
 

 

  »دو دستگاه دیزل ژنراتور ، نصب و راه اندازيخرید مناقصه« 

 يانجام مناقصه از شرکتها قیژنراتور برق را از طر زلیدستگاه د دودر نظر دارد  گناباد یدانشگاه علوم پزشک
  .دینما يداریخر لیدانشگاه به شرح ذ مجموعهجهت  طیواجد شرا

 

  موضوع قرارداد  –ماده یک 

 primeدر حالـت   )KVA 800( لوواتیک 640 ياضطرار ژنراتور زلیدستگاه د دو ياندازنصب و راه  دیخر
فنـی ذکـر   طبق  مشخصات ) CUMMINS,PERKINSمارك ( یغرب ياروپا يساخت کشورها زلید

  شده در قرارداد.

  مبلغ قرارداد نحوه پرداخت– دوماده 

   خواهد بود لینحوه پرداخت مبلغ قرارداد به شرح ذ
به همان مبلغ که ضمانت نامه  یپرداخت پس از اخذ ضمانت نامه بانک شیمبلغ قرارداد بعنوان پدرصد  20-

 یدانشگاه به برنده مسترد م یفن تیریمد دییو تا يمدت قرارداد پس از نصب و راه انداز انیمذکور در پا
  .گردد

 تیریمد دییصورتجلسه و تابا ارائه  یدستگاه و قطعات جانب لیپس از تحو حداکثر یک ماه درصد مبلغ 60-
  دانشگاه یفن
اسناد مربوطه و کاتولوگها با ارائه برگه  لیو تحو لیو آموزش و تکم يدرصد مبلغ پس از نصب و راه انداز 20-

   دانشگاه یفن تیریمد دییکاال از گمرك و تا یترخص
دستگاه موضوع قرارداد ،  لیتحو ختاری از روز 90 مدت ظرف حداکثر است موظف گزار مناقصه– 1تبصره
مبلغ قرارداد در  ماندهیپرداخت باق نصورتیا ریدر غ د،یدستگاه فراهم نما يرا جهت نصب و راه انداز طیشرا

 يپس از نصب و راه انداز کورباشد و ضمانت نامه مذ یاز فروشنده ، بالمانع م یقبال اخذ ضمانت نامه بانک
  دستگاه مسترد خواهد شد.

 فروشندهمبلغ فوق به  فروشنده: در صورت ارائه گواهی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از طرف 2تبصره
  بدیهی است این مبلغ نباید در پیشنهاد قیمت مناقصه گران لحاظ شود. پرداخت می گردد.



 

 

  مدت تحویل: –سهماده 

  . دینسبت به انجام موضوع مناقصه اقدام نما لیبرنده ملزم است به شرح ذ
  دانشگاه یفن تیریمد یدستگاه با هماهنگ لیماه پس از انعقاد قرارداد تحوحداکثر سه  •
   .ردیدستگاه صورت پذ يدانشگاه ، راه انداز یهفته پس از اعالم کتب کیحداکثر   •

  

  مشخصات فنی دستگاهها  –چهارماده 

سیستم الکترو مکانیکی پمپ روغن   دور بر دقیقه با انژکتور 1500الف) موتور چهار سیلندر به باال چهار زمانه 
جداگانه و خنک کننده روغن و فیلتر روغن و هوا و سیستم خنک کننده آب (رادیاتور با پروانه) مجهز به پیش 
گرمکن روغن و آب مجهز به دستگاه راه اندازي جریان مستقیم و وسائل اضافی مورد نیاز از قبیل لوله 

ردئونی ، مخزن سوخت روزانه فابریک ، دستگاه هاي نشان دهنده و اگزاست و صدا خفه کن ، لرزه گیر آکا
  ISO حفاظتی و کنترل موتور مطابق با استاندارد بین المللی

  800KVA Primeبدون جاروبک)  BRUSHLESS (ولت 231/400سیکل  50ب)  ژنراتور سه فاز 
کوپله شده با  IEC-VDE مانندچهار سیم استمفورد اصل انگلستان مطابق با استانداردهاي بین المللی 

موتور دیزل بطور مستقیم بر روییک شاسی و مناسب براي کار در شرایط دائم بطوریکه بتواند بار اسمی خود را 
  %  ارائه نماید80در شرایط طبیعی با ضریب قدرت 

