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مدیریت محترم شرکت .......................................................
احتراماً ،شركت بازرگاني بين المللي تأمين اجتماعي ( شماره ثبت  172891مورخ  ) 80/1/28مجري تجهيز پروژههاي درماني سازمان تامين
اجتماعي در نظر دارد اقالم پيوست را از طریق مناقصه عمومي به صورت ریالي با تامين اعتبار از سازمان تامين اجتماعي جهت مراكز درماني
خریداري نماید .مقتضي است پس از مطالعه و بررسي دقيق مدارک در صورت تمایل به شركت در این مناقصه ،مدارک الزم را به شرح ذیل تهيه
و تکميل نموده و پس از مهر و امضاء كليه اسناد ،به دبيرخانه شركت بازرگاني بين المللي تامين اجتماعي تحویل نمائيد.

الف -شرايط عمومي تجديد مناقصه
 -1پيشنهاد دهنده موظف است براي هر ردیف از مناقصه كه در آن شركت ميكند یک پيشنهاد قيمت ارائه دهد و معادل مبلغ اعالم شده در
ستون تضامين مربوط به هر ردیف پيوست  103به صورت چک تضمين شده بانكی و یا ضمانتنامه معتبر بانكی با اعتبار سه ماهه
(قابل تمدید براي سه ماه دیگر بصورت خودكار) یا اصل فيش واریز وجه نقد به حساب  159735555نزد بانک رفاه به نام شركت بازرگاني تامين
اجتماعي به عنوان سپرده جهت تضمين شركت در مناقصه تهيه و در پاكت (الف) قرار دهد.
تبصره :1چکهاي شخصي و یا چک شركت قابل قبول نبوده ودرصورت ارسال اینگونه چکها ،مناقصهگر درمناقصه شركت داده نخواهد شد.
 -2پيشنهاد دهنده بایستي كليه هزینههاي مترتب بر موضوع خرید (از جمله هزینههاي خدمات حمل ،نصب ،راهاندازي و مانند آن) را به تفکيک
در پيشنهادات خود اعمال و احصاء نماید (.فرمت قرارداد نصب پيوست شماره 104ميباشد)
تبصره  :2هزینههاي بيمه و مالياتها ،تحویل كاال در آدرس اعالميتوسط شركت بازرگاني بين المللي تامين اجتماعي و كليه هزینههاي
مرتبط به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -3به پيشنهادات مبهم ،مشروط ،فاقد تضمين ،داراي خط خوردگي و پيشنهاداتي كه بعد از تاریخ مقرر ارسال گردد و پيشنهادهایي كه قابل
تغيير به علت نوسانات نرخ ارز و یا براساس نرخ ارز شناور باشد ،ترتيب اثر داده نخواهد شد و شركت كننده از مناقصه حذف خواهد شد.
 -4كليه پيشنهادات باید حداكثر  60روز كاري از آخرین مهلت ارائه اسناد ،اعتبار زماني داشته باشد .
 -5كليه مستندات ارسالي (شرایط عمومي و اختصاصي مربوط به كاالي پيشنهادي و سایر مستندات تهيه شده) ميبایست ممضي به امضاي
مجاز اشخاص حقيقي اصالتاً و مهر و امضاي اشخاص حقوقي مطابق با آخرین آگهي تغييرات مندرج در روزنامه رسمي باشد.
تبصره -3منظور از شرایط اختصاصي مربوط به كاالي پيشنهادي ،آن بخش از شرایط اختصاصي است كه مشخصات فني دستگاه مورد
پيشنهاد (پيوستهاي شماره  )107 ،103در آن ذكر شده است.
 -6در شرایط یکسان اولویت خرید با پيشنهاد دهنده كاالي موجود است .در صورت عدم تحویل كاال توسط شركت برنده مناقصه در مدت مذكور
در پيش فاكتور ،به منظور جبران خسارت وارده بابت هر روز تأخير در تحویل كاال از زمان مندرج در قرارداد دو در هزار ارزش كل معامله ،جریمه
تأخير محاسبه و از مبلغ قابل پرداخت كسر خواهد شد .و در صورت ادامه تاخير به مدت بيش از  1ماه ،شركت بازرگاني بين المللي تامين
اجتماعي ميتواند قرارداد را بدون اعالم به شركت فروشنده به صورت یکجانبه فسخ نماید.
 -7در صورتي كه زمان تحویل كاالي پيشنهادي بصورت فوري نباشد و برنده مناقصه از تاریخ ابالغ نتيجه مناقصه ،حداكثر ظرف مدت  7روز
جهت عقد قرارداد یا انجام معامله حاضر نشود و یا در صورت حضور و طي مراحل مقدماتي جهت انعقاد قرارداد ،حداكثر ظرف مدت  7روز پس
از اعالم مناقصهگزار مبني بر ارائه ضمانتنامه بانکي پيش پرداخت (در صورت تمایل به دریافت پيش پرداخت ،معادل پيش پرداخت) و حسن
انجام تعهدات (ده درصد كل مبلغ معامله) اقدام ننماید ،تضمين شركت در مناقصه ضبط و مراتب به برنده دوم ( درصورت وجود برنده دوم )
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ابالغ خواهد شد اگر برنده دوم نيز به شرح فوق اقدام نماید تضمين وي ضبط و كميسيون معامالت مطابق آیين نامه معامالت
مناقصهگزار اقدام مينماید.
 -8جهت شركت در مناقصه ،تسویه كامل هرگونه تعهد قبلي شركت كننده در مناقصه ،نسبت به شركت بازرگاني بين المللي تامين اجتماعي
ضروري است لذا درصورت وجود هرگونه تعهد قبلي اجرا نشده از سوي شركت كنندگان ،پذیرش پيشنهادات واصله منحصراً در اختيار شركت
بازرگاني بين المللي تامين اجتماعي خواهد بود.
 -9تعداد ،موضوع و مبلغ مناقصه قابل افزایش یا كاهش مي باشد .اتخاذ تصميم در این خصوص در اختيار شركت بازرگاني بين المللي تامين
اجتماعي است.
 -10ارائه نمونه كاال قبل و حين مناقصه ،در صورت نياز و ارائه درخواست كتبي از سوي مناقصهگزار جهت بررسي الزامي است.
 -11شركت بازرگاني بين المللي تامين اجتماعي در رد یا قبول هر یک از پيشنهادات و یا كليه آنها و یا قسمتي از هر پيشنهاد مختار است و
مناقصهگر حق هرگونه اعتراض و شکایت در مراجع قانوني را از خود سلب مينماید.
 -12در صورت خواب دستگاه به علت اشکاالت فني در مدت زمان گارانتي ،شركت تامينكننده ميبایست به ميزان دوبرابر مدت خواب دستگاه
به زمان گارانتي دستگاه اضافه نماید.
 -13برنده مناقصه موظف مي باشد همزمان با نصب و راه اندازي دستگاه نسبت به برگزاري دوره آموزشي جهت كاربران و كارشناسان فني اقدام
نماید .آموزش به كاربراني كه از طرف بهرهبردار معرفي ميگردد ،حداقل دوبار در محل نصب دستگاه صورت ميپذیرد ،بهطوريكه كاربر پس از
طي دوره آموزشي تسلط الزم جهت كار با كليه امکانات سيستم ،تشخيص مشکالت سيستم ،چگونگي اعالم گزارش خرابي و پيگيريهاي الزم را
داشته باشد .ضمنا قادر به انجام برنامه نگهداري پيشگيرانه اپراتوري جهت نگهداري بهينه دستگاه طبق روشهاي اجرایي معرفي شده از سوي
شركت سازنده دستگاه باشد .بدیهي است هيچ هزینهاي توسط این شركت بصورت جداگانه بابت هزینههاي آموزشي پرداخت نميگردد و مناقصهگر
ميبایست كليه هزینههاي مربوطه را در قيمت پيشنهادي محاسبه نماید.
 -14آموزش به پرسنل فني مهندسي معرفي شده از طرف خریدار نهایي حداقل دوبار بصورت رایگان شامل عيبیابي اوليه )TROUBLE

 (SHOOTING, SELF-TESTING, PMدستگاه و معرفي اجزاء و اصول كاركرد دستگاه ،چگونگي شناسایي و گزارش اشکاالت و خطاها و
معایب سيستم و بر طرف نمودن اشکاالت جزئي و اوليه در محل نصب دستگاه توسط فروشنده ارائه گردد.
 -15ارائه اطالعات فني الزم در خصوص پيشبينيها ي قبل از نصب دستگاه در محل نصب ،شامل اطالعات الکتریکي ،ساختماني و تاسيساتي و
ارائه نقشههاي اجرایي ،نصب با جزئيات الزم جهت نصب و نيز تائيد اقدامات انجام شده توسط بهرهبردار و تطبيق آن با نقشههاي ارائه شده به
عهده فروشنده بوده و الزاميميباشد.
 -16كليه كاالها باید داراي تاریخ توليد و شماره سریال ساخت بوده و در صورت توليد خارجي بودن از مبادي قانوني وارد كشور شده باشند
بدیهي است كليه هزینههاي مترتب از بابت مغایرت و نقص در این زمينه به عهده تامينكننده برنده در مناقصه ميباشد.
 -17شركت برنده مناقصه (فروشنده) متعهد ميگردد كه كليه كاالها را منطبق با مشخصات اختصاصي ارائه شده در شرایط مناقصه كه مورد
تائيد خریدار (طرف اول قرارداد) است ارائه نماید.
تبصره  : 1در صورت معيوب بودن هریک از كاالهاي خریداري شده ،برنده مناقصه موظف به تعویض آن خواهد بود وكاالي كامال سالم و منطبق
با مشخصات درخواستي دستگاه را تحویل نماید .ضمنأ تاریخ تحویل قطعي پس از رفع عيب و یا نواقص منظور خواهد شد.
 -18كليه تجهيزات پزشکي مورد مناقصه ميبایست ساخت سال  2020ميالدي و بعد از آن باشند.
 -19ارائه تعهد الزم و مستند مبني بر ارائه خدمات پس از فروش تا  10سال الزاميميباشد.
 -20كليه كاالهاي تحویلي باید كامال سالم و از نظر بسته بندي منطبق بر استانداردهاي بين المللي باشند.
 -21گارانتي دستگاه از تاریخ نصب حداقل یک سال ميباشد.
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 -22شركت بازرگاني بين المللي تامين اجتماعي پس از پایان مهلت تحویل پيشنهادات نسبت به بازگشایي پاكات اقدام نموده
و پس از بررسي پاكتهاي "الف" شامل (تضامين) و "ب" شامل (مشخصات فني ،شرایط عموميو اختصاصي مناقصه و كليه
اسناد ارزیابي و پيش فاكتور فروشنده بدون قيمت و نمونه قرارداد و كليه اسناد مرتبط) و "ج" (پيشنهاد قيمت و پيش فاكتور فروشنده با قيمت)
اقدام و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
-23با عنایت به اینکه صرف ابالغ آگهي برنده به منزله ایجاب و قبول نميباشد ،لذا شركت بازرگاني بين المللي تامين اجتماعي ميتواند قبل از
تنظيم و تبادل قرارداد با شخص برنده ،مناقصه را لغو و ابطال نماید.
 -24معيار و روش ارزیابي كيفي مناقصهگران به شرح پيوست شماره  101مي باشد.
 -24-1الزم است براي هر ردیف مناقصه ،پيش فاكتورهاي جداگانه صادر و در پاكت (ج) پيشنهاد قيمت قرارداده شود همچنين اطالعات
دستگاه/كاالي پيشنهادي و شماره ردیف مندرج در ليست مناقصه بر روي كليه پاكتهاي "لفافه"" ،الف" (تضامين)" ،ب" (مشخصات فني) و
"ج" (پيشنهاد قيمت) درج گردد.
 -25پيشنهادات باید دقيقا مطابق با شرایط عمومي و اختصاصي مناقصه و ممضي به امضاي مجاز و مهر شركت و به ترتيب بند  22در پاكت لفافه
دربسته الک و مهر شده و مهمور به مهر و امضاي فروشنده تحویل گردد.
 -25-1پاكت "الف" باید حاوي مدارک زیر باشد:
-25-1-1تضمين شركت در مناقصه مطابق بند یک شرایط عمومي مناقصه
نام بانک ذینفع و كد بانک :بانک رفاه كارگران شعبه ظفر كد 170
شماره شباIR 090130100000000055482521:
شناسه ملي10102153178 :

كد اقتصادي411136971559 :

