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دعوت به تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبيل
خرید  ،نصب و راه اندازی یک دستگاه  ( DLS particle size analyzerاندازه گيری ذره با روش
پراکندگی نور پویا )
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کليه شرکت کنندگان در تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید  ،نصبب و راه انبدازی یبک دسبتگاه  ( DLS particle size analyzerانبدازه
گيری ذره با روش پراکندگی نور پویا ) بایستی شرایط ذیل را دقيقاً مطالعه و پيشنهادات خود را منطبق با شرایط قيد شدد در اندناد و پدز او رویدت و ا د
کامل تکميل نمود و در پاکت نربسته  ،الك و مهر شد صرفاً به دبيرخانه نتاد مرکزی دانشگا علوم پزشکی اردبيل تسليم و رنيد دریافت دارند.
 -1موضوع مناقصه :خرید  ،نصب و راه اندازی یک دستگاه  ( DLS particle size analyzerاندازه گيری ذره با روش پراکندگی نور پویا)
 -2شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار :پروژ فوق الذکر شامل خرید  ،نصب و را انداوی یک دنتگا  ( DLS particle size analyzerاندازه
گيری ذره با روش پراکندگی نور پویا ) جهت آومایشگا فارمانيوتيکز در دانشکد داروناوی دانشگا علوم پزشکی اردبيل می باشد.
 – 3محل اعتبار پروژه  :او محل اعتبارات منابع داخلی
 – 4پرداخت ها در قالب پرداخت نقدی می باشد .
 -5نحوه واگذاری  :و ریق تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای بين اشخاص حقوقی واگذار می شود ،به نحوی که در مرحلده ی او پاکتهدای الد

،

و

ج پيشنهاد دهندگان گشایش و برند یا برندگان انتخا خواهد شد .
 -6محل اجرای کار :آزمایشگاه فارماسيوتيکس واقع در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل
 -7مدت تحویل دستگاه  :حداکثر  3ما پز او عقد قرارداد
 -8خریدار  :دانشگا علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبيل – دانشکد داروناوی – آومایشگا فارمانيوتيکز
 -9دستگاه نظارت :دانشگا علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبيل – دانشکد داروناوی – آومایشگا فارمانيوتيکز
 -10دستگاه مناقصه گزار :دانشگا علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  ،درمانی انتان اردبيل
 -11مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :بر اناس ماد  6تصویب نامده شدمار /123402ت  50659مدور  94/9/22هيئدت وویدران بده مبلد  350/000/000ریدا
(نيصد و پنجا ميليون ریا ) که باید به یکی او صورتهای مشروحه ویر همرا با انناد مناقصه در پاکت ال

به دنتگا مناقصه گزار تسليم شود:

الف -ارائه فيش واریزی ( نسخه صاحب حساب ) به مبل فوق به شمار حسا  0103473540002نزد بانک صدادرات شدعبه ميددان ورور اردبيدل بندام دانشدگا
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  ،درمانی انتان اردبيل
ب -ضمانتنامه بانکی به نفع دانشگا علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انتان اردبيل
مدت اعتبار تضمينهای فوق باید حداقل نه ما بود و برای نه ما دیگر نيدز قابدل تمدیدد باشدد .وجدود هرگونده شدرو و محددودیت در مدتن ضدمانت نامده در ومدان
درخوانت وصو تونط مناقصه گزارموجب عدم گشایش پاکتهای

و ج پيشنهاد دهند در فرایند مناقصه خواهد شد.

ج -هزینه درج آگهی در روونامه به عهد برند مناقصه خواهد بود.
د -کليه انناد مناقصه باید ممهور به مهر( خریدار ) دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل گردد .
 -12پيشنهاد باید در سه پاکت الف و ب و ج و بصورت سربسته و الک و مهر شده به شرح ویر تهيه و تحویل گردد:
پاکتهای ال

و

و ج باید جمعاً در پاکت ن ربسته دیگری به نام لفاف گذاشته شد و الك و مهر گردد و روی پاکت لفاف نوشته شود:

((پيشنهاد برای تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید  ،نصب و راه اندازی یک دستگاه  ( DLS particle size analyzerاندازه گيری
ذره با روش پراکندگی نور پویا ) )) به اضافه نام و نشانی پيشنهاد دهند و تاریخ تسليم پيشنهاد.
پاکتهای الف و ب و ج باید محتوی مدارک زیر باشد:
 -1-12اسناد و مدارکی که باید در پاکت(( الف ))گذاشته شود:
 نپرد شرکت در مناقصه عمومی به مبل  350/000/000ریال (سيصد و پنجاه ميليون ریال) ( به شرح بند  11شرایط شرکت در مناقصه ) -2-12انناد و مدارکی که باید در پاکت (( ب )) گذاشته شود:
 شرایط شرکت در مناقصه به تعداد  4برگ (صفحه  1الی  4او ) 18 فرم تعهد نامه پيشنهاد دهند در مورد عدم شمو قانون منع مداخله کارمندان دولت در معام ت دولتی مور ( 1337/10/22فرم شمار  )3به تعداد  1بدرگ(صفحه  5او ) 18
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 نمونه قرارداد به تعداد  5برگ (صفحه  6الی  10او ) 18 مشخصات دنتگا به تعداد  2برگ (صفحه  11الی  12او ) 18 نمونه ضمانتنامه ها  ،نمونه های  1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5به تعداد  5برگ (او صفحه  13الی  17او ) 18 ارائه کد معام تی بورس او کارگزاران بورس ( پيمانکاران می توانند فرم ثبت نام یا تائيدیه ثبت نام را در انناد مناقصه گذاشته و کد معام تی را در ومدانعقد قرارداد ارائه نمایند ) .
 مدارك معتبر مربوو به نمایندگی کاالی پيشنهادی در داخل کشور هر نو ضمایم و مدارکی که بعداً او رف خریدار ارنا یا درخوانت شد باشد. اصل رونوشت مصدق اناننامه شرکت و اصل رونوشت مصدق روونامه رنمی کشور حاوی امضاهای مجاو و اصل رونوشت مصبدق آخدرینآگهی تغييرات شرکت ( اصل رونوشت مصدق باید به تائيد یکی او دفاتر رنمی ثبت انناد یا ادار دادگستری رنيد شد باشد  ) .باید ضميمه باشد .
مصدق برابر اصل ابرازی یا مشروط مورد قبول نمی باشد. -3-12انناد و مدارکی که باید در پاکت (( ج )) گذاشته شود:
 برگ پيشنهاد قيمت به تعداد  1برگ (صفحه  18او ) 18تبصر  :کليه اوراق و صفحات مربوو به مدارك دریافت شد او مناقصه گزار در پاکت های ال ، ،ج باید به مهر و امضای مجاو صاحبان امضا شرکت پيشنهاد
دهند رنيد باشد .در صورتيکه پاکتهای ال

