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شرایط شرکت در مناقصه
انجام امور حمل و نقل وایاب و ذهاب پرسنل و
کارکنان و پرسنل شبکه بهداشت و بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
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مهر و امضاء مناقصه گر

صفحه  1از 16

چک لیست اسناد مناقصه
 -1پاکت الف شامل :
 سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی مطابق فرم پیوست -2پاکت ب  ،شامل :
 اوراق شرایط مناقصه که به مهر و امضای شرکت رسیده باشد. -تصویر برابر اصل تمام صفحات اساسنامه شرکت از دفاتر اسناد رسمی همراه با مهر برجسته

 تصویر برابر اصل آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی از دفاتر اسناد رسمی با مهر برجسته تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی از دفاتر اسناد رسمی همراه با مهر برجسته تصویر برابر اصل گواهی تأیید صالحیت دارای اعتبار از اداره کار و امور اجتماعی تصویر برابر اصل گواهی تطبیق امضاء دارنده حق امضاء شرکت از دفاتر اسناد رسمی فرم آدرس قانونی شرکت بعالوه تلفن که به مهر و امضای شرکت رسیده باشد. تصویر برابر اصل تأیید صالحیت ایمنی دارای اعتبار از دفاتر اسناد رسمی در هنگام انعقاد قرارداد الزامی است. ارائه تصویر برابر اصل صورتهای مالی حسایرسی شده توسط حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای قراردادهای باالی 22/000/000/000ریال
 برگ مشخصات سهامداران مطابق فرم پیوست که به مهر و امضاء شرکت رسیده باشد -3پاکت ج :
فرم پیشنهاد قیمت که بدون شرط  ،الک گرفتگی  ،خدشه  ،ابهام و به هر دو صورت عددی و حروفی قیمت گذاری شده باشد
درصورت تفاوت بین قیمت حروفی و عددی قیمت حروفی و در صورت تفاوت بین قیمت جزء و کل قیمت کل مورد قبول واقع
می شود.
کلیه موارد فوق رؤیت و رعایت گردید.

مهر و امضاء مناقصه گزار
مناقصه گر

مهر

و

امضاء

صفحه  2از 16

« آگهی مناقصه عمومی (مرحله اول) »
 -1مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یاسوج به استنادشماره /23/6/4969پ مورخ 96/7/12
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه
تلفن 33337230-1 :
 -2موضوع مناقصه  :واگذاری امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب و مأموریت های درون شهری و برون شهری کارکنان و پرسنل
شبکه بهداشت و بیمارستان شهید رجایی گچساران
 -3برآورد اولیه :

ریال (

 -4تضمین شرکت در مناقصه (

)
) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی

) (

 -5دستگاه نظارت:معاونت توسعه مدیریت ومنابع  ،مدیر شبکه بهداشت گچساران و رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران
 -6محل دریافت اسناد مناقصه  :ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – امور قراردادهای دانشگاه
 -7زمان مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ
ریال

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ 200/000

لغایت

به حساب  21778094002001تمرکز درآمد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (قابل واریز در بانک ملی ایران )

 -8مهلت تحویل پیشنهادها  :از تاریخ

لغایت

 -9مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد  :اصل فیش واریزی و بصورت حضوری
 -10نحوه تحویل پیشنهادها  :بصورت حضوری
 -11محل اعتباری  :اعتبارات دانشگاه (درآمدهای اختصاصی واحدها)
 -12مدت اعتبار پیشنهادها  10 :روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت
 -13محل تحویل پیشنهادها  :ستاد مرکزی – دفتر حراست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 -14حدنصاب مناقصه گزاران  :حداقل  3شخص می باشد ( سه مورد )
 -15تاریخ گشایش پیشنهادها  :ساعت  10صبح روزشنبه مورخ

در دفتر کار معاونت توسعه مدیریت و منابع

دانشگاه
 -16مدت انجام کار  :یکسال هجری شمسی (12ماه)
 -17سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -18لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه ملی مناقصات  http://iets.mporg.irپورتال دانشگاه علوم پزشکی
استان به نشانی  www.yums.ac.irمراجعه نمائید.
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« آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای ) »
مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد
موضوع  :برگزاری مناقصه حمل و نقل و ایاب و ذهاب ستاد شبکه بهداشت

