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از طریق    در نظر دارد     10100345177و شناسه ملی     7825به شماره ثبت     سسه حسابرسی تامین اجتماعیؤم     

 دستگاه  67تعداد    خرید   ت به  بس ن  خود،   آیین نامه معامالت و مجوزهای داخلیبا استناد به    برگزاری مناقصه عمومی و 

می توانند براساس شرایط ذیل    ( وارد کنندگان و فروشندگان)   متقاضیان واجد شرایط   لذا  .اقدام نماید   سیستم کامپیوتر

  .اقدام نمایند 

 مناقصه: نوع 1ماده 

      عمومی یک مرحله ای

 : نام دستگاه مناقصه گزار2ماده 

     سسه حسابرسی تامین اجتماعیؤم

 : نشانی دستگاه مناقصه گزار 3ماده 

    37پالک -خیابان عبداهلل زاده  -بلوار کشاورز  -تهران

 : موضوع مناقصه4ماده 

   (  9 )صفحه  2به شرح جدول پیوست کامپیوترخرید  

 اسناد مناقصه: 5ماده 

   اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشند:

 برگ( ممهور به مهر و امضا شرکت کننده در مناقصه.  16الف( شرایط مناقصه )

  ، کسب و بهره برداری  ب( اساسنامه، روزنامه رسمی، آگهی اخرین تغییرات، گواهی ثبت نام ارزش افزوده، مجوز یا پروانه فعالیت 

 .شرکت کننده در مناقصه

 ج(رزومه و سوابق کاری شرکت کننده در مناقصه. 

 توضیح داده شده است. 8نحوه طبقه بندی اسناد مناقصه در ماده  توضیح :

 : مبلغ ، نوع و چگونگی ارائه تضمین 6ماده 

   تضمین شرکت در مناقصه -1-6  

 . ریال می باشد میلیون( پانصد) 500.000.000تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 

 امضاء صاحبان مجاز و مهرفروشنده )مناقصه گر( 

کامپیوتر   مناقصه خرید  
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    نوع و چگونگی تضمین شرکت در مناقصه: -1-1-6

 تضمین شرکت در مناقصه می بایست به یکی از دو صورت زیر باشد:مبلغ  

   از تاریخ تسلیم پیشنهاد.  هاعتبار اولیه سه ماهبدون قید و شرط و مدت  ( ارائه ضمانت نامه بانکی الف

موسسه  به نام      51487299به شماره  کارگران شعبه بلوار کشاورز    واریز مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به حساب بانک رفاه ب(

 .و ارائه اصل فیش واریزی حسابرسی تامین اجتماعی 

  نزد موسسه باقی دوم  و  اول  ردیف   مناقصه، سپرده یا ضمانتنامه بانکی منتخبین پس از اعالم برنده شرکت کنندگان در : تبصره

مابقی    و  مانده بانکی  ضمانتنامه  یا  سپرده  قرارداد،  انعقاد  از  پس  است  بدیهی  میگردد.  عودت  کنندگان  شرکت  مابقی  سپرده 

 .( نیز عودت می گردددوم  وشرکت کنندگان )منتخبین اول 

بوده و    "شرکت در مناقصه"عنوانبا  بانكی ارائه شده توسط مناقصه گران حتما می بایستعنوان ضمانت نامه  تذکر:  

دیگر از جمله شرکت در فرآیند ارجاع کار یا هر عنوان دیگر به هیچ عنوان قابل   نارائه هرگونه ضمانت نامه با عناوی

 . قبول نبوده و موجب حذف شرکت کننده از مناقصه می گردد

 ضمانت انجام تعهدات:  -2-6

ضمانتنامه  درصد مبلغ کل موضوع مناقصه را درقبال    10سسه حسابرسی تامین اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای تعهدات،  ؤم

 . بانکی از مناقصه گران اخذ خواهد نمود که در پایان قرارداد با درخواست کتبی ایشان و تایید ناظر قرارداد عودت می گردد

 : محل دریافت، زمان و مهلت تحویل اسناد، محل و زمان بازگشایی پاکت ها 7  ماده

توانند : متقاضیان شرکت در مناقصه جهت د   محل دریافت اسناد مناقصه  -1-7   صبح   8ساعت    از  ریافت اسناد مناقصه می 

  ( و یامؤسسه  )طبقه هفتم واحد پشتیبانی 3نشانی مندرج در ماده    به   08/09/1401  مورخ  17ساعت    لغایت  01/09/1401  مورخ

