
 

 مشخصات کاالی موضوع مناقصه:
از  ABI 3130 DNA Sequencerدستگاه توالی یاب اسیدهای نوکلئیک

  Applied Biosystems | Thermo Fisher Scientificشرکت

 شماره کاتالوگ دستگاه:
Analyzer Genetic 3130 XLR  

 تایی به شرح زیر: 61دو سری کاپیالری 
Length, 61cm x 50μm I.D. Capillary, 16 Capillary Array, 50cm Capillary 

165 min. Run Time, Use for Short Fragment Analysis, Room Temperature, 

rFor Use With 3130xl/3100 Genetic Analyze 

 :شرایط

 .دستگاه باید دارای حداقل یکسال گارانتی معتبر و ده سال خدمات پس از فروش باشد -6

درصد مبلغ قرارداد  61پایان مدت گارانتی دستگاه شرکت برنده بایستی معادل برای حسن انجام تعهدات تا  -2

 بصورت ضمانت نامه بانکی به دانشگاه ارائه نماید.

 قیمت دستگاه بصورت پرداخت نقدی اعالم شود. -3

 .در صورت داشتن نامه ارزش افزوده در قیمت کل لحاظ گردد -4

 .ه فروشنده می باشدراه اندازی، نصب و آموزش در محل دانشگاه بر عهد -1

 .داشتن نمایندگی رسمی معتبر شرکت سازنده دستگاه -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1فرم شماره 

 «تقاضانامه شرکت درمناقصه  خرید دستگاه توالی یاب دانشگاه»  

 معاون محترم اداري و مالي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

 با سالم و احترام؛

                                                            آن دانشگاه در روزنامه ي  خوش خبر در خصوص  1900/ 40/ 40عطف به آگهي مناقصه مورخ       

متن فرم قرارداد، توضيحات نماينده آن دانشگاه در جريان جلسه به استحضارمي رساند  خرید دستگاه توالی یاب

 در اين شرکت به دقت مورد مطالعه وبررسي قرارگرفت. 2توجيهي و بازديد حضوري و شرايط مرقوم در فرم شماره 

لذا با آگاهي کامل از مسؤوليت هاي فني، علمي، مالي، اداري و حقوقي موضوع مناقصه و با پذيرش شرايط اعالمي آن 

تقاضاي واگذاري امور مزبور را براساس قيمت پيشنهادي  2دانشگاه و با تقديم مدارک مورد درخواست در فرم شماره 

 به اين شرکت دارم. « ج»ر پاکت د

 

 

 با آرزوي توفيق الهي        

 ......................................................................مناقصه گر:     

                        .........................................................................      مهر شرکت:   

 صاحبان امضاء:

 امضاء ...............................................................سمت:  ...............................................................نام  و نام خانوادگي: 

 امضاء ..................................................................سمت:  .............................................................. نام  و نام خانوادگي:

 .....................................................................................................................................................: آدرس  

 ... تلفن تماس:                                                               کدپستي: ..

 

 

........ 

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



 

                       2فرم شماره 

 خرید دستگاه توالی یابشرایط شرکت درمناقصه 

 «:           الف»محتويات پاکت  

به حساا  شاماره     ميليون ريال  044444444ضمانت نامه يا  چک تضميني بانکي و يا اصل فيش بانکي به مبلغ 

نزد بانک مرکازي تضامين شارکت درمناقصاه کاه        )سپرده(  وجوه متمرکز سپرده 4001074607378466  

درصورت برنده شدن واستنکاف ازانعقادقرارداديااثبات فقدشرايط ياايراد مدارک درهرمرحله به نفع دانشاگاه ضابط   

 مي گردد.

 باشد. کمتر از سه ماه:درصورت ارائه ضمانت نامه بانکي زمان اعتبار آن نبايد 1تذکر

مضا شده آن تا تصوير پي دي اف شده ضمانت نامه در سامانه ستاد بارگذاري گردد و اسناد فيزيکي مهر و موم و ا -2تذکر 

 تحويل دبيرخانه دانشگاه گردد. 1900/ 40/ 20مورخ  شنبهروز  14/ 94ساعت 

 «: »محتويات پاکت 

 الحيتتصويرگواهي ص -1

 .A4تصوير آگهي تأسيس شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمي در اندازه  -2

تصوير اساسنامه، آخرين تغييرات و تصميمات شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمي در اندازه  -9

A4. 

 .A4تصوير شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز شرکت يا مؤسسه در يک برگ در انداره  -0

 .زومه کاريرير اساسنامه و صوارائه ت -5

 و تمامي اسناد منضم.  و  امضاء شده مهر 2و1فرم هاي  شماره  -6

الزم بذکر است در صورتيکه اسناد پاکت   کامل نباشد، پاکت ج مفتوح نگرديده و  مدارک و مستندات، عيناً  تذکر:

 به شرکت مربوطه عودت خواهد شد.