به استناد نامه شماره

/23/4/1030پ مورخ  96/1/29معاون توسعه مدیریت و منابع به آدرس  :یاسوج  -بلوار مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه –
تلفن ثابت 07433337230-1 :
 -1سپرده شرکت درمناقصه در پاکت (الف)
 -2اسناد مناقصه در پاکت ((ب)) شامل:
 -2-1برگ شرایط فراخوان شناسایی متقاضیان (شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه) به تعداد  16برگ که به امضاء و مهر
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و شرکت کننده رسیده باشد ( مهر و امضای تمام صفحات الزامی است)
 -2-2کپی برابر با اصل (اساسنامه  ،آگهی تاسیس در روزنامه رسمی ،آگهی تمامی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی )  ،فرم
تأیید صالحیت سال  1395از مراجع مربوطه.
 -2-3درصورت داشتن سوابق خدمتی مرتبط ارائه گواهی حسن انجام کار مرتبط با شغل حداکثر  2مورد از مرجع مربوطه
 -2-4تایید و تکمیل فرم عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال 1337
 -2-5آدرس قانونی متقاضی :این آدرس باید به صورت مجزا در صفحه ای نوشته و به مهر و امضاء شرکت رسیده باشد.
 -2-6تأییدیه صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی مورخ سال 1395
پاکت ج) شامل:
 -3قیمت پیشنهادی
تبصره  : 1متقاضیان شرکت در مناقصه باید پاکت الف (حاوی ضمانت نامه بانکی ) ،پاکت ب (حاوی اسناد مناقصه و اسناد
شرکت) و پاکت ج (حاوی پیشنهاد قیمت) را در بسته و مهر نموده و هرسه پاکت را درون یک پاکت بزرگ گذاشته و در
بسته و مهر نموده و در هنگام تحویل به دبیرخانه حراست دانشگاه ابتدا این پاکت را توسط حراست دانشگاه برچسب حفاظتی
نمایند .متقاضیان باید پاکات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  96/9/1به دبیرخانه حراست دانشگاه (آدرس  :یاسوج
– خیابان شهید مطهری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – طبقه همکف – حراست دانشگاه) تحویل نمایند.
تبصره  :2هرگونه خط خوردگی ،شرط  ،ابهام  ،الک گرفتگی در اسناد مناقصه باعث ابطال پیشنهاد مذکور می گردد.
تلفن تماس074-33337372 :
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شرایط عمومی مناقصه ایاب و ذهاب جهت سال  1396-97شبکه بهداشت و بیمارستان شهید رجایی گچساران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد
ماده -1موضوع مناقصه :واگذاری امورحمل ونقل و ایاب و ذهاب و کلیه مأموریت های درون شهری و برون شهری بیمارستان
شبکه بهداشت گچساران و بیمارستان شهید رجایی گچساران
ماده  -2تذکرات :
 -1با توجه به اینکه شرایط مناقصه جزء الینفک قرارداد محسوب می گردد شرکت کننده در مناقصه باید آن را به دقت
مطالعه نموده تمامی صفحات را مهر و امضاء نماید.
 -2تحویل شرایط مناقصه ازتاریخ

لغایت

اعاده آن ازتاریخ  96/8/23لغایت  96/9/1خواهدبود و بازگشایی پاکت

های مناقصه درتاریخ  96/9/4روز شنبه خواهد بود.
 -3ارائه تضمین سپرده شرکت در مناقصه بجز ضمانتنامه بانکی مطابق فرم پیوست مردود اعالم می گردد.
 -4مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ( :

ریال)

پاکت الف :حاوی ضمانت نامه بانکی معتبربرابر فرم پیوست می باشد.

