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  هاي ستاد مركزي و معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاهواحد واگذاري امور تكثير استعالم قيمتشرايط 
 و ساختمانهاي تابعه

 
    ت /38326در اجراي مـصوبه شـماره        وهيئت دولت     15/12/84 مورخ    هـ 34613ت/84515 مصوبه   3بند  به استناد

 3/3/1384 مـورخ    36798/101 هيأت محترم وزيران و با عنايـت بـه بخـشنامه شـماره               5/9/1381 هـ مورخ    27506
ريزي ، موضوع استانداردهاي خريد خدمات چاپ و تكثير در قالـب قراردادهـاي حجمـي ،        سازمان مديريت و برنامه   

ـ  امـور تكث    كليه خدمات مـرتبط بـا        رد انجام در نظر دا  دانشگاه علوم پزشكي گيالن      ر اوراق مـورد نيـاز ،  كتـب و          ي
 از طريـق اسـتعالم      زيـر  بـشرح    هاي ستاد مركزي و معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه         را در واحد    ت  جزوا
 .واگذار نمايد  قيمت

 
 استعالم قيمت شرايط اختصاصي –الف 

واحـدهاي    كپي شـده   اوراق    ،رديف و مجلد نمودن    خدمات مرتبط با تكثير اوراق    انجام كليه     :استعالم قيمت موضوع   : 1ماده  
 . مي باشد منابع دانشگاهوستاد مركزي و معاونت توسعه مديريت مستقر درساختمان 

 بديهي است در     ماده يك را در صورت لزوم تغيير دهد         پيوست شماره يك     كارفرما مي تواند آدرس هاي مندرج در      : تبصره  
  . ت شركت موظف به تغيير محل سايت استقراردستگاهها خواهد بوداين صور

  . بودخواهد شمسي  يكسالبمدت  مدت قرارداد : 2ماده 

 جـدول   مطـابق صورت سياه و سـفيد       ه ب A۴   ، A۵،  A٣ اندازه و سايز اوراق مورد نياز جهت تكثير          ، تعداد   ميانگين  :3ماده
 . مي باشد ذيل

   كپي در ماهميانگين اوراق: بل واگذاري حجم كار قا: جدول شماره يك 

 سايزها
 واحد

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

A۴ 000/45  يكرو مشكي 

A۴ 000/25  دو رو مشكي 

A000/1  يكرو مشكي٣ 

Aدو رو مشكي٣   

A۵000/2  يكرو مشكي 

A۵دورو مشكي   

 جمع كل
 )برگ(

000/73 

ـ ، انجـام تعم ، اياب و ذهاب پرسنل تحت پوشش        جايگزين    انساني رويين دستگاهها ، ن   يتام  :4ماده                   ن يرات ، تـام ي
 همانند بيجك كپي داراي     دولوپر، تونر، طلق ، ته بند ، كاغذ و ديگر لوازم مورد نياز            (دكي ، مواد مصرفي شامل      يه قطعات   ليك

 بـر عهـده    ن بابـت    ي از ا  تعهديچگونه  يما ه بوده و كارفر  پيمانكار بعهده   )شماره سريال ، پانچ و كاتر و پنس مورد نياز كپي          
 .داشت نخواهد 
ـ ( بـاال   مورد استفاده بايد از مدل هاي جديد ديجيتالي و با سرعت و كيفيت             تكثيردستگاههاي   :1تبصره    داراي  ) مناسـب  وون

 . تائيد كارشناس ناظر فني كارفرما باشدشماره انداز يا كنتوربا



 ٣

 ترتيبي اتخـاذ نمايـد كـه هميـشه تجهيـزات             بايدپيمانكار ،    امور تكثير  ي از تاخير  بمنظور انجام بموقع و جلوگير     : 2تبصره
 . باشدفعاليتموجود آماده 

 .  تعيـين مـي گـردد   ده و رو ميزي مي باشد كه بر طبـق جـدول ذيـل           ايستا مدل نياز به صورت     هاي مورد هدستگا : 3تبصره  
 .فاده خواهد شدبديهي است صرفا از وجود كاربر جهت دستگاههاي ايستاده است

