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 LEDخرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه نمایشگر صنعتی فرم شرایط شرکت در مناقصه 

 مشخصات مناقصه گزار: (1

 شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران  نام: 

  -523شامار    -تقااع  شاهير اواسااني    -خياباان ااساراران    -تهراننشانی )محل برگزاری و انجام موضوع مناقصه( 

 .برج آسمانساختمان 

 021-23844537-23843676ماره تماس: ش

 عمومينوع مناقصه:  (2

(  اقا   ر آ ر   OUTDOORو  INDOORتهيه، نصا    را  انارا ي     سات ا  نمايشا ر یا) تي       موضوع مناقصه:  (3

 م)اقصه گزار مطابق نقشه ها   مشخصات ف)ي به شرح ايوست شامل:

ر محل ساان برگزاري همايش ها با مشخصاات    Indoorتهيه، نص    را  انرا ي يکرست ا  نمايش ر ی) تي  -3-1

 ايوست ب. 1ف)ي   توضيحات م)ررج  ر جر ل شمار  

 ر محال ج)ا   ر  ي شاركت كشاتيراني      Outdoorتهيه، نص    را  انرا ي يکرست ا  نمايشا ر یا) تي    -3-2

 ايوست ب. 2 باالي رمپ( با مشخصات ف)ي   توضيحات م)ررج  ر جر ل شمار  

 راتيو مور  نيا  براي محل نص  نمايش ر.عمليات ساختماني    كو -3-3

تهيه   نص  تابلو برق با  رنظر گرفتن خر جي هاي تغذيه  م)اس  با تجهيازات    سات ا  هاا   ايز السايون      -3-4

 آنها.

نقشه هاي ف)ي   اجرائي، ايست  ر  ي   خر جي ها، كتابچه يا ه)ر باو  را  انارا ي   بهار  بار اري،      تهيه -3-5

 .ت مير   ن هراري   ... 

 اسناد و مدارک مناقصه: (4

 ايش)ويس قرار ا  ايوست ااف: -4-1

 ايوست ب: مشخصات ف)ي مور  نظر كارفرما -4-2

 فرم ارائه قيمت ايش)ها ي ايوست ج -4-3

 زمانبندی انجام پروژه: (5

شركتهاي ايش)ها   ه)ر  مي بايست برنامه  مانب)ري ار ژ  را مت)اس  ف اايتها    رچهارچوب  مان هاي مشخص شار   ر  

 تهيه   ارائه نماي)ر.جر ل ذيل 

ف
دی

 ر

 شرح

اول ماه   

 

دوم ماه  

 

 ماه سوم

 

اول نیمه دوم نیمه  اول نیمه  دوم نیمه  اول نیمه  دوم نیمه   

 تامین تجهیزات 1
 

   
   

 عملیات اجرائی 2
 

   
   

          تست و تحویل نهائی 3
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 زمانبندی انجام فرآیند مناقصه: (6

ر     تا ااياان   10هلت  ماني تحويل ااكات ا  تاريخ انتشار آگهي به مرت حراكثر ممهلت دریافت پاکات :  -6-1

 مي باشر. 06/09/1401 قت ا اري ر   يکش)به مورخ 

ماي باشار. باريهي اسات  ر      08/09/1401یبح ر   سه ش)به مورخ  10:00ساعت   رتاریخ بازگشائی پاکات :   -6-2

 یورت كتبي اعالم خواهر شر.یورت به ت ويق افتا ن  مان با گشايي ااكات مرات  به 

ايش)ها  ها باير  ر سه ااكت  ر بسته، مهر   موم شر    به شرح  ير تکميال   باه  بيار خاناه     نحوه ارائه پیشنهاد:  (7

 محرمانه حراست  اق   ر آ ر   ست ا  م)اقصه گزار تحويل گر  :  

 پاکت الف: تضمین شرکت در مناقصه  -7-1
غير قابل فسخ   ع)راامطاابه ا  بانک هاي مور  تائير كارفرماا ياا ایال رساير      ضمانت نامه بانکي بي قير   شرط،

 يااک ميليااار ( ريااال بااه حساااب شاامار    000/000/000/1 اريااز ساا ر   جهاات شااركت  ر م)اقصااه بااه مبلاا   

باناک تجاارت شا به بارج آسامان باه ناام         IR 330180000000000221188888  شمار  شبا  221188888

 سالمي ايران.كشتيراني جمهوري ا

عو ت س ر   يا ضمانت نامه شركت  ر م)اقصه نفرات ا ل     م اس ا  ان قا  قرار ا  باا برنار  م)اقصاه   سااير      :1تبصره

 ايش)ها   ه)رگان اس ا  اعالم نتايج با گشائي ااكات   انجام مراحل ا اري مي باشر.

ست كتبي   اعالم شمار  حساب   شبا شركت ايش)ها  عو ت س ر   يا ضمانت نامه شركت  ر م)اقصه با  ر خوا :2تبصره

  ه)ر  امکان اذير مي باشر.

 پاکت ب: سوابق کاری و ثبتی شرکت   -7-2

ارايه سابقه كاري   ر اوح فشر  ( مرتبط با موضوع م)اقصه با ذكر آ ر  كامل   مشخصات اار ژ  هاا      7-2-1

 تلفن كارفرما.