و

دارای نقص باشند پاکت ج باو نشد و پيشنهاد مربو ه مردود خواهد بود .

 -13انناد مناقصه در ناعتهای اداری او روو شنبه مورخه  1397/04/02لغایت ساعت  13:00روز پنجشنبه مورخه  1397/04/07واگذار می شود.
 -14هر یک او شرکت کنندگان که نسبت به مفهوم انناد و مدارك مناقصه ابهامی داشته باشند حداکثر تا  1روو پز او دریافت اندناد و مددارك مناقصده مراتدب را
کتباً به دنتگا مناقصه گزار ا

داد و تقاضای توجيه کتبی نمایند.

 -15هر گونه توضيح و یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن انناد و مدارك مناقصه و نحو تغيير و تسليم آنها کتباً او نوی دنتگا مناقصه گزار اع م وجدز اندناد
و مدارك قرارداد منظور خواهد شد.
 -16مناقصه گزار حق تغيير  ،اص ح یا تجدید نظردر انناد و مشخصات را قبل او انقضای مهلت تسليم پيشنهاد ها برای خود محفوظ مدی دارد و اگدر يندين مدوردی
پيش آید مراتب به شرکت کنندگان اب غ می شود و در صورتی که پيشنهادی قبل او اب غ مراتب مزبور تسليم شد باشد پيشنهاد دهند حق دارد تقاضای اندترداد آن
را بنماید.
 -17نشانی محل واگذاری اسناد مناقصه:
اردبيل – دانشکده داروسازی – واحد امور اداری
 -18شرکتهایی که پز او دریافت انناد مناقصه  ،مایل به شرکت در آن نيستند  ،مراتب را تا ناعت  14:00روز سه شنبه مورخه  1397/04/19به دنتگا
مناقصه گزار ا

دهند.

 -19آخرین مهلت تسليم پيشنهادها :ناعت  14:00روز چهارشنبه مورخه  1397/04/20می باشد.
 -20نشانی محل تسليم پيشنهادها:
اردبيل– انتهای خيابان دانشگاه – جنب شهرک دادگستری -دبيرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل
 -21تمام انناد مناقصه او جمله این شرایط باید به مهر و امضای مجاو تعهد پيشنهاد دهند برند و همرا پيشنهاد قيمت تسليم شود.
 -22پيشنهاد های واصله رأس ناعت  10:00قبل او ظهر روو شنبه مورخه  1397/04/23در کميسيون مناقصده بده نشدانی  :اردبيدل – انتهدای خيابدان دانشدگا –
جنب شهرك دادگستری – نتاد مرکزی دانشگا علوم پزشکی اردبيل گشایش و خواند می شود.
 -23دنتگا مناقصه گزار در رد و یا قبو هر یک او پيشنهادها مختار انت.
 -24رقم پيشنهاد قيمت باید برای کل کار و به عدد و به حروف در برگ پيشنهادی نوشته شود.
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 -25برند مناقصه باید حداکثر تا بيست (  ) 20روو کاری پز او اب غ خریدار به او با نپردن تضمين اجرای تعهدات بر اناس قيمت پيشنهادی خود به انعقاد قدرارداد
مبادرت نمایند .در غيراینصورت تضمين شرکت در مناقصه او بدون هيچ تشریفات قضایی به نفع خریدار ضبط می شود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد.
 -26در صورتيکه برند مناقصه اع م گردید و او با توجه به موارد یاد شد باال حاضر به ان عقاد پيمان نشود نفر دوم بر اناس آیين نامه مالی معام تی دانشگاهها به
عنوان برند مناقصه اع م می شود و ينانچه او نيز با توجه به موارد یاد شد باال حاضر به انعقاد پيمان نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط می
شود و مناقصه تجدید خواهد شد.
 -27پز او تعيين نفرات او و دوم مناقصه ،تضمين شرکت در مناقصه نفرات بعدی ،سه هفته بعد مسترد می شود.
 -28به انتناد تصویب نامه هيئت وویران به شمار /73377ت ، 1383/12/22- 20374در صورتيکه اشخاص حقيقی و یا حقدوقی درف قدرارداد بدا دندتگا اجرایدی
مرتکب یکی او اعما مندرج در بندهای ماد یک آئين نامه پيشگيری و مبارو با رشو در دنتگاههای اجرایی شوند مناقصده گدزار مجداو بده عقدد قدرارداد جدیدد بدا
اشخاص یاد شد به مدت  5نا نمی باشد.
 -29حداقل مجاو شرکت کنندگان در مناقصه عمومی جهت باوگشایی  2شرکت کنند می باشد.
 - 30محتویات پاکات گشایش شد و مبل خرید انناد تحت هيچ عنوانی به مناقصه گران (شرکت کنندگان) مسترد نخواهد شد.
 - 31هزینه بيمه حمل  ،حمل و نقل  ،تخليه دنتگاههای موضو قرارداد به آدرس خریدار به عهد برند مناقصه می باشد.
 - 32دنتگا موضو مناقصه موجود بود وآماد تحویل باشد.
 - 33مبل کل قرارداد بق قيمت پيشنهادی فروشند  .....................................ریا به حروف  ..........................................ریا می باشد که  25درصد این مبل پدز
او تحویل و نصب دنتگاههای موضو قرارداد به فروشند تحویل داد خواهد شد  .مابقی بعد او کنتر و تائيدیه دانشکد داروناوی او عملکرد دنتگاههای موضدو
قرارداد در دو نوبت مساوی به فاصله یک ماه به فروشند پرداخت خواهد شد.
 -34در صورت تعلق  ،پرداخت مبل ماليات بر ارور افزود بر عهد خریدار می باشد .
 -35ارائه اصل گواهی مبدا جهت اق م وارداتی او کشور ناوند و رونوشت مجوو ثبت نفارر مربو ه ضروری ميباشد.
 - 36ارائه ضمانتنامه انطباق/کارکرد مواد ،قطعات ،تجهيزات ،گارانتی و ارائه خدمات پز او فرور (حداقل  10نا )

