مناقصه مربوط به خرید کاله ضد انفجار آتش نشانی
پيرو آگهي منتشره در روزنامه رسمي  ،روزنامه اصفهان زيبا و روزنامه جام جم مورخه  ، 1400/05/05سازمان آتش نشاني وخدمات
ايمني شهرداری اصفهان در نظر دارد کاله ضد انفجار (توليد سال  2020و بعد از آن) مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي و با شرايط ذيل ،
از فروشندگان م عتبر و واجد شرايط خريداری نمايد:
 -1دورة زماني و محل تحويل اسناد:

 -1-1تاريخ دريافت اسناد مناقصه :ازتاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخن  1400/05/20مراجعن هن
سایت سازمان و یا دهیرخان ستاد مرکزی سازمان واقع دراصفهان میدان هزرگمهر اهتدای خیاهان سلمان فارسی.
 -2-1تاريخ تحويل پيشنهادات : :ازتاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز چهار شبه مورخ  1400/05/20مراجع ه دهیرخان
ستاد مرکزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمبی شهرداری اصفهان.
 -3-1تاريخ بازگشايي پاکت هاا :ساعت  11:00روز دوشبه مورخة  1400/05/25در محل سالن جلسات معاونت خندمات شنهری
شهرداری اصفهان واقع در خیاهان شمس آهادی کوچ شماره  23جبب پارکیبگ عمومی شیخ ههایی
 -1-4دستگاه مناقصه گزار (کارفرما) سازمان آتش نشانی وخدمات ایمبی شهرداری اصفهان.
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اسناد مناقصه که به متقاضيان ارائه مي شود عبارت است از:
 -1-2فرم مباقص (فرم حاضر) در چهار صفح .
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موضوع مناقصه و مشخصات:
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فرم تعهد نام پیشبهاددهبده در مورد عدم شمول قانون مبع مداخل کارمبدان در معامالت دولتی در یک صفح (پیوست )1
فرم مشخصات سهامداران و اعضاء هیأت مدیره شرکت ( مختص اشخاص حقوقی) در یک صفح (پیوست )2
مشخصات فبی اقالم در یک صفح (پیوست )3
هرگ پیشبهاد قیمت در یک صفح (پیوست )4
تیپ قرارداد در س صفح
خرید تعداد  300عدد کاله ضد انفجار آتش نشانی (تولید سال  2020و بعد از آن) طهق مشخصنات فبنی مبندر در پیوسنت
شماره 3
محل تأمین اعتهار :سازمان آتش نشانی و خدمات ایمبی شهرداری اصفهان.
مدت تحویل و اجرا  :از زمان اهالغ قرارداد حداکثر  120روز کاری
نوع مباقص  :عمومی
محل تحویل :انهار سازمان واقع در اصفهان خیاهان کاوه جبب آموزش و پرورش ناحی  ،5ایستگاه شماره  6آتش نشانی.
پیش پرداخت :ه درخواست طرف قرارداد (فروشبده) تا  25درصد مهلغ قرارداد در قهال اخذ ضمانت نام هانكی معتهر پرداخت
میگردد.
مرجع تایید تحویل اقالم :کمیسیون تحویل کاال.

شرايط:

