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  : نمونه دفترچه اسناد وشرائط مناقصه 
 خريد ادوات و تجهيزات آب وهواشناسي را در نظر دارد ............... منطقه اي  آبشركت سهامي

 ومطابق نمونه واصالحيه هاي بعديآئين نامه هاو1383قانون برگزاري مناقصات مصوب درچارچوب 
 واجد شرايط و ذيصالح خريداري  حقوقيو  حقيقيطريق اشخاص از ،پيوست و با شرايط ذيل قرارداد
  :نمايد

   
  موضوع مناقصه  : 1ماده 

   .2 و1ارت است خريد ادوات وتجهيزات آب وهواشناسي مطابق پيوست شماره  موضوع مناقصه عب
 

  )ارزگ دستگاه مناقصه(خريدار  : 2ماده 
    باشدمي .................. منطقه اي  آبشركت سهامي خريدار

  
  )پيشنهاددهنده (فروشنده : 3ماده 

ركت كرده وبرنده مناقصه حقوقي است كه باارائه پيشنهاد ، درمناقصه شحقيقي يافروشنده شخص 
  .اعالم وقرارداد خريدمطابق نمونه پيوست با اومنعقد گرديده باشد

  
  حد اكثرمدت قرارداد خريد : 4ماده  

  .ماه خواهدبود و از تاريخ ابالغ قرارداد محاسبه خواهد شد ..... حداكثرمدت قراردادخريد 
  

   مبلغ قرارداد نحوه پرداخت  :  5 ماده
  .  پيوست صورت خواهدگرفتقرارداد نمونه رداد طبق شرايط مندرج در  مبلغ قراپرداخت

  
  تحويل پيشنهادات ومدارك مناقصه    : 6 ماده 

سه به طور جداگانه در  خودرا  بايد پيشنهاداتپيشنهاددهندهاي بودن مناقصه ،  ه دومرحلهبا توجه ب
 در يك لفاف مناسب  نامه ادارياههمر،   روي پاكتها موضوعدرجبا )  ج  و ب، الف (اكت دربسته ــپ

 به نشاني  دبيرخانه خريداربه ....../....../...... مورخ..... روز ..... ساعت تـا  و  تكميـلالك و مهر شده
 مقرررسيد  و ساعتبراي هرپيشنهاد واصله به تاريخ. تسليم نماينـد..................................................... 

 ارسال دفترچه رعايت مفاداين به پيشنهاداتي كه ناقص يابعدازتاريخ مقرروبدون.  شد هدخواصادر 
  .دبوده خواماهشش اعتبارپيشنهادات ضمنا .اثرداده نخواهد شد شوندترتيب
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  .)ركت درمناقصه ــاوي ضمانت نامه شــح ( :  پاكت الف
    5فني براساس پيوست زيابيجهت ار ، مستندات الزم 3شامل فرم تكميل شده پيوست  ( :پاكت ب 

از اساسنامه شركت و آخرين تغييرات آن كه به تائيد اداره ثبت شركتها رسيده و مصدق يك نسخه خوانا 
 روزنامه رسمي كشور كه در آن آگهي تأسيس و ثبت شركت و آخرين تغييرات و مصدقباشد ، تصوير

دهنده و دارنده يا دارندگان امضاي تصميمات درج شده باشد ، مدارك تعيين كننده سمت پيشنهاد 
 و به مهر كه بدون هيچ تغييراتي ممهورهاي بعدي  ها و اصالحيه  عندالزوم الحاقيه دفترچه حاضرمجازو

  ).امضاي پيشنهاددهنده شده است 
  . 4  به عدد و حروف  درقالب پيوست قيمت پيشنهادي  : پاكت ج
   خواهد بود10مطابق ماده  نحوه بازگشايي پاكات الف ، ب ، ج :ياد آوري 

  
  ومدارك مناقصه اتنحوه ارائه پيشنهاد  : 7 ماده

 در چـارچوب موارد خواسته شده مندرج در دفترچه د و شرطـ قيدونـب بايد صريح و پيشنهادات
درصورتي كه  داده نخواهد شد اثروكلي ترتيب  مشروط به پيشنهادات مبهم و.تهيه وتسليم گرددوپيوستها

شته شده به عددوحروف تناقضي وحودداشته باشددراين صورت رقم قيدشده به حروف مالك بين رقم نو
مقررات  و مندرج دراين دفترچه  شرايطتمامبه منزله قبول بدون قيد وشرط  تسليم پيشنهاد.عمل مي باشد
ال  ارسازپيشنهاددهنده  است چنانچه بديهي  . خواهد بوددهنده ازطرف پيشنهاد  خريداروضوابط جاري

 مورد او ب و جخودداري نمايد پاكات در پاكت  الف تضمين يا ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه 
و در صورت عدم ارسال كامل مدارك درخواستي و ناقص بودن مدارك نخواهد گرفت ر بررسي قرا

و  هگرفتن رمورد بررسي قراموردنظردرپاكت ب و عدم احراز هويت قانوني پيشنهاد دهنده، پاكت ج 
  .بصورت سربسته عودت خواهدشد

  
  ضمانت نامه شركت درمناقصه  : 8 ماده

 1382نامه تضمين براي معامالت دولتي مصوب   آيين7 و 3مطابق مواد  مناقصه،شركت در  ضمانتنامه
ام ـبه نميليون ريال .................... بلغ معادل م، )هاي جديد هننمو يا 6نمونه پيوست (و اصالحيه بعدي آن 

