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شهرداري بیدخت: از
:به

:نشانی
خرید دوربین و لوازم جانبیبهاء استعالم : موضوع

:یدایمنبدینوسیله از شما دعوت می شود در استعالم بهاء خرید با مشخصات زیر، شرکت 
خرید و نصب و راه اندازي دوربین ها و لوازم و متعلقات جانبی:موضوع استعالم بها  و مشخصات آن عبارت است از-1

.ءبه شرح پیوستها ي اسناد استعالم بها
جایگاه سوخت شهرداري بیدخت واقع در حاشیه جاده آسیائی و میدان ورودي :يزمحل تحویل، نصب و راه اندا-2

.بیدخت
.باشدمیبهاءروز پس از اعالم به برنده استعالم15حداکثر ظرف :مدت تحویل، نصب و اجراي کار-3
.شهرداري بیدخت:خریدار-4
.کارشناس حراست و کارشناس فناوري اطالعات شهرداري بیدخت:اه نظارتدستگ-5
ریال است که باید به یکی از صورتهاي مشروحه زیر همراه با اسناد 000/000/10: مبلغ تضمین شرکت در استعالم- 6

.به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود، »الف«مناقصه در پاکت 
.نزد بانک ملی بیدختبیدختشهرداري3100003490002واریز به حساب سپرده -1-6
.ضمانت نامه بانکی به نفع خریدار شهرداري بیدخت-2-6

از مؤسسه ها، سازمانها و شرکتهاي دولتی داوطلب مشارکت در مناقصه، نامه قبول ضمانت به امضاي باالترین مقام :تبصره
.مناقصه و مبلغ تضمین، مورد قبول خواهد بود، با قید موضوعاستدستگاه اجرایی که آن واحد دولتی تحت پوشش آن 

مدت اعتبار تضمینهاي فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید -7
.باشد و عالوه بر آن ضمانت نامه هاي بانکی باید طبق فرمهاي مورد قبول، تنظیم شود

.می باشد14/11/95شنبه پنجا، لغایت پایان وقت اداري آخرین مهلت تسلیم پیشنهاده-8
دبیرخانه شهرداري بیدخت-10پالك -جنب مهمانسراي توریستی- بلوار طالقانی- بیدخت: نشانی محل تسلیم پیشنهادها-9

نهاد د و همراه با پیشستمام اسناد از جمله این دعوتنامه، بایستی به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاددهنده بر-10
.قیمت، تسلیم شود

در کمیسیون باز و خوانده می شود و پس از بررسی مدارك 16/11/95ظهر روز شنبه 14پیشنهادات واصله در ساعت -11
.و صالحیتها و میزان توانمندي شرکت کنندگان، متعاقباً برنده اول و دوم اعالم خواهد گردید

برندگان اول و دوم براساس آیین نامه تعهد . له مختار استشهرداري در رد یا قبول هر یک از کلیه پیشنهادات واص-12
.برنده مناقصه، آئین نامه مالی و معامالتی شهرداریها و دیگر مقررات مربوطه، تعیین و انتخاب می شوند

ر و هر گاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، برابر قوانین و مقررات موضوعه،  با آنها رفتا-13
.برخورد خواهد گردید

:تاریخ
نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز 

تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده
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دوربین و متعلقات جانبی12خرید) استعالم بهاء(برگ شرایط

وست از طریق استعالم بهاء از دستگاه دوربین و متعلقات جانبی را طبق مشخصات پی12رداري بیدخت در نظر دارد تعداد شه
شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که داراي تأییدیه و مجوز الزم از دبیرخانه کمیته نظارت اداره کل امنیتی 

.انتظامی استانداري  و همچنین مجمع امور صنفی هستند با تأیید شرکت نفت طبق شرایط و به شرح زیر خریداري نماید
:قراردادموضوع–1ماده 

.دوربین و متعلقات جانبی طبق مشخصات فنی مندرج در اوراق و برگ پیشنهاد قیمت و اسناد استعالم بهاء12خرید-
از فروش در طی مدت سفروشنده مکلف به معرفی نماینده واجد شرایط و داراي مجوز و متخصص جهت ارائه خدمات پ-

