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 آزمااگشیه ملی نقشه ربداری مغز

 اسناد مناقصه

 سه تسال MRI خرید قطعات یدکی دستگاه 
 

 

 سه تسال MRI خرید قطعات یدکی دستگاه  پیوست اسناد مناقصه
 

 شامل : 

     لیست قطعات یدکی دستگاه   :1پیوست شماره 

 فرم ارائه و معرفی نمونه کارهای انجام شده توسط مناقصه گر در خصوص مناقصه  :2پیوست شماره 

 فرم ارائه پیشنهاد قیمت:  3پیوست شماره 

 نمونه قرارداد  :4شماره پیوست 
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 لیست قطعات یدکی  یدکی دستگاه اسناد مناقصه: گزارش شناخت:  1پیوست شماره 

 نام قطعه

Compressor  kit f70 

RF Transmitter TbX_2ch3t 

RF Power Transmitter TBX_MNO 

RFPA 123MGH 8kw 

Manual connect kit 3T,ST2-MKO 

Manual connect kit 3T ; ST1-TX 

Direct Plug system part D487 

Gradient Power Stage 90/22 

 

 ب( مشخصات عمومی و تعهدات فروشنده :

 باشد .می ـ ضلع جنوبی دانشکده برق ـ آزمایشگاه  تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ دانشکده فنی دانشگاه تهران محل تحویل دستگاه به آدرس 

 در ارزیابی و تعیین مناسب ترین قیمت  لحاظ خواهد شد( . گارانتی)افزایش مدت  ماه پس از نصب  6 به مدت حداقل قطعات یدکی گارانتی 

 سال . 5دکی  به مدت حداقل قطعات یارایه خدمات پس از فروش 

 باشد .محل نصب به عهده فروشنده میقطععات در راه اندازی و تحویل 

 قطعات تهیه و ارائه دستورالعمل فنی 
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 سوابق فروش و خدمات تامین قطعات برای بیمارستانها و مراکز درمانی اسناد مناقصه:  2پیوست شماره 
 

 شماره  و تاریخ  رضایت نامه از مشتری سال مبلغ فروش نام طرف قرارداد فروش  ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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 اسناد مناقصه 3یوست شما ره پ

 "مالی مناقصه  هایفرم ارائه پیشنهاد "
 مطابق اسناد مناقصه می باشد "ج  "پاکت الک و مهر شده تذکر: فروشنده موظف به ارائه این برگه در 

کلیه به این وسیله اعالم می کنیم که اسناد مناقصه، شامل دستورالعمل شرکت در مناقصه، شرایط پیمان، خواسته های مناقصه گزار، و پیوستها و 
که مدارک نام برده شده در باال، دارای اشتباه یا اشکالی نیست.  اسناد مناقصه را، به دقت مطالعه،بررسی، و کنترل کرده و اطمینان حاصل کرده ایم

مناقصه به عدد ..................................................................... ریال و به حروف  بنابراین به این وسیله پیشنهاد خود را برای اجرای موضوع
 ..................................................... اعالم می کنیم ...........................................

است، از جمله پیشنهاد با کمترین مبلغ،  در چارچوب قانون برگزاری مناقصات، ملزم به پذیرش هیچ یک از پیشنهادهایی که دریافت کردهمناقصه گزار 
 نیست. 

ف
ردی

 

 داغی قیمت بدون عودت قیمت با عودت داغی نام قطعه

 Compressor kit F70  

 RF Transmitter TBX_2CH 3T 

 RF Power Transmitter TBX_MNO 

 RFPA 123MHz 8KW 

 Manual connect. kit 3T ST2-MKO 

Manual connect. kit 3T ST1-TX 

Direct plug system part D487 

Power Stage 90/22 

 جمع قطعات:

   مالیات بر ارزش افزوده:

   با احتساب مالیات بر ارزش افزوده: جمع قطعات

 ................................نام مناقصه گر: )پیشنهاد دهنده(: شرکت ....................................................... شماره ثبت شرکت: ................
          نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز شرکت/مناقصه گر:                                                                         

 مهر و امضاء مجاز و تعهد آور                                                                
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 اسناد مناقصه : نمونه قرارداد 4پیوسست شماره 
 

گاه   قرارداد خرید   هس تسال   MRI قطعات یدکی دست

به  می شود  میدهنا       خریدارکه در این قرارداد  ........................... بین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغزاین قرارداد در تاریخ ....

