اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندارن 

برگ شرايط مناقصه
انجام امور خدمات نقليه
در سال1396

قرائت شد و تماما مورد تائيد است (محل مهر و امضا)ء

برگ شرايط مناقصه واگذاري امور خدمات نقليه
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندارن (سال )1396
ماده-1موضوع مناقصه  :خدمات نقليه به منظور انجام ماموريت هاي درون شهري و برون شهري اتومبيل از نوع سواري
پژو (پارس و ،) GLX405سمند مدل  92به باال-مينی بوس جهت ماموريتهاي اداري مطابق پيوست 5
تبصره  :کارفرما ميتواند بر اساس نياز روزانه خود به ميزان مورد نياز ،هر تعداد اتومبيل که نياز دارد استفاده نمايد و پيمانكار
موظف به تامين خودرو می باشدو ساعات برآوردي و تعداد دستگاه هيچگونه حقی براي پيمانكار ايجاد نمی نمايدو پرداخت به
پيمانكاربر اساس ساعات کار انجام شده پس از تائيد ناظر قراردادانجام خواهد شد.
ماده-2واحد كار:
ماموريت درون شهري براساس ساعت و برون شهري بر اساس کيلومترمی باشد.
تبصره  :1ماموريت برون شهري بر اساس کيلومتر براي عزيمت به خارج از شهرستان مبداء تعلق می گيرد.
استثناء:براي مسافت باالتر از  100کيلومتر مسير رفت به صورت کامل و برگشت به صورت نصف محاسبه می گردد.
تبصره :2به ازاي هر شب اقامت ،مدت  8ساعت (بيتوته) از زمان در اختيار کسر می شود.
تبصره :3حداکثر ميانگين ساعات کارکرد ماهانه هر خودرو  250ساعت می باشد .در صورت نياز و با تشخيص و تائيد کارفرما
به مقدار مورد نياز ،ساعت کار افزايش خواهد يافت.
تب صره :4چنانچه کارفرما نياز به اتوبوس و يا مينی بوس دا شته با شد برا ساس درخوا ست کارفرما ،پيمانكار موظف به تامين آن
بتعداد مورد نياز خواهد بود.

قرائت شد و تماما مورد تائيد است (محل مهر و امضاء)

ده -3زمان بندي مراحل برگزاري مناقصه
رديف

1
2
5
6

فعاليت

محدوده زمان

زمان توزيع شرايط مناقصه

اززمان چاپ آگهی نوبت اول لغايت 3
روز بعد از آگهی نوبت دوم

مهلت تحويل پيشنهادات

10روز کاري بعد از مهلت دريافت
اسناد

بازگشايی پاکات

يک روزکاري بعداز مهلت تحويل
پاکت راس ساعت 10

اعالم برنده (برندگان)مناقصه و
عقد قرارداد

حداکثر تا  7روز پس از بازگشايی
پاکت پيشنهاد قيمت (به استثناي ايام
تعطيل)

مناقصه گزار می تواند تاريخهاي اعالم شده در جدول فوق را بر اساس شرايط واقعی زمان اجرا مورد بازنگري قرار دهد  .در اين
صورت تاريخهاي جديد بر ا ساس محدوده زمانی م شخص شده در جدول فوق محا سبه و به اطالع کليه مناق صه گران مربوطه
خواهد رسيد .
ماده  -4پيمانكار مكلف ا س ت اتومبيلهاي سواري مو ضوع مناق صه را بر ا ساس نياز روزانه اداره کل فرهنگ وار شاد ا سالمی و
ادارات تابعه در طول ساعت اداري با راننده در اختيار قرار دهد.
تبصررره :در صررورت تاخير يا يبت به ازاء هر سرراعت معادل 3سرراعت تاخير يبت وبه ازاء هرروز بميزان 3روز از پرداختی به
شرکت به عنوان جريمه کسر خواهد شد.
تو ضيح اينكه هرگونه پرداخت به پيمانكار برا ساس ساعات ا ستفاده از اتومبيل هاي مو ضوع مناق صه (درون شهري ) و کيلومتر
استفاده شده (برون شهري)در طول ماه پس از تاييد ناظر قرارداد خواهد بود.
ماده  -5وسائط نقليه موضوع مناقصه می بايست مدل  92به باالتر وبدون نقص فنی  ،دود زاء  ،همچنين ظاهر وداخل وسايط
نقليه بايد از کيفيت مناسب برخوردار وتميز وبدون آلودگی از همه جهات وداراي امكانات سرمايشی وگرمايشی باشد در صورت
نامرتب بودن و گزارش ناظر ن سبت به جريمه و سيله نقليه به ميزان  %100کرايه ساعاتی که اتومبيل داراي نقص بوده ا ست از
کار کرد همان ماه کسر خواهد شد.
کليه هزينه هاي مربوط به وسرررايط نقيله از قبيل ماليات ،عوارب ،بيمه سرررازمان تامين اجتماعی،بيمه شرررخص ال وسرررر
ن شين،بيمه بدنه  ،طرح ترافيک  ،حقوق کارکنان ورانندگان و بيمه اي شان ،سوخت،تعميرات  ،هزينه پارکينگ در ساعت کاري
قرائت
وهر نوع مخارج ديگر بعهده پيمانكار می باشد.
شد و تماما مورد تائيد است (محل مهر و امضاء)