تذکر : 1پرداخت هرنوع تضمین سپرده شرکت در مناقصه بجز ضمانتنامه بانکی ممنوع و مردود اعالم می گردد ( سپردن
هرنوع چک بانکی اعم از چک تضمین شده و  ......ممنوع و مردود اعالم می گردد)
پاکت ب  ،حاوی :
 -1اوراق شرایط مناقصه که تمام صفحات آن به تایید و امضاء مقام مجاز و مهرشرکت و همچنین مدیریت واحد رسیده باشد.
 -2تصویر برابربا اصل ( اساسنامه شرکت ،آگهی تاسیس در روزنامه رسمی ،آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی)
از دفاتر اسناد رسمی با مهر برجسته
 -3تصویر برابر اصل تأیید صالحیت کار از سازمان کار و امور اجتماعی از دفتر اسناد رسمی  ،این صالحدید باید در هنگام انعقاد
قرارداد دارای اعتبار بوده و در طول مدت قرارداد نیز درصورت اتمام اعتبار تمدید گردد .در غیر این صورت ضمن عدم
انعقاد قرارداد یا ایجاد حق فسخ برای کارفرما  ،به ترتیب ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا حسن انجام تعهدات ضبط خواهد
شد.
 -4فرم عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی
 -5گواهی تطبیق امضاء دارنده حق امضاء اسناد شرکت توسط دفتر اسناد رسمی
تبصره  :مناقصه گر فقط می تواند شخص حقوقی باشد.
 -6ارائه اصل گواهی مبنی بر انجام کار در موضوع قرارداد مربوط به یکی از سالهای  93یا  94یا 95
پاکت ج  :حاوی فرم پیشنهاد قیمت که به صورت کامل و بدون خط خوردگی و الک گرفتگی و عدم تفاوت قیمت عددی و
حروفی پر شده باشد .درصورت تفاوت بین قیمت عددی و حروفی قیمت حروفی معتبر است.
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ماده  -3برنده مناقصه موظف به ارائه فیش و لیست مبنی بر پرداخت حق بیمه ماهیانه رانندگان تحت پوشش خود بوده و
( 30روزه) درصورت عدم ارائه  ،از صورتحساب پرداختی به برنده کسر خواهد شد و در پایان قرارداد برنده مناقصه ملزم به
ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده  -4برنده مناقصه موظف است نسبت به افتتاح حساب مشترک با کارفرما اقدام و حقوق و مزایا و سایر پرداختها را ضمن
هماهنگی با کارفرما تا پنجم هرماه از حساب مشترک به رانندگان پرداخت نماید .در غیر اینصورت ضمن کسر از پرداختی به
برنده مناقصه و و اریز تا پنجم هرماه از حساب مشترک به رانندگان پرداخت نماید در غیر اینصورت ضمن کسر از پرداختی به
برنده مناقصه و واریز به حساب نیروهای برنده مناقصه  ،پیمانکار جریمه خواهد شد.
ماده  – 5شرکت متعهد می گردد راننده هایی که جهت انجام موضوع مناقصه بکار می گمارد از سالمت جسمی و روحی برخوردار
بوده  ،دارای گواهی عدم سوء پیشینه کیفری  ،عدم اعتیاد به مواد مخدر ( حتی سیگار) بوده و گواهی های مربوطه را ارائه نماید و از
نظرسنی باید بین  23تا  60سال باشند.
ماده  -6چک لیست نظارتی جهت ارزیابی کار انجام شده توسط برنده مناقصه ،بوسیله واحد مربوطه تنظیم و برای پرداخت مبنا
قرار می گیرد.
ماده  -7ساعت مورد نیاز به خودروها براساس درخواست کارفرما است .پیمانکار موظف است بعد از ساعت اداری و کلیه روزهای
تعطیل تا هر ساعتی از شبانه روز که کارفرما الزم بداند براساس شرایط مندرج در شرایط مناقصه و قرارداد ارائه خدمات نماید.
تبصره  :1برنده مناقصه مکلف است خودروهای مورد نیاز دانشگاه را طبق برنامه کاری و درهرزمان از شبانه روز که توسط واحد
مربوطه اعالم م گردد  ،آماده نماید .روز پنجشنبه و جمعه جزء روز کاری محسوب می گردد و لذا ضافه کار محسوب نمی شود و
اگر راننده ای در روز پنجشنه و جمعه کار نکند معادل آن از مبلغ پرداختی به پیمانکار کسر خواهد شد.
تبصره  :2درصد مطلوبیت انجام خدمت براساس تأیید کارشناس ناظر مربوطه احراز می گردد.
تبصره  :3باتوجه به اینکه کلیه امور ایاب و ذهاب در تمام ساعات شبانه روز و تمام ایام هفته و تمام مأموریت های درون شهری و برون شهری تا هر مسافتی
به عهده برنده مناقصه می باشد و لذا این قرارداد مشمول پرداخت اضافه کار و حق مأموریت نمی باشد .نظارت بر حسن اجرای این تبصره به گونه ای که
در اعزام رانندگان مختلف به مأموریت عدالت رعایت گردد برعهده مدیر امور پشتیبانی دانشگاه می باشد.