 ويا قرارداد درصورتيكه برنده مناقصه حاضر به امضاي . د خواهد بورانيـايكهاي ـاز يكي ازبانخريدار
  ونمايد  مي مطالبهرا او مبلغ تضمين شركت درمناقصه خريدارسپردن ضمانتنامه انجام تعهدات نشود

 مناقصه واجد شرايط تشخيص لاوبرنده  اي كه پيشنهاد او دردرجه بعد از دهندهتواند با پيشنهاد  ميخريدار
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 شركت درمناقصه برنده دوم نيز تا موقع ضمانتنامهشود قرارداد منعقد نمايد وبه همين منظور  داده مي
 بديهي است در صورت عدم انعقاد قرارداد .  خريدار نگهداري شودونزد تمديد شده امضاي قرارداد بايد

  . تجديد خواهد شدمطالبه و مناقصهاونامه  ضمانت، توسط برنده دوم 
بوده و در صورت  ماه پس از ارائه پيشنهاد معتبر سهشده تا هاي ارائه  نامه  ضروري است كليه ضمانت       

 بنا به پيشنهاد دستگاه مناقصه گزار و به وسيله پيشنهاددهنده براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد لزوم ، 
  .باشند

  
  ضمانتنامه انجام تعهدات  : 9ماده
 خوانده خواهد شد جهت تضمين اجرا و انجام فروشندهقرارداد پيشنهاد دهنده كه با امضاي اسبترينمن

مورد قبول انجام تعهدات  ضمانتنامهروز پس از ابالغ قرارداد ، .....  حداكثر تا  بايد،تعهدات قراردادي
در غير اينصورت . يم نمايد تسلخريدارقرارداد به   درصد مبلغدهبه ميزان ) 7مطابق پيوست شماره (خريدار

تضمين شركت در مناقصه او بدون هيچ تشريفات قانوني و قضائي بنفع خريدار ضبط شده و حق هيچگونه 
  .اعتراضي نخواهد داشت

  
  پاكات  تاريخ گشايش نحوه و  :  10 ماده

  ............راس ساعـت بازگشايي مي شود ، درمرحله اول پاكتهاي الف وب دردومرحله  واصله پاكات   
  مفتوح خواهند شدخريدارا حضور اعضاي كميسيون مناقصه ب ........./........./........ مـورخ  ...........  روز.

بازگشايي پاكت  دقيق ضمنا تاريخ.مي شود پاكت ج بازگشايي ، از بررسيهاي فني پيشنهادات واصلهوپس 
  .الم خواهدشدبه پيشنهاددهندگان اعتوسط كميسيون مناقصه تعيين وج 
  

   ت جدرجلسه افتتاح پاكحضور پيشنهاد دهندگان   : 11 ماده
 با اطالع قبلي ت جلسه افتتاح پاك دهندگان درجپيشنهاد يك نفر نماينده از طرف هركدام از حضور

  . است بالمانعوارائه معرفي نامه رسمي 
  
 

  اصالحات وتغييرات   : 12 ماده
 با ارسال الحاقيه يا اصالحيه ، تسليم پيشنهادهاانقضاي مهلتل از روز قب )3( ميتواند تا سه خريدار

 مهلت معقولي را بعنوان تمديد تاريخ  در اين صورت خريدار.  نظر نمايد تجديددرشرايط اعالم شده 
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 بود تعداداقالم و تعهدات موضوع  مجازخواهدبديهي است خريدار.تسليم پيشنهادها در نظر خواهد گرفت
  . كاهش يا تغيير دهد ,يزان موردنيازافزايش مناقصه را به م

  
  امضاي پيشنهادها  : 13 ماده

 خريدار راكه از ونمونه قرارداد اسناد وشرايط مناقصهدفترچه موظفند كليه صفحات پيشنهاد دهندگان
 به منزله قبول بدون تسليم پيشنهاد.  حذف پس از مهر و امضاء تسليم نمايديادريافت ميدارند بدون تغيير 

 خواهد بود دهنده ازطرف پيشنهاد  خريدارمقررات وضوابط جاري و  شرايط اسناد مناقصهتمامقيد وشرط 
بديهي است چنانچه . باشنـدقسمتها توسط پيشنهاد دهنده حذف ويا امضاء نشده  حتي اگر بعضي از

 يا  جداگانهليست  دهندگان متصور است الزم است درپيشنهادسوي  ز احاضر دفترچهاز پيشنهادي خارج 
  .   گرددارسال  در پاكت جداگانهصرفاًتهيه وهمراه مدارك مذكور 

  
   اختيار رد يا قبول   : 14ماده 

در راستاي رعايت قانون برگزاري مناقصات و قبل يابعداز برگزاري مناقصه  خريدار طوركلي به
 حق دهنده امر به پيشنهادمختار است واينواصله رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات  در ضوابط مربوطه

  .ادعا و يا مطالبه خسارتي نخواهد داد 
  

  اعالم عدم تمايل به شركت درمناقصه   : 15 ماده
 سه روزقبل قلمناقصه نباشند بايد حدا  به شركت درمايل اسناد مناقصه دريافت پس از مدعو چنانچه

