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 پیوست شماره دو 

 اییخرید تجهیزات شبکه انفورماتیک دانشکده تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبمناقصه عمومی شرایط اختصاصی 

 

 ماده دو ـ موضوع قرارداد 

 مشخصات ماده سه قرارداد. مطابق باتوسط دانشگاه از شرکت   تجهیزات شبکه انفورماتیکعبارت است از خرید  -2-1

 .و ضمانت نمود گارانتی خرید راپس از  دو سالتا اصالت و گارانتی تجهیزات موضوع قرارداد را فروشنده  -2-2

  قطعات مشخصات –ماده سه

 اولویت شماره عنوان تعداد واحد

 دوم Cat6 UTP  - Legrand 1پچ کورد نیم متری  523 عدد

 دوم Cat6 UTP  - Legrand 2متری  یکپچ کورد  22 عدد

 دوم Cat6 UTP  - Legrand 5متری  دوپچ کورد  02 عدد

 دوم Cat6 UTP  - Legrand 0متری  سهپچ کورد  182 عدد

 دوم Cat6 UTP  - Legrand 3متری  پنجپچ کورد  22 عدد

 اول 6 باکس روکار لگراند+ کیستون  22 عدد

 دوم Poe Adaptor 20v 1A 7 12 عدد

 اول 8 سیستم پایا – 122یونیت عمق  02رک ایستاده  1 عدد

 اول 9 پایا سیستم – 62یونیت عمق  28رک ایستاده  2 عدد

 اول 12 پایا سیستم – 62یونیت عمق  22رک ایستاده  1 عدد

 اول 11 کیبل منیجمنت رک مونت 27 عدد

 اول 12 بست کمربندی 12 بسته

 اول SC.LC Legrand SM  15متری  2پچ کورد فیبر نوری  10 عدد

 اول SC.SC Legrand SM 10متری  2پچ کورد فیبر نوری  5 عدد

 اول LC.LC Legrand SM 13متری  2پچ کورد فیبر نوری  3 عدد

 اول Cat6 20Port Legrand 16پچ پنل  16 عدد
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 3 عدد
عدد کریمپ  12پورت داپلکس )ریلی بلبرینگی( به همراه  12پچ پنل فیبر نوری 

 گلند 2عدد کاست و   1حرارتی، 
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 اول

 اول Sc/SM آداپتور فیبر نوری 52 عدد

  Sc/SM پیگتیل فیبر نوری 62 عدد

  SC بلنک آداپتور 52 عدد

 اول 18 پیچ و مهره رک 222 عدد

 اول API 91پورت  8پاور ماژول رک مونت  6 عدد

 اول 02 کور 12یا  SM – 8فیبرنوری کانالی شهید قندی  622 متر

 سوم Cisco 2962x 20 TS-LL 90 3 عدد

 سوم Cisco 2962x 08 TS-L 00 0 عدد

 دوم Cisco 5732x 12S-S 02 1 عدد

 سوم IP Phone GrandStream 02 32 عدد

 دوم Unifi UAP‑AC‑LR 02 12 عدد

 دوم Cisco GLC-LH-SM 02 22 عدد

 دوم Cisco GLC-T 02 2 عدد

 تعهدات فروشنده –ماده شش

دمات سال خ دوو  گارانتی دو سالشامل خریداری شده با مشخصات موضوع قرارداد، قطعات ها و  دستگاهفروشنده متعهد می شود  -6-1

 پس از فروش باشد.

در صورت استنکاف فروشنده از انجام تست دستگاه ها، خریدار به صالحدید خود و به هزینه فروشنده، تست مربوطه را انجام  -6-2

. لذا ارزیابی فروشنده از تست دستگاه ها در صورت استنکاف و از تضمین ها و هرگونه مطالبات شرکت کسر می نماید خواهد داد

 قابل پذیرش نمی باشد. ،فروشنده

چنانچه در مواردی مشخصات موضوع قرارداد، مبهم و نامشخص باشد، فروشنده موظف به رعایت مشخصات فنی استاندارد و  -6-3

 و موظف است تاییدیه کتبی ناظر قرارداد را اخذ نماید. می باشدمورد تأیید خریدار 

 فروشنده بدون تأیید کتبی ناظر قرارداد، مجاز به تغییر مشخصات فنی و همچنین برند تجهیزات مصرفی نمی باشد. -6-4

ع قرارداد مطابق با موضوکلیه لوازم و تجهیزات مصرفی جهت تکمیل و راه اندازی موضوع قرارداد طبق اعالم نظر کتبی خریدار و  -6-5

 می باشد و فروشنده ملزم به رعایت آن می باشد.
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فروشنده یک نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود حداکثر یک هفته پس از انعقاد قرارداد، جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی  -6-6

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

ت به در اسرع وق ،فروشنده متعهد شد در صورت اعالم نیاز خریدار مبنی بر مراجعه حضوری کارشناس یا کارشناسان فروشنده -6-7

 محل انجام موضوع قرارداد مراجعه نمایند. 

و تعهد  ستیو قانون منع مداخله کارکنان دولت ن یقانون اساس 141مذکور در اصل  تیمتعهد شد که مشمول ممنوعفروشنده  -6-8

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

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

 اقدام می شود.

حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً )اعم از حقیقی یا حقوقیِ خصوصی و عمومی و دولتی( فروشنده  -6-9

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

 روز کتباً به خریدار ابالغ گردد.  5باید ظرف مدت فروشنده هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی  -6-11

 خگوست. در مقابل خریدار پاسفروشنده است و  فروشندهکارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده  ضمانت حسن رفتار و اخالق -6-11

 حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.  موظف به رعایت قوانین و مقررات جاری خریدار وفروشنده  -6-12

ی مراقبت نماید تا کلیه مقررات حفاظتمتعهد می گردد که از پرسنل ماهر جهت انجام موضوع قرارداد استفاده نموده و فروشنده  -6-13

ول مسئفروشنده  ،در هر حالو  دانشگاه مراعات شوددر اخالقی و اسالمی  و ایمنی و بهداشتی و همچنین انضباط اداری و اصول

 ساقط اعمال کارکنان خود در مقابل خریدار و اشخاص ثالث بوده و باید خسارات وارده از ناحیه آنان را جبران نماید. این امر

کلیه ت.می باشد نیسفروشنده متخلف و مقصر   کننده مسئولیت های حقوقی و جزائی که قانوناً متوجه کارکنان و کارگران

مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری و تمامی خسارات وارده که به جهت تعدی یا تفریط یا تقصیر و قصور فروشنده در انجام 

برعهده فروشنده است و فروشنده  ،حقیقی و حقوقی خصوصی و عمومی وارد می شودموضوع این قرارداد، به کلیه اشخاص 

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

اشخاص  برایدر صورت بروز هرگونه حادثه ای یا سانحه ای برای پرسنل فروشنده در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن، نیز  -6-14

و خریدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی  خواهد بودفروشنده هده نه های درمانی و خسارات قانونی به عثالث،  کلیه هزی

 ندارد.

این قرارداد اعالم می نماید که از مشخصات موضوع قرارداد و شرایط و ضوابط و چگونگی انجام کار و  با امضایفروشنده  -6-15

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

  نماید.

و  نیاز طرف کیهر  اراتیاخت طهیکه خارج از ح یآتش سوز و زلزله ل،یس لیاجتناب از قب رقابلیصورت بروز حوادث غ در -6-16

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

ریم های اقتصادی تح ضمنا با توجه به انعقاد قرارداد در وضعیت باشند. یم گریکدیخود نسبت به  داتتعه یفایملزم به ا نیطرف

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

 تشخیص احراز و اعمال این بند، با نظر کتبی ناظر قرارداد است.شیوع کرونا مشمول این بند نمی باشد. 
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 تعهدات فروشنده –ماده شش

 سال خدمات پس دوو  گارانتی دو سالشامل  ،مشخصات موضوع قرارداد خریداری شده باقطعات ها و  دستگاهفروشنده متعهد می شود  -6-17

 از 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 -6-18

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

چنانچه در مواردی مشخصات موضوع قرارداد، مبهم و نامشخص باشد، فروشنده موظف به رعایت مشخصات فنی استاندارد و  -6-19

 مورد تأیید خریدار می باشد.

 فروشنده بدون تأیید کتبی ناظر قرارداد، مجاز به تغییر مشخصات فنی و همچنین برند تجهیزات مصرفی نمی باشد. -6-21

یه لوازم و تجهیزات مصرفی جهت تکمیل و راه اندازی موضوع قرارداد طبق اعالم نظر کتبی خریدار و مطابق با موضوع قرارداد کل -6-21

 می باشد و فروشنده ملزم به رعایت آن می باشد.

ایجاد  یی وفروشنده یک نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود حداکثر یک هفته پس از انعقاد قرارداد، جهت پاسخگو -6-22

 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  -6-23

 محل انجام موضوع قرارداد مراجعه نمایند. 

و تعهد  ستیو قانون منع مداخله کارکنان دولت ن یقانون اساس 141مذکور در اصل  تیه مشمول ممنوعمتعهد شد کفروشنده  -6-24

 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(  -6-25

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

 روز کتباً به خریدار ابالغ گردد.  5باید ظرف مدت فروشنده ی هرگونه تغییر در وضعیت حقوق -6-26

 خگوست. در مقابل خریدار پاسفروشنده است و  فروشندهضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده  -6-27

 حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.  موظف به رعایت قوانین و مقررات جاری خریدار وفروشنده  -6-28

متعهد می گردد که از پرسنل ماهر جهت انجام موضوع قرارداد استفاده نموده و مراقبت نماید تا نماینده وی کلیه فروشنده  -6-29

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

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

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

ور رده که به جهت تعدی یا تفریط یا تقصیر و قصکلیه مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری و تمامی خسارات واباشد نیست.

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

 است و فروشنده موظف است کلیه خسارات وارده را جبران نماید و خریدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.
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ت بروز هرگونه حادثه ای یا سانحه ای برای پرسنل فروشنده در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن، نیز برای اشخاص در صور -6-31

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

و ضوابط و چگونگی انجام کار و این قرارداد اعالم می نماید که از مشخصات موضوع قرارداد و شرایط  با امضایفروشنده  -6-31

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 -6-32

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 ضمنا با توجه به انعقاد قرارداد در وضعیت 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  وارز  و نوسانات بازارسیاسی 

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

 


