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« موضوع و شرايط مناقصه »

 .1موضوع مناقصه:
واگذاري خدمات حمل ونقل داخل وخارج شركت به پيمانكار واجدالشرايط
.
(الزم به توضيح است كه اطالعات تكميلي در برگه شرح كار آمده است)
 .2مدت و محل انجام كار :
0

شركت لوله گستر اسفراين

(سهامي خاص)

مناقصه اياب

و ذهاب

مدت اجراي کار12ماه شمسي مي باشد .
تبصره :1پس از انقضاي مدت قرارداد و يا فسخ آن پيمانكار موظف است
از واحدهاي مربوطه مناقصه گذار تسويه اخذ نمايد.
تبصره :2پيمانكار تعهد مي نمايد پس از انقضاي مدت قرارداد تا
شروع بكار پيمانكار جديد چنانچه مناقصه گزار درخواست نمايد
حداكثر بمدت 2ماه با حفظ تمامي شرايط اين قرارداد بكار خود ادامه
دهد.
 .3کارفرما  ,دستگاه نظارت و دستگاه مناقصه گزار  :شرکت
لوله گستر اسفراين

 .4شرائط متقاضي :
 -4.1داشتن

تجربه کاري مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه (ارائه

اطالعات در خصوص شرکت  ،سوابق کاري و مجوز هاي الزم ) .
 -4.2داشتن شخصيت حقوقي و توانايي مالي الزم و کافي و توانايي
ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه،پيمانكار بايد از آن مقدار توان
مالي برخوردار باشد كه درصورت لزوم قادر به پرداخت حداقل دو ماه
حقوق پرسنل خود قبل از دريافت آن از مناقصه گزار باشد.
 -4.3توانايي تأمين تعداد وسائط نقليه متناسب با نياز مناقصه
گزار.
 -4.4رعايت کليه الزامات مراجع ذيصالح در اجراي فعاليتهاي مرتبط
با موضوع مناقصه.
 -4.4دارا بودن تائيديه از وزارت كار وامور اجتماعي در امور
خدماتي.

 .4نحوه تحويل پيشنهادات :
پيشنهاددهندگان بايد پيشنهادات خود را در قالب پاكتهاي "الف" ،
"ب" و"ج" بشرح ذيل به شركت تسليم نمايند ( .مدت اعتبار پيشنهادات
نبايد كمتراز سه ماه باشد)
پاكت " الف" محتوي :
ضمانتنامه بانكي مربوط به شرکت در مناقصه به مبلغ پنجاه ميليون لاير
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به نام شركت لوله گستر اسفراين به يکي از صورتهاي مشروحه ذيل
در پاکت " الف" به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

الف -چک تضمين شده بانکي به نام و در وجه شرکت لوله اسفراين .
ب -ضمانتنامه معتبر بانکي (مطابق فرم شماره دو) به نفع کارفرما
که تا سه ماه اعتبار داشته و قابل تمديد تا سه ماه ديگر باشد.
پاكت " ب " محتوي :
ما هه

پاکت ( ب) شامل  :اسناد مناقصه ،شرح کاار ،گاردم ماالش شا

ِيه باناک باشاد  ،اطالعاات کلاش شارکت ،
گذشته شركت که دارای تاييد
آخرين روزنامه رسمش و آگهش تغييرات كه داراي اعتبار باشد  ،سوابق
کاری  ،تائيديه وزارت كار وامور اجتماعي .
پاكت " ج " محتوي :
* حاوي جدول تكميل شده پيشنهاد قيمت مطابق با نمونه پيوست اسناد
(فرم شماره يك)

 .6مهلت و نشاني محل تحويل پيشنهاد:
پيشنهادات بايد حداکثر تا پايان ساعت اداري روز چهار شنبه مورخه
96/04/24

آدرس

اسفراين-کيلومتر12جاده

اسفراين-

واحد

بجنورد

دبيرخانه كميسيون معامالت لوله گستر اسفراين و يا دفتر شرکت لوله
گستراسفراين واقع در تهران خيابان قائم مقام فراهاني نرسيده به
مطهري کوچه الوند پالك  -20طبقه اول واحد دبيرخانه تسليم گردد.
جلسه