ماده  -8برنده مناقصه متعهد است نسبت به سوار نمودن سرنشین برابرظرفیت مجاز اقدام نماید.
تبصره  :1شرایط راننده
الف -متاهل و دارای حداقل  25سال و حداکثر  60سال سن باشد.
ب – راننده باید دارای گواهینامه رانندگی مربوطه و آشنا به مسائل و مقررات راهنمایی و رانندگی بوده و مورد تأیید کارشناسان
دانشگاه باشد و در هنگام مأموریت و زمان انجام خدمت بجز کارکنان و کارمندان دانشگاه از سوار نمودن هر فرد دیگری خودداری
نماید در غیر اینصورت برابر مقررات با پیمانکار برخورد خواهد شد.
ج – راننده باید دارای کارت پایان خدمت باشد.
تبصره  :2صالحیت راننده خودرو می بایست توسط مدیر پشتیبانی ستاد دانشگاه و مدیر گزینش و مسئول نقلیه واحد مورد بررسی
قرارگیرد  ،درصورت عدم تایید راننده  ،برنده مناقصه موظف به جایگزینی راننده مورد قبول و تایید دانشگاه خواهد بود.بدیهی
است تأِید صالحیت رانندگان در طول مدت قرارداد جاری بوده و در هر زمانی از قرارداد که صالحیت راننده از هر نظر مورد تأیید
نباشد  ،بایستی برنده مناقصه نسبت به جایگزینی آنها اقدام نماید.
ماده  -9کلیه هزینه های خودرو اعم از سوخت ،تعمیر ،تعویض قطعات ،روغن  ،پنچرگیری ،صافکاری و هرگونه خسارات احتمالی ناشی
از حوادث و تصادفات بعهده برنده مناقصه بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی درقبال موارد ذکر شده نخواهد داشت.خودروها
باید بیمه شخص ثالث و بدنه و مسئولیت داشته باشند.
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ماده  -10وسایل نقلیه مورد استفاده برنده مناقصه می بایست مجهز به کولر و بخاری و سایر وسایل ایمنی و امکانات مورد نیاز
باشد که درهیچ زمان وقفه ای در ارائه خدمت صورت نگیرد .در غیر اینصورت عالوه بر اینکه مسئولیت به عهده وی می باشد  ،از
پرداخت ماهیانه  100/000/000ریال به عنوان جریمه کسر خواهد شد.