  موجب تجديدنظردرغيراينصورت مراتب. اعالم نمايدخريدار به كتباً مراتب را تاريخ گشايش پيشنهادهااز
   .شد خواهد بعدي ومعامالتمناقصه ها براي  دعوت از مدعو در خريدار

  
   حق واگذاري و انتقال: 16 ماده

پيشنهاد دهنده كه درصورت برنده شدن وعقدقرارداد فروشنده ناميده خواهد شد ،  رأساً مسئول اجرا 
خريدار خواهدبود و حق انتقال و واگذاري كلي و جزئي و انجام تعهدات قراردادمنعقده در مقابل 

  .تعهدات موضوع قرارداد را بدون اجازه كتبي خريدار به غير نخواهد داشت
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  شرايط عمومي : 17ماده 
 پذيرش و قبول و امضاي شرايط مندرج در اين دفترچه به منزله پذيرفتن شرايط و تعهدات في -1-17

نمونه / اسناد و شرايط شركت در مناقصه ( بادله خواهد بود و هر دودفترچهمابين عالوه بر مفاد قرارداد مت
 . مالك تعيين تكليف شرايط و تعهدات فروشنده ازهرنظر خواهند بود) قرارداد

  . پرداخت هر گونه بيمه ، ماليات و ديگر عوارض مربوط به قرارداد بعهده برنده مناقصه خواهد بود-2-17
ر به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله كاركنان دولت در اقرا پيشنهاددهنده -3-17

  .معامالت دولتي مينمايد
، در هر مرحله از  پيشنهاددهنده مندرج در اسناد مناقصه از جانب   خالف شرايط   در صورت احراز-4-17

 و كليه مطالبه د دهنده راكار، خريدار حق خواهد داشت قرارداد را يكطرفه فسخ و سپرده و تضمين پيشنها
  .خسارات وارده را رأساً و به تشخيص خود از محل تضمين مورد نظر استيفاء نمايد

  شركت كنندگان در مناقصه موظفند مجوز تعيين صالحيت صادره از سوي دستگاههاي ذيصالح -5-17
  .قانوني را به ضميمه ساير مدارك ارائه نمايند

  موظف است براي خريدار دوره هاي آموزشي مرتبط باموضوع قرارداد )فروشنده( پيشنهاددهنده  -6-17
  .برگزار نمايد

ملزم است براي اداره امور مربوط به اجراي قرارداد يك نفر را بعنوان  )فروشنده( پيشنهاددهنده  -7-17
انب بنحوي كه فرد مذكور در هر زماني قابل دسترسي از ج. رابط و نماينده به خريدار معرفي نمايد

  .خريدار باشد
 پرداخت كليه هزينه هاي متعلق به قرارداد وحقوق و عوارض متعلق به انجام قرارداد بعهده -8-17

بوده و استرداد ضمانتنامه هاي او و تسويه حساب كامل از هر نظر در خاتمه  )فروشنده( پيشنهاددهنده
   مراجع ذيصالح خواهد بودقرارداد  موكول به ارائه گواهي ومفاصا حساب  قطعي و قانوني از

   مفاداين دفترچه جزء الينفك قرارداد منعقده فيمابين خريداروفروشنده خواهد بود -17 -9
 پيشنهاد دهنده با مهر و امضاي ذيل اسناد مناقصه اقرار به رؤيت محل تحويل ، انبارو محل نصب -17 -10

عا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي وراه اندازي اقالم موضوع مناقصه نموده است و حق هرگونه اد
  .نمايد
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  نحوه رسيدگي به شكايات: 18ماده 
واعتراض درخصوص عدم اجراي موادي ازقانون برگزاري مناقصه مطابق  نحوه رسيدگي به شكايات  
 .   قانون برگزاري مناقصه خواهد بود25ماده 

 
     دهندگان پيشنهادپاسخگوئي به سؤاالت  

ه راجـع  ميتـواننـد  دهندگـان دپيشنهــا  نحوه برگزاري و شرايط  مناقصه خريدار با از مطروحـه  سـؤاالت ـب
و از محل تحويل ونصب وراه ا ندازي اقالم مورد نظر با هماهنگي  تماس حاصل نموده  .................تلفن

  .قبلي بازديد بعمل آورند
   : خريدار ني نشا
  : پيشنهاد دهنده ني نشا

   
  ) خريدار(مشخصات دستگاه برگزار كننده مناقصه

  :................................نام و نام خانوادگي 
  :...................................سمت 

  …………………مهر و امضاء
  

  پيشنهاد دهنده مشخصات
  :................. نام پيشنهاددهنده-1
  : امضا كنندگان مجاز-2

   ...........................: ـ نام      
  :...............................نام خانوادگي  ـ       

ضمن اطالع و رويت دفترچه اسناد مناقصه و ....................................اينجانبان صاحبان امضاي مجاز/        اينجانب
 عالوه بر رعاعت ضوابط و هد و تقبل مي نمايدنمونه قرارداد با امضاء و قبول شرايط و ضوابط مندرج در آن تع

  در صورت اعالم برنده مناقصه مكلف به انجام تكاليف و وظايف قانونيمقررات جاري اعم از مالي و محاسباتي
  .خواهيم بود/  خواهمهاي دولت نامه ها و تصويب نامه مندرج در آيين