 . مراجعه نمایند www.hesabresitamin.irسسه حسابرسی تامین اجتماعی  به نشانی ؤمسایت 

مهلت دارند    19/09/1401  مورخ  شنبه  روز   17گران حداکثر تا ساعت    مناقصه: کلیه  تحویل پیشنهادهازمان و مهلت    -2-7

به   ، تا اسناد مناقصه را که حاوی کلیه مدارک الزم مطابق باشرایط این مناقصه )به صورت در بسته و مهر و موم شده( می باشد

بدیهی است پیشنهادهای واصله پس از تاریخ و ساعت مطروحه و   ، تحویل و رسید دریافت نمایند.دبیرخانهواحد    همکفطبقه  

 ، قابل تحویل و بررسی نخواهد بود. همچنین پیشنهادات مفتوح

 

 امضاء صاحبان مجاز و مهرفروشنده )مناقصه گر( 

 مناقصه خرید کامپیوتر 
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ها:    -3-7  پاکت  بازگشایی  روززمان  ها  پاکت  کمیس   15ساعت    20/09/1401  مورخ یکشنبه    بازگشایی  اعضای  ون ی توسط 

   .معامالت انجام خواهد شد

 .  موسسه حسابرسی تامین اجتماعی  37پالک  -خیابان عبداهلل زاده -بلوار کشاورز  -بازگشایی پاکت ها: تهران محل  -4-7

 طبقه بندی کلی پاکت های پیشنهادی و محتویات آن :8ماده 

مناقصه گران می بایست مدارک خود را به شرح ذیل در پاکات الف، ب و ج به صورت جداگانه و الک و مهر شده جمعأ در پاکات  

بدیهی است مسئولیت عدم انجام    )فروشنده( ذکر شده باشد.  گذاشته و روی آنها نام و نشانی مناقصه گر الک و مهر شده دیگری  

    اقصه گر می باشد.جه منو موارد مطروحه در این مورد مت

 شرایط مناقصه. با تهیه شده مطابق شرکت در مناقصه تضمین معتبر:پاکت )الف(

     که همگی   (به جز قیمت پیشنهادی)  5ذکر شده در ماده    همچنین موارد  و  اسناد مناقصه  تمامی صفحات وحاوی  پاکت )ب(: 

   .شرکت کننده در مناقصه باشد مجاز می بایست ممهور به مهر و امضا

  ( ممهور به مهر و امضا شرکت کننده)دارندگان امضاء11و10صفحه    -4و    3حاوی برگه پیشنهاد قیمت )پیوست های    ( جپاکت)

 ( در مناقصه می باشد.مجاز

وی بدون باز شدن عیناً    و )ج(   )ب(   و پاکت  ف)الف(، مناقصه گر از مناقصه حذ  درصورت هرگونه نقص در مدارک پاکت :  1تبصره

 می گردد.  عودت

ترتیب اثر داده نخواهد   موردد و به پیشنهادات بیش از یک  نباش  یک پیشنهاد می  ارائه  هپیشنهاد دهندگان تنها مجاز ب  :2تبصره

   .شد

 : نحوه بازگشایی پاکت های پیشنهادی 9ماده

هرگاه محتوی این پاکت شامل مدارک خواسته  ،  باز خواهد شد  ابتدا پاکت)الف( که حاوی تضمین شرکت در مناقصه -1

 . شدخواهد عودت  شدن عیناً بدون باز   )ج( و ، مناقصه گر از مناقصه حذف و پاکت )ب( شده نباشد

  ون معامالت، تعیین و اعالم خواهد شد. یمناقصه پس از بررسی های فوق الذکر توسط کمیس  و دوم   برنده های اول  -2

نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر  دوم    ویشنهادها، تضمین برنده های اول  یج ارزیابی مالی پاپس از اعالم نت 

قراردادبدیهی است پس    بازگردانده می شود.  با درخواست کتبی  مناقصه گران  انعقاد  نیز  از  ، تضمین منتخب دوم 

 مسترد می گردد. 