توماتیک اصلی با ج) تابلو کنترل اتوماتیک میکروپروسسوري با لوازم مطابق استاندارد بین المللی شامل کلید ا
–آمپرمتر–رله هاي حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم ، داراي دستگاههاي نشان دهنده از قبیل (ولت متر 

فرکانس متربه صورت دیجیتال) و رگالتور ولتاژ ، درجه حرارت ، فشار سنج روغن و آب و دستگاههاي مورد 
لتر ناتور شارژ باطري و باطري مناسب و نیز شارژر نیاز براي اطمینان از کارانداختن موتور در مواقع خطر ، آ

الکتریکی در زمان توقف دیزل براي شارژ باطري از طریق برق شهر باشد همچنین دیزل ژنراتور بایستی 
مجهز به گرمکن الکتریکی آب ، منبع سوخت روزانه و تجهیزات الزم براي روشن و خاموش کردن دیزل به 

اتوماتیک باشند و زمان الزم براي به کار افتادن دیزل و  Change over صورت خودکار و مجهز به تابلو
  دیزل پارالل نمی باشند. 2ضمناً  .ثانیه باشد 10بهره برداري نیرو کمتر از 



 

 

  . د) دستگاه باید داراي تاریخ تولید و شماره سریال ساخت باشد و در فاکتوري که ارائه خواهد شد قید گردد
  تولوگ معتبر ارائه شده که به تایید و امضاء شرکت رسیده استسایر مشخصات برابر کا

  دوره تضمین  –پنجماده  

نصـب و راه   خیدستگاه از تار یو گارانت یبانیکه به مدت دو سال نسبت به پشت می گرددبرنده مناقصه متعهد 
 ضیو تعـو  ریـ و تعم سیسـرو  نیو آمـوزش دسـتگاه و همچنـ    ينصب و راه انـداز  د،یارائه خدمات نما يانداز
بصـورت   بایـد  یزمان گـارانت  رد رهیو غ ونیبراسی، کال ماتی، انجام تنظ يدوره ا يدهایقطعات ، بازد یاحتمال

  انجام شود. گانیرا

  شرکت در مناقصه نیتضم مدارك و  –ماده شش

 کیو بصورت شفاف به انضمام  یدستگاه درخواست نیبر اساس ع یستیبا یشرکت کنندگان در مناقصه م
فروش و نصب  يشنهادیمبلغ پ الیر 500.000.000بابت شرکت در مناقصه به مبلغ  یفقره ضمانتنامه بانک

 27/10/94 مورخصبح  11ساعت خود را با ذکر عدد و حروف درج و در پاکت الك و مهر شده و حداکثر تا 
 دانشگاه علوم پزشکی سازمان مرکزي- میدان غدیر - گناباددستگاه مناقصه گزار به آدرس  رخانهیدب لیتحو

  .دارند افتیدر دینموده و رس
   :الف پاکت
مناقصه گزار  يحسابدار لیتحو ستیبا ی(اصل ضمانتنامه م 500.000.000به مبلغ  یضمانتنامه بانک دیرس

  )گردد
   :ب پاکت

  برابر با اصل اساسنامه شرکت یفتوکپ •
شرکت مندرج در  راتییو تغ سیتاس یآگه یشرکت (فتوکپ یبرابر با اصل اظهارنامه ثبت یفتوکپ •

  )یروزانه رسم
شرکت اعم از خدمات  يها يدستگاه و توانمند یفن اتینسخه از خصوص کیکاتولوگ کامل همراه  •

  .تمام آنها مهر و امضاء شده باشد لیپس از فروش و .. که ذ



 

 

استان در  ندهینما یو معرف امضاء و مهر کلیه اوراق مناقصه توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت •
  خراسان رضوي

  شده عدم شمول قانون منع مداخله لیفرم تکم •
   نامه در صورت امکان ترضای – رنامهتقدی –نامه  قیبا ارائه تشو یقبل يحسن سابقه در کارها •
  مورد نظر يبرنده مناقصه در رشته کار تیفعال يمستندات مربوط به سالها •
  ...) ، اداره استاندارد و عی(اداره صنا صالحیاز مراجع ذ تیاحراز صالح نامهیارائه گواه •
قطعات  هی، ته ریو تعم سیساله دستگاه (سرو 10دو ساله و خدمات پس از فروش  یتعهد نامه گارانت •
  )... و ونیبراسیو کال یدکی
  بر ارزش افزوده اتیمالدر نظام ثبت نام  یگواه •

