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پیش نویس قرارداد خرید یک دستگاه آزمایشگاه پیشساخته آزمون PCR
ماده یک  :طرفین
اين قرارداد في ما بين موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي به نمايندگي آقاي علی اسحاقی باكد اقتصادي
 799949373114و شناسه ملي  97882121731به عنوان رئیس موسسه كه در اين قرارداد خریدار ناميده ميشود از
يك سو و ..............به شماره ثبت  ، ..............كد اقتصادي  .............و شناسه ملي  .............كه به نمايندگي آقاي
 ..........فرزند  ...........داراي شماره ي شناسنامه ي  ...........و ملي  ..............به عنوان مدیرعامل (برابرآخرین آگهی

تغییرات شركت به شماره  .........................مورخ  )...............كه در اين قرارداد فروشنده ناميده ميشود و طرفين ملزم به
رعايت مفاد آن مي باشند:
ماده دو  :موضوع قرارداد
 -9عبارت است از خرید یک دستگاه آزمایشگاه پیشساخته آزمون  PCRمطابق با الف)شرح خدمات
ب)جدول آنالیز قیمت درماده  7این قرارداد.
 -2محل اجراي پروژه موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي كرج می باشد.
ماده سه  :مدت
مدت قرارداد  2ماه شمسی از تاريخ  8931/00/00لغايت 8931/00/00مي باشد.
ماده ي چهار  :مبلغ و شرایط پرداخت
-8كل مبلغ قرارداد  ...............ریال به حروف ..........................ریال مي باشد.
-2مبلغ قرارداد پس ازارائه فاكتور رسمي از طرف فروشنده به خريدار  ،و در صورت تاييد ناظر قرارداد مطابق شرح خدمات
موضوع ماده  7این قرارداد با تائيد ناظر قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد.
 -9خريدار مي تواند در صورت درخواست كتبي و ارايه ي ضمانت نامه ي بانكي از طرف فروشنده ،نسبت به پرداخت پيش
پرداخت تا ميزان  %28مبلغ قرارداد به فروشنده اقدام نمايد .بديهي است ضمانت نامه فوق پس از استهالك پيش پرداخت
وتاييد ناظر قرارداد به فروشنده مسترد مي گردد.
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 -4فروشنده موظف است در هنگام عقد قرارداد  %98مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات به
صورت ضمانت نامه بانكي در اختيار كار فرما قرار دهد .اين تضمين پس از تحويل قطعي و سپري شدن دوره تضمين
موضوع قرارداد ،مسترد مي گردد.
 - 5خريدار مي تواند حجم موضوع قرارداد را به ميزان  %27كاهش یا افزایش دهد و فروشنده موظف است با همان
قيمت اوليه جدول آناليز ماده  5متعهد شده و انجام دهد.
 -6مبلغ قرارداد از محل اعتبارات .............................................تامين اعتبار گرديده است .
-7درصورت داشتن گواهي نامه ماليات بر ارزش افزوده و ارايه آن ( در زمان مدت قرارداد ) ،مبلغ مربوطه توسط خريطدار
پرداخت خواهد شد.
-1كليه كسورقانوني مشتمل براين قراردادبرعهده فروشندهميباشد.
 -3به اين قرارداد هيچگونه افزايش ناشي از افزايش حقوق پرسنلي ابالغي از وزارت كار و امور اجتماعي  ،افزايش قيمطت
ها مربوط به تجهيزات ،لوازم و مواد مصرفي مورد نياز در طول مدت قطرارداد و افطزايش قيمطت ناشطي از تغييطر نطرو ارز و
نوسانات اقتصادي تعلق نمي گيرد .
ماده پنج  :الف) شرح خدمات ب) جدول آنالیز قیمت د) نقشه
الف) شرح خدمات
اين شرح خدمات عبارتست از خريد تجهيزات و مصالح ،ساخت ،تست ،راه اندازي و تحويل فضاهاي آزمايشگاهي
پيشساخته ،بر اساس استانداردهاي بين المللي و نقشه ها و  URSتهيه شده توس كارفرما  ،كه جزء مدارك فني
قرارداد بوده و پس از عقد قرارداد در اختيار پيمانكار قرار خواهد گرفت ،به متراژ تقريبي  70متر مربع بخش
آزمايشگاه رفرانس ساختمان واكسنهاي ويروسي دام ) ، (PPRواقع در موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
كرج ،كه تهيه و تامين كليه مصالح و تجهيزات مورد نياز  ،اجرا و انجام كليه كارهاي ساختماني و تجهيزاتي ،ارائه
كليه مدارك و مستندات و استانداردهاي ب كار رفته در اجرا ،تست ،راه اندازي ،انجام بازرسي ،حمل و نصب ،ارائه
برنامه زمانبندي اجراي پروژه و مشخص كردن مسير بحراني پروژه ) ،(CPMبا توجه به شرح كار به عهده پيمانكار
مي باشد كه همگي تحت نظارت دستگاه نظارت (كارفرما) انجام مي گيرد .
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پيمانكار موظف است قبل از اجراي هر بخش از كار نسبت به ارايه طرح تفصيلي آن به كارفرما اقدام و پس از
اخذ تصويبها و تائيديههاي مورد نياز نسبت به اجراي آن بخش منطبق بر برنامه زمانبندي تفصيلي مورد تاييد
كارفرما اقدام نمايد.
در ادامه مراحل و موارد مورد نظر و مشخصات كلي اشاره شده است:
 -9مشخصات معماري
 8.8فضاي كاري بر اساس پالن موجود در نقشه هاي پيوست مي باشد.
 2.8جنس ديواره ها و سقف فضا ها از ساندويچ پانل دو رو صاف گالوانيزه رنگ كورهاي درجه يك سفيدرنگ  ،ضد
رطوبت  ،قابل شستشو و ضد حشرهباشند .ضخامت پانل ها طوري در نظر گرفته شود كه كمترين بار حرارتي و برودتي به
فضاها وارد گردد(ديواره خارجي به ضخامت cm 8/0و پنلهاي داخليبه ضخامت cm4/0باشد) .
Pass Box 9.8ها از جنس ساندويچ پانل ميباشند.
 4.8محل نياز كارفرما به تاسيسات مورد نياز مكانيكي( آب)و برق در نقشه هاي پيوست ارائه شده است.
 5.8كليه تمهيدات مورد نياز به منظور مقاومت در برابر آب باران ،نور خورشيد ،گرد و غبار ،زنگ زدگي و ضربه هاي
احتمالي در پوشش بيروني آزمايشگاه پرتابل مد نظر قرار گيرد.
هوابند بودن كليه ي فضاها از طريق ديوارها ،كف ،سقف ،كانال هاي تاسيساتي ،شبكه هاي برق و فاضالب و ...

