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 مناقصه شرایط

 دستگاه آزمایشگاهی 3خرید  :موضوع مناقصه   -1

 : ها دستگاهشرح مختصری از مشخصات  -2 

 آلمانساخت کشور  Protomat S63 مدل دستگاه  LPKFیک دستگاه  برد چاپی -

 مریکاآ  Agilentساخت شرکت   Cary Eclipseمدل Spectrofluorimeter یک دستگاه اسپکتروفلوریمتر -

با  Master Nodeو یک  Slave Node(، شامل چهار HPC)  سامانه سیستم پردازش موازی مرکز محاسبات سریع  -

 .قطعات جانبی

 (http\\:www.uma.ac.ir)شرح کامل مشخصات دستگاههای در خواستی در سایت دانشگاه محقق اردبیلی 

 .همچنین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موجود می باشد

     نشگاه محقق اردبیلی،دا اردبیل: استان اردبیل، شهرستان تگاهها ستحویل دمحل   –3 

ریال می باشد و  000/000/000/2حدود ها  مبلغ برآورد اولیه برای هر یک از دستگا ه :دستگاههاقیمت اولیه  مبلغ برآورد – 4

 9خواهد بود 92/92/7921 سررسیدنحوه پرداخت  از محل اسناد خزانه اسالمی با تاریخ 

 : دانشگاه محقق اردبیلی دستگاه مناقصه گزار -5 

که به یکی از صورتهای مشروح زیر ، همراه با  ( استریال000/000/100)یکصد میلیون  مبلغ: مناقصهمبلغ تضمین شرکت در  -6

 اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود .

 بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل2111230231002 اری شمارهحساب جه رسید بانکی واریز وجه ب الف (

 ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرماب ( 

  مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه بوده و قابل تمدید باشد

قیمت پیشنهادی  شرکت برنده مناقصه که بصورت واریزز نقزدی بزه حسزاب      %10: معادل مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات -1

 نامه بانکی به نفع کارفرما خواهد بود. و یا بصورت ضمانت 2111230231002جاری 

مذکور، ایشان مشزمول جریمزه تزأخیرات غیزر      تحویل دستگاههای به ازای هر روز تأخیر غیرمجاز از طرف شرکت برنده مناقصه در 

 وخصوصی پیمان خواهد شد. مجاز طبق شرایط عمومی

لغایتت   90/95/21در سامانه تدارکات الکترونیک )ستاد( دولتت بارگتراری شتده استت و از تتاریخ       اسناد مناقصه -2

 باشد. قابل برداشت می 70/95/21

هایی که از طریق سامانه مذکور شرکت ) ستاد( دولت خواهد بود. پاکت انتخاب شرکت برنده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک -9

بایستی ، )عالوه بر شرکت از طریق سامانه ستاد  رت فیزکی اسناد مذکور را ارایه نمایند گشوده نخواهد شد.اقدام ننمایند و فقط بصو

 پاکتها بصورت فیزیکی به دانشگاه ارسال شود(

 باشد . می 12/05/91مورخ  شنبه روز  14ساعت ، آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها -01

 خانه دانشگاهدبیری اداره ،ساختمان مرکزی ،یابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی: اردبیل خنشانی محل تسلیم پیشنهادها -11

پاکت هزای  و در داخل دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت ر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهادتمام اسناد مناقصه ، باید به مه -21

 تسلیم شود.به دبیرخانه دانشگاه  الک و مهر شده

 شود.  در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می 22/05/91 مورخ شنبهیک روزصبح  10واصله در ساعت  هایپیشنهاد -13



 0دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است  -14

 هزینه درج آگهی مناقصه عمومی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. -15

 دهندگان با هم تبانی کرده اند، برابر مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد . هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد -16

ایجاد نمی کند و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد  پیشنهاد دهندههیچ گونه حقی را برای ، ی پیشنهادهیشرکت در مناقصه و ارا -11

 ها مختار است.

 

  
 