 مين و مستقر نمايدأمورد نياز كه پيمانكار بايد تليست دستگاههاي چاپ و تكثير : جدول شماره دو 

مـورد تائيـد     ) كاغذ، ته بند، طلق و ساير مـوارد مـشابه         (چنانچه كيفيت اوراق تكثير شده و لوازم مصرفي شامل            :5ماده  
 .  و تعويض لوازم مصرفي اقدام نمايدتكثيرداً و با هزينه خود نسبت به تجديد متعهد است مجدپيمانكاركارفرما نباشد 

موضوع  قرارداد را در موعد مقرر انجام ندهد،كارفرما نسبت به انجام آن  با هزينـه                  پيمانكاردر صورتيكه  شركت     :1تبصره
 . صورت وضعيت ، اخذ خواهد شدبا تشخيص كارفرما ازپيمانكار اقدام و جريمه  و خسارت وارده از شركت پيمانكار
 .  مدت چهار ساعت مي باشد1مفاد تبصره  حد اكثر زمان در صورت خرابي دستگاه كپي جهت انجام :2تبصره 

 واحدهاي تكثيـر همـه روزه بـه اسـتثناء روزهـاي جمعـه و               متعهد ميگردد ترتيبي اتخاذ نمايد كه     پيمانكارشركت    :6ماده  
 فعال و آماده ارائه خدمت      13 صبح لغايت    8 بعدازظهر و روزهاي پنجشنبه نيز از ساعت         14 لغايت   8ايام تعطيل از ساعت       

 . باشند 

متعهد به ارائه خدمات در روزهاي تعطيـل و سـاير سـاعات شـبانه               پيمانكار قبلي،در صورت نياز و شرايط اضطراري با اعالم          : 1تبصره  
 . خواهد بودناظرواحد وتاييد طبق نظر روز 

  بايد در غياب و يا مرخصي پرسنل نسبت به تامين  جايگزين اقدام  و در صـورت  عـدم تـامين  جانـشين           مانكارپي:2تبصره
 .  از سوي كارفرما اقدام به عمل خواهد آمد 3 جدول  پيوست شماره 4برابر بند  

عهدي در مورد پرداخـت     چگونه ت يده و كارفرما ه   ي، پرسنل وي محسوب گرد    پيمانكارافراد بكار گرفته شده توسط        :7ماده  
متعهد است تمامي افزايش هـاي حقـوقي كاركنـان و سـاير             پيمانكارن افراد نخواهد داشت در ضمن       ياي ا ير مزا يحقوق و سا  

 افزايش هاي ناشي از مصوبات شـوراي عـالي كـار و وزارت كـار و امـور اجتمـاعي و تبعـات ناشـي از آن و تمـامي مفـاد                              
در مورد كاركنان خود    )  و تبصره هاي آن و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل           قانون كار    13مانند موضوع ماده    ( قانون كار را    

 .اعمال نمايد 

 بـرگ   – تصوير كارت پايان خدمت      –متعهد است ، صورت اسامي كاركنان را به همراه تصوير شناسنامه            پيمانكار  :8ماده  

 نشاني محل سكونت را ظـرف مـدت          –روحي و جسمي     گواهي سالمت    – برگ عدم سوء پيشينه      –عدم اعتياد به مواد مخدر      
مي بايست آموزش   پيمانكاربديهي است افراد بكار گمارده شده توسط        . يكماه پس از انعقاد قرارداد به كارفرما تحويل نمايد          

  دانـشگاه گـزينش مـديريت خـدمات و هـسته      ديده و از سـالمت جـسمي و روحـي كامـل برخـوردار بـوده و مـورد تائيـد                      

 محل استقرار دستگاهتعداد دستگاه 

 دستگاه
 با ايستاده
 اپراتور

  دستگاه4
 دستگاه در ساختمان ستاد مركزي2

  دستگاه در ساختمان معاونت توسعه و منابع2

دستگاه 
 يزيروم

 دستگاه 3
  دستگاه1 روابط عمومي – دستگاه 1دفتر رياست دانشگاه 

  دستگاه1دفتر اداره بازرسي و پاسخگويي به شكايات 



 ۴

قرار گيرند و الزم است كليه شئونات اداري و اسالمي و مقررات محل كار را رعايت و درصورت عـدم رضـايت كارفرمـا از                          
 . ساعت نسبت به جابجايي و جايگزيني فرد مزبور اقدام نمايد 48ظرف پيمانكارهريك از كاركنان 

