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  : موضوع قرارداد -11
هاي پذیرش گارانتی و خدمات پس از فروش  اندازي، آموزش، انجام تست نصب و راه موضوع قرارداد عبارت است از خرید، حمل

که مشخصات فنی  .………… مورخ.………اره فاکتور شم پیش مندرج در باکلیه متعلقات ..……………………………
و تحویل آن درمحل باشد  الینفک این قرارداد می  ها در پیوست شماره دو  ضمیمه این قرارداد ذکر گردیده است وجزء مربوط به آن

  .باشد این قرارداد به ترتیب به نحوي است که دراسناد و مدارك این قرارداد منعکس می) 15(تعیین شده در ماده
چنانچه هرگونه تغییر و تصحیح در مفاد این قرارداد ضروري گردد، تغییرات باید از طریق مذاکره و بصورت کتبی انجام گرفته و 

  .الزم توسط طرفین امضاء گردد پس از طی تشریفات قانونی

  .قرارداد ذکر شده است 1کلیه تعاریف در پیوست شماره : تعاریف  -12

  مدت زمان قرارداد  - 13
  . باشد قرارداد می  17و  16ماده هاي مندرج در  فروشندهتا پایان زمان اجراي کلیه تعهدات مدت قرارداد از تاریخ قرارداد 

  :قرارداداسناد و مدارك  -14
  قـرارداد،   اسناد و مدارك ذیل به عنـوان جزئـی از ایـن قـرارداد تلقـی شـده و در صـورت بـروز هرگونـه اخـتالف بـین اجـزاء             - 13 - 1

  :باشند به ترتیب زیر مقدم می 
بندي مراحل اجرایـی کـار از زمـان عقـد      ها و  برنامه زمان الحساب هر یک از دستگاه نوع، تعداد، مارك و مدل و قیمت علی -الف

 ) 2پیوست شماره (ها قرارداد تا تحویل دستگاه
فروشنده که بـر   ها و فاکتور نهایی هاي اختصاصی دستگاه با ذکر کلیه مشخصات و متعلقات و ویژگی یا پیش فاکتور پروفرما  -ب

 )3پیوست شماره .(گذاري مصوب اقالم، صادر شده است اساس جدول ضرایب و درصدهاي مربوط به قیمت
ها و یا هر نوع سند دیگري که در مدت قرارداد، بر طبق اسناد و مدارك قرارداد و بـا رعایـت    نامه ها، موافقت مجلس صورت  -13 - 2

مجاز طرفین برسد نیز جزء مدارك و ضمائم این قرارداد بـوده و ایـن قبیـل      قوانین و مقررات جاري، تنظیم شده و به امضاء
  .اسناد در موضوعات خود بر کلیه مدارك و ضمائم هم ارزش در این ماده ارجحیت خواهند داشت

  مبلغ قرارداد -14
گواهی خرید پرداخت خواهد شد،  هموضوع قرارداد به محل اعالم شده در مقابل ارائتحویل پس از مبلغ قطعی قرارداد  -14 - 1

 بسمه تعالي
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باشد که بر اساس  می ..……………………………… ام کلیه تعـهدات مربوط به فروشندهکل اقالم موضوع قرارداد و انج براي
 . این قرارداد محاسبه شده است ) 2(جدول مندرج در پیوست شماره

قیمت %  25خرید تا سقف حجم فزایش و یا کاهش متعهد گردید در صورت درخواست خریدار در حد توان خود نسبت به ا فروشنده  -14 - 2
 .کل قرارداد براساس قیمت مندرج در قرارداد اقدام نماید

  .ي فروشنده خواهد بود کلیه کسورات قانونی ناشی از این قرارداد به عهده -14 - 3
  زمان تحویل ، محل تحویل و تخلیه  -15

بیمارسـتان  .تحویـل   مـدت پـس از انعقـاد قـرارداد    ...... طـی    قـرارداد را فروشنده متعهـد اسـت اقـالم موضـوع ایـن       -  15 -  1
 .نماید .............................