 مضاي مجا   ر  مان با گشايي.آگهي آخرين تغييرات ر  نامه رسمي  ارنرگان ا 7-2-2

 م رفي یاح /یاحبان امضاي مجا    شکل امضاي آنها  ر كا ر  ير. 7-2-3
 

 

 

 

 

 

 

 تصوير اساس)امه شركت. 7-2-4

 تصوير گواهي)امه ثبت نام مؤ يان. 7-2-5

 تصويراس)ا  مربوط به ش)اسه ملي شركت. 7-2-6

 

 

 2محل امضاء  1محل امضاء 
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 پیشنهاد قیمتپاکت ج:  -7-3
زات   خرمات بخشهاي مختلف اار ژ  كاه  ر اسا)ا  تهياه شار  اسات.       ارايه ايش)ها  قيمت مطابق ايست تجهي -7-3-1

 % ماايات بر ار ش افز   (.9 بصورت ناخااص   بر ن 

بايار  اراي مهار   امضااي مجاا       3   2،  1تمام یفحات اس)ا  م)اقصه شامل: فرم حاضار   ايوساتهاي شامار      -7-3-2

 ايش)ها   ه)ر  باشر.

م)اقصه عال   بار تجهيازات   خارمات م)اررج  ر جارا ل ايوسات ج، باه         چ)انچه جهت انجام موضوع: 3تبصره

تجهيزات   خرمات  ي ري مور  نيا  مي باشر؛ ايش)ها   ه)رگان مي بايست نوع تجهيزات   خرمات احتماااي    

 هزي)ه هاي مربوعه را  ر جر ل مجزا ارائه نماي)ر.

 سایر موارد : (8

محل اجراي ار ژ  با  ر  ست  اشتن م رفي نامه كتباي  ر  ماان اعالماي     م)اقصه گر يا نماي)ر   ي موظف به با  ير  -8-1

 مي باشر.

م)اقصه گران چ)انچه نيا ي به اعالعات تکميلي يا هرگونه مست)ر   توضيحي  اشاته باشا)ر، مراتا  را كتباا   ر  ماان       -8-2

ر    به  ست ا  م)اقصه گزار اعالم مي)ماي)ر. كارفرما اس ا  بررسي نسبت باه ااساخ    10م ين   قبل ا  اتمام مهلت 

 ال م   يا ابالغ ااحاقيه اقرام خواهر نمو  .

 ه گر موظف است كليه مقررات   ضوابط   شئونات ا اري جاري م)اقصه گزار را رعايت نماير.م)اقص -8-3

كليه مسئوايت هاي مربوط به تامين هزي)ه غذاي ارس)ل ، بيمه، اياب   ذهاب،  سايل ايم)ي مور  نيا  كارك)اان   نياز    -8-4

 رعايت ایول ايم)ي / حفاظتي نير هاي انساني برعهر  برنر  م)اقصه ميباشر.

هاي ممکن  ر محل نص  را بررساي   باا    حل ها   را  برنر  م)اقصه موظف است  ر انجام خرمات موضوع قرار ا ، گزي)ه -8-5

  ر نظر گرفتن اب ا  كمي   كيفي، م)اسبترين ر ش را به كارفرما ايش)ها  نماير.

 تجهيازات  بار  م)طباق  شرايط باموفق  حراقل  ر سه ار ژ (  هاي ار ژ  انجام   ف)ي كاري م)اقصه گران موظف)ر سابقه -8-6

 م)اقصه را ارائه   امکان با  ير ا  ار ژ  ها را فراهم نماي)ر.  رخواست مور 

برنر  م)اقصه ملزم به رعايت قانون حراكثري استفا   ا  توان ف)ي، مه)رسي   قانون حراكثر استفا   ا  توان تواياري     -8-7

 ت مشابه مي باشر.خرماتي كشور   حمايت ا  كاالي ايراني   ساير مقررا

ايش)ها   ه)رگان باير كليه آيتم هاي مور  نيا  بر اسا  مشخصات ف)ي، تهياه نقشاه هاا   كتابچاه هااي آمو شاي          -8-8

 استانرار هاي مربوط به موضوع قرار ا  را  ر ايش)ها  قيمت خو  احاظ نماي)ر.  

مور  نيا  را براي افارا  مشاخص شار  ا      برنر  م)اقصه موظف است  ر عول  مان را  انرا ي ار ژ    ر  هاي آمو شي -8-9

 سوي كارفرما، برگزار نمو     كتابچه هاي كاربري ال م را ارائه نماير.

برنر  م)اقصه موظف است اس ا  اتمام ار ژ  تمامي تجهيزات موضوع قرار ا  را مطاابق ماوار  اشااري باه كارفرماا       -8-10

 ر  كارفرما برسانر.تحويل نمو     یحت   كيفيت انجام آن را به تائير نماي)

خرمات اس  برنر  م)اقصه بايستي تضامين مرتبط  ر خصوص اشتيباني ا  برنرهاي اعالم شر   ر حو   تامين كاال، -8-11

ت مير   سر يس ماهيانه   ریورت اعالم كارفرما( را ارائه  هر. همچ)ين كليه خرمات موضاوع قارار ا  را    ا  فر ش،

 ا   مان تحويل نهايي ار ژ  نماير. ات اس ا  فر شسال خرم 10ما  گارانتي    24به مرت 
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 اشتن ر  مه مرتبط، قرار ا هاي خرير، اجرا   ت مير   ن هراري ا  ا اويت هااي ایالي  ر تاييار یاالحيت      :4تبصره 

شركت ها مي باشر  ر اين خصوص نيز ال م است تمامي اسا)ا  مارتبط  ر بخاش مارار   رخواساتي اراياه       

 گر  .