طرف و شرکت ............................... به شماره شناسه ملی ............................... و شماره ثبت از یک  ..................نمایندگی آقای 

................... به ..... کد ملی ........................................... و کد اقتصادی ............................... به نمایندگی آقای/خانم ..........................

سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره دارای امضاء مجاز و تعهدآور به آدرس قانونی 

با  نامیده می شود از طرف دیگر، فروشنده.. که از این به بعد .........................................................................................................

 رعایت جمیع شرایط ذیل منعقد می گردد.

 : موضوع قرارداد1ماده

براساس سه تسال   MRIموضوع قرارداد عبارت است از خرید قطعات یدکی دستگاه                                                     

قرارداد که کالً به رویت، مهر و امضاء فروشنده رسیده است و جزء الینفک آن تلقی می شود  منظم بهمدارک، مشخصات فنی 

 و فروشنده با اطالع از کمیت و کیفیت آنها قبول تعهد نموده است.

رك قرارداد :2ماده  اسناد و مدا

 این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

 قرارداد حاضر. -الف

 د شماره ..................... مورخ ........................ پیوست قرارداد.مشخصات فنی و پیشنها -ب

 مبلغ قرارداد :3ماده

. ریال( که براساس قیمت پیشنهادی فروشنده ......................برابر ............................... ریال ).............................. قراردادمبلغ  -الف

 .می باشد

 مدت قرارداد :4ماده

)بدون هیچ گونه افزایش  و در صورت ضرورت و تشخیص و موافقت خریداربوده معتبرتا پایان سال  از زمان امضامدت قرارداد 

 )زمان تحویل قطعات با در نظر گرفتن روزهای تعطیل رسمی و غیر رسمی می باشد.(خواهد بود. قابل تمدید  قیمت(

بوده و تعهد فروشنده مبنی بر ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش همواره تا قطعات الذکر مربوط به تحویل تبصره: مدت فوق

 پایان تعهدات به قوت خود باقی خواهد ماند.

گاه نظارت :5ماده  دست

است کیفیت و مرغوبیت اقالم ، فروشنده موظف معاون پژوهشی و فناوری می باشدنظارت بر اجرای موضوع قرارداد به عهده 

 موضوع قرارداد و مراحل مختلف کار را به تائید دستگاه نظارت برساند.
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 دوره تضمين:6ماده

الزم به ذکر است  تعهد نماید.پس از نصب و راه اندازی ماه پس  6تا را گارانتی قطعات موضوع قرارداد  مکلف استفروشنده 

 انجام موضوع قرارداد پیش آید، فروشنده ملزم به رفع اختالل پیش آمده خواهد بود. چنانچه در مدت زمان گارانتی اختاللی در

ت:7ماده  تضمين انجام تعهدا

 پنج) %5قرارداد ضمانتنامه بانکی مورد تائید خریدار معادل  قبل از انعقاد به منظور تضمین انجام تعهدات، فروشنده مکلف است 

درصد( مبلغ قرارداد به خریدار تسلیم نموده یا معادل مبلغ مذکور را نقداً به حسابی که خریدار تعیین می نماید واریز و رسید آنرا 

با تائید دستگاه نظارت و ناظر کنترل کیفی آزاد )مطابق اسناد مناقصه( ارائه نماید. ضمانتنامه مذکور پس از پایان دوره تضمین 

 خواهد شد. 