باشد و بنابه ترتیبی خواهد بود کـه بـه فروشـنده ابـالغ      می انبار موردنظر خریدار ویا هر..…انبار بیمارستان محل تحویل  - 15 -  2
  .گردد  می

باشـد و   اقالم موضوع قرارداد در انبار مرکزي فروشنده جهت تحویل به خریـدار، بعهـده فروشـنده مـی     کلیهمسوولیت بارگیري و تحویل  - 15 -  3
  خریدار از این بابت مسوولیتی نخواهد داشت

  شرایط پرداخت -16
اقالم موضوع قرار داد به محل اعالم شده در مقابل ارائه گواهی مرکـز ذینفـع پرداخـت    تحویل قرارداد پس از  مبلغ %.…  -16 -1

 خواهد شد
 .و راه اندازي و آموزش و ارائه گواهی مرکز پرداخت می گردد پس از نصب روز ..………مبلغ قرارداد %.…  -16 -2
، تطبیق نماید و در )2(ها باید دقیقاً با جدول قیمت قراردادي اقالم طبق پیوست شماره ها و مبالغ مندرج در آن صورتحساب  -16 -3

منظور شود بجز آنکه در مقابل آن، اقالمی که در اسناد و مـدارك قـرارداد    ها مبلغی هر حال نباید در هیچ یک از صورتحساب
اقالم تحویلی نیز همواره براي خریـدار محفـوظ    ها با حق تطبیق صورتحساب. ها تعهد شده تحویل گردیده باشد ارسال آن

 .است 
نهایی با فروشنده صرفاً بر مبناي اسـناد  این قرارداد و نیز تسویه حساب ) 16(ها مذکور در ماده بدیهی است کلیه پرداخت   -16 -4

ها اعم از طلبکاري و یا بدهکاري فروشنده نسبت بـه خریـدار    حساب هاي مربوط به این قرارداد انجام گردیده و سایر هزینه
  .هاي این قرارداد محاسبه نخواهد گردید باشد در حساب که مرتبط با این قـرارداد نمی

 تضمین انجام تعهدات  - 17
بایسـت ضـمانت نامـه     فروشنده همزمان با امضاء قرارداد و براي حصول اطمینان خاطر خریدار جهت اجراي تعهدات مـی  - 17 -  1

  .مبلغ کل قراردادرابه عنوان حسن انجام کارتسلیم خریدارنماید% 10بانکی معادل 
 .باشد  ي گارانتی می دورهاقالم و همچنین پس از پایان تحویل تضمین مذکور پس از ارائه گواهی پس از آزاد سازي   - 17 -  2
درصورت وجود نواقص پس از طی دوره تضمین و رفع نواقص و بنابه تقاضاي کتبی خریدار، طـرفین، نماینـدگان خـود را     - 17 -  3

نمایند آنگاه در صورت رضایت خریدار از عملکرد و رفع نواقص در دوره تضـمین   جهت تشکیل کمیسیون تحویل معرفی می
 .رسد ء میصادر و به امضاتحویل گواهی 

بـه  .............................. مـورخ  ........................................ یک فقره ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به شـماره   - 17 -  4
ــعبه ............................ عهـــــــــده بانـــــــــک  ــغ ......................................... شـــــــ بـــــــــه مبلـــــــ

تسـلیم  ) ریـال ......................................................... بحـروف  (ریال .......................................................... .....................
  .خریدار گردید که در صورت رعایت کامل مفاد قرارداد و تائید خریدار قابل استرداد است

 : ي تاخیر جریمه - 18
است کاالي مورد معامله را حداکثر تا پایان مدت قرارداد در محل پروژه تحویل نماید و در صـورت تـاخیر    فروشنده مکلف - 18 -  1

قـرارداد بـه ازاي هـر روز     16تواند براساس مدت مندرج در بنـد   در تحویل و نصب کاالو اجراي سایر تعهدات، خریدار می
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 .جریمه کسر نموده و فروشنده حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشتبه عنوان یک هزارم از کل مبلغ قرارداد را تاخیر مبلغ 
خودداري نماید  جهت جلوگیري  2-5در صورتی که فروشنده از رفع نواقص و تعویض اقالم ظرف زمان تعیین شده دربند  - 18 -  2