مربوط باه تجهيازات اازاماي     (Certificate Of Origin)شركت سا نر   ایاات   م تبر هاي تأييريه ائهار :5تبصره 

 است.  

 ر یورتيکه برنر  م)اقصه به يک يا كليه ت هرات خو  عمل ن)ماير يا موج  ضرر    يان گر   كارفرما حق خواهار   -8-12

غ رسامي مبلا  خساارت  ار   را ا  محال سا ر         اشت بر ن اقامۀ  ايل   بر ن تشريفات ا اري   قضايي   يا ابال

 ايش)ها   ه)ر  به نف  خو  ضبط نماير. ضبط س ر   مذكور مان  مطاابه خسارت ما ا  نخواهر بو .

 ميباشر.برنر  م)اقصه به عهر   بجز ماايات بر ار ش افز   ( كليه كسور قانوني اعم ا  بيمه   ماايات  -8-13

مهر   امضاء بو  ، اس ا  اتمام  مان مقرر   يا مغاير با موار  ماذكور  ر فارم    به ايش)ها هايي كه مخر ش   يا فاقر -8-14

 شركت  ر م)اقصه حاضر   نيز بر ن س ر    ريافت شو ، ترتي  اثر  ا   نمي شو .

نفرات ا ل     م  ر م)اقصه هرگا  حاضر به ان قا  قرار ا  نشونر   يا است)کاف  ر نر سا ر   آناان باه نفا  شاركت       -8-15

 ني جمهوري اسالمي ايران ضبط خواهر شر.كشتيرا

 مختار است. هاايش)ها يک يا كليه   ر ر  يا قبول كارفرما -8-16

 تمام یفحات اس)ا    مرار  م)اقصه باير  اراي مهر   امضاي یاحبان مجا  ايش)ها   ه)ر  باشر. -8-17

اتر حقوقي   مااي كارفرما  جاو   امکان تغيير  ر برخي ا  مفا  ايش)ويس قرار ا   ايوست شمار  يک( ا  سوي  ف: 6تبصره

  ار .

اجرايي شرن اين قرار ا  م)وط به احرا  یالحيت برنر  م)اقصه ا  سوي  فتر مركزي حراست  سات ا  م)اقصاه    :7تبصره 

 گزار مي باشر.
 

 "موافقت نامه"

....... به ع)وان ماريرعامل/رئيس ياا عضاو هيئات مارير       اي)جان / اي)جانبان ....................................................................

ي شركت ....................................................................ضمن مطاا ه   قبول شرايط اختصایي م)اقصه بار اساا  ب)ارها   

تيراني فوق، متقاضي شركت  ر م)اقصاه عماومي تهياه، نصا    را  انارا ي نمايشا رهاي یا) تي شاركت كشا         

جمهوري اسالمي ايران مي باشم   با اعالع كامل ا  مفا  م)ررج  ر شرايط م)اقصه حاضر به شاركت  ر م)اقصاه   

 هستم.

 نام و نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضاء مجاز

 مهر و امضاء

 تاریخ
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 )پیوست الف(

 LED خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه نمایشگر صنعتیقرارداد پیشنویس 

 

 ( طرفین قرارداد:1ماده

 411111668694، کد اقتصادی  11670جمهوری اسالمی ایران به شماره ثبت  کشتیرانیشرکت این قرارداد فیمابین 

به نمایندگی آقای علی مسیبی بهروز بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدد مهددی    10861629011و شناسه ملی 

.................... بده  و شدرکت ........ نادری نور عینی بعنوان عضو هیئت مدیره که منبعد کارفرما نامیده می شود از یك طرف 

و کد کارگداهی بیمده    ......................................کد اقتصادی  ...................................... ،شماره ثبت ........................ ، شناسه ملی 

رزند .................. با کد ملی .............................. بعندوان مددیرعامک کده از    ...................................... به نمایندگی ....................... ف

منبعد  پیمانکار  نامیده می شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک ایدن قدرارداد درش شدده    

 است، منعقد می گردد.
 

 ( موضوع قرارداد:2ماده 

خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه نمایشگر صنعتی به همراه عملیات ساختمانی و دکوراتیو به شرح زیر و مطابق  عبارت است از

 .16مشخصات فنی تعیین شده به پیوست اسناد واقع در آدرس مندرش در ماده 

 جهت نصب در ضلع غربی درب ورودی اصلی.)باالی رمپ معلولین( LED OUTDOORیکدستگاه نمایشگر  .1

 جهت نصب در محک سالن برگزاری همایشها.  LED INDOORنمایشگر دستگاه یک .2

 عملیات ساختمانی و دکوراتیو مورد نیاز برای محک نصب نمایشگرها. .3

 تهیه و نصب تابلو برق با درنظر گرفتن خروجی های تغذیه  مناسب با تجهیزات و دستگاه ها و ایزوالسیون آنها. .4

ست ورودی و خروجی ها، کتابچه یا هند بوک راه اندازی و بهره برداری، تعمیر و نقشه های فنی و اجرائی، لی تهیه .5

 نگهداری و ... .