بازگشايي

كارخانه

واقع

پيشنهادات

روز

يک

شنبه

دراسفراين-کيلومتر12جاده

موخه

96/04/29

اسفراين-بجنورد

در

محل

تشكيل

خواهد شد .به پيشنهاداتيكه بعد از تاريخ تعيين شده واصل گردد
ترتيب اثرداده نخواهد شد وعينا" به پيشنهاد دهنده عودت مي شود .
.7ابتدا پاکت «الف»که حاوي ضمانت نامه بانکي شرکت در مناقصه است
بازخواهدشد .پاکتي که بدون سپرده شرکت در مناقصه باشد همراه پاکت
«ب» و «ج» به پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.
.8پس از بازگشايي و بررسي پاکت «ب» و مشخص شدن پيشنهاد دهندگان
واجد شرايط ،کميسيون معامالت پاکت «ج» را بازگشايي و بررسي خواهد
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.9دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول هر يک و يا تمامي پيشنهادات
مختار است و هيچ الزامي به ارائه دليل جهت رد پيشنهادات و يا
ابطال مناقصه ندارد .برندگان اول و دوم مناقصه براساس مفاد تعيين
برنده مناقصه آئين نامه معامالت شرکت و ديگر مقررات مربوطه تعيين
مي شوند.
 .10به پيشنهادات فاقد امضاء  ،مبهم  ،مشروط  ،مخدوم و يا فاقد
سپرده و پيشنهاداتيکه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود ترتيب اثر
داده نخواهد شد.
 .11ميزان تضمين حسن انجام كار معادل  %10مبلغ كل قرارداد مي
باشد و برنده مناقصه بايستي ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ برنده
شدن نسبت به ارائه تضمين حسن انجام كار ( مطابق با نمونه پيوست
فرم شماره سه ) به کارفرما تسليم نمايد .بديهي است در صورت عدم
ارائه ضمانت نامه بانكي حسن انجام كار  ،سپرده شركت در مناقصه وي
به نفع شركت ضبط خواهد شد و قرارداد با برنده دوم مناقصه تنظيم
خواهد شد هرگاه برنده دوم مناقصه نيز ظرف مدت تعيين شده از طرف
شركت از عقد قرارداد استنكاف نمايد سپرده وي نيز به نفع شركت ضبط
خواهد شد .
 .12داوطلبان شركت در مناقصه بايد تمام برگه هاي شرايط مناقصه
وضمائم را پس از رويت و بدون حذف واصالح امضاء و مهر نمايد و
همراه ديگر مدارك خواسته شده در پاكت "ب" تحويل دهد( .مناقصه گر
مجاز به حذف و اضافه كردن متن و اسناد نخواهند بود و به تغييرات
مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد).
شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبولي تمامي شرايط مناقصه
است .
.13پرداخت بهاي خدمات  ،طبق ضوابط و مقررات شركت لوله گستر
اسفراين خواهد بود.
 .14درطول مدت قرارداد هيچگونه تعديلي در قيمتها انجام نخواهد
شد.
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 .14کليه کسورقانونش قرارداد از قبيل  :ماليات و بيمه کارگران
بعهده

پيمانکار

مش

باشد

که

در

زمان

پرداخت

حق

الزحمه

توسط

کارفرما از صورت وضعيتهای ارسالش  %4سپرده بيمه و  %4سپرده حسن
انجام کار کسر مشگردد(ماليات تكليفي پس از كسر به سازمان امور
مالياتي واريز و سپرده بيمه تا زمان ارائه مفاصا حساب بيمه نزد
كار فرما باقي ميماند و پس از اتمام كار و ارائه مفاصا حساب مبلغ
به پيمانكار پرداخت ميگردد).
 .16پيمانكار حق واگذاري موضوع مناقصه وتكاليف خود بصورت كلي يا
جزئي به غير ،حتش پرسنل

را تحت هر عنوان ندارد.

 .17پيمانکار متعهد مش گردد يک نفر را به عنوان نماينده به
کافرما معرفش نمايد و نماينده پيمانکار بايستي ارائه خدمات را
مديريت نمايد.
 .18هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .
تلفن تماس جهت كسب اطالعات

:

43053273550
شركت

لوله گستراسفراين

شرايط فوق دقيقا" مطالعه و مورد قبول مي باشد .
اينجانب /اين شركت :
مهر و امضاء شركت پيشنهاد دهنده :

شرح كار :

 -7خدمات مورد نيازعبارت است از:
 .1سرويس دهش  ،بمنظور اياب و ذهاب کارکنان کارفرما .
 .2تأمين سواري پژو يا سمند به تعداد مورد نياز كارفرما در طول
مدت قرارداد.
 .3تأمين تراكتور با كليه تجهيزات از قبيل گاو آهن – تريلي – به
قرارداد .

تعداد مورد نياز در طول مدت
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ً كمپرسي
 .4تأمين وانت (از نوع نيسان ،زاميياد و ايسوزو) ترجيحا
دار  ،مدل  1386با باالو با ظرفيت بار  2تن به باال.
توضيحات :
الف ) جدول سرويس اياب وذهاب كاركنان عادي كار و شيفت سايت از ساعت  3صبح
لغايت 25به شرح ذيل :
ساعت