 -4-1سازمان آتش نشانی و خدمات ایمبی شهرداری اصفهان در رد یا قهول هر ینک از پیشنبهادها مختنار اسنت و در ایبصنورت
سپرده ها مسترد خواهد شد.
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمبی شهرداری اصفهان اختیار دارد در مدت زمان قرارداد  ،نسهت ه افزایش یا کاهش مقدار
کاالی موضوع قرارداد ها همان شرایط مبدر در قرارداد و تا حداکثر  25درصد مهلغ قرارداد اقدام نماید.
قیمت پیشبهادی اقالم شامل تمامی هزیب ها اعم از هزیب های حمل و نقل  ،هزیب گمرکی و سایر هزیب های منرتهط هنا
موضوع مباقص تا زمان تحویل ه سازمان می هاشد و در صورت هرنده شدن مطاله هیچگون وج اضافی پذیرفتن نیسنت.
هدیهی است قیمت پیشبهادی مقطوع هوده و نوسانات اقتصادی هازار هیچگون تاثیری در پیشبهاد قیمت ارای شده ندارد.
تمامی کسورات قانونی اعم از هر گون مالیات  ،عوارض یا وجوهی ک قانونا هاهت معامل ه طرف قرارداد تعلق می گیرد (ه
استثباء مالیات و عوارض هر ارزش افزوده مبوط ه در مالیات هرارزش افزوده در فاکتور رسمی ارسالی فرمت اداره داراینی و
نیز ارای گواهی نام ثهت نام در نظام مالیات هرارزش افزوده)  ،ه عهدة هرنده مباقص است.
نحوه پرداخت:
 -1-5-4بیست و پنج درصد بعنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكی و در صورت درخواست برنده مناقصه
 -2-5-4شصت و پنج درصد پس از تحويل کل موضوع مناقصه و تايید کارشناسان فنی با کسر کسورات مربوطه
تبصره :در صورت عدم دريافت پیش پرداخت (موضوع بند  ، )1-5-4مبلغ پرداختی به  90درصد افزايش می يابد.
 -3-5-4ده درصد باقیمانده پس از انجام نهايی کار و تايید کمیسیون تحويل.
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تعیین نفر هرنده هر اساس مباسبترین قیمت طهق رأی کمیسیون معامالت و مقررات مرهوط خواهد هود.
تمامی اقالم موضوع مباقص به مدت  1سال از زمان تحویل ه سازمان آتش نشانی و تایید کمیسیون تحویل سازمان ،
دارای گارانتی و به مدت  10سال خدمات پس از فروش خواهد هود و هرنده مباقص ملزم ه ارای تمامی مدارک گارانتی و
خدمات پس از فروش را ه سازمان می هاشد .در دوره گارانتی چبانچ عیب یا ایرادی در موضوع مباقص حادث شود ه نفر
هرنده اهالغ می گردد ظرف مدت  30روز کاری نسهت ه رفع عیب و در صورت لزوم جایگزیبی اقالم ،اتصاالت یا جزییات
معیوب ها نمون سالم و هدون مطاله هیچ گون وجهی ،اقدام نماید .در غیر ایبصورت سازمان آتش نشانی مختار است از محل
ضمانت حسن انجام تعهدات نسهت ه جهران خسارت اقدام خواهد نمود .هدیهی است ضمانت حسن انجام تعهدات نفر هرنده
تا مدت فوق ه وی عودت داده نخواهد شد.
در صورت صالحدید ،سازمان اختیار دارد ه ازای تاخیر در تحویل موضوع مباقص  ،خسارت تاخیری هر مهبای دو دهم درصد
از مهلغ هر کاله تحویل نشده  ،هصورت روزشمار محاسه و از محل مطالهات و ضمانت نام های مرهوط از هرنده مباقص
وصول نماید( .روزان دو دهم درصد)
واریز سپرده نقدی ه حساب سازمان یا ارای ضمانت نام معتهر هانكی ه میزان  10درصد مهلغ کل قرارداد هاهت تضمین
حسن انجام تعهدات ،توسط هرنده مباقص و قهل از انعقاد قرارداد الزامی است.
رعایت قانون ممبوعیت مداخل کارکبان دولتی در معامالت الزامی است و فروشبده اقنرار مینمایند مشنمول قنانون منذکور
نمیهاشد.
هرنده مباقص حق انتقال موضوع مباقص ه غیر را ندارد.
هرنده مباقص مكلف ه رعایت مشخصات فبی پیوست و همچبین ضواهط فبنی و اسنتانداردهای مرهنوط در اجنرای تمنامی
مراحل تحویل اقالم هوده و تمامی دستگاه های تحویلی ،هاید طهق مشخصات درخواستی سازمان هاشد.
متقاضی شرکت در مباقص نهاید مبعی از لحاظ شرکت در مباقص و انجام معامل قانونی داشت هاشد و نیز صالحیت و شرایط
الزم را جهت فعالیت اقتصادی و هازرگانی دارا هاشد.
شرکت کببده در مباقص اقرار می نماید ک تمام اسباد مدارک فبی و مالی مرتهط ها موضوع مباقصن کن در منتن و تمنامی
پیوست های مدارک حاضر ارای گردیده است (از جمل شرایط مباقص  ،شرایط کاال و یا خندمت منورد معاملن  ،مقتضنیات
محل تحویل کاال یا ارای خدمت) را مطالع نموده و از مفاد آن کامالً آگاه می هاشد
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ه پیشبهادات فاقد سپرده شرکت در مباقص  ،مخدوش ،مههم ،مشروط و پیشبهادهایی ک هعد از انقضای مدت مقرر در آگهی
هرسد  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
حضور پیشبهاد دهبدگان درجلس هازگشایی پاکات (ساعت  11:00مورخة  ، )1400/05/25ها درخواست کتهی هالمانع است.
خرید اسباد مباقص (دهیرخان یا سایت سازمان) ه مهلغ  1.000.000ریال و واریز ه حساب شماره  700125001258ننزد