تکميل شده و امضاء و مهر شده تمام صفحات فرم قرارداد و شرايط اختصاصي  با خودکارآبي  و بدون قلم  «:ج»محتويات پاکت 

 خوردگي.

صرفاً اسناد وع پاکت هاي   و ج با امضاي الکترونيکي در سامانه ستاد بارگذاري گردد و اسناد موض: 1 تذکر 

رد پذيرش است. در جلسه بازگشايي پاکت هاي   و ج؛ پيشنهاد ) ( و )ج( داراي امضاي مهر الکترونيکي مو

  اسناد فيزيکي )کاغذي( و اسناد فاقد امضاي الکترونيکي )داراي مهر گرم( به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.

)درصورت اختالف ميان مبلغ عددي و حروفي ، کمترين عدد : قيمت هاي پيشنهادي حتماًً در فرم قرارداد با تمام حروف نوشته شود. 2تذکر 

 مالک قرار خواهد گرفت(

 



 

 ت: توضيحا

ناقصاه شارکت   متقاضي که مدارک ارسالي  او ناقص يا مخدوش يا معلق و مشروط به شرايط ديگاري باشاد در م   -1

 داده نمي شود.

را ارائه نماياد و   « »متقاضي متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذکور در محتويات پاکت   -2

درصورت عدم ارائه يا هرگونه ايراد در تمام يا هريک از آنها ضمانت ناماه شارکت باه نفاع دانشاگاه ضابط و       

 دام خواهدشد.مطابق مقررات اق

در محال دفتار     صاب   11ساعت  1900/ 40/ 20مورخ   شنبهجلسه بررسي پيشنهادهاي شرکت کنندگان روز  -9

مالي دانشگاه تشکيل خواهد شد و نماينده شرکت کنندگان مي توانناد فقاط در مرحلاه قرائات      معاون اداري و

 قيمت هاي پيشنهادي  با ارائه  معرفي نامه در جلسه حضور داشته باشند.

 دانشگاه در رد يا قبول هر يک ازپيشنهادها مختار خواهد بود. -0

رنده ي مناقصه خواهد بود و برناده ي مناقصاه باياد  ارف     هزينه انتشارآگهي مناقصه برابر فاکتور به عهده ي ب -5

( برابار آن از اولاين    5/1مدت پنج روز نسبت به پرداخت آن اقدام  نمايد در غيار ايان صاورت ياک و نايم )     

 دريافتي برنده ي کسرخواهد شد.

وامضااء   برنده مناقصه مکلف است است حداکثر طرف يک هفته با انجاام مراحال مقادماتي نسابت باه انعقااد       -6

 قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت برابر مقررات اقدام خواهدشد.

مقررات نا ر به مناقصه تابع آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه و دساتورالعمل نحاوه انجاام معاامالت عماده       -7

 ي باشد.آيين نامه مي باشد که فايل پي دي اف آن از سايت دانشگاه قابل دريافت م 04موضوع ماده 

 شرايط و توضيحات فوق الذکر به دقت مطالعه و بررسي گرديد و مورد قبول و پذيرش مي باشد.     

    مهر و امضاء  .................................... نام شرکت: ....................................................: سمت ........................................................ نام ونام خانوادگي:    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «برگ تحويل و ثبت اسناد شرکت در مناقصه»

 خرید دستگاه توالی یاب

 معاون محترم اداري  و مالي دانشگاه

 با سالم و احترام؛

                                                            در خصوص  خوش  خبرآن دانشگاه در روزنامه ي   1900/ 40/ 40عطف به آگهي مناقصه مورخ  

 ، ارسال مي گردد.ضمانت نامه موضوع پاکت الفبه پيوست يک طغري پاکت حاوي  خرید دستگاه توالی یاب

 خواهشمند است از نتيجه اين شرکت را مطلع دارند.

 ي توفيق الهيبا آرزو                                          

 شرکت:

 نام و نام خانوادگي: 

 سمت: 

 امضاء و مهر

 

 «گواهي تحويل اسناد شرکت در مناقصه»                                            

 خرید دستگاه توالی یاب                                                

 بدينوسيله گواهي مي شود:

در يک طغري .................به نمايندگي آقاي/ خانم  ................................................................. اسناد مذکور توسط شرکت

پاکت سر بسته و الک و مهر شده در ساعت روز شنبه مورخ               تحويل دبيرخانه مرکزي دانشگاه گرديد و 

 به ثبت رسيده است. ...........................تحت شماره ي 

 

خانه مسؤول دبير

 مرکزي دانشگاه

 امضاء و مهر دبيرخانه                                                                                                                     