  ...................................................تاريخ
  

  .....................................مهر و امضاء
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 1پيوست شماره                                                           
  نام وتعداداقالم موردنياز، وضعيت نصب وراه اندازي ومشخصات فني هريك از آنها              

 نياز به نصب و
  تعداد  نام اقالم موردنياز رديف  اندازي راه
  ندارد  دارد

مورد نظر خريدارمشخصات فني 
∗

  

            

∗
  مطابق آخرين مشخصات فني ابالغ شده توسط دفترمطالعات پايه منابع آب
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  2پيوست شماره                                                        

  اندازي دارند  اندازي اقالمي كه  نياز به  نصب و راهمحل نصب وراه

  نام اقالم   رديف
  شماره
 رديف

  1 در پيوست 
  اندازي هاي نصب و راه محل يا محل  تعداد
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  3پيوست شماره                                                                         
  موضوع مناقصهنام ومشخصات فني  

  مشخصات فني اقالم قابل تحويل  نام اقالم قابل تحويل    فردي

      

  اين جدول توسط پيشنهاد دهنده تكميل مي گردد: توضيح 
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  4پيوست شماره                                                      
  )شود مي تكميل توسط پيشنهاددهنده (موضوع مناقصهنام ، تعداد ومبلغ پيشنهادي اقالم    

 )ريال(مبلغ 
∗

  تعداد   نام اقالم    رديف  

  مبلغ كل  مبلغ واحد

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

        جمع كل
  . كل اقالم موضوع مناقصه مالك مقايسه و اعالم برنده مناقصه خواهد بودجمع  مبلغ -1  :          :يادآوري∗

حمل و نصب وراه اندازي نيزبايستي قبال محاسبه           هزينه اندازي دارند  صب و راهمبلغ پيشنهادي هر يك از اقالم كه نياز به ندر  -2                                
                ومنظورگردد        .ومنظورگردد
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  5پيوست شماره                                                      

  
  تجهيزات خريد جدول شاخصهاي ارزيابي شركت كنندگان در مناقصات 

   و امتياز هر يك از آنها  سطحي و زيرزمينيمنابع آب ايستگاههاي سنجش 
  

 امتياز  شرح شاخص ارزيابي  رديف

  ارائه گزارش فني در مورد مراحل تحويل ، نصب ،  ۱
   راه اندازي و ارائه خدمات پس از فروش 

۱۰  

قابليتهاي فني تجهيزات كه فراتر از مشخصات فني مورد نظـر             ۲
  باشد 

۵  

مــستندات معتبــر در مــورد پــروژه هــاي انجــام شــده مــشابه و   ۳
  سوابق كاري مرتبط و رضايت نامه از خريداران داخلي 

۱۵  

رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي در توليد محـصوالت            ۴
  از مراجع معتبر ) كاليبراسيون(و ارائه گواهي  واسنجي 

۱۵  

دوره هاي آموزشي و سمينارهاي برگزار شده در موضوعات           ۵
  مرتبط 

۱۰  

آمــوزش ، پــشتيباني و خــدمات پــس از فــروش براســاس        ۶
  مستندات معتبر در موضوعات مرتبط 

۲۰  

۷  
ساختار و توان فني و مهندسـي ، از جملـه تعـداد متخصـصان               
داراي سوابق مرتبط ، ماشين آالت و دستگاهها ، رتبـه بنـدي             

  توان مالي براساس مستندات معتبر 
۲۵  

  ۱۰۰  جمع امتياز
  
  
  .امتياز مي باشد ۶۵ فروشنده شركت فني حداقل امتياز جهت تاييد صالحيت  *
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  6 شمارهپيوست
  نه ضمانتنامه شركت در مناقصه نمو

  
  

  :                                                         به نشانينظر به اينكه 
                                           شركت نمايد ، اين       مايل است در مناقصه

                         براي مبلغ                                          ريال تضمين و  بل                                               در مقااز 
                                  اطالع دهد كه پيشنهاد شركت                                      به اين  تعهد مي نمايد چنانچه 

شده و مشار اليه از امضاي بيان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان اســتنكاف كننده نامبرده مورد قبول واقع 
                                    نموده است ، تاميزان                                                                       ريال  هــــــر مبــــــلغي را كـــه 

  بدون اينكه احتياجي .................................      لبه نمايد به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي مطا
به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد بي درنگ در وجه يا 

  .                             بپردازد         حواله كرد 
اين مدت بنا به .      مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز                        معتبر مي باشد

                                    و در صورتي كه                                              براي حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديد است درخواست كتبي 
موجب اين ...............................                                              نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا 

                                                                را موافق يا تمديد ننمايد                        تمديد را فراهم نسازد و 
                                    مبلغ درج شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله كرد , متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد

  .پرداخت كند
                                                       مطالبه نشود ، ضمانتنامه        چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي 

  .در سررسيد خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد
  
  

  نام  فروشنده  
  بانك يا شركت بيمه   

  نام خريدار 
 موضوع قرارداد مورد نظر 
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 7  شمارهپيوست

  نمونه ضمانتنامه انجام تعهدات
  
  

  :                                        به نشاني نظر به اينكه 
     اده است قصد انعقاد قرارداد                                                اطالع د به اين 

                            از                                             دارد ، اين   را با 
هداتي كه به موجب                                براي مبلغ                                                ريال به منظور انجام تعدر مقابل 

                        قــرارداد يــادشــده به عهــده مـي گيـــرد تـــضمين و تعهد مــي نــمايد در صـــورتي كه 
                د اين ضماتنامه به اين كتباً و قبل از انقضاي سررسي..................................................................................................

