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  بعنوان پيمانكار تنظيم و طبق شرايط ذيل كه مورد موافقت طرفين مي باشد منعقد مي گردد :
 

 قرارداد) موضوع 1ماده 

انجام كليه خدمات انتشاراتي دانشگاه توسط پيمانكار، با كيفيت مطلوبعبارتست از چاپ،تكثير، صحافي، خدمات پرينت و 
  طبق ليست قيمت هاي مصوب كه پيوست قرارداد مي باشد.

  ) مدت قرارداد2ماده 

مي باشد كه با توجه به سرمايه گذاري پيمانكار و در صورت توافق 30/08/1395لغايت  01/09/1394مدت قرارداد از تاريخ 
  طرفين تا يكسال قابل تمديد مي باشد.

  ) تعهدات كارفرما:3ماده 
  ) در اختيار قرار دادن مكان انتشارات مركزي دانشگاه 3-1
  ) تامين برق مورد نياز و تلفن داخلي در حد عرف كارفرما3-2
وراق اداري، آموزشي و پژوهشي، كتابخانه ها و امور فرهنگي مربوط به واحدهاي تابعه كارفرما ) پرداخت هزينه زيراكس ا3-3

  در پايان هر ماه براساس حواله افراد داراي صالحيت پس از تاييد ناظر كارفرما طبق ليست قيمت مهر و امضاء شده مي باشد.

  ) تعهدات پيمانكار4ماده 

  ه كليه خدمات تكثير و رايانه در دستگاه هاي دولتي با ارائه حسن انجام كار.) داشتن حداقل يك سال سابقه ارائ4-1
) استفاده از دستگاه هاي فتوكپي ديجيتال و ليزري قابل اطمينان از لحاظ فني و فراواني قطعات، داراي دقت، قدرت، 4-2

  س.كپي براي هر دستگاه و مواد مصرفي قابل دستر 100،000سرعت باال و گارانتي حداقل 
) پيمانكار متعهد مي گردد نسبت به چاپ و تكثير جزوه و اوراق آموزشي، فرهنگي، پژوهشي، اداري و كپي مورد نياز 4-3

 دانشجويان، اساتيد، كتابخانه ها و كاركنان تابعه كارفرما با قيمت مورد توافق در محل انتشارات با كيفيت مطلوب اقدام نمايد.
في در محل انتشارات مركزي و با بهره مندي از نيروي كارآمدو خوش برخورد و ارائه خدماتي)استقرار كليه تجهيزات صحا4-4

  .ارزان الزامي است
) پيمانكار متعهد مي شود تمام مفاد مندرج در شرايط مناقصه را كه توسط ايشان مهر و امضاء شده عملي نمايد و در 4-5

از خواهد بود با تشخيص خويش نسبت به جريمه پيمانكار اقدام نمايد.صورت عدم اجراي هريك از شرايط مربوطه، كارفرما مج

ي  در اسرع وقت انجامــگرم وسفيد) و كيفيت عال80ي را با كاغذ مرغوب(ــ) پيمانكار موظف است كليه نشريات دانشجوي4-6
  دهد.

انكار تعهد به انجام استقرار نمايد، پيم)چنانچه در حين قرارداد، كارفرما نياز به افزايش دستگاه يا محل خاص جهت 4-7
  شده نيز مي باشد. موضوع اضافه

  دانشگاه معرفي نمايد. معاونت اداري و مالي) پيمانكار موظف است قبل از شروع به كار، كاركنان خود را به 4-8



ارت جدي ـكاركنان خود نظي و اخالقي و پوشش اسالمي توسط ــ) پيمانكار موظف است در مورد رعايت شئونات اسالم4-9
نمايد و در صورت عدم رعايت نكات الزم كارفرما مجاز به جلوگيري از ورود ايشان خواهد بود؛ در اين صورت پيمانكار ملزم به 

  بكارگيري افراد ديگري خواهد بود. رعايت همه مسائل اخالقي در كليه فعاليت ها بايد سرلوحه كار پيمانكار قرار گيرد.
  افراد متفرقه و غيرمرتبط در محل انتشارات ممنوع مي باشد.)حضور 4-10

) پيمانكار موظف است كليه قيمت هاي مورد توافق انتشارات را در تابلو اعالنات نصب نمايد وتخطي از آن ممنوع مي 4-11
  باشد.