و یـا  (نمایـد  نسبت به جایگزینی دستگاه خراب با دسـتگاه سـالم اقـدام    "در طول مدت تعمیر"از اختالل در سیستم درمان
بـه حسـاب   % 20نواقص را رفع و هزینه هاي متعلقه را به اضافه  ) با اخذ مجوز از گروه تجهیزات پزشکی دانشگاه ( خریدار

  .موارد قطعی است نظر خریدار دراین). بدهکار فروشنده منظور می نماید
  :تعهدات فروشنده -19

 :اندازي و تحویل موقت نصب و راه  - 19 -1
با نام و مشخصات تجهیـزات موضـوع قـرارداد مـی باشـد در صـورتیکه       imed.irفروشنده موظف به ثبت نام در سایت   - 19 -2

موضوع قراردادتولید کارخانجات داخلی می باشـد ارائـه مجـوز تولیـد از اداره کـل تجهیـزات پزشـکی وزارت         تجهیزات
تی عالوه بر مجوز هاي ورود تجهیـزات ارائـه   بهداشت و درمان آموزش پزشکی الزامی است ودر خصوص تجهیزات واردا

 . گواهی نمایندگی از کمپانی سازنده الزامی می باشد 
نماید، بطور رایگان نصـب و   اعالم می بیمارستانهاي موضوع قرارداد را در مراکزي که  متعهد گردید دستگاهفروشنده   - 19 - 1 - 1

بر اساس روش هاي اجرائی ارائه شـده   Acceptance Test)(هاي پذیرش  اندازي نموده و نسبت به انجام تست راه
 .از سوي کمپانی سازنده اقدام نماید

باید کلیه مشخصات امکانات و الزامات فنی تاسیسـاتی و فضـاي فیزیکـی     فروشنده در صورت لزوم به آماده سازي    - 19 - 1 - 2
مـی دهـد را حـداقل    الزم جهت نصب و راه اندازي دستگاه و نیز کلیه مواردي که عملکرد دستگاه را تحت تاثیر قـرار  

صـورت تـاخیر در ارسـال     در. روز قبل از تحویل هر یک از اقالم بطور مکتوب به بیمارستان اعالم نمایـد ) 15(پانزده 
انـدازي و   مشخصات مذکور که به تشخیص بیمارستان و برمبناي دالئل ارائه شده توسط بیمارستان باعث تاخیر در راه

 .این قرارداد است) 10(ملزم به پرداخت جریمه تاخیر مطابق موضوع ماده  فروشندهبرداري از اقالم گردد  بهره

اي و  ها، در طول مدت گارانتی، نسبت به انجام سرویس دوره اندازي دستگاه متعهد گردید پس از نصب و راهفروشنده   - 19 - 1 - 3
نمایـد،   بیمارسـتان اعـالم مـی   اي که به  ها طبق برنامه دستگاه تحویلکالیبراسیون در ابتدا و نیمه هر سال و نیز هنگام 

 .هاي کالیبراسیون دستگاه را ارائه نماید اقدام نموده و گواهی و چک لیست

باید کلیه اسناد و مشخصات فنی دستگاه ها اعم از دستور العمل کـاربري، نصـب و راه انـدازي، سـرویس،      فروشنده   - 19 - 1 - 4
پانی سازنده، نقشه هاي فنی و نیز مشخصات نگهداري و تعمیر دستگاه ها و گواهی کنترل کیفی و چک لیست هاي کم

 .قطعات یدکی دو ساله را بشرح مندرج در مشخصات فنی این قرارداد به خریدار تسلیم نماید
متعهد گردید نسبت به تحویل اقالم مصرفی دسـتگاه هـا   فروشنده در صورتیکه دستگاه داراي قطعات مصرفی باشد     - 19 - 1 - 5

بـدیهی اسـت تـاریخ    . در زمان نصب و راه اندازي دستگاه ها اقـدام نمایـد   که داراي تاریخ انقضاء مصرف می باشند،
  .بایست داراي اعتبار کافی و مورد تایید بیمارستان باشد انقضاء اقالم مصرفی مذکور، در زمان نصب و راه اندازي می