هانک شهر شعه چهارراه نورهاران اصفهان ه نام سازمان
واریز سپرده نقدی شرکت در مباقص ه حساب شماره  700786729031نزد هانک شهر شعه چهارراه نورهاران اصفهان ه
نام سازمان و یا ارای ضمانت نام معتهر هانكی ها اعتهار  3ماه و قاهل تمدید تا  3ماه دیگر  ،ه مهلغ  2.250.000.000ریال
الزامی است.
شرکت در مباقص و ارای پیشبهاد ه مبزل قهول شرایط و تكالیف شهرداری موضوع ماده  10آیین نام معامالتی است.
چبانچ نفر اول مباقص ظرف مدت  7روز کاری از تاریخ اهالغ  ،حاضر ه انعقاد قرارداد نشود و یا نسهت ه سپردن تضنمین
حسن انجام کار اقدام نبماید  ،انصراف تلقی و سپردة شرکت در مباقص وی ه نفع سازمان ضهط خواهد شد و سازمان مختار
است مراتب را ه شرطی ه نفر دوم رجوع دهد ک تفاوت ههای پیشبهادی نفر دوم ها نفر اول از مهلغ سپرده هیشتر نهاشد .در
ایبصورت نیز نفر دوم مباقص  7روز کاری از اهالغ هاید نسهت ه سپردن تضمین حسن انجام تعهدات و انعقاد قنرارداد اقندام
نماید ک در غیرایبصورت سپرده شرکت در مباقص نفر دوم نیز ه نفع سازمان ضهط خواهد شد.
سپردة شرکت در مباقص یا ضمانت نام هانكی سایر نفرات (ه جزء نفرات اول و دوم ) پس از قطعنی شندن نفنرات هرننده
مسترد خواهد شد.
سپردة شرکت در مباقص یا ضمانت نام هانكی نفر یا نفرات دوم پس از قطعیت و انعقاد قرارداد ها نفر یا نفرات هرنده مسنترد
خواهد شد.
تمامی مسئولیت های قانونی تامین و تحویل کاالی موضوع مباقص هر عهده هرنده مباقص میهاشد و در صورت هروز هرگون
مشكل در این خصوص  ،هرنده مباقص پاسخگوی مراجع ذی صالح قانونی هوده و این سازمان هیچگون مسئولیتی هر عهده
ندارد.
هرنده مباقص ملزم است نسهت ه ارای مدارک از شرکت تولید کببده درخصوص تاریخ تولید کاال و نیز استانداردهای مورد
نیاز مبدر در مشخصات فبی مباقص اقدام نماید  ،ه گون ای ک هطور دقیق مشخص نماید کاالی مذکور دارای
استانداردها و مشخصات مدنظر سازمان (پیوست شماره  )3می هاشد.
ارائ نمون کاله و مشخصات فبی آن همزمان ها تحویل اسباد مباقص توسط شرکت کببدگان الزامی است.
متقاضیان شرکت در مباقص هاید پیشبهادات خود را در دو پاکت «الف» و «ب» هصورت الک و مهر شده (موضوع هبندهای
 4-28 ، 4-27و همچبین ها تاکید هر مدنظر قراردادن هبدهای  29-4و  )30-4تماماً در جوف یک پاکت سرهست قرار داده و
حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشبه مورخة  1400/05/20در قهال اخذ رسید ،تحویل دهیرخان سازمان نمایبد.
پاکت «الف» حاوی فیش واریزی سپردة شرکت در مباقص یا ضمانت نام هانكی شرکت در مباقص  ،فیش وارینزی خریند
اسباد مباقص (طهق هبدهای  17-4و  ، )18-4فرم مباقص (فرم حاضر ها تایید ،مهر و امضاء هر کندام از صنفحات)  ،تینپ
قرارداد (ها تایید  ،مهر و امضاء هر کدام از صفحات) ه همراه پیوست های شماره  2 ، 1و ( 3ها تائید ،مهنر و امضناء تمنامی
صفحات) ،) ،شرکت نام یا اساسبام و آخرین روزنام رسمی جهت اشخاص حقوقی و همچبین ارسال ینک نمونن کناله و
مشخصات فبی آن ،
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تبصره مهم  :شرط هازگشایی پاکت پیشبهاد قیمت (پاکت ب)  ،ارای تمامی مدارک مبدر در هبد ( 27-4ها تایید  ،مهنر و
امضا تمامی صفحات) و تایید نمون ارسالی می هاشد .هدیهی است پس از هازگشنایی پاکنت النف  ،تمنامی اسنباد و مندارک
مرهوط و نیز نمون کاله های ارسالی و تطهیق آن ها مشخصات فبی مدنظر سازمان (پیوست شماره  )3توسط نمایبدگان فبی
این سازمان  ،هررسی و صرفا پاکات پیشبهاد قیمت (پاکت ب) شرکت کببدگانی ک نسهت ه ارای کامل مدارک پاکنت النف
اقدام و نیز تاییدی نمون های ارسالی را کسب نموده هاشبد  ،هازگشایی خواهد شد و سایر شرکت کببدگان از مباقصن خنار
می گردند.
 -4-28پاکت «ب» حاوی هرگ پیشبهاد قیمت (پیوست  )4ک متقاضی هاید پس از تكمیل و مهر و امضاء در پاکت «ب» قرار دهد.
تبصره :دقت و رعایت در تكمیل و ارای اسباد و مدارک هر اساس فرم های مرهوط (ضمیمة اسباد مباقص ) الزامی است .همچبین در
نام و نام خانوادگی متقاضی و شماره تلفن تماس و مشخص نمودن نوع پاکت «الف و ب» روی پاکت ها الزامی است.
 -4-29ه مبظور اعالم آگاهی شرایط مباقص هاید تمامی صفحات اسباد و مدارک مباقص و پیوست های مرهوط ه تفكیک ها در
نام و نام خانوادگی ه امضاء و مهر متقاضیان شرکت در مباقص رسیده و در داخل پاکت ها قرارداده شود.
 -4-30متقاضیان هاید فرم مباقص و پیوست ها مرهوط را هر اساس مشخصات صاحهان امضاء تعهدآور و مهر فروشگاه  /شرکت ک
دارای اعتهار میهاشد ،تكمیل نمایبد.
سایت مرتهط جهت اعالن آگهی www.125.isfahan.ir
تلفن هاي تماس جهت رفع ابهامات احتمالي از ساعت  8لغايت  14در روزهاي اداري