ت ضمين شركت كننده اول و دوم تا عقد قرارداد نزد شركت بازرگاني بين المللي تامين اجتماعي باقي خواهد ماند و فقط پس از عقد قرارداد با برنده،
تضمين شركت كننده دوم مسترد خواهد شد.
 -25-2پاكت "ب" باید حاوي مدارک زیر باشد:
 -25-2-1پيش فاكتور ميبایست بدون قيمت داراي شماره اندیکاتور ،تعداد و تاریخ (عيناً مطابق پيش فاكتور با قيمت) ،با ذكر مدل پيشنهادي،
مدت زمان اعتبار پيش فاكتور (مطابق ماده  ،)4كد اقتصادي ،زمان تحویل كاال و مدت زمان گارانتي (حداقل یک سال پس از نصب و راه اندازي)
و اعالم دوره زماني ده ساله خدمات پس از فروش باشد.
 -25-2-2هرگونه مغایرت بين پيش فاكتور بدون قيمت و پيش فاكتور با قيمت ،منجر به حذف از مناقصه خواهد شد.
-25-2-3كاتالوگ DATA SHEET،اصلي شركت سازنده شامل مشخصـات فني كاالهـا ،قابليتها ولوازم جانبي دستگاه مطابق با مشخصات
فني با ذكر جزئ يات و ليست قطعات یدكي و مواد مصرفي دو ساله (در صورت نياز) با قيمت به صورت كامل.
 -25-2-4كليه مستندات اسناد ارزیابي مطابق پيوست 101شرایط مناقصه ارائه گردد ،و پس از بررسي توسط كميته فني و بازرگاني و كسب
امتياز الزم ،شركتهاي حائز شرایط انتخاب و پيشنهاد مالي آنها بازگشایي ميگردد.
 -25-3پاكت "ج" باید حاوي مدارک زیر باشد:
 -25-3-1مناقصهگر ميبایست اصل پيش فاكتور را مطابق شرایط مندرج در پيوست شماره  102تکميل و در پاكت (ج) قرار دهد همچنين
اصل پيش فاكتور پيشنهاد قيمت در سربرگ مناقصهگر (مطابق نمونه وزارت اقتصاد و دارائي و مشخصات بند  )25-2-1با تفکيک مبلغ فروش
و خدمات (حمل ،نصب و راه اندازي) كه در آن مدت زمان اعتبار ،كد اقتصادي ،زمان تحویل كاال (با ذكر حداكثر روز) ،مدت زمان گارانتي
(حداقل یکسال پس از نصب و راه اندازي) و خدمات پس از فروش نيز منظور شده باشد .بدیهي است پيشنهاد قيمت در پيش فاكتور در مناقصه
مالک عمل خواهد بود .تسویه حساب نهایي در خصوص معامالت با تحویل فوري ،پس از تحویل كاال در مقابل رسيد تحویل كاال به انبار
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مناقصهگزار ،اصل فاكتور(مطابق نمونه وزارت دارائي) پس از تایيد كمي و كيفي كارشناس فني خریدار و مطابق آیين نامه
معامالت خریدار و ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکي قابل تمدید معادل  %10كل مبلغ معامله بابت تضمين دوره گارانتي از
زمان نصب انجام خواهد شد .
ضمانتنامه مذكور پس از اتمام دوره گارانتي و عدم وقوع سبب ضبط تضمين به تشخيص خریدار ،مسترد ميگردد .در خصوص معامالتي كه
منتهي به انعقاد قرارداد ميگردد ،مطابق شرایط مندرج در قرارداد عمل خواهد شد.
با توجه به تعهد ارائه خدمات مربوط به كاالها توسط فروشنده ،پرداخت  10درصد كل مبلغ قرارداد و تسویه نهایي مبلغ خرید منوط به ارائه
مفاصا حساب موضوع ماده  38قانون تأمين اجتماعي ميباشد.
-26شركت كنندگان در مناقصه مي بایست پيشنهادات خود را به ترتيب بند  22حداكثر تا پایان وقت اداري مورخ  1401/05/12در پاكتهاي
دربسته و مهر و امضاء شده به نشاني این شركت واقع در خيابان وليعصر(عج) ،باالتر از خيابان شهيد دستگردي(ظفر) ،خيابان شهيد بابک
بهرامي ،پالک  36تسليم نموده و رسيد دریافت نمایند.
 -27برنده مناقصه ميبایست  25درصد ضمانتنامه پيش پرداخت (در صورت نياز به دریافت پيش پرداخت) و  10درصد ضمانتنامه حسن انجام
تعهدات در هنگام عقد قرارداد ارائه نماید و پس از تحویل كاالها و تائيد شركت دو ضمانتنامه مسترد و  10درصد قيمت خرید ضمانتنامه
حسن انجام كار در دوره گارانتي اخذ خواهد شد.
 -28م طابق با قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و با هدف حمایت از كاالي ایراني ،در خصوص كاالهایي كه نمونه داخلي
آن در كشور با كيفيت مطلوب توليد ميگردد و از نظر مشخصات فني نيز مورد تایيد كارشناسان این شركت باشد ،اولویت با حمایت از توليد كننده
داخلي ميباشد.
 -29پيمانکار با پذیرفتن آیين نامه مبارزه با پول شویي ابالغي بانک مركزي (پيوست شماره  )108متعهد ميگردد ضمن رعایت كليه مفاد آیين
نامه نسبت به مهر و امضا نمودن مفاد آیين نامه مذكور اقدام نمایند.
 -30شركت كنندگان مي بایست براي هر ردیف از مناقصه ،پاكات جداگانه (الف ،ب ،ج) تهيه و تسليم مناقصهگزار نمایند.
 -31الزم به ذكر است كليه پرداختهاي این شركت به شركتهاي برنده تنها از طریق بانک رفاه صورت ميپذیرد .لذا داشتن شماره حساب نزد
بانک رفاه الزاميميباشد.
 -32الزم به ذکر است مناقصهگران میبایست کليه مفاد مندرج در شرایط عمومی مناقصه را مطالعه و مهر و امضا نموده و متعهد
به قبول آن باشند لذا هرگونه شرطی خالف شرایط عمومی در پيش فاکتور کانلمیكن تلقی میگردد.
 -33دریافت ضمانتنامه از شعب ممتاز جهانكودک 1243/و ممتاز دكتر حسابي 1258/و شعبه ظفر 170/بانک رفاه كارگران در اولویت ميباشد
لذا در صورت ارائه ضمانتنامه از شعب مذكوردر این بند توسط مناقصهگران ،این موضوع از امتيازات بررسي مالي محسوب ميگردد.
 -34مناقصه عمومي  01/02شركت بازرگاني بين الملي تأمين اجتماعي دو مرحله اي ميباشد  ،لذا نتایج پس از بررسي كميته فني بازرگاني و
كسب امتياز الزمه به شركت برنده اعالم خواهد شد.
 -35گواهي امضا محضري صاحبان امضامجاز( توجه :درصورت عدم ارائه گواهي امضا توسط مناقصه گران  ،كميته فني بازرگاني مختار به رد یا
قبول ارزیابي مناقصه گر به لحاظ شکلي خواهد بود) .

**توجه**
براساس بند  53از بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران به شماره100/99/12101مورخ 1399/12/20باعنایت به تبصره یک
ماده  9الحاقي به تصویب نامه 1370/01/24شوراي عالي تأمين اجتماعي و دادنامه شماره  1874مورخ  1393/11/13هيات عمومي دیوان
عدالت اداري  ،قراردادهاي خرید و فروش اجناس  ،مواد  ،تجهيزات و اقالم مصرفي كه موضوع قرارداد مهيا  ،حاضر و آماده بوده و تعهدات موضوع
قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد و نيازي به تهيه یا انجام كار اضافي نباشد به دليل فقد نيروي انساني مشمول كسر حق بيمه قرار نگرفته و
محل مهر و امضا مناقصهگر
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صدور مفاصا حساب بدون وصول حق بيمه بالمانع خواهد بود .الزم به ذكر است چنانچه موضوع قرارداد تهيه،تأمين و تحویل
تجهيزات بدون كار اضافي باشد معادل هشت درد از كاركرد بابت عمليات بازرگاني شامل :بازاریابي،برگزاري مناقصه ،آموزش،
خدمات پس از فروش و ...منظور و حق بيمه متعلقه وفق ماده( )1مصوبه مورخ  1370/01/24به ماخذ  15درصد محاسبه و مابقي مبلغ تجهيزات
از محاسبات حق بيمه معاف مي باشد.

محل مهر و امضا مناقصهگر
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قدرت مالی و پشتيبانی مناقصه گر
شرکت .....
منتهی به  29اسفند 1399
عنوان

ردیف

حداکثر امتياز
مثبته

1

گزارش حسابرسي و نوع اظهار نظر

15

2

نسبت مالکانه

15

3

نسبت سودآوري براي دو سال اخير

15

4

تنوع مشتري

10

5

نسبت جاري

15

6

قدمت شركت

10

7

كفایت سرمایه

20
جمع کل

امتياز

100

• فرمهای امتياز دهی توسط کارشناسان مالی و بازرگانی شرکت بررسی و تكميل خواهد شد .

محل مهر و امضا مناقصهگر

 Page 8 of 38تجدید مناقصه 01/02

مناقصه - ......ردیف ....................-......
ردیف

معيارهای امتيازدهی

معيارهای مورد بررسی

نام شرکت
توضيحات

بيشينه امتياز امتياز بازرگانی

ثبت در  Imedبا تاریخ اعتبار معتبر9 :
1

اعتبار نمایندگی در Imed

ثبت در  Imedتاریخ اعتبار منقضی کمتر از یک ماه6 :

(ایران ساخت در خصوص برخی

ثبت در  Imedتاریخ اعتبار منقضی کمتر از دو ماه3 :

تجهيزات آزمایشگاهی)

ثبت در  Imedتاریخ اعتبار منقضی بيش از دو ماه0 :

9

توليدکننده ،دانش بنيان و ثبت در توانيران9 :
2

وضعيت توليد

3

داشتن نمایندگی در مراکز استانها

4

سابقه حسن همكاری

5

رضایت مندی مراکز

6

سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه

7

زمان تحویل

8

تعداد نصب

9

مدت زمان گارانتی

10

مدت زمان خدمات پس از فروش

توليدکننده ،دانش بنيان6:

9

توليدکننده3 :
استان محل نصب دستگاه9 :
استانهای مجاور6 :

9

نمایندگی در یک استان3 :
نظر کارشناس مالک است

خوب6:
متوسط3:

6

ضعيف1 :
نظر کارشناس مالک است

خوب6:
متوسط3:

6

ضعيف2 :
نظر کارشناس مالک است
خوب6:
متوسط3:

6

ضعيف1:

یک تا سه ماه10 :
سه تا شش ماه5 :

10

 100به باال25 :
20 :60-100
15 :30-60

25

10 :10-30
5 :1-10

11
12

یک سال5 :
کمتر از یک سال1 :
10سال5 :
کمتر از  10سال1 :

تعهد جایگزینی دستگاه در صورت

دارد5 :

بروز مشكل

ندارد0 :

سایر مستندات

بررسی کارشناس مالک است

5
5
5
5

جمع کل

100

تهيه كننده:

تاریخ:

0
امضا:

محل مهر و امضا مناقصهگر
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پیوست شماره ( 101اسناد ارزيابي پاکت ((ب)) )
نام :شرکت بازرگانی بين المللی تامين اجتماعی

شماره مناقصه:

نشاني :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از ظفر ،کوچه شهید

موضوع مناقصه:

بهرامي ،شماره 36
تلفن021-88783821 :
برگههای تكميل شده استعالم ارزیابی کيفی میبایست به انضمام مدارک درخواست شده این استعالم وفراخوان ارزیابی کيفی در موعد مقرر
(مندرج در آگهی روزنامه (برای مناقصات عمومی) یا در اسناد مناقصه (برای مناقصات محدود)) به آدرس تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از ظفر،
کوچه شهید بهرامي ،شماره  36ارسال گردد .از مناقصهگران محترم خواهشمند است برگههای تكميل شده استعالم ارزیابی کيفی ،مدارک و
مستندات مورد نياز را به صورت منظم و جداگانه و به ترتيب مدارک درخواست شده در یک جلد کتابچه صحافی شده یا پوشه قرار دهند.
اطالعات کلی تامین کننده/سازنده:
نام شرکت:

شماره ثبت شرکت:
تلفن:

تاریخ و محل ثبت شرکت:
موضوع فعاليت طبق اساسنامه:
نمابر:
نشانی اینترنتی:

پست الكترونيک:

کد اقتصادی:

نشانی شرکت:

شناسه ملی:

شماره پروانه بهره برداری:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

نام پدر:

محل تولد:

محل صدور:

کد ملی:

تلفن همراه:

شماره شناسنامه:

تذکر :ارائه تصویر اساسنامه ،آگهی تأسيس و آخرین تغييرات شرکت در روزنامه رسمی ،پروانه بهره برداری به همراه شناسه ملی و کد اقتصادی
الزامیاست .همچنين ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل ضروری میباشد .تمامی برگههای استعالم ارزیابی کيفی باید به امضاء
صاحب/صاحبان مجاز طبق اساسنامه و آگهی آخرین تغييرات و مهر شرکت رسانده شود.
•

گزارش حسابرس صورتهای مالی سال  1399به همراه اظهار نامه سال  ، 1399وپرینت مهر و امضاء شده حساب کل و معين دفاتر سال مالی
 1400ارسال گردد.

امضاء و مهر تامینکننده:

محل مهر و امضا مناقصهگر
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پیوست شماره ( 101اسناد ارزيابي پاکت ((ب)))
اعالميه تاييد اعتبار بانكي (ممهور به مهر بانک يا موسسه مالي /اعتباری)
شرکت بازرگانی بين المللی تامين اجتماعی
با سالم
در ذیل اطالعات حسابهای بانكی و اعتبار شرکت مناقصهگر متقاضی حضور در مناقصات آن شرکت نزد این بانک ،جهت اطالع
و بهره برداری الزم اعالم میگردد.
برای دوره زمانی یک سال قبل از تاریخ صدور

 )1اطالعات گردش حسابهای فعال شرکت
نامه تایيد اعتبار بانكی
نوع حساب

بدهكار (ریال)

شماره حساب

ميانگين حساب (ریال)

بستانكار (ریال)

ریال

 )2ميزان ضمانتنامهها ی فعال برابر است با
ریال

شرکت مذکور دارای اعتبار مالی تا سقف (به عدد)
(به حروف)
نزد بانک

ریال
شعبه

به شماره

بوده و اعتبار مالی آن

شرکت تا سقف اعالم شده مورد تائيد میباشد.
مهر و امضاء صاحبان مجاز امضاء مناقصهگر

مهر و امضاء مجاز بانک/موسسه مالی و اعتباری

نام و نام خانوادگی:
نام و نام خانوادگی:
مهر وامضاء:
مهر و امضاء:
تاریخ:

تاریخ:

محل مهر و امضا مناقصهگر
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پیوست شماره ( 101اسناد ارزيابي پاکت ((ب)))
داشتن تجربه ،دانش و سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه ( قراردادهای منعقده با مشتریان عمده مرتبط با موضوع مناقصه در
پنج سال گذشته)
ردیف

شماره
موضوع قرارداد فروش/ساخت

مبلغ قرارداد
شرح کاالي فروش رفته

قرارداد
(میلیون ریال(

تاریخ

نام ،نشانی و مقام

تلفن /فاکس

فروش

مطلع خریدار

خریدار

1
2
3
4
•

ارائه برگ رضایتنامه از بهره بردار الزامیمیباشد.