ماده  -11کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
ماده  -12حسن انجام تعهدات  :برنده مناقصه متعهد می گردد هنگام انعقاد قرارداد ( حداکثر به مدت  7روز پس از ابالغ
برنده مناقصه)  ،ضمانت حسن انجام تعهدات معادل  %10کل مبلغ سالیانه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی (مطابق فرم
پیوست) را تهیه و تسلیم دانشگاه نماید تا چنانچ ه به تعهدات خود بطور جزئی یا کلی عمل ننماید و یا موجب ورود خسارت
گردد از مبلغ فوق جبران خسارت شود  ،درغیراینصورت مبلغ ضمانت درپایان مدت قرارداد و پس از ارائه مفاصا حسابهای
الزم (مفاصا حساب ادارات دارایی  ،تأمین اجتماعی  ،رضایت نامه کارگران) درصورت داشتن رضایت واحد به برنده مناقصه
مسترد خواهد شد ضبط سپرده فوق مانع مطالبه خسارت زاید برآن نخواهد بود.
ماده  -13کاهش یا افزایش:
کارفرما مجاز خواهد بود حجم عملیات موضوع مناقصه وبه تبع آن مبلغ ریالی قرارداد را تا  %25کاهش یا افزایش دهد.
ماده  – 14جرائم و موارد فسخ:
برنده مناقصه موظف به انجام مفاد قرارداد می باشد چنانچه کارفرما در بررسی و بازدیدها با اشکالی موجه و یا مسامحه ای
از سوی برنده مناقصه و نیروی تحت پوشش وی مشاهده نمایند  ،درصورت اول اخطارکتبی با درج در پرونده ارزشیابی و در
نوبت دوم  ،سوم و چهارم ضمن اخطارکتبی و درج در پرونده ارزشیابی به ترتیب نسبت به کسر  %10و  %15و  %20مبلغ قابل
پرداخت ماهیانه به تشخیص کارفرما اقدام خواهد شد.
تبصره  :1در صورتیکه تعداد اخطار کتبی به  2مورد برسد کارفرما می تواند قرارداد برنده مناقصه را یک جانبه فسخ و مراتب
را جهت تعطیل نمودن ع ملیات موضوع مناقصه به برنده مناقصه اعالم نماید که دراین صورت ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
وی به نفع دولت ضبط خواهد شد  ،بدیهی است برنده مناقصه دراین خصوص حق هرگونه اعتراضی در مراجع قضایی را از خود
سلب می کند.