 اخذ مجوزهای الزم از سازمان شهرداری تهران.  .6

 ( مدت قرارداد:3ماده 

 روز کاری می باشد. 90مدت قرارداد از تاریخ ابالغ قرارداد به مدت 

  از  10و بیمه نامه های مقرر در بند  8ارائه و تسلیم ضمانت نامه های مندرش در ماده الزم االجرا شدن این قرارداد منوط به

 می باشد. 10ماده 

 مدت زمان اخذ تأییدیه از سازمان شهرداری تهران در مدت زمان تعهدات پیمانکار نمی باشد. :1تبصره
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 (مبلغ قرارداد:4ماده 

 برآورد اولیه قیمت موضوع قرارداد شامک: -4-1

 . ....................................................................( ریالتجهیزات به مبلغ  .................................... )خرید  4-1-1

 .......................................................( ریالخرید خدمات به مبلغ  .................................. ) 4-1-2

 

 7و  6، 5اً به مبلغ .................................. )................................. ..( ریال بصورت ناخالص مدی باشدد کده مطدابق مدواد      و جمع

و شددماره شددبا  ................................حسدداب شددماره قددرارداد پددس از درخواسددت کتبددی پیمانکددار و تصددویب کارفرمددا بدده 

شدعبه .................... کدد .................... در وجده شدرکت ................................. پرداخدت       بانك ...............نزد  .................................

 میگردد.

و  در صورت تغییر در شرح تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد و تغییراتی که از سوی کارفرمدا درخواسدت گدردد، مددت     -4-2

مبلغ متعلقه طی گزارشی از سوی پیمانکار به کارفرما اعالم می شود. کارفرما پس از بررسدی گدزارد در مدورد مددت و     

 مبلغ انجام تغییرات ، با پیمانکار مذاکره و توافق مینماید. پس از توافق، کارفرما تغییرات را ابالغ می نماید.

 ( نحوه پرداخت: 5ماده 

کک مبلغ قرارداد، بعنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی معادل مبلغ پیش % از 50پرداخت اول  -5-1

 پرداخت ارائه گردد که تضمین مذکور با تحویک تجهیزات مستهلك شده و پس از تحویک کامک تجهیزات آزاد میگردد.

شرفت عملیات اجرائی پروژه با تائید نماینده کارفرمدا بده   % از کک مبلغ قرارداد، پس از پی20پرداختهای دوم و سوم هریك معادل  -5-2

 پیمانکار پرداخت خواهد شد.

% از مبلغ کک قرارداد، پس از انجام ، تست و تحویک کامک پروژه که پس از تائید نماینده کارفرما به پیمانکار پرداخت 10پرداخت  -5-3

 خواهد شد.

قرارداد اعمال نگردیده که در صورت ارائه مدارک مربوطه در هر مرحله از پرداخدت  مالیات بر ارزد افزوده در مبلغ این : 2تبصره

محاسبه و پس از تائید صورتحساب به پیمانکار پرداخت می گردد.

 

 ( کسورات قانونی :6ماده 

نگهدداری مدی گدردد.    % کسر و به عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما 5قانون تأمین اجتماعی از هر پرداخت به پیمانکار  38وفق ماده 

بدیهی است مبلغ مزبور و همچنین آخرین مبلغ صورتحساب نگهداری شده پس از ارائه مفاصاحسداب بیمده بده پیمانکدار مسدترد      

خواهد شد. چنانچه پیمانکار یك سال پس از انقضاء قرارداد از ارائه مفاصاحساب مربوطه خودداری نماید مبدالغ کسدر شدده رًسداً     

 اب سازمان تأمین اجتماعی واریز خواهد شد.توسط کارفرما به حس
 

 ( تضمین حسن انجام کار: 7ماده 

% به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می گردد. مبلغ سپرده پس از تأیید حسن انجام کار و تحویدک  5از هر پرداخت به پیمانکار 

 ردد.قطعی، با درخواست کتبی پیمانکار و تائید توسط نماینده کارفرما مسترد می گ
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 ( تضمین انجام تعهدات 8ماده 

% مبلدغ کدک   10ضمانت نامده معتبدر بدانکی معدادل     پیمانکار بابت تضمین انجام تعهدات این قرارداد، در ابتدای قرارداد یك فقره 

 آزاد میگردد.را تهیه و به کارفرما ارائه خواهد داد.  ضمانتنامه مذکور پس از انجام تمامی تعهدات و پایان دوره گارانتی قرارداد 
 

 ( مدت زمان تضمین )گارانتی( و خدمات پس از فروش: 9ماده 

)ده( سال خدمات پس از فرود از زمان تحویدک نهدایی    10)بیست و چهار( ماه گارانتی و  24کلیه خدمات موضوع قرارداد شامک 

 تنظیم گردیده خواهد بود. 5ماده  2مربوطه که مطابق تبصره پروژه و صورتجلسه 

ماه می باشد و طی صورتجلسه ای که به امضا نمایندگان طرفین خواهدد   2برنامه و یا  10تحویک کامک پروژه پس از گذشت  :3تبصره

 رسید صورت می گیرد.
 

 (تعهدات پیمانكار: 10ماده 

 نماید.پیمانکار در ابتدای قرارداد یك نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود کتبا به کارفرما معرفی می  -10-1

 پیمانکار مکلف به رعایت مقررات اداری حاکم بر محک کار کارفرما می باشد. -10-2

 پیمانکار متعهد می گردد کلیه وظایف و خدمات موضوع قرارداد را به نحو احسن انجام دهد. -10-3

خدود را  پیمانکار تحت هیچ عنوان حتی در زمان بروز اختالف حق تعلیق در انجام موضوع قرارداد و عدم اجرای تعهدات  -10-4

 ندارد.

