
  
  دفتر امور حقوقی

 
 دعوتنامه شرکت در مناقصه

 شرکت  : به 
 : نشانی    
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد : از 

 دعوت به مناقصه : موضوع 
 :مشروحه زیر شرکت نمایید بدینوسیله از شما دعوت می شود در مناقصه اي عمومی با مشخصات 

 :عبارتست از خرید  موضوع مناقصه و مشخصات آن  -1
  رایانهدستگاه   70  -
 محل تحویل شهرستان گناباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد  -2
 یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد  :مدت اجراي کار -3
 بهداشتی درمانی گناباد  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات: خریدار  -4
 دانشگاه علوم پزشکی گناباد IT) (مدیریت فناوري اطالعات : دستگاه نظارت  -5
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد : دستگاه مناقصه گذار  -6
 »الف«ریال است که باید به یکی از صورتهاي مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت  000/000/20/مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  -7

 . به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود
 نزد بانک ملت بنام سپرده هاي جاري دانشگاه علوم پزشکی گناباد  77900860واریز به حساب جام شماره :  1-7
 گاه علوم پزشکی گنابادضمانتنامه بانکی به نفع خریدار دانش:  2-7

از موسسه ها ، سازمانها و شرکتهاي دولتی داوطلب مشارکت در مناقصه ، نامه قبول ضمانت به امضاي باالترین مقام دستگاه اجرایی که آن 
 . واحد دولتی تحت پوشش آن است با قید موضوع مناقصه و مبلغ تضمین ، مورد قبول خواهد بود

باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و عالوه بر آن  مدت اعتبار تضمینهاي فوق -8
 . ضمانتنامه هاي بانکی باید طبق فرمهاي مورد قبول ، تنظیم شود

 .       می باشد  12/4/1395شنبه مورخ  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها لغایت پایان وقت اداري -9
 دفتر امور حقوقی  –سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکی  –خ امام خمینی  –گناباد : نشانی محل تسلیم پیشنهادها  -10
 . اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماینده شما با ارائه معرفینامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحویل خواهد شد -11
باید به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم  تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوتنامه -12

 . شود
در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود و پس از بررسی مدارك و  13/4/1395شنبه مورخ یکصبح  9پیشنهادات واصله در ساعت  -13

 .نده اول و دوم اعالم خواهد گردیدصالحیتها و میزان توانمندي شرکت کنندگان متعاقباً بر
برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس آیین نامه تعهد . دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است  -14

 . برنده مناقصه ، آیین نامه معامالت مالی معامالتی دانشگاهها و دیگر مقررات مربوطه ، تعیین و انتخاب می شوند
 .   پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند ، برابر قوانین و مقررات موضوعه با آنها رفتار و برخورد خواهد گردید  هرگاه اطالع حاصل شود که -15
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  دفتر امور حقوقی

 دستگاه  کامپیوتر 70خرید ) استعالم بهاء(برگ شرایط مناقصه 
طریق مناقصه عمـومی از   از را رایانهدستگاه  70 درمانی گناباد در نظر دارد تعداد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

مجمع امور صنفی خدمات  از از شوراي عالی انفورماتیک یا داراي مجوز( حقوقی واجد شرائط  حقیقی و و اشخاص شرکتها
 .طبق شرائط و به شرح ذیل خریداري نماید) رایانه اي

 :موضوع  :  1ماده   

  رایانهدستگاه  70خرید   -  
شرائط و داراي مجوز و متخصص جهت ارائه خدمات پس از فروش در طی مدت  فروشنده مکلف به معرفی نماینده  واجد -

 .   گارانتی در شهر گناباد می باشد
  :مدت تحویل   : 2ماده 

 . ماه خواهد بود  1مدت تحویل از تاریخ عقد قرارداد حداکثر بمدت 
 :ه پرداخت  نحو:  3ماده 

 :  نحوه پرداخت مبلغ قرارداد از طرف مناقصه گذار به شرح ذیل است 
مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از انعقاد قرارداد و در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی بوده و ضمانت نامـه  %  25