(CERTIFICATE OF

) CONFORMITY/PERFORMANCE GAURANTEEبمدت  12ما الزامی انت.
 -37به منظور ا مينان او صحت ناخت و خدمات پز او فرور تونط نمایند و کمپانی ناوند  ،شرکت ناوند دنتگا موظ

به ارائه تائيدیه نریا دنتگا به نام

خریدار نهایی انت به صورتيکه قابل پيگيری او رف کمپانی ناوند به نام مصرف کنند نهایی باشد.
 -38ارائه مدارك مربوو به نمایندگی معتبر جهت خرید  ،تضمين دور گارانتی و خدمات پز او فرور
-39شرکتهایی که اعضای هيات مدیر مشترك دارند ،در مناقصه شرکت داد نمی شوند.
توجه ! به منظور رسيدگی سریع و مطلوب لطفاً اسناد و مدارک خود را به ترتيب خواسته شده ارائه نمائيد.
بهتر است از چسب حرارتی یا ژل ه ای به جای الکهای شمعی و شکننده استفاده گردد  ،به جهت بی رنگی چسبهای حرارتی هنگام مهر
کردن روی آنها از استامپ استفاده شود.
نام و نام خانوادگی اعضای مجاز
تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده

دستگاه مناقصه گزار

توجه  :مهر و امضای کليه اوراق دریافتی از مناقصه گزار توسط شرکت  /پيمانکار فراموش نشود.
الک و مهر هر چهار پاکت « الف – ب – ج – لفاف » فراموش نشود.
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تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی تاریخ 1337/10/22
مربوط به خرید  ،نصب و راه اندازی یک دستگاه  ( DLS particle size analyzerاندازه گيری ذره با روش پراکندگی نور پویا )

این پيشنهاد دهند با امضای ذیل این ورقه ،بدینونيله تائيد می نماید که مشمو ممنوعيت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولدت در معدام ت دولتدی مصدو
دی ما  1337نمی باشد و ينانچه خ ف این موضو به اثبات برند ،خریدار یا مناقصه گزار حق دارد که پيشنهاد ارائده شدد بدرای مناقصده فدوق را مدردود و تضدمين
شرکت در مناقصه را ضبط نماید.
همچنين قبو و تایيد می گردد که هرگا این پيشنهاددهند برندد مناقصده فدوق تشدخيص داد شدود و بعندوان فروشدند  ،قدرارداد مربو ده را امضدا نمایدد و خد ف
اظهارات فوق در خ

مدت قرارداد (تا تحویل موقت) به اثبات برند یا ينانچه افرادی را که مشمو ممنوعيت مذکور در قانون فوق هستند ،در این قرارداد ندهيم و

ذینفع نماید و یا قسمتی او کار را به آنها محو کند ،خریدار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهددات فروشدند را ضدبط و خسدارت وارد را
در اثر فسخ قرارداد و تاخير اجرای کار را او اموا او اخذ نماید .تعيين ميزان خسارت وارد با تشخيص خریدار می باشد.
این پيشنهاددهند متعهد می شود ينانچه در حين اجرای قرارداد بدليل تغييرات و یا انتصابات در دنتگا دولدت مشدمو قدانون مزبدور گدردد ،مراتدب را ب فاصدله بده
ا

خریدار برناند تا بق مقررات به قرارداد خاتمه داد شود .بدیهی انت ينانچه این پيشنهاد دهند مراتب فوق را ب فاصله به ا

نرناند نده تنهدا خریددار حدق

دارد قرارداد را فسخ نمود و ضمانتنامه های مربوو را ضبط نماید ،بلکه خسارت ناشی او فسخ قرارداد و یا تاخير در اجرای کار را نيز به تشدخيص خدود او امدوا ایدن
پيشنهاد دهند وصو خواهد نمود.
مضافا این پيشنهاددهند اع م می دارد که به مجاواتهای مترتب بر متخلفين او قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخل

تاریخ:

مستحق مجاواتهای مربو ه می باشد.

نام پيشنهاددهنده:

نام و نام خانوادگی و سمت وامضای صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده
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قرارداد خرید  ،نصب  ،و راه اندازی دستگاه  ( DLS particle size analyzerاندازه گيری ذره با روش پراکندگی نور پویا )
این قرارداد به انتناد صورتجلسه گشایش مناقصه به شمار  ......فی مابين  .....................به نمایندگی آقای دکتر  ..................با ندمت  ..................کده منبعدد در ایدن
قرارداد رف او ( خریدار ) ناميد می شود او یک رف و شرکت  .....به نمایندگی آقای  /خانم  ...........بده شدمار شناندنامه  .....و کدد ملدی  .......ندام پددر  .......و
شمار ثبت  .......به آدرس  .......و شمار تلفن ثابت  .......و همرا  ......که منبعد در این قرارداد رف دوم ( فروشند ) ناميد می شود با شرایط ویر منعقد می گردد.
ماده  ) 1موضوع قرارداد
موضو قرارداد عبارت انت او خرید  ،نصب  ،و را انداوی تعداد یک دنتگا  ( DLS particle size analyzerاندازه گيری ذره ببا روش پراکنبدگی
نور پویا )به شرح مشخصات کامل ویر :
انداو ذر ای :رور پراکندگی نور پویا
حداقل باو انداو گيری قطر ذر ای :نه دهم نانومتر تا  8ميکرومتر
انتانداردهای انداو گيریISO 13321 – ISO 22412 :
ووایای انداو گيری انداو ذر ای 90 :و  173درجه
پتانسيل وتا :رور الکتروفورو ليزر داپلر
حداقل باو انداو گيری :منفی  200تا مثبت  200ميلی ولت
وون مولکولی و ضریب دوم ویریا پروتئينها :پراکندگی نور انتاتيک ،رور نمودار دبای
باو انداو گيری وون مولکولی :هزار تا بيست ميليون گرم بر مو
امکان کنتر دمایی در محدود  10-80درجه نانتيگراد می باشد.