ه: چنانچه فروشنده به تعهدات قانونی خود به هر دلیلی عمل نکند  و هر یک از مفاد قرارداد را بطور صحیح و کامل اجرا تبصر

 گردد.ننماید، تضمین حسن انجام تعهدات با ابالغ به فروشنده  به نفع خریدار ضبط گردیده و قرارداد فسخ می

ت فروشنده:8ماده ت و تعهدا  اتئیدا

 یر را تائید و متعهد به اجرای آنها می باشد:فروشنده موارد ز

قرارداد را کامالً مطالعه نموده و از مفاد آن کالً و جزاً اطالع  2کلیه اسناد و مدارک و مشخصات فنی موضوع ماده  .1
 حاصل کرده است.

پیشنهادی خود  هزینه های احتمالی ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی و قوانین مالیات ها را در قیمت .2
 ملحوظ کرده و بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت.

 قطعات  را به گونه ای که در ضمائم قرارداد قید گردیده، مد نظر قرار دهد.و کیفیت فروشنده باید تمامی استانداردها،  .3

ت جانی و مالی به خریدار و چنانچه در اثر تسامح، تعلل و بی احتیاطی و بی مباالتی فروشنده و عوامل وی خسار .4
اشخاص ثالث در هنگام اجرای مفاد قرارداد وارد شود، مسئولیت کیفری و حقوقی و جبران خسارت کامالً به عهده 

 ولیتی در این خصوص نخواهد داشت.وفروشنده بوده و خریدار هیچگونه مس

 فروشنده و رایگان خواهد بود.خریدار بر عهده ساختمان فروشنده یا  ساختمان در محل  آموزش کارشناسان .5

توسط فروشنده بیمه  محل خریدارموضوع قرارداد می بایست درزمان بارگیری وحمل از کارخانه فروشنده تا  قطعات .6
 گردد.

 یمتعارف به نحو یقرارداد اصول فن وستیمندرج در پ طیموضوع قرارداد را مطابق شراقطعات فروشنده موظف است  .7
که ممکن است مفقود  یها و لوازم قسمتمصون بماند. هیحمل وتخل نیو فساد در ح بیسکه از آ دینما یبسته بند

عالمت  یبسته ها را طور ستیبا یشوند. در موارد لزوم فروشنده م یمناسب بسته بند یدر جعبه ها ستیبا یشوند م
موارد فوق  تیاست که به لحاظ عدم رعا ی. فروشنده ضامن هرگونه خسارتنندینب بیحمل آس نیکه در ح دینما یگذار

 .به کاال وارد شود

 باشد. یم داریموضوع قرارداد به خر قطعات یو نگهدار یدستورالعمل راهبر دفترچه فروشنده موظف به ارائه .8

فروشنده متعهد می گردد حداکثر ظرف سه ماه از امضای قرارداد و دریافت مبلغ پیش پرداخت، قطعات موضوع  .9
 آماده تحویل نماید. و  تهیهقرارداد را 
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ر9ماده ت خریدا  :تعهدا

های الزم کتباً به فروشنده معرفی خریدار یک نفر را به عنوان نماینده خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی .1
 نماید.می

 معاون پژوهشی و فناوری انجام خواهد شد. کلیه اقالم و تأئیدپس از تحویلپرداخت نامه پیشاسترداد ضمانت .2

روز پس از تعویض به فروشنده در محل آزمایشگاه تحویل عودت  10حداکثر  8و  1.2.3.4داغی قطعات ردیف های  .3
 خواهد شد در غیر اینصورت باید تفاوت قیمت را باید پرداخت نماید.