ري در حفظ مكاتبات و اسناد وعدم اختفا يا افـشاي  و كاركنان وي متعهد به رعايت و حفظ اصول امانت دا       پيمانكار  :9ماده  
 منعكس و   دانشگاهمحتواي مكاتبات بوده و در صورت مشاهده هرگونه قصور در اينمورد مراتب ، به دفتر مركزي حراست                  

 .اقدام قانوني صورت پذيرد

ي شخـصاً و مـستمراً در       س دهـ  يمتعهد ميگردد جهت نظارت بر حسن اجراي قرارداد و سهولت در سـرو            پيمانكار  :10ماده  
 .بر جريان امور نظارت نمايدمحل اجراي قرارداد حضور داشته و 

مني كاركنان خود بوده و چنانچه حادثه اي براي هـر يـك از              يل و پوشش ا   ين وسا يعهده دار تام  پيمانكارشركت    :11ماده  
ـ تي در ا يچگونه مسئول يارفرما ه صالح بوده و ك   يماً عهده دار پاسخگوئي به مقامات ذ      يكاركنان وي پيش آيد مستق     ن رابطـه  ي

 .نخواهد داشت 

  استكارفرما مورد نياز جهت انجام كپي به عهده )فيش (تهيه فرمها و بيجكها ي داراي شماره سريال  :12ماده 

ـ   امور عمـومي   مسئول  پرداخت هزينه مورد قرارداد در پايان هر ماه پس از اخذ گواهي انجام كار از                 :13ماده   ر تـا  حـد اكث

قابـل  واحـد      پس از تاييد نهايي مديريت       تنظيم صورت وضعيت و    و  قرارداد كارشناس ناظر ه  و ارائه آنها ب   پانزدهم هر ماه    
 .پرداخت مي باشد

 

  :استعالم قيمتشرايط عمومي : ب 
ع و مبلغ قرارداد    موضو% 25 آئين نامه معامالت دولتي در صورت نياز ميتواند          10 ماده   2كارفرما به استناد بند       :14ماده  

 .را افزايش يا كاهش دهد 

 به پيشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش وپيشنهاداتي كه پس از موعد مقـرر واصـل گـردد ترتيـب اثـر                       كارفرما  :15ماده  
 .نخواهد داد 

و كارفرما در   است  پيمانكار و عوارض بعهده      هرگونه  ماليات ، حق بيمه تامين اجتماعي ، بيمه بيكاري ،            پرداخت    :16ماده  
 كسر و بـه حـساب وزارت   پيمانكار قانون مالياتها معادل ، ماليات متعلقه را طبق قانون از صورت وضعيت             104اجراي ماده   

 . امور اقتصادي و دارائي واريز مي نمايد

ـ ) حقيقـي و حقـوقي  اعـم از   ( تحت هيچ شرايطي حق واگذاري موضوع قرارداد را بصورت كلي            پيمانكار  :17ماده   ه غيـر  ب
 .نداشته ودر غير اينصورت قرارداد منعقده في مابين فسخ وسپرده وي به نفع دولت ضبط خواهد شد

ستگاه مناقصه گذار در رد يا قبول يك ويا كليه پيشنهادات واصله مختار بوده وشـركت كننـدگان در مناقـصه                     د  :18ماده  
 .حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت 

 مبلغ ساليانه قرارداد  % 10معادل  تعهد  است حداكثر ظرف مدت هفت روز كاري  از تاريخ اعالم برنده                 م پيمانكار  :19ماده  
بـه واحـد    ، با اعتبـار سـه مـاه بـيش از مـدت قـرارداد            سفته تضمين شده   حسن اجراي تعهدات بصورت       تضمين را بعنوان 