                                        از اجراي هريك از تعهدات ناشي از قرارداد يادشده اطالع دهد كه.....................................
                                         مطالبه كند كه تخلف ورزيده است ، تا ميزان                                  ريال ، هر مبلغي را 

                                       بدون آنكه احتياجي به صدور اظهار نامه به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از 
                                    يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد ، بي درنگ در وجه يا حواله كرد 

  .بپردازد....................................................... 
      مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                                             است و بنا به درخواست كتبي 

براي مدتي كه درخواست شود قابل .  واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ..............................................
                                             نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و تمديد مي باشد و در صورتي كه 

 ........                                      را                                موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند                 يا 
                                           متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج   حاضر به تمديد نمايد 

  .                                                   پرداخت كنداال را در وجه يا حواله  كرد شده در ب
  

  نام فروشنده  
  بانك يا شركت بيمه  

  خريدارنام  
  موضوع قرارداد مورد نظر 
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   قرارداد خريد  ادوات و تجهيزات آب وهواشناسينمونه  -2         
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  : نمونه قرارداد خريد  ادوات و تجهيزات آب وهواشناسي
........... بعنوان خريدار از يك طرف وشركت .......... به نمايندگي.......... اين قرارداد فيما بين شركت 

  .بعنوان فروشنده از طرف ديگر منعقد مي گردد .......... به نمايندگي
  

   موضوع قرارداد -1ماده 

 پيوست هاي طبق تجهيزات فني سنجش منابع آب لوازم و خريد است از عبارت دموضوع قراردا

   2و1شماره
  

   مبلغ قرارداد – 2ماده 

  : مبلغ كل اقالم موضوع قرارداد -1-2

بديهي . ريال مي باشد ...  بصورت مقطوع 3 مبلغ كل اقالم موضوع قرارداد به شرح پيوست شماره

  .ابت بوده و مشمول هيچگونه تعديلي نخواهد شد است اين مبلغ در طول مدت قرارداد ث
  

   نحوه پرداخت – 3ماده 
  : پرداخت پيش  - 1  -3

ي در قبال  درصد كل مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت پس از ابالغ قرارداد  بنابه درخواست كتب20    

ه پس از تحويل اين ضمانت نام.  در وجه فروشنده پرداخت مي گردد خريدارضمانت نامه موردقبول 

  .قطعي اقالم موضوع قرارداد مسترد خواهد شد 

   :اولقسط   -2  -3

 پس از درخواست كتبي فروشنده 3درصد كل مبلغ قرارداد براساس پيوست شماره )هشتادوپنج( 85      تا 

ر   ، د5ماده2-5به همراه صورتحساب قطعي فروش ، و تحويل موقت اقالم با رعايت شرائط مندرج دربند 

  .وجه فروشنده قابل پرداخت  خوا هد بود
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   : دومقسط    -3-3 

 پس ازدرخواست كتبي 3 درصد باقيمانده كل مبلغ  قرارداد براساس پيوست شماره )پانزده(15         

- 5فروشنده به همراه صورتحساب قطعي فروش  و  تحويل قطعي اقالم با رعايت شرائط مندرج دربند 

  .ده قابل پرداخت خوا هد بود ، در وجه فروشن5ماده3

پرداخت به تناسب پرداخت قسط اول و دوم و تحويل كاال بر اساس  تضمين يا سپرده پيش : تبصره

 .گواهي خريدار آزاد خواهد شد

   مدت قرارداد -4ماده 
مدت اين مدت شامل . ماه مي باشد كه از زمان ابالغ قرارداد محاسبه مي گردد ...          كل مدت قرارداد 

تحويل موقت اقالم، مدت نصب وراه اندازي و تحويل قطعي موضوع قرارداد مي باشد و فروشنده مكلف 

است كليه اقالم موضوع قرارداد را به تفكيك نوع و تعداد هر يك از اقالم بنحوي كه خريدار مشخص 

  تحويل خريدار 5ده   حداكثر تا زمان مدت اعتبار قرارداد طبق ما3و1نمايد مطابق پيوست هاي شماره  مي

  .نمايد 
  

  )موقت و قطعي  (  محل و نحوه تحويل اقالم-5ماده 

   محل تحويل -1 -5 

گردد و  تحويل مي.....................        اقالمي كه نيازبه نصب وراه اندازي ندارند به انبار خريدار به آدرس 

 مشخص گرديده است در  2 پيوست شماره  ه  دراقالمي كه نياز به نصب و راه اندازي دارند  به ترتيبي ك

  .محل نصب ، تحويل مي گردد

   تحويل موقت -5-2 

اقالمي كه نياز به نصب وراه اندازي  ندارند پس از انجام آزمايش هاي الزم وتاييد فني خريدار و         

ايش هاي الزم وتاييد اقالمي كه نيازبه نصب وراه اندازي دارند پس از  نصب و راه اندازي ، انجام آزم

  .فني خريدار و ارائه  آموزشهاي الزم طي صورتجلسه اي تحويل موقت مي گردند 
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   تحويل قطعي-3 -5  

