و و  رعایت تمام مسائل ایمنی (ـ7-0

 باشد ، کلیه مسؤولیت های مرتبط بر عهده وی میطرف دومای ناشی از اهمال  بروز حادثه

شهید رجایی هماهنگی های الزم را  اداره اموال مرکز اموزشی ودرمانی با موضوع قرارداد برای ورود دستگاهگردد  طرف دوم متعهد می(ـ 2-0

 اداره اموال مرکز اموزشی ودرمانیانجام دهد و برای بردن وسایل  برای انجام کار و خروج آنها نیز مکلف به هماهنگی و اخذ مجوز مکتوب از 

 شهید رجایی میباشد . 
 متعهد میباشدو طرف دوم  بوده  اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشتی تائیدیه از دارا می باید موضوع قراردادهای  (ـ دستگاه9-0

 را انجام دهد . دستگاه موضوع قراردادکمپانی سازنده  سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش باالزم برای  اقدامات



                                                                                                            

متعلق به طرف اول، طرف دوم مکلف به پرداخت خسارات در صورت بروز خساراتی به محل ساختمان موضوع قرارداد و اموال موجود (ـ 11-0

تواند این مبلغ را ازمحل کلیه مطالبات از  طرف اول می آن،که در صورت عدم پرداخت  وارده بر اساس کارشناسی منتخب دانشگاه می باشد

 ف دوم حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.نماید وطر طرف دوم کسریا حسن انجام کار و یا هرگونه مطالبات جمله وثیقه حسن انجام تعهدات 
شود موازین و شئونات اسالمی، طرح تکریم ارباب رجوع، طرح انطباق، قوانین و مقررات کشوری حاکم بر  (ـ طرف دوم متعهد می11-0

 نماید. استانداردها و ضوابط ابالغی از سوی وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی را رعایت ، شهید رجاییمرکزآموزشی درمانی 

های آن حذف شده لذا از ( قانون وتبصره110، ماده)31/0/90های مستقیم، مصوبماده واحده اصالح قانون مالیات 20موجب بند به (ـ12-0

گردد کسر نمی طرف دومهای ها و پرداختتکلیفی از صورت وضعیت %( مالیات3الحساب مالیات)هیچ مبلغی تحت عنوان علی90ابتدای سال

 باشد.توسط خود میهای خود  مالیاتکلیه کسور مکلف به پرداخت طرف دوم معذالک 
 در محل حین انجام کار ممنوع استطرف دوم استعمال هر گونه دخانیات توسط پرسنل  (ـ13-0

 باشدموظف به توجیه کلیه پرسنل تحت پوشش از مفاد قرارداد میطرف دوم  (ـ10-0

بایستی هر گونه اطالعاتی را که در نتیجه اجرای قرارداد کسب می نماید را مکتوم داشته و از افشاءآن خودداری نماید و طرف دوم  (ـ10-0

تعهد طرف دوم در این خصوص بطور مداوم بوده و مسئولیت وی در این زمینه با اتمام کار و پایان قرارداد قطع نخواهد شد و در صورت 

وه بر جبران کلیه خسارت وارده به کارفرما )به تشخیص کارفرما( تحت عنوان افشاء سر و اطالعات کارفرما ازاین امر عالطرف دوم تخلف 

 تحت پیگرد قانونی خواهد بود

 نماید. را نظیر نحوه مدیریت و .... از خود سلب می طرف دومحق هر گونه دخالتی درامور داخلی طرف اول  (ـ11-0

گذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد و در صورت تخلف ، کارفرما مجاز است (ـ طرف دوم به هیچ وجه حق وا17-0

 بدون انکه محتاج به اقامه دعوی باشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام وخسارت وارده را

ضمانت نامه انجام تعهدات و در صورت تکاپوی ضمانت نامه از محل سایر مطالبات و براساس نظر کارشناسی منتخب دانشگاه  از محل 

 دارائیهای طرف دوم  جبران نماید.