6.8

الزامي است .
 7.8چربيگيري و ضد زنگ كامل اسكلت انجام پذيرد.
 1.8طراحي و اجراي استراكچر ،شاسي و اسكلت بدنه و سقف طبق نظر كارفرما  ،بر عهده پيمانكار ميباشد.
 3.8طراحي و اجراي محل نصب كانكس (فونداسيون مورد نياز و پدستال) طبق نظر كارفرما  ،بر عهده پيمانكار ميباشد.
80.8

درب و پنجره ها از جنسUPVCدوجداره سفيد رنگ درجه يك با قفل و چفت استاندارد جهت هوابندي كامل و

مصرف انرژي كمتر ،جلوگيري از اتالف دما و مصونيت در برابر نفوذ حشرات و قارچ ها و با شيشه دوجداره رفلكس
نقره اي
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88.8

دربهاي فضاهاي داخلي آزمايشگاهي داراي پنجره بازديد به ابعاد  40*40باشد ( به جز درب هاي مربوط به رخت

كن ها ).
82.8

كف با زير سازي مقاوم و با پوشش از نوع كفپوش  PVCآنتي باكتريال .

89.8سازه آزمايشگاه در محل كارخانه سازنده ساخته شده و به محل نصب منتقل گردد.
84.8نصب و راه اندازي به عهده تامين كننده مي باشد.
85.8تامين كننده متعهد به ارائه مشخصات محل نصب مي باشد.
 86.8نصب تجهيزات و ساير اقالم مورد نياز كارفرما نظير كمدهاي مخصوص فضاي تعويض لباس و سطوح كاري در
آزمايشگاهها و  ...بر عهده پيمانكار مي باشد .
 87.8محل اتصال ديوار به كف  ،ديوار به سقف و گوشه هاي ديوار  ،بدون زاويه و داراي انحنا اجرا گردد ( بوسيله ي
كروهاي مورد تائيد كارفرما)
 -2مشخصات تاسيسات الكتريكي
 8.2آزمايشگاه داراي تابلو برق و روشنائي مناسب و مستقل براي هركدام از فضاها به همراه كليد روشنائي مخصوص هر فضا
(مطابق با نقشه هاي پيوست) باشد.
 2.2درب هاي ورودي به ساختمان مجهز به سيستم اكسس كنترل باشد.
 9.2چراغ هاي روشنايي از نوع پنل SMDروكار و با ضخامت حداقل ممكن باشد.
 4.2تابلو برق به منظور تامين برق مورد نياز مصرف كننده ها ( پريز هاي برق و ساير مصرف كننده ها)
 5.2مدارات روشنايي با سيم  ،8.5پريزهاي برق سيم  ،2.5پريزهاي تلفن كابل  4زوج به قطر  0.6و پريزهاي شبكه با كابل cat
 6بايستي اجرا شوند.
6.2پنل ها بايد از نوع لوله دار باشند و سيم كشي ها و كابل كشي ها بايستي به صورت توكار اجرا شوند.
 7.2كليه كليدها و پريزها بايد به صورت توكار باشند.
 1.2كليه سيم كشي ها و كابل كشي ها تكفاز بايد به صورت سه سيمه (با اِرت) اجرا شوند و پريز ها بايستي اِرتدار باشند.
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 3.2سيستم اعالم حريق از نوع متعارف مي باشد.
80.2

پريزهاي برق مخصوص فريزرها و يخچال ها بايستي داراي مدار جداگانه از تابلو برق داشته باشند.

 -9مشخصات تاسيسات مكانيكي
 8.9به منظور هوارساني به فضاهاي آزمايشگاهي ،از كانالكشي هوا با ورق گالوانيزه (دمپر دريچه هاي هواي رفت و
برگشت)استفاده گردد  .اتصال قطعات كانال ها به يكديگر و به دريچه ها و دمپر ها با فلنج و واشر هاي يك پارچه و بدون
درز اجرا شوند.
2.9محل اتصال دمپر ها با كانال هاي هوا بايستي هوابند باشند
 9.9تامين و راه اندازي و نصب هوارسان (يك دستگاه يونيت پكيج تهويه مطبوع) بهمراه متعلقات و شاسي محل استقرار در
نظر گرفته شود .مشخصات يونيت پكيج پيوست مي باشد ( .هوارسان داراي قسمت هاي زير خواهد بود )
 تابلو كنترل و برق اينورتور جهت كنترل سرعت فن ( فن بر اساس افت فشار خارجي حدود  2اينچ آب طراحي گردد) فن از نوع  :پالگ فن سيستم سرمايش  dx :با سرمايش  6تن تبريد گرمايش  :كويل آب گرم با توان  10.000بي تي يو در ساعت ظرفيت هوا دهي 3200cfm: فيلتر اوليه  :آلمينيومي  ،كيسه اي F9 فيلتر ثانويه  :هپا H13 كندانسينگ يونيت  :مطابق با ظرفيت سرمايشي 4.9پارامترهاي دما و رطوبت در فضاهاي كاري و همچنين اختالف فشار بين فضاها در آزمايشگاه  POST PCRو فضاي
جانبي آن و همچنين فضاي ميكسچر و فضاي جانبي آن به صورت محلي قابل مانيتورينگ باشند.
 5.9دما و رطوبت در فضا هاي ازمايشگاهي قابل كنترل باشد ( .دما  :از  +20تا  +24و رطوبت  :از  % 95تا ) % 55
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 6.9امكان باالنس نمودن هواي سيستم تهويه به منظور تنظيم نرو تعويض هوا و ايجاد اختالف فشار بين فضا ها با دمپر هاي
دستي وجود داشته باشد.
 7.9سيستم كانال كشي هوا با ورق گالوانيزه با ضخامت  0.75ميليمتر و عايقكاري با عايق االستومري با ضخامت  89ميليمتر و
روكش آلمينيوم
 1.9روش كنترل فشار بين فضاها با استفاده از دمپر دريچه هاي هواي رفت و برگشت و بصورت دستي مي باشد.
 3.9آب سرد و گرم مصرفي در نزديكي آزمايشگاه تحويل داده مي شود و لوله كشي آنها در آزمايشگاه بر عهده سازنده مي
باشد.
80.9

آب مدار گرمايش هواساز در نزديكي آزمايشگاه تحويل سازنده داده مي شود و اتصال آن به كويل هواساز با استفاده

