بسمه تعالي
سازمان مركزي

شماره/81/8/862121 :پ
تاريخ8931/81/81 :
پيوست:

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در نظر دارد يك

دسكتگاه سكي

تي اسكن  6اساليس جهت مركز پرتودرماني شهيد رمضانزاده از طريق مناقصه خريداري نمايكد لك ا از
شركتهاي واجد الشرايط و صالحيت دار به شركت دراين مناقصه دعوت مي شود:
مهلت دريافت اسناد مناقصه :حداكثر تا پايان وقت اداري يكشنبه مورخ 31/81/65
محل دريافت اسناد مناقصه  -8 :يزد  -ميدان باهنر -دبيرخانه سازمان مركزي دانشگاه
 -6سايت دانشگاه ( www.ssu.ac.irدرقسمت آگهي و مناقصات)
مهلت تسليم پيشنهادات :حداكثرتاپايان وقت اداري دوشنبه مورخ 31/88/81
انتشار نوبت اول 31/81/81 :
انتشار نوبت دوم 31/81/83 :

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

يزد  :ميدان شهيد دكتر باهنر سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
كد پستي 1382311111 :تلفن  1611818-5 :نمابر 1613131 :

آدرس سايت :

www.ssu.ac.ir
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شماره/81/8/862121 :پ
تاريخ8931/81/81 :
پيوست:

«اسناد وشرایط مناقصه خرید دستگاه سی تی اسکن  2اسالیس»
 -1موضوع مناقصه :
خريد دستگاه سي تي اسكن  6اساليس براساس مشخصات فني بند 6و نيز نصب  ،راه اندازي و آموزش آن
تبصره :کلیه پیشنهادات بایددقیقا براساس مشخصات فنی بند () 2ارائه وجدول مشخصات فنی پیوست به طورکامل تکمیل گردد

 -2مشخصات فنی:
 -8دستگاه ساخت ویاتحت لیسانس یکی ازکشورهای اروپایی ،آمریکا یاژاپن باشد.
 -2دستگاه باید دو اسالیس واقعی (دو ردیف دتکتور) و  spiralباشد.
 -3دستگاه باید دارای آخرین نگارش استاندارد تصاویر دیجیتالی ) (DICOMباشد .باید دارای خروجی  DICOMو تولید تصاویر
سه بعدی باشد.
 -4قطر دهانه گانتری باید حداقل  07سانتیمتر باشد.
 -5پیشنهاد ارائه شده باید شامل شیشه سربی و کابینت مخصوص نصب یوپیاس ) ،(UPSکیس و میز کامپیوتر باشد.
 -4دستگاه باید دارای حداقل امکانات نرم افزاری استاندارد باشد و در مشخصات فنی ذکر گردد.
 -5ماکزیمم وزن تحمل تخت نباید از  277 kgکمتر باشد.
 -6حداکثر زمان اسکن در هر  367درجه نباید بیشتر از یک ثانیه باشد.
 -9ترجیحاً کنترل پنل در دو سمت گَنتری (راست و چپ) وجود داشته باشد.
 -17گاارانتی تیااوش اشااعه ایکاس بااه ااورت  Baseحااداقل  67هازار اکسااپوز و تااا ادهزار اکسااپوز بااه ااورت prorata
باشد.
 -11دستگاه باید دارای تاییدیه کیفی  510k( FDAیا  )PMAیا  CEدر خصوص مدل دستگاه ارائه شده در پروفرما یا پیش فاکتور
باشد.
تبصره:مشخصات فنی دستگاه پیشنهادی مطابق با پیوست تکمیل و به امضاء مناقصه گر رسیده باشد.
 -3دستگاه مناقصه گذار :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
 -4زمان تحویل دستگاه :ازتاريخ امضاء وانعقاد قرارداد فروشنده متعهد است حداکثر ظرف مدت 1ماه دستگاه رادرمحكل مركزپرتودرمكاني
شهيدرمضانزاده تحويل نمايد واززمان تحويل دستگاه ظرف مدت حداکثردوهفتهاقدام به نصب وراه اندازي دستگاه نمايد
خسارت تاخیر:درصورت عدم انجام اين امر(تحويل دستگاه)د رمدت م كورخريدار حق خواهد داشت مراتب را به فروشنده اعالم نمايدوحكداكثر
پس ازگ شت ي هفته ضمن ضبط ضمانتنامه بانكي به طور يكجانبه اقدام به فسخ قراردادنمايد وبه ازاء هرروز تاخير درنصب وراه اندازي دسكتگاه
 ،خريدار ميتواند معادل ي درصد قيمت كل قرارداد رااز محل مطالبات و ده درصد ضمانتنامه بانكي ضبط وبرداشت نمايد.
 -5محل تحویل و نصب دستگاه :يزد -مركزپرتودرماني شهيدرمضانزاده