آیین نامه  111وماده 1337نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوبو اذعان می دوم اقرار طرف (ـ12-0

دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  نمی باشد و درصورتی که خالف این امردر کل مدت مالی و معامالتی دانشگاهها و 

 گردد . حسن انجام تعهدات وی ضبط وقراردادفسخ خواهد شدوموضوع به مراجع ذیصالح نیز اعالم میوثیقه شود، قرارداد اثبات

 گردد  قرارداد تلقی می این شده و در این قرارداد نیامده جزء بند و ضمائم اعالم مناقصهموضوعاتی که در اسناد  و کلیه مفاد (ـ19-0

پیگیری و طی مراحل کاری و قانونی تشریفات اخذ هر مجوزی برای خرید، نصب و راه اندازی دستگاه های موضوع قرارداد به عهده  (ـ21-0

ت اداری الزم را در این خصوص و به جهت تسهیل یا تسریع آن معمول می باشد و دانشگاه تنها در محدوده اختیارات قانونی، اقداماطرف دوم 

 خواهد داشت.

جزء کارکنان طرف دوم بوده و از نظر دریافت حقوق و مزایا و سایر موارد برای انجام موضوع قراردادکلیه افراد بکارگیری شده (ـ 21-0

 باشد. مدیریتی موضوع قرارداد برعهده طرف دوم میهیچگونه ارتباطی با طرف اول نداشته و ندارند و کلیه امور 

طرف دوم ، پاسخگویی و جبران خسارت وارده به عهده طرف دوم در صورت هرگونه سرقت اموال تحویلی و یا اموال مربوطه به  (ـ22-0

 .باشد  قرارداد می

رداد از ابتدا تا انتهای زمان قرارداد و اخذ کلیه به اجرای کلیه مقررات و قوانین جاری کشورحاکم بر موضوع قرا طرف دوم مکلف(ـ 23-0

 باشد . ... می های الزم از قبیل تاییدیه انرژی اتمی و گواهینامه



                                                                                                            

 طرف دوم وکارکنان وی متعهد به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور حاکم بر موضوع قرارداد، مسائل ایمنی، بهداشتی، قانون کار،(ـ 20-0

معامالتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دستورالعملهای وزارت بهداشت و ... در محیط کار بوده و مسئولیت عدم رعایت آیین نامه مالی و 

 قوانین با طرف دوم خواهد بود.

منطبق با ضوابط و بخشنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش  نصب و راه اندازی دستگاه موضوع قرارداد (ـ طرف دوم ملزم به20-0

 باشد. شکی میپز

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت  : 5ماده 

 باشد.می )به حروف **********ریال(****** ریال بمبلغخرید دستگاه موضوع قرارداد  (ـ مبلغ کل قرارداد1-0

 باشد.می )به حروف **********ریال(*****ریال بمبلغ نصب و راه اندازی دستگاه موضوع قرارداد حمل ، مبلغ -(2-0

باشد که بصورت مقطوع می )به حروف ********ریال(******** ریال بمبلغ 3-2و 3-1مبلغ کل قرارداد با توجه به بندهای  -(3-0

 بوده و هیچگونه تعدیلی به آن پرداخت نمی شود 

درصد مبلغ کل قرارداد در قالب پیش پرداخت پس از ارائه وثیقه مورد قبول طرف اول در وجه طرف دوم پرداخت میشود و مابقی 95 -(4-5

 به طرف دوم پرداخت میشود ماهانه  قسط مساوی  81بصورت  اقساط در  کامل دستگاه   پس از نصب و راه اندازیمبلغ کل قرارداد 

 لیه دستگاه بعهده فروشنده میباشد.تخ بارگیری ، حمل وهزینه -(5-0

 متعلقه به این قرارداد برعهده فروشنده میباشد  کلیه کسورات قانونی -(1-0

پرداخت مالیات ارزش افزوده در صورت ارایه گواهینامه ثبت مالیات ارزش افزوده در صورت ارایه گواهینامه ثبت مالیات ارزش افزوده  -(7-0

 افزوده به فروشنده پرداخت خواهد شد   از معاونت امور مالیاتی ارزش

 : گروه نظارت8ماده 

(ـ نظارت بر ارائه دستگاه موضوع قرارداد با مشخصات مندرج در مفاد قرارداد توسط طرف دوم برعهده اداره تجهیزات پزشکی معاونت 8-6

وع درمان دانشگاه میباشد ، نظارت بر رعایت قوانین پرتو به عهده معاونت بهداشتی  دانشگاه بوده  و نظارت برنصب و راه اندازی دستگاه موض

برعهده ناظرین معرفی شده از سوی مدیریت مرکز آموزشی و درمانی شهید رجائی میباشد و طرف قرارداد موظف به همکاری بدون  قرارداد

 قید و شرط با واحدهای اعالم شده و همچنین ریاست مرکز آموزشی و درمانی شهید رجائی  می باشد  

 می باشد (ـ رعایت کلیه نظرات گروه نظارت ازسوی طرف دوم الزامی 9-6

(ـ طرف دوم می بایست ضمن رعایت کامل مفاد این قرارداد، متعهد به  همکاری کامل و بدون شرط با ناظرین و کارشناسان دانشگاه 3-6

 می باشد.