تلفن ( ،031-32647620-36 :داخلی  234پاسخگویی در خصوص شرایط عمومی مباقص و نحوه ارسال مدارک  ،داخلی
 3001یا تلفن همراه  09131255979آقای داریوش عزیزالهی پاسخگویی در خصوص مشخصات فبی)
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پيوست شماره 1

تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان
در معامالت دولتی مورخه 1337/10/22
پیشبهاددهبده ها امضاء زیر ورق اقرار می نماید ک مشمول ممبوعیت مذکور در قانون مبع مداخل کارمبدان دولت در معامالت دولتی
مصوب دی ماه  1337نمی هاشد و چبانچ خالف این موضوع ه اثهات هرسد ،کارفرما یا مباقص گذار حق دارد ک پیشبهاد ارائ شده هرای
معامل فوق را مردود و تضمین شرکت در مباقص را ضهط نماید .همچبین پیشبهاددهبده متعهد می شود چبانچ در حین اجرای پیمان ه
دلیل استخدام و یا انتصاب در دستگاه های دولتی ،مشمول قانون مزهور گردد مراتب را هالفاصل ه اطالع کارفرما هرساند تا طهق مقررات
ه پیمان خاتم داده شود ،هدیهی است چبانچ پیشبهاددهبده مراتب فوق را هالفاصل ه اطالع نرساند ن تبها کارفرما حق دارد پیمان را
فسخ نموده و ضمانتبام های مرهوط را ضهط نمای د هلك خسارت ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز هبا ه تشخیص خود از
اموال پیشبهاددهبده وصول خواهد نمود.
شرکت/آقا/خانم  ......................................................ه مدیریت  ......................................................ها امضاء این تعهدنام قهول و تایید
می نماید ک هرگاه این شرکت هرنده مباقص تشخیص داده شود و هعبوان پیمانكار پیمان مرهوط معرفی گردید و افرادی را ک مشمول
ممبوعیت مذکور در قانون فوق هستبد در این پیمان سهیم و ذیبفع نمود و یا قسمتی از کار را ه آنها محول نمود و خالف قانون فوق
الذکر در خالل مدت پیمان ه اثهات هرسد ،کارفرما حق خواهد داشت ک قرارداد را فسخ و ضمانتبام انجام تعهدات پیمانكار را ضهط و
خسارت وارده در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید( .تعیین میزان خسارت وارده ها تشخیص کارفرما می هاشد).
ضمباً پیشبهاددهبده اعالم می دارد از متن قانون پیش گفت اطالع کامل و از مجازات های مرهوط ه متخلفین از قانون یاد شده آگاهی
کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات های مرهوط می هاشد.

مطالب فوق به رؤيت و تايید اينجانب رسید.
مهر و امضاء مجاز
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پيوست شماره 2

فرم مشخصات سهامداران و اعضاء هیأت مديره شرکت
 مشخصات شرکت: شخصیت حقوقی:سال تأسیس:
عبوان :
محل ثهت:
سرمای :
نشانی قانونی:
 -نام و نام خانوادگی اعضاء هیأت مدیره و سمت آن ها:

شماره ثهت:
رشت فعالیت(موضوع فعالیت):

-1
-2
-3
-4
-5
 مشخصات سهامداران عمده (شخصیت حقیقی یا حقوقی):نام نام خانوادگی/مشخصات

درصد سهام

-1
-2
-3
-4
-5
 مشخصات هازرس قانونینام و نام خانوادگی:
نام و نام خانوادگی مدیرعامل:
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پيوست شماره 3

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان

مشخصات فنی مناقصه مربوط کاله ضد انفجارآتش نشانی (توليد سال  2020و بعد از آن)