هی آزمایش مربوطـه راکـه   فروشنده باید کلیه اقالم رابه هزینه خود با تجهیزات مناسب و کالیبره آزمایش نموده و گوا  - 19 - 1 - 6
  .به تایید ناظر خریدار رسیده پس از نصب و راه اندازي دستگاه ارائه نماید

 گارانتی و خدمات پس از فروش   - 19 -3

ضوابط  نگهداشـت اداره کـل تجهیـزات     و خدمات پس از فروش بر اساس   باشد میماه  12دوره گارانتی بمدت -1-2-19
  .گردد تعیین می کلیه تجهیزات سال پس نصب و راه اندازي 10پزشکی وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی  

فروشنده موظف اسـت   طول مدت گارانتیدر تحویلدرصورت بروز هرگونه عیب ونقص درهر قسمت از اقالم بعد از -2-2-19
 .ساعت اقدام نماید48ظرف حداکثرنسبت به رفع و یا تعویض آن 
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  سالم بودن مواد و کیفیت اقالم   - 19 -4
بوسـیله کمپـانی سـازنده     و هاي موضوع قرارداد  باید سالم، نو، بدون عیب و نقص و  با کیفیت  مناسب بـوده   کلیه دستگاه- 19- 3- 1

  .نگذشته باشد سال یک بیش از ا  ه در زمان حمل از تاریخ ساخت آن بندي گردیده و دستگاه تهیه و در محل کارخانه بسته
تحویل شده توسط فروشنده مطابق مشخصات فنی مورد درخواسـت خریـدار    در صورت ناسالم بودن اقالم و یا اقالم--2-3-19

کند در محل مـورد نظـر خریـدار     عوض نموده و در مدت زمانی که خریدار معین میاین نوع  اقالم را نباشد فروشنده متعهد است 
  .نمایدتحویل 

بنـدي و حمـل و انبـار کـردن و نگهـداري از قبیـل        فروشنده مسوول کلیه خسارات و فساد ناشی از هرگونه نقص در بسته- 19- 3- 3
ها خواهـد بـود و جبـران خسـارت خریـدار از طریـق        جلوگیري از نفوذ رطوبت و زنگ زدگی، تعرضات هوا و گازهاي دیگر و امثال آن

 .ت به نحوي که مورد رضایت خریدار باشد خواهد نمودتعویض اقالم یا پرداخت خسارا
  آموزش  -  19 -5
برداري بهینه از  هاي الزم را بر اساس دستورالعمل کمپانی سازنده، جهت استفاده و بهره متعهد است آموزشفروشنده   - 19 -  4 -1

کـاربران   به نحـوي کـه  . دوره ارائه نماید 3نماید طی حداقل  ها، به کاربرانی که بیمارستان معرفی می عملکرد دستگاه
ها، تشخیص مشکالت سیسـتم، چگـونگی    پس از طی دوره آموزشی، تسلط الزم را جهت کار با کلیه امکانات دستگاه

جهـت  ) اپراتـوري  PM( پیشـگیرانه  هاي الزم را داشته و قادر به انجام برنامه نگهداري اعالم گزارش خرابی و پیگیري
 . شده از سوي شرکت سازنده دستگاه باشندهاي اجرایی معرفی  نگهداري بهینه دستگاه طبق روش

موظف است آموزش فنی شامل معرفی اجزاء و اصول کارکرد دستگاه هاي موضوع قرارداد و نیز نحوه نصب و فروشنده   - 19 -  4 -2
هاي پذیرش، انجام برنامه نگهداري پیشگیرانه، چگـونگی شناسـایی و گـزارش     اندازي، کالیبراسیون، انجام تست راه

ها و اقداماتی که بایستی در  طاها و معایب سیستم، بر طرف نمودن اشکاالت جزیی و اولیه دستگاهنمودن اشکاالت و خ
صورت مشاهده هر یک از اشکاالت جهت تامین ایمنی بیمار و دسـتگاه بـه عمـل آیـد را بـه کارشناسـان تجهیـزات        

