باسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی
خرید دستگاه zeta sizer

تمامی صفحات این دفترچه به دقت مطالعه شود.
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*الزم به ذکر است که کلیه صفحات این دفترچه میبایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شرکت
پیشنهاد دهنده برسد و کلیه جداول تکمیل شده باشد در غیر این صورت پیشنهاد دهنده از مناقصه
حذف میگردد.
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فرم شرایط شرکت درمناقصه خرید دستگاه zeta sizer
موضوع مناقصه :
خرید دستگاه  zeta sizerبابت گروه های آموزشی طبق مشخصات پیوست
الف – شرایط عمومی :
 -1داشتن تابعیت جمهوری اسالمی و متعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران
 -2نداشتن ممنوعیت قانونی در انجام معامالت  ،پیمانها و قراردادها
 -3داشتن شخصیت حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و کد اقتصادی
ب – شرایط اختصاصی :
با توجه به آگهی منتشره  ،شرکت متقاضی می بایستی واجد مشخصات زیر باشند :
-1شرکت های شرکت کننده در مناقصه بایستی در رشته مذکور ثبت شده و دارای کد اقتصادی باشند.
 -2شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی مبلغ  57000000000ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت
ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به حساب جاری شماره  0110011152000بانك ملی شعبه شاهین واریز و نسخه اصل
فیش مبلغ واریزی را به دانشگاه ارائه نموده و یك نسخه کپی ( تصویر ) آن را نزد خود نگهداری نمایند .
-3به پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل گردد
ترتیب اثر داده نمی شود .
-1پیشنهاد ها باخط خوانا درج و پس از امضای کلیه صفحات توسط صاحبان امضاء تعهد آور شرکت و ممهور
نمودن به مهر شرکت در پاکت الك و مهرشده ارسال به دانشگاه ( اداره قراردادها ) گردد .
-7هزینه درج آگهی در جراید به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
-0دانشگاه در قبول پیشنهادها و انعقاد قرارداد حتی پس از اعالم برنده  ،با برنده مناقصه و یا رد یك یا همگی ایشان
بدون ذکر دلیل دارای اختیار تام است و تا زمان امضاء کلیه اسناد و تکمیل تمام تضامین و ارائه آن ها دانشگاه هیچ
تکلیف و تعهدی نداشته و شرکت کننده  /برنده مناقصه هیچ حق یا ادعائی تا تکمیل کلیه موارد فوق نخواهد داشت .
3