تبصره:شايان ذکر است هزينه طرح ترافيک برعهده کارفرما(با تاييد ناظر) می باشد.
 کليه اتومبيلهاي مورد استفاده بايد داراي انواع بيمه ماهانه ( شخص ال و بدنه ) از نوع مسافرتی باشند . با معرفی ناظر از سوي اداره کل ،ناظرموظف است نسبت به انجام وظايف رانندگان نظارت نموده و در صورت ايراد در سيستمسررمايشری و گرمايشری خودرو از رانندگان بخواهد نسربت به رفع مشركل اقدام نموده و تا برطرد نمودن آن به هيا عنوان از
وسيله نقليه استفاده ننمايد.
 کليه رانندگان موظفندنسبت به رعايت شئونات اسالمی با ظاهري مناسب اقدام نمايند. کليه رانندگان موظفند درف صول مختلف سال باالخص در ف صل تاب ستان ازکولرودرف صل زم ستان ازبخاري ا ستفاده نمايندودرصورت وجود هرگونه ايراد دروسيله نقليه جهت رفع آن دراسرع وقت اقدام نمايند.
ماده -6ساعت کار پيمانكار در طول ايام از ساعت  7الی  18می باشد.
ضررمنا" پيمانكار بايد ترتيبی اتخاذ نمايد در صررورت نياز کارفرما عالوه بر سرراعات فوق ،جهت انجام امور برخی از واحد ها در
مواردي که از سوي کارفرما تعيين می گردد درمحل کار ح ضور دا شته با شد .پيمانكار ونيروهاي وي مكلف به رعايت نظامات
جاري د ستگاه( کارفرما) وحفظ ا سرار اداري می با شند م سئوليت پا سخگوئی به هر گونه اف شاي ا سرار در مقابل کارفرما و ساير
مراجع ذيربط وذيصالح با پيمانكار است.
تبصره :تعداد اتومبيل هاي مورد نيازجهت کشيک بعد از ساعت اداري ،حسب نياز و ضرورت تعيين خواهد شد.
ماده  -7پيمانكار مكلف ا ست در صورت ت شخيص کارفرما در رابطه با امور محوله يک نفر نماينده به عنوان سرپر ست به کار
فرما معرفی نمايد .پرداخت حق الزحمه ماهيانه و ساير مزاياي قانونی وئ ،بعهده پيمانكار ا ست .ضمنا" ح ضور نام برده تا ارائه
خدمات کامل حسب تشخيص اداره کل الزامی است.
ماده  -8پيمانكار مكلف اسرررت رانندگانی را بكار گمارد که توسرررط کارفرما احراز صرررالحيت شررروند  ،ايرانی  ،متعهد و داراي
صالحيت اخالقی با شند ،منع قانونی براي ا شتغال ندا شته  ،از صحت و سالمت کامل برخوردار بوده و شئونات اداري و شعائر
اسالمی را در محيط کار رعايت نمايند واز بكار گيري افراد مشكوك به اعتياد مواد مخدر خودداري نمايند.
ماده  -9پيمانكار مكلف است وسائل وتجهيزات کار  ،لوازم ايمنی وحفاظتی ومواد مصرفی و کارت شناسائی کارکنان خويش را
باهزينه خود تهيه نموده ورانندگان مكلف به استفاده از لباسی می باشند که با ضوابط ومقررات جاري اداره کل وموازين اسالمی
مغايرت نداشته باشد.
ماده  -10پيمانكار مكلف اسررت حق الزحمه نيروهاي مجري قرارداد(راننده) را پرداخت نمايد و کار فرما در اين زمينه ودر قبال
نيروي انسانی پيمانكارهيچگونه مسئوليتی ندارد.
ماده  11جبران کليه خسرارات وارده به کارفرما ناشری از سرهل انگاري ،قصرور تقصرير  ،تاخير ورود ،تعجيل خروج ،کم کاري ،
يبت و عدم حضررور پيمانكار ونيروهاي وي برعهده پيمانكار بوده وکارفرما حق دارد پس از تعيين خسررارت آن را از پرداختی
هاي هر ماه به پيمانكار کسر ويا از محل سپرده انجام تعهدات وي برداشت نمايد وپيمانكار حق هيچگونه اعتراضی ندارد.
قرائت شد و تماما مورد تائيد است (محل مهر و امضا)ء