  :ج پاکت
 کیمونتاژ و کوبله فابر دی+ ژنراتور با ق زلید يمارك ها کیبه تفک الیبه ر يشنهادیپ متیق •

 خیاز تار متیق يشنهادیمندرج در موضوع قرارداد + تابلو اتومات مربوط (مدت اعتبار پ یفن طیمتناسب با شرا
   ينصب و راه انداز نهیباشد ) و هز یروز م 90به هر برنده  جهیاعالم نت

  خواهد شد کیو حمل و .... تفک ياز نصب و راه انداز دی: قرارداد خر نکته
شرکت  ستی: چنانچه مدارك شرکت کنندگان در پاکت الف وب ناقص باشد شرکت مذکور از ل1 تبصره

  .دینخواهد گرد ییکنندگان حذف و پاکت ج بازگشا
دستگاه موضوع  یاصاختص يها یژگیو یو ذکر تمام ی، متعلقات و لوازم جانب تهایقابل هیارائه کل - 2 تبصره

  است. یفاکتور ارائه شده الزام شیمناقصه در پ
  

   برنده مناقصهتعهدات  –هفتماده 

و  لیو نصب دستگاه از مبداء تا محل تحو هیحمل و تخل تیها اعم از آموزش ، مسئول نهیهز هیکل - 1- 7
  باشد. یمناقصه م برنده به عهده تا ژنراتور اتوماتیک کنترل يالزم از تابلوها یو کابل کش دیخر نیهمچن



 

 

اسناد مربوطه  لیو تحو لیآموزش و تکم زیدستگاه و ن ي، نصب و راه انداز لیدر تحو ریدر صورت تاخ - 2- 7
باشد (حداکثر دو هفته)  دهیرس داریخر دینشده که به تائ ینیب شیو پ يبه جز موارد قهر ریهر روز  تاخ يبه ازا

و ضمناً به  دیگزار پرداخت نما قصهرا به عنوان وجه التزام به منا الیر 5.000.000برنده موظف است مبلغ 
شود در صورت  یدستگاه اضافه م یروز به زمان گارانت کی يقهر ریغ ای ياعم از قهر ریهر روز تاخ يازا
قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط  کطرفهیتواند بطور  یم نیاز موعد مقرر ، مناقصه گزار همچن شیب ریتاخ
حق فسخ مزبور مانع از تعلق وجه التزام مقرر تا زمان اعمال  ینیب شیپ نیو ا دیماخوذه اقدام نما تنایتضم

  شود . یفسخ نم
اقدام  1دستگاه نسبت به فروش طبق ماده  یکامل از مشخصات فن یبرنده مناقصه با علم و آگاه  - 3- 7

  . نخواهد بود رفتهیپذ يدستگاه از جانب و یاز بابت عدم اطالع از مشخصات فن يعذر چگونهینموده و ه
سال  10به مدت  دیمتعهد گرد گارانتی مدت از پس گزار مناقصه درخواست صورت در مناقصه برنده - 4- 7

دستگاهها را بر اساس نرخنامه دانشگاه انجام دهد (از بابت آن  يو نگهدار ریخدمات پس از فروش و تعم
  )دیمنعقد خواهد گرد يقرارداد جداگانه ا

 یبه مناقصه گزار معرف يدر استان خراسان رضو یرسم ندهینما کی دینما ی: برنده مناقصه تعهد م1 تبصره
  .دیتا در زمان تعهد خدمات پس از فروش را ارائه نما دینما
قطعات  هی، ته ریوتعم سیبر انجام خدمات پس از فروش (سرو یتوانائ یگواه یستیبرنده مناقصه با - 5- 7
سازنده را ارائه  یکمپان دیی) به تارهیو غ ونیبراسی، کال ماتی، انجام تنظ يدوره ا يها دی، بازد ازیمورد ن یدکی

  .دینما
دستگاه،  متیاعم از ق یوجه چگونهیدستگاه با قطعات بدون اخذ ه ضیعبارت است از تعو ی: گارانت1 تبصره

ها (چنانچه در درجه اول با  نهیهز ریو ذهاب و سا ابیحمل و نقل و ا نهیهز ،، اجرت یضیقطعات تعو نهیهز
  )دستگاه گردد ضیاقدام به تعو یستیقطعات مشکل دستگاه رفع نشد ، با ضیتعو