 پیمانکار حق انتقال یا واگذاری تمام و یا بخشی از تعهدات خود را به غیر نخواهد داشت. -10-5

پیمانکار متعهد می گردد نیروی انسانی مجرب دارای تخصص و تجربه کدافی در زمینده موضدوع قدرارداد و مدورد تأییدد        -10-6

 مات موضوع قرارداد را در اختیار داشته باشد.کارفرما به کار گمارد و امکانات و تجهیزات الزم برای انجام خد

پیمانکار و نیروی انسانی مکلف به رعایت کلیه نکات ایمنی و فنی در انجام کلیده امدور مدرتبط بدا قدرار داد مدی باشدند.         -10-7

بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق و بروز هر گونه خسارت پاسخگویی به مراجع قضایی و ذیصدالح بده عهدده    

 ار می باشد.پیمانک

تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، ابزارآالت و دستگاه های الزم جهت انجام موضوع قرارداد بعهده پیمانکار تهیه کلیه  -10-8

 است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در تأمین آنها ندارد.

وص نحدوه اپراتدوری و   پیمانکار متعهد می گردد پس از اتمام عملیات و نصب نمایشگرها کلیده آموزشدهای الزم در خصد    -10-9

 راهبری دستگاه های موضوع قرارداد را کارفرما آموزد دهد.

پیمانکار متعهد میشود کلیه پرسنک شاغک درکارگاه را در مدت زمان اجرای قرارداد، بیمه مسئولیت مدنی و بیمده تمدام    -10-10

 ارفرما ارائه نماید.خطر با کلوز های مورد تأیید کارفرما نموده و تصاویر بیمه نامه های مذکور را به ک

در صورتی که پیمانکار موجب هر گونه ضرر و زیان جانی یا مالی به کارفرما گردد کارفرما حق خواهد داشت بدون اقامده   -10-11

دلیک و بدون تشریفات اداری و قضایی و یا ابالغ رسمی مبلغ خسارت وارده را از محک سپرده به نفع خدود ضدبط نمایدد.    
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لبه خسارت مازاد بر آن نخواهد بود و کارفرما حق هرگونه شکایت را برای خود محفوظ می ضبط سپرده مذکور مانع مطا

 دارد.

پیمانکار متعهد است کلیه قوانین، مقررات و دستورالعملهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی وزارت تعاون، کدار و   -10-12

یروهای انسانی خود رعایت نماید . بدیهی است هدر  رفاه اجتماعی و همچنین سازمان تامین اجتماعی را در به کارگیری ن

گونه تخلف از قوانین و مقررات یاد شده متوجه پیمانکار بوده و کارفرما مسئولیتی در قبدال نیروهدای پیمانکدار نخواهدد     

 داشت.

ارکندان  پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی، بیمه و مالیات متعلقه، تهیه لبداس کدار، ایداب و ذهداب و تدامین غدذای ک       -10-13

 پیمانکار به عهده ایشان بوده و تعهدی در این خصوص متوجه کارفرما نخواهد بود.

پیمانکار متعهد می گردد تمام اطالعات و مدارک ارائه شده توسط کارفرمدا را محرمانده تلقدی نمدوده و از افشداء آن بده        -10-14

ر گونه تخلف پیمانکار، کارفرمدا حدق   شخص یا اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی خودداری نماید. در صورت وقوع ه

 فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به میزان مورد ادعای خود را خواهد داشت.

 پیمانکار موظف است در اجرای مفاد قرارداد نظرات، پیشنهادها و دستور کارهای کارفرما را رعایت نماید. -10-15

مطلوب و در مدت زمان تعیین شده عمک ننماید، بده   درصورتیکه پیمانکار به تعهدات خود مطابق مفاد قرارداد، با کیفیت -10-16

 ازای هر روز تأخیر جریمه ای معادل یك درصد مبلغ کک قرارداد به پیمانکار تعلق میگیرد.

اقدام نمایدد   3پیمانکار متعهد می گردد نسبت به تهیه و تحویک نمایشگرهای موضوع قرارداد با مدت زمان مقرر در ماده  -10-17

کار در زمان مقرر، به ازای هر روز تأخیر جریمده ای معدادل یدك درصدد مبلدغ کدک قدرارداد از        و در صورت عدم تحویک 

 پیمانکار کسر می گردد.

بعهدده پیمانکدار و بده     OUTDOORجهت نصب نمایشدگر  یا سایر ادارات ذیربط اخذ مجوز از سازمان شهرداری تهران  -10-18

 هزینه کارفرما می باشد. 

 

 ( : تعهدات کارفرما:11ماده 

بده   7و  6، 5فرما متعهد می گردد در قبال انجام تعهدات موضوع این قرارداد، مبلغ مربوطده را وفدق مداده هدای     کار -11-1

 حساب معرفی شده از سوی پیمانکار پرداخت نماید.