استانداردهاي تولید و نظام کیفیت:

شرح

دارد  /ندارد

کپی پيوست )دارد  /ندارد(

گواهی مبداء ساخت کاال (یا قطعات اصلی بكار رفته در آن)
ارائه تعهدنامه دستگاه جایگزین در دوره گارانتی ،سابقه
نمایندگی ،سابقه فروش اقالم درخواستی (مراکز نصب همراه با
اطالعات تماس بهره بردار و کارشناس تجهيزات )
تائيدیه و مجوز واردات  /توليد از اداره کل تجهيزات پزشكی
گواهی رتبه در اداره کل تجهيزات پزشكی
تائيدیه و استانداردهای بين المللی اخذ شده مرتبط با کاال
نامه نمایندگی معتبر از کمپانی توليد کننده
تائيدیه اداره کل استاندارد ( در صورت نياز )
گواهينامه ثبت نام مودیان مالياتی

محل مهر و امضا مناقصهگر
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پیوست شماره ( 101اسناد ارزيابي پاکت ((ب)))
نمونه کارهاي قبلي (قراردادهاي مشابه):
ردیف

مبلغ قرارداد
موضوع قرارداد فروش/ساخت

شماره
قرارداد/تقاضا

(میلیون ریال(

شرح کاالي فروش
رفته

تاریخ فروش

1

2

3

4

•

تكميل جدول فوق و ارائه تصویرخوانا از صفحات قراردادهای مندرج در این جدول که مشخص کننده قسمتهایی
همچون :طرفين قرارداد ،موضوع ،شماره ،مبلغ و مدت قرارداد و اسناد مربوط به امضاء قرارداد باشد ،الزامیاست و
در صورت عدم ارائه مدارک مذکور امتياز آن قرارداد صفر منظور میگردد.

نام و نام خانوادگی صاحبين امضا مجاز:

امضا و مهر تامين کننده:

تایيدیه کميته فنی و بازرگانی:

محل مهر و امضا مناقصهگر
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(برگ تعهدات مندرج در پیش فاکتور پيوست شماره ) 102
امضا كنندگان زیر پس از بررسي و آگاهي كامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات در شرایط عمومي ،شرایط
اختصاصي ،مشخصات فني ،قراردادها و تمامي مدارک و اسناد مناقصه پس از بررسي كامل از جميع شرایط و عوامل موجود پيشنهاد مينمایند:
• موضوع مناقصه بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به شرح زیر ميباشد:
 )1نرخ پيشنهادي باید شامل كليه هزینهها ي مبلغ واحد ،جمع مبلغ كل براي هر ردیف ،احتساب تخفيف ،هزینه حمل ،نصب و راه اندازي و آموزش
باشد.
 )2الزم به ذکر است عدم درج هزینه حمل ،نصب ،راه اندازی و آموزش کاربری به صورت جداگانه ،مفاصا حساب بيمه براساس قيمت
کل پيشنهادی مندرج در فاکتور رسمیطبق قرارداد توسط سازمان تامين اجتماعی محاسبه میگردد( .در صورت نياز به نصب و راه
اندازی وآموزش کاربری)
)3
)4
)5
)6

بدینوسيله مناقصهگر تایيد مينماید كه كارفرما در رد و یا قبول این پيشنهاد اختيار تام داشته و این شركت حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب
مينماید.
مدت زمان اعتبار پيشنهاد قيمت  60روز ميباشد.
مدت زمان گارانتي حداقل یک سال و خدمات پس از فروش ده سال ميباشد.
زمان تحویل كاال حداكثر 45روزه ميباشد ( .تبصره براي كاالهاي موردي )

 )7جمع کل قیمتهاي پیشنهادي (ريال) در پیش فاکتور بدون احتساب مالیات ارزش افزوده درتعيين برنده مالک عمل خواهد بود،

نام شرکت:

آدرس شرکت:

کد اقتصادی:

نام صاحبان امضا:

نام مدیرعامل:
امضا و مهر شرکت (نام و نام خانوادگی امضا کنندگان درج شود)

محل مهر و امضا مناقصهگر
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(پیوست شماره )103
شرايط اختصاصي (پاکت ((ب))):
•

مناقصهگر ميبايست براي هر رديف مناقصه يک پیش فاکتور بدون قیمت تکمیل نمايد.

•

کلیه صفحات اسناد ميبايست ممهور به مهر و امضا مناقصهگر باشد.

•

لیست تعداد اقالم مندرج در پیوست  107که تعداد آنها در ستون "تعداد مناقصه"" ،طبق لیست" اعالم گرديده
در پیوست  107به تفکیک رديف هاي مربوطه مشخص ميباشد.

•

در مورد کاالهايي که در لیست ممنوعیت واردات مي باشند ،فقط تولیدکنندگان داخلي مجاز به شرکت در
مناقصه خواهند بود.

•

مناقصهگران ميبايست بابت هر رديف از مناقصه پاکات (الف،ب  ،ج) تهیه و به صورت جداگانه در پاکت لفافه
قرار دهند ( .هر رديف مناقصه حکم واحد را دارد).

محل مهر و امضا مناقصهگر
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ردیف

شرح کاال

مشخصات فنی

واحد

تعداد

مبلغ تضمين (ریال)

1

*

*

*

*

*

2

*

*

*

*

*

3

*

*

*

*

*

4

چراغ اولتراویولت پرتابل

دستگاه

21

510,000,000

5

*

*

*

*

*

6

*

*

*

*

*

7

*

*

*

*

*

8

وارمر بيمار

داراي ترالي ،داراي  4المپ  30وات فيليپس ،با ریموت كنترل و قابليت برنامه ریزي زمان ،استراكچر تمام استيل یا الکترواستاتيک یا پليمري
گارانتي حداقل یک سال از زمان راه اندازي پروژه

وارمربا بالنکت داراي سيستم ایمني با استاندارد–IECقابليت تنظيم دماي سيستم –داراي كنترل پانل با قابليت نمایش وتنظيم پارامترهاي
دما،زمان ،هشدارها و-...داراي سيستم  -Quick warmبا امکان متصل كردن به تخت بيمار-داراي بالنکت قابل ضدعفوني وشستشو
دائمي(مصرفي نباشد)

دستگاه

11

463,000,000

مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي
9

*

*

*

*

*

10

*

*

*

*

*

11

*

*

*

*

*

12

*

*

*

*

*

13

*

*

*

*

*

14

*

*

*

*

*

15

*

*

*

*

*

16

*

*

*

*

*

17

*

*

*

*

*

18

*

*

*

*

*

19

آناالیزر تركيبات بدن

20

پالس اكسي متر

تکنولوژي  – BIA- (BCM( Body Composition monitoringمولتي فركانس ،قابليت مونيتورینگ  - TBWاندام به اندام ،محاسبه
 ECWو ،ICWسنجش آزمون در حالت ، Supineپرینتر ، Body water history، Dialysis mode ،برنامه آناليز ویژه همودیاليز با
life time lic ens e

دستگاه

1

540,000,000

توضيحات :با ترالي وكابلها والکترودها و متعلقات كامل و اعالم هزینه الکترود هاي مصرفي
گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي
قابليت ذخيره دیتا ،داراي  ،min: 2h Power back upقابل استفاده براي اطفال و بزرگسال ،داراي پروب دائمي ،حداقل ترند  24ساعته،
نمایش پليتسموگرافي ،قابليت اندازه گيري  ،HR,Spo2قابل استفاده بصورت پرتابل و روميزي
توضيحات :دستگاه با پایه ترالي چرخدار ارائه گردد.

دستگاه

45

500,000,000

مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي
21

*

*

*

*

*

22

*

*

*

*

*

23

*

*

*

*

*

24

*

*

*

*

*

25

*

*

*

*

*

26

*

*

*

*

*

27

*

*

*

*

*

28

*

*

*

*

*

29

*

*

*

*

*

30

*

*

*

*

*

31

*

*

*

*

*
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االیزا پروسسور فول اتوماتيک  4پليت با قابليت پيپتينگ ،انکوباسيون ،شيکر ،شست و شوي ،خوانش و چاپ نتایج به صورت تمام اتومات ،به همراه
كامپيوتر و پرینتر ،با تنوع  8نوع تست در هر  runكاري ،قابليت استفاده از انواع معرف هاي داخلي و خارجي ،ثبت برنامه هاي مختلف در حافظه،
32

االیزاپروسسور  4پليت

33

انکوباتور نوزادثابت

34

پریمتري

35

پکي متري

36

*

،سيستم پيپتينگ مجهز به سر سمپلر ،قابليت  shakingحين انکوباسيون ،داراي حداقل  2انکوباتور  37درجه ،داراي حداقل  4فيلتر
 ،405,450,490,630زمان خوانش براي هر پليت با یک طول موج زیر  30ثانيه ،بدون  ،carryoverقابليت تشخيص لخته و حجم برداشتي،

دستگاه

1

840,000,000

امکان استفاده از حداقل ریجينت  10الندا با تکرار پذیري  3درصد ،داراي قابليت ، continuous readتيپ هاي مصرفي پالستيکي باشد.
مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي
انکوباتور نوزاد ثابت داراي تایيدیه هاي معتبركيفيت،Servo control،داراي كنترل تنظيم رطوبت،كنترل دماي هوا درمحدوده  37-25و دماي
پوست درمحدوده  34-39با دقت  1/0درجه ،داراي محفظه دوجداره ،ارتفاع قابل تنظيم ،داراي محفظه ویژه كاست رادیولوژي ،داراي ترازوي نوزاد،
نویزداخلي  55دسيبل یا كمتر ،داراي آالرمهايHi/Low air temp،Hi/Low Skin Temp،Fan failure،Sensor failureوPower

دستگاه

22

800,000,000

.Failure
مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي
آناليز ميدان بينایي با الگوي آزمون 180درجه ،مجهز به تمامي ابزارهاي پيشرفته براي انجام پریمتري staticو ، kineticمجهز به صفحه
نمایش ،قابليت ذخيره سازي ،بازیابي و تحليل داده ها ،به همراه ميز برقي و پرینتر و كامپيوتر

دستگاه

1

600,000,000

مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي
پکي متري به همراه ميز مخصوص و پرینتر ،داراي ميکروپروسسور دیجيتالي با هماهنگي پروب اتوماتيک مخصوص پکي متري براي اندازه گيري
ضخامت قرنيه ،خروجي پرینتر براساس جغرافياي نقاط اندازه گيري شده ،داراي الگوهاي اندازه گيري مختلف ،دقت اندازه گيري  5/1ميکرون ،رنج
اندازه گيري بين  1/0الي  3/0سانتي متر ،قابليت نمایش نقطه اندازه گيري شده و متوسط اندازه ها

دستگاه

1

180,000,000

مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي.
*

*

*

*

باقابليت رنگ آميزي اتوماتيک و خشک كردن همزمان  50الم در ساعت ،جنس ظروف استنلس استيل ،تنظيم زمان توقف هولدر الم محتوي
37

دستگاه رنگ آميزي اتوماتيک الم
هماتولوژي

اسالیدها در هر یک از ظروف ،داراي سيستم اتوماتيک جهت پر و خالي كردن تانک شست و شو ،قابليت مکش و انتقال بخارات مواد به خارج از
محيط آزمایشگاه ،داراي صفحه نمایش و حافظه داخلي جهت ذخيره اطالعات ،قابليت استفاده از رنگ هاي موجود در بازار

دستگاه

1

780,000,000

قيمت رنگ هاي مصرفي اعالم گردد.
مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي
فيکوآنتریور پوستریور با مد ویتركتومي عميق به همراه اندوليزرشامل :پروب ویتركتومي خلفي  ،گيج 2 ، ،27عدد هندپيس پيزوالکتریک قابل
اتوكالو از جنس تيتانيوم  ،مجهز به  ، IOP controlصفحه نمایش لمسي با قابليت تنظيم مدهاي مختلف  ،تغيير پارامترهاي مربوط به قدرت

38

دستگاه فيکوویتركتومي عميق با اندوليزر

فيکو ،شدت مکش و سرعت برقراري جریان مایع ،مجهزبه سيستم ،anti surgeسنسور وكيوم و سنسور  ، Irrigationداراي قابليت تنظيم rise time
توسط جراح  ،و جایگذاري لنزتوسط پدال پایي ،تنظيم تعداد و طول هر پالس ،ثبت برنامه در حافظه IV pole ،موتورایزد،پدال پایي dual

دستگاه

1

1,920,000,000

linearداراي متعلقات نصب شامل انواع تيپ فيکو 45 ،30،15درجه،آچار تيپ ،اسليو،چمبر،پروب آنتریورویتركتومي،سيم بایپوالر ،ست سرم،شلنگ
سليکوني و4،.....ست مصرفي توضيحات قيمت ست ها و اقالم مصرفي اعالم گردد.
39

*

*

*

*

*

40

*

*

*

*

*

41

كرایو چشمي

دستگاه

1

180,000,000

42

یک دستگاه اكو كاردیوگرافي پرتایل

43

یک دستگاه اكو كاردیوگرافي ثابت

كرایو چشم شامل :كنسول ،ترالي ،كپسول N20 10ليتري ،پروب استاندارد رتين  ،فوت سویيچ ،مجهز به صفحه نمایش رنگي ،قابليت ارائه توان
خروجي تا 100وات
مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي
• دستگاه اكو كاردیوگرافي ثابت با صفحه نمایش  14اینچ به باال با قابليت تنظيم و چرخش ,داراي برنامه هاي تخصصي و پکيج هاي اندازه گيري.
قابليت نمایش قلب به صورت پيشرفته ,قابليت نمایش اتوماتيک ویوهاي مختلف قلب و اندازه گيري اتوماتيک كليه المان هاي مرتبط با آن ,ليست
تمامي نرم افزارهاي نصب شده روي دستگاه به همراه توضيحات الزم به تفکيک ذكر شود.
• دستگاه شامل یک دستگاه پرینتر رنگي و ترالي مخصوص خود و محل قرار گيري پروب ,دستگاه و پرینتر .به همراه تمامي ملزومات جنرال ,داراي
خروجي  DICOM3با ارائه كليه قابليت ها.
• قابليت نصب پروب قلبي  TEEو پروب جنين
• داراي باطري داخلي با توانایي حداقل  1ساعت زمان در حالت اسکن و قابليت افزودن باطري خارجي.