ورودبه

برگشت از

كارخانه

سايت

مالحظات

رديف

حركت ازشهر

1

06:00

06:24

2

07:04

07:30

16:30

3

09:30

09:44

10:30

4

14:00

14:24

22:30

شيفت دو

4

14:00

14:24

22:00

شيفت دو

6

18:30

18:44

06:40

شيفت دو

7

21:04

21:30

06:40

شيفت 3

كارخانه

14:30

شيفت يك

8/16

30:14

شيفت يك

8/24

19:00

شيفت يك

12/ 24

شيفت عادي كار
سرويس عمومي كارخانه به
شهر

ب) جدول كاركرد تراكتور مورد نياز به شرح ذيل خواهد بود:
ردي
ف

شروع كار

پايان كار

7:30

16:30

مالحظات
درصورت انجام كار خارج از زمان قيد شده

1

بصورت ساعتي محاسبه خواهد شد
زمان اقامه نماز و صرف نهار از کارکرد
روزانه راننده کسر خواهد شد.
5

شركت لوله گستر اسفراين

(سهامي خاص)

مناقصه اياب

و ذهاب

ج) جدول كاركرد سواري مورد نياز به شرح ذيل خواهد بود:
ردي
ف

شروع كار

پايان كار

7:30

16:30

مالحظات
درصورت انجام كار خارج از زمان قيد شده

1

بصورت ساعتي محاسبه خواهد شد و سرويس
هاي مورد نياز خارج از شهر نيز بصورت
مأموريت

محاسبه ميگردد.

د) جدول كاركرد وانت مورد نياز به شرح ذيل خواهد بود:
ردي
ف

شروع كار

پايان كار

7:30

16:30

1

مالحظات
درصورت انجام كار خارج از زمان قيد شده
بصورت ساعتي محاسبه خواهد شد .

تبصره  : 3تعداد سرويس های مورد نياز برای هر کدام از رديف هاای
جدول فوق بر اساس نياز کارفرما و توسط کارفرما به پيمانکار ابالغ
مش گردد.
ب) سرويس دهي كالس هاي آموزشي و ورزشي در كلياه نقااط شهرساتان و
كشور و بلعكس طبق برنامه ناظر کارفرما .
تبصره  : 4تعداد
الف و ب ،
افزاي

نيم سرويس در روز  ،ماه و ساال جهات بناد هاای

طبق اعالم قبلي كار فرما به پيمانکار اعالم ماش شاود و

و يا كاه

تعداد سرويسها با کار فرما

مي باشد )

تبصره : 4ساعت های مندرج در جدول و رديف های فوق ممکن است بنا به
نياز کارفرما تغيير نمايد لذا پيمانکار متعهد است نسبت به سرويس
دهش مطابق باساعات اعالم شده اقدام نمايد.

 -2تعهدات پيمانكار:
اام
ارای انجا
اده ای با
ات  ،از راننا
اف اسا
اار موظا
 -2-1پيمانکا

اوع
موضا

قرارداد استفاده نمايد که دارای گواهينامه معتبر و همچناين دارای
صالحيت فنش  ،سالمت جسمش  ،روانش و اخالقش ،کارت سالمت ،کارت هوشامند
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راننده ،کارت هوشمند مينش بوس  ،بيمه شخص ثالث کامال مساافربری و
دفترچه كار داشته باشد .
 -2-2پيمانکار در هر صورت  ،مکلف است که وسائط نقليه ای که ماورد
تاييد واحد پشتيبانش و خدمات کارفرما مش باشد برای اجارای موضاوع
قرارداد  ،در اختيار کارفرما قرار دهد .
-2-3کليه هزينه های سوخت  ،روغان  ،تعميار و نگهاداری  ،مساتوليت
حقوقش و کيفری تصاادفات و خساارات ناشاش از راننادگش و مجاازات و
پرداخت جريمه های مربوطه به عهده پيمانکار مش باشاد و بدينوسايله
کارفرما را از کليه مستوليتهای حقوقش و يا کيفری و هرگونه حادثاه
های که برای وسيله نقليه موضوع قرارداد و يا اشاخاص ثالاث

و ياا

ساير سرنشينان و راننده واقع شود  ،مبرا نموده وکليه مساتوليتهای
فوق بعهده پيمانكار مي باشد .
 -2-4پيمانکار اقرار مي نمايد که وسائط نقلياه موضاوع قارارداد ،
دارای بيمه نامه شخص ثالث و ديه سرنشين كامل مش باشد در اين مورد
و موارد حوادث و تصادفات منجر باه صادمه و جراحات و فاوت  ،کلياه
مستوليتها بعهده پيمانکار بوده و جوابگوی تمامش اتفاقات و تبعاات
بعدی  ،اعم از حقوقش و کيفری و ديه مش باشد.
 -2 -4پيمانکار و راننده گان وسايل نقليه پيمانکار موظف مش باشند
کليه ضوابط و مقررات حاکم بر محيط کار کارفرما را رعايت نمايند .
 -2-6تعداد و زمان سرويسها  ،حسب نياز و با اعالم قبلش،
کاه