ماده  12کارفرما موظف ا ست ب صورت م ستمر برر سيهاي الزم را تو سط ناظرين خود انجام و در صورت م شاهده هرگونه تخلف
پيمانكار مراتب توسرررط کارفرما به وزارت کار،رفاه وامور اجتماعی اعالم ودر صرررورت تاييد تخلف توسرررط وزارت کار،رفاه وامور
اجتماعی ،کارفرما نسبت به لغو قرارداد با پيمانكار اقدام می نمايد.
ماده 13در صررورتيكه براسرراس گزارش کتبی ناظر  ،طرد قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر کمی وکيفی کوتاهی وقصررور
داشته باشددر سه مرحله به ترتيب ، %8، %6 ، %4از مبلغ کارکرد ماهيانه بعنوان جريمه کسر ودر مرحله چهارم قرارداد يكطرفه
فسخ وخسارت وارده از محل تضمينات جبران گردد.
ماده 14مسئوليت کليه ام ور حقوقی وحوادث ناشی از انجام کار واياب وذهاب رانندگان به عهده پيمانكار است.
ماده  15کارفرما هيچگونه تعهدي بابت اياب وذهاب وهزينه ذا رانندگان پيمانكار ندارد.
ماده  16پيمانكار حق واگذاري تمام ويا ق سمتی از امور محوله به ا شخاص ديگر اعم از حقيقی يا حقوقی ندارد ودر صورت تخلف
بعنوان جبران ضرر وزيان وارده به دولت کليه سپرده ها وت ضمينات ومطالبات وي تو سط کارفرما ضبط خواهد شدو کارفرما
ميتواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
ماده  17گزارش ناظر قرارداد در آخر هر ماه شررامل عملكرد پيمانكار  ،ميزان حجم کار انجام شررده مبناي پرداخت به پيمانكار
می باشد .مسئوليت جمع آوري گزارشات ،جمع بندي و تسليم وارائه آن به کارفرما با پيمانكار يا نماينده او می باشد.
ماده در صورت ا ستنكاد ادامه قرارداد تو سط پيمانكار  ،از سوي کارفرما سپرده انجام تعهدات پيمانكار و ساير مطالبات وي
جهت تسويه حساب قطعی ضبط می گردد.
تبصره  :کارفرما اختيار دارد در صورت عدم نياز يكماه قبل به پيمانكار اطالع داده وپس از انقضاي مدت نسبت به فسخ قرارداد
به طور يكطرفه اقدام نمايدو پيمانكار حق هيچگونه ادعائی را نخواهد داشت.
ماده  19در صررورت ايجاد خسررارت به کارفرما مطالبات کارفرما اعم از خسررارات و يره از محل مطالبات وسررپرده ضرربط شررده
پيمانكاربرداشت خواهد شدو پيمانكار حق هيچگونه ادعائی را نخواهد داشت.
ماده -20زمان اجراي قرارداد:سال  1396می باشد.
ماده  -21فقط ا شخاص حقوقی که محل اقامت قانونی آنان در ا ستان مازندران وداراي دفتر کار ون شانی محل سكونت با شند
واسامی آنان در ليست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موضوع تبصره بند  4مصوبه شماره /38326ت27506ه مورخ 81/9/5
هيئت محترم وزيران وهمچنين مشمول تبصره ماده  17قانون مديريت خدمات کشوري باشند می توانند دراين مناقصه شرکت
نمايند(.تائيديه هاي مربوط ضميمه گردد).
ماده  -22پي شنهاد دهندگان بايد داراي سابقه کاري قابل قبول ودرحد امور ادارات کل و سازمانهاي بزرگ دولتی يا ير دولتی
باشند (.سوابق ضميمه گردد)
قرائت شد و تماما مورد تائيد است (محل مهر و امضاء)

