" شرايط مناقصه خريد رايانه و " ...

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار در نظر دارد تعداد  531دستگاه رايانه  02 ،عدد مانیتور33 ،

دستگاه چاپگر و  02دستگاه اسکنر با مشخصات مورد نظر در جدول پيوست كه جزء الينفك شرايط مناقصه محسوب شده را
از طريق مناقصه عمومي و با شرايط ذيل ،از شركتهاي واجد شرايط خريداري نمايد:
 -1شركت كنندگان مي بايست داراي مدرك ثبت رسمي و آگهي تاسيس در روزنامه رسمي كشوور بوا مووووف اعاتيوت
مرتبط با موووف مناقصه و مجوز معتبر از شوراي عاتي انفورماتيك بوده و مشمول قانون منع مداخله كارمندان دوتوت در
معامالت دوتتي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نگردند در غير اينصورت مسئول خسارات دسوتگاه مناقصوه
گزار بوده و مكلف به پاسخگويي به مراجع مربوطه خواهند بود.
 -2شركت كنندگان مي بايستي جهت شركت در مناقصه مبلغ پانزده ميليون ريال به حسواب شوماره 1118883288110
سپرده جاري بانك ملي شعبه مركزي بنام دانشگاه علوم پزشكي سبزوار واريز نمايند ،يا بصورت ومانتنامه بانكي شوركت
در مناقصه با اعتبار سه ماهه تحويل دهند .اصل ايش واريزي مي بايست با پراراژ و مهر بانك باشد .چك شخصي ،چوك
شركت و يا چك تضمين شده بانكي قابل قبول نخواهد بود و در صورت ارسال اينگونه چك ها پيشنهاد مناقصه گر مفتوح
نخواهد شد.
 -3شركت كنندگان مي بايستي پيشنهادهاي خود را در پاكت«اتف» شامل سپرده تضمين شركت در مناقصه و پاكت«ب»
شامل اسناد مناقصه امضاء شده دريااتي و ممهور تعهدآور و رونوشت اساسنامه و تصووير آخورين تغييورات شوركت در
روزنامه رسمي كشور و مجوز يا تاييد صالحيت از شوراي عاتي انفورماتيك كشوور و پيشونهاد قيموت خوود را بصوورت
مشخص با عدد و حروف كه برگه آن مي بايست به مهر و امضاي پيشنهاد دهنده برسد در پاكت«ج» قرار دهند.
 -4پاكتها مي بايست داراي تفاف بندي محكم بوده و ممهور به مهر شركت و امضاي تعهدآور شركت باشند.
 -8متقاويان مي بايست پاكتهاي پيشنهاد خود را با درج جمله "مربوط به مناقصه خريد  531دستگاه رايانه و " ...تا پايوان
ساعت اداري روز سه شنبه مورخه  33/2/10و به نشاني  :سبزوار،خيابان سيدجمال اتدين اسدآبادي  ،ساختمان مركوزي
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ،طبقه همكف به دبيرخانه تحويل و رسيد درياات نمايند.
تبصره :در صورتيكه بعد از تحويل مدارك و پاكات تمايل به شركت در مناقصه نباشد مراتب مي بايست توا قبول از پايوان
وقت اداري روز سه شنبه مورخه  33/2/10بصورت مكتوب به مناقصه گزار اعالم گردد.
 -0پاكتهاي واصله ظرف مدت  48ساعت پس از پايان مدت ارائه پيشنهاد در داتور معاونوت توسوعه موديريت و منوابع
بررسي و نتيجه مناقصه اعالم خواهد شد.
تبصره :هر گاه اطالف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند براساس ووابط قانوني مربوطه با آنان راتوار
خواهد شد .
 -7كميسيون در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها مختار است و ارائه پيشنهاد هيچ گونه حقي را براي شركت كننودگان
ايجاد نخواهد كرد وتيكن دادن پيشنهاد به منزته قبول اختيارات و تكاتيف تعيين شده مناقصه گزار مي باشد.همچنين بوه
پيشنهادهاي ااقد سپرده(تضمين شركت در مناقصه) ،مشروط،مبهم و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8تضمين سپرده شركت در مناقصه برنده اول در صورتي كه ظرف مدت يك هفتوه پوس از ابوال (از طريوق پسوت يوا
ااكس)در صورتي كه نسبت به ارائه تضمين حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد و پرداخت هزينه آگهوي مناقصوه اقودام
ننمايد از طرف دستگاه مناقصه گزار وبط خواهد شد و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد ،و برنده دوم نيز در صورتي
كه همانند برنده اول اقدام نمايد ،تضمين وي نيز وبط خواهد شد.
 -3پس از اعالم نتايج ،برنده مكلف است جهت انعقاد قرارداد نسبت به ارائه تضمين حسون انجوام تعهودات(وومانتنامه
بانكي) معادل ده درصد كل مبلغ پيشنهادي اقدام نمايد ،هفتاد درصد تضمين مذكور پس از تحويل قطعي موووف معاملوه