-5دانشگاه در رد پیشنهادهای مبهم و مشروط دارای اختیارات تام می باشد .
-8شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط مناقصه و همچنین قبول اختیارات دانشگاه و تکالیف شرکت
کنندگان در مناقصه میباشد .
-9پاکتهای واصله پس از پایان مهلت از سوی کمیسیون معامالت دانشگاه باز و قرائت می گردد  .نتیجه آن متعاقبأ به
اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید .
-10درصورتی که شرکت کننده در مناقصه برنده اول شناخته شود با اعالم به وی ظرف  18ساعت از مراجعه به
دانشگاه جهت تنظیم یا تکمیل مستندات ( ضمانتنامه و  ) ...و امضاء قرارداد اقدامی ننماید با ضبط سپرده واریز شده
وی از نفر دوم و به ترتیب نفرات بعد به همین نحو دعوت خواهد شد و درصورت امتناع هریك از نفرات بعدی
سپرده وی نیز به نفع دانشگاه ضبط می گردد .
-11سپرده نفرات دوم و سوم شرکت کننده در مناقصه ( پس از تنظیم و عقد قرارداد با برنده مناقصه نفر اول ) به
پیشنهاد دهندگان ذیربط تحویل خواهد شد .
-12سپرده برنده شرکت درمناقصه پس از امضاء قرارداد و با ارائه ضمانتنامه مربوط به قرارداد مسترد می گردد.
-13کلیه کسورات قانونی قرارداد و مالیات بر ارزش افزوده به عهده فروشنده می باشد .
-11کارفرما مختاراست موضوع قرارداد را به میزان  %27افزایش یا کاهش دهد .
-17ارائه سوابق شرکت و اساسنامه و کلیه آگهی روزنامه رسمی شرکت متقاضی الزامی است .
-10مدارك در دوپاکت الف و ب به شرح ذیل تحویل گردد :
پاکت الف شامل :
 -10-1مدارك تائید شده مناقصه ( تمامی صفحات مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز امضاء و تعهد گردد )
-10-2تصویراساسنامه شرکت  ،آخرین تغییرات ثبت شده شرکت به همراه تصاویر کلیه تغییرات روزنامه رسمی و
مجوز قانونی فعالیت
-10-3رزومه و سوابق کاری شرکت
 -10-1تصویر عضویت در اتحادیه درصورت عضوبودن
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-10-7اصل فیش سپرده شرکت درمناقصه یا اصل ضمانت نامه بانکی
تبصره  :کپی های اسناد ذکر شده باید همگی ممهور به مهر شرکت و ممضی به امضاء صاحبان امضاء مجاز گردد.
پاکت ب شامل :
-10-8پیشنهاد قیمت
-10-9آنالیز قیمت پیشنهادی
-15چنانچه محتوای مدارك پاکت الف ناقص وفاقد هریك از مدارك فروشنده در بند 18نباشد پاکت ب پیشنهاد
دهنده مفتوح نخواهد شد.
-18پیشنهادها باید در پاکت در بسته و ممهور به مهر مجاز شرکت تا ساعت10روزچهارشنبه مورخ  95/11/3به اداره
قراردادها اداره کل امور حقوقی واحد واقع در خیابان اسکندری شمالی نبش خیابان فرصت شیرازی پالك  73طبقه
همگف تحویل گردد  .پیشنهاد قیمت ها ازتاریخ گشایش پاکتها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود همچنین نوسانات
بازار و افزایش نرخ ارز و تحریم هیچ گونه تاثیری برای طرفین نخواهد داشت .
-19درج آدرس و نشانی کامل شرکت کننده درمناقصه الزامی است  .همچنین ارائه تصاویر کارت ملی و شناسنامه
صاحبان امصاء مجاز و اعضاء هیات مدیره درپاکات ارسالی الزامی است .
-20برنده مناقصه حق واگذاری کار جزئاً و کالً به غیر را ندارد .
-21شرکت کننده در مناقصه می بایستی تمامی ردیف های موضوع مناقصه را اعالم قیمت نماید.
تذکرات مهم :
 -1پیشنهاد دهندگان موظفند یك نسخه از فرم شرایط شرکت در مناقصه ( همین فرم ) را با
خط خوانا بدون خدشه یا خط خوردگی تکمیل نموده و پس از امضاء و مهر تمامی صفحات همراه یك
نسخه اصل فیش مبلغ سپرده واریز به همراه آدرس دقیق خویش در پاکت سربسته الك و مهرشده قرارداده و
به اداره قراردادها .به آدرس اعالمی ارائه نمایند .
 -2وجه شرکت در مناقصه الزامی است می بایستی بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا وجه نقد به حساب شماره
 0110011152000بانك ملی شعبه شاهین به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی پرداخت شود  .به
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درخواست پیشنهاد دهندگان که وجه سپرده شرکت در مناقصه بصورت چکهای تضمینی بانکی  ،سفته و
چك یا غیره ارائه دهند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

نام و نام خانوادگی فروشنده

تاریخ

مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شرکت
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تعهدنامه
اینجانب  /اینجانبان  :نام ونام خانوادگی :
دارای کد اقتصادی :

صاحب  /صاحبان امضاء مجاز شرکت :

به اقامتگاه قانونی :

تلفن :
با اطالع کامل از شرایط فوق در مناقصه شرکت نموده ام و مفاد برگ شرایط شرکت درمناقصه را دقیقا" مطالعه نموده
و از مشخصات کاال درخواستی و شرایط محل و تحویل و معامله  ،شرایط مندرج در قانون و قووانین جواری دانشوگاه
ممنوعیتهای قانونی و مالیات و شرایط گمرکی و  ...اطالع کامل داشته و مورد قبول موی باشود  .ضومنأ آگواهی کامول
دارم که درصورت برنده شدن و استنکاف و خودداری و انصراف از ارائه خدمات مورد نظر  ،دانشوگاه محوق خواهود
بود به هر علت و دلیلی که باشد سپرده پرداختی را به نفع خود ضبط نماید و اینجانب هرگونه اعتراض را از خود سلب
و ساقط می نمایم و در صورتی که در مناقصه برنده اعالم گردم متعهد می گردم به قیمت پیشنهادی نسبت بوه تحویول
کاالها بدون افزایش و تقاضای تعدیل اقدام نمایم و افزایش قیمتها و نوسان نرخ ارز و سایر شرایط هیچگونه تاثیری در
قیمت پیشنهادی نخواهم داشت .
امضاء ومهرشرکت