Particle size: dynamic light scattering (DLS) technique
Measurement range: particle diameter 0.3nm - 8.0 µm
Standards: ISO 13321 – ISO 22412
Measurement angles : 90° and 173°
Zeta potential: laser doppler electrophoresis technique
Measurement range: -200 - +200 mV
Molecular weight and second virial coefficient: static light scattering, debye plot technique
7

3

Measurement range: MW: 1×10 - 2×10 g/mol
ماده  ) 2مدت قراداد
قرارداد برای خرید  ،نصب و را انداوی دنتگا او تاریخ  ..........شرو و در تاریخ  .........خاتمه می یابد.
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دور گارانتی دنتگاههای موضو قرارداد بق صورتجلسه تکميلی پز او تحویل  ،نصب و را انداوی به مددت  12مدا شمسدی مدی باشددکه ایدن صورتجلسده جدزو
الینفک قرارداد می باشد.
ماده  ) 3مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
 - 3-1مبل کل قرارداد بق قيمت پيشنهادی فروشند  .....................................ریا به حروف  ..........................................ریا می باشدد کده  25درصدد ایدن مبلد
پز او تحویل و نصب دنتگاههای موضو قرارداد به فروشند تحویل داد خواهد شد  .مابقی بعد او کنتدر و تائيدیده دانشدکد دارونداوی او عملکدرد دندتگاههای
موضو قرارداد در دو نوبت مساوی به فاصله یک ماه به فروشند پرداخت خواهد شد.
 - 3-2در صورت تعلق  ،پرداخت مبل ماليات بر ارور افزود بر عهد خریدار می باشد .
 -3-3کليه مطالبات فروشند پز او کسر کسورات قانونی به حسا شمار  ........................نزد بانک  ..........شعبه  .............به نام  ....................واریز خواهد شد .
ماده  ) 4تعهدات فروشنده
 -4-1فروشند گارانتی کليه قسمتهای دنتگاههای موضو قرارداد را ( اعم او مکانيکی و الکتریکی و  ) ...او هر لحاظ به مدت حدداقل  12مدا او تداریخ نصدب و را
انداوی یا  18ما او ومان تحویل ( هر کدام که وودتر حاصل آید ) تعهد می نماید.
 -4-2نگهداری دنتگا به مدت یک نا او تاریخ نصب و را انداوی برابر صورتجلسه نصب و را انداوی به عهد فروشند می باشد .
 -4-3فروشند پشتيبانی و ارائه خدمات پز او فرور را به مدت حداقل  10نا پز او اتمام دور گارانتی دنتگاههای موضو قرارداد تعهد می نماید.
 -4-4فروشند تعهد می نماید تعهدات مربوو به گارانتی و نرویز یا تعمير دنتگاهها را در محل نصب دنتگا انجام داد و ينانچه نياو به انتقا دنتگا بده شدرکت
فروشند یا کمپانی ناوند باشد انجام امور مربوو به نقل و انتقا و هزینه انتقا در دور گارانتی و در صورت نقص فنی مشمو ضدوابط گدارانتی بده عهدد فروشدند
باشد.
 -4-5هزینه بيمه حمل  ،حمل و نقل  ،تخليه دنتگاههای موضو قرارداد به آدرس خریدار به عهد فروشند می باشد.
 -4-6نصب و را انداوی و آموور دنتگاهها رایگان می باشد.
 -4-7فروشند تعهد می نماید در صورت بروو هر نو مشکلی برای دنتگاهها ظرف مدت  72ناعت او ومان اع م کتبی در محل نصدب دندتگا نسدبت بده بر درف
کردن خرابيهای پيش آمد در دور گارانتی اقدام نماید.
تبصر  ) 1نه برابر مدت خوا هر دنتگا به علت ایراد فنی در دور ی گارانتی به مدت گارانتی اضافه خواهد شد.
 -4-8فروشند تعهد می نماید حداکثر تا یک هفته پز او اع م خریدار نسبت به نصب و را انداوی و آموور دنتگاههای موضو قرارداد در محدل مشدخص شدد
اقدام نماید.
 -4-9فروشند تعهد می نماید نسبت به آموور فنی و کاربری افراد معرفی شد او رف خریدار به صدورت رایگدان در محدل نصدب دندتگا حدداقل در دو دور ی
مجزا بنا به درخوانت خریدار اقدام نماید.
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 -4-10فروشند تعهد می نماید دنتورالعمل کاربری  ،نگهداری و فيلمهای آمووشی دنتگاههای موضو قرارداد را بده صدورت فارندی آمداد نمدود و همدرا اصدل
مدارك در اختيارخریدار قرار دهد.
 -4-11فروشند تعهد می نماید دفتريه راهنمای فنی دنتگاهها را در اختيار خریدار قرار دهد.
 -4-12فروشند تعهد می نمایدبرنامه  ( PMنگهدارند پيشگيرانه ) که شامل ومان بندی نرویز اجزا مختل

دنتگاهها و نایر موارد الوم باشد ارائه نماید.