 % افزایش یا کاهش دهد.25کارفرما می تواند با اطالع قبلی مقدار کار و مبلغ قرارداد را به میزان  -11-2

 درصد مالیات بر ارزد افزوده به عهده کارفرما می باشد.9رسمی پرداخت مبلغ  در صورت ارائه فاکتور -11-3

و  OUTDOORنمایشدگر  حسب مورد انجام مکاتبات الزم با سازمانها و یا ادارات ذیربط جهدت اخدذ مجدوز نصدب      -11-4

 عهده کارفرما می باشد. بهپرداخت هزینه های مربوطه در قبال ارائه صورتحساب، 

 د و رابطه استخدامی با عوامک پیمانکار ندارد.کارفرما هیچگونه تعه -11-5

مدیریت پشتیبانی و رفاه به عنوان نماینده کارفرما دراین قرارداد بوده و پیمانکار موظف است ضمن انجام هماهنگی  -11-6

 های الزم تمام تائیدیه های مربوطه را از مدیریت پشتیبانی و رفاه اخذ نماید.
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نعت به مکان پروژه را در طول مددت قدرارداد و در سداعات اداری بده منظدور      کارفرما باید امکان دسترسی بدون مما -11-7

 انجام خدمات موضوع قرارداد، برای پیمانکار فراهم کند.

 

 ( تحویل کار: 12ماده 

پیمانکار موظف است قبک از انجام کار، بررسی های الزم در خصوص نحوه و چگونگی نصب سازه نمایشگرها مطابق ماده 

انجام داده و پس از اتمام عملیات نصب سازه و راه اندازی نمایشگر ها و در پایان قرارداد به صورت صحیح و قرارداد را  2

 بدون عیب طی صورتجلسه ای به کارفرما تحویک دهد.

بدیهی است پس از اتمام مدت قرارداد و وجود هرگونه عیب و نقص در سازه، سخت افزار و نرم افزار نمایشگرها، پیمانکار 

روز نسبت به رفع ایراد اقدام نماید. در غیر اینصورت کارفرما شخصاً اقدام به رفع  10ظف است حداکثر ظرف مدت مو

 درصد باالسری از محک مطالبات پیمانکار کسر می گردد. 30نقص نموده و تمام هزینه های مربوطه به اضافۀ 

 

 ( فسخ قرارداد:13ماده 

و نقض تعهدات توسط پیمانکار و همچنین عدم تمایک کارفرما به ادامه  درصورت عدم انجام صحیح موضوع قرارداد

تواند به صرف اعالم کتبی یك ماهه قبلی و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قانونی و همکاری با پیمانکار، کارفرما می

مات ارائه شده موضوع فسخ قرارداد را اعالم نماید، در این صورت تسویه حساب بر اساس آخرین خد ،بدون طی تشریفات

 قرارداد صورت می پذیرد.

 

 ( حل اختالف:14ماده 

درصورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد، موضوع اختالف ابتدا به مدیریت پشتیبانی و رفاه ارجاع 

ینمایند. درصورت روز اقدام م10می گردد و طرفین قرارداد نسبت به حک و فصک مسالمت آمیز اختالفات ظرف مدت 

 عدم حصول نتیجه، مرجع رسیدگی جهت حک اختالف، مراجع ذیصالح قضایی در شهر تهران میباشد.

 

 ( فورس ماژور:15ماده 

درصورت تحقق شرایط فورس ماژور عواملی که غیر قابک پیش بینی و خارش از اراده طرفین باشد و به نحوی امکان 

اجرای تعهدات این قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، اجرای تعهدات طرفین با ارائه مدارک مستند به حالت تعلیق در می 

مکلف به ایفاء تعهدات خود با شرایط و در مدت مقرر در این  آید و بالفاصله پس از رفع شرایط فورس ماژور، طرفین

روز  15قرارداد خواهند بود. چنانچه به موجب وقوع فورس ماژور انجام تعهدات به کلی غیر ممکن گردد و ظرف مدت 
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می گردد  پس از آغاز دوره تعلیق، شرایط فورس ماژور برطرف نگردد، امکان فسخ یك جانبه قرارداد برای کارفرما فراهم

 و بر اساس خدمات ارائه شده تسویه حساب به عمک می آید.

 

 ( نشانی طرفین:16ماده 

نشانی های قید شده ذیک به منزله اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد می باشد لذا ارسال کلیه مکاتبات به نشدانی های فوق 

ساعت یکدیگر را کتباً مطلع  48د ظرف مدت الذکر قاندونی تلقی می گردد. در صورت تغییر نشدانی، طرفین موظفند

نمایند در غیر این صورت کلیه مکاتبات، ابالغیه ها، اخطاریه ها و .... ابالغ شده تلقی می گردد و عذر عدم اطالع 

 پذیرفته نیست.

ی و کدپست 523تهران, خیابان پاسداران, تقاطع شهید لواسانی )فرمانیه(, برش آسمان, شماره  نشانی کارفرما:

 .23843752و نمابر  23843676تلفن   23844537به شماره تلفن  1957617114

و شماره همراه  ...............................تلفن  ........واحد  ........طبقه  ............................................................. -تهران نشانی پیمانكار: 

.............................. 

 

 نسخه تنظیم گردیده و به امضای طرفین رسیده که هر نسخه حکم واحد دارد. 5صفحه و  6ماده،  16این قرارداد در 

 

 

 کارفرما

 شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

 پیمانكار

 شرکت ...................................
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 )پیوست ب(

 LED دو دستگاه نمایشگر صنعتی مشخصات فنی
 

 :INDOOR مشخصات نمایشگر (1جدول )
 

Technical Parameter 
Description Item 

2
13.5m≃ 4.5m(H)*3m(V) Screen Area 

2.5 mm Pixel Pitch 

SMD 3-in-1 Pixel Configuration 

 100000 hours≤ Screen Life 

 500 cd/m²≤ Brightness 

H120° V120°  Viewing Angle 

3m Minimum Viewing Distance 

Auto / Programmable /Manual Brightness Adjustment 

1920 HZ≤ Refresh Rate 

100 meter≃  Control Distance 

AV- VGA- HDMI- SDI- USB - CVBS   Signal input(with video processor) 