 .مذکور پس از تحویل دستگاههاي موضوع قرارداد مسترد خواهد شد 
 حویل دستگاههاي موضوع مناقصهپس از ت 65%
در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی این مبلغ نیز پـس از تحویـل دسـتگاهها قابـل     ( پس از اتمام دوره گارانتی یکساله % 10

 )پرداخت خواهد بود
 : محل و نحوه تحویل  :  4ماده 

 .  دانشگاه  علوم پزشکی گناباد می باشد  امور بهداشتمعاونت  انبارمحل تحویل 
  .باشدل و نصب بر عهده برنده مناقصه میدستگاهها از مبداء تا محل تحوی هزینه ها و مسئولیت حمل و تحویل کلیه:  1-4
در صورت تأخیر در تحویل کاال به ازاي هر روز تأخیر برنده مناقصه موظف است مبلغی معادل یک میلیون ریال بـه  :  2-4

 . عنوان خسارت به مناقصه گذار پرداخت نماید 
 : سایر شرایط 

 1برنده مناقصه اقرار و تأیید می نماید با علم و آگاهی کامل از مشخصات فنی دستگاه نسبت به فروش طبـق مـاده   :5ماده 
اقدام نموده و هیچگونه عذري از بابت عدم اطالع از مشخصات فنی دستگاه از جانب وي پذیرفته نخواهد بود و مکلف است 

 . شرائط مناقصه که مورد تأیید خریدار باشد تحویل دهد  که دستگاهها را منطبق با مشخصات ارائه شده بر اساس
سـال شمسـی از تـاریخ     1برنده مناقصه متعهد خواهد بود کلیه دستگاههاي موضوع مناقصه  را بـه مـدت حـداقل    : 6ماده 

ان برعهـدة  تحویل، گارانتی نماید و کلیه هزینه ها  اعم از ارائه قطعات معیوب و غیره تا پایان مدت گـارانتی بصـورت رایگـ   
 .برنده مناقصه می باشد

)  Down time( مدت زمان مجاز خواب هر یک از دستگاهها  به دلیـل عیـب فنـی در طـی مـدت گـارانتی        :  -1تبصره 
ریال جهت هر دستگاه  از محل ضمانت حسن  000/200و به ازاي هر روز اضافه مبلغ ساعت تعیین می گردد  48حداکثر 

به منظور حسن انجام سرویس هاي مربوطه معرفی یـک نماینـده مجـرب    . برداشت خواهد شد انجام کار و تعهدات شرکت 
 . جهت ارائه  خدمات پس از فروش در طی زمان گارانتی در شهرستان گناباد الزامی است 
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  دفتر امور حقوقی

گارانتی عبارت است از تعویض دستگاهها  یا قطعات بدون اخذ هر گونه وجهی اعم از هزینـه قطعـات تعویضـی ،     : 2تبصره 
 . اجرت ، هزینه حمل و نقل و ایاب و ذهاب و سایر هزینه ها 

رانتی برنده مناقصه تعهد بر تامین کامل قطعات الزم براي کلیه سرویس هاي مورد نظر را حداقل در طی مدت گا:  3تبصره 
 .می نماید

برنده مناقصه متعهد است نسبت به اخذ تائیدیه و مجوزهاي الزم در خصوص موضوع مناقصه اقدام نمایـد ، بـدیهی   :  7ماده
 . است مسئولیت قانونی در این خصوص متوجه وي می باشد 

بـه عهـده   و غیـره   )بر ارزش افزوده به استثناء مالیات( نوع مالیات پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه ویا هر :8ماده 
 . برنده مناقصه می باشد 

مناقصه گذار به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به معافیتهاي این قانون نسبت به پرداخت مالیـات   :تبصره 
ارائـه گـواهی   .( دام خواهد نمودبر ارزش افزوده در پایان قرارداد در وجه برنده جهت واریز به حساب سازمان امور مالیاتها اق

ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اسناد مثبته پرداخت در این خصوص به مناقصه گذار جهت تسویه حسـاب نهـایی   
 .)الزامی است