 یبالفاصله نسبت به معرف یندگینما رییآن متعهد هستند در صورت تغ یندگی: شرکت سازنده و نما2 تبصره
تعهدات مربوط به فروش و خدمات پس از فروش به عهده برنده  هیکل تیولاقدام نموده و مسئ دیجد ندهینما

ها  تیریمد رییها ، تغ یندگیانم ریی، تغ یخارج يو فروش شرکتها دیباشد . الزم به ذکر است خر یمناقصه م
  .باشد یتعهد فوق الذکر نم یموارد مشابه ناف ریو سا



 

 

به مکاتبه  ازیمراحل کار جهت تحقق موضوع  مفاد مناقصه بوده و چنانچه ن هیکل يریگیبرنده ملزم به پ - 6- 7
که  يبه گونه ا دینما يریگیپ ستیبا یمناقصه گزار باشد م ياز سو یهر گونه اقدام ای، ارائه گزارش و 

بابت مورد قبول مناقصه  نیاز ا يعذر چیدستگاه در موعد مقرر انجام گردد و ه ي، نصب و راه انداز لیتحو
  )ارزمناقصه گ صیو به تشخ ییباشد (مگر در موارد استثنا یگزار نم

در  در هر زمان هفته و در طی شبانه روز  در دستگاه بیع جادیبرنده مناقصه متعهد است در صورت ا - 7- 7
و پس از آن در اسرع وقت نسبت  بیع صیو تشخ دیساعت نسبت به بازد 5حداکثر ظرف مدت  یزمان گارانت
  .دیمجدد دستگاه اقدام نما يو راه انداز بیبه رفع ع

الزم در خصوص موضوع قرارداد اقدام  يو مجوزها هیدیینسبت به اخذ تا دیبرنده مناقصه متعهد گرد - 8- 7
  .باشد یخصوص متوجه برنده مناقصه م نیدر ا یقانون تیاست مسئول یهی. بد دینما
حوادث کارکنان کارگاه به  مهیب نهیباشد (هز یبه عهده برنده مناقصه م یکسورات قانون هیکلپرداخت  - 9- 7

   )باشد یعهده برنده مناقصه م
قانون  نیا يتهایبه معاف تیبر ارزش افزوده و با عنا اتیمناقصه گزار متعهد است به استناد قانون مال-1 تبصره

اقدام  اتهایبه حساب سازمان امور مال زیبر ارزش افزوده در وجه برنده ، جهت وار اتی، نسبت به پرداخت مال
  ).است یالزام یینها هیخصوص به مناقصه گزار جهت تسو نی(ارائه اسناد مثبته در ا دینما

کارگاه پروژه به  يبرا (CGL) یمدن تیمسئول مهیب يبرنده مناقصه موظف است نسبت به برقرار -2 تبصره
  . دیسب اقدام نمانحو منا

قانون  141و اصل  1337قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  تیبرنده مناقصه متعهد به رعا -10- 7
وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در  چیباشد و متعهد است در طول مدت قرارداد به ه یم یاساس

   نکند نفعیو ذ میقرارداد سه
  . باشد ینم یلیتعد چگونهیمدت قرارداد ثابت بوده و مشمول ه یمبلغ قرارداد در ط -11- 7
جهت حسن انجام تعهدات به   یفقره ضمانت نامه بانک کیاز برنده مناقصه در زمان انعقاد قرارداد   -12- 7

پس از  یمدت گارانت انیماند که در پا یم یدرصد کل قرارداد اخذ خواهد شد و نزد مناقصه گزار باق 10مبلغ 
قبل از  یانت نامه بانکممسترد خواهد شد (ارائه ض يوالزم به  يکامل تعهدات و ارائه مفاصا حساب ها انجام

باشد و چنانچه به منظور  یکمتر از مدت گارانت دینبا یضمانتنامه بانکاعتبار است) مدت  یعقد قرارداد الزام



 

 

آن خواهد بود به  دیباشد برنده موظف به تمد یمدت ضمانتنامه کمتر از مدت گارانت شتریب يها نهیاز هز زیپره
  .ردیتحت پوشش ضمانت نامه قرار گ یکه طول مدت گارانت ينحو