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و پايان مدت قرارداد و مابقي آن پس از يك سال از زمان تحويل قطعي موووف مورد معامله و پايان دوره گوارانتي پوس از
گواهي و تاييد مدير ماتي و مدير آمار و اناوري اطالعات و حسن انجام تعهدات برنده مناقصه آزاد خواهد شد .
 -11تضمين سپرده شركت در مناقصه برنده مناقصه بعد از ارائه تضومين حسون انجوام تعهودات و انعقواد قورارداد آزاد
مي گردد.
 -11كسور قانوني موووف قرارداد(به جز ماتيات بر ارزش اازوده) بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -12مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر  21روز( به استثناي ايام تعطيل) پس از پايان مهلت تحويل پيشنهادها مي باشد.
 -13از زمان انعقاد قرارداد اروشنده متعهد است حداكثر تا دو هفته كليه دستگاه هاي موووف قرارداد را تحويل نمايد.
 -14محل تحويل موووف قرارداد واقع در سبزوار،خيابان سيدجمال اتدين اسدآبادي،ساختمان مركوزي دانشوگاه علووم
پزشكي سبزوار مي باشد ،تهيه وسيله و هزينه هاي حمل و نقل و تسليم موووف معامله بر عهده برنوده مناقصوه خواهود
بود.
 -18هزينه نشرآگهي مناقصه در روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
 -10دوره تضمين قرارداد(گارانتي)  :از تاريخ تحويل موووف قرارداد(سيستم هوا) بوه مودت يوك سوال كامول شمسوي
مي باشد .چنانچه در اين مدت هرگونه اشكال يا عيبي و يا نقص در كاركرد هر يك از موارد مووووف معاملوه پويش آيود
اروشنده ( برنده مناقصه) متعهد است با حضور در اقامتگاه خريدار با هزينه شخصي نسبت به راع عيب و نقيصوه اقودام
نمايد  .در صورت نياز و ايجاب قوانين و مقررات ،اروشنده مكلف به تمديد مدت ومانتنامه حسن انجام تعهدات قورارداد
منعقده خواهد بود .
 -17در صورتي كه مدت زمان تعمير موووف معامله در دوران گارانتي بيش از  48ساعت بطوول انجامود برنوده مناقصوه
مي بايست بجاي تعمير  ،نسبت به تعويض آن با هزينه شخصي اقدام نمايد .
 -18برنده مناقصه (غير بومي ) مي بايست نماينده اي در شهرستان سبزوار كه داراي صالحيت اني و مورد قبول وتاييود
دستگاه مناقصه گزار باشد به منظور تسهيل نقل و انتقاالت موووف معامله( هنگام تحويل يا تعمير و  ) ....و حتي تعميور و
سرويس دهي سيستم ها توسط خود نماينده ،و به هنگام انعقاد قرارداد به مناقصه گزار معراي نمايد و مشخصات نماينده
در متن قرارداد قيد خواهد شد.
 -13برنده مناقصه حق واگذاري موووف قرارداد را جزئاً و كالً به غير ندارد .
 -21در صورت تاخير در انجام تعهدات از جانب اروشنده (برنده مناقصه ) در تحويل موووف قرارداد به ازاي هر روز تاخير
معادل يك درصد مبلغ كل قرارداد از مبلغ معامله و يا ساير تضمين و سپرده هاي برنده مناقصه به عنووان جريموه كسور
خواهد شد و در صورتي كه اين تاخير بيش از يك هفته به طول بينجامد  ،خريدار مجاز به اسخ قرارداد ،وبط وومانتنامه
حسن انجام تعهدات اروشنده جهت جبران خسارات خواهد بود .
 -21حق اسخ قرارداد بطور يكجانبه و با داليل موجه از جانب خريدار امكان پذير مي باشد .
 -22مناقصه گزار مجاز مي باشد كه حجم موووف قرارداد و باتتبع آن مبلغ قرارداد را حداكثر توا سوقف  %28كواهش يوا
اازايش دهد.
 -23مناقصه گزار حق تغيير ،اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشونهادها بوراي
خود محفوظ ميدارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب به شركت كننودگان در مناقصوه ابوال ميشوود و در صوورتيكه
پيشنهادي قبل از ابال مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاواي اسوترداد آن را بنمايود در غيور
اينصورت استرداد پيشنهاد شركت كننده در مناقصه ميسر نمي باشد.
 -24مناقصه گزار هيچگونه امكانات ،اضا و يا تسهيالتي در اختيار برنده مناقصه قرار نخواهد داد.
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 -28اسناد الينفك مناقصه شامل  -1 :ارم نمونه قرارداد  -2 .شرايط عمومي مناقصه - 3 .نمونوه بور