  .پزشکی معرفی شده بیمارستان، ارائه نماید
راهنماي کاربـري و فنـی به زبان فارسـی  تحویل الذکـر نسبت به  هاي فوق شمتعهد است براي اجراي آموزفروشنده   - 19 -  4 -3

همچنین متعهد است نسبت به تهیه دستورالعمل سـریع کـاربري   . و انگلیسی، و نیز فیلم آموزشی مربوطه اقدام نماید
)Quick Operating Manual (     در محـل  دستگاه به زبان فارسی و انگلیسـی اقـدام و آن را روي دسـتگاه و یـا

 . مناسب نزدیک به دستگاه نصب نماید
اندازي و انجام کلیـه خـدمات    ولیت شرکت نمایندگی جهت نصب و راهارائه شده به بیمارستان رافع مسو هاي آموزش  - 19 -  4 -4

  .هاي موضوع قرارداد نمی باشد پس از فروش دستگاه
  : سایر تعهدات فروشنده  - 19 - 6

افـزاري و نیـز    افزاري و نـرم  اعم از تجهیزات و امکانات سختنماید کلیه امکانات مورد نیاز  تضمین میفروشنده   - 19 -  6  -1
پرسنل الزم جهت ارائه خدمات پس از فروش را داشـته و پرسـنل مـذکور شایسـتگی و توانـایی الزم جهـت انجـام        

 .هاي فروخته شده و تحت پوشش را دارند خدمات پس از فروش در مورد دستگاه
هـاي   اي شامل مدارك مرتبط با فعالیت هاي موضوع این قرارداد  پرونده دستگاهمتعهد گردید براي کلیه فروشنده   -  19 - 6  -2

هاي پذیرش، گـارانتی، کالیبراسـیون، تـأمین قطعـات      اندازي، آموزش، تست خدمات پس از فروش اعم از نصب و راه
لیـه اسـناد و   هـا را ایجـاد و نگهـداري نمایـد و ک     یدکی، تامین لوازم مصرفی، سرویس و نگهداري و تعمیـر دسـتگاه  

 .گزارشات فنی مربوطه را تحویل بیمارستان نماید
 هاي بـه روز نمــایی  نمـاید نسبـت به انجـام تغییـر، تعدیـل، تصحیـح و اجـراي برنامـه تضمـین میفروشنده   - 19 -  6  -3

(Up-to-date) گـارانتی  ها مطابق با برنامه کمپانی سازنده در طول مدت  افزاري دستگاه افزاري و نرم سخت  یا ارتقاء
هاي الزم در جهت بهبود عملکرد، ایمنی، آموزش و تهیه قطعات یدکی و  و خدمات پس از فروش اقدام نموده و توصیه

برداري در مدت زمان  لوازم جانبی مورد نیاز را به بیمارستان اعالم نماید تا دستگاه ها با حداکثر توانائی خود قابل بهره
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 .عمر مفید خود باشند
افزارهاي موردنیـاز را بـه میـزان کـافی و بـا       ن و یا دپوي لوازم و قطعات یدکی و مصرفی و یا نرمتأمیفروشنده   - 19 -  6  -4

نماید به نحوي که در صورت نیاز بـه   کیفیت مورد تایید بیمارستان، طی دوره خدمات پس از فروش تعهد و تضمین می
روز نسـبت بـه   ) دو( 2داکثر ظـرف مـدت   افزارهاي مربوطه، ح لوازم، قطعات یدکی و یا نصب نرمتعویض و جایگزینی 

 .تحویل آن به بیمارستان و جایگزینی آن اقدام نماید
نماید براساس قیمت نهایی تائید شده اداره کل تجهیزات پزشکی نسبت به تـأمین قطعـات    تضمین میفروشنده   - 19 - 6  -5

  .یدکی در مدت زمان خدمات پس از فروش اقدام نماید
لوازم مصرفی مورد نیاز براي کاربري از دسـتگاه را در طـی مـدت قـرارداد      شرکت نمایندگی تامین به موقع کلیه   - 19 - 6  - 6

 .نماید خدمات پس از فروش تضمین می
بـوده و در  ) Original(نماید کلیه قطعات یدکی و ملحقات دستگاه ساخت کمپانی سـازنده   تضمین میفروشنده   - 19 - 6  - 7