-6نحوه پیشنهاد قیمت :
قيمت پيشنهادي بصورت ريالي خواهد بود و شامل قيمت دستگاه وكليه هزينه هاي قانوني (حقوق و عوارض گمركي  ،بيمه  ،باربري  ،هزينه ثبكت
سفارش  ،هزينه كارشناسي اداره كل تجهيزات پزشكي  ،هزينه سازمان انرژي اتمي و غيره ميباشد.
تبصره :مبلغ قرارداد درطي مدت قراردادثابت بوده ومشمول هيچ گونه تعديل و تغييري نمي باشد.
تبصره %1:ماليات بر ارزش افزوده با ارائه گواهي معتبر در زمان ارائه صورتحساب به سرجمع مبلغ قرارداد افزوده مي گردد.
يزد  :ميدان شهيد دكتر باهنر سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
كد پستي 1382311111 :تلفن  1611818-5 :نمابر 1613131 :

آدرس سايت :
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-1نحوه پرداخت:
-8پس از برنده شدن و عقد قرارداد وجه موضوع قرارداد به شرح ذيل توسط خريدار به فروشنده پرداخت مي گردد.
 % 65-6مبلغ قرارداد بصورت پيش پرداخت پس ازدرخواست فروشنده در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي به فروشنده پرداخت خواهد شد.
 % 15-9مبلغ قرارداد پس از ورود دستگاه به مركزپرتودرماني و تحويل آن بصكورت صكحيو وسكالم وتائيكدآن طبكق قسكمت 81،85بنكد 1وپكس
ازكسر%65پيش پرداخت.
-1الباقي مبلغ قرارداد پس از نصب و راه اندازي وتست و آموزش و ارائه مستندات و برگ گارانتي وگواهي كارشناس مربوطه و تائيد خريكدارواداره
تجهيزات پزشكي دانشگاه وكسركسورقانوني در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد.
تبصره:درصورتيكه ظرف مدت  81روز ازتاريخ امضاي قرارداد فروشنده نسبت به درخواست وارائه ضمانت نامه بانكي پيش پرداخت اقدام ننمايد بكه
منزله عدم نياز به پيش پرداخت تلقي خواهد گرديد.
تبصره:درصورت تحويل كليه اقالم موضوع قراردادو مدارک ترخيص كاالبه خريداروتاييد كليه مواردتعهكدات فروشكنده ازسكوي خريكداروبا رعايكت
سايرمقررات ضمانتنامه بانكي مربوط به پيش پرداخت مبلغ قرارداد به شركت قابل برگشت خواهد بود.
تبصره:مناقصه گ ارمكلف است برابرماده  21آئين نامه مالي معامالتي دانشگاه هرگونه كسورقانوني(اعم ازماليات،عوارض،وسايرموارد)كه بابت معاملكه
به طرف قراردادتعلق ميگيردوموسسه قانونا مكلف به كسرآن ميباشد راازبهاي كاركردياكاالي تحويلي درموقع پرداخت مطالبات او كسرنمايد.