از شير سه راهي و مدار باي پس بر عهده سازنده مي باشد.
88.9لوله كشي آب سرد و گرم مصرفي با لوله پنج اليه و لوله كشي فاضالب با استفاده از لوله پلي اتيلن انجام گردد.
 82.9جانمائي محل استقرار هوارسان و مسقف نمودن و تحت حفاظت قرار دادن هوارسان بر عهده پيمانكار ميباشد
نكته :تامين كننده بايستي در ابتدا برنامه زمان بندي انجام كار ارائه نمايد.
ب) جدول آنالیز قیمت
رديف

مقدار

موضوع

8

آزمايشگاه پيشساخته آزمونPCR

2

سیستم تهویه مطبوع (هوارسان)بهمراه كانال-

واحد

في واحد به

جمع كل مبلغ به

ريال

ريال

كشی و متعلقات مربوطه
جمع كل مبلغ به ریال وحروف .......................................................................... :
خریدار موظف است هزینه نصب و راه اندازي را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید.
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د) نقشه ها
د )9-پالن اندازه گذاري
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د)2-پالن كالسبندي هوا
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د )9-پالن اختالف فشار هوا
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د )4-پالن تاسيسات مورد نياز بهره بردار
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پالنهاي تاسيسات مكانيكي
د )5-دريچه هاي هواي رفت
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د )6-دريچههاي هواي برگشت و اگزاست
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د )7-كانال هواي رفت
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د )1-كانال هواي برگشت و اگزاست
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د )3-توضيحات اجرائي تاسيسات الكتريكي
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د )80-نقشه روشنائي

16

تاريخ :

شماره :

وزارت جهاد كشاورزي

پيوست :

سازمان تحقيقات .آموزش وترويج كشاورزي
موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

د )88-نقشه پريزهاي برق سه فاز و تك فاز
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د )82-نقشه پريزهاي برق تلفن و شبكه
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د )89-نقشه سيستم اعالم حريق
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د )84-نقشه تابلو برق
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ماده شش  :تعهدات فروشنده
 .8پيروي از نيازمندي ها  ،رعايت مقررات و شراي

 HSSEخريدار ،رافع مسئوليتهاي فروشنده درقبال صدمات و

خسارات وارده به افراد ،تجهيزات و داراييها و يا محي زيست محل نمي باشد و فروشنده موظف است مقررات بيمه هاي
درماني و اجتماعي ،حفاظت فني و بهداشت كار ،امنيتي و زيست محيطي مربوط به قوانين و آيين نامه هاي ملي و
مراجع ذي صالح از جمله وزارت بهداشت ،وزارت كار ،سازمان حفاظت محي

زيست ،وزارت نيرو را اجرا نمايد.

ضمنا فروشنده مسئوليت مدني جبران خسارت تمامي حوادث ناشي از اهمال كاري خود را بر عهده دارد.
 .2مسئوليت كليه ي حوادث) انساني ،زيست محيطي و خسارت به اموال ،امنيتي(كه مسبب بروز آنها فروشنده باشد ،از
نظر پرداخت و جبران خسارتها ،پاسخگويي در برابر مراجع قانوني و انجام اقدامات اصالحي جهت پيشگيري از رويدادن
دوباره ،به عهده ي فروشنده مي باشد.
 .9تهيه ي غذا و محل اسكان مناسب كاركنان فروشنده و خود فروشنده به عهده ي فروشنده مي باشد.
 .4پس از صدور گواهي تحويل موقت كارها،در طول  82ماه دوره ي تضمين قرارداد ،مسئوليت دوره تضمين بر عهده
فروشنده مي باشد.
 .5فروشنده موظف است در كليه ي مراحل اجراي كار دستورالعمل هاي ابالغي خريدار كه به صورت كتبي ارائه مي شود را
رعايت كند .
 .6تهيه و خريد كليه ي ابزار ،لوازم و تجهيزات مورد نياز عمليات به عهده ي فروشنده مي باشد.
 .7فروشنده تأئيد مي نمايد كه از جميع قوانين و مقررات كار ،تأمين اجتماعي ،حفاظت فني و عوارض و ماليات اطالع كامل
داشته و متعهد به اجراي آنها مي باشد و مسئوليت عدم اجراي اين قوانين و مقررات را در حيطه ي موضوع قرارداد به عهده مي
گيرد.
 .1اسناد ،نقشه ها ،مشخصات فني و روش هاي اجرائي انجام موضوع قرارداد ،مي بايست ابتدا و پس از اجراء به تأئيد خريدار
رسيده باشد .در غير اين صورت ،خريدار از پرداخت صورت وضعيت هاي فروشنده جلوگيري خواهد نمود و فروشنده حق
هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
 .3فروشنده متعهد مي گردد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي نمي باشد.
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.80

فروشنده متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي را درخصوص انجام موضوع قرارداد و تعيين

حقوق و دستمزد كاركنان رعايت نموده و هر گونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراي مربوط به هيأت هاي حل اختالف
كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد.
.88

فروشنده حق واگذاري تمام يا قسمتي ازموضوع قرارداد را به اشخاص غير (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد.

.82

هر گونه تغيير در وضعيت فروشندهمي بايد ظرف مدت  5روز كتباً به خريدار اعالم گردد.

.89

در صورت فسخ يا اتمام قرارداد تسويه حساب قانوني كاركنان فروشنده اعم از پرداخت حقوق و ديگر مزاياي قانوني

و تعهدات ايجاد شده به عهده ي فروشندهمي باشد.
.84

ضمانت حسن رفتار و اخالق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده ي فروشنده است و فروشنده در مقابل

خريدار پاسخگو مي باشد.
.85

فروشنده اقرار مي نمايد كه از كليه ي شراي اين قرارداد اعم از مقتضيات محل و مكان انجام موضوع قرارداد در

مدت تعيين شده و غيره مطلع بود ه و بطور كلي نسبت به جميع امور اشراف كافي دارد و بعداً به هيچ وجه حق ندارد ادعا و يا
مطالبه اي افزون بر موارد فوق داشته باشد.
.86

فروشنده مسئول جبران خسارتهاي ناشي از بي توجهي به مقررات ايمني و بهداشتي و اهمال كاري و يا سهل انگاري

كاركنان تحت امر خود مي باشد.
.87

در صورتي كه در حين انجام موضوع قرارداد ،صدماتي منجر به جراحت ،فوت يا هرگونه خسارت جاني و مالي به

كاركنان فروشنده و غيره وارد شود،خريدار هيچگونه مسئوليت و تعهدي نداشته و جبران خسارتهاي وارده برعهده ي فروشنده
مي باشد.
.81

حفاظت گفتار و عدم افشاء اطالعات و حفظ اسرار ،از وظايف محرز فروشنده و عوامل آن مي باشدكه درصورت