 قرارداد مربوطه را امضاء ومبادله نمايد  تسليم وحسابداري 
 اعالم مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معـامالت دولتـي مـصوب ديمـاه                    پيمانكار رسماً  : 20ماده  
 نبوده ومتعهد ميگردد تا پايان قرارداد وتسويه حساب نهائي به هيچ وجه اشخاص مذكور در قانون فـوق الـذكر                     1337سال  

 .را در موضوع قرارداد سهيم وذينفع ننمايد



 ۵

 براسـاس وضـعيت و  ي و و با آگاهي كامل از مسائل محيطـ  ميبايستي قبل از اعالم قيمت از محل بازديد         يمانكارپ  :21ماده  
 . نمايدارائه قيمت  پيشنهاد شرائط موجود

يـا كاركنـان وي در       و پيمانكـار درصورت مشاهده هرگونه قصور ويا تقصير ، بي نظمي ويا مسامحه از طـرف                 :22ماده  
 حق دارد نسبت به اخذ جريمه اي مناسب اقدام نمايـد و در صـورت تكـرار                  ، كارفرما اجراي مفاد قرارداد    انجام امور ناشي از     

 . حق فسخ قرارداد و ضبط سپرده را خواهد داشت 

بعذر عدم اطالع نمي تواند هيچيـك از مـواد            اقرار مي نمايد كه از موضوع مناقصه اطالع كامل داشته و           پيمانكار  :23ماده  
 .نقض نمايد ناديده گرفته وا يط رشرا

كه پس از اعالم به وي پيمانكار ناميده مي شود در طي مدت قرارداد              پيمانكاردر صورتيكه اخطارهاي صادره به        :24ماده  
در زمينه هاي مختلف سه فقره باشد كارفرما مجاز است قرارداد را به طور يكجانبـه لغـو مراتـب را جهـت تعطيـل عمليـات              

حسن انجام كار شركت بدون رعايت تشريفات قانوني بـه نفـع دولـت    تضمين  ضمناً  .  شركت ابالغ نمايد   موضوع قرارداد به  
 .ضبط خواهد شد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت 

 . خواهد بود كارفرما از طرف  نظارت بر اجراي قرارداد توسط كارشناس ناظر انتخابي  :25ماده 

طرفين قرارداد به هر عنوان مايل به ادامه همكاري نباشند ضـروري اسـت حـداقل يـك مـاه قبـل                      درصورتي كه     :26ماده  
در صـورتي كـه     .( موضوع را كتبا به طرف مقابل اعالم و از اينكه طرف قرارداد اطالع يافته است اطمينـان حاصـل نماينـد                      

 )ه همكاري تا معرفي پيمانكار جديد مي باشد متعهد موظف به ادامپيمانكارباشد ، پيمانكاردرخواست قطع همكاري از طرف  
 

 . گاز و تلفن بعهده كارفرما مي باشد ، برق ، آب  مكان ،هزينه هاي  :27ماده 
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 )5-1پيوست شماره   (

 

  پيشنهاد قيمتفرم
 

راق  و پذيرش كليه شرايط مندرج در او امور  تكثيرن شركت ضمن اعالم وصول و مطالعه دقيق كليه اوراق مناقصهاي
مناقصه و اعاده كليه اوراق مذكور كه امضاء و به مهر ممهور گرديده است بدينوسيله آمادگي خود را جهت اجراي عمليات 

 .نمايد ميه مبلغ ديل طبق جدول آناليز پيوست  اعالم مورد مناقصه ب
 

 آناليز پيشنهادي به ازاي برگ كپي
 

 
هر پيشنهادي به ازاي قيمت  

 به عددبرگ 

  به حروفهر برگنهادي به ازاي پيشقيمت  

A۴ يكرو مشكي   
 

A۴ دو رو مشكي    

Aيكرو مشكي٣    

A۵يكرو مشكي    

A۵دورو مشكي    

  جمع كل 

 

 
  

 نام خانوادگي  صاحبان امضاء مجاز م ونا
 

 مهر شركت
 

 :آدرس شركت
 :شماره تلفن 
 :شماره نمابر 

 
 .دبيرخانه واحد تحويل نماييد  بهمهر و موم شده   درب بسته وپس از تكميل در پاكت: تذكر مهم 