 -8شرایط مناقصه:
 -8اخ كليه مجوزها به عهده فروشنده خواهد بود.
 -6دستگاه بايد از نسل جديد و كامالً نو  ،غيكر مستعمكل و اصلي باشد .كاالي مستعمل يا دوباره ساخته شكده يكا تعميرشكده و همننكين نمونكه
آزمايشي ( پروتوتايپ ) پ يرفته نخواهد شد.
 -9برنده مناقصه متعهد مي گردد دستگاه را به صورت حداقل ي سال شمسي از تاريخ نصب و راه انكدازي گكارانتي نمايكد و انجكام تسكت هكاي
پ يرش ) (Acceptance Testو تحويل دستگاه(حمل ونقل) و نصب ،راه اندازي ،آموزش افراد معرفي شده توسط مناقصه گ ار (آمكوزش فنكي و
كاربردي) ،ارائه كليه قطعات يدكي مورد نياز ،بازديدهاي دوره اي ،انجام تنظيمات ،كاليبراسيون و غيره را تا پايان مدت گارانتي به صكورت رايگكان
انجام دهد.ودر دردوره گارانتي ،متعهد است بدون قيد وشرط و هزينه  ،نسبت به جايگزيني كاالهاي معيوبي ككه معايكب آن ناشكي از عكدم رعايكت
مشخصات فني و بكار بردن مكواداوليكه/مصككالو نككامكرغكوب بكاشد در مكدتكي ككه خكريدار(حسب نوع كاال) تعييكن مي نمايد ،اقكدام و خسكارات
وارده راجبران نمايد .چناننه فروشنده دراين زمينه به تعهدات خود عمل ننمايد خريدارحق دارد راساً نسكبت بكه رفكع عيكب اقكدام وهزينكه هكاي
مربوطه را از محل مطالبات وتضمين كسر و يا از طريق مراجع قانكوني ذي صالح  ،تحصيل نمايد .و همزمان با نصكب و راه انكدازي ككاال فروشكنده
برگه گارانتي كاال را با ذكر شماره سريال و منضم به تعهد خدمات پس از فروش را كه به مهر و امضاء نمايندگي كمپاني مربوطه در ايران رسيده را
به خريدار ارائه نمايد.
 -1برنده مناقصه پس از مدت گارانتي متعهد مي گردد به مدت  81سال خدمات پس از فروش (تعمير و نگهداري دسكتگاهها ،ارائكه كليكه قطعكات
يدكي مورد نياز ،و دوره هاي  PMو كاليبراسيون) را براساس نرخ نامه اداره كل تجهيزات پزشكي انجام دهد.
 -5برنده مناقصه متعهد ميگردد نرم افزارهاي دستگاه را به روز رساني نمايد.
 -2برنده متعهد است كه مراقبت نمايد تا كليه افرادي كه به منظور اجراي عمليات موضوع قرارداد به مرككز پزشككي مراجعكه مكي كننكد مقكررات
حفاظتي  ،ايمني  ،بهداشتي و انضباطي را رعايت نمايند و فروشنده مسئول اعمكال كاركنكان اعزامكي در مقابكل خريكدار و اشكخاا ثالكد بكوده و
خسارت احتمالي را جبران مي نمايد.
 -1برنده متعهد است در صورتيكه از ارائه خدمات پس از فروش قصور و يا خودداري نمايد نسبت به حمايت از خريدار در تكامين و ارائكه خكدمات
م كور اقدام نمايد.
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 -1كليه هزينه ها و حمل ونقل و تخليه دستگاه ا ز مبدأ تا محل تحويل ونصب وراه اندازي بر عهده برنده مناقصه مكي باشكد فروشكنده  ،كاالهكاي
موضوع قراردادرا براي حمل و تحويل مطابق مندرجات قرارداد و ضمايم آن و با توجه به ماهيت محموله و نوع وسيله حمل  ،به نحوي بسته بنكدي