پيشونهاد قيموت

مناقصه  -4 .شرايط اختصاصي قرارداد به عنوان اتحاقيه به قرارداد مي باشد.
 -20اسناد مناقصه از طريق سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني www.medsab.ac.irقابل درياات مي باشد .

محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

محل مهر و امضاء نماينده دستگاه مناقصه گزار
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شرايط اختصاصي مناقصه(الحاقیه به اصل قرارداد)

 )1شركت مي بايست داراي مجوز شوراي عاتي انفورماتيك كشور(داراي زمان اعتبار)باشد.
 )2مشخصات سيستمها بايستي دقيقا با تيست زير منطبق باشد و قبل از پلمب به تائيد ناظر قرارداد برسد.
مشخصات سيستم
Set

135 set

Brand/Model

Guarantee
آواژنگ

No

Item

Gigabyte GA-H81M-S2PV

MB

1

سازگار

Intel CoreI3 4130 Box
Apacer 2 GB 1600

CPU
RAM

2
3

سازگار

On
Western Digital 500GB 64M buffer

VGA
HDD

4
5

سازگار

LiteOn

DVDRW

6

Samsung-LED 19

Monitor

7

گرين

Green MD121

Case

8

گرين

Green 380A

Power

9

KeyBoard+Mouse Farassoo Pack 6140

10

سام سرويس

اراسو

مشخصات چاپگر
36 Set

ماديران

2 Set

گارانتي معتبر

20 set

گارانتي معتبر

20 Set

سام سرويس

Hp 1102

Printer

11

HP - LaserJet 5200L - A3

Printer

12

مشخصات اسكنر
CANON- canoscan LiDE110

Scanner

13

مشخصات مانيتور
Samsung-LED 17

Monitor

14

 )3شركت بايستي در نهايت كليه سيستمها را با پلمپ شركت ارائه دهد و اتزاماً پلمپ دستگاه تا زمان پايان
گارانتي كل سيستم ادامه خواهد داشت و هرگاه مشخص شود كه قطعات مورد نظر با آنچه وجود دارد مغاير
است دانشگاه اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه بنحو مقتضي اقدام نمايد.
 )4كليه قطعات داراي برگه گارانتي معتبر (موووف ستون چهارم جدول اوق) باشد و در زمان تحويل دستگاه
حداقل يكسال گارانتي داشته باشد.
 )8بر روي كليه دستگاهها ويندوز  7نصب و اكتيو شده باشد.
 )0بر روي همه سيستم ها نرم اازارهاي آايس ،اكروبات ريدر  ...و درايورهاي سخت اازاري آنها نصب شده باشد.
 CD/DVD )7درايور كليه سيستمها تحويل شود.
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 )8اروشنده مي بايست بازاي هر كامپيوتر  mouse padتحويل نمايد.
نمونه قرارداد
اين قرارداد بر اساس صورتجلسه مناقصه شماره  ...................ايمابين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشوتي درمواني
سبزوار  ،به نمايندگي  ..............................به نشاني سبزوار ،خيابان سيدجمال اتدين اسدآبادي  ،ساختمان مركزي دانشگاه
علوم پزشكي سبزوار به عنوان خريدار از يك طورف و شوركت  ...................داراي شوماره ثبوت  ..............بوه نماينودگي
 .............به سمت ....................به نشاني  ................................................................ :به عنوان اروشنده از طرف ديگر منعقود
و طراين ملزم به اجراي مفاد آن مي باشند.
ماده يك – موووف قرارداد :خريد  138دستگاه كامپيوتر 21 ،دستگاه مانيتور 38 ،دستگاه چاپگر و  21دستگاه اسكنر
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار موووف شرايط اختصاصي قرارداد منضم به اين قرارداد كه جزء الينفك اين قرارداد