تا   -3 پاکت پیشنهادات،  3پیشنهادات واصله حداکثر  بازگشایی  از  نهایی اعالم خواهد  روز پس  و    شد  بررسی و نتیجه 

   .شود ت مناقصه گزار تعیین میمال ابرندگان اول و دوم بر اساس آیین نامه مع

 مناقصه خرید کامپیوتر 

 

 امضاء صاحبان مجاز و مهرفروشنده )مناقصه گر( 
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کند و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای   کننده نمیصرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت   -4

   سسه نمی نماید.ؤم

  سسه حسابرسی تامین اجتماعی در رد یا قبول هر یک از  پیشنهادها مختار می باشد.ؤم -5

 مناقصه   : مراحل تجدید و لغو10ماده 

   شرکت کننده. 3کمتر از حداقل کم بودن تعداد مناقصه گران    -1

   .دوم از انعقاد قرارداد امتناع برندگان اول و  -2

 . پایان مدت اعتبار پیشنهادها -3

 باال بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد. -4

 نیاز به خدمات موضوع حاضر مرتفع شده باشد.  -5

 الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت گردد. مناقصه اسناد در تغییرات زیادی  -6

 .سیل و مانند آنها -پیشامدهای غیر متعارف نظیر زلزله -7

 تشخیص کمیسیون معامالت دستگاه مناقصه گزار مبنی بر تبانی بین شرکت کنندگان. -8

 

 موارد یادشده به تشخیص کمیسیون معامالت دستگاه مناقصه گزار می باشد.  -1تبصره

 وارد فوق، به تشخیص کمیسیون معامالت،مناقصه قابلیت ابطال دارد.عالوه بر م -2تبصره

 سایر شرایط(  -اعاده تضمین - : شرایط عمومی مناقصه)رد پیشنهادها11ماده

 موارد رد پیشنهادها و اعاده تضمین  -1-11

 مبهم یا مشروط ارائه شده باشد.و  پیشنهادهایی که مخدوش  الف(

 انحاء مغایر با مشخصات و سایر شرایط اسناد مناقصه باشند. ب(پیشنهادهایی که به نحوی از 

 ج(پیشنهادهایی که فاقد مدارک الزم خصوصاً فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند. 

 کمیسیون معامالت(  یصد(پیشنهادیی که به صورت ناقص ارائه شده باشند.)به تشخ

 ه(پیشنهادهایی که به صورت مفتوح واصل گردند.

 .ی(پیشنهاد هایی که بعد از تاریخ سررسید ارسال گردد

 

شرایط   پذیرش  عدم  منزله  به  مناقصه  اسناد  متن  در  مطلب  کردن  اضافه  و  خوردگی  خط  هرگونه  تذکر: 

 .سسه( بوده و موجب حذف شرکت کننده از مناقصه می گرددؤدستگاه مناقصه گزار )م

 

 مناقصه خرید کامپیوتر 

 

 امضاء صاحبان مجاز و مهرفروشنده )مناقصه گر( 
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 رد ضبط تضمین شرکت در مناقصهامو -2-11

نظر    الف( تضمین شرکت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گرانی که در حین برگزاری مناقصه، از ادامه مناقصه صرف

 نمایند. 

موضوع   مبه وی و امتناع برنده یاد شده از انجا  کار  ب( تضمین شرکت در مناقصه منتخب اول مناقصه در صورت ارجاع

 مناقصه ظرف مهلت مقرر.

تضمین شرکت در مناقصه منتخب دوم مناقصه در صورت ارجاع کار به وی )عندالزوم( و امتناع از انجام موضوع   ج(

 مناقصه. 

 

اینصورت از طرف مناقصه گزار رد  در غیر  باشند.  اعتبار داشته   30/09/1401تا تاریخ  پیشنهادها باید از هر حیث    -3-11

 خواهد شد.

 برای مناقصه گران الزامی می باشد.  عقد قرارداد جهت  وگواهی ارزش افزوده شناسه ملیداشتن  -4-11

 سایر شرایط عمومی:  -5-11

 منتخب ملزم به انجام تمامی تعهداتی است که حین ارائه پیشنهاد مهر، امضاء و تایید می نمایند.  -الف

م  شرکت  -ب تکالیف  و  اختیارات  قبول  منزله  به  پیشنهاد  دادن  و  مناقصه  اجتماعی  ؤدر  تامین  حسابرسی   سسه 

 می باشد. 