.گارانتی در شهر گناباد، می باشد
:ویلمدت تح-2ماده 

.روز تقویمی خواهد بود15مدت تحویل، نصب و راه اندازي از تاریخ عقد قرارداد حداکثر به مدت 
:نحوه پرداخت- 3ماده 

:نحوه پرداخت مبلغ قرارداد از طرف مناقصه گذار به شرح ذیل است
.خواهد شدمبلغ کل قرارداد مذکور پس از تحویل دستگاه هاي موضوع قرارداد، به فروشنده پرداخت % 40-
پس از نصب و راه انداري و تحویل نهایی، با تأیید دستگاه نظارت% 50-
در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی، این مبلغ نیز پس از تحویل (پس از اتمام دوره گارانتی مندرج در برگ استعالم بهاء % 10-

.)نهایی دستگاه ها، قابل پرداخت خواهد بود
:محل و نحوه تحویل- 4ماده
تحویل جایگاه سوخت شهرداري بیدخت واقع در حاشیه جاده آسیائیمحل

.کلیه هزینه ها و مسئولیت حمل و تحویل دستگاه ها از مبدأ تا محل تحویل و نصب، بر عهده برنده می باشد:4- 1
ل به عنوان ریا000/000/1در صورت تأخیر در تحویل کاال، به إزاي هر روز تأخیر، برنده موظف است مبلغ معادل :2-4

.خسارت، به خریدار پرداخت نماید
:سایر شرایط

اقدام 1برنده اقرار و تأیید می نماید با علم و آگاهی کامل از مشخصات فنی دستگاه، نسبت به فروش طبق ماده :5ماده 
کلف است دستگاهها نموده و هیچگونه عذري از بابت عدم اطالع از مشخصات فنی دستگاه از جانب وي پذیرفته نخواهد بود و م

.را منطبق با مشخصات ارائه شده براساس شرایط مناقصه که مورد تأیید خریدار باشد، تحویل دهد
برنده متعهد خواهد بود کلیه دستگاه هاي موضوع استعالم بهاء را به مدت مندرج در اسناد استعالم بهاء از تاریخ نصب :6ماده 

زینه ها اعم از ارائه قطعات معیوب و غیره، تا پایان مدت گارانتی، بصورت رایگان برعهده و راه اندازي، گارانتی نماید و کلیه ه
.برنده مناقصه می باشد

Down(ها به دلیل عیب فنی در طی مدت گارانتیدستگاهمدت زمان مجاز خواب هر یک از : 1تبصره time ( 48حداکثر
ریال جهت هر دستگاه ، از محل ضمانت حسن انجام کار و 000/500هر روز اضافه، مبلغ ازايساعت تعیین می گردد و به 

به منظور حسن انجام سرویس هاي مربوطه، معرفی یک نماینده مجرب و واجد شرایط . تعهدات شرکت، برداشت خواهد شد
شهرستان جهت ارائه خدمات پس از فروش در طی زمان گارانتی، در ) فرد حقیقی یا حقوقی داراي پروانه مجاز و محل کسب(

.الزامی استگناباد 
گارانتی عبارت است از تعویض دستگاه ها یا قطعات بدون اخذ هر گونه وجهی اعم از هزینه قطعات تعویضی، اجرت، :2تبصره 

.هزینه حمل و نقل و ایاب و ذهاب و سایر هزینه ها
.را حداقل در طی مدت گارانتی می نمایدبرنده تعهد بر تأمین کامل قطعات الزم براي کلیه سرویس هاي مورد نظر:3تبصره

بدیهی است . برنده متعهد است نسبت به اخذ تأییدیه و مجوزهاي الزم درخصوص موضوع قرارداد اقدام نماید:7ماده
.مسئولیت قانونی در این خصوص متوجه وي می باشد
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و غیره بر عهده برنده ) تثناء مالیات بر ارزش افزودهبه اس(پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و یا هر نوع مالیات:8ماده 
.مناقصه می باشد

در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده، خریدار به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به معافیتهاي این :تبصره
جهت واریز به حساب سازمان امور مالیاتی، قانون، نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در پایان قرارداد در وجه برنده 

ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اسناد مثبته پرداخت در این خصوص به مناقصه گذار، ( اقدام خواهد نمود
.)جهت تسویه حساب نهایی الزامی است

قانون 141و اصل 1337معامالت دولتی مصوب برنده اقرار می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در : 9ماده
ر را در قرارداد سهیم و کاساسی نمی باشد و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذ

.ذینفع نکند
.مبلغ قرارداد در طی مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی باشد:  10ماده 
.خدمات و دستگاه هاي موضوع قرارداد را افزایش یا کاهش دهد% 25یدار مجاز  و مختار خواهد بود تا خر: 11ماده 
به عنوان تضمین حسن انجام کار و تعهدات کسر و در طی مدت گارانتی نزد خریدار باقی % 10از کل مبلغ قرارداد، :12ماده 

.یدار و اجراء کلیه تعهدات فروشنده، به وي مسترد خواهد گردیده گارانتی، در صورت رضایت خررمی ماند تا پس از اتمام دو
چنانچه فروشنده بخواهد در این خصوص ضمانت نامه بانکی ارائه نماید، ارائه ضمانت نامه بانکی قبل از عقد قرارداد : تبصره

.الزامی است
.انجام شودکلیه عملیات نصب و راه اندازي باید با نظارت کامل و تأیید خریدار :13ماده 
هاي حفاظتی و لیه مقررات و ضوابط و دستورالعملبرنده مکلف است در کلیه عملیات حمل، نصب و راه اندازي ک:14ماده

نماید و در صورت بروز هر نوع حوادث احتمالی، در راستاي خدمات موضوع ءایمنی و استاندارهاي مربوطه را رعایت و اجرا
خریدار یا سایر اشخاص ثالث، کلیه مسئولیتها و تبعات حقوقی و کیفري ناشیه، متوجه وي قرارداد، جهت پرسنل وي یا پرسنل

.بوده و خریدار هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت
خریدار در کلیه مراحل حمل، نصب و راه اندازي دوربین ها و تجهیزات جانبی، باید به گونه اي اقدام نمایدکه :15ماده 

.چگونه آسیبی به ساختمانها و اموال خریدار وارد نشود  در غیر اینصورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بودهی
:پیشنهادات باید در پاکات سه گانه به شرح  ذیل ارسال گردد:16ماده 

ریال به 000/000/10دعوتنامه به مبلغ 6به شرح موارد مندرج در بند ءارائه تضمین شرکت در استعالم بها:پاکت الف
:صورت

.نزد بانک ملی بیدختبیدختشهرداري3100003490002واریز به حساب سپرده -
.ضمانت نامه بانکی به نفع خریدار شهرداري بیدخت-

ی آگهی پفتوک(فتوکپی برابر اصل اساسنامه شرکت و اظهارنامه ثبتی شرکت ): پیشنهادات فنی و بازرگانی(پاکت ب
تأییدیه و مجوز دبیرخانه کمیته نظارت اداره کل امنیتی انتظامی ) رسمی و آگهی آخرین تغییرات ثبتیتأسیس در روزنامه 

فتوکپی پروانه کسب و یا مجوز مجمع امور صنفی در زمینه ارائه خدمات موضوع - استانداري جهت اشخاص حقیقی و حقوقی
فرم تکمیل شده عدم شمول قانون -اسناد استعالم بهاءتعهد نامه گارانتی به شرح مندرج در - قرارداد جهت اشخاص حقیقی

–فرم اطالعات مربوط به سوابق - حاوي مهر و امضا متقاضیءکلیه اوراق و برگ هاي شرایط و اسناد استعالم بها-منع مداخله
.آنها مهر و امضا شده باشدکه ذیل تمام- فروش در شهر گنابادمعرفی مکتوب نماینده مجرب جهت ارائه خدمات پس از 

این حراستارائه تأییدیه و مجوز دبیرخانه کمیته نظارت به پایش تصویر اداره کل امنیتی انتظامی استانداري، توسط:تبصره
.شهرداري اخذ خواهد شد

ت تمدید تا سقف مدت روز با قابلی20مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از اعالم نتیجه به هر برنده، (برگ پیشنهاد قیمت :پاکت ج
).اعتبار تضمین شرکت در مناقصه به استثناي ایام تعطیل خواهد بود

چنانچه مدارك شرکت کنندگان در پاکت الف ناقص باشد، پیشنهاد دهنده از لیست شرکت کنندگان حذف و پاکت :تبصره
.ب و ج وي بازگشایی نخواهد گردید