و آماده خواهد كرد كه از آسيب و فساد ضمن بارگ يري  ،حمل و تخليه مصون بمانند .فروشنده مسئول جبران كليه خسارات و فسكاد ناشكي از هكر
گونه عيب و نقص در طرز صحيو بسته بندي و حمل و انبار كردن و نگهداري از قبيل نفوذ رطوبت و زنگ زدگي و تعرضكات هكوا و گازهكاي ديگكر
وامثال آنها مي باشد وموظف است ازهرطريق طبق نظرخريدار(تعمير يا تعويض يا پرداخت خسارات) رضايت خريدار را فراهم آورد.
 -3فروشنده ملزم است براي نيروههاي معرفي شده از سوي مركزبه هرميزان نفرساعت آموزش رايگان انجام دهد.
 -81برنده مناقصه مختار است نسبت به بازديد محل نصب دستگاه اقدام ودرصورت نياز بكه تغييكر فضكا مراتكب را كتبكا بكه مناقصكه گك ار اعكالم
نمايدومتعهداستكليه نقشه هاي ساخت،تاسيسات موردنياز ساختماني بخش مربوطه راارائه وبراجراي آن نظارت داشته باشد.
 service manual -88و  operation manualو  CDآموزشي دستگاه (به زبان فارسي يا انگليسي) دراختيار مناقصه گ ار قرار گيرد.
 -86برنده مناقصه موظف به سرويس دهي وخدمات پس از فروش درتمام ايام هفته (حتي روزهاي تعطيل) درمحل نصكب دسكتگاه بكوده ككه بكه
محض دريافت گزارش درخصوا خرابي دستگاه كمتر از  11ساعت درمحل حاضرشده ونسبت به راه اندازي آن اقدام نمايد.
 -89كاتولوگ هاي معتبر مشخصات فني دستگاه بايستي به تاييد و امضاء مناقصه گر رسيده باشد.
 -81شرکت موظف است دستگاههای خریداری شده را درمحل موردنظرتحویل و کلیه قطعات جهت تطبیق با مشخصات فنی اعالم
شده واطمینان از سالم بودن دستگاه با حضور نماینده اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه  ،نماینده خریادار ونمایناده شارکت برناده
مناقصه چک وبررسی میگردد.و هرگونه پرداخت وجه موضوع بند 0به برنده مناقصه مستلزم تائید خریدارونمایناده ادره تجهیازات
پزشکی میباشد.
 -15تحویل قطعی دستگاه خریداری شده منوط به تائید خریدار می باشد بدیهی است در ورت عدم انطباق ومغایرت مشخصاات
دستگاه ارائه شده از سوی فروشنده با مشخصات مورد نظر(طبق مشخصات فنی بند 2ولیست پیوست( )1که فروشانده اقارار مای
نماید به طور کامل نسبت به آنها علم وآگاهی داشته وهیچگونه عذری از بابت عدم اطاالع از مشخصاات فنای دساتگاه پذیرفتاه
نخواهد بود )خریدار حق خواهد داشت به طور یکجانبه اقدام به فسخ قرارداد وکلیه خسارات قانونی را از طریق ضبط ضمانتنامه هاا
ومطالبات برداشت وجبران نماید وفروشنده نیز حق هرگونه اعتراض بعدی را در این مورد از خود سلب وساقط نموده بادیهی اسات
در ورت عدم کفایت ضمانتنامه های فروشنده نزد خریدار  ،وی مکلف به جبران کلیه خسارات اعالمی می باشد.
 -82به پيشنهادات مبهم و ناقص و مخدوش و مشروط يا پيشنهاداتي كه بعدازانقضاي مدت مقرردراسنادمناقصه يرسكدترتيب اثكري داده نخواهكد
شدوپاكات مفتوح نميگردد.
 -81در صورت تفاوت قيمت حروفي وعددي قيمت حروفي معتبراست و درصورت خط خوردگي يكا الک گرفتگكي پيشكنهاد مخكدوش و از درجكه