 . دهد درصد موضوع مناقصه را افزایش یا کاهش  25سسه حسابرسی تامین اجتماعی اختیار دارد تا سقف ؤم -پ

 باشد.  مناقصه گرانتمامی اسناد و صفحات مناقصه باید ممهور به مهر و امضا مجاز  -ت

 می باشد. مناقصهکلیه هزینه های آگهی و انتشار فراخوان به عهده برنده   -ج

مالی و معامالتی    دستور العملهای   "ذکر نشده باشد تابع  آگهی هاسایر مواردی از شرایط مناقصه که احیاناً در این    -چ

 خواهد بود. "سه حسابرسی تامین اجتماعیسؤم

 کلیه قوانین و مقررات مالیاتی، قانون کار و امور اجتماعی برای متقاضیان الزم االجرا می باشد.  -د

 ( 5پیوست شماره   قرارداد با برنده مناقصه) انعقاد  اطالع از نحوه تجه نمونه قرارداد خرید کامپیوتر  -و

 

 

 

 

 

 

 مناقصه خرید کامپیوتر 

 

مهرفروشنده )مناقصه گر( امضاء صاحبان مجاز و   
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 : یشرایط خصوص -6-11

 و سر  Assembleاسناد می بایست به صورت    (2پیوست  )سیستم های کامپیوتر مورد نیاز اشاره شده در جدول   -الف

 هم شده تحویل مناقصه گزار گردد.

مناقصه  -ب موضوع  تجهیزات  و  اقالم  مرکزی  ( می  2)پیوست  کلیه  دفتر  و سالم در محل  به صورت صحیح  بایست 

...   دستگاه مناقصه گزار تست و تحویل گردد.  بدیهی است مسئولیت هر گونه خرابی، نقص، ضربه خوردگی و 

می    تحویل بر عهده برنده مناقصه بوده و با نظر مناقصه گزار  درخصوص اقالم مورد نیاز موضوع مناقصه قبل از

 گردد.بایست تعویض 

متقاضیان می بایست قیمت واحد هر یک از اقالم درخواستی را به صورت جداگانه یاداشت و جمع آن ها را به    -پ

 عنوان رقم نهایی اعالم نمایند. 

روز از تاریخ اعالم رسمی برنده به ایشان، نسبت به امضاء قرارداد    3برنده مناقصه موظف است نهایتاً ظرف مدت    -ت

  سسهؤبه نفع م  ورت به منزله انصراف تلقی و سپرده تضمین شرکت در مناقصه ایشاناقدام نماید، در غیر اینص

  تقویمی  روز  5همچنین ایشان می بایست اقالم درخواستی موضوع مناقصه را نهایتاً ظرف مدت  ضبط می گردد. 

میلیون ریال    5از تاریخ انعقاد قرارداد تحویل مناقصه گزار دهد، در غیر اینصورت و به ازای هر روز تاخیر مبلغ  

عنوان جریمه دیر کرد شامل حال ایشان می گردد و مناقصه گزار می تواند این مبلغ را از محل تضامین در    هب

 اختیار وی تامین کند. 

ونه گخ شرایط و وضعیت موجود بازار را لحاظ نمایند، لذا پس از اعالم نرخ هیچمتقاضیان می بایست در اعالم نر  -ث

نبوده و چنین ادعایی موجب حذف شرکت کننده و    سسه(ؤ)م  یا تغییر قیمت مورد پذیرش مناقصه گزار   تعدیل

 ضبط تضامین ایشان خواهد بود.

 احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.  با پیشنهادات قیمت ارائه شده حتماً می بایست -ج

دارای    -چ بایست  می  حتماً  کننده  ملی شرکت  ارائه    و  شناسه  به  قادر  و  بوده  معتبر  افزوده  ارزش  نام  ثبت  گواهی 

 صورتحساب رسمی جهت فروش اقالم مورد نیاز به مناقصه گزار باشد.

)موسسه( نسبت به    توسط شرکت کننده به مناقصه گزارپس از برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد و تحویل کاال    -ح

روز کاری پس از تاریخ ثبت درخواست پرداخت   10پرداخت صورتحساب بعد از تحویل اقالم نهایتاً ظرف مدت  

 در دبیرخانه خود اقدام می نماید.

 

 

 

 

 مناقصه خرید کامپیوتر 

 

 امضاء صاحبان مجاز و مهرفروشنده )مناقصه گر( 
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 ( فرم دریافت اطالعات از داوطلبان شرکت 1پیوست 

 )صرفا در پاکت) ب( قرار داده شود( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیاسامی و مشخصات کلی مدیر،شرکاء و اعضای اص

 سمت 
سابقه تجربی مرتبط  

 به موضوع )به سال( 

نوع مدرک و  

 رشته تحصیلی 

شماره شناسنامه  

 و محل صدور 

نام و نام خانوادگی  

 مدیر،شرکاء و اعضای اصلی 
 ردیف 

     
1 

 

     
2 

 

     
3 

 

     
4 

 

 

 

 شماره همراه: 
 

 نام شرکت کننده:  : نام مدیر/مدیر عامل

 
 