.د، ترتیب اثر داده نخواهد شدسسپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر بربه پیشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد : 17ماده 
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خواهد فتوح و قرائت مبا حضور اعضا کمیسیون مناقصه 16/11/95روز شنبه 14کلیه پیشنهادات واصله در ساعت :18ماده 
.گردیدو پس از بررسی مدارك و صالحیتها و میزان توانمندي متقاضیان اتخاذ تصمیم خواهد شد

روز پس از اعالم، از انعقاد قرارداد و سپردن ضمانت نامه خودداري نماید، سپرده 5چنانچه برنده حداکثر ظرف مدت :19ماده 
روز 5برنده دوم نیز چنانچه حداکثر ظرف مدت . وي به نفع خریدار ضبط خواهد شد و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد گردید

ي، از انعقاد قرارداد و سپردن ضمانت نامه خودداري نماید، سپرده شرکت در مناقصه وي نیز به نفع پس از اعالم کتبی شهردار
ضمناً تضمین . شهرداري ضبط و استعالم تجدید و یا از طریق کمیسیون ترك تشریفات مناقصه تصمیم گیري خواهد گردید

.مه کتبی معتبر، مسترد خواهد گردیدناسایر شرکت کنندگان بالفاصله به نماینده تام اإلختیار با معرفی
.برنده حق واگذاري خدمات موضوع قرارداد به غیر را ندارد:20ماده

کمیسیون مناقصه در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است و امتیاز نهایی جهت تعیین برنده :21ماده 
.ز فروش خواهد بودمناقصه، براساس فاکتورهاي کیفیت، قیمت و خدمات پس ا

.هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده خواهد بود:22ماده 
.جزء الینفک و در حکم تصریح در قرارداد منعقده محسوب می گرددءاسناد و مدارك این استعالم بها: 23ماده 
ناس حراست کارش05157333250ال، با شماره تلفن هاي ؤسمتقاضیان می توانند در صورت نیاز و هر گونه:24ماده 

.شهرداري، تماس حاصل فرمایند05157332250شهرداري یا شماره تلفن

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز 
تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده
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ماره ۱ت 

خالصه سوابق کاري و همکاري با سازمان هاي دولتی و یا خصوصی

موضوع همکاري)قرارداد(مدن همکاريتاریخ اتمامهمکاريتاریخ شروع سازمان/نام موسسه ردیف

را مدارك مربوط به نوع همکاري و تایید و سایر مدارك مورد نیاز که بیانگر همکاري با موسسه ، نهاد و یا ارگانهاي دولتی و خصوصی می باشد
.ضمیمه نمائید

............................................................................................................................................................................................:.......پیشنهادات

:تاریخ تکمیلفرم اطالعات مربوط به سوابق شرکت

:نام شرکت

)امهقید شده در اساسن:( موضوع و نوع فعالیت شرکت

:کد اقتصادي شرکت:محدوده فعالیت

:تلفن همراه:تلفن ثابت:نشانی

سرمایه ثبت :تاریخ آخرین تغییرات :تاریخ ثبت:شماره ثبت
ریال.............................شده

مشخصات رئیس هیات مدیره
:پایه معلومات:نام ونام خانوادگی

:در رشته هايسابقه و تجربه کاري

خصات مدیر عاملمش
:پایه معلومات:نام ونام خانوادگی

:در رشته هايسابقه و تجربه کاري

:مشخصات اعضاء هیت مدیره
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برگ پیشنهاد قیمت
رش تعهد و اجرا و مسئولیت در مورد مواد و مندرجات دعوتنامه و سایر شرایط امضاکننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذی

ان ،مشخصات فنی و عمومی و تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و به طور کلی استعالم بهاء و پیم
قیمت جمیع شرایط و عوامل موجودازا اطالع کاملبدستگاه دوربین و لوازم جانبی12خرید ءاستعالم بهاتمامی مدارك و اسناد 

:پیشنهادي را بر اساس مشخصات و  مندرجات اسناد استعالم بها به شرح جداول زیر اعالم می دارد

:مهر و امضاي شرکت کننده 

مجموع فی تعداد نام کاال ردیف

عدد1
MS-N5016-UH16CHمدل Milesightکاناله مارك 16دستگاه ضبط تصاویر 

به همراه هزینه خدمات –تعمیر در صورت عدم تعمیر تعویض سال گارانتی 2داراي 
سرویس و نگهداري به مدت دو سال