تاریخ

مدیرعامل  /صاحب امتیاز شرکت
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فرم شماره 2
تعهد نامه
بدین وسیله اعالم میدارد این شرکت....................کلیه فهرست تجهیزات و مشخصات فنی مربوط به مناقصه گزار
جهت استعالم بهاء در اختیار این شرکت گذاشته کامال مورد بررسی و مطالعه قرار داده و قیمت پیشنهادی مناقصه را بر
مبنای مشخصات ارایه نموده و متعهد میگردد که در صورت برنده شدن در مناقصه ،عقد قرارداد نموده و عملیات
مورد قرارداد را اجرا نمایم و در صورت انجام هرگونه کاری خارج از مشخصات خواسته شده ،کلیه خسارات وارده
به عهده این شرکت باشد .ضمنا متعهد میگردم در طول زمان اجرای قرارداد به هر علتی که قیمتها تغییر یا افزایش
یابد و یا مدت زمان اجرای قرارداد با تاخیرات مجاز صورت گیرد به هیچ عنوان تقاضای تعدیل بها از دانشگاه ننمایم
و مفاد قرارداد فی مابین را الزم االجرا بدانم.
نام و نام خانوادگی

تاریخ

مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شرکت
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فرم شماره 3
تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولتی
مورخه 55/10/22مربوط به مناقصه ....................
این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه ،بدینوسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله
کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  1355نمی باشد وچنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد،
خریدار یا مناقصهگزارحق دارد که پیشنهاد ارایه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط
نماید.
همچنین قبول و تایید میگردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شد و به عنوان فروشنده
قرارداد مربوط را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد(تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا
چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از
کار را به آنها محول کند خریدار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات فروشنده
را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخیراجرای کار از اموال او اخذ نماید .تعیین میزان خسارت وارده با
تشخیص خریدار می باشد.
این پیشنهاد دهنده متعهد میشود و چنانچه در حین اجرای قرارداد به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت
مشمول قانون مزبور گردد .مراتب را بالفاصله به اطالع خریدار برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود.
بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بال فاصله به اطالع نرساند نه تنها خریدار حق دارد قرارداد را
فسخ نموده ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارت ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجرای کار را نیز
بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهای مترتب به متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در
صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