و اصـل   1337برنده مناقصه اقرار می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتـی مصـوب    : 9ماده 
قانون اساسی نمی باشد و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فـوق الـذکر را در    141

 . قرارداد سهیم و ذینفع نکند 

 . مبلغ قرارداد در طی مدت قرارداد ثابت بوده ومشمول هیچگونه تعدیلی نمی باشد  : 10ماده 
 .کاهش دهد خدمات و دستگاههاي موضوع مناقصه را افزایش یا %25 خریدار مجاز و مختار خواهد بود تا: 11ماده 
کل مبلغ قرارداد بعنوان تضمین حسن انجام کار و تعهدات کسر و در طی یکسال مدت گارانتی نزد خریـدار    %10 :12ماده 

در صورت رضایت خریدار و اجراء کلیه تعهدات فروشنده بـوي مسـترد   که پس از اتمام دوره گارانتی یکساله  باقی می ماند
 . خواهد گردید

چنانچه فروشنده بخواهد در این خصوص ضمانتنامه بانکی ارائه نماید ارائه ضمانت نامه بانکی قبل از عقد قـرارداد   :تبصره 
 .الزامی است 

 . ل گردد پیشنهادات باید در پاکات سه گانه به شرح ذیل ارسا:  13ماده  

 : ریال به صورت  000/000/20دعوتنامه بمبلغ  7ارائه تضمین شرکت در مناقصه به شرح موارد مندرج در بند  : پاکت الف 
 بانک ملت بنام سپرده هاي جاري دانشگاه علوم پزشکی گناباد  77900860واریز وجه به حساب جام شمارة  -
 ضمانتنامه بانکی در وجه دانشگاه علوم پزشکی گناباد   -

فتوکپی آگهی تأسیس ( اظهار نامه ثبتی شرکت و فتوکپی برابر اصل اساسنامه شرکت  ) :پیشنهادات فنی بازرگانی (  پاکت ب 
 عـالی  يدر مورد اشخاص حقـوقی فتـوکپی برابـر بـا اصـل مجـوز شـورا       ) و آگهی آخرین تغییرات ثبتیدر روزنامه رسمی 

تعهـد نامـه    –در مورد اشخاص حقیقی و حقـوقی مجوز مجمع امور صنفی در زمینه ارائه خدمات رایانه اي انفورماتیک و یا 
شرائط مناقصه حاوي مهـر و   کلیه اوراق و برگ هاي –فرم تکمیل شده عدم شمول قانون منع مداخله  –گارانتی یک ساله

معرفی مکتوب نماینده مجرب جهت ارائه خدمات پس از فـروش در شـهر    –سوابقفرم اطالعات مربوط به  -متقاضیامضاء 
 .که ذیل تمام آنها مهر وامضاءشده باشد -گناباد  
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  دفتر امور حقوقی

با قابلیـت تمدیـد تـا سـقف      روز 20مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از اعالم نتیجه به هر برنده ( برگ پیشنهاد قیمت  :پاکت ج 
 .)به استثناي ایام تعطیل خواهد بود دت اعتبار تضمین شرکت در مناقصهم

 از لیست شرکت کنندگان حذف و پاکت پیشنهاد دهندهناقص باشد الف  چنانچه مدارك شرکت کنندگان در پاکت :تبصره 

 .  بازگشایی نخواهد گردید وي  ج و ب

را توسط دوائر ثبت اسناد یا دادگستري برابر اصل  ب برنده مناقصه مکلف است مدارك مورد نظر خریدار در پاکت : 14ماده 
 .نماید 

به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد  : 15ماده 
با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه   13/4/1395شنبه  مورخ یکصبح     9اعت   کلیه پیشنهادات واصله در س : 16ماده 

 . مفتوح و قرائت گردیده و پس از بررسی مدارك و صالحیتها و میزان توانمندي متقاضیان اتخاذ تصمیم خواهد گردید 
قاد قرارداد و سپردن ضمانت روز پس از اعالم مناقصه گذار ، از انع 7چنانچه برنده مناقصه حداکثر ظرف مدت :  17ماده 