باشد استفاده نخواهـد   ید کمپانی سازنده نمیطول مدت خدمات پس از فروش از اقالم جایگزین یا متفرقه که موردتائ
 .شد

هاي موضوع قرارداد  را در طی مدت گارانتی و خـدمات پـس از    یابی و تعمیر دستگاه د گردید عیبمتعهفروشنده   -  19 - 6  -8
) بیسـت و چهـار  ( 24فروش در اسرع وقت و حداقل زمان و هزینه ممکن انجام نماید به نحوي که حداکثر ظرف مدت 

 .م خرابی دستگاه نسبت به رفع عیب و یا تعویض آن اقدام نمایدساعت پس از اعال
. روز باشـد )سیصـد  ( 300در طول سال بیشـتر از   (Up Time)نماید زمان برپایی دستگاه  تضمین میفروشنده   -  19 - 6  -9

بدیهی است چنانچه زمان برپایی دستگاه کمتر از میزان تعیین شده باشد ملزم بـه پرداخـت جریمـه تـأخیر و انجـام      
  .باشد این قرارداد  می) 10(ت طبق ماده تعهدا

هاي ایمنی، عملکـرد و   متعهد گردید پس از هر بار سرویس و یا تعمیر دستگاه ها نسبت به انجام تستفروشنده   - 19 -  6  -10
 .ها اقدام و یک نسخه از برگ هاي گزارش را به بیمارستان  تحویل نماید کالیبراسیون دستگاه

دستگاه ها را در طی مدت گارانتی به طور رایگـان   (PM)ري پیشگیرانه تضمین می نماید برنامه نگهدافروشنده   -  19 - 6  -11
 .و در مدت پس از آن بنا به درخواست و هزینه بیمارستان ارائه و اجرا نماید

هـاي طـول عمـر     و هزینه) Running Cost(ها  هاي سالیانه استفاده از دستگاه نماید هزینه تضمین میفروشنده   -  19 - 6  -12
 .را در اختیار داشته و در صورت درخواست بیمارستان در اختیار وي قرار دهد) Life Cycle Cost(دستگاه 

هاي موضوع قرارداد در طی مدت  قرارداد کـالً   ،  براي ورود دستگاهExport licenseاخذ هرگـونه مجوز اعم از   -  19 - 6  -13
 .باشد و خریدار از این بابت مسوولیتی نخواهد داشت به عهده فروشنده می

ماید، اقالمی که توسط مشارالیه تامین شده است قادر به انجام کار مطلوب طبق تنظیمـات  ن تضمین میفروشنده    -  19 - 6  -14
باشد بوده و از هر لحـاظ بـر طبـق مشخصـات      برداري می تعیین شده بوسیله کمپانی سازنده و با ایمنی که الزمه بهره

 .مشروحه در مدارك و ضمائم قرارداد خرید باشد
که ناشـی از عـدم    تحویلر هر قسمت از اقالم موضوع قرارداد خرید بعد از درصورت بروز هرگونه عیب و نقص د  - 19 -  6  -15

دو دراین صورت مـدت  . موظف است نسبت به رفع و یا تعویض آن اقدام نمایدفروشنده رعایت مشخصات فنی باشد، 
  .به مدت تضمین اضافه خواهد شد برابر زمان خواب دستگاه 

قرارداد، نحوه اجرا، چگونگی مقتضیات محل و  شـرایط  اجـراي کـار      نماید کلیه مفاد و شرایط فروشنده اقرار می  - 19 - 6  -16
تواند به علت عدم اطالع، از اجراي امـوري کـه طبـق قـرارداد واگـذار گردیـده        اطالع کامل داشته و به  هیچ وجه نمی

  خودداري نماید
  .نداردفروشنده حق واگذاري این قرارداد را کالً و جزاً به شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر را   - 19 - 6  - 17
  معـامالت   در  دولـت   کارکنـان  مداخلـه    هیچ کدام از عواملش مشمول قانون منع  خود و نماید که اقرار می فروشنده   - 19 - 6  - 18