 ایو  دیمنعقده با دانشگاه عمل ننما يقراردادها گرید ایبرنده به تعهدات خود در قرارداد و  کهی: در صورت تبصره
قرارداد مربوطه  يها نیجبران خسارت از محل تضم کهیموجب ورود خسارت به مناقصه گزار شود به طور

مطالبات برنده در سطح دانشگاه  اینات و یتضم هینگردد مناقصه گزار مجاز است مبالغ مورد نظر را از کل سریم
  . را ندارد یگونه اعتراض چیو برنده حق ه دیجبران نما

 اریدر اخت یسیانگل ای یفوق را به زبان فارس يدستگاهها یآموزش CD یستیبرنده مناقصه با  -13- 7
  .مناقصه گزار قرار دهد

 به عهده برنده مناقصه يکارت مهارت جهت انجام امور نصب و راه انداز يو دارا یفن روین نیتام  -14- 7
و  اتهایمربوط به مال ينامه ها نییو آ نیو قوان یاجتماع نیتام مهیقانون کار و ب تیملزم به رعا يو و بوده

قانون در  يتهایمسئول هیکل است یهیانجام کار در مورد کارگران خود است ، بد نیح یمنیعوارض و نکات ا
  .باشد یخصوص به عهده برنده مناقصه م نیا

و  یموضوع قرارداد اصول فن اتیعمل هیکل يدر اجرا شیروهایبرنده مناقصه متعهد است خود و ن  -15- 7
است در  یهیبد ندینما تی) را رعایساختمان يکارگاهها ینامه حفاظت نییپروژه (آ يمرتبط با اجرا یمنیا

برنده  نهیمربوطه به عهده و هز يتهایمسئول هی، کل یجان ای یصورت بروز هر گونه حادثه و خسارت مال
  نخواهد داشت. یتیگونه مسئول چیباشد و مناقصه گزار ه یمناقصه م

   محل تحویل دستگاه ها – هشتماده 

  تحویل  و نصب مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشد.محل 

  حل اختالف  –نهماده 

آئـین   94هر گونه اختالف در وظایف و تعهدات طرفین که از طریق مذاکره حل نگردد از طریق کمیته مـاده  
هد گردید نامه مالی و معامالتی دانشگاهها که از طریق دفتر حقوقی دانشگاه ابالغ می گردد، حل و فصل خوا

راي کمیته مزبور قطعی و الزم االجرا و غیر قابل اعتراض و ابطال است و طرفین ضمن العقد الزم حـق هـر   
گونه اعتراض از راي کمیته مزبور را در مراجع قضایی و شبه قضایی و اداري از خود سـلب و سـاقط نمونـد و    



 

 

موجب این قرارداد بعهده دارد اجرا نمایـد در  مناقصه مناقصه موظف است تا حل اختالف تعهداتی را که  هبرند
  مناقصه خواهد بود. هغیر اینصورت مسئولیت خسارت بعهده برند

با اخطـار   2پس از  دیاز مفاد قرارداد و تعهدات معهوده خود عمل ننما کیکه برنده مناقصه به هر  یدر صورت
آئین نامه  94ماده  تهیکم يل اظهارنامه و راارسا ای ییدستور مراجع قضا ایبه حکم  ازی، دانشگاه بدون ن یکتب
 هحسن انجام  کار و مطالبات برنده مناقصه ب نیو ضبط تضم کطرفهی، حق فسخ  و معامالتی دانشگاهها مالی

 ریـ خود موضوع قرارداد را بـه غ  صیتواند با احراز تخلف برنده مناقصه به تشخ ینفع خود را خواهد داشت و م
  را ندارد. یاعتراض چگونهیواگذار و شخصاً از برنده مناقصه رفع تصرف بعمل آورد و برنده حق ه

  سایر شرایط -دهماده 

اثر داده  بیمقرر برسد ترت که بعد از موعد یشنهاداتیمبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و پ شنهاداتیبه پ -10-1
  .نخواهد شد

 ایگونه عبارت و  چیمناقصه بوده و اجازه درج ه طیحسب شرا متیمتعهد به اعالم ق انیمتقاض هی: کل نکته
را ندارند الزم به ذکر است چنانچه شرکت کننده در مناقصه اصرار به اضافه نمودن  طیخالف شرا يجمله ا

 ریو در غ دینما يخود دارد مختار است از شرکت در مناقصه خوددار متیق شنهادیرا در پ طیخارج از شرا يبند
 یتلق دهیدرج شده توسط شرکت کننده در مناقصه از طرف مناقصه گزار ناد ایشروط ، عبارات و  نصورتیا