ميباشد.
ماده دو – مبلغ قرارداد :مبلغ كل قرارداد معادل .....................ريال برابر ...............................تومان ميباشد كه پس از كسر
كسور قانوني در وجه اروشنده پرداخت خواهد شد.
تبصره :كسور قانوني اعم از ماتيات  ،بيمه،عوارض و  ...كه به اين قرارداد تعلق مي گيرد به عهده اروشنده مي باشد وتيكن
پرداخت ماتيات بر ارزش اازوده در صورت ثبت نام ماتيات مذكور توسط اروشنده و ارائه گواهي آن ،بر عهده خريدار
خواهد بود.
ماده سه – شرايط پرداخت:كل مبلغ قرارداد حداكثر يك هفته پس از تحويل دستگاهها به اروشنده پرداخت خواهد شد.
تبصره:در صورت تقاواي اروشنده مبني بر درياات پيش پرداخت ،خريدار مي تواند حداكثر تا سقف  %28مبلغ كل
قرارداد ،در قبال درياات ومانتنامه بانكي نسبت به پرداخت پيش پرداخت اقدام نمايد.تضمين مذكور پس از تحويل
قطعي موووف قرارداد و تاييد خريدار آزاد خواهد شد.
ماده چهار -مدت زمان اجراي موووف قرارداد  :از تاريخ انعقاد قرارداد،اروشنده متعهد است حداكثر تا دو هفته كليه
دستگاه هاي مورد نظر را تحويل خريدار نمايد .در صورت عدم انجام اين امر در مدت مذكور خريدار حق خواهد داشت
مراتب را به اروشنده اعالم نمايد و حداكثر پس از گذشت يك هفته  ،به طور يكجانبه اقدام به اسخ قرارداد نمايد و به
ازاء هر روز تاخير در تحويل سيستمهاي موووف قرارداد به كيفيت و كميت مورد نظر خريدار ،معادل يك درصد قيمت كل
قرارداد را از محل ومانتنامة موووف ماده پنج اين قرارداد وبط و برداشت و يا از دارايي هاي اروشنده وصول نمايد و
اروشنده نيز حق هرگونه اعتراض بعدي را از خود سلب و ساقط نموده بديهي است در صورت عدم كفايت مبلغ ومانتنامه
جهت جبران كلية خسارت هاي وارده به خريدار  ،اروشنده مكلف به جبران كليه خسارتهاي اعالم شده از سوي خريدار
مي باشد.
ماده پنج – تضمين قرارداد  :دوره تضمين قرارداد يك سال از تاريخ تحويل قطعي اقالم خريداري شوده ميباشود و بودين
منظور اروشنده مي بايست ومانتنامة بانكي معادل ده درصد مبلغ كل قرارداد ارائه نمايد 71 ،درصد تضمين مذكور پوس
از تحويل قطعي موووف قرارداد و پايان مدت قرارداد و مابقي آن پس از يك سوال از زموان تحويول قطعوي(پايوان دوره
گارانتي)و حسن انجام تعهدات اروشنده و ارائه مفاصاحسوابهاي الزم و در صوورتي كوه خريودار طلبوي از هور حيو
5
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اروشنده نداشته باشد با تاييد مدير ماتي و مدير آمار و اناوري اطالعات و با رعايت ساير مقررات نسوبت بوه آزاد سوازي
ومانتنامه مربوطه اقدام خواهد شد.
تبصره :چنانچه در مدت تضمين هرگونه اشكال يا عيبي و يا نقص در كاركرد هر يك از سيستم ها پويش آيود اروشونده
متعهد و ملزم به راع عيوب با هزينه شخصي ظرف  24ساعت با حضور در اقامتگاه خريدار طي تمواس تلفنوي و يوا غيور
تلفني خواهد بود و در صورتي كه مدت مزبور بيش از  48ساعت بطول انجامد گارانتي تعمير به تعويض تغيير موي يابود.و
اگر اروشنده در انجام تعهدات خود در دوره گارانتي(يك سال) كوتاهي يا قصوري داشته باشد و يا بطوور كلوي از انجوام
تعهداتش سرباز زند،خريدار مجاز به وبط كل يا درصدي از ومانتنامه حسن انجام تعهدات وي خواهد بود.