 

     نمایشگر قابلیت کنترل از طریق کابل شبکه ،شببکه بییبیWIFI   دا ا  فرمبا   اتبا   ازفیببر نبی ر  ا   و

  .باشد

 .نمایشگر باید دا ار تصییر شفاف و نی  یکنیاخت د  تمامی صفحه بدو  سایه و کد ر د  حاشیه باشد 

  جبدول محاسببات فنبی ببیده و     تعداد کا ت هار گیرنده و منابع تغذیه ار که استفاده میشید باید دا ار

 اسبتفاده  آ  ظرفیبت  د صبد  60 حداکثر از که گردد محاسبه نحیر به تغذیه منابع  ور بر مصرف تیزیع

 شید.

 .پروسیی  با کا ت فرستنده و گیرنده ها انطبا  کامل داشته باشد 

  گر باشد.  به نمایش کامپییتر و دو بین هار سالن  پروسیی  باید دا ار قابلیت انتقال تصییر از 

 هار  عامل سییت  کنترلر با افزا  نرم سازگا ر Windows7/8/10 

 ببه  و و ودر هبار دیگبر   تلییزیینی تصاویر میتقی  پخش و قیمت نمایش به چند صفحه تقیی  قابلیت 

 همزما . طی 

 ،)دیجیتال( و تا یخ  و آنالیگ ساعت )فرمتهار قابلیت نمایش پا امترهار محیطی )دما و  طیبت

 )شمیی، میالدر و قمرر(.

 ر کا کرد آ  د  نمایشگر باید دا ار چیدما  فن هار خنک کننده و سیرکیالسیی  دمائی تضمین کننده

 سنیی  خامیش کرد  خیدکا  د  صی ت  سید  به دمار بحرانی باشد.همچنین دمار مطلیب و 
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 :OUTDOOR( مشخصات عمومی نمایشگر 2جدول )
 

Technical Parameter 
Description Item 

2
18.4m≃ 4.8m(H)*3.8m(V) Screen Area 

4 mm Pixel Pitch 

SMD 3-in-1 Pixel Configuration 

 100000 hours≤ Screen Life 

        ≤ 5000 cd/m² Brightness 

 H140° V140° ≤ Viewing Angle 

8m Minimum Viewing Distance 

Auto / Programmable /Manual Brightness Adjustment 

1920 HZ≤ Refresh Rate 

network cable+wifi 100 meter≃  Control Distance 

AV- VGA- HDMI- SDI- USB - CVBS   Signal input(with video processor) 
 

 اشعه  برابر د  مقاوم  فلکس آنتی جنس از شبکه و قاب مدل UVضربه باشد برابر د  مقاوم و ،  طیبت. 

 باشد و ماژول ها دا ار ابرویی مناسب باشند خی ندگی و  طیبت ضد چاپی مدا  برد 

 رآب بند (ISOLATION ) شید. انجام نتیقاب و کاب نیماب 

 .نمایشگر باید دا ار تصییر شفاف و نی  یکنیاخت د  تمامی صفحه بدو  سایه و کد ر د  حاشیه باشد 

 ایی و شرایط جیر محل نصب انتخاب شیدسییت  خنک کننده با تیجه به شرایط آب و هی. 

    و پانچ شده با مرغیبکابینت از جنس و CNC  با  نگ الکترو استاتیک تهیه گردد باالبا دقت. 

      تعداد کا ت هار گیرنده و منابع تغذیه ار که استفاده میشید باید دا ار جبدول محاسببات فنبی ببیده و

 اسبتفاده  آ  ظرفیبت  د صبد  60 حداکثر از که گردد محاسبه نحیر به تغذیه منابع  ور بر مصرف تیزیع

 شید.

 تغییبرات دمبار   براببر  نمایشگر دا ار مقباوت کبافی د    جلیر د  شده استفاده کیفیت و ضخامت  زین  ،

 .باشد محیطی هار آالینده و  طیبت

 ا وضبی  و   ویت تصبییر بب   بنحییکه قابلیت تنظی  دستی و هیشمندانه نی  نمایشگر متناسب با نی  محیط

 فراه  گردد. وشنایی د  برابر تابش نی  میتقی  آفتاب د  تمام اوقات  وز 

 .پروسیی  با کا ت فرستنده و گیرنده ها انطبا  کامل داشته باشد 

 باشد دا ا با نرم افزا  ا  بییی  شبکه و شبکه کابل طریق از اتصال قابلیت نمایشگر و کنترلر. 

 هار  عامل سییت  با تابلی کننده کنترل افزا  نرم سازگا ر Windows7/8/10. 

  همزما . طی  به فیلمبردا ر هار دو بین و تلییزیینی تصاویر میتقی  پخش امکا 

 



 

 3 از 3 صفحه

 

 

 

 
 

      ،)دیجیتبال( و تبا یخ    و آنبالیگ  سباعت )فرمتهبار   قابلیت نمایش پا امترهبار محیطبی )دمبا و  طیببت

 )شمیی، میالدر و قمرر(.

 کیفیبت  افزایش جهت نمایش صفحه اسکن سرعت کنترل  زولیشن و افزایش مجازر، پیکیلهار قابلیت 

 افزا . نرم تصییر تیسط

   از طریق نرم افزا  نمایشگرقابلیت زمانبندر برار خامیش و  وشن نمید. 