و يا افزاي

يابد

ممکن است

لذا پيمانکاارموظف اسات  ،در صاورت نيااز

کارفرما نسبت به انجام سرويس اضافش حتي ايام تعطايالت رسامي و هار
ساعت از شبانه روز با قيمت قرارداد اقدام نمايد .
 -2-7کليه کسورات قانونش

بعهده پيمانکار مش باشد  ،که

در

پرداخت حق الزحمه توسط کارفرما از صورت وضعيتهای ارسالش %3

زماان
ماليات

كسر و به حساب دارائي واريز و  %4سپرده بيمه کسر و تا زماان ارائاه
مفاصا حساب نزد كارفرما باقي خواهد ماند و پس از ارائه مفاصا حسااب
مبلغ سپرده به پيمانکار مسترد مش شود .
 -2-8پيمانكار مؤظف است ياك نفار نماينده تام االختيارجهت هماهنگي
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معرفي نمايد كه درزمان سرويس دهي حضور واقادامات الزم را

مبذول نمايند .رانندگان تحت امر متعهد مي گردند كه راس ساعت قياد
شده طبق جدول سرويس كارت ورود و خروج خود را ثبت نمايد.
 -2-9پيمانكار مکلف است کليه مجوز های الزم را از نهاد های ذياربط
جهت تردد خودرو ها در داخل و خارج شهرستان را اخذ نماياد و كلياه
مقررات پايانه حمل و نقل مسافر را رعايت نموده و همچنين برگ تردد
برچسب در داخل شهر براي رانندگاني كه در امر سرويس دهي باا شاركت
لوله گستراسفراين همكاري دارند از اداره راهنمايي و رانندگي اخاذ
نمايد  .همچنين رانندگان مجوز خروج از شهر را داشته باشاند ( باه
ويژه مينش بوس های شرکت واحد که زير نظر شاهرداری فعاليات دارناد
).پيمانکار موظف است جهات تاردد سرويساها،از مراجاع ذياربط (طباق
قانون) مجوز روزانه دريافت کند و روزانه به واحاد نقلياه تحويال
ً صاورت حسااب
دهد در غير اينصورت رانندگان مينشبوس مشتوانند شخصاا
تهيه نموده و آن را به واحد پشتيبانش و خدمات تحويل داده تا وجاه
آن به راننده،پرداخت و از صورتحساب پيمانکار کسر گردد .بديهش است
که در صورت عدم پرداخت صورتحساب توسط پيمانکار،طبق مفاد قارارداد
با ايشان رفتار خواهد شد.
 -2-10پيمانكار متعهد مي شود نسبت به تهيه ماشينهاي مدل بااال باا
توجه به جدول پيوست جهت سرويس دهي اقدام نمايد .
 -2-11مدل تراكتور هاي مورد نياز  84به باال باشد.
 -2 -12مدل سواري مورد نياز  93به باال و داراي دو ايربا

و ترماز

 ABSو از ترجيحا از نوع سمند  ،پژو پارس و پژو  404باشد.
 -2 -13سواري از امكانات گرمايشي و سرمايشي مورد تأيياد كارفرماا
برخوردار باشند.
 -2-14ميني بوسها بايستي از امكانات گرمايشي مناسب  ،ظاهر موجه ،
شيشه ها و صندليها مناسب وسالم برخوردار باشد.
 -2-14مرتفع نمودن نارضايتي ناشي از طوالني بودن بعضي از مسير هاا
بعهده پيمانكار خواهد بود.
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شركت لوله گستر اسفراين

(سهامي خاص)

مناقصه اياب

و ذهاب

 -2-16تغيير مسير تردد ميني بوس ها باا اطاالع مساتول حمال و نقال
كارفرما خواهد بود.
 -2-17رانندگان ملزم به پانچ كارت خود در هنگام ورود به شركت ماي
باشند.
 -2-18ميني بوسها بايستي از ايمني ماورد تأيياد واحاد  H.S.Eشاركت
لوله گستر برخوردار باشند.
اانش
اا درب نگهبا
افراين تا
انل از اسا
ااب پرسا
ااب و ذها
ارويس ايا
 -2-19سا
كارخانه و بلعكس انجام مي شود.
 -2-20كليه هزينه هاي تراكتور و سواري بعهده پيمانكار خواهد بود.
 -2-21ساعات كار ساواري از  7:30الاي  16:30باوده و در صاورت نيااز
كارفرما در هر ساعت از شبانه روز ملزم به ارائاه خادمات ميباشاد.
همچنين سواري ملزم به ارائه خدمات سارويس دور در داخال شاركت ماي
باشد (طبق برنامه مستول حمل و نقل).
 -2-22انتقال پزشك شركت و ساير همكاران از شهر به شاركت و بلعكاس
بعهده سواري پيمانكار مي باشاد كاه جازء كااركرد روزاناه محاسابه
ميشود.
 -2-23انجام مأموريت برون شهري نافي كاركرد روزانه نخواهد شد.
 -2-24فعال دو دستگاه تراكتور و دو سواري مورد نظر مي باشد كاه در
صورت نياز در طول اجراء قرارداد حساب نيااز افازاي