 -1براساس استانداردهاي EN 443:2008, EN 16471:2014, EN 16473:2014
 -2مطابق با ISO 16073:2011
 -3سال تولید 2020 :و بعد از آن
 -4کاله ازنوع  B/b3محافظ کامل ،مناسب براي فضاهاي باز و بسته
 -5ارگونومی مطلوب
 -6پوسته بیرونی کاله از جنس پلی آمید
 -7عینک ضد خش بر اساس استاندارد EN 14458:2018

 -8نقاب ضد خش و بخار با قابلیت جمع شدن داخل کاله و اپتیكال کالس  1به رنگ طاليی
 -9قالب نصب فیس دستگاه تنفسی در طرفین کاله
 -10امكان قرارگیري چراغ قوه ضد انفجار در قسمت باالي کاله با قابلیت جدا کردن (حتی هنگام کار با دستكش ) و استفاده به صورت
جداگانه
 -11مقاوم در برابر ضربه جسم  5کیلوگرمی از ارتفاع  2/5متري مطابق استاندارد EN 14458:2018
 -12مقاوم در برابر حرارت تشعشعی بیش از  300درجه سانتیگراد مطابق استاندارد EN 14458:2018
 -13مقاوم در برابر نیروي وارده به سر حداکثر  15کیلونیوتن مطابق استاندارد EN 14458:2018
 -14مقاوم در برابر شعله تا  1000درجه سانتیگراد در  10ثانیه مطابق استاندارد EN 14458:2018
 -15شیلد محافظ پشت گردنی از جنس نومكس
 -16داراي قابلیت تنظیم سايز( سايز کاله قابل رگالژ باشد )
 -17حداکثر وزن (شامل فیس لیفت)  1/35:کیلو گرم
 -18امكان اتصال به تمامی ماسک هاي تنفسی رايج در بازار
 -19تنظیمات ساده و سريع کاله توسط خود شخص و تعمیر آسان
 -20عدم نیاز به ابزارهاي خاص براي جداسازي قسمت هاي مختلف داخلی کاله
 -21رنگ بندي کاله ها با توجه به الويت سازمان به شرح ذيل می باشد:
*رنگ قرمز (تعداد  260عدد)  ،رنگ لیمويی (تعداد  25عدد)  ،رنگ طاليی (تعداد 10عدد)  ،رنگ فسفري (تعداد  5عدد) *
تبصره مهم  :در صورت موجود نبودن رنگ هاي لیمويی  ،طاليی و فسفري ،با هماهنگی و تايید کارشناسان سازمان  ،امكان جايگزينی با رنگ
قرمز فراهم می باشد .بديهی است رنگ قرمز قابل جايگزينی نخواهد بود و برنده مناقصه ملزم به تحويل کاله با رنگ قرمز می باشد.
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یوست شماره 4

پيشنهاد قيمت
اينجانب ..................................................................................با نمايندگی از شرکت/فروشگاه  .............................................................به
نشانی  ........................ ..................................................................................تلفن  .............................تلفن همراه  ...............................اعالم
می دارد تمامی اسناد و مدارك  ،مكان و شرايط مناقصه شماره  1400/03مورخه  1400/05/05با موضوع خريد کاله ضد انفجار آتش نشانی
(تولید سال  2020و بعد از آن) را مطالعه نموده و با اطالع از جزيیات و شرايط مناقصه  ،موارد زير را تعهد مینمايم.
 -1متعهد می شوم به محض ابالغ سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداري اصفهان ،مبنی بر قبول شدن پیشنهاد اينجانب ظرف مدت
هفت روز کاري نسبت به مبادله قرارداد اقدام نمايم.
 -2چنانچه از عهده هر يک از تعهدات در مدت مقرر بر نیايم به موجب اين ورقه به سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداري اصفهان
اختیار وکالت غیر قابل عزل میدهم که مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بعنوان غرامت ،ضبط و برداشت نمايند.
 -3قیمت پیشنهادي اينجانب بابت خريد تعداد  300عدد کاله ضد انفجار آتش نشانی ( تولید سال  2020و بعد از آن ) با مشخصات ذکر شده
در شرايط و مدارك مناقصه  ،بصورت خالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و به شرح جدول ذيل  ،به عدد
(............................................................ريال) و به حروف(......................................................................................................................ريال(
میباشد.

رنگ

تعداد

قيمت واحد

قيمت کل

ردیف
1

کاله ضدانفجار آتش نشانی

300

پیشنهاد قیمت فقط بر روي اين برگ معتبر است .