دستگاه

1

540,000,000

• تعهد تحویل پروب هاي  Back upدر زمان خرابي پروب هاي دستگاه الزامي بوده و مي بایست كتبا در پيش فاكتور قيد شود.
• مشخصات كامل پروب به همراه كمپاني و كشور سازنده مشخصا قيد گردد .الزاميست پروب ها ساخت كشور توليد كننده دستگاه یا كمپاني هاي
معتبر باشد .مارک هاي نامعتبر جهت پروب ها مورد پذیرش قرار نگرفته و عدم ارائه مشخصات كامل منجر به كسر امتياز مربوطه خواهد شد..
• الزم است سال توليد دستگاه به همراه مستندات كافي و مشخصات فني دستگاه و پروب ها هر یک به تفکيک ارائه گردد.
• دستگاه به همراه دو پروب قلبي بزرگسال و اطفال تحویل داده شود.
مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي
• دستگاه اكو كاردیوگرافي ثابت با صفحه نمایش  20اینچ به باال با قابليت تنظيم و چرخش ,داراي برنامه هاي تخصصي و پکيج هاي اندازه گيري.
قابليت نمایش قلب به صورت پيشرفته ,قابليت نمایش اتوماتيک ویوهاي مختلف قلب و اندازه گيري اتوماتيک كليه المان هاي مرتبط با آن ,ليست
تمامي نرم افزارهاي نصب شده روي دستگاه به همراه توضيحات الزم به تفکيک ذكر شود.
• دستگاه شامل یک دستگاه پرینتر رنگي و ترالي مخصوص خود و محل قرار گيري پروب ,دستگاه و پرینتر .به همراه تمامي ملزومات جنرال ,داراي
خروجي  DICOM3با ارائه كليه قابليت ها.
• قابليت نصب پروب قلبي  TEEو پروب جنين
• تعهد تحویل پروب هاي  Back upدر زمان خرابي پروب هاي دستگاه الزامي بوده و مي بایست كتبا در پيش فاكتور قيد شود.

دستگاه

1

1,200,000,000

• مشخصات كامل پروب به همراه كمپاني و كشور سازنده مشخصا قيد گردد .الزاميست پروب ها ساخت كشور توليد كننده دستگاه یا كمپاني هاي
معتبر باشد .مارک هاي نامعتبر جهت پروب ها مورد پذیرش قرار نگرفته و عدم ارائه مشخصات كامل منجر به كسر امتياز مربوطه خواهد شد..
• الزم است سال توليد دستگاه به همراه مستندات كافي و مشخصات فني دستگاه و پروب ها هر یک به تفکيک ارائه گردد.
• دستگاه به همراه دو پروب قلبي بزرگسال و اطفال تحویل داده شود.
• مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي
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44

*

*

*

*

*

45

*

*

*

*

*

سيستم سونوگرافي پرتابل كالر داپلر دیجيتال ,داراي صفحه نمایش حداقل  20اینچ با رزولوشن باال با قابليت تنظيم و چرخش ,با قابليت امکان
نصب انواع پروب مولتي فركانس ,خطي ,كانوكس ,واژینال .داراي قابليت تنظيم اتوماتيک تصاویر در مود  D2و تنظيم اتوماتيک كالر داپلر ,داراي
قابليت سونوگرافي D3و پکيج كامل جهت كاربردهاي , General, Breast, Pediatric, Small Parts, Thyroid, Urology
.G yn/O bs
داراي باطري داخلي با توانایي حداقل  1ساعت زمان در حالت اسکن و قابليت افزودن باطري خارجي.
ليست تمامي نرم افزارهاي نصب شده روي دستگاه و پکيج هاي اندازه گيري به همراه توضيحات الزم به تفکيک ذكر شود .دستگاه شامل یک
46

یک دستگاه سونوگرافي رنگي پرتابل دستگاه پرینتر رنگي و ترالي مخصوص خود و محل قرار گيري پروب ,دستگاه و پرینتر .به همراه تمامي ملزومات جنرال ,داراي خروجي DICOM3
به همراه پرینتر رنگي سونوگرافي

با ارائه كليه قابليت ها.

دستگاه

1

1,080,000,000

تعهد تحویل پروب هاي  Back upدر زمان خرابي پروب هاي دستگاه الزامي بوده و مي بایست كتبا در پيش فاكتور قيد شود.
مشخصات كامل پروب به همراه كمپاني و كشور سازنده مشخصا قيد گردد .الزاميست پروب ها ساخت كشور توليد كننده دستگاه یا كمپاني هاي
معتبر باشد .مارک هاي نامعتبر جهت پروب ها مورد پذیرش قرار نگرفته و عدم ارائه مشخصات كامل منجر به كسر امتياز مربوطه خواهد شد..
الزم است سال توليد دستگاه به همراه مستندات كافي و مشخصات فني دستگاه و پروب ها هر یک به تفکيک ارائه گردد.
دستگاه با سه عدد پروب خطي ,كانوكس و واژینال تحویل داده شود.
مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي دستگاه

سيستم سونوگرافي پرتابل كالر داپلر دیجيتال ,داراي صفحه نمایش حداقل  14اینچ با رزولوشن باال با قابليت تنظيم ,با قابليت امکان نصب انواع
پروب مولتي فركانس ,خطي ,كانوكس ,واژینال D3 ,واژینال .داراي قابليت تنظيم اتوماتيک تصاویر در مود  D2و تنظيم اتوماتيک كالر داپلر ,داراي
قابليت سونوگرافي  D3داراي پکيج كامل جهت كاربرد تخصصي در حوزه زنان ,General, Breast, Pediatric, Small Parts, Thyroid
.U rology , G yn/O bs
داراي باطري داخلي با توانایي حداقل  1ساعت زمان در حالت اسکن و قابليت افزودن باطري خارجي.
قابليت نمایش قلب جنين به صورت پيشرفته ,قابليت نمایش اتوماتيک ویوهاي مختلف قلب جنين توسط پروبD4و  D3و اندازه گيري اتوماتيک
یک دستگاه سونوگرافي كالر داپلر
47

كليه المان هاي مرتبط با آن ,قابليت نمایش اتوماتيک ویوهاي مختلف مغز جنين و اندازه گيري اتوماتيک كليه المان هاي مرتبط با آن .ليست

پرتابل

تمامي نرم افزارهاي نصب شده روي دستگاه به همراه توضيحات الزم به تفکيک ذكر شود .دستگاه شامل یک دستگاه پرینتر رنگي و ترالي

جهت بيمارستان  96تختخوابي هدایت

مخصوص خود و محل قرار گيري پروب ,دستگاه و پرینتر .به همراه تمامي ملزومات جنرال ,داراي خروجي  DICOM3با ارائه كليه قابليت ها.

دستگاه

1

1,020,000,000

تعهد تحویل پروب هاي  Back upدر زمان خرابي پروب هاي دستگاه الزامي بوده و مي بایست كتبا در پيش فاكتور قيد شود.
مشخصات كامل پروب به همراه كمپاني و كشور سازنده مشخصا قيد گردد .الزاميست پروب ها ساخت كشور توليد كننده دستگاه یا كمپاني هاي
معتبر باشد .مارک هاي نامعتبر جهت پروب ها مورد پذیرش قرار نگرفته و عدم ارائه مشخصات كامل منجر به كسر امتياز مربوطه خواهد شد..
الزم است سال توليد دستگاه به همراه مستندات كافي و مشخصات فني دستگاه و پروب ها هر یک به تفکيک ارائه گردد.
دستگاه با سه عدد پروب خطي (فركانس  15MHzبه باال براي پروب خطي) ,كانوكس و واژینال تحویل داده شود.
مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي
48

*

*

*

*

*

49

*

*

*

*

*

50

*

*

*

*

*

51

سيستم اره دریل ارتوپدي

52

*

*

53

ابزار جراحي ارتوپدي -آبادان

-

-1داراي سيستم پين اتچمنت باشد
-2هند پيس اتوكالو ایبل باشد
-3باتري شارژي با ظرفيت زماني باال

دستگاه

2

480,000,000

مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي
*
طبق

*

*

-

540,000,000

54

*

*

*

*

*

55

*

*

*

*

*

56

*

*

*

*

*

57

*

*

*

*

*

58

*

*

*

*

*

59

*

*

*

*

*

60

*

*

*

*

*

61

*

*

*

*

*

62

*

*

*

*

*

ليست

اسکرابر :با دو باطري 12ولت ژله اي -حداقل توان كاري  750وات  -تایم كاركرد با شارژ باطري  3ساعت -حداقل جنس و ظرفيت مخزن آب
اسکرابر
63

تميز و كثيف از پلي اورتان  40ليترآنتي باكتریال  -حداقل چرخش برس  180دور در دقيقه -حداقل فشار برس  25كيلوگرم بر سطح -حداقل
راندمان كارمفيد دستگاه  2000متر مربع در ساعت -چرخ هاي جلوو عقب با شفت و قالپاق فلزي با تایردو چرخ دور گرد-ترجيحاً  2موتوره آلماني

دستگاه

7
890,000,000

یا ایتاليا براي مکش و برس از نوع گيربکسي -ترجيحاً ميزان صداي دستگاه كمتر از  70دسيبل  2 -برس اضافه-
جاروبرقي آب و خاک

جاروبرقي آب و خاک :داراي حداقل  2موتور اروپایي – حداقل قدرت مکش خاک  550مترمکعب و قدرت مکش آب  2000تا  2500ميليمتر
آب – داراي صداي كم دستگاه –حداقل مخزن  50ليتر -سيم جمع كن قوي*داراي یکسال گارانتي و ده سال خدمات پشتيباني.

دستگاه

9

محل مهر و امضا مناقصهگر
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صندلي پشت كانتر

صندلي پشت كانتر :طراحي برمبناي اصول ارگونومي -استفاده از فوم سرد در نشمين -پایه پنج پرآبکاري شده با جاي پاي مناسب جهت استراحت
– داراي دسته -با قابليت چرخش  360درجه -جک تنظيم ارتفاع مرغوب با كورس  21سانتيمتر.

عدد

124

عدد

78

صندلي كنفرانس :طراحي برمبناي اصول ارگونومي -رویه تشک چرم نشمين مرغوب -استفاده از فوم سرد در نشمين -پایه پنج پر آبکاري شده با
صندلي كنفرانس

كرم -داراي پيچ تنظيم نيروي وارده بر قسمت تکيه گاه -داراي دو دسته آبکاري شده با كرم -جک تنظيم ارتفاع مرغوب با كورس  10سانتيمتر-
پارچه پشتي از جنس با قابليت تهویه.
صندلي گردان كارمندي :طراحي برمبناي اصول ارگونومي -رویه تشک چرم مرغوب -استفاده از فوم سرد در نشمين -پایه پنج پر آبکاري شده با

صندلي كارمندي

كرم -داراي پيچ تنظيم نيروي وارده بر قسمت تکيه گاه -داراي دو دسته آبکاري شده با كرم -جک تنظيم ارتفاع مرغوب با كورس  10سانتيمتر-

عدد

139

داراي مکانيزم MT2با قابليت تنظيم مجزا پشتي و نشمين و قفل شدن.
صندلي مدیریتي :طراحي برمبناي اصول ارگونومي -قابل تنظيم درحالت مختلف -داراي قوس هاي مختلف بر روي نشيمن و پشتي مطابق با
صندلي مدیریتي

اصول ارگونومي -داراي مکانيزم زانویي با امکان حركت مجزاي نشيمن و پشتي -داراي پشت سري براي استراحت گردن -رویه تشک چرم مرغوب-

عدد

8

داراي جک هاي گازي مرغوب -پایه داراي پنج پر آلومينيومي سبک و مقاوم
64

صندلي پایه ثابت چرم مشکي
صندلي پایه ثابت چرم كرم یا روشن

صندلي پایه ثابت دسته دار :طراحي برمبناي اصول ارگونومي -رویه تشک چرم مرغوب -استفاده از فوم سرد در نشمين و پشتي -پایه ثابت با ضربه

عدد

363

گير پالستيکي در زیر جهت جلوگيري از لغزش و سرخوردن -داراي دو دسته ساخته شده از پروفيل فوالدي آبکاري شده و با روكش پلي پروپلين.