  )حضور دائم نماينده كارفرما در محل انتشارات جهت نظارت بر درخواست ها مجاز است.4-12
ار و عدم ارائه خدمات مطلوب، بدليل غيرموجه به ازاي هر ـي شود در صورت عدم رعايت ساعات كــپيمانكار متعهد م )4-13

ريال بعنوان خسارت به كارفرما پرداخت نمايد. تشخيص ميزان عدم ارائه خدمات و غيرموجه بودن با  1,000,000ساعت مبلغ 
  است.  كارفرما

 اوليه شكل به ي و ساختماني اول تحويل پيمانكار و در پايان قرارداد بايدــتجهيزات روشناي )كليه اموال وامكانات شامل4-14
 و است كارفرما بعهده وارده خسارت ميزان تشخيص. است پيمانكار بعهده وارده خسارت هرگونه جبران و گردد كارفرما تحويل
  ار حق هيچگونه اعتراضي ندارد.پيمانك

مسئوليت هاي قانوني ناشي از بكارگيري كاركنان در واحد تكثير بعهده پيمانكار است و كارفرما ) كليه تعهدات و 4-15
  هيچگونه تعهدي در قبال نيروهاي پيمانكار ندارد.

  ) كليه كسورات قانوني اعم از ماليات، بيمه و عوارض بعهده پيمانكار است.4-16
  ه ها و همچنين تعميرات كلي و جزئي دستگاه ها بعهده پيمانكار است.) تهيه كاغذ، تونر و ساير اقالم مورد نياز دستگا4-17
) پيمانكار متعهد به حفظ نظافت انتشارات و محيط اطراف مي باشد وحمل و نقل وسايل و ملزومات كار بعهده ايشان 4-18

  خواهد بود.
حسن اجراي قرارداد نزد كارفرما  ريال بابت 100,000,000)پيمانكار متعهد مي شود يك قطعه چك يا سفته به مبلغ 4-19

  بسپارد و كارفرما مجاز خواهد بود در صورت عدم اجراي تعهدات مندرج در قرارداد برابر مقرارت از آن برداشت نمايد.
) پيمانكار بابت حضور در محل استقرار حق هيچگونه ادعايي نظير مطالبه سرقفلي حق كسب و پيشه يا هر حق ديگري 4-20

  نخواهد داشت.
) فسخ قرارداد از طريق كارفرما با يك هفته اعالم قبلي و از طرف پيمانكار با دو ماه اعالم قبلي با اعالم كتبي و موافقت 4-21

  كارفرما ممكن خواهد بود.
  ) پيمانكار در طول مدت قرارداد مجاز به افزايش قيمت ها نيست.4-22
ت هاي تكثير اوراق اداري، آموزشي، پژوهشي و فرهنگي را كه ) پيمانكار موظف است نسبت به دريافت كليه درخواس4-23

توسط واحدهاي مختلف معرفي شده به پيمانكار اقدام نموده و در پايان هرماه همراه ليست جهت دريافت وجه آن به كارفرما 
د خود و پرداخت هزينه تحويل نمايد كارفرما هيچگونه تعهدي براي پرداخت هزينه تكثير اوراق بدون برگه درخواست مورد تايي

  درخواست هاي مخدوش ندارد.
  رسد.  ) قيمت هاي مورد توافق، قيمت هاي اعالم شده در استعالم بها خواهد بود كه به امضاي طرفين قرارداد مي4-24
بالمانع است و ) انجام ساير خدمات نظير پانج پاندر، پرس كارت، تايپ كامپيوتري در محل انتشارات با توافق كارفرما 4-25

  پيمانكار متعهد به رعايت قيمت هاي مورد توافق مي باشد.
) پيمانكار متعهد مي گردد در صورت لزوم درخواست واحد آموزشي در خصوص تكثير سواالت امتحاني نسبت به انتقال 4-26

واند جهت رعايت ايمني مسائل دستگاه به آموزش دانشكده ها اقدام و رعايت رازداري و امانتداري را بنمايد كارفرما مي ت
 محسوبامتحاني، كل يا بخشي از سواالت امتحاني را رأساً تكثير نمايد. بديهي است هرگونه تخلف نسبت به مورد فوق جرم 

  گرديده و ضمن اعالم مراتب به مراجع قضايي نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد گرديد.
سيستم اداري و به تشخيص كارفرما بايد رأساً توسط واحدهاي مربوطه انجام  ) در موارد خاص كپي برگه هايي را كه در4-27

  گيرد، مجاز خواهد بود.
  ) پيمانكار حق واگذاري مورد پيمان را به غير ندارد.4-28



ي ) پيمانكار اقرار و اعتراف دارد مشمول ممنوعيت قانوني منع مداخله كاركنان و نمايندگان دولت در معامالت دولتي نم4-29
  باشد.