اعتبار ساقط است.
 -81مناقصه گ ارمختاراست برابرماده21آئين نامه مالي معامالتي دانشگاه مقداركاالي معامله(موردمناقصه) راتا %65افزايش ياكاهش دهد.
-83کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات رسیده بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار خواهد بود.
-61كليه كسور قانوني از قبيل بيمه ،ماليات،وغيره به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-68چناننه اطالع حاصل شود پيشنهاد دهندگان با يكديگر تباني نموده اند برابر قوانين مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
-66برنده مناقصه حق واگ اري موضوع قرارداد را به اشخاا ديگر كالً يا جزاً اعم از حقيقي و حقوقي ندارد
-69در زمان انعقاد قرارداد برنده مناقصه موظف است (% 81ده درصد) مبلغ كل قرارداد را بصورت ضمانت نامه بانكي بنكام دانشكگاه علكوم پزشككي
شهيد صدوقي يزد جهت حسن انجام تعهد تهيه و تسليم نمايد.ضمانت نامه بايد تا پايان دوره گارانتي معتبر و قابل تمديد باشد.
 -61برنده اول در مناقصه موظف است پس از ابالغ نتيجه مناقصه ظرف مدت ي هفته نسبت به انعقاد قكرارداد و سكپردن تضكمين حسكن انجكام
تعهد اقدام نموده در غير اينصورت تضمين شركت در مناقصه وي بدون هينگونه تشريفات قضائي به نفع دانشگاه ضكبط خواهكد شكد .و فروشكنده
يزد  :ميدان شهيد دكتر باهنر سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
كد پستي 1382311111 :تلفن  1611818-5 :نمابر 1613131 :
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حق هينگونه اعتراض ندارد و مراتب به نفر دوم بعنوان برنده ابالغ مي گردد الزم ب كر است مراتب پيش گفت شامل نفر دوم نيز مي شكود .برنكده
دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين باشد.
 -65بعد از عقد قرارداد با برنده اول تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد ميگردد.
 -62نظربه ماده  811آئين نامه مالي معامالتي دانشگاه اعضاي هيات امناء،هيات رئيسه موسسه ووابستگان درجه اول ايشان اجازه معامله با موسسكه
رانخواهندداشت.واقرار به عدم ممنوعيت قانوني راجع به منع مداخله كاركنان دولت در معالمالت دولتي الزامي است وچناننه خالف آن ثابت شكود
طبق مقررات قانون مزبور رفتار خواهد شد .و قرارداد لغو و سپرده حسن انجام تعهد ضبط مي گردد.
 -61هرگاه مناقصه گزارازاجراي خدمات ياخريد وانعقادقرارداد بابرنده مناقصه منصرف گردد تضمين شكركت درمناقصكه برنكده مسكترد خواهدشكد
وبرنده حق هينگونه اعتراضي وادعاي جبران خسارتي ازاين بابت نخواهدداشت.
 -61كليه ضوابط و بخش نامه ها و آئين نامه هاوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه بدان اشاره نگرديده بر مناقصه جاري خواهد بود.
 -63در ورت نیازو تشخیص کمیسیون مناقصه برای بررسی وتطبیق مشخصاات فنای دساتگاه پیشانهادی باا مشخصاات فنای
اسنادمناقصه طی مهلتی که کمیسیون معین میکندتصمیم گیری به جلسه بعدی موکول میگرددوکمیسیون مناقصه براساس گزارش
کمیته فنی بازرگانی تص میم گیری خواهدنمود وپاکتهای قیمت(ج) مناقصه گرانی که ازنظرکمیته ،مشخصات فنی دستگاه پیشنهادی
آنان بامشخصات فنی مناقصه گذار(طبق اسنادمناقصه) مغایرت داشته باشد و تائید نگرددگشوده نخواهدشدوعودت میگردد.
 -91شركت درمناقصه ودادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتكاليف تعيين شده واحدمناقصه گزارميباشد.
 -98هر شركت كننده فقط مجاز به ارائه ي پيشنهاد قيمت مي باشد و در صورت ارائه چند پيشنهاد قيمت  ،پيشنهادات پ يرفته نخواهد شد.
 -96در ورت انصراف در مناقصه ،شرکت کنندگان فقط تا پایان وقت آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات می توانناد کتبااً مراتاب را
اعالم و اقدام نمایند بدیهی است پس از پایان مهلت فوق الذکر هیچگونه درخواستی پذیرفته نخواهد شد و کمیسایون بار اسااس
مدارک ارائه شده در مهلت مقرر بررسی و اقدام می نماید.ودر ورت برنده شدن شرکت وعدم انعقاد قرارداد ،ضمانت ناماه شارکت
درمناقصه وی ضبط میگردد.
 -33بدیهی است موضوع فعالیت شرکت با موضوع اساسنامه باید تطابق داشته باشد.وسمت مدیران و اعضاء هیأت مادیره شارکت
نبایااد زایاال شااده باشااد و افااراد طبااق آخاارین تغییاارات بایااد دارای حااق امضاااء تعهاادآور باشااند.وآخرین تغییاارات دارای
اعتبارباشد(.تغیراتی که اعضاءهیئت مدیره وافرادمجاز به امضاء اسنادتعهدآوروقراردادها درآن معرفی ومشخص باشند )
 -91مناقصه گ ار حق تغيير،اصالح،يا تجديد نظردراسناد ومشخصات راقبل از انقضاءمهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ ميدارد واگر چنكين
موردي پيش آيد مراتب اطالع رساني ميگردد.
 -95مهلت اعتراض به مناقصه ازتاريخ تحويل پيشنهادات به دبيرخانه به مدت 81روز ميباشد بديهي است درصورت اتمكام مهلكت ،هكيچ اعتراضكي
پ يرفته نخواهد شد.