عدد

15

مبل یکنفره ،دو نفره و سه نفره اداري :استفاده از روكش مرغوب با كيفيت دوخت باال -پشتي و نشمين ساخته شده از چوب روسي -تشک از جنس

عدد

2

مبل دو نفره

ابرسرد قالبي با نرمي و دانسيته مناسب -استفاده از تركيب فنر و ایاف ارتجاعي در ساخت مبل-استفاده از اتصاالت مناسب جهت نصب شبکه

عدد

2

مبل یک نفره

االستيک به استراكچر براي ماندگاري باال

عدد

31

عدد

135

مخصوص شيردهي
مبل سه نفره

2,060,000,000

صندلي تابوره آزمایشگاهي :طراحي برمبناي اصول ارگونومي -پشتي و نشمين مجزا ساخته شده از چوب مرغوب تقویت شده در قالب گرم با روكش
تابوره

چرم مرغوب با قابليت شستشو و مقاوم به مواد شيميایي -استفاده از فوم سرد در نشمين -پایه پنج پرآبکاري شده یا پوشيده شده با روكش
مناسب  -امکان استفاده از پشتي براي تکيه گاه دست-با قابليت چرخش  360درجه -جک تنظيم ارتفاع مرغوب با كورس  12سانتيمتر.
مبل ست  7نفره :مناسب فضاي اداري -رویه چرمي -داراي استراكچر فلزي آبکاري شده كروم -ظاهر شيک و آراسته -با تركيب چيدمان دو تا دو

مبل ست  7نفره اداري

نفره و سه تا تکنفره -قبل ازارئه بسته قيمت پيشنهادي جهت انتخاب نمونه صندلي ها با واحد فني هماهنگي بعمل آید -داراي بسته بندي مناسب

ست

1

جهت حمل و نقل وجلوگيري از آسيب دیدگي كاال.
ميز غذاخوري
65

پایه ميز از پروفيل استبل و رویه از شيشه

عدد

*

*

*

كپسول  10ليتري - CO2

بدنه ترجيحاً از جنس آلياژ آلومينيوم ساخته شده مطابق استاندارد  ISO7866-2012یا از جنس فوالد ساخته شده مطابق با استاندارد ایزو

دستگاه

5

 9809و ملي ایران -با قابليت شارژ مجدد -كپسول ها بایستي داراي شير و فلکه نو مطابق با استاندارد  BSو  DINمربوط به گاز مورد استفاده

دستگاه

17

كپسول  40ليتري - CO2

باشند -شير كپسول اكسيژن فاقد سوپاپ -داراي برچسب مشخصات فني یا نشانه گذاري مشخصات مطابق استاندارد ملي ایران به شماره 9425

دستگاه

6

كپسول  10ليتري اكسيژن

شامل نام گاز پرشده به زبان فارسي ،فرمول شيميایي و تاریخ ساخت بدنه كپسول ،نام شركت سازنده ،عالمت استاندارد ،ظرفيت آبي كپسول بر

دستگاه

32

كپسول  20ليتري اكسيژن

حسب ليتر ،تاریخ آزمون فشار با تعيين ماه و سال و مقدار فشار آزمون برحسب كيلوگرم كه بایستي به صورت خوانا و قابل رویت بر روي قسمت

دستگاه

69

دستگاه

48

دستگاه

7

دستگاه

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

عدد

105

*
كپسول  20ليتري - CO2

66

كپسول  40ليتري اكسيژن
كپسول  10ليتري - N2O
كپسول  N2O 20ليتري
67

*

فوقاني وجود داشته باشد -داراي درپوش محافظ -رنگ كپسول اكسيژن سفيد ،كپسول N2Oآبي و رنگ كپسول  CO2خاكستري مطابق استاندارد
 304ملي ایران باشد -كليه سيلندركپسول ها بدون گاز بایستي باشند -كليه كپسول ها بایستي نو و داراي ضربه گير حبابي یا توري مناسب
جهت ممانعت از رنگ پریدگي در حمل و نقل كاال به انبار و پروژه باشند.
*

68

*

69

*

*

70

*

*

71

*

*

نيمکت انتظار  4نفره

نيمکت فلزي طرح فرودگاهي– با نشيمن و پشتي یک تکه  CNCشده از ورق  2ميل داراي زوار دور استيل– زیر دستي و پایه استيل -داراي

72

8

تشک چرمي در قسمت تکيه گاه پشتي و نشمينگاه با قابليت تعویض --داراي بسته بندي مناسب جهت حمل و نقل و جلوگيري از آسيب دیدگي

*

410,000,000

641,000,000

نيمکت انتظار  3نفره

كاال -ترجيحا داراي پایه توپر قالبي و ریخته شده -حداقل داراي یکسال گارانتي پس از نصب و تجهيز و داراي  10سال پشتيباني

عدد

35

73

*

*

*

*

*

74

*

*

*

*

*

75

*

*

*

*

*

76

*

*

*

*

*

77

*

*

*

*

*

78

*

*

*

*

*

79

كمي لومينسانس

تمام اتوماتيک با قابليت انجام  90تست در ساعت با تنوع  18نوع تست در هردوركاري ،قابليت انجام تست اورژانسي و تست هایي با حجم كم سرم
(مانند نمونه نوزاد) ،محدوده حجم سرم  10تا  50الندا ،استفاده از تيپ وكاپ هاي یکبار مصرف ،به همراه پرینتر ،مجهز به صفحه نمایش
،LCDبدون  carryoverو  ، hook effectدستگاه توليد چين نباشد.
Tes ts : thyroid function , fertility hormones , tumor markers , cardiac , Infectious Dis eas e ,
maternal care , rheumatoi arthritis , anemia , critical care , bone markers , vitamin D , torch ,

دستگاه

یک

400,000,000

virology.

ليست مصرفي هاي دستگاه با قيمت كيت هاي مصرفي ارائه گردد.
مدت زمان گارانتي :حداقل  1سال از زمان نصب و راه اندازي

محل مهر و امضا مناقصهگر
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پیوست شماره 104
نموهن قرارداد خدمات حمل ،نصب ،راه اندا زی و اموزش کارربی کاال
الف :مشخصات کارفرما

 -1شركت :بازرگاني بين المللي تامين اجتماعي (سهاميخاص)

 -2نشاني :تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از خيابان ظفر ،خيابان شهيد بابک بهرامي،
شماره  36كد پستي1968644871 :

 -3شناسه ملي10102153178 :
-4تلفن 88783821-2 :دورنگار88873560 :

 -5شماره ثبت شركت172891 :
 -6كد اقتصادي411136971559 :
ب :مشخصات مجری

 -7نام شركت:

-8نشاني ،تلفن و دورنگار:

 -9شماره حساب شبا بانکي مجري:

 -11شماره ثبت شركت:
 -12كد اقتصادي:
ج :جزییات قرارداد

 -13مشخصات فني نصب مطابق با پيش فاكتور شماره ..................به پيوست و جزء الینفک قرارداد حاضر محسوب ميشود.

 -14موضوع قرارداد :انجام و ارائه خدمات نصب و راه اندازي و آموزش كاربري  .............و ارائه مفاصا حساب موضوع ماده  38قانون تامين اجتماعي جهت پروژه
 ..................مشخصات فني و اوصاف مذكور كه به پيوست و جزء الینفک این قرارداد مي باشد.
 -16تاریخ تنفيذ :تبادل نسخ

 -15تاریخ آغاز مدت قرارداد:

 -17مدت قرارداد:

د :مبلغ و نحوه پرداخت

 -18كل مبلغ قرارداد :بدون احتساب عوارض و ماليات ارزش افزوده ............. :ریال و به .....................................ميليون ریال ميباشد.
با احتساب ماليات ارزش افزوده  .............................................................ریال
 -19نحوه و شرایط پرداخت:
 .-19-1كارفرما طبق ضوابط سازمان امور مالياتي و با لحاظ جميع شرایط مذكور در این قرارداد ،صد در صد مبلغ قرارداد را پس از انجام كل خدمات موضوع قرارداد با ارائه
صورت وضعيت و صورتجلسه انجام كار ممهور به مهر مركز درماني محل نصب و سایر اسناد مالي الزم كه به تایيد كارفرما رسيده باشد و ارائه مفاصا حساب موضوع ماده 38
قانون تامين اجتماعي؛ به مجري پرداخت مينماید.
 -20محل اجراي تعهدات:
تبصره  :درصورتي كه محل انجام تعهد پس از اعالم كتبي كارفرما در داخل همان استان تغيير یافت  ،پيمانکار موظف است در محل اعالمي كارفرما كاالي موضوع قرارداد را
نصب و مستحق دریافت مبلغ اضافي نخواهد بود .
 -21بهره بردار  /بهره برداران :
 -22نماینده كارفرما :
 -23وجه التزام :وجه التزام تاخير مجري در حمل و تحویل كاال ،نصـب و راه اندازي و آموزش كاربري به ازاي گذشـت هر روز از پایان مدت قرارداد روزانه معادل 2
در هزار از مبلغ كاالي نصب نشده مي باشد.
کارفرما :شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

نام و نام خانوادگي:
سمت:
امضا:،
نام و نام خانوادگي:
سمت:
امضا

مجری:

نام و نام خانوادگي:
سمت :مدیرعامل
امضا

مهر

مهر

محل مهر و امضا مناقصهگر
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پیوست شماره 104
قرارداد خدمات حمل ،نصب ،راه اندا زی و اموزش کارربی کاال
)1

)2
)3
)4
)5
)6

)7
)8

)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15

)16

كل مبلغ در تمام مدت قرارداد ثابت و الیتغير است و كليه هزینههاي مربوطه جهت راه اندازي موضوع قرارداد اعم از حمل ،بارگيري ،بيمه،
تخليه ،هزینه صعوبت حمل در طبقات ،مونتاژ ،نصب ،تست و آموزش كاربري به بهره بردار و یا نماینده ي كارفرما كه در تعهد مجري ميباشد،
در مبلغ قرارداد ملحوظ و احتساب گردیده است.
عوارض و ماليات بر ارزش افزوده بر عهده كارفرما بوده كه بر اساس دستورالعملها و ضوابط سازمان امور مالياتي كشور در زمان صدور
صورتحساب محاسبه و به مبلغ قرارداد اضافه و پرداخت ميگردد.
كارفرما مخير است تا مبلغ قرارداد را تا سقف  %25درصد در صورت تغيير جزئيات موضوع قرارداد كاهش و یا افزایش دهد و مجري ملزم
به اجراي آن براساس قيمتهاي واحد و جزئيات و مشخصات فني قرارداد است.
تهيه غذا و تامين وسيله ایاب و ذهاب نيروي انساني مجري در پروژه به هزینه و در تعهد مجري مي باشد.
مجري متعهد است حداكثر هفت روز تقویميپس از تنفيذ قرارداد ،با اعزام كارشناسان فني خود به محل نصب دستگاه و تهيه نقشههاي
جانمایي ،ضمن نظارت بر جانمایي و كليه مراحل اجراي آن توسط پيمانکار منتخب كارفرما ،اقدام به تایيد مراحل انجامينماید.
مجري كليه تمهيدات الزمه را جهت پيشگيري از هرگونه حادثه اي لحاظ و كليه موارد ایمني را مطابق با دستورالعملهاي وزارت كار وسازمان
تامين اجتماعي ،در محل نصب در نظر گرفته و نسبت به هر گونه ادعایي توسط اشخاص حادثه دیده در كليه مراجع قانوني پاسخگو خواهد
بود .
مجري مسئول حفظ و نگهداري از ملزومات و كاالیي مي باشد كه از طریق كارفرما در اختيار او قرار مي گيرد.
مسئوليت هرگونه فعل یا ترک فعل مجري در انجام تعهداتش كه منجر به عدم امکان استفاده مطلوب بهره بردار از اقالم موضوع قرارداد گردد
بر عهده مجري بوده و در برابر هریک از كارفرما و یا بهره بردار مستقيما مسئول پاسخگویي ،رفع عيوب و نواقص و جبران كليه خسارات
ميباشد.
نظارت بر اجرا و تحویل كليه تعهدات مجري توسط كارفرما صورت ميگيرد ،بدیهي است نظارتي كه از طرف كارفرما به عمل مياید به هيچ
روي از ميزان مسووليت مجري نميكاهد.
ك ليــه تعهــدات موضــوع قــرارداد توســط مجــري بایــد بــه وســيله افــرادي متخصــص و مجــرب و آشــنا بــا مشخصــات موضــوع
قرارداد انجام پذیرد.
در صورتي كه استفاده از كاالي نصب شده نيازمند آموزشهاي خاص باشد ،مجري باید ضمن ارایه كاتولوگهاي مربوطه ،آموزش الزم را به
افراد معرفي شده از سوي كارفرما به هزینهي خود ارائه نماید.
معرفي محل تحویل ،نصب و راه اندازي و آموزش كاربري به مجري در تعهد كارفرما ميباشد.
مدت زمان اخذ مجوزهاي مربوطه جهت نصب و راه اندازي و بهره برداري از اقالم موضوع قرارداد كه مطابق با قوانين و مقررات جاري بر
عهده ي كارفرما و یا بهره بردار باشد و مانع اقدام مجري شود به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.
در صورت عدم اجراي بخشي از قرارداد ،كارفرما حق تجزیه قرارداد و فسخ آن نسبت به قسمت اجرا نشده و مطالبه ثمن و خسارات به نسبت
قسمت فسخ شده را دارد.
پرداخت هرگونه وجه توسط كارفرما به مجري مشروط به پرداخت كليه مبلغ قرارداد از سوي بهره بردار (سازمان تامين اجتماعي) به كارفرما
مي باشد و مجري با علم بر این شرط اقدام به انعقاد قرارداد حاضر نمود و با امضاي آن حق هرگونه اعتراض نسبت به موضوع پيش گفته را
از خود سلب و ساقط نمود.
در صورت عد م ایفاي بخشي از تعهدات مجري در موعد مقرر كارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد ،نسبت به تکميل تعهدات مجري بر مبناي
عرف و قيمت روز در زمان واگذاري توسط شخص ثالث و یا راساً اقدام نماید ،در صورت تحقق این امر مجري موظف است تفاوت قيمت آن
بخش از خدمات انجام نشده و ی ا هر بخش دیگر تکميل نشده از قرارداد را نسبت به قرارداد جدید ،به كارفرما پرداخت نماید كه در این
صورت كليه تضامين و سپردههاي مجري نزد كارفرما تا پایان كار بخشهاي تکميل نيافته باقي خواهد ماند.