مناقصه اقدام خواهد شد  طیشرا 3-10طبق ماده  نصورتیا ریخواهد شد وبرنده ملزم به عقد قرارداد بوده در غ
  . را ندارد یگونه اعتراض چیو برنده حق ه

دانشگاه  سییر ندهیدر محل دفتر نما 27/10/94 مورخ 12ساعت در  دهیرس شنهاداتیپاکات و پ هیکل -10-2
  . دیباز و قرائت خواهد گرد ونیسیمناقصه با حضور اعضاء کم ونیسیدر کم

، از انعقاد قرارداد و سپردن ضمانتنامه  اعالم از پس روز 20 مدت ظرف حداکثر مناقصه برنده چنانچه– 10-3
به نفع مناقصه گزار ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد  يسپرده شرکت در مناقصه و دینما يخوددار
 يشده از انعقاد قرارداد و سپردن ضمانتنامه خوددار نییچنانچه حداکثر ظرف مدت تع زیو برنده دوم ن دیگرد
  .دیضبط خواهد گرد زین يسپرده شرکت در مناقصه و دینما
  .را ندارد ریامور به غ يواگذاربرنده مناقصه حق -10-4



 

 

اعالم  خیاز تار يروز کار 7مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود که ظرف مدت  یآگه نههزی– 10-5
  .دیآن اقدام نما هینسبت به تسو دیبرنده با

  درصد خدمات موضوع قرارداد را افزایش یا کاهش دهد. 25واحد مناقصه گزار مجاز و مختار است تا  -10-6
  واحد مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است. -10-7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

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

 
 مربوط به مناقصه :

بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه 
قانون اساسی نمی باشد و چنانچه خالف این  141و  49و اصول  1337کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 

ق را مردود و تضمین شرکت در موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مناقصه گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده براي مناقصه فو
مناقصه را ضبط نماید.همچنین قبول و تأیید می گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و 
بعنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیمان به اثبات برسد یا چنانچه افرادي را که 

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

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

ه شود.بدیهی است چنانچه قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داد
این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي 
مربوط را ضبط نماید، بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجراي کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این 

دهنده وصول خواهد نمود.مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که از مجازاتهاي مترتب بر متخلفین از قوانین  پیشنهاد
  فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه می باشد.

  
 
 
نام پیشنهاد دهنده:                                                                 تاریخ:                                                                             
 
 
نام و نام خانوادگی و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده                                                                    

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 برگ پیشنهاد قیمت

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد و اجراء و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات 

شرکت در مناقصه و سایر شرایط مناقصه و پیمان، مشخصات فنی و عمومی و تعهد نامه عدم شمول قانون  شرایط

 دو دستگاه دیزل ژنراتورسناد مناقصه خرید منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و  بطور کلی تمامی مدارك و ا

قیمت پیشنهادي را بر اساس مشخصات و مندرجات اسناد مناقصه به  با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود

  شرح جدول ذیل اعالم می دارد:

بهاي واحد پیشنهادي   دستگاه  شرح کاال  ردیف

  به ریال

  بهاي کل پیشنهادي به ریال

 800  کوپله فابریک  دیزل ژنراتور  1

KVA و تابلو کنترل  با کلیه متعلقات

  دستی

2      

      2  تابلو کنترل اتوماتیک  2

      2  نصب و راه اندازي  3

      جمع کل

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

اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات الف) اسناد و مدارك پیمان را بر 
  حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ بعنوان برنده مناقصه (باستثناي روزهاي تعطیل) تسلیم نمایم.

روع بکار نمایم و کلیه کارهاي ب) ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین آالت و تجهیزات الزم را در محل کار مستقر ساخته و ش
  موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد  مدارك مناقصه به اتمام رسانم.

  تآیید می نمایم که کلیه ضمایم و اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود. -2

مان و تسلیم تضمین اجراي تعهد ، تضمین تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و بمنظور تعهد به امضاء و مبادله پی -3
  دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت(الف) تقدیم داشته ام. 7موضوع بند 

 
نام و نام خانوادگی و امضاي مجاز تعهدآور                                                                                                   

و مهر پیشنهاد دهنده                                                                                                    
تاریخ                                                                                                             