 تاریخ ثبت:  : شكل)نوع(ثبتی

 
 

 شماره ثبت یا پروانه فعالیت:

 
 

 کد پستی: کد ملی: 
 

 نشانی ثبتی: 

 
 

 کد اقتصادی:  شناسه ملی:  :شماره ثابت

 
 

خرید کامپیوتر مناقصه   
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 یمشخصات فن

 جدول اقالم مورد نیاز - 2پیوست شماره 

 د قرار داده شو  )ب(صرفا در پاکت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف  مشخصات کال  واحد شمارش  تعداد کل محل تحویل

 سیستم کامل کامپیوتر 

 تهران 
 
67 
 

 دستگاه
 اینچ  24سایز   GDM-245مانیتور جی پالس مدل 

 ماه گلدیران 24گارانتی  
1 

 تهران 
 
 قطعه  67

 GP430A-EUDمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل 

 ماه گرین 36گارانتی 
2 

 تهران 
 
 قطعه  67

دسكتاپ   کاناله    DDR4رم  ظرفیت    CL19مگاهرتز    2666تك   8کروشیال 

 گیگابایت )گارانتی آواژنگ( 
3 

 Core i5-9400 box 4پردازنده مرکزی اینتل  مدل  قطعه  67 تهران 

 تهران 
 
 قطعه  67

مدل   دیجیتال  وسترن  اینترنال   1ظرفیت    Blue WD10EZEXهارددیسك 

 ماه 24ترابایت)گارانتی اصلی)سازگار ( 
5 

 6 ماه 24گارانتی اصلی  PRIME H310M-R R2.0مادربرد ایسوس مدل  قطعه  67 تهران 

 AVA 7کیس کامپیوتر گرین مدل  عدد 67 تهران 

 تهران 
 

 8 (ماه توسن سیستم 12تی ان)گار TKM 8052 کیبورد و ماوس تسكو مدل عدد 67

 امضاء صاحبان مجاز و مهرفروشنده )مناقصه گر( 

 

 مناقصه خرید کامپیوتر 

   

 



10 
 

 

 

 جدول اقالم مورد نیاز و اعالم قیمت - 3پیوست شماره 

 قرار داده شود(   (ج) )صرفاً در پاکت  

 می باشد.  30/09/1401قیمت تا تاریخ    مدت اعتبار پیشنهاد  :*توضیح 

 قیمت کل 

 )ریال( 

 قیمت واحد

 )ریال( 

تعداد 

 کل

واحد 

 شمارش 
 ردیف  مشخصات کال 

 کامپیوتر سیستم کامل  

  
 
67 
 

 دستگاه
 اینچ  24سایز   GDM-245مانیتور جی پالس مدل 

 ماه گلدیران 24گارانتی  
1 

  
 
 قطعه  67

 GP430A-EUDمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل 

 ماه گرین 36گارانتی 
2 

  

 
 قطعه  67

دسكتاپ   کاناله    DDR4رم  مگاهرتز    2666تك 

CL19    ظرفیت )گارانتی    8کروشیال  گیگابایت 

 آواژنگ( 

3 

 Core i5-9400 box 4پردازنده مرکزی اینتل  مدل  قطعه  67  

  

 
 قطعه  67

مدل   دیجیتال  وسترن  اینترنال   Blueهارددیسك 

WD10EZEX    اصلی    1ظرفیت )گارانتی  ترابایت 

 ماه  24)سازگار (

5 

  
67 

 قطعه 
مدل   ایسوس    PRIME H310M-R R2.0مادربرد 

 ماه 24گارانتی اصلی  
6 

 AVA 7کیس کامپیوتر گرین مدل  عدد 67  

  

 
 عدد 67

 12 انتی)گار TKM 8052 کیبورد و ماوس تسكو مدل

 (ماه توسن سیستم

 

8 

 )ریال( به عدد: کل  مبلغ

 مبلغ مالیات وعوارض ارزش افزوده: 

 : عدد )ریال( به افزودهبا ارزش - کل  مبلغ

 :به حروف )ریال( با ارزش افزوده- کل  مبلغ

 امضاء صاحبان مجاز و مهرفروشنده )مناقصه گر( 

 

 مناقصه خرید کامپیوتر 

   

 



11 
 

 

 

 برگه پیشنهاد قیمت -4پیوست شماره 

 قرار داده شود( (  ج) )صرفا در پاکت  

 

 ون معامالت دستگاه مناقصه گزار یبه کمیس

 اعالم پیشنهاد قیمت   :  موضوع

اینجانب/اینجانبان   /موسسه احتراما  شرکت  امضاء  ..................................................................................................صاحبان 

  به مدیریت  ورخ ............................. به شماره پروانه/ثبت.................................................م    .............................................................. 