  باشد نمی 1337 مصوب  دولتی
  )فورس ماژور(حوادث قهري و غیر مترقبه - 20
توسـط  ) فـورس مـاژور  (بینـی  شـرایط غیرقابـل پـیش   اي که مانع اجراي این قرارداد طبق تعریف عرفی از  صورت بروز هر گونه حادثهدر 

بـه  فروشنده شود و از حیطه و اقتدار و اراده او خارج باشد، مادامی که جهات مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهدات متاثر از عوامـل غیرمترق 
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بینـی فروشـنده    غیرقابـل پـیش   بدیهی است پس از بر طرف شدن شرایط. شود ي عدم رعایت مفاد قرارداد محسوب نمی مزبور؛ به منزله
  موظف است عیناً تعهدات خویش را براساس قرارداد انجام نماید

 حل اختالف  - 21
در صورت بروز هر گونه ابهام و اختالف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف محوله به هر نحـوي، چنانچـه طـرفین نتواننـد آنـرا از      

آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه بـه عنـوان    94نمایند، در این صورت موضوع اختالف به کمیسیون ماده آمیز حل و فصل  طریق مسالمت
شود قطعی و نسبت به طرفین الزم االجـرا   الطرفین ارجاع و رأي صادره از کمیسیون حل اختالف که صلحاٌ صادر می حکم مشترك و مرضی

  نی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداري ابالغ خواهد شدخواهدبود و رأي مذکور از طریق کمیسیون به نشا

  : موارد فسخ قرارداد -22
در صورتی که فروشنده  به نحوي از عهده انجام تعهدات بر اساس مفاد قرارداد برنیاید یا بـازدهی کمـی و کیفـی مـوارد      -  22 - 1

روز، در  10خریدار مجاز است پـس از ابـالغ دو اخطـار کتبـی بـه فاصـله       مورد توافق در قرارداد به نحوي مطلوب نباشد، 

آیین نامه مالی و معامالتی دانشـگاه نسـبت    94صورت عدم تغییر رویه از سوي فروشنده ، بنا به تشخیص کمیسیون ماده 
 .به فسخ قرارداد به صورت یکجانبه اقدام و تضمین انجام تعهدات فروشنده  را ضبط نماید

اثبات جعلی بودن مدارك ارسال شده جهت عقد قرارداد توسط فروشنده  ، قـرارداد بـه صـورت یـک طرفـه از      در صورت  - 22 - 2

  .سوي خریدار فسخ و ضمانت انجام تعهدات فروشنده  ضبط می گردد

  :نظارت –23
صالحیت آنان بـه  واجد شرایط را که ) حقیقی وحقوقی(فروشنده موظفند حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد -  23 - 1

  .تایید باالترین مقام خریدار رسیده است، به عنوان نماینده فروشنده به خریدار معرفی نماید
نظارت دراجراي تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارك پیوسـت آن تقبـل نمـود اسـت      مسئوولیت  -  23 - 2

کارها را بر طبـق  قـرارداد و اصـول فنـی و همچنـین برطبـق       بعهده خریدار و یا نماینده وي است و فروشنده موظف است 

اي  مدارك پیوست قـرارداد و اسـتاندارد حرفـه    نماینده او در حدود مشخصات و اسناد و دستورها و تعلیماتی که خریدار و یا
  .دهد اجرا نماید معمول می

  .گیرد ها به طرف قرارداد با تایید ناظرین طرفین صورت می کلیه پرداخت - 23 - 3
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 :اقامتگاه قانونی طرفین  - 24
  :                                                   نشانی خریدار  

  :فکس:                                            شماره تلفن        
  

  :     نشانی فروشنده  
  :فکس:                                           شماره تلفن

هـاي    باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراســالت از طریـق نشـانی    هاي فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می نشانـی: تبصره
در غیـر  . ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نماینـد  48در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت . شود الذکر قانونی تلقی می فوق

هاي مالی و قانونی ناشی از عـدم اعـالم    مسئوولیت باشد و  شده تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمی ها ابالغ این صورت کلیه نامه
  .نشانی جدید به کارفرما به عهده فروشنده است 