افشاء و عدم رعايت پيمانكار مسئول مي باشد.
.83

تمامي هزينه هاي اياب و ذهاب و غذاي فروشنده و پرسنل وي جهت انجام موضوع قرارداد ،بر عهده ي فروشنده مي

باشد.
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انجام موضوع قرارداد بايد دقيقاً مطابق شرح خدمات ومشخصات اعالم شده از سوي خريدار در مواد  2و  7این

.20

قرارداد باشد و در صورت عدم تطابق ،با تشخيص ناظرقرارداد ،پيمانكار مكلف به تعويض آن بر اساس درخواست خريدار
با هزينه ي خود مي باشد .در غير اين صورت تضامين اخذ شده (موضوع ماده  7این قرارداد ) جهت جبران خسارت
هاي وارده به نفع خريدار ضب مي گردد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
.28

دوره ي تضمين از زمان تحويل موقت و ارائه گواهي رفع نواقص ( مطابق با شراي عمومي پيمان ) ،به مدت يك

سال خواهد بود.
.22

مقررات شراي عمومي پيمان بر اين قرارداد حاكم مي باشد.

.29

هزينه هاي هر نوع عمليات ( ولو جزئي ) كه فروشنده بدون داشتن دستور كتبي خريدار انجام دهد بر عهده خود

اوست  .خسارتهاي احتمالي ناشي از اين اعمال نيز بر عهده فروشنده مي باشد.
 .24فروشنده حق جذب و به كار گيري هرگونه اتباع خارجي را در قرارداد ندارد.
 .25فروشنده موظف به ارائه برنامه زمانبندي به هر دو صورت فيزيكي و الكترونيكي به مدت يك هفته پس از ابالغ قرارداد مي
باشد.
ماده هفت  :تعهدات خریدار
 .8خريدار موظف است پس از اتمام موضوع قرارداد و رضايت از كار فروشنده ،با تأييد ناظر قرارداد نسبت به عودت ضمانت
نامه ي بانكي انجام تعهدات مطابق با ماده  7قراراداد به فروشنده اقدام نمايد.
 .2تمامي پرداخت ها و استرداد كليه ي تضامين و سپرده هاي فروشنده با تأييد ناظرقرارداد مي باشد.
تبصره  :در صورت عدم قبول هر يك از فاكتورهاي ارسالي فروشنده .خريدار مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته
مراتب را كتبا" جهت رفع نواقص به فروشنده اعالم نمايد و فروشنده مكلف است ظرف مدت سه روزموارد را بررسي و پاسخ
الزم را ارسال نمايد .در غير اين صورت هر گونه تأخير در پرداخت به عهده ي فروشنده خواهد بود.
.9

خريدار موظف است ،هماهنگي الزم در خصوص ورود و خروج فروشنده و پرسنل وي ،جهت انجام موضوع قرارداد با
اداره حفاظت فيزيكي خريدار بعمل آورد.
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ماده هشت  :نظارت
 -8خريدار مدیر فنی و مهندسی را به عنوان ناظر قرارداد به پيمانكار معرفي مي نمايد .مدیر فنی و مهندسی مي تواند
فردي را به عنوان نماينده ي ناظر قراردادصرفا جهت ارائه گزارش مراحل انجام كار به فروشنده معرفي نمايد و پيمانكار موظف به
همكاري كامل با وي مي باشد.
 -2نظارت بر اجراي تعهدات قانوني فروشنده و پرسنل تحت امر فروشنده با ناظر قرارداد مي باشد.
 -9ناظر قرارداد توس خريدار به كليه ي افراد دست اندركار در خصوص انجام موضوع قرارداد به صورت كتبي معرفي مي
شود تا بر حسن اجراي قرارداد توس فروشنده و خريدار نظارت نمايد و مشكالت طرفين به ناظر قرارداد منعكس گردد.
-4ناظر قرارداد بايد مكانيزم اجرايي نظارت را با توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظر سنجي پيش بيني و اعمال
نمايد.
ماده نه  :جرائم
چنانچه فروشنده در انجام به موقع موضوع قرارداد ،مطابق با زمان بندي مورد توافق طرفين تاخير غير مجاز داشته باشد،
خريدار مي تواند به ازاي هر روز تاخير از انجام موضوع قرارداد به ميزان  8/889مبلغ كل قرارداد از محل مطالبات و يا
تضامين فروشنده برداشت نمايد .بديهي است در صورت افزايش مبلغ جريمه ها از مطالبات شركت ،خريدار حق دارد براي
جبران ضرر و زيان وارده به خود ،موضوع را از طريق مراجع قضايي پي گيري نمايد.
ماده ده -حوادث پیش بینی نشده (فورس ماژور )
حوادث قهري همان است كه در ماده  49شراي عمومي پيمان مصوب 8971قيد گرديده و مورد قبول طرفين قرارداد مي باشد.
تبصره : 9زمان تعليق ناشي از حوادث قهريه به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .
تبصره : 2پس از رفع مانع ،اجراي تعهدات طرفين به قوت خود باقي است كه با ابالغ ناظرقرارداد ،ططرفين موظطف بطه ايفطاي
تعهدات خود با شراي مندرج در قرارداد خواهند بود.
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ماده یازده  :موارد فسخ
خريدار با احراز شراي زير راساً بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ و اين فسخ نياز به تشريفات قضطايي دايطر بطر تاييطد آن نمطي
باشد و فروشنده هر گونه اعتراض را در اين خصوص از خود سلب و ساق نموده است و اين توافطق مططابق بطا مطاده  80قطانون
مدني بوده و براي طرفين الزم االجرا مي باشد:
 -8در صورت اثبات شموليت قانون منع مداخله كاركنان دولطت بطر فروشطنده در زمطان عقطد قطرارداد يطا در ططي مطدت
قرارداد.
 -2در صورت ورشكستگي فروشنده ويا انحالل شركت طرف قرارداد.
 -9تاخير غير موجه در انجام موضوع قرارداد.
 -4احراز عدم توانايي مالي و فني فروشنده در انجام وظايف محوله مطابق مفاد قرارداد.
 -5انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد به افراد غير اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي .
در صورت فسخ قرارداد و يا عدم ايفاي تعهدات توس فروشنده ،خريدار مي تواند عالوه بر وصول ضطمانت نامطه هطا و
اعمال ماده  3این قرارداد ،ضرر وزيان ناشي از عدم ايفاي تعهدات را از فروشنده مطالبه نمايد و فروشطنده ملطزم بطه
تاديه خسارات مربوطه ميباشد و حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
ماده دوازده :حل اختالف
در صورت بروز اختالف ،در تفسير يا در اجراي اين قرارداد ،موضوع از طريق مذاكره بين طرفين قرارداد مورد بررسطي و در
صورت عدم حصول نتيجه عالوه بر استفاده از ماده  88قانون آيطين دادرسطي مطدني ،ططرفين توافطق نمودنطد كطه خريطدار اگطر
بخواهد مي تواند موضوع اختالف را از طريق مراجع قضايي واقع در اقامتگاه خود نيز پيگيري نمايد ضمنا تا زمان صطدور راي
قطعي طرفين قرارداد مكلف به انجام تعهدات في مابين مي باشند.
تبصره  :اين ماده ناقض حق فسخ خريدار مندرج در ماده  88نمي باشد .
ماده سیزده :نشانی اقامتگاه قانونی طرفین
 -8نشاني خريدار :كرج ط حصارك ط مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي شماره تلفن 46 :ط  94570091ط026
 -2نشانيفروشنده:
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تبصره :نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني مي باشد .لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسالت از طريق نشاني هاي فوق
الذكر قانوني تلقي مي شود .در صورت تغيير نشاني ،طرفين موظفند ظرف مدت  41ساعت يكديگر را كتباً از نشاني جديد
خود مطلع نمايند .در غير اين صورت كليه ي نامه ها ابالغ شده تلقي و عذر عدم اطالع پذيرفته نمي باشد.
ماده چهارده -تعداد مواد و نسخ قرارداد
اين قرارداد در  97ماده 79 ،بند 7 ،تبصره و  2نسخه تهيه و تنظيم شده كه همه ي نسخ آن داراي اعتبار واحد مي
باشند و پس از امضاي طرفين قرارداد الزم االجرا خواهد بود.