 نحوه رپداخت :10ماده

o  بیست و پنج درصد( کل مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت  %25در صورت درخواست فروشنده، خریدار حداکثر(
 در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی مورد قبول خریدار  به فروشنده پرداخت می نماید. 

o د و تائید دستگاه نظارت در محل کل مبلغ قرارداد بعد از اعالم آمادگی فروشنده مبنی بر آماده تحویل شدن کاال و بازدی
 پرداخت خواهد شد.)پس از کسر پیش پرداخت( و با تنظیم صورتجلسه 

o  قطعات در انبار فروشنده قرارگیرد.   داشته باشد کهدر صورتی که به منظور استفاده از گارانتی قطعات یدکی،  ضرورت
 یدار امکان پذیر خواهد بود.به خربه ارزش ریالی قطعات پس ازارائه ضمانت نامه معتبر بانکی 

 تأخيرات:11ماده

کل مبلغ قرارداد )معادل .... ریال( به از  %2ماهانه قرارداد،  4تأخیر در تحویل به موقع دستگاه ها مطابق ماده ماه به ازاء هر 

 حل مطالبات فروشنده،کسر خواهد شد.عنوان جریمه از م

ماژور در ترخیص کاال اتفاق بیافتد. مدت آن با اعالم فروشنده و تائید خریدار به تبصره : چنانچه تاخیرات ناشی از موارد فورس 

 مدت تحویل قطعات موضوع قرارداد اضافه خواهد شد.

 فسخ قرارداد:12ه ماد

 فسخ می گردد: آزمایشگاهمعامالت  ار پس از تشخیص و تائید کمیسیون در موارد ذیل قرارداد از طرف خرید

 مدت قرارداد برای تحویل کل کاالی موضوع قرارداد 3/1از تأخیر غیر موجه بیش  .1

 واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی خریدار .2

 انحالل شرکت و یا تعطیلی فروشگاه  .3

 ورشکستگی فروشنده .4
احتیاج به هرگاه خریدار، قرارداد را به یکی از علل مشروحه فوق فسخ کند مراتب را کتباً  به اطالع فروشنده می رساند و بدون 

با فروشنده تسویه انجام دادن تشریفات قضائی و اداری، مبلغ ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات را به سود خود وصول و ضبط و 

 حساب می نماید.

خله -13ماده   اقنون منع مدا
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شمسی  1337اه دی م 22گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب فروشنده متعهد می

 باشد و در صورتی که خالف آن برای خریدار محرز شود قرارداد فسخ و حق هر گونه اعتراض از فروشنده سلب خواهد شد.نمی

 : ااقتنل هب غير14ماده 

 )اعم از حقیقی یا حقوقی( ندارد. فروشنده حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزعاً

گاه اقنونی طرفين:  15ماده   ااقمت

مراتب را کتباً به اطالع  اقامتگاه طرفین در مقدمه قید گردیده و هر یک از طرفین قرارداد متعهد است در صورت تغییر اقامتگاه،

 طرف دیگر برساند و در غیر این صورت آدرس قبلی از نظر ابالغ اوراق معتبر است.

 حل اختالف:  مرجع 16ماده 

گونه ابهام واختالف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف محوله به هر نحوی، چنانچه طرفین نتوانند در صورت بروز هر 

وسط کمیسیونی متشکل از نماینده خریدار، فروشنده و یک نفر آن را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، موضوع ت

طرفین الزم االجرا خواهد  رایب صمیم متخذه کمیسیون مذکورکارشناس مرضی الطرفین بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. ت

بود و رأی مذکور از طریق کمیسیون به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداری ابالغ خواهد 

 شد.

 اخطار و نشانی طرفين قرارداد :17ماده

طرف هریک از متعاقدین به طرف دیگر به وسیله پست سفارشی یا نمابر به کلیه مکاتبات و هر گونه اخطار و یا اعالم کتبی از 

 گردد.آدرس قید شده در زیر ارسال می

نمابر: .............................. نشانی خریدار: ...................................................................................................... تلفن: ..

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

............................ نمابر: نشانی فروشنده: ................................................................................................... تلفن: ....

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

 ه حکم واحد را دارد.نسخ 3نسخه تنظیم گردیده و هر  3و   ماده 17این قرارداد در 

 

 

 اظر قراردادن                               مهر و امضاء خریدار

 حل امضاءم                                    محل امضاء     

 

 مهر و امضاء فروشنده   

 محل امضاء
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