پیشنهاد دهنده
نام و نام خانوادگی/شرکت/فروشگاه
تاريخ مهر و امضاء
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تيپ قرارداد خرید موضوع مناقصه 1400/03
با توجه به مناقصه شماره  1400/03و ابالغ شماره  ....مورخه  ، ......اين قرارداد و ساير مدارك الحاقی فی مابین سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی
شهرداري اصفهان با کداقتصادي  411374388481به نماينــدگی آقاي  ...............................به نشانی اصفهان – میدان بزرگمهر – ابتداي خیابان
سلمان فارسی – ستاد اداري و فرماندهی عملیات  ،تلفن  03132647620 :و کد پستی 8158833133 :که از اين به بعد در اين قرارداد به
اختصار«خريدار» نامیده می شود و فروشگاه /شرکت /آقا/خانم  -----------------به شماره ثبت  ----------يا کد ملی -----------------
 و کداقتصادي  ----------------به نمايندگی ------------------و  ---------------به ترتیب درسمت هاي  --------------و -- ----------صاحبان امضاءهاي مجاز و تعهدآور فروشگاه/شرکت به نشانی ---------------------------تلفن------------ :که منبعددر اين قرارداد به اختصار «فروشنده» نامیده می شود ،با شرايط و مواد ذيل منعقد گرديد.
تبصره:1مادامی که تغییرات نشانی فروشنده کتبا به کارفرما ابالغ نشود نشانی فوق اقامتگاه قانونی فروشنده می باشد و ارسال تمامی مكاتبات
 ،ابالغیه ها و اخطاريه ها به نشانی فوق ابالغ شده تلقی می گردد.

ماده  1ـ تعاريف :
در اين قرارداد واژه ها و عبارت هاي زير به جاي واژه ها و عبارت هاي مشروح ذکر شده به کار می روند .
-1-1سازمان :سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداري اصفهان .
 -2-1کاال  :کاله ضد انفجار آتش نشانی (تولید سال  2020و بعد از آن) طبق مفاد مناقصه  1400/03و مشخصات فنی ارايه شده در شرايط
مناقصه «اقالم» يا «کاالها» نامیده می شود.

ماده - 2موضوع قرارداد:
خريد تعداد  300عدد کاله ضد انفجار آتش نشانی (تولید سال  2020و بعد از آن) به شرح مشخصات فنی مندرج در بند  2-1و شرايط مندج در
مناقصه که جزء الينفک اين قرارداد می باشد.

ماده  -3مبلغ قرارداد :
 -1 -3مبلغ خالص کل قرارداد به شرح پیوست ( )4مدارك مناقصه  ،بابت  300عدد کاله ضد انفجار ( تولید سال  2020و بعد از آن ) مبلغ  ،به
عدد  ....................................................و ( به حروف  ...................................................................ريال ) می باشد.
تبصره : 2پرداخت هرگونه وجهی به فروشنده با تأيید دستگاه نظارت و تأيید نهايی نماينده خريدار میباشد.

تبصره: 3

پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده منوط به درج مالیات برارزش افزوده در فاکتور رسمی ارسالی (فرمت اداره دارايی) و

ارايه گواهی نامه ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده می باشد.
 -2-3پرداخت تمامی کسورات قانونی اعم از مالیات به استثناء تبصره  3به عهده فروشنده میباشد .
 -3-3مبلغ ذکر شده در اين قرارداد مقطوع بوده و نوسانات اقتصادي بازار هیچگونه تاثیري در مبلغ تعیین شده ندارد.

 -4-3مبلغ قرارداد شامل تمامی هزينه ها اعم از هزينههاي حمل و نقل و انتقال  ،هزينه هاي گمرکی  ،عوارض و

ساير هزينه هاي مرتبط با

موضوع قرارداد تا زمان تحويل به سازمان می باشد.
تبصره : 4در صورت صالحديد ،سازمان اختیار دارد به ازاي هر روز تاخیر در تحويل موضوع مناقصه ،خسارت تاخیري بر مبناي دو دهم درصد از
مبلغ هر کاله تحويل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از محل مطالبات و ضمانت نامه هاي مربوطه از برنده مناقصه وصول نمايد(.روزانه دو
دهم درصد)

ماده -4نحوه پرداخت :
 -1-4بیست و پنج درصد بعنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكی
 -2-4شصت و پنج درصد پس از تحويل کل اقالم و تايید کارشناسان فنی با کسر کسورات مربوطه ( در صورت ارايه و تايید مدارك موضوع
بندهاي  10-9و )11-9
تبصره  : 5در صورت عدم دريافت پیش پرداخت (موضوع بند  ، )1-4مبلغ پرداختی به  90درصد افزايش می يابد.
 -3-4ده درصد پس از انجام نهايی کار و تايید کمیسیون تحويل

9

تبصره : 6

در صورت اعالم خريدار مبنی بر افزايش يا کاهش  25درصدي تعداد اقالم موضوع قرارداد فروشنده متعهد است تا سقف %25

مبلغ کل قرارداد را با همان شرايط و مبالغ واحد مندرج در قرارداد  ،به درخواست خريدار نسبت به تحويل يا کسر هرکدام از اقالم اقدام نمايد.