 -4-13فروشند تعهد می نماید هزینه ی مواد مصرفی دنتگاهها را با ارائه صورت ریز هزینه و هزینه ی قطعات مختل

دنتگاهها را که و عمدر مشدخص دارندد بدا

ذکر و عمر اع م دارد.
 -4-14فروشند متعهد می شود در صورت درخوانت خریدار  ،نسبت بده عقدد قدرارداد ندرویز و نگهدداری دندتگاههای موضدو قدرارداد پدز او اتمدام دور ی
گارانتی با مبل تعرفه های ووارتی در صورت وجود و یا توافق رفين در صورت عدم وجود تعرفه های ووارتی اقدام نماید.
 -4-15فروشند تعهد می نماید نا ناخت دنتگاههای موضو قرارداد حداقل  2017و به بعد باشد.
 -4-16فروشددددددددددددددددددند تعهددددددددددددددددددد مددددددددددددددددددی نمایددددددددددددددددددد همزمددددددددددددددددددان بددددددددددددددددددا عقددددددددددددددددددد قددددددددددددددددددرارداد
ضمانت نامه معتبر بانکی به ارور  %10مبل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات در اختيار خریدار قرار دهد ( .ضمانت نامه شمار
 ............به مبل  ...........ریا به حروف  ..........ریا عهد بانک  .......شعبه  ......دریافت گردید).
تبصر  ) 2ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پز او ی مراحل قانونی و اتمام دور گارانتی عودت داد خواهد شد.
 -4-17فروشند متعهد می گردد حداکثر به مدت  90روو کاری پدز او عقدد قدرارداد نسدبت بده تحویدل دندتگاههای موضدو قدرارداد بده صدورت ندالم مطدابق بدا
مشخصات فنی ذکر شد برابر انتانداردهای مربو ه در محل نصب آن اقدام نماید.
 -4-18فروشند حق واگذاری قرارداد به غير را ندارد.
 -4-19فروشند تعهد می نماید مشمو قانون منع مداخله کارکنان دولت در معام ت دولتی مصو  22دیما  1337نمی باشد.
 -4-20فروشند تعهد می نماید کليه ی عمليات مربوو به قرارداد را با هماهنگی و تحت نظارت خریدار انجام دهد.
 -4-21فروشند تعهد می نماید برگ گمرکی مربوو به ترخيص کاالهای موضو قرارداد را در ومان تحویل آن ارائه نماید.
 -4-22کليه مسئوليت های حقوقی و جزائی ناشی او انجام موضو قرارداد به عهد فروشند می باشد .
ماده  ) 5تعهدات خریدار
 -5-1خریدار متعهد می شود پرداخت های مربوو به ماد  3قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد.
 -5-2هزینه آماد ناوی محل نصب دنتگاهها و تأمين و نایر تمهيدات الوم تا محل نصب دنتگاهها به عهد ی خریدار و تأمين نایر لواوم مربوو به نصب بده عهدد
فروشند می باشد.
 -5-3خریدار متعهد می شود اجاو دنتکاری روی دنتگاهها تونط افرادی غير او افراد آموور دید را ندهد.
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 -5-4خریدار متعهد می شود کليه روشهای کار و نگهداری دنتگاهها را مطابق با دنتورالعملهای ارائه شد رعایت نماید.
 -5-5خریدار هيچگونه تعهدی جهت انکان و نایر موارد مربوو به فروشند را ندارد.
ماده ) 6سایر شروط
 -6-1خریدار در صورت نياو می تواند نسبت به افزایش یا کاهش حجم قرارداد تا  %25اقدام نماید.
 -6-2فروشند ضمن اقرار به ا

و آگاهی کامل او مفاد قرارداد کافه خيارات قانونی او جمله خيار غبن فاحش را او خود نلب نمود و حق هر گونه ادعای بعددی

را نخواهد داشت.
 -6-3فروشند حق افزایش قيمت موضو قرارداد در مدت قرارداد تحت هيچ شرایطی نداشته و مکل

به تحویل و انجام آن می باشد.

 -6-4ارائه اصل گواهی مبدا جهت اق م وارداتی او کشور ناوند و رونوشت مجوو ثبت نفارر مربو ه تونط فروشند ضروری ميباشد.
 -6-5ارائه ضمانتنامه انطباق/کارکرد مواد ،قطعات ،تجهيزات ،گارانتی و ارائه خدمات پز او فرور (حداقل  10نا )

(CERTIFICATE OF

) CONFORMITY/PERFORMANCE GAURANTEEبمدت  12ما تونط فروشند الزامی انت.
 -6-6به منظور ا مينان او صحت ناخت و خدمات پز او فرور تونط نمایند و کمپانی ناوند  ،شرکت ناوند دنتگا موظ

