
  مناقصه شركت در شرايط عمومي

  را به شرح زير از طريق مناقصه خريداري نمايد. ١٤٠٠ملزومات چاپ دفاتر درماني موردنياز خود در سال در نظر دارد  نايسبيمه 

  

  . موضوع مناقصه:١

در  ياندونز يگرم ٥٦لس كاربن ياكاغذ چاپ سه نسخهاز  است كه عبارت برگي ٢٠ جلد دفترچههزار  ٢٠٠ نيمأو ت هيته -

  چهار ميليون برگ (طبق نمونه) راژيبه ت روكيبا چاپ تكرنگ متر سانتي ٢٤*٣/٩ ابعاد

هزار برگ  ٢٠٠ راژيبه ت وروپشت رنگسه ينسخه اتكمتر سانتي ٢٤*٣/٩ ابعاد گرم در ٨٠با كاغذ  يمشخصات فرد برگ -

  (طبق نمونه)

 سهامي عام)شركت بيمه سينا ( كارفرما:. ٢

 مديريت پشتيباني و ساختمان شركت بيمه سينا نظارت:دستگاه . ٣

شهرك صنعتي صفادشت، بلوار فروردين، واقع در  بيمه سينا انبار پشتيبانيـ  روز  ٦٠حداكثر حويل كاال: و محل ت مدت. ٤

 .ونقلبدون هزينه حمل ٢/٢١٧تر از چهارم شرقي، پالك پايين

 جز الينفك اسناد مناقصه است. ،گردداسناد ارائه مي »ج«پيوست متن قرارداد كه تحت عنوان  :متن قرارداد. ٥

به نشاني بيمه سينا  شركت تياسناد مناقصه به سا افتيجهت در شوديدعوت م انيمتقاض هياز كلنحوه اخذ اسناد مناقصه: . ٦

www.sinainsurance.com  ٢٨٣٧١٣٠٦ لفنتاره ـبا شم شتريجهت كسب اطالعات ب يامراجعه  دهيمزا و مناقصهبخش-

 .نديفرماتماس حاصل  ٠٢١

پاكت يك اسناد و مدارك خواسته شده را در  ديمناقصه با داوطلب شركت در :مناقصهاسناد  ليمحل، زمان و مهلت تحو .٧

مورخ  يوقت ادار انيو تا پا مي، تنظطبق شرح بندهاي بعد) »ج« و» ب« ،»الف«هاي (حاوي پاكت سربسته الك و مهر شده

 ميسلت ٢٢٥پالك  ،يمصدق شمال ابانيخ بعد از ،رداماديبلوار م ،تهرانواقع در  نايس مهيشركت ب رخانهيبه دب ١٥/٠٤/١٤٠٠

 . دينما

از  كيهر يبر رو »الف«پيوست شده در  فيتعر مشخصاترا مطابق  هاتكننده پاكمشخص يهاموظف است برگه يقاضمت

   .نمايد ميوصول، تسل خيساعت و تار يحاو ديمهلت مقرر با اخذ رس رو د بچسباند هاپاكت

 
  ها:شرح پاكت. ٨ 

 به صورت بايد كه است ميليون ريال ٧٠٠معادل تضمين شركت در مناقصه،  :)تضمين شركت در مناقصه( الف شرح پاكتـ 

به نام  اتيشعبه دانشكده اله ينزد بانك كشاورز ٣٣٤٥٠٠٨٨٨به حساب شماره  فيش واريزي صورتها بيضمانتنامه بانكي و 

اعالم شماره شبا جهت استرداد  ،همچنين شده ارائه گردد.صورت الك و مهرهو بداده  قرار »الف«پاكت در  نايس مهيشركت ب

  .گردد يخوددار يچك حساب جار اياز قرار دادن هرگونه وجه نقد  تسا يضرورو  الزامي بوده سپرده

سابقه «و همچنين » مناقصه يعموم طيشرا«هاي برگه شامل يابيتمام اسناد ارز :(اسناد ارزيابي و مناقصه)ب كت پاشرح ـ 

 )هاي چاپ موجودمشخصات فني دستگاه، مناقصه موضوع با مرتبط يهاارائه شرح مختصري از پروژه(شامل » متقاضي فعاليت

ارائه بسته الك و مهر شده سرصورت ه ب »ب«پاكت مجاز و تعهدآور در  يپس از مهر و امضاءها گرمناقصهتوسط بايست مي

  گردد.



