
 پیوست شماره دو 

 دانشگاه عالمه طباطباییو لپ تاپ  تجهیزات کامپیوتری خریدمناقصه عمومی شرایط اختصاصی 

 

 موضوع قرارداد

 مشخصات ماده سه قرارداد. عبارت است از خرید سی و هفت دستگاه کامپیوتر و دو دستگاه لپ تاپ مطابق با -2-1

سال خدمات پس از فروش  دوو تا مدت  نمایدمی گارانتی را قرارداد موضوع تمحصوال ،قرارداد انعقادپس از  دو سالتا فروشنده  -2-2

 را ضمانت می نماید.

 مشخصات قطعات کامپیوتری –ماده سه

1لیست  2لیست 3لیست  4لیست   قطعه 
Asus H013 plus ASUS H013 M-C2 ASUS H013 M-C2 ASUS PRIME Z073-A Main Board 

 Intel Core i7 -7733 Intel Core i5 - 0033 Intel Core i5 - 0033 Intel Core i7-0733K CPU 

crucial 0GB * 0 Crucial 0GB/D002033 Crucial 0GB/D002033 Kingston Hyperx Predator RGB 0233 0GB * 2 RAM 

Asus 0303/ 8GB Asus 1303 / 2GB Asus 1303 / 2GB Asus Cerberus GTX1353Ti-A/0GB VGA 

Green 853w Green 033W Green 033W Green GP053B-OCPT Power 

SSD533 GB adata+0 Tb wd SSD 123G WD SSD 123G WD Kingston SA033M0 123 GB + WD 1T Green H.D.D 

Asus Asus Asus Asus VDV-writer 
Green evo Green HIWA  Green HIWA Green Z2 Plus Hero Case 

Asus ProArt PA008Q Monitor 00 Inch LED Samelectronic  22 LED Samelectronic  22 LG 23MK033H-A Monitor 

 تعداد 7 20 1 1

  LED Samelectronic  22دو دستگاه مانیتور  

 Adataترابایت  2دو دستگاه هارد اکسترنال 

   HP lasejet032یک دستگاه پرینتر 

 Lide232- canonیک دستگاه اسکنر 

  tesco2303پنج دستگاه اسپیکر 

 boya by-m1میکروفن یقه ای سه دستگاه 

   xp555سه دستگاه وب کم 

 مشخصات  مدل لپ تاپ

ASUS ViviBook R521JB 

CPU: Core i0-13113U 

RAM: 0GB 

H.D.D: 1TB 

VGA: MX113 2GB 

 دو دستگاه

 

  



 تعهدات فروشنده –ماده شش

سال خدمات پس از  دوو  گارانتی دو سالشامل  ،خریداری شده با مشخصات موضوع قراردادقطعات ها و  دستگاهفروشنده متعهد می شود  -0-1

 فروش باشد.

داد. لذا اهد خوو به هزینه فروشنده، تست مربوطه را انجام ، خریدار به صالحدید خود در صورت استنکاف فروشنده از انجام تست دستگاه ها -0-2

 ها در صورت استنکاف فروشنده قابل پذیرش نمی باشد.ارزیابی فروشنده از تست دستگاه 

چنانچه در مواردی مشخصات موضوع قرارداد، مبهم و نامشخص باشد، فروشنده موظف به رعایت مشخصات فنی استاندارد و  -0-0

 مورد تأیید خریدار می باشد.

 تجهیزات مصرفی نمی باشد.فروشنده بدون تأیید کتبی ناظر قرارداد، مجاز به تغییر مشخصات فنی و همچنین برند  -0-0

کلیه لوازم و تجهیزات مصرفی جهت تکمیل و راه اندازی موضوع قرارداد طبق اعالم نظر کتبی خریدار و مطابق با موضوع قرارداد  -0-5

 می باشد و فروشنده ملزم به رعایت آن می باشد.

انعقاد قرارداد، جهت پاسخگویی و ایجاد فروشنده یک نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود حداکثر یک هفته پس از  -0-0

 هماهنگی های الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به خریدار معرفی می نماید. 