به ارائه تائيدیه نریا دنتگا به نام

خریدار نهایی انت به صورتيکه قابل پيگيری او رف کمپانی ناوند به نام مصرف کنند نهایی باشد.
 - 6-7ارائه مدارك مربوو به نمایندگی معتبر جهت خرید  ،تضمين دور گارانتی و خدمات پز او فرور تونط فروشند الزامی می باشد .
ماده  ) 7فورس ماژور
در صورت بروو هر گونه نوانح غير قابل پيش بينی شد ( نيل  ،آتش  ،جنگ  ،ولزله و نایر نوانح بيعی ) تعهدات رفين به حالدت تعليدق در آمدد و دو مددت
حوادث به مدت مندرج در ماد دو قرارداد در صورت درخوانت خریدار اضافه خواهد شد و پز او آن حسب مورد با مذاکر فدی مدا بدين نسدبت بده فسدخ یدا ادامده
قرارداد تصميم گيری خواهد شد.
ماده  ) 8حل اختالف
در صورت بروو هر گونه اخت ف در تفسير مفاد قرارداد یا هر گونه اخت ف در اجرای آن رفين قرارداد متعهد مدی گردندد موضدو اخدت ف را او ریدق مدذاکر و
تفاهم بين خود حل نمایند در صورت عدم امکان تفاهم  ،موضو به کميسيون ماد  94آئين نامه مالی و معام تی دانشگا ارجا و نظر کميسيون مذکور بدرای درفين
الوم االتبا می باشد .
ماده  ) 9نحوه فسخ:
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 -9-1ينانچه فروشند او هر یک او مفاد این قرارداد تخطی نماید خریدار می تواند بعد او ارجا موضو به کميته موضو ماد  94آئين نامه مالی و معام تی
دانشگا و در صورت تصویب کميته مذکور  ،نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه بانکی اقدام نماید  .حسب ماد  94آئين نامه فوق االشار  ،تصميم کميته
مذکور برای رفين  ،الوم االجرا می باشد .
 -9-2ينانچه خریدار خواهان فسخ قرارداد به هر دليلی غير او قصور فروشند باشد  ،موضو ابتدائاً در کميته موضو ماد  94آئين نامه مالی و معام تی دانشگا
مطرح و کميته مجدداً با کسب نظر نه نفر کارشناس رنمی دادگستری که یک نفر کارشناس منتخب خریدار و یک نفر کارشناس منتخب فروشند و یک نفر
کارشناس مرضی الطرفين باشند  ،نسبت به برآورد خسارت فروشند اقدام و خریدار حسب نظر کميته فوق الذکر  ،اقدام به پرداخت خسارت به فروشند می نماید.
در صورت عدم توافق رفين برای انتخا کارشناس مرضی الطرفين  ،شخص اخير تونط کانون کارشنانان رنمی دادگستری انتخا خواهد شد .
ماده  ) 10مشخصات و نشانی طرفين قرارداد
نشانی رفين قرارداد همان انت که در صدر قرارداد ذکر گردید انت و هر گونه تغيير در آن رفين ملزمند نسبت به ا د

همددیگر حدداکثر تدا  72نداعت اقددام

نمایند در غير این صورت هر گونه مکاتبه به آدرنهای ذکر شد اب غ شد تلقی می گردد.
ماده  ) 11مفاد و تعداد بندهای قرارداد
این قرارداد در  11ماد و  32بند و  2تبصر و در  5نسخه  4صفحه ای تنظيم  ،امضا و مبادله گردید و هر نسخه حکم واحد را دارد و به موجب مداد  10قدانون مددنی
برای رفين الوم االجرا می باشد.
نام و نام خانوادگی فروشنده

نام و نام خانوادگی خریدار

سمت  ........امضاء و مهر

سمت  ........امضاء و مهر
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مشخصات دنتگا DLS particle size analyzer.

( اندازه گيری ذره با روش پراکندگی نور پویا )

انداو ذر ای :رور پراکندگی نور پویا
حداقل باو انداو گيری قطر ذر ای :نه دهم نانومتر تا  8ميکرومتر
انتانداردهای انداو گيریISO 13321 – ISO 22412 :
ووایای انداو گيری انداو ذر ای 90 :و  173درجه
پتانسيل وتا :رور الکتروفورو ليزر داپلر
حداقل باو انداو گيری :منفی  200تا مثبت  200ميلی ولت
وون مولکولی و ضریب دوم ویریا پروتئينها :پراکندگی نور انتاتيک ،رور نمودار دبای
باو انداو گيری وون مولکولی :هزار تا بيست ميليون گرم بر مو
امکان کنتر دمایی در محدود  10-80درجه نانتيگراد می باشد.

Particle size: dynamic light scattering (DLS) technique
Measurement range: particle diameter 0.3nm - 8.0 µm
Standards: ISO 13321 – ISO 22412
Measurement angles : 90° and 173°
Zeta potential: laser doppler electrophoresis technique
Measurement range: -200 - +200 mV
Molecular weight and second virial coefficient: static light scattering, debye
plot technique
Measurement range: MW: 1×103 - 2×107 g/mol
شرایط عمومی :
 )1ارائه اصل گواهی مبداء جهت اقالم وارداتی از کشور سازنده و رونوشت مجوز ثبت سفارش مربوطه
ضروری میباشد.
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بسمه تعالي

 )2ارائه ضمانتنام ه انطباق/کارکرد مواد ،قطعات ،تجهیزات ،گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش (حداقل 10
سال) )(CERTIFICATE OF CONFORMITY/PERFORMANCE GAURANTEE
بمدت  12ماه الزامی است.
 )3به منظور اطمینان از صحت ساخت و خدمات پس از فروش توسط نماینده و کمپانی سازنده ،شرکت
سازنده دستگا ه موظف به ارائه تائیدیه سریال دستگاه به نام خریدار نهایی است به صورتیکه قابل
پیگیری از طرف کمپانی سازنده به نام مصرف کننده نهایی باشد.
 )4ارائه مدارک مربوط به نمایندگی معتبر جهت خرید  ،تضمین دوره گارانتی و خدمات پس از فروش
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بسمه تعالي

ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار
( کار برگ شماره یک)

نظر به اینکه

نام متقاضی

باشنانه حقيقی  /حقوقی

مایل انت در ارجا کار  /مناقصه  /مزاید

نام ضامن او نام متقاضی در مقابل
نام ضامن ا

به نشانی

موضو ارجا کار

کد پستی

شرکت نماید.

نام کار فرما /ذینفع

ریا  /اروتضمين تعهد می نماید ينانچه نام کارفرما  /ذینفع به

برابر مبل

دهد که پيشنهاد شرکت کنند نامبرد مورد قبو واقع شد و موضو ار جا کار در پایگا ا

او امضای پيمان مربوو با تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات انتنکاف نمود انت  ،تا ميزان
نماید ،به محض دریافت اولين تقاضای کتبی واصله او نوی نام کارفرما /ذینفع
مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ،در وجه یا حواله کرد نام کارفرما /ذینفع

رنانی مناقصات  /معام ت درج شد و مشاراليه

ریا  /ارو هر مبلغی را که نام کارفرما /ذینفع مطالبه

اینکه احتياجی به اثبات انتنکاف یا اقامه دليل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی او
بپرداود.