-9نحوه تنظیم وگذاشتن اسناد ومدارک درپاکات به ترتیب ذیل:
محتوی پاکت (الف) (:مواردی که بایدداخل پاکت گذاشته وارسال گردد)
 -8تضمین شرکت در مناقصه معادل  %5قیمت کل پیشنهادی به ورت ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه دانشگاه علوم پزشکی شهید دوقی
یزد میباشد ضمانت نامه مزبورازتاریخ دور(درمحدوده زمانی انجام مناقصه) باید حداقل تا سه ماه معتبروقابل تمدید باشد.
 -2بدیهی است از بازکردن پاکت ب و ج شرکتهایی که فاقد ضمانت نامه بانکی و یا مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی کمتر از سه ماه باشد و یا چک
شخصی ،چک شرکت  ،وجه نقد ،چک مسافرتی ارائه نموده اند خودداری خواهد شد و پیشنهاد مناقصه گر مردود میگردد.

محتویات پاکت (ب) (:مواردی که بایدداخل پاکت گذاشته وارسال گردد)
يزد  :ميدان شهيد دكتر باهنر سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
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 -8تصویر برابرا ل مجوز فعالیت دارای اعتبار از مراجع ذیصالح ( تائیدیه کمپانی مربوطه درسالجاری وتائیدیه معتبار از اداره کال تجهیازات
پزشکی وزارت بهداشت)
 -2تصویر برابرا ل اساسنامه شرکت و روزنامه آگهی تاسیس
 -3تصویربرابرا ل آخرین تغییرات شرکت(که دارای اعتبارودارندگان حق امضاء تعهدآورشرکت درآن مشخص باشند)
 -3تکمیل مشخصات فنی دستگاه پیشنهادی پیوست ( )1ومهروامضاء تمام فحات آن توسط افرادمجاز به امضاء
 -4تکمیل فرم تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی
 -5ارائه اسناد مناقصه دریافتی از کارفرمامهرو امضاء شده تمام فحات توسط افرادمجاز به امضاء(امضاء تعهدآور) برابرآخرین تغیرات
 -6کاتالوگ های معتبرمشخصات فنی دستگاه پیشنهادی که باید ممهور به مهر و امضاء افرادمجازشرکت در پایین تمام فحات باشد( .کاتالوگ
های مذکور باید مطابقت کامل با مدل ذکر شده در پیش فاکتور داشته باشد).
-0ارائه پیش فاکتور بدون قیمت بامهروامضاء افرادمجازشرکت
-8تصویربرابرا ل مدارک مربوطه به احبان امضاء مجازبرابرآخرین تغییرات شرکت( شناسنامه یا کارت ملی)
-9شمه ای از سوابق فعالیت و کارکرد شرکت و مدیریت آن همراه با رضایت کارفرما ورزومه کاری شرکت

تبصره :كليه سهام يا دارايي شركت متعلق به اشخاا حقيقي و حقوقي ايراني باشد.
تبصره :مدير عامل و اعضاي هيأت مديره شركت كننده در مناقصه نمي توانند مدير عامل و يا عضو هيأت مديره شركت هاي مشابه باشند.
تبصره :شرکت کننده (مناقصه گر) مکلف است مدارک مورد نظر مناقصه گذار در پاکت ب را توسط دادگستری یا دفاتر اسناد رسمی برابر ا ل
نماید .درغیر اینصورت ترتیب اثری به پیشنهاد قیمت (پاکت ج)داده نخواهد شد و مفتوح نمیگردد.
تبصره :شرکت کننده مکلف است کلیه فحات و اسناد مناقصه و پیوستها آنرا توسط افرادی که حق امضاء اسناد تعهدآوراز جاناب شارکت را
دارند مهر و امضاء شده و در پاکت ب قرار دهد.

تبصره :مناقصه گر موظف است کلیه مدارک خواسته شده محتوی پاکت الف و ب را داخل همان پاکت ارائه نماید
در ورت عدم ارائه هر کدام از موارد خواسته شده (در پاکت الف و ب طبق بند  )9بعنوان نقاص مادارک تلقای
گردیده و ترتیب اثری به نرخ پیشنهادی (پاکت شماره ج) داده نخواهد شد و مفتوح نمیگاردد.و مناقصاه گازار
هیچ گونه تعهدی جهت استعالم از مراجع ذیصالح و شارکت بعلات عادم ارائاه و نقاص مادارک مناقصاه گار
نخواهد داشت.

محتوی پاکت( ج) (:مواردی که بایدداخل پاکت گذاشته وارسال گردد)
 -8ارائه نرخ پیشنهادی به عدد و حروف و به ورت خوانا و بدون خط خوردگی و با مهر و امضاء افرادمجازبه امضااءبرابرآخرین تغییارات ( در
جدول پیوست)
 :-2ارائه پیش فاکتورباقیمت در پاکت ج الزامی است.
تبصره :1مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی برای مدت 27روز (به استثنای ایام تعطیل) و برای یک دوره  27روزه قابل تمدید میباشد

-17نحوه ارسال ومحل تحویل پاکات :
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست تمام مدارک و اسناد خواسته شده را درسه پاکت جداگانه دربسته والک ومهرشده (پاکاات
(الف ،ب ،ج) گذا شته و فرمهای پیوست اسناد (الف ،ب ،ج) را بر روی پاکات ارسالی چسبانده وباه دبیرخانهه مررمانهه حراسه

مرکزی دانشگاه به نشانی یزد-میدان باهنر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مدیری حراس ترویل نمایند.
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تبصره :در ورت هرگونه مغایرت پاکات(الف،ب،ج) با هم ،مسئولیت آن متوجه مناقصه گر بوده و مناقصه گذار هیچ گونه مسئولیتی
در این مورد نخواهد داشت.
تبصره:ارسال پاکات ازطریق پست موردقبول نبوده و رفا میبایست پاکات درمحل مذکور تحویل گردد.