محل مهر و امضا مناقصهگر

 Page 21 of 38تجدید مناقصه 01/02
)17

)18

)19
)20
)21

)22
)23

موارد فسخ قرارداد عبارتند از :الف) به تشخيص كارفرما ،انجام تعهدات مجري از ابتدا بنابر علل منتسب به مجري غير
قابل اجرا باشد ب) در صورت تاخير بيش از یک سوم مدت قرارداد در انجام تعهدات و ادامه تاخير .ج) توقف ،ورشکستگي
و انحالل شركت مجري .د) نقض تمام و یا قسمتي از مفاد قرارداد توسط مجري به تشخيص كارفرما .ه) واگذاري قرارداد به غير به صورت
كامل یا جزیي به هر نحو بدون اجازه كتبي كارفرما.
اقدام به مطالبه وجه التزام مسقط حق فسخ كارفرما نخواهد بود و در صورت فسخ قرارداد ،مجري مکلف است ضمن استرداد كليه وجوه
پرداختي عالوه بر سایر جرایم متعلقه نسبت به پرداخت  10درصد از كل مبلغ قرارداد به عنوان وجه التزام عدم ایفاي تعهدات قراردادي نيز
اقدام نماید.
كارفرما حق برداشت مطالبات خود اعم از وجه التزام و خسارات وارده را از محل تضامين سایر قراردادهاي مجري (تحت هر عنواني كه با
كارفرما منعقد گردیده است) یا سایر طرق حقوقي و اقدامات مقتضي قانوني به تشخيص خود دارد.
هرگونه تأخير در ایفاي تعهدات كه ناشي از فورس ماژور (طبق تعریف ماده  43موافقتنامه ،شرایط عموميپيمانها و مقررات سازمان برنامه و
بودجه جمهوري اسالميایران) باشد ،تخلف طرف مربوطه از اجراي مفاد قرارداد محسوب نميشود
كليه موارد اختالفي ناشي از این قرارداد بدواً از طریق مذاكره حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفين ،طبق قوانين جمهوري
اسالمي ایران به دادگاه ذي صالح ارجاع داده خواهد شد ،.طرفين توافق نمودند شرط مقدماتي راجع به تالش دوستانه و مستقيم طرفين
جهت فيصله اختالف ،مانع مراجعه مستقيم یا فوري هيچيک از طرفين به مراجع قضایي ذیصالح نخواهد بود
از لحاظ اجراي مفاد قرارداد ،كليه اخطارها و مکاتباتي كه به نشانيهاي مذكور در این قرارداد ارسال گردد ،ابالغ قانوني تلقي ميشود.
این قرارداد در  23بند در صفحه اول و  23بند در شرایط عموميصفحه دوم به انضمام یک پيوست در سه نسخه به امضاي طرفين رسيد.كه
كليه نسخ امضاء شده متساویا معتبر و در حکم واحد مي باشد.از دونسخه قرارداد یک نسخه به مجري و نسخه دیگر نزد كارفرما باقي خواهد
ماند.
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فرم تاییدیه و صورتجلسه نصب ،راه اندازي ،آموزش و تحویل به پروژه

نام پروژه:
نام شركت نمایندگي و خدمات دهنده:
بدینوسيله تایيد ميشود تعداد  ( .....................دستگاه  /عدد ) .......................................................................................................
برند  ............................................................مدل  ........................................به شماره سریال ...............................................................
و مشخصات فني مربوطه ،متعلقات به تعداد  .............ردیف طبق ليست پيوست در تاریخ ..................................................
در محل پروژه نصب و تحویل گردید.ضمناً دوره گارانتي به مدت  ................................و دوره خدمات پس از فروش (دوره
تضمين) به مدت  ........................از تاریخ فوق الذكر آغاز ميگردد.
نام تحویل دهنده:
مهر شركت:

نام و امضاء تحویل گيرنده:
مهر بهره بردار:

*ضميمه نمودن ليست متعلقات دستگاه ضروري مي باشد .
نظریه بهره بردار:
حضور به موقع كارشناسان فني نصب در محل پروژه
تحویل كامل متعلقات جانبي و نصب و راه اندازي دستگاه
نحوه برخورد كارشناسان فني
نحوه آموزش كاربري دستگاه

بله
بله
مطلوب
مطلوب

خير
خير
نامطلوب
نامطلوب

بهره بردار گرامي:
خواهشمند است با پيشنهادات خود مدیریت شركت را در جهت رسيدن به بهبود كيفيت خدمات یاري نمایيد .

امضاء بهره بردار:
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پیوست ( 105پیشنويس قرارداد خريد تجهیزات پزشکي)

ماده - 1طرفین قرارداد:
خریدار« :شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی» (سهامیخاص) ثبت شده بشماره  172891در اداره ثبت شركتها و
موسسات غير تجاري تهران و داراي شناسه ملی  10102153178و كد اقتصادي شماره  411136971559به نشانی :تهران،
خيابان وليعصر ،باالتر از ظفر ،خيابان بابک بهرامی ،پالک  36كد پستی 1968644871 :با امضاي آقاي معصوميان به عنوان
مدیر عامل وآقاي سيد زاده یزدي به عنوان رئيس هيئت مدیره و در صورت غياب رئيس هيئت مدیره ،یک نفر از اعضاي هيئت
مدیره دارنـدگان حق امضـاي مجـاز (متفقاً ،همراه با مهر شركت).
فروشنده............. :ثبت شده  ........اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران و داراي شناسه ملی شماره  .........و كد
اقتصادي شماره  ...........نشانی ،تلفن و دورنگار........ :
با امضاي  .........به عنوان مدیر عامل و عضو هيئت مدیره یا  ........به عنوان رئيس هيئت مدیره دارنده حق امضاي مجاز

ماده  -2موضوع قرارداد:
این قرارداد بر اساس مناقصه ...و مصوبه كميسيون معامالت خریدار به شماره  .........بدین صورت منعقد گردید .خرید .........
جهت  .........موضوع پيش فاكتور شماره  .........تاریخ  .........صادره توسط فروشنده به خریدار با مشخصات فنی و اوصاف مذكور
در پيش فاكتور كه جزء الینفک این قرارداد می باشد.
 -2-1دوره گارانتی اقالم موضوع قرارداد به مدت ( .........طبق شرایط پيش فاكتور فوق الذكر) از تاریخ نصب ،راه اندازي و بهره
برداري كاال میباشد و تضمين خدمات پس از فروش به مدت  .........از تاریخ پایان دوره گارانتی مطابق با ضوابط اداره كل
تجهيزات پزشکی سازمان غذا و دارو جزء موضوع قرارداد حاضر میباشد.
 -2-2در صورت تعارض بين شرایط پيش فاكتور و كليه مکاتبات فی مابين با مفاد قرارداد ،اولویت و اصالت با قرارداد میباشد.

ماده  - 3مبلغ قرارداد:

كل مبلغ این قرارداد بدون احتساب عوارض و ماليات ارزش افزوده متعلقه نسبت به كل اقالم موضوع قرارداد ،جمعاً  .........ریال
( ).........تعيين گردید.
 -3-1مبلغ قرارداد ثابت و غير قابل تعدیل بوده و با لحاظ شـرایط مندر در مناقصـه محاسـبه و به شـر يیل از سـوي خریدار
قابل پرداخت اســت عوارض و ماليات ارزش افزوده بر عهده خریدار بوده كه بر اســاس دســتورالعملها و ضــوابط ســازمان امور
مالياتی كشور در زمان صدور فاكتور فروش محاسبه و به مبلغ قرارداد اضافه و پرداخت میگردد.
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 -3-2مبلغ موضوع قرارداد با لحاظ سایر هزینهها ي متعلقه همچون هزینه انبارداري ،بيمه و امثال آن تعيين گردیده است و لذا
عالوه بر مراتب مذكور هزینه خدمات دوره گارانتی و بطور كلی هزینههاي مترتب بر فروشنده براي اجراي تعهداتش مبناي
تعيين قيمت مقطوع مذكور قرار گرفته است.
- 3-3خریدار بدواً با دریافت فاكتور رسمی مطابق ضوابط سازمان امور مالياتی (حاوي قيمت ،ليست و تعداد كاالها ،شماره سریال و كد
تجهيزات) و بر اساس قيمتها ي تعيينی و به نسبت كاالي تحویلی (در صورت تحویل یکجا ،فاكتور كلی ،پس از تحویل كل بار باید صادر
گردد) و با لحاظ جميع شرایط مذكور در این قرارداد به شر يیل نسبت به پرداخت مبالغ قرارداد اقدام مینماید:
 25 -3-3-1درصد مبلغ قرارداد پس از دریافت ضمانتنامه بانک ی معتبر و مورد قبول خریدار از فروشنده ،به عنوان پيش پرداخت پس از
پرداخت وجه از سوي بهره بردار (سازمان تامين اجتماعی) به فروشنده پرداخت می گردد .در صورت انصراف فروشنده از دریافت پيش
پرداخت مبلغ موضوع این بند به بند " "3-3-2اضافه ميگردد.
 65 -3-3-2درصد مبلغ قرارداد ،پس از تحویل قطعی كاالهاي موضوع قرارداد در مقابل صورتحساب و اسناد و صورتجلسه مبنی بر تحویل
و تایيد كمی و كيفی موضوع قرارداد از سوي خریدار و پس از پرداخت وجه از سوي بهره بردار (سازمان تامين اجتماعی) به فروشنده قابل
پرداخت می باشد.
 -3-3-3با توجه به ارائه خدمات حمل ،نصب ،راهاندازي و آموزش كاربري كاالي موضوع قراردادحاضر و سایر تعهدات توسط فروشنده كه
شرایط و مبلغ آن طی قرارداد مستقلی تعيين می گردد و با عنایت به وحدت مطلوب بودن كليه تعهدات هر دو قرارداد "خرید كاال" و "ارائه
خدمات" به منظور تضمين خدمات مذكور ،الباقی مبلغ قرارداد حاضر تحت عنوان سپرده حسن اجراي قرارداد،پس از انجام تعهدات قرارداد
مستقل "ارائه خدمات" و ارائه تایيدیه كمی و كيفی آنها توسط خریدار ،و ارائه مفاصا حساب موضوع ماده  38قانون تامين اجتماعی ،به
فروشنده پرداخت میگردد.
 -3-4موضوع و مبلغ این قرارداد تا سقف  %25مبلغ قرارداد از سوي خریدار قابل كاهش و افزایش است كه پس از اعالم كتبی از سوي
خریدار ،فروشنده ملزم به اجراي آن بر اساس قيمتهاي واحد و جزئيات و مشخصات فنی قرارداد میباشد.
 -3-5شماره حساب  .........بانک  .........شعبه ......... .........بنام شركت فروشنده جهت پرداخت مبلغ قرارداد تعيين گردید.

ماده  -4مدت قرارداد :
مـدت این قرارداد  .........روز تقویمیمیباشد و از تـاریخ دریافت پيش پرداخت توسط فروشنده در ازاي ارائه ضمانتنامه بانکی موضوع بند
 6-2-1آغاز میگردد.
تبصره : 1فروشنده می بایست ظرف مدت یک هفته از تاریخ تبادل نسخ قرارداد طرفين ( فرم تبادل ) نسبت به درخواست كتبی دریافت
پيش پرداخت اقدام نماید.
تبصره  :2درصورت عدم اعالم فروشنده مبنی بر دریافت پيش پرداخت  ،مدت قرارداد از تاریخ تبادل نسخ قرارداد طرفين( فرم تبادل ) آغاز
می گردد.
تبصره :3فروشنده می بایست ظرف مدت  10روز كاري از تاریخ درخواست كتبی دریافت پيش پرداخت  ،نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی
اقدام نماید.
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مح
ماده  -5ل و شرایطتحویل:
محل تحویل كاالي موضوع قرارداد ،محلی كه خریدار اعالم می نماید خواهد بود و صرفاً با تنظيم فرم تحویل و خریدار و تنظيم صورتجلسه
با امضاء نمایندگان وي تحویل موضوع قرارداد صورت پذیرفته است.