 صادره از ....................................  متولد........................................  آقای/خانم......................................فرزند......................................

با مطالعه شرایط شرکت در مناقصه و قبول آن ،*مبلغ نهایی*    ......دارای شماره شناسنامه ........ به کد ملی ......................... 

.................................................... به عدد  افزوده   بر ارزش  مالیات  با احتساب  را جهت موضوع مناقصه   ......... پیشنهادی خود 

و .............................................................................................................................)حروف:................. ،آگاهی  اطالع  با  ریال   ).....

 . قبول تمامی شرایط آگهی مناقصه اعالم می دارم

  شد. می با 30/09/1401مدت اعتبار پیشنهاد قیمت تا تاریخ    :*توضیح 

 

 توجه:

 به پیشنهاد هایی که مشروط یا مخدوش و لک گرفته شده باشد ترتیب اثر داده نخواد شد . 

پیشنهاد قیمت فقط روی این برگه معتبر است و حتما می بایست به صورت جداگانه در پاکت )ج(قرار داده و مهر و موم 

 گردد.

 

 

 

 

 

 مناقصه خرید کامپیوتر 

 

 امضاء صاحبان مجاز و مهرفروشنده )مناقصه گر( 
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 ( 5مونه قرارداد خرید کامیپوتر )پیوست شماره ن

 د قرار داده شو  )ب(صرفا در پاکت  

می باشد لذا  نمونه قرارداد ارسال به شرح ذیل صرفا جهت اطالع از نحوه قرارداد با برنده حاضر در مناقصه

 از تكمیل نمودن آن خوداری نمایید. 

 بسمه تعالی 

و شناسنننه ملنننی  7825بنننه شنننماره ثبنننت منننابین مؤسسنننه حسابرسنننی تنننأمین اجتمننناعی  اینننن قنننرارداد فی

هیئننت منندیره و عضننو  سننمت منندیر عامننل وبننه نمایننندگی آقایننان علننی محمنندی سنننجر بننه  10100345177

کدپسنتی: ، 37رئنیس هیئنت مندیره،  بنه نشنانی تهنران، خیابنان عبدالنه زاده، پنالک   سنمتاسماعیل مکنارمی بنه  

 کنه در اینن قنرارداد خریندار نامینده منی شنود از ینک طنرف و شنرکت ............ 88965490تلفن:  1415615481

بننه عنننوان   ...و کنند اقتصننادی ............ بننا نمایننندگی  ........... و شناسننه ملننی ..............  ..................بننه شننماره ثبننت 

..................  ................................................................................................ تمنننننناس .................................. بننننننه نشننننننانی.........

 که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می گردد.

 

 :قراردادموضوع  -1ماده 

  .قرارداد  1شماره پیوست مطابق مشخصات  کامیپوتر موضوع قرارداد عبارت است از خرید  

تمام مشخصات و خصوصیات فنی و ظاهری  از    نماید که  و اقرار می  اعالم فروشنده با امضای ذیل این قرارداد    :1تبصره  

فنی مورد نیاز جهت انجام موضوع   اطالعاتکلیه ابزار وبه طور کامل مطلع بوده و  ،و انجام کارهای موضوع قرارداد حاضر

 . گردد  متعذرتواند به عذر عدم اطالع   قرارداد را در اختیار دارد و در اجرای وظایف و تعهدات مندرج نمی 

  :مدت قرارداد- 2ماده 

 .می باشد روز  15حداکثر غ قرارداد از تاریخ ابالمدت موضوع قرارداد 

 :  قرارداد و نحوه پرداختمبلغ  - 3ماده 

ریال  ......................................کل بر ارزش افزوده به مبلغ مالیات  %9احتساب ریال و با ..................................مبلغ قرارداد-3-1

 .می باشد 

 امضاء صاحبان مجاز و مهرفروشنده )مناقصه گر( 
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:ارائه صورتحساب رسمی و معتبر، داشتن اعتبار ارزش افزوده از سوی فروشنده الزامی است. پرداخت مالیات   2تبصره  

 .بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد 

  :تعهدات فروشنده - 4ماده 

رانتی  دست اول و مورد تایید و دارای گا)،  (New Brand)نو (Genuine, Original) اصل  کلیه تجهیزات باید   -4-1

 Used, Hand) دست دوم و یا مستعمل (Fake, Party Third, OEM) خریدار از پذیرش تجهیزات غیر اصل  باشد.