و مخدوش بودن  يخوردگبدون خط »ج«پاكت شركت در  متيق شنهاديفرم مربوط به پ :)متيق شنهادي(پ جپاكت ـ شرح 

 .شرط مهر و امضاء و ارائه شودگونه چيو بدون ه

 نايس مهيدر ستاد ب ١٦/٠٤/١٤٠٠در روز چهارشنبه مورخ  »الف و ب« يهاپاكت ييبازگشا :هانحوه رسيدگي به پيشنهاد .٩

صورت تطابق مدارك ارائه  ، درشركت در مناقصه و پس از بررسي تضمين هااسناد شركت ديتأيانجام خواهد شد و در صورت 

موظف است تا روز پنجشنبه  يخواهد شد و واحد فن ليتحو يبه واحد فن يجهت بررس »ب« يها، پاكتشده با شرايط مناقصه

 نايس مهيدر ستاد ب ٢٦/٠٤/١٤٠٠در روز شنبه مورخ  »ج« يهاپاكت ييبازگشا .دينظر خود را اعالم نما ٢٤/٠٤/١٤٠٠مورخ 

  انجام خواهد شد.

  گراني كه تضمين آنها مورد قبول واقع نشود، عودت داده خواهد شد.مناقصه» ج«و  »ب«پاكت ه ذكر است الزم ب

 
 

  كارفرما در رد يا قبول هر يك و يا كليه پيشنهادات مختار است. * الزم به توضيح است

  

  

  :خيتار                                                      دهنده:شنهاديپ شركت نام

  دهندهشنهاديو سمت و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر و امضاء پ يو نام خانوادگ نام

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  (الف)پيوست 

  شركت در مناقصه) ني(تضم پاكت الف

  بيمه سيناملزومات چاپ دفاتر درماني موضوع مناقصه: 

  :گرمناقصهنام 

  

  ✂- - - - - - - - - - بچسباند.)مربوطه بر روي پاكت برچسب را  بايست اين برگه را از اين محل بريده و مي گرمناقصه( - - - - - - - - -

  )و رزومه متقاضي مناقصه شرايط عمومي( پاكت ب

  بيمه سيناملزومات چاپ دفاتر درماني موضوع مناقصه: 

  :گرمناقصهنام 

  :گرمناقصهآدرس پستي 

  

  پستي يا صندوق پستي:كد

  شماره): (با پيش گرمناقصهتلفن تماس 

  تلفن همراه: شماره

  تلفكس:

  ✂- - - - - - - - - - بايست اين برگه را از اين محل بريده و  برچسب را بر روي پاكت مربوطه بچسباند.)مي گرمناقصه( - - - - - - - - -

  )متيق شنهاديپ(  پاكت ج

  بيمه سيناملزومات چاپ دفاتر درماني موضوع مناقصه: 

  :گرمناقصهنام 

  

  



  پيوست (ب)

  )متيق شنهادي(پ  پاكت ج اتيو محتو ليتكمنحوه 
 ......................................................................... شماره اقتصادي/  داراي كد ملي ................................................................................ اينجانب

 ..................................................................................... :نشاني............................ به .................................. فروشگاه:مالك  مديرعامل شركت/

  .............................................. تلفن همراه: ...................................... تلفن:................... ..........................................................................................