فروشنده

خریدار

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

علی اسحاقی

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

رئیس موسسه تحقیقات واكسن وسرم سازي رازي
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ب) جدول آنالیز قیمت
رديف

مقدار

موضوع

8

آزمایشگاه پیشساخته آزمونPCR

2

سیستم تهویه مطبوع (هوارسان)بهمراه كانال-

واحد

في واحد به

جمع كل مبلغ به

ريال

ريال

كشی و متعلقات مربوطه
9

نصب و راه اندازي آزمایشگاه بهمراه
هوارسان
جمع كل مبلغ به ریال وحروف .......................................................................... :
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م قص عم
م
حل
تجدید اول نا ه ی و ی  2رم ه ای
خرید یک دستگاه آزمایشگاه پیشساخته آزمون PCR

شماره 31/11:

تح
موسسه قيقات واكسن و رسم سازی رازی ركج
1

سال 89
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آگهی تجدید اول مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره 31/11
موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید یک دستگاه آزمایشگاه پیشساخته آزمون PCR
را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید.
-9آدرس مناقصه گزارو محل برگزاري مناقصه :استان البرز –كرج -حصارک – سه راه پست خانه  -موسسه تحقیقات واكسن
وسرم سازي رازي  .اتاق جلسات امور قراردادها و كمیسیون معامالت می باشد.

-2شماره تلفن موسسه  97748891 :الی  71و  821- 97772937داخلی 2771

-9موضوع مناقصه :خرید یک دستگاه آزمایشگاه پیشساخته آزمون PCR

-7تضمین شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكی یا چک بانكی تضمین شده به مبلغ  98808880888ریال
مي باشد.

 -7مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از مورخ  9931/81/27روز دوشنبه لغایت مورخ  9931/84/81روز شنبه
مي باشد.
-1مهلت تحویل اسناد مناقصه به كمیسیون معامالت  :از ساعت  3صبح لغايت  86بعدازظهر از زمان درج آگهي
در روزنامه ،تا پايان وقت اداري مورو مورخ  9931/84/81روز شنبه مي باشد.
-4زمان بازگشایی پاكات در مرحله ي اول مناقصه  :مورو  9931/84/84روز یكشنبه ساعت  99:88 :مي باشد.
-1زمان بازگشایی پاكات در مرحله ي دوم مناقصه  :مورو  9931/84/83روز سه شنبه ساعت  99:88 :مي باشد
توجه :متقاضيان مي توانندجهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس  www.rvsri.ac.irمراجعه نمايند.در صورت عدم موفقيت در
دسترسي به آدرس مذكورمي توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به كميسيون معامالت و امور قراردادهاي موسسه تحقيقات واكسن و
سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن یک دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
 -3حضور نمايندگان شركت ها با معرفي نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بالمانع مي باشد.
-80ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي باشد .
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برگ شرایط عمومی

تجدید اول مناقصه ي عمومی دو مرحله اي شماره 31/11
موسسه ي تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه آزمایشگاه پیشساخته آزمون
 PCRخود را با شراي ذيل از طريق شركت هاي واجد شراي و بصورت مناقصه عمومي اقدام نمايد:
-8شركت كتباً اعالم نمايدكه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعطامالت دولتطي مصطوب دي مطاه  8997نمطي
باشد.
 -2درج عنوان مناقصه ،شماره مناقصه ،شماره تماس و فكس شركت روي پاكت الف ،ب و ج ارسالی
الزامی است.
 -8مناقصه گران مي بايست نام كامل مناقصه گزار(موسسه ي تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي) و موضوع
مناقصه را در تضمين بانكي قيد نمايند.
 -2متقاضيان مي توانندجهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس  www.rvsri.ac.irمراجعه نمايند پاكت الف :
تصویر ضمانت نامه ي بانكی ب  :رزومه كاري واجرایی  ،اساسنامه و ...و پاكت ج  :قیمت
پیشنهادي در جدول آنالیز قیمت(پیوست هاي پیش نویس قرارداد) تكميل و انجام بدهند .
توجه :مناقصه گران مي بايست (الزاما)  ،اصل و فيزيك پاكت هاي مذكور  ،به صورت در بسته و مهر شده را تا پایان وقت
اداري به كميسيون معامالت و امور قراردادهاي موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در كرج حصارك
بلوار شهيد بهشتي امور قراردادها تحويل نمايند.
 -6حداقل امتياز مورد قبول براي شركت ها جهت ارزيابي در مرحله ي دوم مناقصه  17از  988مي باشد.
 -7براي تعيين برنده مناقصه از فرمول قيمت تراز شده به شرح ذيل استفاده خواهد شد:
100*c

=L
])100-[i*(100-t

كه در آن :
 =Lقیمت تراز شده
=Cقیمت تمام شده ( درج شده در پاكت ج)
 = iضریب تاثیر ( بر حسب درصد كه در این مناقصه  %97می باشد)
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 = tامتیاز فنی بازرگانی
-1در این مناقصه فرم هاي ارزیابی مناقصه گران می بایست به صورت خود ارزیابی توسط آنان تكمیل
شده و پس از ارایه در پاكت هاي (ب)  ،به وسیله كمیته فنی بازرگانی در هنگام بازدید از محل شركت ،
مورد بررسی و ارزیابی و تطبیق یافته ها با اسناد تكمیل شده قرار گرفته و سپس امتیاز نهایی توسط كمیته
فنی بازرگانی اعمال خواهد شد.
 -3قیمت پیشنهادي مناقصه گران بابت هزینه انجام موضوع این مناقصه ،از زمان تحویل اسناد به كمیسیون
معامالت ،می بایستی حد اقل یک ماه اعتبار داشته باشد.