ماده  -23شرکت کنندگان در مناق صه می باي ست قيمت پي شنهادي خود را به حرود و عددب شرح پيو ست شماره  1به صورت
ساالنه براي سفرهاي درون شهري وبرون شهري محاسبه ومجموعه نتيجه عمليات را به عنوان قيمت پيشنهادي اعالم نمايد.
ماده -24ميزان سپرده شرکت در مناقصه  ٪10مبلغ پيشنهادي می باشد که بايستی به حساب جاري  2172615001006به
نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملی مرکزي کد  9601ساري واريزو يا به صورت ضمانتنامه معتبر بانكی (بدون قيد و شرط)
در وجه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران ارائه گردد(.پيوست شماره )3
ماده -25ميزان ت ضمين انجام تعهدات مبلغ  100/000/000ريال می با شد که قبل از انعقاد قرارداد باي ستی نقداً به ح ساب
جاري  2172615001006به نام تمرکز وجوه سررپرده نزد بانک ملی مرکزي کد  9601سرراري واريز ويا بصررورت ضررمانتنامه
معتبر بانكی ( بدون قيد وشرررط) داراي اعتبار به مدت حداقل سرره ماه پس از پايان مدت قرارداد وقابل تمديد توسررط اداره کل
فرهنگ وارشاد اسالمی باشد که پس از اتمام مدت قرارداد ،تائيد انجام کامل تعهدات  ،تسويه حساب با نيروهاي شرکت وارائه
مفاصا حساب موضوع ماده  38قانون تامين اجتماعی به پيمانكار مسترد خواهد شد(.پيوست شماره )2
ماده  26پيشنهاد دهندگان بايستی حداکثر تا ساعت  14مورخ  96 /2/2پيشنهاد خود را به دبيرخانه اداره کل تحويل نمايند.
بديهی است پس از وقت مذکور به هيا عنوان پاکتی تحويل گرفته نخواهد شد.
ماده -27پي شنهاد دهنده با ام ضاء برگ شرايط مناق صه متعهد می شود که م شمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت
دولتی نمی باشد(.پيوست )4
ماده  -28پيشررنهاد دهنده می بايسررت توان پرداخت حداقل حقوق دوماه رانندگان را داشررته باشررد زيرا پيمانكار موظف اسررت
حقوق ومزاياي رانندگان تحت پوشش خود را در پايان هرماه راساً پرداخت نمايد ودر انتظار دريافت وجه از کارفرما نماند.
ماده  -29پس از ت شكيل کمي سيون مناق صه وتعيين برنده مراتب حداقل به مدت  7روز جهت انعقاد قرارداد به برنده مناق صه
ابالغ خواهد شد.وکليه مواردي که در( پيوست شماره  )4موجود می باشد قابل قبول پيمانكار می باشد.
ماده -30کسور ماليات وبيمه برابر قوانين ومقررات جاري از هر پرداخت به پيمانكار ،کسر خواهد شد.
ماده  -31پي شنهاد دهندگان می باي ست پي شنهادات خودرا در زمان مقرر در سه پاکت جداگانه الزاما" الك ومهر شده به شرح
ذيل به دبيرخانه اداره کل فرهنگ و ار شاد ا سالمی مازندران ت سليم ور سيد دريافت نمايند(.تو ضيح اينكه هر سه پاکت مذکور
می بايست در يک لفاد يا پاکت به صورت الك و مهر شده تحويل شود)
پاکت الف :اصرررل فيش واريز ي به مبلغ 100/000/000ريال بابت سرررپرده شررررکت در مناقصررره به حسررراب جاري شرررماره
 2172615001006به نام تمرکز وجوه سپ رده نزد بانک ملی مرکزي ساري يا ضمانتنامه بانكی(بدون قيد و شرط)داراي اعتبار
به مدت سه ماه از تاريخ صدور وقابل تمديد(.پيوست شماره )2
پاکت ب :اوراق شرايط مناق صه -ت صوير ا سا سنامه -آخرين ت صميمات مجمع عمومی مو ضوع تغييرات دارندگان ام ضاء مجاز
مندرج در روزنامه رسمی – آگهی تاسيس وآخرين تغييرات – فهرست کارهاي انجام شده قبلی ،گواهی تائيد صالحيت وزارت
کار،رفاه وامور اجتماعی داراي اعتبار در زمينه مربوطه -ارائه فهرسررت قراردادهاي سررالهاي قبل شرررکت با سررازمان هاي دولتی
قرائت شررد و تماما مورد
ورضررايتنامه هاي مربوط به انجام خدمات هر قرارداد.
تائيد است (محل مهر و امضاء)