        اقالمي كه نيازبه نصب و راه اندازي  ندارند پس ازارائه  آموزشهاي الزم و اقالمي كه نيازبه نصب و 

  . صورتجلسه اي تحويل قطعي مي گردند اندازي دارند پس از پايان دوره گارانتي  طي راه
  

   تضمين – وارانتي – گارانتي – 6ماده 
   )گارانتي (  دوره تضمين -1-6

        اقالم موضوع قرارداد پس ازتحويل موقت ، حداقل به مدت يكسال از طرف فروشنده تضمين و 

  .گارانتي مي باشد 

  )وارانتي  ( خدمات پس از فروش -2-6

 سال نسبت به تامين لوازم و قطعات يدكي 5ملزم است در قبال اخذ بها، حداقل به مدت        فروشنده 

لوازم يدكي . مورد نياز وهمچنين نسبت به تعميروتعويض قطعات اقالم موضوع قرارداد اقدام نمايد 

  .تحويلي فروشنده بايد داراي مشخصات فني قابل قبول حداقل در حد مشخصات فني اقالم تحويلي باشد 

  : و نحوه استرداد آن تضمين انجام تعهدات -3-6

نامه  روز ضمانت......... فروشنده جهت تضمين اجرا و انجام تعدات قراردادي حداكثر ظرف مدت        

                    .نمايد انجام تعهدات مورد قبول خريدار به ميزان ده درصد مبلغ قرارداد را به خريدار تسليم مي

تحويل موقت و  درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد پس از 10تنامه انجام تعهدات كه معادل ضماندرصد50

پايان دوره گارانتي و بنا به درخواست كتبي  درصد باقيمانده پس از 50براساس گواهي خريدار مسترد و 

  .گردد   مسترد مي و صدور گواهي تحويل قطعي از سوي خريدارفروشنده

   كسور قانوني -4-6

به عهده فروشنده مي باشد و ...   كليه كسورات قانوني مترتب بر قرارداد حاضر اعم از بيمه ، ماليات و     

  .در هر مرحله از پرداختها مستقيماً از صورت حساب فروشنده كسر مي گردد 
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   جريمه تاخير -5-6

ه تحويل ،  نصب و        فروشنده موظف است لوازم و تجهيزات موضوع قرارداد را در مهلت تعيين شد

چنانچه بهردليلي در مهلت تعيين شده تاخيرنمايد، خريدار . اندازي نمايد و آموزشهاي الزم را ارائه كند راه

 را بعنوان موضوع قراردادهر يك ازاقالم باقيمانده مجاز خواهد بود به ازاي هر روز تاخير يك درصد مبلغ 

دات فروشنده كسر نمايد و فروشنده هيچگونه اعتراضي جريمه تاخير از محل ضمانتنامه حسن انجام تعه

مي درصد مبلغ كل قرارداد شود، خريدار 10در صورتيكه كل مبلغ جريمه بيش از . نخواهد داشت 

  . قرارداد را يك طرفه فسخ و نسبت به تصرف كليه تضمينهاي مربوطه اقدام نمايدتواند

   تعهدات فروشنده -7ماده 

مطابق مقررات جاري كشور و شرايط قرارداد مبادرت به تهيه و تحويل  فروشنده مكلف است -1-7

در صورتيكه بدليل تاخير در انجام تعهدات وبه . اقالم موضوع قرارداد مطابق مشخصات فني پيوست نمايد 

تشخيص خريدار خسارتي متوجه او گردد ، فروشنده مكلف و متعهد به تامين ضرر و زيان خريدار خواهد 

  .ت تعيين شده از محل ضمانتنامه  حسن انجام تعهدات قرارداد تامين خواهد شد بود و خسار

فروشنده حق واگذاري تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به ديگري اعم از اشخاص حقيقي و  -2-7

  .حقوقي ندارد 

فروشنده مكلف است پس از نصب و راه اندازي و قبل از تحويل موقت ، آموزشهاي الزم  -3-7

  .رخصوص چگونگي بهره برداري ازكليه اقالم موضوع قرارداد را به خريدار ارائه نمايد د

  .درج تاريخ تحويل و عالمت مشخصه شركت فروشنده بر روي اقالم تحويلي الزاميست  -4-7

 فروشنده مكلف است در زمان تحويل اقالم موضوع قرارداد بنابه تشخيص خريدار حسب مورد ، -5-7

ا در مراكز مورد تاييد خريدار واسنجي نموده و نسبت به ارائه تاييديه واسنجي اقالم كه به تاييد قبالً آنها ر

بعهده ) كاليبراسيون ( كليه هزينه هاي مربوط به واسنجي .نماينده رسمي خريدار رسيده است اقدام نمايد 

  .فروشنده مي باشد 
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رداري و نگهداري اقالم موضوع قرارداد را  فروشنده مكلف است كاتالوگ ودستورالعملهاي بهره ب-6-7

  .به زبان اصلي و فارسي تهيه و ارائه نمايد 

  

   تغيير در مقادير- 8ادهم
ار زمان ابالغ تا خاتمه قرارداد، نسبت به كاهش يا افزايش مقادير كار موضوع قرارداد  ميتواند ريدارخ

در اين صورت . بي به فروشنده اقدام نمايدمبلغ اوليه قرارداد، با ابالغ كت درصد25معادل بيست و پنج 
فروشنده مكلف است تغييرات مقادير فوق را حسب دستور خريدار بدون آنكه در بهاي واحد اقالم 