1

عدد5
مدلMilesightدوربین بالت تحت شبکه مارك 

MS-C2963-PB به –سال گارانتی تعمیر در صورت عدم تعمیر تعویض 2داراي
همراه هزینه خدمات سرویس و نگهداري به مدت دو سال

2

ددع7
مدلMilesightتحت شبکه مارك دامدوربین 

MS-C2973-PB به –سال گارانتی تعمیر در صورت عدم تعمیر تعویض 2داراي
همراه هزینه خدمات سرویس و نگهداري به مدت دو سال

3

عدد1
مدلCiscoمارك POEپورت 24سوئیچ 

WS-C2960-Plus-24PCL- ئیچ مورد نظر سو( –داراي یک سال گارانتی معتبر
).نباید ریفر باشد 

4

عدد1 60یونیت عمق 9رك دیواري  5

عدد2
ST6000VX0001مدل Seagateترابایت مارك 6هارد 

سال گارانتی تعویض 3داراي –) Surveillance(مخصوص سیستم هاي نظارتی 
شرکت سازگار ارقام

6

عدد2 RBSXT5HacD2nروتر بورد—sxt lite5acآنتن وایر لس مارك میکرو تیک  7
عدد1 SG110d-08مدل siscoسوئیچ شبکه مارك  8

عدد12 دستمزد نصب ، راه اندازي و کانفیگ دوربین به طور کامل 9
عدد1 دستمزد نصب رك دیواري و دستگاه ضبط تصاویر به طور کامل 10
متر1 تمام مسCat6 UTPمدل LanSanکابل شبکه مارك  11
ترم1 )تا ارتفاع سه متر ( داکت کشی / دستمزد لوله کشی  12
متر1 دستمزد کابل کشی شبکه 13
متر1 16برق نمره ) گالوانیزه (لوله فوالدي  14
متر1 16لکسی فلزي روکش دار نمره 1لوله ف 15
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:برنده انتخاب شوم تعهد می نمایم کهو به عنوانچنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد -1

اسناد و مدارك پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد  و مدارك استعالم بهاء امضا نموده و همراه تضمین انجام )الف

.تسلیم نمایم)به استثناي روزهاي تعطیل (روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده 2تعهدات حداکثر ظرف مدت 

در پیمان ،کلیه سیستم هاي موضوع این استعالم بهاء را تحویل و کلیه کارهاي موضوع پیمان را در مدت ظرف مدت مقرر)ب

.مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام رسانم 

تایید می نمایم که کلیه ضمایم و اسناد و مدارك استعالم بهاء جزءالینفک این پیشنهاد محسوب می شود -2

رکت در استعالم بهاء و به منظور تعهد به امضا و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجراي تعهد، تضمین تحت عنوان تضمین ش-3

.تقدیم داشته ام)الف (دعوتنامه را به نفع خریدار در پاکت 6موضوع بند 

نام و نام خانوادگی و امضاي مجاز
تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده
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22/10/37پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ تعهد نامه
:موبوط به مناقصه

شمول ممنوعیت مذکور در قانون منع ماین پیشنهاد دهنده با امضاي ذیل این ورقه تعهد می نماید که 
قانون اساسی نمی باشد و 141و 49و اصول 1337مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 

چنانچه خالف این موضوع به اثبات رسد کارفرما یا مناقصه گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده براي 
همچنین قبول و تایید می گردد که . مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید 

خیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضا هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تش
نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیمان به اثبات برسد یا چنانچه افرادي را که مشمول ممنوعیت 
مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول نماید 

واهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارت وارده در کارفرما حق خ
تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما .اثر فسخ پیمان و تاخیر اجراي کار را از اموال او اخذ نماید 

.می باشد
یل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجراي پیمان به دل

دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه 
بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما . داده شود 

موده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و حق دارد پیمان را فسخ ن
یا تاخیر در اجراي کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود مضافا این 

ل دارد و در پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که از مجازاتهاي مترتب بر متخلفین از قوانین فوق آگاهی کام
.صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه می باشد 

:تاریخ
نام و نام خانوادگی و امضاي مجاز
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