ماده  –6تعهدات فروشنده:
با لحاظ جميع شروط مذكور در اسناد مناقصه ،این تعهدات عبارتند از:
 )6-1تحویل كاال در مدت مندر در ماده  4قرارداد حاضر ،مطابق شروط قراردادي و با اوصاف كمیو كيفی مندر و مورد توافق( .عدم
تحویل بخشی از كاالها ،عدم رفع عيب یا تعویض كاالهاي معيوب به تشخيص خریدار ظرف مدت  10روز و به هزینه فروشنده ،همگی
عدم اجراي تعهد توسط فروشنده محسوب میشود).
 ) 6-2ارائه تضامين معتبر توسط فروشنده به يینفعی خریدار به شر يیل ،شرط نفوي و اعتبار قرارداد حاضر می باشد:
 )6-2-1ضمانتنامه بانـکی معادل پيـش پرداخت دریافتـی فروشنده معادل  %25به مـبلغ ( .............ضمانتنامه پيش پرداخت)
 )6-2-2ضمانتنامه بانکی معادل ده درصد ارزش مبلغ كل قرارداد به مبلغ ...........ریال حين تبادل قرارداد (ضمانتنامه حسن انجام
تعهدات)
 )6-2-3ضمانتنامه بانـکی معادل ده درصد ارزش مبلغ كل قرارداد به مبلغ  .............ریال (ضمانتنامه دوره گارانتی و مفاصا حساب)
(در صورت درخواست كتبی فروشنده مبنی بر اینکه به جاي تودیع ضمانتنامه گارانتی ،ضمانتنامه حسن انجام تعهدات تا پایان دوره
گارانتی تمدید گردد ،در صورت تایيد مدیر مالی و خریدار ،ارائه ضمانتنامه گارانتی لزومینخواهد داشت ).در واقع ضمانتنامه حسن
انجام تعهدات جایگزین ضمانتنامه گارانتی میگردد.
 ) 6-3دوره گارانتی هر یک از اقالم تحویلی  ........از تاریخ نصب ،راه اندازي و بهره برداري میباشد .كاليبراسيون و تضمين عملکرد اقالم
تحویلی نيز بر عهده فروشنده بوده و در صورتيکه ظرف مدت  10روز از اعالم كتبی خریدار یا بهره بردار به تعهدات موضوع این بند عمل
ننماید ،متعهد به پرداخت وجه التزام روزانه مبلغ  1،000،000ریال میگردد كه تا زمان رفع عيب و نقص محاسبه میشود .همچنين خریدار
می تواند راساً و به نحو مقتضی رفع نقص و اشکال نموده و هزینه آن را به همراه وجه التزام تاخير روزانه ،محاسبه و از فروشنده وصول
نماید .در صورت عدم انجام تعهدات ،ضمانتنامه حسن انجام تعهدات ضبط و تمام مبلغ آن به عنوان وجه التزام قابل وصول میباشد.
بدیهی است در صورت وجود و ورود خسارتی بيش از مبالغ ضمانتنامههاي بانکی ،خریدار حق مطالبه آن خسارات را نيز از فروشنده دارد.
تبصره  : 4گارانتی عبارت است از تعویض دستگاه و یا قطعات دستگاه بدون اخذ هيچگونه وجهی اعم از هزینه قطعات تعویضی ،اجرت،
هزینه حمل و نقل و ایاب و يهاب و سایر هزینهها(.در صورتی كه اشکال دستگاه برطرف نگردد باید نسبت به تعویض دستگاه اقدام شود).
 )6-3-1فروشنده تضمين می نماید براساس قيمت نهایی تایيد شده (اداره كل تجهيزات پزشکی) نسبت به تامين قطعات یدكی در مدت
زمان خدمات پس از فروش اقدام نماید.
)6-3-2فروشنده تضمين مینماید كليه قطعات یدكی و ملحقات دستگاه ساخت كمپانی سازنده و اورجينال بوده و در طول خدمات پس از
فروش از اقالم جایگزین یا متفرقه كه مورد تایيد كمپانی سازنده نمیباشد استفاده نخواهد كرد.
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)6-3-3فروشنده متعهد گردید عيب یابی و تعمير دستگاههاي موضوع قرارداد را در طول مدت گارانتی و خدمات پس از فروش
در اسرع وقت و حداقل زمان و هزینه ممکن انجام دهد به نحوي كه حداكثر ظرف  2روز پس از اعالم خرابی دستگاه نسبت به
رفع عيوب و یا تعویض آن اقدام نماید.
 ) 6-4مدت زمان تعهد فروشنده به ارائه خدمات پس از فروش ده سال از زمان پایان دوره گارانتی میباشد و فروشنده در تهيه لوازم و
قطعات مورد نياز به هزینه خریدار مطابق با تعرفه اداره كل تجهيزات پزشکی عمل خواهد نمود.
 ) 6-5اسناد مربوط به هر یک از اقالم قراردادي نيز جزء آنها محسوب و باید هم زمان با تحویل كاالي موضوع قرارداد تحویل شود.
 )6-6این قرارداد كالً و جزئا ،به هيچ یک از صور قانونی حتی به صورت نمایندگی یا اعطاي وكالت قابل واگذاري به غير نيست.
 ) 6-7مسئوليت تمام كاالها تا زمان تحویل به خریدار ،از هر حيث (اعم از حوادث ،خسارات و غيره) با هزینه فروشنده و بر عهده فروشنده
می باشد و فروشنده موظف به رعایت كليه قوانين ،مقررات ،استاندارد ها و ضوابط مربوط به انجام تعهدات موضوع قرارداد میباشد .بدیهی
است هرگونه فعل یا ترک فعل فروشنده در انجام تعهداتش كه منجر به عدم امکان استفاده مطلوب بهره بردار از اقالم موضوع قرارداد
گردد مسئوليت آن تماماً بر عهده فروشنده بوده و فروشنده به استناد قرارداد حاضر در برابر هریک از خریدار و یا بهره بردار مستقيما مسئول
پاسخگویی ،رفع عيوب و نواقص و جبران كليه خسارات میباشد.
 ) 6-8فروشنده با امضاي قرارداد حاضر اقرار و تصریح نمود در خصوص مواردي از قبيل مشخصات كاالي مورد معامله و مقتضيات محل
تحویل كاال اطالع كامل داشته و در اجراي قرارداد نمیتواند به عذر عدم اطالع استناد نماید.
)6-9فروشنده تضمين مینماید نسبت به انجام تغيير ،تعدیل ،تصحيح و اجراي برنامههاي به روز رسانی ،یا ارتقاي سخت افزاري و نرم
افزاري دستگاه مطابق با برنامه كمپانی سازنده در طول مدت گارانتی و خدمات پس از فروش اقدام نموده و توصيههاي الزم جهت بهبود
عملکرد ،ایمنی ،آموزش و تهيه قطعات یدكی و لوازم جانبی مورد نياز خریدار اعالم نماید تا دستگاه با حداكثر توانایی خود قابل بهره برداري
در مدت زمان عمر مفيد خود باشد.
)6-10فروشنده تامين و یا دپوي لوازم و قطعات یدكی و مصرفی و یا نرم افزارهاي مورد نياز را به ميزان كافی و با كيفيت مورد تایيد
خریدار ،طی دوره گارانتی و خدمات پس از فروش تعهد و تضمين می نماید به نحوي كه در صورت نياز به تعویض و جایگزینی لوازم،
قطعات یدكی و یا نصب نرم افزارهاي مربوطه حداكثر ظرف  1هفته نسبت به تحویل و جایگزینی آن اقدام نمایند.
) 6-11مسئوليت نظارت در اجراي تعهداتی كه فروشنده طبق مفاد این قرادا و اسناد و مدارک پيوست آن تقبل نموده است به عهده خریدار
و یا نماینده وي (كه صالحيت آن مورد تایيد باالترین مقام خریدار است) میباشد و فروشنده موظف است كارها را بر طبق قرارداد و اصول
فنی و همچنين بر طبق دستورها و تعليماتی كه خریدار و یا نماینده او در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پيوست قرادا و استاندارد حرفه
اي معمول میدارد ،اجرا نماید.
 -6-12فروشنده نمی تواند در مقابل خریدار به ایراداتی كه مربوط به هرگونه روابط حقوقی ،قراردادي و ...خود با سایر شركتها میباشد
استناد نماید ،لذا طر هرگونه ادعا در این زمينه از جانب فروشنده غير قابل استماع میباشد.
 -6-13در صورت خواب دستگاه به علت ایراد فنی در مدت زمان گارانت ی  ،شركت تأمين كننده می بایست به ميزان دو برابر مدت خواب
دستگاه به گارانتی دستگاه اضافه نماید.
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ماده  -7تعهدات خريدا ر:
با لحاظ جميع شروط مذكور در اسناد مناقصه این تعهدات عبارتند از:
 )7-1پرداخت قيمت قراردادي مطابق شروط مذكور در وعدههاي معين شده.
 )7-2معرفی محل تحویل به فروشنده.
) 7-3استرداد تضامين دریافتی از فروشنده در موعد مشخص شده .این استرداد در صورت عدم وقوع سبب ضبط تضامين ،بدین صورت
محقق میگردد:
 )7-3-1ضمانتنامه پيش پرداخت پس از تحویل كليه اقالم موضوع قرارداد و تایيد كمی و كيفی خریدار مسترد می گردد.
 )7-3-2ضمانتنامه حسن انجام تعهدات ،پس از تحویل در موعد مقرر ،نصب و آموزش كاربري بدون تاخير اقالم موضوع قرارداد و تایيد
كمیو كيفی توسط خریدار و تودیع ضمانتنامه گارانتی موضوع بند  6-2-3از ماده  6قرارداد به فروشنده مسترد میگردد.
 )7-3-3ضمانتنامه دوره گارانتی پس از اتمام دوره گارانتی و ارائه تایيدیه خریدار مبنی بر انجام خدمات گارانتی توسط فروشنده و مفاصا
حساب موضوع ماده  38قانون تامين اجتماعی و اجراي كليه تعهدات توسط فروشنده مسترد میگردد.
 )7-4همکاري در زمينه اجراي تعهدات فروشنده در تحویل اقالم موضوع قرارداد.
 )7-5اخذ مجوز كميسيون ماده  20وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و حسب نوع كاالي موضوع قرارداد سایر مجوزهاي مربوطه
كه مطابق قوانين و مقررات جاري جهت خرید ،نصب و راه اندازي و بهره برداري از كاالي موضوع قرارداد الزم است چنانچه مطابق با
قوانين مزبور بر عهده خریدار یا بهره بردار باشد .مدت زمان مورد نياز جهت اخذ مجوز ،به مدت قرارداد اضافه میگردد.

ماده  -8تضامین اتخير يا عدم اجرای تعهدات:
 ) 8-1تاخير در انجام تعهد:
 -8-1-1تاخير فروشنده در تحویل هر یک از اقالم قراردادي یا تمام آنها در موعد مشخص شده ،باعث ایجاد وجه التزام روزانه معادل دو
( ) 2در هزار مبلغ كاالي تحویل نشده بر عهده فروشنده و به نفع خریدار می گردد.
خسارات مذكور تا زمان اجراي تعهد محاسبه و همراه با اجراي اصل تعهد توسط فروشنده ،الزم التادیه میباشد و خریدار حق دارد از محل
مانده ثمن معامله ،مبلغ وجه التزام را كسر یا از هر یک از تضامين فروشنده نزد خریدار وصول نماید.
 -8-1-2تحویل كاال با عيوب و نواقصی از قبيل نقص كمی ،كيفی ،فاقد استاندارد ،تحویل كاالي غير مطابق ،فاقد اوصاف مشروط ،عدم
ارائه اسناد الزم و مربوطه به هر كاال همگی در حکم عدم تحویل میباشد .عدم رفع عيب و عدم ارائه خدمات در دوره گارانتی كه باعث
عدم امکان استفاده از كاالي تحویلی گردد نيز مشمول وجه التزام روزانه مذكور میشود.
 ) 8-2عدم انجام تعهد:
 8-2-1چنانچه به تشخيص خریدار ،عدم انجام تعهدات فروشنده مشمول حاالت مذكور در بند  8-1نباشد و از ابتدا بنابر علل منتسب به
فروشنده غير قابل اجرا تشخيص داده شود ،خریدار حق فسخ یکجانبه قرارداد و مطالبه وجوه پرداختی و وجه التزام معادل  10درصد ارزش
كل قرارداد از فروشنده را خواهد داشت.
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تبصره  : 5در صورت عدم اجراي بخشی از قرارداد ،خریدار حق تجزیه قرارداد و فسخ آن نسبت به قسمت اجرا نشده و مطالبه
ثمن و خسارات به نسبت قسمت فسخ شده را دارد.
تبصره  : 6خریدار حق برداشت و مطالبه خسارت و مطالبات خود را از محل تضامين این قرارداد و یا سایر قراردادهاي فروشنده و مطالبات
از شركت بازرگانی را بابت هر قراردادي ( تحت هر عنوانی كه با خریدار منعقد گردیده است ) یا سایر طرق حقوقی و وسایل مقتضی قانونی
به تشخيص خود دارد.

ماده  -9موارد فسخ قرارداد:
در موارد يیل خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت:
 -9-1در صورت تاخير بيش از یک سوم مدت قرارداد در انجام تعهدات و ادامه تاخير ،خریدار می تواند نسبت به فسخ قرارداد بصورت
یکجانبه اقدام نماید.
 -9-2در صورت عدم پيگير موضوع قرارداد از سوي خریدار به مدت یک ماه.
 -9-3توقف ،ورشکستگی و انحالل شركت فروشنده.
تبصره :7در صورت انحالل یا ورشکسته شدن شركت ضمن ضبط ضمانتنامه حسن انجام كار ،قرارداد به طور یک طرفه فسخ ميگردد و
فروشنده حق هيچگونه اعتراضی ندارد و در صورت ورود خسارت ،خریدار میتواند خسارت وارده برا برابر نظر كارشناس يیصال از فروشنده
دریافت كند.
 -9-4نقض تمام و یا قسمتی از مفاد قرارداد توسط فروشنده به تشخيص خریدار
 -9-5واگذاري تمام و یا بخشی از موضوع قرارداد به غير.
 -9-6احراز هر یک از موارد مندر در بند  12-2و  12-4و  12-5قرارداد حاضر.
-9-7در صورت اثبات جعلی بودن مدارک ارسال شده در هر مرحله توسط فروشنده ،قرارداد به صورت یک طرفه از سوي خریدار فسخ و
تضامين مربوطه اعم از تضمين شركت در مناقصه ،تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار به نفع خریدار ضبط میگردد.
 -9-8در صورتی كه فروشنده به نحوي از عهده انجام تعهدات براساس مفاد قرارداد برنياید و یا بازدهی كمیو كيفی موارد مورد توافق در
قرارداد به نحو مطلوب نباشد ،خریدار مجاز است پس از ابالغ اخطار كتبی ،در صورت عدم تغيير رویه از سوي فروشنده نسبت به فسخ
قرارداد به صورت یکجانبه اقدام و تضمين انجام تعهدات فروشنده را ضبط نماید.
تبصره  :8اعمال حق فسخ توسط خریدار صرفاً با ارسال یک نامه اداري بدون نياز به تشریفات قضایی و اداري یا با ارسال اظهارنامه
قضایی به نشانی فروشنده مندر در این قرارداد انجام میپذیرد .بدیهی است از تاریخ اعمال فسخ ،فروشنده موظف به رعایت آثار حقوقی
فسخ و پرداخت تمامیحقوق و مطالبات خریدار مندر در این قرارداد در یک مرحله و بالفاصله پس از اعالم فسخ میباشد.
تبصره  : 9اقدام به مطالبه وجه التزام و تاخير در انجام تعهد مسقط حق فسخ خریدار نخواهد بود .در صورت فسخ قرارداد ،فروشنده مکلف
به استرداد كليه وجوه پرداختی عالوه بر خسارات قراردادي و قانونی در یک مرحله بالفاصله پس از اعالم فسخ می باشد.
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ماده -10فورس ماژور:
در صورت بروز شرایط فورس ماژور نظير زلزله ،سيل ،جنگ و امثالهم ،تعهدات ایفاء نشده طرفين به حالت تعليق در میآید و مشمول
خسارات نمی گردد ،ليکن چنانچه مدت فورس ماژور بنا به تشخيص خریدار ،موجبات زیان براي وي را ایجاد نماید ،خریدار راساً حق فسخ
این قرارداد را خواهد داشت .همچنين تاخير ناشی از شرایط فورس ماژور مشمول خسارات تاخير نمیگردد .فروشنده موظف است بالفاصله
پس از تحقق فورس ماژور ،موضوع را با ارائه اسناد مثبته به خریدار اعالم نماید.
تبصره  : 10بررسی ادعاي فروشنده مبنی بر تحقق فورس ماژور و احراز آن بر عهده كميته اي متشکل از مدیران دفتر حقوقی ،واحد
بازرگانی و امور مالی خریدار میباشد و نظر این كميته براي فروشنده الزم االتباع است.
موارد زیر جز مصادیق فورس ماژور محسوب نمیگردد:
الف ) افزایش قيمت كاال یا سطح دستمزدها -تورم – تغيير نرخ برابري ارزها و مواردي از این قبيل
ب ) تحریمهاي كشورهاي ثالث
) اپيدمیكرونا

ماده  -11مرجع حل اختالف:
كليه اختالفات ناشی و مربوط به قرارداد (از جمله در خصوص انعقاد ،اعتبار ،فسخ ،بطالن ،تفسير و اجراي قرارداد) ،چه در حين اجرا یا پس
از خاتمه آن به هر نحو و دليل ،چنانچه از طریق مذاكره مستقيم و دوستانه ميان طرفين حل و فصل نگردد ،از طریق مراجع قضایی
يیصال حل و فصل می گردد .طرفين توافق نمودند شرط مقدماتی راجع به تالش دوستانه و مستقيم طرفين جهت فيصله اختالف ،مانع
مراجعه مستقيم یا فوري هيچيک از طرفين به مراجع قضایی يیصال نخواهد بود.