خدمات مورد درخواست و ساير شرايط اعالمي و مكان انجام كار پيشنهاد قيمت خود را  / ضمن اطالع كامل از مشخصات كاال

  ايم:نمبه شرح ذيل اعالم مي

  جمع (ريال)  في(ريال)  تعداد  شرح  رديف

 ٥٦لس كاربنفرم نسخ دفترچه درماني  ١
 ٢٤*٣/٩ در ابعاد ياندونز يگرم

روكيبا چاپ تكرنگ متر سانتي  

٤,٠٠٠,٠٠٠   

گرم  ٨٠با كاغذ  يمشخصات فرد برگ ٢
متر سانتي ٢٤*٣/٩ ابعاد در

وروپشت رنگسه يانسخهتك  

٢٠٠,٠٠٠   

    جمع

    درصد) ٩افزوده: ( ماليات بر ارزش

    جمع كل

  تعهدات:

  انجام تعهدات حاضر شوم نيانعقاد قرارداد و ارائه تضم يهفته برا كيظرف مدت.  

 است. شنهاديپ نيا نفكيضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء ال هيكه كل مينمايم دييأت  

 را رد  نجانبيا شنهاديخواهد داشت كه پ ارياخت نايس مهيشركت ب ،جداول ريز قيمت ليكه در صورت عدم تكم مينمايم دييتا

  .دينما

 ندارد شنهادهاياز پ كيكار به هر يواگذار يبرا يالزام نايس مهياطالع كامل دارم كه شركت ب.  

 سل صه را به منظور تعهد به امضاء و مبادله قرارداد و ت شركت در مناق ضم ميسپرده  تعهد، به نفع كارفرما در پاكت  ياجرا نيت

  .امداشته ميتقد »الف«

  

  :خيتار                                                      دهنده:شنهاديپ شركت نام

  دهندهشنهاديو سمت و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر و امضاء پ يو نام خانوادگ نام

  



  

  

  نمونه قرارداد ـ »ج«پيوست 

  

  

  ملزومات چاپ دفاتر درماني بيمه سيناقرارداد 

 

فروشنده: شركت .......................................



تعاليبسمه  

در تاريخ  ،قابل تفكيك استو غير شودجزء الينفك قرارداد محسوب ميحاضر به همراه ديگر اسناد و مدارك منضم به آن  قرارداد

و كد اقتصادي  ١٠١٠٢٥٢٩٠٠٦و شناسه ملي  ٢١١٤٣٩به شماره ثبت  شركت بيمه سينا (سهامي عام) ........... بين...............

پور به عنوان به نمايندگي آقاي احمد جوادي ٣٩٦٢٦٧٩٤٣٥و ابالغ الكترونيك قضايي (ثنا) با نام كاربري   ٤١١٣٣٤١٦٤٤٦٥

ر اين قرارداد كه دمقام مدير عامل و عضو هيئت مديره و آقاي محمد ميرشكاري به عنوان معاون سرمايه انساني و پشتيباني قائم

و شناسه  .............................................................. به شماره ثبت .......................شركت .................و  طرفاز يك  ،شودخريدار ناميده مي

ابالغ الكترونيك قضايي (ثنا) با نام كاربري و  ..................................................و كداقتصادي ..... .......................................ملي 

ناميده  فروشندهبه طور اختصار  قرارداد.................  كه در اين ............. به عنوان ......................................................... به نمايندگي آقاي 

 :گرددميبه شرح زير منعقد  طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است،ديگر، طرف شود از مي

  قراردادـ موضوع  ١ماده 

  به شرح زير: چاپ ملزومات دفاتر درماني بيمه سينا موضوع قرارداد عبارتست از

در  ياندونز يگرم ٥٦لس كاربن ياكاغذ چاپ سه نسخهاز  است كه عبارت برگي ٢٠ جلد دفترچههزار  ٢٠٠ نيمأو ت هيته -

  چهار ميليون برگ (طبق نمونه) راژيبه ت روكيبا چاپ تكرنگ متر سانتي ٢٤*٣/٩ ابعاد

هزار برگ  ٢٠٠ راژيبه ت وروپشت رنگسه ينسخه اتكمتر سانتي ٢٤*٣/٩ ابعاد گرم در ٨٠با كاغذ  يمشخصات فرد برگ -

  (طبق نمونه)

  مبلغ قرارداد و نحوه پرداختـ  ٢اده م

ال ري...... ......................................................................ها و متعلقات مربوطه مبلغ ..........در نظر گرفتن تمامي هزينهمبلغ كل قرارداد با 

  .است تومانمعادل .................................. 

پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانكي به فروشنده پرداخت عنوان پيشه ب همزمان با امضاي آن درصد مبلغ قرارداد ٥٠ -٢-١

  به فروشنده پرداخت خواهد شد. خريدارييد نهايي ناظر أالباقي قيمت كاال پس از تحويل قطعي و ت گردد.مي

  گونه تعديل و اضافه بها تعلق نخواهد گرفت.به اين قرارداد هيچ -٢-٢

  .استفروشنده براي دريافت مبلغ قرارداد موظف به ارائه فاكتور رسمي به خريدار  -٢-٣

  قراردادـ مدت  ٣ماده 

ضايروز پس از  ٦٠كاال  ليو تحو چاپ زمان مدت ستقرارداد  ام ست  ا شنده متعهد ا ضوع  هايدفترچه چاپ و توليدو فرو مو

  .تحويل نمايد شدهتعيينانجام و در سررسيد  هاي دريافتيطبق نمونهقرارداد را 

  محل تحويل كاالـ  ٤ماده 

كاالي قرارداد را  )تخليه و بارگيري و حمل و...قبيل (از  ياضاف نهيگونه هزچيه افتيبدون درفروشنده موظف و متعهد است 

شهرك صنعتي نشاني در مدت مقرر با هماهنگي خريدار در  قرارداد ١در ماده  اعالميمطابق نمونه با رعايت مشخصات فني 

  تحويل نمايد.  ٢/٢١٧تر از چهارم شرقي، پالك صفادشت، بلوار فروردين، پايين

  ناظر قراردادـ  ٥ ماده



عهده مديريت قبل نموده است، از طرف خريدار براجراي تعهداتي كه فروشنده طبق اين قرارداد تنظارت مستمر بر روند توليد و 

كيفيت كاالي است و ناظر  شدهشود، واگذار اداري و پشتيباني شركت بيمه سينا كه در اين قرارداد ناظر قرارداد ناميده مي

  ييد خواهد نمود.أشده تحت اين قرارداد را تتحويل

  تعهدات فروشندهـ  ٦ماده 

 چاپنظر خريدار تهيه و ابق يا فراتر از مشخصات فني موردكاال/ كاالهاي موضوع قرارداد بايد از مواد اوليه مرغوب و اصلي و مط

قابل قبول تلقي خواهد شد و فروشنده متعهد است به هزينه خود آن را تعويض صورت كاالي مذكور غيرشده باشد. در غير اين

  نظر خريدار تحويل نمايد.نشاني موردكند به نموده و در مدت زماني كه خريدار تعيين مي

  بندي كاالبسته ـ ٧ماده 

تحويل ميكرون فت اي متحدالشكل و با روكش شيرينگ ههصورت كارتنرا به موضوع قراردادكليه اقالم فروشنده موظف است 

  .نمايد

  جريمه تأخير ـ ٨ ماده 

از هرگاه فروشنده در تحويل هر ميزان از موضوع قرارداد تأخير داشته باشد، جرائمي به شرح ذيل به او تعلق خواهد گرفت كه 

  :وثائق وي توسط خريدار قابل برداشت خواهد بودمحل مطالبات و كليه تضامين و 

شرط و بدون مراجعه به مراجع قضايي ممكن استهالك خسارات از محل مطالبات يا تضامين بدون اثبات هرگونه شرايط يا پيش

  خواهد بود.

مطالبه خسارت روزشمار، ساير خسارات  تواند عالوه بر(به دليل تاخير) خريدار مي ١٢در صورت فسخ قرارداد بر اساس ماده 

وارده، معادل قيمت روز موضوع قرارداد را بدواً با تشخيص خود از محل مطالبات يا تضامين و در صورت عدم تكافو از طريق 

  مقتضي مطالبه نمايد.