Second) شده بازسازی  از   (Renew, Refurbished)  ,(Remanufactured) و  زمان  هر  در  میباشد.  معذور 

بر رفع نواقص و کمبودها، کلیه خساراتی که به خریدار وارد    عالوهدوره اجرای موضوع قرارداد، فروشنده موظف است  

 . آمده است را جبران نماید 

شامل)-4-2 خریدار  درخواستی  مستندات  هرگونه  به    (Order Number- Order Date- Sales Orderارائه 

الزامی   استعالمم تحویلی جهت تطابق با تجهیزات مورد درخواست در الان از اصل بودن کلیه تجهیزات و اق منظور اطمین

 باشد.   می

راستی آزمایی صحت تجهیزات و تشخیص نو بودن تجهیزات و سایر موارد مرتبط با موضوع قرارداد منوط به تایید  -4-3

مر سایر  و  خریدار  مشاورین  و  ناظران  فنی،  به  کارشناسان  صورتیکه  صالحدید  اجع  در  است  بدیهی  میباشد.  خریدار 

گردد، پرداخت هزینه  ی  یهاه  هزینخریدار جهت راستی آزمایی و تشخیص صحت و اصالت تجهیزات متحمل هرگونه  

 . اینگونه موارد به عهده فروشنده خواهد بود

شده باشند و اسناد مثبته مربوطه از سوی  کلیه تجهیزات باید از مبادی قانونی و گمرکات کشور وارد و ترخیص  -4-4

 .فروشنده به خریدار تحویل گردد 

خریدار باشد. ( LOM) تجهیزات تحویل داده شده از طرف فروشنده بایستی عینا مطابق با تجهیزات درخواستی-4-5

و   تجهیزات  لیست  در  تغییر  کتبی    اقالمهرگونه  تاییدیه  اخذ  از  و پس  قبلی  هماهنگی  با  باید  خریدار صورت  مذکور 

 .پذیرد

و یا    باشد. در صورت تحویل تدریجی   تحویل تجهیزات بصورت تدریجی یا ناقص مورد پذیرش و تایید خریدار نمی -4-6

  .ناقص صورت حسابهای فروشنده پرداخت نخواهد شد 
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فنی-4-7 شماره  درخواستی   (Number Part) در صورتیکه  تجهیزات  لیست  با  مطابق  شده  داده  تحویل  تجهیزات 

داده  عودت  فروشنده  به  تجهیزات  کلیه  نباشد،  اول  دست  و  اصل  تحویلی  تجهیزات  گردد  اثبات  اینکه  یا  و          نباشد 

 می شود. 

ورت یک طرفه قرارداد را فسخ در صورت عدم تحقق هر یک از بندهای فوق الذکر، خریدار مختار خواهد بود بص -4-8

 .باشد  نموده و فروشنده متعهد به پرداخت ضرر و زیان های ناشی از آن می

تحویل  -4-9 زمان  موقع    5تجهیزات  حداکثر  به  تحویل  در  تاخیر  ازای  در  میباشد.  قرارداد  ابالغ  از  تقویمی پس  روز 

مورد   تاخیر  جریمه  میزان  مناقصه  روزانه    معامالت موضوع  از   5مبلغ  بصورت  دیرکرد  جریمه  عنوان  به  ریال    میلیون 

 و خریدار می تواند این مبلغ را از تضامین در اختیار وی تامین نماید.  شرکت اخذ میگردد

به تایید خریدار یا    ، تجهیزات مورد معامله را به خریدار تحویل ننماید و در مدت قرارداد  صورتیکه فروشنده  در  -4-10

و تضامین فروشنده ضبط خواهد نرساند، خریدار مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد بصورت یک طرفه اقدام نموده  

 گردید. 

به   شرکت   -4-11 شده  ارائه  تجهیزات  کلیه  که  میگردد  اصلی    موسسهمتعهد  نوع  از   ، اجتماعی  تامین  حسابرسی 

)اورجینال( و کاالی نو بوده و چنانچه خالف آن اثبات گردد ، موظف به جایگزینی بدون قید و شرط قطعات غیر اصلی  

 با قطعات اورجینال می باشد .