پاکت ج -برگ پي شنهاد قيمت  :حاوي قيمت پي شنهادي (در صد سود مديريتی و جمع کل مبلغ پ شنهادي) مو ضوع مناق صه
براساس واحد کار به شرح بند 23شرايط مناقصه طبق برگ پيشنهاد قيمت( پيوست شماره )1بوده که می بايست دقيقاً مطابق
موارد درخواسررتی به عدد وحرود تكميل و ازهر گونه تغيير درمفاد آن خودداري وبه درخواسررتی که با مفاد برگ پيشررنهادي
قيمت تطبيق ننمايد،ترتيب ا ري داده نخواهد شد.
تبصره : 1کليه اوراق فوق الذکر بجز فيش واريز سپرده يا ضمانتنامه بانكی می بايست توسط دارنده امضاء مجاز شرکت پيشنهاد
دهنده مهر وامضاء شده باشد
ماده  -32به پيشنهادات بدون سپرده  ،مبهم ،مشروط،مخدوش وپيشنهاداتی که بعد از انقضاي مهلت مقرر برسدترتيب ا ر داده
نخواهد شد.
ماده  -33پيشنهاد دهنده با امضاء اوراق شرايط مناقصه متعهد و ملزم به اجراي مفاد قانون برگزاري مناقصات می گردد.
ماده  -34کميسيون مناقصه پس از جمع آوري پيشنهادت راس ساعات  10صبح روزکاري مورخ  96 /2/3در ابتدا پاکت (الف)
بازدر صورتيكه مدارك پاکت الف بدون عيب و نقص ،سپس پاکت (ب) پي شنهاد دهندگان باز وقرائت خواهد شد و در صورتيكه
مدارك پاکت (ب) بدون عيب و نقص باشد پاکت(ج) مفتوح خواهد شد .همچنين در صورتيكه هرگونه پيشنهاد قيمتی در يكی
از پاکات (الف) و(ب) باشد شرکت پيشنهاد دهنده از مراحل مناقصه حذد خواهد شد.
تب صره  :کمي سيون مناق صه از بين شرکت کنندگان در مناق صه  ،مناق صه گري که منا سبترين قيمت (در صد سود مديريتی و
جمع کل مبلغ پشنهادي) را پيشنهاد کرده وشرايط اعالم شده از سوي اداره کل را دارا باشد به عنوان برنده اول انتخاب واعالم
خواهد نمودوبرنده دوم در صررورتی انتخاب می شررود که تفاوت قيمت کل پيشررنهاد وي با برنده اول کمتر از مبلغ سررپرده ويا
تضمين شرکت در مناقصه باشد
ماده  -35مدت اعتبار پيشنهاد قيمت  30روز می باشدکه براي يک بار وبه مدت يک ماه قابل تمديد می باشد.
ماده  -36برنده مناقصررره می بايسرررت ظرد مدت حداکثر 7روز ( به اسرررتثناي ايام تعطيل) از تاريخ دريافت ابالغ کتبی مبنی
بربرنده شرردن در مناقصرره  ،جهت عقد قرارداد مراجعه نمايد که در اين مرحله ضررمانتنامه جديدي(ضررمانتنامه انجام تعهدات)
معادل  %10مبلغ قرارداد وفق مفاد بند  25شرايط مناقصه می بايست به کارفرما ارائه نمايد در ير اينصورت سپرده شرکت در
مناق صه اي شان بدون هيچگونه ت شريفاتی به نفع دولت ضبط شده و چنانچه با رعايت مفاد برگزاري مناق صات نفر دوم تعيين
شده با شد جهت عقد قرارداد مراتب به نفر دوم ابالغ خواهد شد ،در صورت عدم اجراي مقررات فوق تو سط نفر دوم  ،سپرده
شرکت در مناقصه ايشان نيز بنفع دولت ضبط خواهد گرديد
ماده  -37سپرده شرکت در مناقصه برنده پس از انعقاد قرارداد واخذ تضمين انجام تعهدات مسترد خواهد شد.
ماده -38طبق مفاد بند  1از قسمت الف ماده  24قانون برگزاري مناقصات در صورتي كه تعدادمناقصه گران كمتر از
دو مورد باشد مناقصه تجديد خواهد شد.
ماده  -39پيمانكار موظف اسررت در ابتداي قرارداد مدارك رانندگان خود را اعم از گواهينامه  ،کارت بيمه شررخص ال وکارت
انتظامی خودرو وکارت پايان خدمت يا معافيت دائم را به کارفرما تحويل نمايند ودر صرررورت تعويا رانندگان می بايسرررتی
مدارك راننده جديده را ارائه نمايد.
ماده -40برگ مناقصه وضمائم آن وفرم پيشنهاد قيمت جزء الينفک قرارداد منعقده خواهد بود.
قرائت شد و تماما مورد تائيد است (محل مهر و امضاء)