کلیه اطالعیه ها و ابالغها می باید با پست سفارشی ارسال گردیده و چنانچه بوسیله نمـابر صـورت گرفتـه باشـد تائیدیـه آن مـی       
  ابالغ ها و اطالعیه ها از زمان تحویل آنها به طرف دیگر موثر خواهد بود. متعاقبا از طریق پست ارسال گرددبایست 

  
  :نسخ قرارداد-25

کـه  وزارت کار و اموراجتماعی و سایر موارد مـورد نیـاز    ،فروشنده، خریدار: صفحه، در سه نسخه جهت7ماده و  25این قرارداد در 
االجـرا   تهیه و تنظیم شده که پس از امضاي طرفین قرارداد کلیه نسخ حکم واحـد را دارد و الزم شود،  همگی داراي اعتبار یکسان می

  .خواهدبود
  

 :مهر و امضاء فروشنده:                                         نماینده امور مالی  : مهر و امضاء خریدار              
           ..................       ..............                     ………………….  

  ...............سمت                                                                                  .....................................................            
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آمیز دستگاه و بنا به تقاضاي کتبی طرف دوم، بیمارستان نمایندگان  اندازي موفقیت پس از نصب و راه :تحویل موقت .1

کنترل نهایی را در مورد انطباق فروشنده آنگاه بیمارستان و . نماید معرفی میتحویلخود را جهت تشکیل کمیسیون 
  رسانند را صادر و به امضاء طرفین میتحویلاهی اقالم با مشخصات فنی و موافقت نامه بعمل آورده و گو

پس از طی دوره گارانتی و رفع نواقص و بنا به تقاضاي کتبی شرکت طرف دوم، بیمارستان نمایندگان  :تحویل قطعی .2
آنگاه در صورت رضایت بیمارستان از عملکرد و رفع . نماید خود را جهت تشکیل کمیسیون تحویل معرفی می

 .رسد می  صادر و به امضاءتحویلنتی گواهی نواقص در دوره گارا
گـر با صحت و دقت  هاي دستگاه تحت آزمایش توسط دستگاه آزمون عبارت است از مقایسه خروجی :کالیبراسیون دستگاه .3

معلوم و قابل ردیابی، در شرایط معین و در تمام محدوده مشخص شده توسط سازنده و تنظیم براي رساندن خروجی 
 .ت تعریف شده مطابق با ضوابط و استانداردهاي تایید شدهها به صحت و دق

عبارت است از تعهد ارائه خدمات، تعویض دستگاه و یا قطعات، جهت رفع نقص، کنترل کیفی و  یا  ارتـقاء دستگاه،  :گارانتی .4
اعم از قیمت دستگاه، قطعات تعویضی، اجرت، هزینه حمل و نقل و ایاب و ذهاب و سایر  بدون اخذ هیچ گونه وجهی

 .ها هزینه
 .عبارت است از مدت زمانی که دستگاه به علت نقص فنی از کار افتاده است :خواب دستگاه .5
رکـرد مطلوب از نظر به منظور کا، طرف دومها و تعهداتی که از سوي  عبارت است از مجموعه فعالیت :خدمات پس از فروش .6

اندازي،  هاي مذکور شامل نصب، راه فعالیتایمنی و عملکرد کاالي تامین شده، در مدت تعهد شده انجام گردد که 
تعمیرات جزئی،  هاي پذیرش، آموزش، نگهداري، تأمین قطعات یدکی، تامین لوازم مصرفی، تعمیرات کلی، انجام تست

 .باشد ها می پیشگیرانه، مستندسازي، ارتقاء و روزآمد کردن دستگاههاي ایمنی، کنترل کیفی، نگهداري  تست
عبارت است از عدم وجود خطرات و تبعات ناشی از استفاده دستگاه براي بیمار، افراد، محیط، وسایل، تجهیزات  :ایمنی .7

 .و سایر وسایل و امکانات پیرامون آن پزشکی
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8.  
 .کار باشد است که دستگاه باید در حال کار یا آماده به درصدي از روزهاي سال :مان برپایی دستگاهز .9