ماده شش – تعهدات اروشنده :
 -1حمل دستگاههاي موووف قرارداد،تا محل موردنظر خريدار به عهده اروشنده ميباشد و هيچگونه هزينه اي مازاد بر
مبلغ قرارداد در اين خصوص به اروشنده پرداخت نخواهد شد.
 -3در صورت استفاده از نيروي انساني جهت انجام موووف قرارداد حوادث ناشي از امور مزبور بر عهدة اروشنده ميباشد.
 -4تحويل قطعي اقالم خريداري شده منوط به تاييد خريدار مي باشد بديهي است در صورت عدم انطباق مشخصات
سيستمها و تجهيزات ارائه شده از سوي اروشنده با مشخصات مورد نظر  ،اروشنده مكلف است واق موارد اعالمي كه
طي نامه رسمي ،از سوي خريدار ابال مي گردد نسبت به راع عيوب و نواقص موجود اعم از تعويض و غيره حداكثر ظرف
مدت يكهفته اقدام نمايد  .در غير اينص ورت خريدار حق خواهد داشت به طور يكجانبه اقدام به اسخ قرارداد نمايد و كلية
خسارات قانوني را از محل ومانتنامة حسن انجام تهعدات يا هر محل ديگر برداشت و جبران نمايد و اروشنده نيز حق
هرگونه اعتراض بعدي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود .بديهي است در صورت عدم كفايت ومانتنامه هاي
اروشنده نزد خريدار ،وي مكلف به جبران كلية خسارات اعالمي مي باشد.
 -8اروشنده حق واگذاري موووف قرارداد را جزئا و يا كالً به غير ندارد.
ماده هفت – اروشنده اقرار و تاي يد مي نمايد كه آگاهي كامل و كااي از قانون منع مداخله كارمنودان دوتوت در معوامالت
دوتتي مصوب دي ماه  1337و نيز قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب دي ماه  1373داشته و مشمول قوانين
مذكور نمي باشد و تا پايان قرارداد از سهيم و ذينفع نمودن ااراد مشمول اين قوانين خودداري مي نمايد و چنانچه خوالف
اين موووف به اثبات برسد  ،قرارداد تغو و ومانتنامه حسن انجام تعهدات وي جهوت جبوران خسوارات ووبط و مطوابق
مقررات راتار خواهد شد.
ماده هشت – چنانچه اروشنده به هر يك از تعهدات خويش كه به موووف اين قرارداد مرتبط است عمل ننمايد مكلف مي
باشد كلية خسارات وارده را طبق نظر خريدار جبران و پرداخت نمايد .بديهي است حق اسخ يكجانبة قرارداد براي
خريدار در تمامي شرايط در صورت عدم اجراي تعهدات اروشنده محفوظ ميباشد.
ماده نه– كلية اختالاات پيش آمده ناش ي از نحوة اجراي مفاد اين قرارداد بنا به درخواست كتبي خريودار در كميتوة حول
اختالف متشكل از نمايندگان طراين قرارداد بررسي مي گردد اين موووف نااي اختيارات خريدار در كلية مواردي كوه در
اين قرارداد صائب است نمي گردد .ومناً در صورت عدم امكان تشكيل جلسة حل اختالف و يا عدم حل اختالف در جلسة
تشكيل يااته  ،طراين حق خواهند داشت به مراجع قضايي ذيصالح مراجعه نمايند.
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تبصره – دادگاه صاتح جهت اقامة كلية دعاو ي احتماتي ناشي از اين قرارداد ،دادگاه محل انعقاد قرارداد (شهرستان
سبزوار) مي باشد.
ماده ده -خريدار مي تواند در صورت ورورت نسبت به تغيير كميت موووف قرارداد ،با اعالن به اروشنده،حجم قرارداد را
تا سقف  28درصد كاهش يا اازايش دهد.كه به همان نسبت مبلغ قرارداد نيز تغيير خواهد ياات.
ماده دوازده -اروشنده مكلف به رعايت مفاد و بندهاي شرايط مناقصه مي باشد.
ماده سيزده – نشان ي طراين قرارداد از حي