ماده  -5دستگاه نظارت:
نظارت بر اجراي تعهدات فروشنده بر عهده کمیته فنی سازمان میباشد و فروشنده موظف است کاالها را طبق قرارداد و دستورات نظارت تحويل
دهد .
ماده  -6مدت قرارداد :
از تاريخ ابالغ قرارداد  ،به مدت حداکثر  120روز کاري
ماده -7زمان  ،محل تحويل :
زمان تحويل اقالم حداکثر  120روز کاري از تاريخ ابالغ قرارداد و محل تحويل انبار سازمان آتش نشانی واقع در اصفهان خیابان کاوه ايستگاه 6
سازمان آتش نشانی.
تبصره  : 7مرجع تحويل اقالم کمیسیون تحويل سازمان می باشد.

ماده  - 8تضمین حسن انجام تعهدات:
تضمین حسن انجام تعهدات اين قرارداد يک فقره ضمانت نامه بانكی به شماره ...........................عهده بانک  ...........شعبه  ..........به مبلغ
 ( .......................................معادل ده درصد مبلغ خالص کل قرارداد)  ،در وجه سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداري اصفهان و يا واريز
نقدي سپرده به حساب سازمان می باشد.
ضمانت نامه مذکور پس از تحويل قطعی کاال و پايان مدت زمان گارانتی (موضوع بند  )2-9به فروشنده مسترد می گردد و چنانچه فروشنده تحت
هر عنوان از تعهدات خود کوتاهی نمايد و همچنین در صورت فسخ قرارداد موضوع ماده  ، 10خريدار اختیار دارد خسارت وارده را از محل اين
تضمین وصول نمايد و در اين صورت فروشنده حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب می نمايد .مبناي اثبات خسارت و نیز تعیین میزان آن ،
دستگاه نظارت می باشد.

ماده  - 9ساير تعهدات فروشنده :
 -1-9تمامی کسورات قانونی به عهده فروشنده است.
 -2-9اقالم تحويلی از تاريخ تحويل توسط فروشنده از ضمانت (گارانتی)  1ساله (از زمان تحويل به انبار و تايید کمیسیون تحويل) و  10سال
خدمات پس از فروش برخوردار باشد و فروشنده متعهد می شود اسناد و مدارك مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش کاالهاي خريداري
شده را  ،تهیه و تحويل نمايد و در دوره گارانتی چنانچه عیب يا ايرادي در کاالي موضوع قرارداد حادث شود به فروشنده ابالغ می گردد ظرف
مدت  30روز نسبت به جايگزينی اقالم با نمونه سالم و نو اقدام نمايد .فروشنده موظف است در صورت وجود قطعه يا کاال  ،در مهلت مقرر اقدام
به جايگزينی نمايد و در صورتیكه اين مسئله مستلزم وارد نمودن کاال از خارج از کشور و صرف زمان بیش از مهلت فوق باشد فروشنده موظف
است با جلب نظر خريدار  ،طی يک هفته نسبت به تحويل موقت نمونه سالم آن کاال به صورت امانت به نحوي که در کارکرد تجهیزات خللی ايجاد
نگردد اقدام و متعاقبا با وارد کردن کاالي نو آن را جايگزين قطعه معیوب نمايد .در غیر اينصورت خريدار برابر ماده هشت نسبت به جبران
خسارت اقدام خواهد نمود.
 -3-9فروشنده حق واگذاري موضوع قرارداد  ،به اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی حتی به شراکت  ،نیابت و تحت هرعنوان ديگر را ندارد.
 -4-9انجام تمامی امور مربوط به خريد تجهیزات  ،هزينههاي احتمالی گمرکی و ترخیص ،حمل و جابجايی بعهده فروشنده میباشد .در صورت
بروز هرگونه مشكل جهت آمادهسازي و تحويل اقالم موضوع قرارداد ،مسئولیت آن بعهده فروشنده میباشد.
 -5-9فروشنده اعالم می نمايد که مشمول اصل  141قانون اساسی منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب  1337/10/22نبوده و
در صورتی که خالف آن ثابت شود عالوه بر فسخ قرارداد خسارت وارده از محل تضمین ها و مطالبات فروشنده برداشت گردد .
 -6-9فروشنده نبايد منعی از لحاظ انجام معامله قانونی داشته باشد و نیز صالحیت و شرايط الزم را جهت فعالیت اقتصادي و بازرگانی دارا باشد.
 -7-9فروشنده اقرار می نمايد که تمام اسناد مدارك فنی و مالی مرتبط با موضوع قرارداد را که توسط خريدار در متن و يا پیوست قرارداد حاضر
ارائه گرديده است ( از جمله شرايط مناقصه  ،شرايط کاال و يا خدمت مورد معامله  ،مقتضیات محل تحويل کاال يا ارايه خدمت ) را مطالعه نموده و
از مفاد آن کامالً آگاه میباشد.
-8-9فروشنده موظف است کاالها را مطابق کیفیت مورد نظر تهیه و تحويل و در صورت مشاهده يا اثبات خالف صحت کیفیت مورد نظر  ،خريدار
اختیار دارد نسبت به مرجوع نمودن آن جهت جايگزينی با نوع مطلوب اقدام نمايد.
 -9-9تمامی کاالهاي تحويلی بايد طبق درخواست سازمان و بر اساس جدول مشخصات فنی ارايه شده در مدارك و شرايط مناقصه باشد.
 -9-10تمامی مسئولیت هاي قانونی تامین و تحويل کاالي موضوع مناقصه بر عهده فروشنده می باشد و در صورت بروز هرگونه مشكل در اين
خصوص  ،وي پاسخگوي مراجع ذي صالح قانونی بوده و اين سازمان هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.
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 -9-11فروشنده ملزم است نسبت به ارايه مدارك از شرکت تولید کننده درخصوص تاريخ تولید کاال و نیز استانداردهاي مورد نیاز مندرج در
مشخصات فنی مناقصه اقدام نمايد  ،به گونه اي که بطور دقیق مشخص نمايد کاالي مذکور داراي استانداردها و مشخصات فنی مدنظر سازمان
(پیوست شماره  3شرايط مناقصه) می باشد.