مدت اعتبار این ضمانتنامه نه ما انت و تا آخر ناعت اداری روو نه ما تا آخرین تاریخ تحویل پيشنهاد معتبر می باشد این مدت بنابه درخوانت کتبی
نام کارفرما /ذینفع

برای مدت نه ما دیگر قابل تمدید انت و در صورتيکه

نام ضامن نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا نام متقاضی

موجب این تمدید را فراهم نساود و نام ضامن را موفق به تمدید ننماید ،نام ضامن متعهد انت بدون اینکه احتياجی به مطالبه مجدد باشد  ،مبل درج شد در
این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد نام کار فرما /ذینفع پرداخت کند.
ينانچه مبل این ضمانتنامه در مدت مقرر او نوی

نام کار فرما /ذینفع

مطالبه نشود ،ضمانتنامه درنررنيد  ،خود به خود با ل و او درجه اعتبار ناقط انت  ،اعم

او اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.
در صورتيکه مدت ضمانتنامه بيش او نه ما مد نظر کارفرما با اع م در انناد فرایند ارجا کار و آگهی در روونامه کثيراالنتشار ميسر خواهد بود .در صورت ضبط
ضمانت نامه موضو به ا

ناومان مدیریت و برنامه ریزی کشور برند.
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بسمه تعالي

ضمانتنامه انجام تعهدات
( کار برگ شماره دو)

نظر به اینکه نام متقاضی
به نام ضامن

ا

باشنانه حقيقی  /حقوقی

به نشانی

داد انت قصد انعقاد قرارداد موضو قرارداد

با نام کار فرما /ذینفع دارداو

نام متقاضی

در

که موضو ارجا کار در پایگا

ا

که نام کارفرما  /ذینفع

نام کارفرما /ذینفع

او اجرای هر یک او تعهدات ناشی او قرارداد یاد شد تخل
مطالبه کند به محض دریافت اولين تقاضای کتبی واصله او نوی

این تمدید را فراهم نساود ونتواند نام ضامن را حاضر به تمدید نماید
در وجه یا حواله کرد

نام کارفرما /ذینفع

در صورت ضبط ضمانت نامه موضو به ا

ریا /ارو به منظور انجام تعهداتی که موجب

کتباً و قبل او انقضای نررنيد این ضمانتنامه به نام متقاضی

نام کارفرما  /ذینفع

با تایيد وویر یا باالترین مقام کارفرما بدون

در وجه یا حواله کرد

انت و بنا به درخوانت کتبی واصله نام کارفرما /ذینفع

برای مدتی که درخوانت شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که نام ضامن

رنانی مناقصات  /معام ت درج شد را

وروید انت  ،تاميزان  .............................ریا  /ارو  ،هر مبلغی را

آنکه احتياجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی او مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ،با ذکر نو تخل
مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روو

ا

مقابل نام کار فرما /ذینفع برای مبل

قرارداد یاد شد به عهد می گيرد تضمين و تعهد می نماید در صورتی که
دهد که نام متقاضی

کد پستی

نام کارفرما  /ذینفع

بپرداود.

قبل او پایان وقت اداری روو تعيين شد ،

نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا نام متقاضی

موجب

نام ضامن متعهد انت بدون آنکه احتياجی به مطالبه مجدد باشد مبل درج شد در باال را

پرداخت کند.
ناومان مدیریت برنامه ریزی کشوری برند.

صفحه  14از 18

بسمه تعالي

ضمانتنامه پيش پرداخت
(کاربرگ شماره سه)

نظر به اینکه نام متقاضی با شنانه حقيقی  /حقوقی
به

نام ضامن

ا

به نشانی

داد انت که قرارداد موضو قرارداد

نام کارفرما /ذینفع منعقد نمود انت و قرار انت مبل
صورتی که نام کارفرما /ذینفع کتباً به نام ضامن ا

کد پستی

که موضو ارجا کار آن در پایگا ا

ریا  /ارو به عنوان پيش پرداخت به نام متقاضی پرداخت شود نام ضامن متعهد انت در
دهد که خوانتار باوپرداخت مبل پيش پرداخت داد شد به نام متقاضی انت هر مبلغی تاميزان

پيش پرداخت مستهلک نشد رابه محض دریافت اولين تقاضای کتبی واصله اونوی نام کارفرما/ذینفع
روو

رنانی مناقصات  /معام ت درج شد را با

بپرداود .اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری

انت و بنا به درخوانت کتبی نام کارفرما /ذینفع واصله تا قبل او پایان وقت اداری روو تعيين شد  ،برای مدتی که درخوانت شود قابل

تمدید می باشد و در صورتی که نام ضامن

نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدیدکند و یا نام متقاضی موجب این تمدید را فراهم نساود و نتواند

نام ضامن را حاضر به تمدید نماید نام ضامن متعهد انت ب دون آنکه احتياجی به مطالبه مجدد باشد ،مبل درج شد در باال را در وجه یا حواله کرد
نام کارفرما /ذینفع پرداخت کند.
مبل این ضمانتنامه بنا به درخوانت کتبی نام متقاضی که در آن مبل پيش پرداخت واریز شد درج شد انت ،بق نظر کتبی نام کارفرما /ذینفع که باید
حداکثر ظرف نی روو او تاریخ تحویل نامه انتع م نام ضامن به نام کارفرما /ذینفع در مورد مبل پيش پرداخت واریز شد واصل گردد ،تقليل داد می شود
و در صورت عدم وصو پانخی او نوی نام کارفرما /ذینفع ضمانتنامه معاد مبلغی که نام متقاضی اع م نمود انت تقليل داد خواهد شد.
در صورتی که تمام مبل این پيش پرداخت به ترتيب تعيين شد در این ضمانتنامه واریز گردد و مبل آن به صفر تقليل داد شود ،این ضمانتنامه خود به خود با ل و او
درجه اعتبار ناقط انت ،اعم او اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نگردد.
در صورت ضبط ضمانت نامه موضو به ا