 :حل اختالف5ماده 

 90کمیسیون موضوع ماده (ـ هرگونه اختالف ایجاد شده که ناشی از مفاد این قرارداد در تفسیر و اجرای آن باشد، با ارجاع موضوع به 1-7

آئین نامه مالی  90آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه حل و فصل خواهد شد. و طرف دوم مکلف و متعهد به اجرای تصمیمات کمیسیون ماده 

 باشد. و معامالتی دانشگاه می

تعهدات طرفین در حین مدت اجرای قرارداد (ـ هر گونه اختالف حادث شده مابین طرفین قرارداد تا زمان تعیین تکلیف مانع از انجام 2-7

 .نخواهد شد مگر آنکه ارائه خدمات با استانداردهای ارائه خدمت وزارت متبوع مغایرت داشته باشد

 : وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد، کسورحسن انجام کار 6ماده 

بمیزان  *****  درصد مبلغ کل قرارداد 5معادل  راردادوثیقه مورد قبول کارفرما بابت حسن انجام تعهدات ق(ـ طرف دوم موظف است 1-2

تاریخ صورتجلسه زمان راه ماه از 18و با توجه اینکه  دوره تضمین قرارداد  ارائه نمایدریال  بحروف ********** در وجه طرف اول 



                                                                                                            

ماهه و رضایت طرف دوم  18لذا آزاد سازی وثیقه حسن انجام تعهدات پس از طی این مدت تضمین  می باشددستگاه موضوع قرارداد اندازی 

   و ارائه مفاصا حساب بیمه وارائه گارانتی های الزم و... قابل آزاد سازی میباشد

و پس از اعالم رضایت و رارداد قگردد که در پایان  درصد بابت حسن انجام کار کسر می11از هر پرداختی به طرف دوم مبلغی بمیزان (ـ2-2

 دگرد آزادسازی می وپس از ارائه مدارک و مفاصا حساب های الزم  تایید گروه نظارت

 : فسخ قراداد4ماده 

، در نحوه انجام تعهدات براساس مفاد این قرارداد قصور ورزیده ویا به طرف اول به هر دلیل تشخیص دهد که طرف دومدرصورتیکه  (ـ1-9

انجام موضوع قرارداد سرباز میزند مختاراست جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد اقدام نموده و هردلیلی از 

اقدام به ضبط ضمانت حسن انجام تعهدات قرارداد خواهد نمود و در صورت خسارات ایجاد شده دیگر، بنا برنظرکارشناسی منتخب دانشگاه 

 ثایق و ... اقدام به دریافت مبلغ خسارت خود نماید و ل هر گونه مطالبات ،وتواند از مح طرف اول می

یا  گردد. عدم انجام هر یک از موارد تعهدات از سوی هر یک از طرفین قرارداد و قرارداد اقاله می در صورت موافقت و توافق طرفین، (ـ2-9

 مقابل خواهد بود.کشف تخلف از مفاد قرارداد و فساد موجب ایجاد حق فسخ برای طرف 

 : حوادث و اتفاقات قهريه )فورس ماژور(10ماده 

 باشد (ـ کلیه قوانین فورس ماژور حاکم بر این قرارداد می1-11

(ـ در صورت بروز اتفاقات فورس ماژور تعهدات طرفین تا زمان رفع وضعیت فورس ماژور به تعویق خواهد افتاد و مدت فورس ماژور به 2-11

طول مدت قرارداد افزوده خواهد شد. درصورتیکه طول مدت فورس ماژور بیش از سه ماه طول بکشد طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند 

 داشت.

نمایند که کلیه مفاد این قرارداد را درک کرده و به  تهیه شده است که طرفین اعالم می نسخه متحدالمتن 0در  وماده  11این قرارداد در

بطوری که در تعبیر و تفسیر مفاد آن هر دو طرف برداشت یکسانی دارندو با امضای آن موافقت خود را با مفاد  های خویش آگاه شده مسئولیت

 نمایند. ضمانت میآن اعالم و اجرای آن را 

 باشد. االتباع می برای طرفین الزمنامه ابالغ این قرارداد  این قرارداد از تاریخ
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