 :13آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات :
حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/11/17
اات :پاككات ارسككالي درروزسااه شاانبه مااورخ 1397/11/11راس ساااعت  89دركميسككيون مناقصككه
:14تاااریخ بازگشااایی پاکا
گشوده خواهد شد .ضمناً حضور مناقصه گران به همراه معرفی نامه مکتوب جهت شركت در جلسه كميسيون مناقصه بمنظور گشكايش پاككت
آزاد مي باشد.
تبصره:به پيش نهاداتي كه بعدازمهلت مقررتحويل دبيرخانه محرمانه دانشگاه گردد ترتيب اثري داده نخواهدشدل اشركت كننكدگان درمناقصكه بايكد
اسناد ومدارک را قبل از پايان مهلت تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه تحويل نمايند وگرنه هر گونه اشكالي در خصوا دير رسيدن وتحويل
مدارک بر عهد ه مناقصه گر مي باشد ومناقصه گزار در اين موارد پاسخگو نخواهد بود وپاككات دركميسكيون مناقصكه گشكوده نميگكردد وپيشكنهاد
مردود ميگردد.

کلیه

فحات مطالعه گردید موردقبول است (ضمنا كليه صفحات نيز مهروامضاءگردد)
نام ونام خانوادگی و مهروامضاء مقام/مقامات مجاز به امضاء شرکت

يزد  :ميدان شهيد دكتر باهنر سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
كد پستي 1382311111 :تلفن  1611818-5 :نمابر 1613131 :

آدرس سايت :

www.ssu.ac.ir

بسمه تعالي
سازمان مركزي

شماره/81/8/862121 :پ
تاريخ8931/81/81 :
پيوست:

جدول پیشنهاد قیمت مناقصه دستگاه سی تی اسکن  2اسالیس
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید دوقی یزد

پيشنهادكل قيمت دستگاه به واحدريال بدون %1ماليات برارزش افزوده
---------------------------------به عدد..................................................................................................................:ريال
-------------------------------------------------------------به حروف.............................................................................................................:ريال

نام ونام خانوادگي مقام/مقامات مجاز:
مهر وامضاء:
تلفن تماس:
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پیوست :1مشخصات فنی دستگاه سی تی اسکن دو اسالیس

2
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تمام صفحات مشخصات فني مشاهده وتكميل گرديد ومورد قبول است
مهروامضاء
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تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله
کارمندان در معامالت دولتی مورخ 1330/17/22

مربوط به مناقصاه دستگاه سی تی اسکن  2اسالیس
اين پيشنه اد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تأييد مينمايد كه مشكمول ممنوعيكت مك كور در قكانون منكع مداخلكه كارمنكدان دولكت در
معامالت دولتي مصوب دي ماه سال  8991نميباشد و چناننه خالف اين موضوع باثبات برسد  ،كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائكه
شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد .
همننين قبول و تأييد مي گردد كه هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانككار پيمكان مربكوط را امضكاء
نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت اجراي پيمان باثبات برسد يا چناننه افرادي را كه مشمول ممنوعيت م كور در قانون فكوق هسكتند در
اين پيمان سهيم و ذينفع نمايند و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند كارفرما حق خواهكد داشكت ككه قكرارداد را فسكخ و ضكمانت نامكه انجكام
تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخ نمايد  .تعيين ميزان خسارت وارده بكا تشكخيص
كارفرما ميباشد .
همننين پيشنهاد دهنده متعهد ميشود چناننه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گكردد
مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررا ت به پيمان خاتمه داده شود  ،بكديهي اسكت چناننكه ايكن پيشكنهاد دهنكده مراتكب فكوق
رابالفاصله باطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت نامه هاي مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان
و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .
مضافاً پيشنهاد دهنده اعالم ميدارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صكورت تخلكف مسكتحق مجازاتهكاي
مربوطه ميباشد .
تاريخ :

/

/

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

يزد  :ميدان شهيد دكتر باهنر سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
كد پستي 1382311111 :تلفن  1611818-5 :نمابر 1613131 :

آدرس سايت :

www.ssu.ac.ir

بسمه تعالي
سازمان مركزي

شماره/81/8/862121 :پ
تاريخ8931/81/81 :
پيوست:

پاکت
محتوي پاكت :

الف

تضمين شركت درمناقصه( در صورت عدم ارائه ،مدارک ناقص بوده
پاكت ب و گشوده نخواهدشد(.