ماده  -41تهيه و تامين سرررهميه بنزين ،گاز و مجوز طرح ترافيک و همچنين افزايش هزينه هاي لوازم يدکی و يره که در
ارتباط با موضوع قرارداد باشد ،در طول مدت قرارداد به عهده پيمانكار بوده و کارفرما هيا گونه تعهدي براي ارائه معرفی نامه و
مكاتبات با مراجع ذيصالح را نداشته و همچنين وجهی اضافه بر مبلغ قرارداد پرداخت نخواهد نمود.

ماده  -42براسراس مفاد ماده  10قانون برگزاري مناقصرات منابع مالی اجراي موضروع اين مناقصره از محل اعتبارات هزينه اي
تامين گرديده است.
ماده  -43پيمانكار موظف می با شد ن سبت به نظافت دائمی خودرو توجه کافی دا شته با شدودر صورت رعايت نكردن نظافت
خودرو مشمول جريمه خواهد شد.
تبصره  :شستشو خودروها در محوطه اداره کل ممنوع می باشد.
ماده  -44پيمانكار و رانندگان وي مكلف می باشررند که سرررويس هاي کارکنان را بدون هيا گونه عذري در مسرريرهاي تعيين
شده توسط کارفرما انجام دهند.
ماده  -45پيمانكار موظف است رانندگانی را بكار بگيرد که آشنايی کامل درسطح استان داشته باشد.
ماده  -46در صورت عدم ر ضايت کارفرما وبمحا اعالم مراتب پيمانكار موظف ا ست ن سبت به جابجايی خودرو و راننده اقدام
نمايد.
ماده  -47کارفرما می تواند حجم قرارداد را تا  %25افزايش يا کاهش دهد و پيمانكار مكلف به انجام و اجراي کار می باشد
ماده -48به موجب بند  4و تبصره هاي ذيل تصويبنامه شماره /84515ت 34613/هررر مورخ  84/12/15هيات محترم وزيران
وجوه مربوط به حقوق مزايا کارکنان پيمانكار طرد قرارداد (مطابق ليسررت تنظيمی پيمانكار) به حسرراب بانكی که در يكی از
بانكها با امضا مشترك دستگاه اجرايی و پيمانكار طرد قرارداد افتتاح می گردد واريز خواهد شد.پرداخت از حساب مذکور صرفا
براي واريز خالص حقوق و مزاياي کارکنان ذيربط و واريز کسررور قانونی ليسررتهاي مربوط شررامل ماليات ،بيمه و يره خواهد
بود.پيمانكار موظف به دريافت رسررريد حق بيمه و مالياتهاي پرداختی از حسررراب مزبور از واحدهاي مربوط و سرررازمان تامين
اجتماعی و ارائه آن به دستگاه اجرايی در پايان ماه بعد خواهد بود.
مهر وامضاء پيشنهاد