ماده  -12ساری شروط:
 -12-1این قرارداد تابع جميع قوانين جمهوري اسالمی ایران بوده و در تهران منعقد گردید .طرفين با علم به مقررات داخلی ،ارزي و
نوسانات ارزي و گمركی ،واردات كاال و نيز شرایط بين المللی ،تحریمها و مسائل آن عقد حاضر را منعقد نموده و آن را الزم االجرا میدانند
و جز در موارد مصر در آن ،حق فسخ آن را ندارند و به جز خيارات مصر و خيار تدليس ،كافه خيارات از جمله غبن (به هر درجه كه
باشد) از طرفين سلب و ساقط گردید.
پيش فاكتور شماره  .............تاریخ  .............اسناد مناقصه ،كتابچه حاوي مقررات و ضوابط منتشره توسط اداره كل تجهيزات پزشکی
سازمان غذا و دارو (كه شرایط آن به اطالع دو طرف رسيده) ،روزنامه رسمیحاوي نام صاحبان امضاي مجاز شركتهاي دو طرف قرارداد به
عنوان پيوستهاي این قرارداد تعيين و مورد توافق قرار گرفت.
 -12-2فروشنده تاكيد می نماید كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب  1337/10/22نمی باشد و
متعهد است كه تا پایان قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در این قانون را در اجراي قرارداد سهيم و يینفع نکند .در صورتيکه احراز
شو د فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یا بر خالف تعهد فوق الذكر رفتار كند خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ ،تضمينات
فروشنده را ضبط و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از دارایی فروشنده استيفاء كند.
محل مهر و امضا مناقصهگر
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 -12-3كليه كسورات قانونی در صورت تعلق و یا اعالم مراجع قانونی بر عهده فروشنده میباشد.
 -12-4مفاد قرارداد و اطالعات و مدارک مربوط به آن محرمانه بوده و فروشنده متعهد به حفظ كليه اطالعات و مدارک و
رعایت شرط محرمانه بودن قرارداد میباشد.
 -12-5هيچ یک از اشخاصی كه به طور مستقيم یا غير مستقيم در خدمت خریدار یا مرتبط با وي میباشند نباید توسط فروشنده استخدام
گردیده و یا به هر عنوان دیگر از این قرارداد منتفع شوند .هر گاه بر خالف این ماده عمل شود و یا مواردي دال بر وقوع سوءاستفاده مالی
در این قرارداد به اثبات برسد ،خریدار حق خواهد داشت كه این قرارداد را بالدرنگ فسخ نموده و ضمن ارجاع موضوع به مراجع قضایی،
كليه مبالغ پرداختی یا معادل پرداختها یی كه انجام شده و همچنين منافعی را كه بر اثر این امر عاید فروشنده گردیده ،از هرگونه مطالبات
یا ضمانتنامه طرف قرارداد كسر و نسبت به وصول مبالغ مذكور كه دین فروشنده به شمار میرود از طریق مراجع يي صال قانونی اقدام
نماید.
 -12-6طرفين متعهد به رعایت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتی كشور و آیين نامه هاي اجرایی آن می باشند.

ماده  -13نسخ قرارداد:
این قرارداد در  13ماده و ده تبصره در سه نسخه متحدالمتن و متحدالشکل با اعتبار یکسان و یک پيوست ( ).............كه جزء الینفک
قرارداد حاضر میباشد بين طرفين تنظيم ،امضاء و مبادله گردید.

ش کرت بازرگانی بین المللی اتمین اجتماعی(سهامیخاص)

خريدا ر
صاحبان امضا

---------------------

-----------------

سمت

مدریعامل

رئیس هیات مدریه

امضا

مهر ش کرت

امضا

مهر و امضا
ش کرت .............

فروشنده
صاحبان امضا

.............

.............

سمت

مدری عامل و عضو هیئت مدریه

رئیس هیئت مدریه

امضا

مهر ش کرت

امضا

مهر و امضا
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پیوست  (106فرم تعهد گارانتي)
فرم تعهد گارانتي

اینجانب  .....................................................مدیر عامل شركت .........................................................................................
با شناسه ملي  ...................................به نشاني...................................................................................................................
متعهد مي گردم ضمن پذیرش شرایط گارانتي و خدمات پس از فروش مندرج در اسناد مناقصه ،دستگاه
 ..............................................با مشخصات فني مطابق پيش فاكتور شماره .............................را با شرایط حداقل
یک سال گارنتي و ده سال خدمات پس از فروش به شركت بازرگاني بين المللي تامين اجتماعي در موعد
مقرر تحویل نمایم و در مواردي كه بهره بردار نهایي (مركز درماني) در طول مدت گارانتي به صورت كتبي
درخواست استفاده از خدمات نماید در اسرع وقت نسبت به رفع موارد پيش آمده اقدام نمایم.
مهر و امضا صاحبان مجاز شرکت:
مدیر عامل

عضو هيات مدیره
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پیوست ( 107لیست تعداد اقالم مندرج در پیوست )103

جداول مربوط به رديف  53مناقصه  -لیست انواع ست و ابزارهاي جراحي ارتوپدي آبادان
ردیف

شرح

واحد

تعداد

ردیف

شرح

واحد

تعداد

1

DCS,DHSست جاگذاري

ست

1

6

ست ارتوپدي دست 1

ست

2

2

ست ابزارگذاري اسمال فراگمنت 3.5

ست

2

7

ست ارتوپدي ساق

ست

2

3

ست جاگذاري 4.5

ست

2

8

تاندون

ست

2

4

CDHست

ست

1

9

وایرینگ

ست

2

5

ست ارتوپدي

ست

1

10

تک پيچ ارتوپدي

ست

1

DCS,DHSست جاگذاري
نام

تعداد

نام

تعداد

دیش فلزي

1

DCSریمر

1

درجهDHS 130گاید

1

نيل هندل T

1

DHS 135گاید

1

ایمپکتور نيل

1

DHS 140گاید

1

اندازه گير

1

DHS 145گاید

1

گاید پين رزوه دار

4

DHS 150گاید

1

DCSكوپلينگ ریمر كوتاه

1

تپرDHSهندل گاید

1

پيچ رابط محکم كردن
 DHSكوپلينگ ریمر

1

DHSكوپلينگ ریمر
بلند

1

اسليو تپر كوتاه

1

DHSكوپلينگ ریمر
كوتاه

1

اسليو تپر بلند

1

بادوكدDHSرابط نيل

2

DCSگاید

1

گاید خروج و جاگذاري
راهنماي نيل)( DHS

1

DHSتپر

1

جمع كل

26
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ست ابزارگذاري اسمال فراگمنت 3.5
نام

تعداد

نام

تعداد

پریوست الویتور ظریف دسته
چوبيA100040110

1

پالک خم كن دستي

2

بنت انگشتي ظریف

4

پيچ گير

1

گاید  3.5كانترسينک دوطرفه

1

اسکورول درایور اتومات

1

گاید دوطرفه  3.5و 2.5

2

انبردستي ظریف(پلير)

1

بن هولدر ریداكشن كلمپ

2

گاید معمولي 2.7

1

بن هولدر سر كالغي

1

سرمته 2.7

4

هندل تپر دسته چوبي

1

تپر كنسلوس 4

1

بن هوک ظریف

1

تپر كورتيکال 3.5

1

دبس گيج 3.5

1

جعبه پيچهاي 3.5

1

AOآچار 3.5

1

دیش سرمته

1

پيچ گوشتي كوپلينگ 3.5

1

دیش پالک

1

وربروخ نوک منقاري

1

واشر

2

گاید معمولي ظریف

1

جمع كل

35
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ست جاگذاري 4.5
نام

تعداد

نام

تعداد

دیش با درب

1

گاید كانترسينک دوطرفه  3.2و 4.5

1

AOپيچ گوشتي 4.5

1

گاید  3.2و 4.5

1

پيچ گوشتي كوپلينگ 4.5

1

هندل دسته چوبي تپر

1

آچار تخت دوطرفه 11

1

دبس گيج(اندازه گير)4.5

1

آچار تي هندل گردان

1

خط كش فلزي

1

آچارپوشر دوطرفه 481722

1

تپر  6.5كنسلوس

1

پالک خم كن ظریف اتومات

1

تپر  4.5كورتيکال

3

بن هوک

1

سرمته 3.2

2

تي هندل كانتر سينک 4.5

1

جمع كل

20

ست ارتوپدي
نام

تعداد

نام

تعداد

سيني بزرگ لبه دار

1

گوژدبلکشن قوي

1

بن هولدر

2

گوژ ساده

1

روژین

1

بن كاتر

1

پریوست الویتور

1

اكارتور بنت متوسط

2

هوک استخواني قوي

1

اكارتور بنت ظریف

2

استئوتوم ناوداني

2

اكارتور بنت كبري

2

استئوتوم صاف

3

اكارتور بنت  6ميليمتري

2

چيزل صاف

2

اكارتور چنگکي ساده

2

سوهان استخواني

1

چکش

1

ایمپکتور

1

پنس شان

6

كورت استخواني

4

گوژدبلکشن سر كالغي

1

جمع كل

40
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ست ارتوپدي دست 1
نام

تعداد

نام

تعداد

سيني بزرگ لبه دار

1

اكارتورسلف(خودكار،كمرشکن)

2

رسيور

1

اكارتور فارابف

2

گاليپات

1

سوزنگير

2

پریوست الویتور

1

كوخر كرو

2

اسپانچ هولدر

1

موسکيتو (كرو،راست)

10

استئوتوم ناوداني

1

ولکمن

2

استئوتوم ظریف

1

پنس شان

6

قيچي متس( )2قيچي نخ()1

3

اكارتور بنت ظریف

2

پنست با و بي دندانه

2

اكارتور بنت  6ميليمتري

2

آدسون با و بي دندانه

2

دكوله

1

كورت قاشقي در سه سایز

3

هوک تک شاخ

2

گوژدبلکشن ظریف

1

رسب

1

دسته بيستوري  3و 4

2

بن هولدر ظریف

2

گيره

1

سرساكشن

1

بن كاتر ظریف

1

چکش

1

جمع كل

60
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ست ارتوپدي ساق
نام

تعداد

نام

تعداد

سيني بزرگ لبه دار

1

اكارتور سلف (خودكار،كمرشکن
وساده)

2

رسيور

1

اكارتور فارابف

2

گاليپات

1

سوزنگير

2

پریوست الویتور) (1روژین)(1

2

كوخر راست

2

اسپانچ هولدر

1

موسکيتو (كرو،راست)

10

استئوتوم ناوداني

1

ولکمن

2

استئوتوم  14و  16ميليمتري

2

پنس شان

6

قيچي متس( )2قيچي نخ()1

3

اكارتور بنت ظریف  8ميليمتري

2

پنست با و بي دندانه

2

اكارتور بنت  6ميليمتري

2

آدسون با و بي دندانه

2

دكوله

1

كورت قاشقي

2

هوک تک شاخ

1

گوژدبلکشن ظریف

1

رسب

1

دسته بيستوري  3و 4

2

بن هولدر متوسط

2

گيره

1

سرساكشن

1

بن كاتر دبلکشن ظریف

1

چکش

1

جمع كل

60

تک پيچ ارتوپدي
نام

تعداد

نام

تعداد

اتل توماس چپ و راست

2

cmپين كاتر متوسط 38

3

بندر پالک

2

cmوایکل 56

2

پایه اسپایکا

1

AO 3.5اچار

5

cmپين كاتر كوچک 22

3

AO 4.5اچار

5

بنت كبرا

2

اكارتور هومن پهن

2

بن هولدرساعد 22

4

بن هولدر ساق 28

4

ریداكشن كلمپ13

2

رید اكشن كلمپ 18

2

اكستراكتور نيل

1

بنت انگشتي

2
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ردیف

شرح

واحد

تعداد

ردیف

شرح

واحد

تعداد

1

اپيزیاتومي

ست

19

5

شيرودكا

ست

2

2

ست D&C

ست

5

6

هيستركتومي ابدومينال

ست

3

3

سزارین

ست

10

7

هيستركتومي واژینال

ست

2

4

ست پرینورافي
()APR

ست

3
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پیوست 108
آيین نامه مبارزه با پول شويي ابالغي بانک مرکزي
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