تعاداد آنهاا

محتمل است.
 -2-24كاركرد تراكتور بصورت ساعتي محاسابه ميگاردد  ،بطوريكاه در
روز كمتر از  9ساعت نباشد و حسب نياز كارفرما در ايام تعطيل نياز
ملزم به ارائه خدمات مي باشد.
 -2-26رانندگان مكلفند در هنگام انجام سرويس هاي اضطراري خارج از
عرف نسبت به انتقال كليه همكاران در محل مورد نظر آنها بخصاوص در
ايام زمستان و شبها اقدام نمايند.
 -2-27پيمانكار تأييد مينمايد كه توان مالي موضاوع پيماان را حاد
اكثر تا دو ماه بعد از ارائه صورتحساب ماهانه را بدون دريافت وجه
9

شركت لوله گستر اسفراين

(سهامي خاص)

مناقصه اياب

و ذهاب

صورتحسابهاي ارائه شده به كار فرما را دارد.
 -2-28ارزيابي و تأييد دارنادگان ساواري توساط واحاد پشاتيباني و
خدمات انجام خواهد شد و پيمانكار موظف است قبل از به خدمت گارفتن
راننده سواري نسبت به اخاذ تأييدياه اقادام نماياد.همچنين وساايط
نقليه بخدمت گرفته شده بايستي مورد تأييد واحد  H.S.Eقرارگرفتاه و
سپس بكار گرفته شوند.
 -2-29کليه مرخصيها با هماهنگش واحد پشتيبانش و خدمات مشباشد.
-2-30پيمانکار اقرار مشنمايد،مشمول منع مداخله کارکنان دولت مصوب
 1137وساير قوانين و مقررات مربوطه،نمشباشد.

 -5تعهدات کارفرما:
پرداخت حق الزحمه  ،طبق قرارداد و بر اساس تعداد سرويسهای انجاام
شده  ،پس از تاييدمستول واحد حمل ونقل و رئيس پشاتيبانش و خادمات
کارفرما و پس از کسر کسورات

و جرائم،انجام مي شود.

 -0جرائم:

ميني بوس وميني بايس :
در صورت بروزتأخيرات غير موجه (تشخيص موجه ياا غيار موجاه باودن
تأخير از اختيارات واحد پشتيباني ميباشد)دراجراي سرويس ها تاا
دقيقه تأخير مبلغ2000000لاير جريمه براي هر سرويس  -باي

4

از 10دقيقاه

در حكم عدم سرويس دهي تلقي خواهد شد كه باراول جريمه آن عالوه بر
عدم پرداخت هزينه آن سرويس به كاركنان ،مبلغ 240.000لاير،باردوم400.000
لاير ،بار سوم 440000لاير  ،بارچهاارم 600000لاير،باارپنجم700000لاير ودر صاورت
تكرار در قرارداد تجدياد نظار ماي شاود همچناين در صاورت رضاايت
همکاران از نحوه سرويس دهش  ،از راننده به نحو مقتضش تقادير باه
عمل خواهد آمد.
تبصره  :6درصورت عدم نظافت مناسب وسائط نقلياه موضاوع قارارداد و
ً جارائم قياد شاده
عدم وجود سيستم گرماي مناسب درفصل سرما  ،عينا
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شركت لوله گستر اسفراين

(سهامي خاص)

مناقصه اياب

و ذهاب

مربوط به عدم سرويس دهي اعمال خواهد شد.
تبصره  : 7درصورت رعايت نكردن مقررات راهنمايي و رانندگي و انجام
حرکات حادثه ساز توسط راننده ،جرايم مرباوط باه عادم سارويس دهاش
اعمال خواهد شد.
تبصره  : 8پيمانکار موظف است برای هر راننده يک کارت ورود و خروج
مجزا داشته باشد.
تبصره  : 9پيمانکار موظف است جهت سوار و پياده کاردن همکااران در
جايگاه قيد شده اقدام نمايد در عدم رعايات موضاوع تعاداد دو نايم
سرويس از پيمانکار کسر مششود.
تبصره  : 10در صورتش که مشاهده شود برابر جادول مادل ماشاين هاای
اعالم شده پيمانکار يا راننده از خودروهای مادل پاائين باه غياراز
جدول قيد شده استفاده نموده اسات ،برابار مقاررات هار  7سارويس 3
سرويس از پيمانکار برای بار اول تا دوم کسر مششود .در صورت تکرار
اين مورد با راننده خاطش تسويه حساب خواهد شد.
تبصره  : 11پيمانکار موظف است قبل از شروع فعاليت  ،کليه مينش
بوسها و اتوبوسها را