فروشنده متعهد شد در صورت اعالم نیاز خریدار مبنی بر مراجعه حضوری کارشناس یا کارشناسان فروشنده در اسرع وقت به  -0-7

 مایند. محل انجام موضوع قرارداد مراجعه ن

و تعهد  ستیو قانون منع مداخله کارکنان دولت ن یقانون اساس 101مذکور در اصل  تیمتعهد شد که مشمول ممنوعفروشنده  -0-0

 نفعیو ذ میقرارداد سه نیعنوان اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در موضوع ا چیمدت قرارداد به ه انیکه تا پا دینمایم

انونی و مطابق موازین ق باشد یم خریدارو اشخاص ثالث بر عهده  خریداربه  واردهخسارات  هینکند. در صورت تخلف، جبران کل

 اقدام می شود.

فروشنده حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً )اعم از حقیقی یا حقوقیِ خصوصی و عمومی و دولتی(  -0-9

  کالت، نمایندگی و... ندارد.یا به نحو شراکت، و

 روز کتباً به خریدار ابالغ گردد.  5باید ظرف مدت فروشنده هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی  -0-13

 خگوست. در مقابل خریدار پاسفروشنده است و  فروشندهضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده  -0-11

 حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.  مقررات جاری خریدار وموظف به رعایت قوانین و فروشنده  -0-12

متعهد می گردد که از پرسنل ماهر جهت انجام موضوع قرارداد استفاده نموده و مراقبت نماید تا نماینده وی کلیه فروشنده  -0-10

ر هر دمراعات نمایند و  دانشگاهمقررات حفاظتی و ایمنی و بهداشتی و همچنین انضباط اداری و اصول اخالقی و اسالمی را در 

مسئول اعمال کارکنان خود در مقابل خریدار و اشخاص ثالث بوده و باید خسارات وارده از ناحیه آنان را جبران فروشنده حال 

می روشنده فنماید. این امر ساقط کننده مسئولیت های حقوقی و جزائی که قانوناً متوجه کارکنان و کارگران متخلف و مقصر 

کلیه مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری و تمامی خسارات وارده که به جهت تعدی یا تفریط یا تقصیر و قصور .باشد نیست

فروشنده در انجام موضوع این قرارداد، به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و عمومی وارد می شود برعهده فروشنده 

 اید و خریدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.است و فروشنده موظف است کلیه خسارات وارده را جبران نم



در صورت بروز هرگونه حادثه ای یا سانحه ای برای پرسنل فروشنده در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن، نیز برای اشخاص  -0-10

 خواهد بود. فروشنده هده نه های درمانی و خسارات قانونی به عثالث،  کلیه هزی

رداد اعالم می نماید که از مشخصات موضوع قرارداد و شرایط و ضوابط و چگونگی انجام کار و این قرا با امضایفروشنده  -0-15

جزئیات تعهداتی که به عهده گرفته اطالع کامل دارد و هیچ نکته ای باقی نمانده که بعداً بتواند در مورد آن استناد به جهل خود 

 نماید. 

و  نیاز طرف کیهر  اراتیاخت طهیکه خارج از ح یآتش سوز و زلزله ل،یس لیاجتناب از قب رقابلیصورت بروز حوادث غ در -0-10

محسوب نشده و پس از رفع  فورس ماژور،  نیطرف یتعهدات از سو یباشد، مدت فوق به منزله عدم اجرا ینیب شیقابل پ ریغ

یم های اقتصادی و تحر در وضعیتضمنا با توجه به انعقاد قرارداد  باشند. یم گریکدیخود نسبت به  داتتعه یفایملزم به ا نیطرف

به آنها، تحریم های مزبور و نوسانات بازار ارز و شیوع  فروشندههمه گیری ویروس کرونا و اشراف  وو نوسانات بازار ارز سیاسی 

 تشخیص احراز و اعمال این بند، با نظر کتبی ناظر قرارداد است.کرونا مشمول این بند نمی باشد. 

 