پاكت الف شامل:
سپرده شركت در مناقصه به مبلغ  98808880888ریال مي باشدكه فق به صورت ضمانت نامه بانكی یا چک
بانكی تضمین شده پذيرفته ميشود( .توضيح اينكه بجز موارد مذكور هيچ مدرك ديگري قابل قبول نمي باشد).

پاكت ب شامل:
 تصوير اساسنامه مهر و امضاء شده شركت. تصوير مجوز اقتصادي وزارت دارايي( كد اقتصادي ). تصوير آگهي تأسيس شركت در روزنامه رسمي. تصوير آگهي آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي. تصوير فتوكپي شناسنامه مدير عامل شركت. تصوير كارت ملي مدير عامل شركت و صاحبان امضاء مدارك سوابق حسن انجام كار در ساير موسسات (رزومه). تصوير شماره حساب تاييد شده از سمت شركت. تصوير كد شناسه ملي ،كد اقتصادي و شماره ثبت شركت. آدرس و اقامتگاه قانوني شركت بر اساس روزنامه رسمي با شماره هاي تلفن /همراه  /نمابر  -امضاء و مهر شده. برگ شراي عمومي مناقصه عمومي و نمونه قرارداد و برگ شراي اختصاصي مناقصه عمومي كارفرما كه تمامصفحات آنها توس پيمانكار مهر و امضاء شده باشد با قيد عبارت «قرائت شده مورد قبول است».
 تصویر سوابق و اسناد مربوط به فرم هاي ارزیابی كیفی تامین كنندگان موجود در اسناد اینمناقصه  ( .عدم ارایه این اسناد باعث كاهش امتیاز خواهد شد)
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پاكت ج شامل:
قیمت پیشنهادي با عدد و حروف بصورت خوانا با امضاء مقام مجاز و مهر شركت.
 -8به پيشنهادات مبهم  ،مشروط و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-2كارفرما در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -9مدارك ارسالي به غير از سپرده مالي مسترد نخواهد شد.
-4سپرده ساير شركت كنندگان پس از تعيين نفرات اول و دوم با ارايه ي معرفي نامه كتبي  ،مسترد ميشود.ضمناً سپرده نفرات
اول و دوم نيز پس از انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.
-5نتيجه كميسيون به برنده مناقصه ابالغ خواهد شد و برنده موظف است از تاريخ ابالغ ظرف مدت  80روز از زمان ابالغ به
استثناء ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام تعهدات اقدام و قرارداد را امضاء نمايد .در غير اين صورت سپرده
شركت در مناقصه به نفع موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي ضب و نفر دوم با رعايت شراي قانوني به عنوان برنده
معرفي خواهد شد.
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مشخصات عمومی و حقوقی مناقصه گران
نام و نام خانوادگي (مناقصه گر) :

نام

نام اقتصادي :

قبل :
نشاني :
سايت الكترونيك (: )Web-Site

پست الكترونيكي (: ) Email

مبلغ سرمايه پرداخت شده مناقصه گر (ميليون

مبلغ سرمايه ثبت شده مناقصه گر (ميليون ريال) :
ريال) :
دورنگار :

تلفن تماس :
شماره ثبت شركت

تاریخ ثبت  /محل ثبت

نوع شركت
سهام خاص

نوع مالكیت
خصوصي دولتي 

سهام عام

مشخصات سهام داران حقوقی مناقصه گران
ردیف

نام شركت

آدرس  /تلفن

درصد سهام موضوع شركت

.8
.2
.9
.4
مشخصات اعضاء هیئت
مدیره
ردیف

نام و نام
خانوادگی

مدیرعامل شركت
دارندگان حق امضاء

سهامداران

بموجب آخرین
تغییرات

سمت

مدرک

رشته

تاریخ

درصد

سابقه كار

تحصیلی

تحصیلی

اخذمدرک

سهام

 9سال

.8
.2
.9
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.4
.5
.6
.7
.1
.3
.80

توجه  :دارندگان حق امضاء با عالمت ( )در ستون (سمت) مشخص گردد.
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فرم اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی مورخ 9994/98/22
امضاء كننده  /امضاء كنندگان ذيل نماينده مجاز و رسمي شركت

(پيشنهاد دهنده بطراي مناقصطه

)بدينوسيله تاييد مي نمايد كه شركت فوق مشمول ممنوعيت مطذكور در قطانون منطع مداخلطه كارمنطدان دولطت در معطامالت و
قراردادهاي دولتي مصوب دي ماه  8997نمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد دستگاه مناقصه گذار حق دارد
كه پيشنهاد را لغو و ضمانت نامه مربوط را ضب نمايد.
همچنين قبول و تائيد مي گردد كه هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فطوق تشطخيص داده شطود و پيمطان را امضطاء نمايطد
وخالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد ( تاتحويل موقت) به اثبات برسد يطا چنانچطه افطرادي را كطه مشطمول ممنوعيطت
مذكوردر قانون فوق هستند در اين قراردادسهيم و ذينفع نمايد ويا قسمتي از كار را به آنها محول كند دسطتگاه مناقصطه گطذار.
حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار را ضب و خسارات وارده در اثر فسطخ قطرارداد و
تاخير اجراي كار را از اموال اين پيشنهاد دهنده (شركت) اخذ نمايد تعيين ميزان خسطارت وارده بطا تشطخيص دسطتگاه مناقصطه
گذار مي باشد اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه درحين اجراي قرارداد مديران يا بازرسان و نظارت كنندگان و يا اداره
كنندگان شركت يا هريك از شركاء شركت كه داراي  5يا بيش از  %5سهام يا سطرمايه يطا منطافع شطركت باشطند و يطا چنانچطه
چندنفراز شركاء شركت كه مجموع سهام يا سرمايه يا منافع آنها درشركت  20يا بيش از %20است جزء اشخخاص مخذكور
دربند اول قانون فوق قرار گیرند و نيز چنانچه هر يطك از اقربطاي مطديران و بازرسطان و سطهامداران شطركت بطه سطمت
وزارت يا معاونت يا مديريت و يا رياست در سازمانهاي دولتي برسد مراتطب را فطورا بطه اططالع برسطاند .در چنطين مطواردي در
صورتيكه اين شركت (پيشنهاد دهنده) مشمول قانون منع مداخله بشود دستگاه مناقصه گذار حق فسخ پيمان را خواهد داشت و
چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها مناقصه گذار حطق دارد قطرارداد را فسطخ نمايطد بلكطه
ضمانت نامه مربوط به قرارداد را نيز ضب و خسارات ناشي از فسخ قرارداد و يا تاخير در اجراي كاررا بنا به تشطخيص خطود از
اموال پيشنهاد دهنده (پيمانكار) وصول نمايد .
مضافا اين پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد كه بر مجازاتها و تنبيهات متخلفطين در قطانون فطوق آگطاهي كامطل دارد و در صطورت
تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.

نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز
محل امضاء مجازو مهر شركت
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تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیتهاي ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان
به :موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
از :مديريت شركت ..........................................
سالم عليكم
با احترام  ،شركت ...................................................:
اعطططالم مططي دارد تمططام مططوارد شططراي شططركت در مناقصططه عطمومطططي مطوضطططوع آگهططي مناقصططه عمططومي شططماره ...............
مورو ...........روزنامه  .................سايت .........................را به دقت مطالعه كرده و با آگاهي كامل تعهد به اجطراي دقيطق آن
را قبول نمايم و با امضاء و مهر ذيل اين ورقه تمامي مسئوليت هاي الزم را در ارتباط با مناقصه و شطراي شطركت در مناقصطه و
نهايتاً درصورت برنده شدن  ،مفاد و ترتيبات قرارداد را كه با نظر كارفرما منعقد ميگردد تقبل وتعهد مي نمايد.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل
شركت..........................
مهر و امضاء
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« تعهد نامه »
تاریخ :
با سالم
احتراماً
اينجانب ...............................مدير عامطل شطرك ..........................................................................................تعهطد مطي نمطايم
كه صحت مكان و آدرس دفتر مركزي شركت مطابق با آنچه در اظهارنامه ثبتي و يا تغييرات قيد گرديطده اسطت را بعهطده مطي
گيرم و چنانچه خالف آن مشاهده گرديد طبق مقررات رفتار نمايند .ضمناً متعهد مي شوم به محض هرگونه تغيير مكان شركت
در آينده ضمن اقدام كليه مراتب قانوني كه از طريق ثبت شركتها انجام خواهد گرفت ،سريعاً مراتب را به صورت كتبي بطه آن
موسسه محترم اعالم نمايم.

با تشكر
مهر و امضاء مجاز شركت
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فصل چهارم  :ارزیابی كیفی تولید و یاتأمین كنندگان كاال

ردیف

معیارهاي رجاع كار

امتیاز

9

تجربه و دانش در زمينه مورد نظر (سابقه اجرايي)

28

2

حسن سابقه و رضايت كارفرمايان در كارهاي قبلي

98

9

توان مالي

98

4

استانداردها

97

7

مديريت كارآمد و كفايت كادر فني (از نظر دانش و تجربه)

28

1

بومي يا غيربومي بودن مناقصه گر و يا داشتن نمايندگي رسمي

7

جمع كل

امتیاز مكتسبه

988

ماده  -99معيارهاي ارزيابي توليد و يا تأمين كنندگان كاال مطابق جدول شماره  89مي باشد:
جدول -89معیارهاي مربوط به ارزیابی توان انجام تعهدات پیشنهاد دهنده (مناقصه گر)
(در مناقصههاي توليد و يا تأمين كنندگان كاال)
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 -99-9ارزیابی تجربه و دانش در زمینه مورد نظر (سابقه اجرايي)

الف -ارزيابي تجربه و دانش تامين كنندگان بر اساس اطالعات مربوط به كارهاي مشابه انجام شده در سه سال گذشته تعيين
ميشود .حداكثر امتياز در صورتي احراز ميشود كه دو كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توس تامين
كنندگان اجرا شده باشد و يا حداقل دو كار براي مقادير كمتر ،امتياز تجربه بهتناسب كاهش مييايد.
تبصره  : 9اگر متقاضيان ارزيابي داراي تجربه قابل مقايسه با مناقصه پيشنهادي نباشند ،نبايستي آنها را صرفاً به دليل نداشتن تجربه اجرايي دقيقاً
مشابه پروژه مورد مناقصه حذف كرد.
جدول  -99-9ارزیابی تجربه و دانش در زمینه مورد نظر (سابقه اجرايي)
معیار سابقه اجرایی (براي حداكثر دو كار)

ردیف

9

قراردادهاي مشابه

2

قراردادهایغیر مشابه

امتیاز

با مبلغ معادل يا بيشتر از مبلغ بر آورد شده(هر كار حداكثر)

80

با مبلغ كمتر از مبلغ برآورد شده(هر كار حداكثر)

5

با مبلغ معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد شده(هر كار حداكثر)

2

جمع كل

امتیاز مكتسبه

28

 -99-2ارزیابی حسن سابقه و رضایت كارفرمایان در كارهاي قبلی
الف -براي تعيين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي از كاالي مورد نظر ،از طريق خوداظهاري و ارائه مدارك الزم و با تشخيص و
مسئوليتكميته فني بازرگاني در حداكثر سه سال گذشته قابل پذيرش ميباشد.
ب -امتياز ارزيابي مشتريان قبلي باتوجه به مواردي نظير كيفيت كاال ،عملكرد در دوره بهرهبرداري،كيفيت خدمات پشتيباني و
انجام بموقع تعهدات تعيين ميشود.
جدول  -99-2ارزیابی حسن سابقه و رضایت كارفرمایان در كارهاي قبلی
ردیف

8

مصادیق مربوط به معیار حسن سابقه
كيفيت كار در زمينه مرتب

امتیاز

2

2

كفايتتيممتخصص

4

9

زمان بندي انجام موضوع پيمان ها (عدم تأخير)