ابال مكاتبات و كلية اوراق قضايي همان نشاني صدراتذكر مي باشد و ارسال

كلية مكاتبات و اوراق قضايي به نشاني موصوف ابال شده تلقي مي گردد.
تبصره:تلفن هاي تماسي كه از سوي اروشنده اعالم مي گردد مي بايست در  24ساعت شبانه روز قابل ارتباط باشند
چنانچه بنا به ورورت در امر ارتباط تلفن هاي مذكور خاموش و يا مسدود باشد بعنوان اخطار در پرونده شركت درج
خواهد شد.
ماده چهارده – اين قرارداد در چهارده ماده،سه تبصره و چهار نسخه تنظيم كه پس از امضاء هر چهار نسخة آن معتبر و
حكم واحد را دارند.
نماينده فروشنده

نماينده خريدار (دانشگاه)

مدير آمار و فناوري اطالعات

مدير مالي دانشگاه
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اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتي مورخ 5331/52/00
امضواء كننوده  /امضواءكنندگان ذيول نماينوده مجواز رسومي شوركت …………………(پيشونهاد دهنوده بوراي
مناقصه/مزايده)بدينوسيله تاييد مي نمايد كه شركت اوق مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دوتوت در
معامالت و قراردادهاي دوتتي مصوب ديماه  1337و اصل  141قانون اساسي نمي باشد(عين قانون پيوست و مهر و امضاء شوده
است)و چنانچه خالف اين موووف به اثبات برسد دستگاه مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد را تغو و ومانت ناموه يوا سوپرده
شركت در مناقصه را وبط نمايد .همچنين پيشنهاد دهنده يا برنده مناقصه قبول و تاييد مي نمايد چنانچه قورارداد را امضواء
نمايد و خالف اظهارات اوق در خالل مدت قرارداد به اثبات برسد يا چنانچه اارادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قوانون
اوق هستند در اين قرارداد سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند دستگاه مناقصه گوزار حوق خواهود
داشت كه قرارداد را اسخ و ومانت نامه انجام تعهدات برنده را وبط و خسارات وارده در اثر اسخ قرارداد و تاخير اجراي كار
را از اموال اين پيشنهاد دهنده (شركت) اخذ نمايد ،تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص دستگاه مناقصه گزار مي باشد .اين
پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي قرارداد مديران يا بازرسان و نظارت كننودگان و يوا اداره كننودگان
شركت يا هر يك از شركاء شركت كه داراي  %8يا بيش از  %8سهام يا سرمايه يا منااع شركت باشند و يا چنانچه چند نفر از
شركاء شركت كه مجموف سهام يا سرمايه يا منااع آنها در شركت  %21يا بيش از  %21است جزء اشخاص موذكور در بنود اول
قانون اوق قرار گيرند و نيز چنانچه هر يك از اقرباي مديران و بازرسان و سهامداران شركت به سمت وزارت يوا معاونوت يوا
مديريت كل و يا رياست در سازمانهاي دوتتي برسد مراتب را اورا به اطالف برساند .در چنين مواردي دستگاه مناقصه گزار حق
اسخ قرارداد را خواهد داشت و چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب اوق را بالااصله به اطالف نرساند نه تنها مناقصه گزار حق
دارد قرارداد را اسخ نمايد بلكه ومانت نامه مربوط به قرارداد را نيز وبط و خسارات ناشي از اسخ قورارداد و يوا تواخير در
اجراي كار را بنا به تشخيص خود از اموال پيشنهاد دهنده  /برنده وصول نمايد .مضاااً اين پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد كه بر
مجازاتها و تنبيهات متخلفين در قانون اوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهواي مربوطوه موي باشود ،و
همچنين اقرار مي نمايد كه جزء اعضاي هيوات امنواء و هيوات رئيسوه دانشوگاه نبووده و وابسوتگان درجوه يوك اينجانوب
نمي باشند.چنانچه خالف اين امر محرز گردد هرگونه تصميم