عالوه مجاز باشد، ند و به تشخيص خريدار تأخير غيرقرارداد) تحويل شو ٣ه بعد از مدت تحويل (ماده تأخير تحويل كاالهايي ك

شوند، به نسبت يك هزارم بهاي ميزان كااليي كه با تأخير تحويل ميبر جبران خسارت از محل مطالبات و تضامين فروشنده 

 و منظور خواهد شد.براي هر روز محاسبه 

  حوادث قهريه ـ ٩ماده 

هاي عادي و خشكساليهاي غيرزلزله، سيل و طوفاناعتصابات عمومي،  حوادث ناشي از جنگ اعم از اعالم شده يا نشده، انقالب،

شود و فروشنده در مورد تأخيرات ناشي از حوادث فوق جزء حوادث قهريه محسوب مي ه اصلي فروشندهدر محل اقامتگا سابقهبي

دار را كتباً از علت امر مسئوليتي نخواهد داشت مشروط بر آنكه فروشنده ظرف مدت دو روز از تاريخ شروع فورس ماژور خري

مطلع نموده باشد. خريدار بايد در صورت احراز حقيقت ميزان تأخير موجه را تعيين و مدت تحويل كاال را تمديد نمايد. در هر 

صورت فروشنده بايد كوشش و سعي خود را اعمال كند تا بر عوامل تأخير فوق فائق آيد و تا آنجا كه ممكن است اجراي تعهدات 

  .استكننده است و مصون از اعتراض فروشنده ادامه دهد. به هر صورت نظر خريدار در اين مورد تعيين خود را

عملي بيابد و به تائيد خريدار برسد و يا خريدار به واسطه فورس ور فروشنده ادامه قرارداد را غيردر هر حال اگر به علل فورس ماژ

ممكن تشخيص دهد، بايد مراتب را ظرف مدت ده روز كتباً ادامه قرارداد را غيره قدرت خود ماژور يا هر يك از علل خارج از حيط

يا اجتناب از  به ديگري اطالع دهد و اگر برطرف شدن مشكالت يا تأخير ناشي از فورس ماژور به تشخيص خريدار انتظار نرود و

از طرفين حق دارد فسخ قرارداد را با اعالم كتبي پذير نباشد، هر يك آنها ممكن نباشد و يا تحويل كاالي موضوع قرارداد امكان

  صورت:ظرف مدت ده روز به طرف ديگر ابالغ نمايد. در اين



ه باشد، به فروشنده پرداخت وجه مربوط به كليه كاالهاي حمل شده به مقصد كه بر طبق قرارداد انجام و رسيد ضميمه شد. ٩-١

 گردد.مي

شود، فروشنده را كه مربوط به كاالهايي است كه با فسخ قرارداد به خريدار تحويل داده نميهاي خريدار بخشي از تضمين. ٩-٢

هاي فروشنده كه مربوط به كاالهايي  است كه به خريدار تحويل داده شده در نزد خريدار باقي خواهد آزاد خواهد كرد. تضمين

 ماند و مطابق شرايط خريدار آزاد خواهد شد.

ت خريدار و خسارت وارده به خريدار طبق قرارداد از مطالبات فروشنده بيشتر باشد، فروشنده ظرف مدت چنانچه مطالبا. ٩-٣

كه فروشنده ظرف مدت مذكور نسبت روز پس از فسخ قرارداد بايد اين اضافه دريافتي را به خريدار مسترد دارد. در صورتي ٣٠

هاي فروشنده مستقيمًا تامين خواهد شد. در صورت ر از محل تضمينبه استرداد مبالغ اضافي مزبور اقدام ننمايد، وجوه مذكو

  تواند از طريق مراجع ذيصالح قانوني اقدام نمايد.هاي ارائه شده از طرف فروشنده ، خريدار ميعدم تكافوي تضمين

  عدم واگذاري قراردادـ  ١٠اده م

 اين قرارداد را به شخص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد.فروشنده حق واگذاري يا انتقال تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع 

  كسورات قانونيـ  ١١ماده 

ستثناي ماليات بر پرداخت كليه كسورات قانوني شامل ماليات، عوارض، بيمه و ساير حقوق دولتي در ارتباط با اجراي قرارداد به ا

وده باشد، جهت دريافت مبلغ مذكور ت بر ارزش افزمشمول قانون ماليا و چنانچه فروشنده استعهده فروشنده ارزش افزوده بر