طبق فرم شماره يک از نظرمدل همراه کپش کارت

ماشين و سند خودرو وبيمه شخص ثالث و کپش مدارک مورد نظر كار فرما
به روئيت نماينده کارفرما رسانده وتحويل نمايد.
تبصره :12در صورت عدم دريافت مجوز روزانه تاردد از مراجاع ذياربط
توسط پيمانکار مرتبه اول000:ر000ر 1لاير،مرتباه دوم000 :ر000ر 2لاير و از
مرتبه سوم به بعد000 :ر000ر 3جريمه در صورت حساب همان مااه ايشاان
لحاظ خواهد شد.
تبصره  :13در صورتيکه رانندگان مينش بوس پس از پانچ کارت ،اقادام
به ادغام سرويسها نموده و يا سرويس دهش ننمايند،ضامن حاذف سارويس
ثبت شده،مرتبه اول دو نايم سارويس،مرتبه دوم چهاار نايم سارويس و
مرتبه سوم به بعد ش

نيم سرويس از کارکرد هماان مااه ايشاان ک سر

خواهد شد.
تبصره :14کليه جرايم توسط واحد پشتيبانش و خادمات،در صاورت حسااب
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(سهامي خاص)

مناقصه اياب

و ذهاب

ماهانه پيمانکار لحاظ خواهد شد.
 -4ساير شرايط:

-1-4اين قرارداد  ،متضمن هيچ نوع رابطه استخدامش بين پيمانکاار و
راننده وسيله نقليه وکارفرما نمش باشد .
 -2-4در صورت بروز هرگونه اختالف محااکم دادگساتری در محال انجاام
کار،

صالح

به رسيدگش خواهندبود.

 -3-4کليه سرويسهای عادی کار در ايام تعطيالت هفتگش و رسمش  ،طباق
اعالم نياز کارفرما حضور خواهندداشت .
 -4-4کارفرما مش تواند هر زمان با اعالم قبلش يک هفتاه ای  ،بادون
تشريفات اداری و يا

قضائش ،

اين قرارداد را فسخ نمايد.

 -4-4چنانچه وسيله نقليه مورد اجاره نقص فني پيدا كرد تا بر طارف
شدن آن نقص ،پيمانکار

متعهد است كه يك دستگاه وسيله نقليه مشابه

با راننده جايگزين كه كليه شرايط قيد شاده در قارارداد را داشاته
باشد .
- 6-4كليه هزينه هاي سوخت  ،روغن  ،تعمير و نگهداري ،مستوليت
ناشي از رانندگي،مجازات و

حقوقش و کيفری تصادفات و خسارات

پرداخت جريمه های مربوطه،به عهده پيمانکار مشباشد و بدينوسيله
کارفرما را از کليه مستوليتهای حقوقش و کيفری و هر گونه حادثه ای
که برای وسيله نقليه موضوع قرارداد و يا اشخاص ثالث،سرنشينان و
راننده واقع شود مبری نموده و پيمانکار کليه مستوليتهای فوق را
مشپذيرد .
 -7-4ساعت ورود و خروج ميني بوسهاي سايت
سايت

طبق

كارت ساعت كاردكس

مي باشد .

-8-4پيمانکار حق دريافت هيچ مبلغي ،
ماده سه را

ندارد .

 آناليز قيمت پيشنهادي:مبلغ پيشنهادی با شرايط قيد شده:
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اعالم شده

در

شركت لوله گستر اسفراين

(سهامي خاص)

مناقصه اياب

شرح خدمات

رديف

نوع

و ذهاب

مبنای

مدل

وسيله

محاسبه

1

2

بايس

نرخ(لاير)

حات

نيم سرويس

 1386الش 1390

سايت به

 1380الش 1384
مينش-

توضي

شهر و
بالعکس

کليه مدلها
 1391به باال

(داخل شهر)

4
4
6
7

مينش-
بايس
سواری

کليه مدلها
پژو يا سمند مدل
 1393به باال

وانت
نيسان
تراکتور

شد.

 1380الش 1384

نيم سرويس

3

مينشبوس

 1386الش 1390

ساعتش

مدل  1386به باال

ساعتش

مدل  1384به باال

ساعتش

ساير شرايط،طبق مفاد اسناد مناقصه لحاظ خواهد

 1391به باال
مينشبوس

نرخ پيشنهادی

مبالغ پيشنهادی خدمات دهش متفرقه مينش بوسها:
رديف

نوع خدمت

مسير

نرخ
پيشنهادی(لاير)
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1

(سهامي خاص)

مناقصه اياب

و ذهاب

شرکت در مراسم تدفين و

رفت و برگشت از

تعزيه

شرکت (به شهر و
روستاهای زير 20
کيلومتر)

2

شرکت در مراسم تدفين و

رفت و برگشت از

تعزيه

شرکت به روستاهای
باالی  20کيلومتر

3
4

شرکت در مراسم تدفين و

رفت و برگشت از شهر

تعزيه

به مزار

اوقات فراغت پرسنل و

شهری(رفت يا برگشت)