نيز(همسران،ارزندان،واتدين،خواهر و برادر) سهامدار شركت

دانشگاه الزم االجرا بوده و حق هر گونه اعتراوي را از خود سلب مي نمايد.

محل امضاء مجاز و مهر شركت

نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز

براي اسناد دولتي و تعهدآور

8

" شرايط مناقصه خريد رايانه و " ...

نام شركت

نوف شركت

عناوين اعضاء هيات

نام و نام

مديره و سهامداران

خانوادگي

شماره ثبت

تاريخ ثبت

نام پدر

كد ملي

رديف

مدرك
تحصيلي

1

2

3

4

8
فرم اطالعات
مشخصات شركت و سهامداران اعضاي هیات مديره
« بر اساس آخرين آگهي مندرج در روزنامه رسمي كشور »
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"بـرگ پیشنهـاد قیمـت"

اينجانب(ان) .........................................................................امضاء كننده (گان) زير پس از بررسي و آگاهي كامول و پوذيرش
تعهد اجرا و مسئوتيت در مورد مطاتب و مندرجات اسناد پاكت ب شامل:
 شرايط عمومي مناقصه
 شرايط اختصاصي مناقصه
 ارم نمونه قرارداد
 تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دوتتي
"مناقصه خريد  531دستگاه كامپیوتر 02 ،دستگاه مانیتور 33 ،دستگاه چاپگر و  02دستگاه اسکنر"
با اطالف كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از تحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه :
 - 1عمليات موووف مناقصه اوق را براساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد را بوه مبلوغ
) به ددع(
) به حروف (

ريال انجام دهم .

 – 2چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و اين شركت به عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد مينمايم كه:
اتف) اسناد و مدارك قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضواء نمووده و هموراه تضومين
انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابال بعنوان برنده مناقصه ( باستثناي روزهاي تعطيل ) تسليم
نمايم .
ب ) ظرف مدت مقرر در قرارداد كليه سيستمها و دستگاههاي چاپگر و اسكنر و  ...را تحويل نمايم.
 – 3تأييد مينمايم كه كليه ومائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب ميشود.
 – 4اطالف كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار اتزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادها ندارد.
 – 8تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادته قورارداد و تسوليم تضومين انجوام تعهود
موووف شرايط مناقصه را به نفع خريدار در پاكت اتف تقديم داشته ام .
تاريخ :

/

/

نام مناقصه گر و نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده
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نشاني دقيق پستي و شماره تلفن............................................................................................. :
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