) پيمانكار متعهد مي گردد جزوه هاي دانشجويان را ظرف مدت دو روز و كپي مورد نياز كتابخانه ها را ظرف مدت يك 4-30
هفته تكثير آماده نمايد در غير اين صورت از طريق مراكز انتشاراتي سطح شهر اقدام و هزينه آن از كاركرد يا تضمين پيمانكار 

  كارفرما هيچ تعهدي نسبت به پرداخت مبلغ جهت امور تكثيري اضافه بر سازمان ندارد.كسر خواهد شد. بديهي است 

) پيمانكار ملزم به استقرار تجهيزات صحافي و ارائه خدمات ارزان و با كيفيت به دانشجويان مربوطه طبق تعرفه توافقي4-31
  مي باشد.

نمايد دانشگاه مي تواند با تشخيص خويش نسبت به ) در صورتي كه پيمانكار در انجام مطلوب وظايف خويش قصور4-32
ريال 2,000,000اعمال جريمه و كسر آن از محل مطالبات پيمانكار اقدام نمايد. ميزان جريمه به ازاي هر مورد گزارش حداقل 

  مي باشد.

نيروهاي شاغل) و رابط ) پيمانكار موظف است يك نفر بعنوان نماينده و سرپرست كلي نيروهاي بكارگرفته شده (غير از4-33
معرفي نمايد. نماينده مذكور مي بايست داراي ظرفيت هاي سرپرستي باشد و با جنبه معاونت اداري و ماليبا دانشگاه با تاييد 

  كار و امور مالي و حسابداري آشنايي كافي داشته باشد. هاي مختلف

دامغاندانشگاه  39142د كه بايستي به حساب مي باشريال  0,000,0002 مناقصه) مبلغ سپرده جهت شركت در 4-34
  صادر گردد. دامغانواريز و يا بصورت ضمانت نامه بانكي در وجه دانشگاه  دامغاننزد بانك تجارت شعبه دانشگاه 

ريال بصورت ماهيانه3,000,000) جهت امكان برابر متقاضيان، نرخ اجاره مجموعه انتشارت دانشگاه بصورت ثابت مبلغ 4-35
  اشد.مي ب

  % اجاره بهاي ماهيانه مي باشد.50) اجاره فرودين، مرداد و شهريور معادل 4-36

) مدارك الزم شركت هاي پيشنهاد كننده واشخاص حقيقي در مزايده، در يك پاكت دربسته جداگانه به شرح ذيل مي4-37
  باشد.

  ) شركت هاي پيشنهاد دهنده:4-37-1

شرايط مزايده مهر وامضاء شده توسط شركت، دومورد گواهي حسن انجام كار ) مدارك ثبت و اساسنامه شركت،4-37-1-1
  مربوط و فيش پرداختي بابت سپرده شركت در مزايده.

  ) مبلغ پيشنهادي ارائه خدمات براساس جدول ضميمه.4-37-1-2

  ) اشخاص حقيقي:4-37-2

پرداختي بابت سپرده شركت در مزايده) شامل اطالعات شخصي، شرايط مزايده امضاء شده توسط شخص، فيش 4-37-2-1
  و در صورت دارا بودن اسنادي مبني بر حسن انجام كار و يا گواهي تشويقي.

سه شنبه روزدول ضميمه كه حداكثر تا پايان وقت اداري ـــه خدمات براساس جــ) مبلغ پيشنهادي ارائ-4-37-2-2
35220096تماس  تلفنبا ، دانشگاه ماليمعاونت اداري و به  19/08/94مورخ 

ارسال يا تحويل نمايد. به پيشنهاداتي كه بعد از موعد واصل شود، مطلقادانشگاه دامغان  –ميدان دانشگاه  -دامغانواقع در 



  ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  را روي پاكت هاي ارسالي، درج نمايد. مناقصهموضوع  مناقصه مي بايست) شركت كننده در 4-37-3

و ارائه پيشنهاد، ايجاد حقي براي شركت كننده و ايجاد تكليف و ياسلب اختيار براي دانشگاه نمي مناقصه) شركت در 4-37-4
  نمايد.

  )دانشگاه در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار است.4-37-5

مناقصات ون ) در صورتي كه برنده اول از تنظيم قرارداد منصرف شود، ضمن ضبط سپرده وي با تشخيص كميسيو4-37-6
به ترتيب وضعيت برنده دوم و سوم مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت استنكاف برنده بعدي سپرده مزايدات دانشگاه

فوق وي نيز به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد؛ بديهي است اتخاذ تصميم پس از انجام مراحل الزم بعدي بعهده كميسيون
  خواهد بود.

كليه تعهدات خودنسبت به اشخاص حقيقي و حقوقي بوده و دانشگاه هيچ تعهدي در اين خصوص ) پيمانكار مسئول4-38
  ندارد.
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