 . موضوع قرارداد و يا شرايط آن تغييري حاصل شود انجام دهد

   قرارداد تغيير مدت -9ماده
تواند  فروشنده مي مدت اجراي كار شود،درصورت وقوع هر يك از موارد زير كه موجب افزايش -1-9

درخواست  فروشنده با ارائه محاسبات و داليل توجيهي، . را بنمايدقرارداددر خواست تمديد مدت 
خريدار يا نماينده وي پس از بررسي نتيجه تصميمات  .كند  را به خريدار ارسال ميقراردادافزايش مدت 

  .خود را به فروشنده ابالغ خواهد نمود
  . تغيير كندقرارداد مبلغ 8 در صورتيكه طبق ماده-1-1-9
  .مشخصات فني تغيير اساسي كند  هرگاه بدستور خريدار يا نماينده او،-2-1-9
 قرارداد هرگاه خريدار نتواند تعهدات مالي خود را در موعدهاي درج شده در اسناد و مدارك -3-1-9

  .انجام دهد
  . پيش بيني شده است16كه در ماده)فورس ماژور (ه در موارد حوادث قهري و غير مترقب-4-1-9
  .موارد ديگر كه به تشخيص خريدار خارج از قصور فروشنده باشد-5-1-9
خريدار   شود،قراردادموجب كاهش مدت  ،9-1 اگر وقوع بعضي از موارد درج شده در بند -2-9

  . را تعيين و به فروشنده ابالغ ميكندقراردادكاهش مدت 
تاخيرهاي همزمان ناشي از عوامل مختلف درج  ،قرارداد مفاد اين ماده براي تمديد مدت  در اجراي-3-9

  .شود فقط يك بار محاسبه مي 9-1شده در بند 
طبق نظر خريدار  اگر فروشنده نسبت به تصميم خريدار معترض باشد،  در اجراي مفاد اين ماده،-4-9

  . براي حل مسئله اقدام نمايد)اختالفحل (اساس ماده  تواند بر شود و فروشنده مي عمل مي
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  ممنوعيت قانوني  : 10ماده  

قانون اساسي وقانون 141فروشنده اعالم مي نمايد كه درموقع عقد اين قرارداد مشمول ممنوعيت اصل 
 .منع مداخله كاركنان دولت نيست

  
  د فسخ قرارداد موار : 11ماده 

  .  خود،  قرارداد في مابين را يكطرفه فسخ نمايدخريدار در موارد ذيل مي تواند رأساً و به تشخيص
 .عدم رضايت خريدار از نحوه عملكرد فروشنده   -1
انتقال تمام يا قسمتي از تعهدات فروشنده در چارچوب موضوع قرارداد به شخص يا اشخاص  -2

 .ثالث بدون اجازه كتبي خريدار
نجام تعهدات موضوع عدم كارآيي و توانايي فني و تخصصي فروشنده  در اجراي مفاد و ا -3

  .قرارداد
 بدون نياز به تشريفات خاص اداري وقضايي ، ، خريدارفروشنده  در صورت بروز تخلفات فوق از جانب :تبصره

بديهي . با صدور اخطار كتبي در دو مرحله  هركدام به فاصله يك هفته نسبت به فسخ قرارداد اقدام مي نمايد
 .اعتراضي را از خود سلب و ساقط نموده است قبالً حق هرگونه ادعا و  فروشندهاست
 

    اقدامات پس از فسخ قرارداد-12ادهم
 باطالع تباًك فسخ نمايد مراتب را 11هرگاه خريدار قرارداد را به يكي از علل مشروحه در ماده -1-12

) هاي(بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضائي يا اداري مبالغ ضمانت نامه رساند و فروشنده خواهد
 و واريز خود به حسابمربوط به آنرا ) هاي ( انجام تعهدات و كسور وجه الضمان و يا مبالغ ضمانت نامه

 در حال كاالي يا ساخته شده  يا كاالي تحويل شده كاالينسبت به تهيه صورت جلسات نهائي مربوط به
  .ايد كارهاي انجام شده كه مورد قبول خريدار واقع گردد اقدام مينمو ياحمل 

خريدار ضمن اعالم فسخ قرارداد از فروشنده دعوت مينمايد كه براي تهيه صورت حساب نهائي  -12- 2
 خريدار نماينده اي معرفي كند، هرگاه نماينده فروشنده در مهلت مقرر باال غالب هفته از تاريخ اكظرف ي

يكي از دو ه رت حسابي كه ب صورت حساب نهائي را تهيه نمايد و صوراساًحاضر نشود خريدار ميتواند 
يك نسخه از اين صورت حساب از طرف خريدار . طريق فوق تهيه ميشود براي طرفين قطعي خواهد بود

  . براي فروشنده ارسال ميگردد
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ر صورت استنكاف فروشنده از انجام تعهدات فوق الذكر، خريدار هزينه عمليات فوق را از محل د
تشريفات قضائي يا اداري  گونهرانجام هبه هاي فروشنده بدون لزوم مطالبات، دارائي ها و ضمانت نامه 

  . برداشت خواهد كرد
  تشخيص خريدار مبني بر انطباق تخلف يا تخلفات فروشنده با يك يا تعدادي از موارد فوق -3-12