 :تعهدات خریدار- 5ماده  

و با ارائه    (طی صورتجلسه تحویل)موضوع قرارداد    االی  که مبلغ قرارداد را پس از تحویل کامل ک  خریدار متعهد است

روز کاری و براساس ماده    5ظرف مدت  صورتحساب رسمی و معتبر از سوی فروشنده و تایید آن از سوی ناظر قرارداد  

  .در وجه فروشنده پرداخت کند  3

 : وجه التزام- 6ماده

 تضمین  عنوان  به  قرارداد  انعقاد  با   زمان  هم  را  قرارداد  کل  مبلغ  ٪  10فروشنده یک فقره ضمانتنامه بانکی به میزان   

یا    خریدار   به  التزام   وجه  و  تخلف  صورت  در  تواند  می  خریدار  که  سوی    ء ایفاعدم  سپرده  از  قرارداد  مفاد  از  تعهدات 

 فروشنده پس از اخطار کتبی، آن را به نفع خود ضبط نماید و خسارات وارده را از محل آن جبران نماید.  
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 :ناظر قرارداد - 7ماده 

ارتباطاتمدیریت    و  اطالعات  عنوان  موسسه    فناوری  تشخیص  به  قرارداد مرجع  ناظر  گردد.  می  تعیین  قرارداد  ناظر 

  .حسن و انجام تعهدات و تایید صورتحساب های فروشنده است

 : فورس ماژور-8ماده 

شات اجتماعی نظیر  اهرگاه به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه طبیعی نظیر زلزله ، سیل، طوفان، و یا به دلیل بروز اغتش 

انند به تعهدات خود عمل نمایند ، عدم انجام تعهدات در شرایط مذکور در شرایط نقض  جنگ ، هریک از طرفین نتو

تعهدات قراردادی تلقی نمیشود و این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود و طرفین متعهد به انجام تعهدات پس از  

ه به حالت تعلیق درآمده و پس  رفع فورس ماژور خواهند بود در این صورت قرارداد در مدت فورس ماژور حداکثرسه ما 

ماه طرفین   3ازرفع حالت فورس ماژور به قوت خود باقی خواهد بود و درصورت استمرار حالت فورس ماژور بیش از  

ورت خاتمه قرارداد فعالیتهای انجام شده توسط صداد توافق خواهند نمود. بدیهی است در  ر نسبت به خاتمه یا ادامه قرا

 .ت فورس ماژور توسط ناظر قرارداد محاسبه و به فروشنده پرداخت می شودفروشنده تا قبل از حال

 .:تحریم های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز شامل موارد فورس ماژور نیستند  3تبصره  

 :فسخ قرارداد- 9ماده  

 در موارد ذیل خریدار حق فسخ قرارداد را بدون مراجعه به دادگاه خواهد داشت   

 به تشخیص ناظر قرارداد  -9-1

 عدم اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد در موعد پیش بینی شده از سوی فروشنده  -9-2

 خریدار   انتقال کل یا جزیی از قرارداد از سوی فروشنده به شخص ثالث بدون اجازه کتبی -9-3

 شرکت فروشنده   انحالل-9-4

 ورشکستگی فروشنده  -9-5

 .عدم توجه به یک اخطار کتبی توسط خریدار در خصوص عدم انجام تعهدات-9-6

یا صورتحسابهای فروشنده   6در صورت فسخ قرارداد خریدار می تواند خسارات وارده را از محل تضمین ماده  :  4تبصره  

  .وصول نماید 

صاحبان مجاز و مهرفروشنده )مناقصه گر( امضاء    
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 :تالفحل اخ- 10ماده 

موضوع جهت حل و فصل به  در ارتباط با نقض، فسخ، اعتبار و تفسیر قرارداد بروز کند،    اختالفیهرگاه بین طرفین   

اختالف خواهد در غیر این صورت از طریق مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری رفع  و   داور مرضی الطرفین ارجاع

   . اع خواهد بودتبشد و نظر کارشناس برای طرفین الزم اال

 :اقامتگاه طرفین قرارداد -11ماده 

 نمایندالم  ته به طرف مقابل به طور مکتوب اعطی یک هف  حداکثر  طرفین موظفند تغییرات حقوقی و یا آدرس خود را 

  .معتبر می باشد قرارداد،  در متن  مندرجو در غیر این صورت تمامی مکاتبات انجام شده به آدرس  

 : :مبادله قرارداد 12ماده  

از   تمامی نسختبصره و در دو نسخه متحدالمتن تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسیده که    4ماده، 12این قرارداد در   

 . ارزش یکسانی برخوردارند 

 

 

 مهر و امضا خریدار                                                   مهر و امضا فروشنده                      
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