 قابلیت انجام برنامه  یزر و زمانبندر برار پخش نامحدود فایل معین. 

 قیمت. هر د  متفاوت فایلهار پخش و قیمت چند به نمایش صفحه تقیی  قابلیت 

  با محیط کا برر  نرم افزا دا ارFRINDLY USER 

  زیر باشد: فایلها با فرمتهارقابلیت پخش آنالین و آفالین 

Text file (.txt) - Web file (.htm-html-mht)- Word file (rtf-doc) Excel file (xls-.xla-

xlt-xll-wks) Power Point (ppt) PDF file (pdf) Picture file (.bmp-.jpeg-.mpg- gif-

.wmf-.ico-.pcx-.tif) Flash file (.SWF) Real player file (.RM) Media file (.avi-.mpeg-

.asf-.wmv) VCD/DVD File (.dat-.vob) Real Audio (RA) X 
 

  کا فرماانجام سرویس هار دو ه ار د  طیل دو ه گا انتی د  صی ت د خیاست. 

 

 
    

 



 

 2 از 1 صفحه

 

 

 )پیوست ج(

 LED جداول پیشنهاد قیمت دو دستگاه نمایشگر صنعتی
 

قتملت یتنلنهادی بلر     ،نآ یاهو مسلوللت   تاتعهلد  زاآگاهی کامل    وشرایط با مطالعه با عنایت به مفاد مندرج در اسناد مناقصه 

 اساس جداول ذی  این برگ ارائه متگردد.
 

 ( خرید تجهیزات:1جدول )

 مبلغ کل )ریال( مبلغ واحد )ریال( تعداد شرح ردیف

1 
با منخصات ذکر   Indoorصنع ی نماینگر 

 شده در یتلست ب 
   

2 
با منخصات ذکر   Outdoorصنع ی نماینگر 

 شده در یتلست ب
   

    جانبی ملرد نتاز نماینگرتجهتزات  3

    تجهتزات ستس م خنک کننده نماینگرها 4

    مصالح ساخ مانی و دکلراتتل 5

    تابلل برق ملرد نتاز نماینگرها 6

7 
ک ابچه یا هند بلک راه اندازی و بهره  تهته

 برداری، تعمتر و نگهداری
   

    سایر اقالم و تجهتزات ملرد نتاز 8

    جمع کل: 9

 

 ( خرید خدمات:2جدول )

 مبلغ کل )ریال( مبلغ واحد )ریال( تعداد شرح ردیف

1 
صنع ی خدمات نصب و راه اندازی  نماینگر 

Indoor   با منخصات ذکر شده در اسناد 
   

2 
صنع ی خدمات نصب و راه اندازی نماینگر 

Outdoor  با منخصات ذکر شده در اسناد 
   

    خدمات نصب و راه اندازی ستس م خنک کننده  3

    خدمات اجرای عملتات ساخ مانی و دکلراتتل 4

5 
خدمات نصب و راه اندازی تابلل برق ملرد نتاز 

 نماینگرها
   

    جانبی ملرد نتاز عملتات اجرائیسایر خدمات  6

    جمع کل: 7

 



 

 2 از 2 صفحه

 

 

 

 مجموع برآورد قیمت خرید تجهیزات و خدمات پروژه:( 3جدول )
 

 مبلغ کل )ریال( شرح ردیف

  برآورد قیمت خرید تجهیزات پروژه 1

  برآورد قیمت خدمات پروژه 2

  جمع کل به عدد )ریال( 3

  جمع کل به حروف )ریال( 4

 
ابالغ کارفرما، نسبت به شروع انجام موضوع مناقصه گر متعهد است که در صورت پذیرفته شدن در این پیشنهاد، به محض  -1

 مناقصه اقدام نماید.

در صورت برنده شدن در مناقصه، یک فقره ضمانتنامه مورد قبول کارفرما به منظور اجراي تعهدات خود معادل بیست درصد  -2

 %( مبلغ کل قرارداد بر اساس فرمهاي موجود در اسناد ارائه خواهد شد.10)

 میگردد پیشنهاد قیمتهاي ارائه شده براي مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها معتبر می باشد. مناقصه گر متعهد -3

تا قبل از انعقاد یک موافقتنامة رسمی، این برگ پیشنهاد و سایر مدارک به انضمام ابالغ برنده مناقصه از سوي کارفرما، به  - 4

 د.عنوان یک قرارداد تعهدآور فی ما بین تلقی خواهد ش

 مناقصه گر متعهد است که کلیه ضمائم، اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میشود. – 5

در قیمتهاي  پیشنهادي کلیه هزینه هاي تامین، حمل، تخلیه، اجرا، گارانتی و کلیه موارد ذکر شده در اسناد مناقصه لحاظ  -6

 گردیده است.

ر پیوست )ب( اسناد آمده است ضروریست مشخصات کامل تجهیزات از جمله برند )کارخانه در لیست تجهیزات و خدمات که د -7

 سازنده( و شماره قطعه )چیپ و درایور(، تعداد هاب و هرگونه اطالعات تکمیلی که مورد نیاز می باشد ذکر گردد.

 

 

 نام و نام خانوادگی صاحب/صاحبان امضاء مجاز

 مهر و امضاء

 تاریخ

 



ردیف
نام شرکت کنندگان در مناقصه یا 

مزایده یا فراخوان
شماره شبا شماره حساب نام بانکشماره موبایلنام مدیرعاملتلفن ثابتآدرسکد ملی/کد اقتصادی
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