نامه خودداري نماید سپرده شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گذار ضبط خواهد شد و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد 
روز پس از اعالم مناقصه گذار از انعقاد قرارداد و سپردن ضمانت نامه  7برنده دوم نیز چنانچه حداکثر ظرف مدت . گردید 

سپرده شرکت در مناقصه وي نیز به نفع مناقصه گذار ضبط و مناقصه تجدید و یا از طریق کمیسیون ترك خودداري نماید 
ضمناً تضمین سایر شرکت کنندگان بالفاصله به نماینده تام االختیار با . تشریفات مناقصه تصمیم گیري خواهد گردید 

 . معرفینامه کتبی معتبر مسترد خواهد گردید 
 .  ناقصه حق واگذاري امور به غیر را ندارد برنده م : 18ماده 
کلیه پیشنهادات واصله مختار است و امتیاز نهایی جهت تعیین برنده یا  کمیسیون مناقصه در رد یا قبول هر یک و :19ماده 

 . بود  مناقصه بر اساس فاکتورهاي کیفیت ، قیمت و خدمات پس از فروش خواهد
 .  ده برنده خواهد بود هزینه آگهی مناقصه به عه : 20ماده 
  .اسناد مناقصه جزء الینفک و در حکم تصریح در قرارداد منعقده محسوب میگردد : 21ماده 
دفتر حقوقی دانشگاه    051-57220033متقاضیان می توانند در صورت نیاز و هرگونه سؤال با شماره تلفن هاي  : 22ماده 

 . دانشگاه تماس حاصل نمایند  ITمدیریت  57229001شماره تلفن یا  و
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  دفتر امور حقوقی

 رگ پیشنهاد قیمتب
 

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد و اجراء و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شـرکت  
در مناقصه و سایر شرایط مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی و عمومی  و تعهدنامه عدم شمول قانون منـع مداخلـه کارمنـدان در    

با اطالع کامل از جمیع شـرایط و عوامـل    رایانهدستگاه  70مناقصه خرید و اسناد معامالت دولتی و بطور کلی تمامی مدارك 
 .موجود 

 :قیمت پیشنهادي را بر اساس مشخصات و مندرجات اسناد مناقصه به شرح جداول ذیل اعالم میدارد 

                                                                    
نام 

 دستگاه

قیمت هر دستگاه  تعداد

بدون احتساب 

مالیات بر ارزش 

 افزوده به ریال

قیمت هر دستگاه با 

احتساب مالیات بر 

 ارزش افزوده به ریال

دستگاه  ٧٠قیمت کل 

بدون احتساب مالیات بر 

 ارزش افزوده به ریال

 ٧٠قیمت کل 

دستگاه با احتساب 

مالیات بر ارزش 

 افزوده به ریال

     دستگاه70   رایانه

 
 
 : چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که  -1

اسناد و مدارك پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصـه امضـاء نمـوده و همـراه تضـمین انجـام تعهـدات        ) الف 
 . تسلیم نمایم) باستثناي روزهاي تعطیل ( ده مناقصه حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ بعنوان برن

ظرف مدت مقرر در پیمان ، کلیه سیستم هاي موضوع مناقصه را تحویل و کلیه کارهاي موضوع پیمان را در مـدت منـدرج در   ) ب 
 . اسناد و مدارك مناقصه به اتمام رسانم 

 . تأیید می نمایم که کلیه ضمایم و اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود  -  2
 تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و بمنظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجراي تعهد، تضمین موضوع  -3

                                                                                                                                                                                                          . تقدیم داشته ام ) الف ( دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت   7بند 
                                                                                                                                                                                                         

   : تاریخ                                                                                                                                                                                          

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز                                                                                                                             

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده                                                                                                                            
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  دفتر امور حقوقی

  22/10/37هد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ عت                     

 :مربوط به مناقصه
این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله 

نمی باشد و چنانچه خالف این  قانون اساسی 141و  49و اصول  1337لت در معامالت دولتی مصوب دیماه کارمندان دو
موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مناقصه گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت 

هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده همچنین قبول و تأیید می گردد که  .در مناقصه را ضبط نماید
شود و بعنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیمان به اثبات برسد یا چنانچه 

ی از کار را به افرادي را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمت
آنها محول نماید کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده 

 .تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد .در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجراي کار را از اموال او اخذ نماید
متعهد می شود چنانچه در حین اجراي پیمان بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول این پیشنهاد دهنده 

بدیهی است  .قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود
ند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرسا

ضمانتنامه هاي مربوط را ضبط نماید، بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجراي کار را نیز بنا به تشخیص 
اي مترتب بر مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که از مجازاته .خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود

 .متخلفین از قوانین فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه می باشد
 

 :تاریخ                                                                                  
 :نام پیشنهاد دهنده                                                                                    

 نام و نام خانوادگی و امضاي مجاز تعهد آور و مهر                                                                                                                   
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  دفتر امور حقوقی

 

 1پیوست شماره 

 

                       

 

 
 :تاریخ                                                                                  

 :نام پیشنهاد دهنده                                                                                    

 نام و نام خانوادگی و امضاي مجاز تعهد آور و مهر                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطعه مدل گارانتی

 Intel G 3260 CPU ــــ

 GIGABYTE  H81-S2PV M.B آواژنگ

 ON BOARD VGA ــــ

 GB DDR3  1600 kingmax RAM 4 آواژنگ

 WESTERN DIGITAL 500 GB 64 M (GREEN) H.D.D آواژنگ

 LCD SAMSUNG 20C325 MONITOR سام سرویس

 GREEN SOLARIS CASE گرین

 GREEN 430W POWER گرین

 DVD R/W HP DVD آواژنگ

 TSCO TM 256 MOUSE ــــ

 TSCO TK-8022 WIRED KEYBOARD ــــ
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  دفتر امور حقوقی

 

 2پیوست شماره

 
ق کاري و همکاري با سازمانهاي دولتی یا خصوصی        خالصه سواب

 ف
سه  ع همکاري  سازمان/ نام موس خ شرو خ اتمام همکاري تاری ع و حدود فعالیت )قرارداد( مدت همکاري تاری  موضو

 )قرارداد( 

      

      

      

      

      

 شد راضمیمه نماییدمدارك مربوط به نوع همکاري و تائیدیه و سایر مدارك مورد نیاز که بیانگر همکاري با موسسه ، نهاد و یا ارگانهاي دولتی و خصوصی می با   
 :پیشنهادات   
 

 :مهر و امضاء صاحبان مجاز شرکت

 

ق شرکت  فرم اطالعات مر بوط به سواب
خ تکمیل  :تاری

      :شرکت نام

ع فعالیت شرکت ع و نو ساسنامه( : موضو  )قید شده در ا

 :............................کد اقتصادي شرکت  :                                        محدوده فعالیت 

شانی    :تلفن همراه  :تلفن ثابت  :ن

خ ثبت :شماره ثبت خ آخرین تغییرات تاری  ریال....................ثبت شده سرمایه :تاری

شخصات رئیس هیات مدیره   :نام ونام خانوادگی   :م

 :سابقه و تجربه در کارهاي مقاطعه کاري

 پایه معلومات

 :دررشته هاي

عامل شخصات مدیر   :نام ونام خانوادگی :م

 سابقه وتجربه کاري

 :پایه معلومات
 

 :در رشته هاي
 :سمت :نام ونام خانوادگی : مشخصات اعضاء هیات مدیره

 :سمت :نام ونام خانوادگی

 :سمت  :نام ونام خانوادگی

 :سمت :نام ونام خانوادگی

 طبق ( افراد با امضاء مجاز شرکت 

 )آخرین آگهی تغییرات 

ها دار با امضاء - سناد واوراق ب  .........ا

 .نفر معتبر است

 :سمت :نام ونام خانوادگی

 :سمت :خانواگینام ونام 

 :سمت  :نام ونام خانوادگی
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