9

4

بنيهماليونحوهپشتيبانيماليپروژه

8
98

جمع كل
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 -99-9ارزیابی توان مالی
الف -ارزيابي توان مالي تامين كنندگان بر اساس اطالعات حداكثر سه سال گذشته تعيين ميشود.
ب -حداكثر امتياز توان مالي درصورتي احراز ميشود كه مبلغ برآورد شده مناقصه معادل يا كمتر از يكي از مقادير جدول
زير باشد.
پ-مبلغ برآورد شده مناقصه بايستي معادل يا بيشتر از باالترين عدد كسب شده در يكي از مواردً 9تا ً7از جدول ذيل باشد .در
صورت كسب برآورد كمتر با تشخيص كميته فني بازرگاني به نسبت موارد اظهار شده در صورت هاي مالي قابل محاسبه مي
باشد.
تبصره  -9باالترين عدد كسب شده از بند "ب" ،مبناي محاسبهميباشد و در صورتي كه باالترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآورد شده مناقصه
كمتر باشد ،امتياز مالي بهتناسب كاهش مييايد.
تبصره  – 2تامين كنندگان شاغل در مناطق آزاد و يا برخوردار از معافيت مالياتي حسب قوانين جاري كشور كه فاقد عملكرد مالياتي باشند از ساير
موارد موضوع جدول ذيل توس كميته فني بازرگاني (بر اساس مستندات قابل قبول) محاسبه و ارزيابي مي گردد.
تبصره  -9در صورت ضرورت ،نسبت هاي جدول ذيل با توجه به شراي اقتصادي و اجرايي با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب
هيات وزيران بهنگام مي شود.
جدول  -99-9محاسبه امتیاز توان مالی

8

يكصد برابرمالياتمتوسطساالنه ،مستند به اسناد ماليات هاي قطعي و علي الحساب پرداخت شده

2

بيست و پنج درصد فروش آخرين سال توليد ،مستندبه قراردادها و اسناد فروش يا صورت هاي مالي تاييد شده
(اظهارنامه مالياتي)

9

ده درصددارائيهاي ثابت مستندبه اظهارنامه مالياتي،گواهي بيمهداراييها يادفاترقانوني

4

تائيد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي واعتباري مورد تأييد بانك مركزي تا سقف مبلغ موضوع مناقصه

جمع كل

مكتسبه

یكی از این ردیف ها

ردیف

مبلغ برآورد شده مناقصه معادل ویاكمترازباالترین عددكسب شده

امتیاز

امتیاز

98

 -99-7ارزیابی استانداردها
الف -اگر حداقل استانداردهاي الزامي در استعالم ارزيابي قيد شده باشد ،متقاضيان بايد حصوالستانداردهاي يادشده را اثبات
كنند.اين استانداردها ميتواند شامل استانداردهاي كيفيت ،استانداردهاي توليد ،نصب يا بهرهبرداري باشد .چنانچه
استانداردهاي الزم تأمين نشود ،ميتوان مناقصهگران فاقد شراي را بدون در نظر گرفتن ساير معيارها رد كرد .ارائه اسناد و
40
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گواهينامههاي معتبر يا بازديد كارشناسي ميتواند مالك عمل قرارگيرد .حتيالمقدور درصورت وجود استفاده از
استانداردهاي بومي و ايراني اولويت دارد.
ب -اگر استانداردهاي ترجيحي كه كارآيي ،دوام و ساير ويژگيهاي فني كاال را بيش از حداقل مورد نياز تأمين ميكنند ،در
استعالم ارزيابي تعيين شده باشند ،براي امتيازدهي استانداردها ميتوان به روشمتعارف (مذكور در اين دستور العمل) عمل كرد و
در اين صورت روش امتيازدهيبايد در استعالم ارزيابي تشريح شود.
تبصره  -9استانداردهاي قابل قبول موسسه رازي منوط به احراز حداقل يكي از موارد ذيل مي باشد :
 -8استانداردهاي بين المللي و منطقه اي( .حداكثر  7امتياز)
 -2مجوزهاي معتبر صادره از سوي دستگاه هاي اجرايي كشور(.هر كار  5حداكثر)
 -9دارا بودن پروانه توليد از مراجع معتبر (هر كار  9حداكثر

 -92-7ارزیابی مدیریت كارآمد و كفایت كادر فنی (از نظر دانش و تجربه)
جدول  -92-7ارزیابی مدیریت كارآمد و كفایت كادر فنی (از نظر دانش و تجربه)
ردیف

شخخخرح

موضوع

امتیاز

با رشته تحصیلی مرتبط براي هر نفر
فوقليسانس و باالتر (حداكثر  9امتياز)

9

مدارک تحصیلی مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره

فوقديپلم و ليسانس (حداكثر  2امتياز)

(حداكثر  9نفر)

با رشته تحصیلی غیر مرتبط براي هر نفر

6

فوقليسانسو باالتر (حداكثر  2امتياز)
فوقديپلم و ليسانس (حداكثر  8امتياز)

2

تداوم مدیریت

بيش از2سال (حداكثر  5امتياز)

(بر اساس روزنامه رسمي و آخرين تغييرات قانوني شركت)

كمتر از  2سال(حداكثر  2امتياز)

گواهي سيستم مديريت كيفيت،عضويت
9

* سیستمهاي مدیریت كیفیت

4

**كفایت كادر فنی (تجربه كاري)

درانجمنهاي صنفي وتخصصي

5
5

)به ازايهرعضويت حداكثر 1امتياز)
فوقليسانس و باالتر)به ازايهرنفر حداكثر 2امتياز)
ليسانس و تکنيسين فني (به ازايهرنفر حداكثر 1

4

امتياز)

جمع كل

20
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*الف  -نظام تضمين كيفيت بر اساس گواهينامههاي تضمين كيفيت نظير سري  ISO3000يا ساير گواهينامههاي معتبر كيفيت تعيين ميشود .در
موارد خاصي كه گواهينامههاي تضمين كيفيت موجودنباشد ،بايد با توافق كارفرما و مناقصه گر روشهايي نظير بيمهنامه يا بازرسي فني حين ساخت
پيشبينيشود.
ب  -موارد مربوط به گارانتي و وارانتي ،چگونگي بستهبندي،حمل و نصب،آموزش كاربردي نگهداري و تعميرات حسب موضوع مناقصه توس
مناقصه گر بهتناسب اظهار گردد تا پس از رسيدگي توس كميته فني بازرگاني مورد ارزيابي قرار گيرد.
** امتيازكادرفنيبراي حداكثر 2نفر در هر رديف ،حائز باالترين امتياز آن رديف ميگردد.

 -99-1بومی یا غیربومی بودن مناقصه گر
بومي يا غير بومي بودن مناقصه گربر اساسآخرين تغييرات روزنامه رسمي محل استقرار شركت تعيين ميشود.

جدول -92-1بومی یا غیربومی بودن مناقصه گر

ردیف

شخخخخخرح

امتیاز

8

بومي(حداكثر  5امتياز)

7

2

غيربومي (حداكثر  2امتياز)

2

جمع كل

5
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