متفرقه شهری
4

خدمات رسانش به

شهرستان اسفراين و

نهادها،شرکتها و

حومه

ارگانها
6

7

8

خدمات رسانش به

خارج از

نهادها،شرکتها و

اسفراين(داخل

ارگانها

استان)

خدمات رسانش به

خارج از

نهادها،شرکتها و

اسفراين(خراسان

ارگانها

رضوی)

خدمات رسانش به

خارج از استان(به

نهادها،شرکتها و

استثناء خراسان

ارگانها

رضوی)

 ميني بوس هاي تازه تعمير كه از امكانات رفاهي و ظاهري مناسب
برخوردار باشند بطوريكه مورد تأييد واحد پشتيباني باشاند از
جدول فوق تا سه مدل پايين تر مستثني ميباشند(.بديهي است كاه
نرخ اين نوع مينيبوس ها به نرخ مينيبوس هاي مادل 1380تاا 1384
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(سهامي خاص)

لحاظ خواهد شد).

مناقصه اياب

و ذهاب

مبلغ پيشنهادی مسيرهای ذکر شده برای سواری:
رديف

مسير

1

اسفراين-بجنورد

2

اسفراين-نقاب

3

اسفراين-سبزوار

4

اسفراين-مشهد

4

مواردی که در جدول ذکر

نوع خدمت

مبلغ(لاير)

رفت
رفت و برگشت
رفت
رفت و برگشت
رفت
رفت و برگشت
رفت
رفت و برگشت
رفت و برگشت

نشده(به ازاء هر کيلومتر)
 در صورتيکه زمان شروع ماموريت بعد از ساعت  22:00باشد،ده درصد
به مبالغ فوق افزوده خواهد شد.
ًموريتهای که در ساعتهای اداری انجام شود،کارکرد روزانه
 در ما
نيز لحاظ خواهد شد.
 تعداد ساعت توقف خارج از عارف ،طباق نظار واحاد پشاتيبانش و
خدمات،به صورت ساعتش محاسبه و طباق نارخ پيشانهادی ،پرداخات
خواهد شد.
** پيمانکار تصريح مي نمايد كه ضمن مطالعه كامل كليه اسناد فوق
قيمت پيشنهادي خود را ارائه نموده است وكليه صفحات را امضاء مي
نمايد .
15

شركت لوله گستر اسفراين

(سهامي خاص)

و ذهاب

مناقصه اياب

تبصره  : 13منظور از نيم سرويس  ،سرويس دهش از شهر به سايت و يا
بلعکس مش باشد  .در صورتش که پيمانکار از يک طرف سرويس دهش نمايد
مبلغ يک نيم سرويس به ايشان پرداخت خواهد شد.
تبصره  : 14در صورت سرويس دهش با اتوبوس
تائيد کارفرما با ظرفيت بي

ويا مينش باس

مورد

از سش نفر  ،اجرت دو نيم سرويس به

پيمانکار پرداخت مش گردد.

برگ
پيشنهاد قيمت
( فرم شماره يك )

بدينوسيله شرکت  ...................................باه
شماره ثبات  .......................................باا
ماااديريت  ...............................باااه نشااااني
......................................................
..................امضاء کننده زير پس از مطالعه و بررسي
و با آگاهي کامل و پذيرم تعهد اجراء و مستوليت بار اسااس
ادارک مناقصاه قيمات
شرائط و موارد مطروحاه در اساناد و ما
پيشنهادي خودرا جهت اجراي موضوع مناقصه و بر اسااس جادول
های فرم يک اعالم مينمايد.
قيمت كل پيشنهادي (لاير):
چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و اين شارکت باه
عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد مينمايد که:
 .1اسناد و مدارک قرارداد را بر اسااس مراتاب منادرج در
نموده و همراه تضمين انجاام

اسناد و مدارک مناقصه امضاء
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شركت لوله گستر اسفراين

(سهامي خاص)

مناقصه اياب

و ذهاب

تعهدات از تاريخ ابالغ ظرف يك هفته بعنوان برناده مناقصاه
تسليم نمايد .
 . 2ظرف مدت مقرر در اسناد مناقصه و قارارداد  ،نسابت باه
تامين تجهيزات و خدمات مورد نظار اقادام و کلياه کارهااي
موضوع قراداد را طبق برنامه ريزي مندرج در اسناد و مدارک
مناقصه به اتمام برساند.
 . 3تاييد مينمايد که کليه اسناد و مدارک جزء الينفاک ايان
پيشنهاد محسوب ميشود.
 . 4اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه گازار الزاماي باراي
واگذاري کار به هيچيک از پيشنهاد دهندگان ندارد.
تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريخ :
...................................................
نام پيشنهاد دهنده ............................... :
نام و ونام خانوادگي و سمت و امضااء مجااز و تعهاد آور و
مهر پيشنهاد دهنده :
توضيح  :برگ پيشنهاد قيمات بايساتي پاس از تکميال هماراه
آناليز قيمت پيشنهادي بصورت جداگانه و مهر و موم شاده در

پاکت "ج" تسليم گردد .