چ الذكر براي فسخ قرارداد و اجراي تمام مفاد مذكور در اين ماده كافي خواهد بود و فروشنده به هي
ولي . لقي كندت قرارداد .....عنوان نميتواند فسخ قرارداد را بعنوان يكي از موارد اختالف موضوع ماده 

هرگاه حقي براي خود قائل باشد ميتواند از خريدار مطالبه نمايد و در صورت عدم حصول توافق به 
ي تمام مفاد مذكور در اين دادگاههاي صالحه مراجعه نمايد بدون اينكه اين مراجعه وي بتواند مانع اجرا

 .ماده گردد
  

   خاتمه قرارداد-13ادهم
خريدار هر زمان كه بخواهد ميتواند بدون آنكه قصوري متوجه فروشنده باشد قرارداد را يكطرفه 
خاتمه دهد در اين صورت با فروشنده بر اساس كار انجام شده تسويه حساب خواهد شد وكليه تضمينهاي 

 .وي مسترد ميگردد

  
  حل اختالف : 14ه ماد

هرگونه اختالف درتفسير و يا اجراي مفاد قرارداد حاضر ابتدا از طريق مذاكره و يا مكاتبه و توافق 

 .طرفين و در غير اينصورت با مراجعه به دادگاه صالح حل و فصل خواهد شد 

  

   ضمائم قرارداد-15ماده 
  :ضمائم قرارداد شامل موارد زير است 

ام ، تعداد ، وضعيت نصب وراه اندازي و مشخصات فني هريك از اقالم ن) 1(پيوست شماره  -1

  موضوع قرارداد

هر يك از اقالم موضوع قراردادكه نياز  نام ، تعداد و محل نصب و راه اندازي) 2( پيوست شماره -2

  به نصب و راه اندازي دارند
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  قالم موضوع قراردادنام ، تعداد ، وضعيت نصب وراه اندازي و مبلغ ا) 3( پيوست شماره -3 
  

   نشاني طرفين قرارداد – 15ماده 

        نشاني طرفين قرارداد به قرار ذيل است و از آنجاكه كليه مكاتبات با نشاني اعالم شده صورت مي 

 ساعت يكديگر را كتباً مطلع مي 48گيرد چنانچه نشاني هر يك از طرفين قرارداد تغيير يابد ظرف مدت 

نصورت كليه مكاتبات  ارسالي ، ابالغ شده تلقي و عذرعدم وصول وعدم اطالع پذيرفته درغير اي. نمايند 

  .نمي باشد

  :نشاني خريدار 
  :نشاني فروشنده 

  

  )فورس ماژور(  شرايط قهريه -16ماده 
         در صورت بروز موارد غير قابل پيش بيني همانند جنگ ، سيل ، زلزله و ساير مواردي كه قانوناً 

 كامل قرارداد و تسويه خاتمهبديهي است تا . خاتمه يافته تلقي مي گرددرديده ، اين قرارداد مشخص گ

  .حساب كامل ، طرفين به تعهدات خود عمل مي نمايند
  

   تعداد نسخه هاي قرارداد – 17ماده 

 حكم  نسخه تنظيم و هر نسخه داراي6       اين قرارداد مطابق قوانين دولت جمهوري اسالمي ايران در 

  .االجرا  مي باشد  واحد بوده و براي طرفين پس از امضاء و ابالغ آن ، الزم

  

  

  خريدار  مهر و امضاء  :ء فروشنده مهر و امضا
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    1پيوست   شماره 

   نام ، تعداد ، وضعيت نصب وراه اندازي و مشخصات فني هريك از اقالم موضوع قرارداد
 

نياز به نصب و 
  تعداد  نام اقالم رديف  اندازي اهر

  ندارد  دارد

   مشخصات فني

            



 

 

۲۶ 

  388/410  :شماره سند
   29/5/1386  :تاريخ صدور

   :بازنگريشماره 
  آب و هواشناسينمونه اسناد مناقصه و نمونه قرارداد خريد ادوات و تجهيزات  :بازنگريتاريخ 

 مطالعات پايه منابع آب

 :امضاء  حم  / پ م   صفحه27 از   صفحه     

  
   2پيوست شماره 

  هر يك از اقالم موضوع قرارداد نام ، تعداد و محل نصب و راه اندازي
  كه نياز به نصب و راه اندازي دارند

  اندازي هاي نصب و راه محل/ محل   تعداد  نام اقالم  رديف
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   :بازنگريشماره 
  آب و هواشناسينمونه اسناد مناقصه و نمونه قرارداد خريد ادوات و تجهيزات  :بازنگريتاريخ 

 مطالعات پايه منابع آب

 :امضاء  حم  / پ م   صفحه27 از   صفحه     

     3پيوست شماره 
  ت نصب وراه اندازي و مبلغ اقالم موضوع قرارداد  نام ، تعداد ، وضعي 

نياز به نصب و 
 )ريال(مبلغ   اندازي راه

∗
  تعداد  نام اقالم  رديف  

  قيمت كل قيمت واحد  ندارد  دارد

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

    -  -  -    جمع كل

∗
  .  باشد اندازي دارند شامل هزينه حمل و نصب وراه اندازي نيز مي توضيح اينكه مبلغ  هر يك از اقالم كه نياز به نصب و راه

 