تصوير گواهينامه معتبر ثبت نام در نظام ماليات بر  بايست عالوه بر صدور فاكتور رسمي،ميو با رعايت مفاد مندرج در قانون 

 ها به خريدار ارائه دهد.را ضميمه صورت حسابارزش افزوده 

  فسخ و خاتمه دادن قراردادـ ٢١ماده 

  :استدر موارد ذيل قرارداد از طرف خريدار قابل فسخ 

مدت قرارداد براي تحويل كاالي موضوع قرارداد يا حصول شرايط ذكر شده در ماده  ¼مجاز بيش از . جمع مدت تأخير غير١

 مدت قرارداد؛ ¼و با تأخير غير مجاز بيش از  ١٤

 واگذاري قرارداد به غير؛ . ٢

 فروشنده؛انحالل . ٣

 ورشكستگي فروشنده؛. ٤

 قرارداد. ٢٠عدم رعايت مشخصات فني مورد نظر در ماده . ٥

 قرارداد. ١١عدم رعايت ماده . ٦

به اطالع دبيرخانه طرف مقابل از طريق ثبت در هرگاه خريدار قرارداد را به يكي از علل مشروحه فوق فسخ كند، مراتب را كتبًا 

يا سپرده انجام تعهدات را به نفع خويش ضبط و  رساند و بدون نياز به انجام تشريفات قضائي و اداري مبلغ تضمينفروشنده مي

  نمايد.با فروشنده تسويه حساب مي

 حل اختالف ـ  ١٣ماده 

در صورت بروز اختالف بين طرفين قرارداد در اجرا و يا تفسير هر يك از مفاد قرارداد چنانچه موضوع از طريق مكاتبه و مذاكره 

  رسيدگي خواهند بود.حل و فصل نگردد مراجع ذيصالح قضايي صالح به 

  مشخصات فني كاالـ  ١٤ماده 



خواهد بود  مشخصات فني كاال/ كاالهاي موضوع قرارداد مطابق مشخصات فني كيفي تعهد شده برنده مناقصه (طرف قرارداد)

  ، گنجانده شده است.برگ شرايط عمومي مناقصهكه در 

، اردادپيوست قركاالي  نمونه ي شركت با مشخصات فنيالزم به ذكر است در صورت عدم تطابق مشخصات فني كاالي تحويل

 فسخ قرارداد انجام خواهد شد. ١٢مطابق ماده 

  نشاني طرفين قراردادـ  ١٥ماده 

ـــينا شركت بيمه س ، ٢٢٥مصدق شمالي (نفت شمالي) پالك بعد از خيابان ، بلوار ميرداماد ،نشاني خريدار: تهران كدپستي:  ـ

  ٠٢١  ٢٨٠٧تلفن  -١٩١٨٩٧٣٦٦٨

  نشاني فروشنده: .....................................................

ـــاني جديد خود را كتباً  ـــاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد، بايد نش طريق ثبت در  ازهرگاه يكي از طرفين قرارداد نش

يگر ابالغ دبه طرف ديگر اطالع دهد و تا مادامي كه نشــاني جديد به طرف دبيرخانه طرف مقابل يا پســت ســفارشــي دو قبضــه 

شده كليه نامه سيد تحويلهايي كه به ن سال و يا با اخذ ر سفارشي ار شاني مذكور با پست  شد، ابالغ  انه طرفيندبيرخ ن خواهد 

  اطالع مسموع نخواهد بود.گردد و عذر عدم شده تلقي مي

  قراردادنسخ ـ  ١٦ماده 

شامل  ست  دوو  ماده ١٦اين قرارداد  ستپيو شنده  ا سخه آن به فرو سيده، يك ن ضاي دو طرف ر سخه تنظيم و به ام و در دو ن

  هاي آن اعتبار واحد دارند.ابالغ شده است و همه نسخه

  

  فروشنده                                                                                  خريدار                                

         سرمايه انساني و پشتيباني معاون                رعامليمقام مدقائم

  ....................................                                      محمد ميرشكاري          پور                     ياحمد جواد 