قرائت شد و تماما مورد تائيد است (محل مهر و امضاء)

پيوست شماره :1
قيمت پيشنهادي براي انجام امور خدمات نقليه صرفا" بابت يكدستگاه
سفرهاي دورن شهري وبرون شهري

نوع اتومبيل پژو (پرشيا
و (GLX405و سمند يك دستگاه

مبلغ به ريال
كرايه
هر ساعت/
كيلومتر

ساعات  /كيلومتر

جمع

برآوردي طي سال

روزانه(هرساعت)

 88/860ريال

 51/000ساعت

 4/531/860/000ريال

توقف

 30/250ريال

 3/120کيلومتر

 94/380/000ريال

کيلومتر(برون شهري)

 3/630ريال

 13/000کيلومتر

 475/000/000ريال

مينی بوس(هرسرويس رفت و برگشت)

 580/000ريال

روزانه

 180/960/000ريال

سود مديريتی

جمع کل به حرود

مهر و امضاء پيشنهاد دهنده
قرائت شد و تماما مورد تائيد است (محل مهر و امضاء)

ضمانتنامه شركت در مناقصه
(نمونه بعنوان پيوست شماره)2
نظربه اينكه ٭

به نشانی:
شرکت نمايد اين ٭٭

مايل است در مناقصه ٭٭٭٭

در مقابل ٭٭٭

از٭

براي

ريال تضمين و تعهد می نمايد چنانچه٭٭٭

مبلغ
به اين ٭٭

اطالع دهد که پيشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضاي پيمان مربوط با تسليم
ريال هر مبلغی را که ٭٭٭ مطالبه نمايد به محا

ضمانتنامه انج ام تعهدات پيمان ا ستنكاد نموده ا ست وميزان
دريافت اولين تقاضاي کتبی واصله از سوي ٭٭٭

بدون اينكه احتياجی به ا بات استنكاد يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه

يا اقدامی از مجاري قانونی يا قضائی داشته باشد بی درنگ در وجه يا حواله کرد ٭٭٭ بپردازد.
مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخرساعت اداري روز اداري روز
خواست کتبی ٭٭٭

معتبر می باشد اين مدت بنا به در

براي حداکثر سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه ٭٭ يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را

تمديد کند ويا ٭ موجب اين تمديد را فراهم نسررازدو ٭٭

را موافق با تمديد ننمايد٭٭

متعهد اسررت

بردون ايررنكه احترياجی به مطرالبره مجردد براشد مبررلغ درج شرده در ايرن ضررمرانترنامه را در وجره يا حواله کرد٭٭٭
پرداخت کند .چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي ٭٭٭

مطالبه ن شود ضمانتنامه در سر سيد ،خود به خود

باطل و از درجه اعتبار ساقط است ،اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد.
٭

عنوان پيمانكار

٭٭

عنوان بانک يا موسسات اعتباري ير بانكی داراي مجوز

٭٭٭

عنوان دستگاه اجرايی يا کارفرما

٭٭٭٭

موضوع قرارداد مورد نظر

قرائت شد و تماما مورد تائيد است (محل مهر و امضاء)

ضمانتنامه انجام تعهدات
(نمونه بعنوان پيوست)3
نظر باينكه٭

بنشانی:
اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد٭٭٭٭

به اين:
را با ٭٭٭

دارد اين٭٭

در مقابل ٭٭٭

از ٭
ريال

براي مبلغ

به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد ياد شده به عهده ميگيرد تضمين و تعهد می نمايد در صورتی که٭٭٭
کتبا" و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به اين ٭٭
ناشی از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است تا ميزان

اطالع دهد که ٭

از اجراي هر يک از تعهدات

ريال هر مبلغی را که ٭٭٭

مطالبه کند به محا دريافت اولين تقا ضاي کتبی وا صله از سوي ٭٭٭

بدون انكه احتياجی به صدور اح ضرررررار نامه يا

اقردامی از مجراري قانونری و قضرايی داشته باشد بی درنگ در وجه و حواله کرد ٭٭٭ بپردازد.
است و بنا به درخواست کتبی ٭٭٭

مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز

واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده براي مدتی که درخواست شود قابل تمديد می باشد و در صورتی که ٭٭
نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتمامه را تمديد کند و يا ٭
نسازد و نتواند ٭٭

را حاضر به تمديد ننمايد٭٭

موجب اين تمديد را فراهم
مترعهرد اسرت

بردون انركه احتررياجی به مرطالبره مجرردد باشررد مرربلغ درج شرده در برراال را در وجره يرا حواله کرد٭٭٭ پرداخت کند.
٭

عنوان پيمانكار

٭٭

عنوان بانک يا موسسات اعتباري ير بانكی داراي مجوز

٭٭٭

عنوان دستگاه اجرايی يا کارفرما

٭٭٭٭

موضوع قرارداد مورد نظر

قرائت شد و تماما مورد تائيد است (محل مهر و امضاء)

(پيوست شماره )4

تعهد نامه پي شنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله به وزراء و نمايندگان مجلس و
كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مورخه 1337/10/22
پيشرررنهاد دهنده با امضررراي اين برگ اقرار مينمايد که مشرررمول ممنوعيت مذکور در قانون منع مداخله
کارمندان دولت در معامالت دولتی مصرروب دي ماه سررال  1337نمی باشررد و چنانچه خالد اين موضرروع به
ا بات بر سد ،مناق صه گذار حق دارد که پي شنهاد ارائه شده براي معامله فوق را مردود و ت ضمين شرکت در
مناقصرره را ضرربط نمايد .همچنين پيشررنهاد دهنده متعهد ميشررود چنانچه در حين اجراي قرارداد به دليل
استخدام و يا انتصاب در دستگاه هاي دولتی ‘ مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع مناقصه
گزار بر ساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ‘ بديهی ا ست چنانچه پي شنهاد دهنده مراتب فوق را
بالفا صله به اطالع نر ساند نه تنها مناق صه گزار حق دارد قرارداد را ف سخ نموده و ضمانت نامه هاي مربوط را
ضبط نمايد بلكه خ سارات نا شی از ف سخ قرارداد و يا تاخير در اجراي کار را نيز بنا به ت شخيص خود از اموال
پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
اين شرکت ...................به مديريت  ....................با امضاي اين تعهد نامه قبول و تاييد می نمايد که هر گاه برنده
مناقصه تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار قرارداد مربوطه معرفی گردد و افرادي را که مشمول ممنوعيت
مذکور در قانون فوق ه ستند در اين قرارداد سهيم و ذينفع نمود و يا ق سمتی از کار را به آنها محول نمود و
خالد قانون فوق الذکر در خالل مدت قرارداد عمل نمايد ،مناقصه گزار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ
و ضمانت نامه انجام تعهدات شرکت را ضبط و خ سارت وارده در ا ر ف سخ قرارداد و تاخير اجراي کار را از
اموال او اخذ نمايد (.تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص مناقصه گزار می باشد).
در ضرررمن پيشرررنهاد دهنده اعالم ميدارد از متن قانون پيشرررگفت اطالع کامل و از مجازات هاي مربوط به
متخلفين از قانون ياد شده آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات هاي مربوطه می باشد.

قرائت شد و تماما مورد تائيد است (محل مهر و امضاء)

نام مراكز و نوع وسيله نقليه مورد نياز

رديف

نوع خودرو

نام مراکز

تعداد

1

چالوس

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

2

رامسر

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

3

کالردشت

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

4

بندپی

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

5

ساري

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

6

تنكابن

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

7

بابل

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

8

بابلسر

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

9

آمل

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

10

نور

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

11

نوشهر

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

12

بهشهر

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

13

محمودآباد

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

14

قائمشهر

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

يک

15

قائمشهر

مينی بوس

يک

16

اداره کل

سواري پژو (پارس و ،) GLX405سمند ،مدل  92به باال

سه

شرايط

انجام سرويس اياب و ذهاب اداري،صبح
از قائمشهر به ساري و بعدازظهر از ساري
به قائمشهر

قرائت شد و تماما مورد تائيد است (محل مهر و امضاء)