باسمه تعالي
ضمانت نامه شركت در مناقصه
( فرم شماره دو )
به نشاني

نظر به اينكه*

شركت

مايل است در مناقصه****
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شركت لوله گستر اسفراين

(سهامي خاص)

مناقصه اياب

نمايد اين***

و ذهاب

درمقابل***

از*

لاير تضمين و تعهد مي نمايد چنانچه***

براي مبلغ

اطالع دهد كه پيشنهاد شركت

به اين **

كننده نامبرده مورد قبول واقع شده ومشاراليه از امضاي قرارداد مربوطه يا
تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات قرارداد استنكاف نموده است،تاميزان
***

لاير هرمبلغي را كه

مطالبه نمايد،به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي
بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف

***

يا اقامه دليل ويا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي
داشته باشد،بيدرنگ در وجه يا حواله كرد
بپردازيد.

***

مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است وتا آخر ساعت اداري روز
معتبر مي باشد.اين مدت بنا به درخواست كتبي***
براي حداكثر سه ماه ديگرقابل تمديد است درصورتيكه**
نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند ويا
موجب اين تمديد را فراهم نسازد و**

*

متعهد است بدون

را موافق با تمديد نمايد**،

اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد،مبلغ درج شده دراين ضمانتنامه را در وجه
پرداخت كند.

يا حواله كرد***
چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي***

مطالبه نشود،ضمانتنامه در سررسيد ،خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط
است ،اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد.
* عنوان فروشنده/سازنده
**عنوان بانك يا شركت بيمه
*** عنوان دستگاه اجرائي
****موضوع قرارداد مورد نظر

باسمه تعالي
ضمانت نامه كسور حسن انجام كار
(فرم شماره سه )
نظر به اينكه*
به اين**

به نشاني
اطالع داده است كه مقرر است مبلغ
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شركت لوله گستر اسفراين

(سهامي خاص)

مناقصه اياب

از طرف***

و ذهاب

بعنوان استرداد
****

كسور حسن انجام كار قرارداد

پرداخت شود ،از اين روپس از

به*

نزد اين

پرداخت وجه مزبور به حساب*
اين

**

متعهد است در صورتيكه ***

**

ً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به اين**
كتبا
از اجراي تعهدات ناشي از

اطالع دهد كه*
قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است تا ميزان
***

لاير هرمبلغي را كه

مطالبه نمايد،به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي
بدون اينكه احتياجي به صدور اظهارنامه

***

و يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشته باشد،بيدرنگ در وجه يا حواله
بپردازيد.

كرد***
مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز
***

است وبنا به در خواست كتبي

واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده براي مدتي كه درخواست شود
قابل تمديد مي باشد و

درصورتيكه**

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را قبل از انقضاي آن تمديد كند ويا *
موجب اين تمديد را فراهم نسازد و **
**

را حاضر به تمديد نمايد،

متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد،مبلغ درج شده در باال را
در وجه يا حواله كرد ***
پرداخت كند.
* عنوان فروشنده/سازنده
**عنوان بانك يا شركت بيمه
*** عنوان دستگاه اجرائي
****موضوع قرارداد مورد نظر
باسمه تعالي
ضمانت نامه انجام تعهدات
(فرم شماره چهار )
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شركت لوله گستر اسفراين

(سهامي خاص)

مناقصه اياب

نظر به اينكه*

و ذهاب

به نشاني
اطالع داده است كه مقرر

به اين**

از طرف***

است مبلغ

****

بعنوان ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد

پرداخت شود ،از اين روپس از

به*

نزد اين

پرداخت وجه مزبور به حساب*
اين

**

متعهد است در صورتيكه ***

**

ً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به اين**
كتبا
از اجراي تعهدات ناشي از

اطالع دهد كه*
قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است تا ميزان
***

لاير هرمبلغي را كه

مطالبه نمايد،به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي
بدون اينكه احتياجي به صدور اظهارنامه

***

و يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشته باشد،بيدرنگ در وجه يا حواله
بپردازيد.

كرد***
مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز
***

است وبنا به در خواست كتبي

واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده براي مدتي كه درخواست شود
قابل تمديد مي باشد و

درصورتيكه**

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را قبل از انقضاي آن تمديد كند ويا *
موجب اين تمديد را فراهم نسازد و **
**

را حاضر به تمديد نمايد،

متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد،مبلغ درج شده در باال را
در وجه يا حواله كرد ***
پرداخت كند.
* عنوان فروشنده/سازنده
**عنوان بانك يا شركت بيمه
*** عنوان دستگاه اجرائي
****موضوع قرارداد مورد نظر
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