نام پیشنهاد دهنده

تاریخ

امضا و مهر مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده
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فرم شماره 1
شرایط مناقصه.....................
عالوه بر مراتبی که در دعوتنامه(فرم شماره  1این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه زیر نیز در این مناقصه مورد
عمل قرار خواهد گرفت.
-1داوطلب شرکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یك پاکت محرمانه و الك و مهر شده که محتوی دو پاکت
جداگانه الف و ب میباشد به ترتیب زیر تنظیم و به اداره قراردادها دانشگاه تسلیم نماید در روی پاکت فوق الذکر
باید موضوع مناقصه ،نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شده در موعد و مهلت مقرر با
اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل گردد.
 -2اسناد و مدارك مناقصه که از طرف  ........داوطلبان مشارکت در مناقصه قرار داده شده است باید برطبق شرایط
مناقصه و دعوتنامه و همچنین سایر دستورالعملها و مقررات تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارك درخواستی در
پاکتهای "الف" و "ب" به اداره قراردادها دانشگاه تسلیم گردد.
-3مدارك و اسنادی که باید در پاکت"الف" و "ب" قرار داده شود و در قسمت توضیحات ذکر شده است.
-1پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارك مناقصه را که ذکر شده بدون تغییر ،حذف و با قراردادن شرط در آن
تکمیل و تنظیم و مهر و امضاء نموده و به دانشگاه تسلیم نماید .چنانچه با تشخیص کمیسیون مناقصه بعضی از اوراق
غیر تعهد آور سهواً مهر و امضاء نشده باشد پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آن را مهر و امضاء خواهد نمود در غیر
اینصورت آن پیشنهاد ناقص خواهد بود.
-7پیشنهاد های مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ،خدشه یا نقص در اسناد و
مدارك مناقصه یا ارایه پیشنهاد مشروط ،مبهم و بر خالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی ،آن پیشنهاد مردود
است وعیناً به پیشنهاد دهنده مسترد میشود.
-0هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك کتباً از سوی دانشگاه اعالم خواهد شد.
-5دانشگاه حق تغییر ،اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود
محفوظ میدارد و در این صوت مراتب به دعوت شدگان ابالغ میشود و در صورتیکه پیشنهادهای قبل از ابالغ
مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید .از آنجاییکه ممکن است تجدید
نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد در اینصورت خریدار میتواند آخرین مهلت
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دریافت پیشنهاد ها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و
تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.
-8برنده مناقصه باید حداقل  5روز پس از ابالغ دانشگاه نسبت به انعقاد قرارداد مبادرت نماید در غیر اینصورت
تضمین شرکت او در مناقصه بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع خریدار ضبط میشود و پیشنهاد دهنده حق هیچ گونه
اعتراضی را ندارد .در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد قرارداد نبود ،نفر دوم به عنوان
برنده مناقصه اعالم می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باال حاضر به انعقاد قرارداد نبود ،تضمین او هم به
نفع خریدار ضبط میشود و به همین نحو در خصوص برنده سوم مناقصه عمل خواهد شد.
-9پس از تعیین نفرات اول و دوم و سوم مناقصه و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعد
بالفاصله مسترد میشود.
-10رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و به عدد وحروف در برگ پیشنهاد نوشته شود .برای تعیین برنده مناقصه
ارقامی که به حروف نوشته شده مالك عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد ،مردود
است.
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فرم شماره 9
برگ پیشنهاد قیمت
امضاء کنندگان زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء و مسؤلیت در مورد مطالب و مندرجات
دعوتنامه شرکت در مناقصه ،شرایط مناقصه ،شرایط عمومی مناقصه و قرارداد ،مشخصات فنی عمومی ،تعهد نامه اجرا
و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و قرارداد ،تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در
معامالت دولتی و بطور کلی تمامی مدارك و اسناد مناقصه مربوط به طبخ غذای نیمروزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکزی پس از بازدید کامل از جمع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می
نماید که:
 -1امور مربوط به موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد بر
اساس قیمت مجموع (....................ریال)( ....................../تومان) انجام دهم.
-2چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمایم که:
الف -اسناد و مدارك قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین
انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه (به استثناء روز های تعطیل) تسلیم
نمایم.
ب-ظرف مدت مقرر در قرارداد ،تجهیزات الزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای
موضوع قرارداد را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
ج -به هنگام عقد قرارداد و به منظور حسن اجرای تعهدات یك فقره ضمانت نامه معتبر بانکی به میزان  %7کل مبلغ
قرارداد(به مهر وامضاء بانك) و یا وجه نقد به خریدار ارایه نمایم.
-3تایید می نمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدارك مناقصه و آگهی روزنامه جزء الینفك این پیشنهاد محسوب می
شود.
-1اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یك از پیشنهادها ندارد.
-7تحت عنوان تضمین (موضوع بند ) 0-5دعوتنامه را به نفع دانشگاه در پاکت الف تقدیم داشتهام.
نام ونام خانوادگی
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برگ پیشنهاد دهنده
امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه
شرکت در مناقصه ،شرایط مناقصه ،شرایط عمومی مناقصه و قرارداد ،مشخصات فنی ،تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و
اسناد و مدارك عمومی مناقصه و قرارداد ،تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان درمعامالت دولتی و بطور
کلی تمام اسناد مناقصه و با اطالع کامل از جمیع شرایط وعوامول موجوود از لحواظ کارهوای موورد مناقصوه و پوس از
بازدید از محل اجرای قرارداد پیشنهاد می نماید که:
دستگاه های موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه ،براساس قرارداد
تنظیمی تهیه و ارائه نمایم.
 -1چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:
الف – اصول اسناد و مدارك قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و هموراه
تضمین انجام تعهدات حداکثر ظورف مودت هفوت روز اداری از تواریخ ابوالغ بعنووان برنوده مناقصوه بوه اسوتثنای
روزهای تعطیل تسلیم نمایم .
ب – ظرف مدت مقرر در قرارداد تجهیزات الزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع بکار نمایم.
ج  -به هنگام عقد قرارداد بمنظور حسن اجرای تعهدات یك فقره ضمانت نامه معتبر بانکی و یا وجه نقد به میزان
 % 7کل قرارداد که معادل درصدی آن حداقل  200000000000ریال به خریدار ارائه نمایم .
 -1تائید می نمایم که کلیه ضمائم و مدارك مناقصه جزء اسنادالینفك این پیشنهاد محسوب می شود.
 -2اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار ،الزامی برای واگذاری کار به هریك از پیشنهادها نودارد .دسوتگاه
مناقصهگزار حق خواهد داشت حتی پس از اعالم برنده به هر علتی از انعقاد قرارداد امتناع نماید و این شرکت
هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.
 -3کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.

نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضاء مجاز و مهر شرکت

13

14

15

16

17

