دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
 -1محل تحویل  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند.
 -2مدت قرارداد :در زمان عقد قرارداد مشخص می شود.

شرایط عمومی و اختصاصی
 -1تهیه و ارسال ضمانتنامه بانکی بابت وجه الضمان شرکت در مناقصه به میزان  5درصد قیمت پیشنهادي به طوري که
از مبلغ ده میلیون ریال کمتر نباشد.
 -2در صورتی که برنده مناقصه به هر دلیلی بعد از برنده شدن از ادامه کار انصراف دهد ضمانتنامه بانکی آن به نفع
دانشگاه ضبط خواهد شد.
 -3شرکت جهت فروش یک یا چند دستگاه محدودیتی ندارد.
 -4بهاي کاال و خدمات نصب و راه اندازي به صورت یکجا و مقطوع ارائه گردد.
 -5قیمت پیشنهادي شامل کلیه تجهیزات و متعلقات مربوط به دستگاه باشد.
 -6کلیه شرکتها موظف به ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
 -7کلیه قیمتها میبایست با احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و ارائه گردد.
 -8کلیه قطعات و دستگاه ها می بایست داراي ضمانتنامه گارانتی معتبرحداقل  12ماهه و خدمات پس از فروش حداقل
ده ساله باشند.
 -9دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهاي ارائه شده از طرف شرکتها مختار بوده و جاي هیچگونه اعتراضی باقی
نمی ماند.
 -10چنانچه برنده مناقصه ،به هر دلیل از پیشنهاد خود عدول کند و یا از انجام عملیات موضوع مناقصه و امضاء قرارداد
خودداري کند و همچنین عدم پیشرفت پروژه طبق برنامه زمانبندي مندرج در قرارداد کوتاهی کند سپرده شرکت در
مناقصه به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.
 -11کلیه مطالبات بعد از تأیید دستگاهها و تحویل آن توسط دستگاه نظارت خریدار ،قابل پرداخت خواهد بود .
 -12به پیشنهاداتی که مشروط و مبهم بوده و با شرایط مندرج در مناقصه اختالف داشته باشند ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
 -13پیشنهاد دهندگان باید اصل کلیه اوراق مناقصه را بدون تغییر یا حذف قسمتی از آنها مهر و امضا نمایند.
 -14برنده مناقصه حق واگذاري امتیاز خود به فرد دیگري را ندارد.
 -15هزینه نشر آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه است.
 -16برنده مناقصه مؤظف است یک هفته پس از برنده شدن نسبت به عقدقرارداد اقدام نماید.
 -17دانشگاه هیچگونه تعهدي بابت محل اسکان و هزینه نهار و شام متصدیان نصب را تعهد نمی نماید.
 -18هزینه حمل به عهده فروشنده میباشد و محل تحویل کلیه دستگاهها انبار دانشگاه واقع در شهر بیرجند می باشد.

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

نحوه ارسال مدارك و فرم پیشنهاد قیمت از طرف شرکتها به شرح ذیل باشد
 در پاکت «الف» مدارك ذیل قرار داده شود .

برنامه زمانبندي تحویل ،نصب و راه اندازي سپرده شرکت در مناقصه (ضمانتنامه بانکی معتبر) کاتالوگ و مشخصات فنی تجهیزات جهت بررسیاسناد و مدارك مهر و امضا شده و سوابق فعالیتهاي شرکت و آخرین اساسنامه ،آگهی روزنامه و آگهی تغییرات شرکتو...
 گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده در پاکت «ب» مدارك ذیل قرار داده شود .
 قیمت پیشنهادي که بر روي آن تاریخ و موضوع مناقصه و نام و نشانی پیشنهاد دهنده دقیق ًا قید شده باشد.آ خرین مهلت تحویل پیشنهادات (ارائه طرح  ،تجهیزات و قیمت پیشنهادي) و شرکت در مناقصه  10روزکاري بعد از چاپ آگهی
روزنامه و وب سایت واحد می باشد.
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