ماده  -10موارد اختیار فسخ قرارداد توسط خريدار :
 -10-1کوتاهی در انجام تعهدات توسط فروشنده
-10-2عدم تطبیق کیفیت و کمیت کاال هاي تحويل شده با مشخصات تعیین شده
 -10-3رعايت نكردن استانداردهاي فنی ،استانداردهاي مربوطه و ضوابط حرفه اي
 -10-4تاخیر در تحويل کاال ها ( به میزان  30روز کاري بیش از مدت قرارداد موضوع ماده  6و در صورت صالحديد خريدار )
 -10-5واگذاري جزئی يا کلی تعهدات موضوع قرارداد به اشخاص ثالث
 -10-6اثبات تبانی با اشخاص
 -10-7در صورتی که فروشنده منافع خريدار را ملحوظ ننمايد و يا اينكه مفاد تمام يا قسمتی از اين قرارداد را رعايت ننمايد و يا به هر دلیل
توانايی انجام کار را نداشته باشد.
 -10-8انحالل ،ورشكستگی يا توقیف اموال فروشنده از سوي محاکم قضائی به گونه اي که موجب توقف يا کندي پیشرفت کار شود.

تبصره : 8

در صورت احراز وجود ممنوعیت قانونی براي فروشنده در انعقاد قرارداد موارد مندرج در بندهاي الف و ب اين ماده نیز قابل اجرا

می باشد.
در صورت بروز هريک از موارد فوق خريدار اختیار دارد قرارداد را مشمول فسخ تشخیص داده و نظر خود را با ذکر مواردي که به استناد آنها
فروشنده را مشمول فسخ می داند به فروشنده ابالغ نمايد که بصورت ذيل اقدام می گردد:
الف -خريدار تضمین سپرده حسن انجام کار و پیش پرداخت را ضبط و به حساب خود واريز می نمايد.
ب -خسارت هاي وارده عالوه بر تضمین حسن انجام تعهدات را از فروشنده مطالبه و به طرق قانونی وصول و فروشنده ملزم به پرداخت آن
خواهد بود.
تبصره  :9هرگاه خريدار بدون آنكه تقصیري متوجه فروشنده باشد بنا به مصلحت خود يا علل ديگر و يا بروز حوادث قهري تصمیم به خاتمه
قرارداد بگیرد ،خاتمه قرارداد را با تعیین مهلت مناسب به فروشنده ابالغ ،سپس با توافق طرفین با فروشنده تسويه حساب مینمايد.

ماده  - 11حوادث غیر مترقبه :
در صورتیكه هريک از طرفین اين قرارداد به علت بروز يک عامل اضطراري خارج از کنترل طرفین از قبیل بالياي طبیعی  ،جنگ  ،تحريم هاي
اقتصادي  ،شورش  ،زلزله  ،سیل  ،بیماري و شیوع بیماري هاي مسري  ،نتوانند به تعهدات خود عمل نمايند و حوادث غیرمترقبه در اجراي قرارداد
مانع ايجاد نمايد قرارداد به حالت تعلیق درخواهد آمد .مدت تعلیق  ،پس از رفع عامل فورس  ،به مدت قرارداد اضافه میگردد .در صورتیكه مدت
تعلیق بیش از سه ماه به طول بینجامد  ،قرارداد موجب تجديد نظر با توافق طرفین می باشد.

ماده  - 12موارد رفع اختالف :
درصورت بروز اختالف بین طرفین ناشی از اجراي اين قرارداد يا تعبیر و تفسیر در مفاد آن بر اساس ماده  38آيین نامه معامالت شهرداري
اصفهان اقدام خواهد شد.
اين قرارداد در  12ماده  28 ،بند و  9تبصره و در دو نسخه تنظیم گرديده است که هر کدام با امضاء طرفین حكم واحد دارد.

فروشنده
............................................................

خريـدار
مدير عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداري اصفهان
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