مربوط به مناقصه خريد دستگاه سي تي اسكن مركزپرتو درماني ميباشد از بازكردن آن خودداري
گردد.

نام شركت:
نام ونام خانوادگي مديرعامل:
شماره تلفن:
امضاء ،مهر وتاريخ:

«لطفا برروی پاکت الصاق گردد»

يزد  :ميدان شهيد دكتر باهنر سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
كد پستي 1382311111 :تلفن  1611818-5 :نمابر 1613131 :

آدرس سايت :

www.ssu.ac.ir

بسمه تعالي
سازمان مركزي

شماره/81/8/862121 :پ
تاريخ8931/81/81 :
پيوست:

پاکت «ب»
محتوی پاکت :مدارک ذیل( در صورت عدم ارائه هریك ازمواردذیلل ملدار
ناقص بوده و كميسيون در بازنكردن ،پاكت ج مختار خواهد بود(.
شامل:
 :1تصویر برابرا ل مجوز فعالیت دارای اعتبار از مراجع ذیصالح ( تائیدیه کمپانی مربوطه درسالجاری وتائیدیه معتبار از

اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت)

 -2تصویر برابرا

ل اساسنامه شرکت و روزنامه آگهی تاسیس 

 -3تصویربرابرا ل آخرین تغیرات شرکت(که دارای اعتبارودارندگان حق امضاء تعهدآورشرکت درآن مشخص باشند)
 -3تکمیل مشخصات فنی دستگاه پیشنهادی پیوست ( )1ومهروامضاء تمام فحات آن توسط افرادمجاز به امضاء 
 -4تکمیل فرم تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی
 -5ارائه اسناد مناقصه دریافتی از کارفرمامهرو امضاء شده تمام فحات توسط افرادمجااز باه امضاء(امضااء تعهادآور)

برابرآخرین تغیرات

 -6کاتالوگ های معتبرمشخصات فنی دستگاه پیشنهادی که باید ممهور به مهر و امضاء افرادمجازشرکت در پاایین تماام
فحات باشد( .کاتالوگ های مذکور باید مطابقت کامل با مدل ذکر شده در پیش فاکتور داشته باشد).
-0ارائه پیش فاکتور بدون قیمت بامهروامضاء افرادمجازشرکت





-8تصویربرابرا ل مدارک مربوطه به احبان امضاء مجازبرابرآخرین تغیرات شرکت( شناسنامه یا کارت ملی) 
-9شمه ای از سوابق فعالیت و کارکرد شرکت و مدیریت آن همراه با رضایت کارفرما ورزومه کاری شرکت

مربوط به مناقصه خريد دستگاه سي تي اسكن مركزپرتو درماني ميباشد ازبازكردن آن خوداري گردد.
نام شركت:
نام ونام خانوادگي مديرعامل:
شماره تلفن:
امضاء ،مهر وتاريخ:

«لطفا برروی پاکت الصاق گردد»

يزد  :ميدان شهيد دكتر باهنر سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
كد پستي 1382311111 :تلفن  1611818-5 :نمابر 1613131 :

آدرس سايت :

www.ssu.ac.ir

بسمه تعالي
سازمان مركزي

شماره/81/8/862121 :پ
تاريخ8931/81/81 :
پيوست:

پاکت «ج»
محتوي پاكت :پيشنهادقيمت




شامل :فرم پيشنهاد قيمت
پيش فاكتوربا قيمت

مربوط به مناقصه خريد دستگاه سي تي اسكن مركزپرتو درماني ميباشد ازبازكردن آن خوداري گردد.

نام شركت:
نام ونام خانوادگي مديرعامل:
شماره تلفن:
امضاء ،مهر وتاريخ:
«لطفا برروی پاکت الصاق گردد»

يزد  :ميدان شهيد دكتر باهنر سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
كد پستي 1382311111 :تلفن  1611818-5 :نمابر 1613131 :

آدرس سايت :

www.ssu.ac.ir