ناومان مدیریت و برنامه ریزی کشور برند.
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ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار
(کاربرگ شماره چهار)

نظر به اینکه نام متقاضی با شنانه حقيقی  /حقوقی
به نام ضامن

ا

داد انت که مقرر انت مبل

موضو قرارداد که موضو ارجا کار آن در پایگا ا

به نشانی

کد پستی

ریا  /ارو او رف نام کارفرما /ذینفع به عنوان انترداد کسور حسن انجام قرارداد
رنانی مناقصات  /معام ت درج شد به نام متقاضی پرداخت شود او این رو پز او پرداخت وجه

مزبور به نام متقاضی  ،نام ضامن متعهد انت در صورتی نام کارفرما /ذینفع کتباً و قبل او انقضای نر رنيد این ضمانتنامه به نام ضامن ا
نام متقاضی او اجرای تعهدات ناشی او قرارداد یاد شد تخل

وروید انت ،تا مبل

دهد که

ریا  /ارو  ،هر مبلغی را که نام کارفرما /ذینفع مطالبه کند ،به

محض دریافت اولين تقاضای کتبی واصله او نوی نام کارفرما /ذینفع بدون آنکه احتياجی به صدو ر اظهارنامه و یا اقدامی او مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،
در وجه یا حواله کرد نام کارفرما /ذینفع

بپرداود .مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روو

انت و بنا به درخوانت کتبی

نام کارفرما /ذینفع واصله تا قبل او پایان وقت اداری روو تعيين شد  ،برای مدتی که درخوانت شود قابل تمدید انت و در صورتی که

نام ضامن

نتواند یا

نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل او انقضای آن تمدید کند و یا نام متقاضی موجب تمدید آن را فراهم نساود و نتواند نام ضامن را حاضر به تمدید نماید
نام ضامن متعهد انت بدون آنکه احتياجی به مطالبه مجدد باشد ،مبل درج شد در باال را در وجه یا حواله کرد
در صورت ضبط ضمانت نامه موضو به ا

ناومان مدیریت و برنامه ریزی کشور برند.
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نام کارفرما /ذینفع پرداخت کند.

بسمه تعالي

تایيد مطالبات به جای ضمانتنامه
(کاربرگ شماره پنج)

نظر به اینکه نام متقاضی با شنانه حقيقی  /حقوقی

به نشانی

می پذیرد که مبل تایيد شد ویر به عنوان ضمانتنامه

موضو قرارداد

کد پستی
که موضو ارجا کار آن در پایگا ا

رنانی مناقصات  /معام ت درج

شد نزد نام کارفرما /ذینفع او مطالبات تایيد شد و پرداخت نشد وی او نام کارفرما /ذینفع کسر و منظور گردد نحو ضبط و انترداد مطابق ضوابط آیين نامه
تضمين معام ت و شرایط قراردادی انت.

نام متقاضی

نام و نام خانوادگی  ،مهر و امضا  /امضاهای انناد تعهدآور

نام کارفرما /ذینفع
شمار رح/پروژ مرتبط با موضو مطالبات :

موضو قرارداد مرتبط با معام ت :
شمار و تاریخ قرارداد مرتبط با موضو مطالبات:

پرداخت های قبلی به نام متقاضی :

کل مبل کارکرد یا حق الزحمه مرتبط با موضو مطالبات:
ماند قابل پرداخت قبل او کسور :
ماند پرداخت پز او کسور پيش پرداخت و علی الحسا و  ...به حروف :
ماند پرداخت پز او کسور پيش پرداخت و علی الحسا و  ...به عدد :
امضا و تایيد مقام مجاو کارفرما :
امضا و تایيد ذیحسا :

این کاربرگ در دو نسخه تهيه شده یک نسخه در ذیحسابی و یک نسخه در مجری طرح ضميمه اسناد مربوط گردد.
در صورت ضبط ضمانت نامه موضو به ا

ناومان مدیریت و برنامه ریزی کشور برند.
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بسمه تعالي

برگ پيشنهاد قيمت
اینجانب  ،امضا کنند ویر پز او بررنی و آگاهی کامل و پذیرر تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شدرکت در مناقصده ،تعهدنامده عددم
شمو قانون منع مداخله کارمندان دولت در معام ت دولتی و به ورکلی تمامی مدارك و انناد مناقصه جهت خرید  ،نصب و راه اندازی یک دستگاه DLS
 ( particle size analyzerاندازه گيری ذره با روش پراکندگی نور پویا ) و با ا

او جميع شرایط و عوامل موجدود او لحداظ انجدام کارهدای مدورد

مناقصه  ،پيشنهاد می نمایم که:
 -1عمليات موضو مناقصه فوق را بر اناس شرایط و مشخصات مندرج در انناد و مدارك مناقصه به مبل کل:
(به عدد)  .........................................................................................ریا
(به حروف)  .........................................................................................................................................................................ریا انجام دهم.
-2ينانچه این پيشنهاد مورد قبو قرار گيردو بعنوان برند مناقصه انتخا شوم تعهد می نمایم که:
ال  -انناد و مدارك قرارداد را بر اناس مراتب مندرج در انناد و مدارك مناقصه امضا نمود و همرا تضمين انجام تعهدات حداکثر ظدرف مددت  20روو کداری
او تاریخ اب غ به عنوان مدارك مناقصه (بانتثنای رووهای تعطيل) تسليم نماید.
 ظرف مدت مقرر در قرارداد  ،تجهيزات الوم را در محل کار مستقر ناخته و شرو بکار نمایم و کليه کارهای موضدو قدرارداد را در مددت منددرج در اندنادومدارك مناقصه به اتمام برنانم.
 -3تائيد می نمایم که کليه ضمایم انناد و مدارك مناقصه جز الینفک این پيشنهاد محسو می شود.

پيشنهاددهنده شرکت

تاریخ :

نام و نام خانوادگی و سمت دارنده امضاء مجاز و تعهدآور
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