تبصره :2کارفرما می تواند درصورت عدم رعایت هریک از مفاد موضوع مناقصه توسط برنده مناقصه و به تشخیص خود به
صورت یکطرفه نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نماید و برنده مناقصه دراین خصوص حق هیچگونه اعتراضی ندارد ،
بدیهی است نظارت کارفرما صرفاً درخصوص نظارت برحسن اجرای قرارداد بوده و هیچگونه مسئولیتی درخصوص کارگران
برنده مناقصه مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت های حل اختالف ادارة کار بعهده ندارد.
تبصره  :3کارفرما می تواند درصورت وقوع هرنوع تخلف اداری یا غیراداری یا عدم رضایت شئون و اخالق اسالمی و اجتماعی،
عدم رعایت قوانین و مقررات اداری و انتظامی دانشگاه و رعایت نکردن حقوق اساتید ،دانشجویان  ،کارکنان و مراجعین از
جانب برنده مناقصه و پرسنل تحت پوشش ضمن اخطارکتبی نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت حسن انجام کار و
کسرخسارت وارده از مطالبات برنده مناقصه اقدام نماید.
تبصره  : 4کارفرما می تواند درصورت انحالل  ،ورشکسته شدن و عدم توانائی مالی شرکت  ،ضمن ضبط ضمانت حسن انجام
کار ،قرارداد را یکجانبه فسخ و به کار برنده مناقصه خاتمه دهد و برنده مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و
درصورت بروز خسارت  ،کارفرما می تواند میزات خسارت وارده برآورد شده توسط خود را از برنده مناقصه دریافت نماید.
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تبصره  :5کلیه اسرار و اطالعاتی که به موجب این شرایط دراختیار برنده مناقصه و نیروهای تحت پوشش آن قرارمی گیرد ،
برنده مناقصه و کارگران حق افشای آنها به غیر را به هیچ طریقی ندارد درصورت هرگونه گزارش و تأیید حراست دانشگاه
کارفرما می تواند نسبت به فسخ قرارداد موضوع مناقصه و جبران کلیه خسارت وارده به تشخیص خود اقدام نماید و برنده
مناقصه دراین خصوص هیچ گونه اعتراض و شکایتی درهیچ مراجع قضایی نخواهد داشت  ،بدیهی است کارفرما می تواند
موضوع را از طریق مراجع قضایی نیزپیگیری نماید.
تبصره  :6کارفرما می تواند حقوق رانندگان را برابر چک لیست پیوست قرارداد از پیمانکار کسر و به حساب رانندگان پرداخت
نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید و واریزی حقوق رانندگان می بایست در یکی از بانک های
شهر طرف قرارداد دانشگاه برابر چک لیست به تأیید مدیر پشتیبانی واریز و به پیوست سند به مدیریت پشتیبانی دانشگاه
تحویل نماید.
تبصره  :7درصورت عدم نیاز دانشگاه به خدمات ارائه شده در واحد مورد مناقصه  ،قرارداد طبق نظر کارفرما فسخ خواهد
گردید و برنده مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
ماده  -15کلیه رانندگان تحت پوشش برنده مناقصه هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما نداشته و مسئولیتهای حقوقی و
جزایی ناشی از روابط کار و مقررات قانون تأمین اجتماعی و طرح طبقه بندی مشاغل و  ...برعهده برنده مناقصه بوده و در این
زمینه کارفرما هیچگونه مسئولیتی اعم از استخدامی و دعاوی در محاکم نسبت به پرسنل تحت پوشش برنده مناقصه را عهده
دار نیست  ،کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارت ناشی از عملکرد برنده مناقصه و پرسنل تحت پوشش آن هیچگونه
مسئولیتی نداشته و در کلیه موارد برنده مناقصه جوابگو خواهد بود.
تبصره  : 1پیمانکار موظف است نسبت به افتتاح حساب مشترک با دانشگاه اقدام نماید .پرداخت ماهیانه به حساب مشترک
صورت می گیرد و ابتدا حقوق و مزایای کارگران پرداخت و سپس حق مدیریت شرکت از این حساب پرداخت می گردد.
کارفرما درقبال مطالبات نیروهای تحت پوشش شرکت درزمینه پرداخت حقوق و مزایا قانون کار  ،قانون تامین اجتماعی و
سایر قوانین و مقررات مربوطه  ،ضمناً رانندگان حق مراجعه به کارفرما در رابطه با حقوق و مزایا را ندارند.
تبصره  : 2ماشین استیجاری باید از حمل افراد غیراداری و بدون مأموریت خودداری نماید.
ماده  -16واگذاری به غیر :برنده مناقصه حق واگذاری موضوع مناقصه را به صورت جزئی یا کلی به دیگری نخواهد داشت ،
درغیراینصورت کارفرما نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد و ضبط ضمانت نامه ایشان به نفع دولت اقدام و خسارت وارده را از
سایر مطالبات برنده مناقصه دریافت می نماید.
ماده  -17منع مداخله :برنده مناقصه اعالم و تایید می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی
مصوب  22دی ماه سال  1337نمی باشد ( فرم منع مداخله مطالعه و امضاء گردد) در غیر این صورت ضمانت نامه حسن
تعهدات وی ضبط خواهد شد.
ماده  -18حوادث غیرمترقبه :درمواقع بروز حوادث غیرمترقبه ( اعم ازآتش سوزی  ،سیل و  ) ...که تمام یا قسمتی از قرارداد قابل
اجراء نباشد و طرفین نتواند به تعهدات خود عمل نمایند مفاد قرارداد در طول مدت زمان آن معلق می شود و پس از رفع
حادثه غیرمترقبه طرفین قرارداد متعهد به انجام تعهدات خود می باشند.
ماده  :19توانایی مالی :با توجه به نوسان تخصیص اعتبار و احتمال عدم پرداخت مطالبات برنده مناقصه در پایان هرماه  ،تأخیر
درپرداخت ها مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی باشد و پیمانکار ملزم به پرداخت حقوق و مزایای رانندگان تحت پوشش خود
می باشد.
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ماده  :20حل اختالف  :طرفین قرارداد کوشش خواهند نمود اختالف ناشی از تعبیر و تفسیر موضوع مناقصه را حل و فصل نموده ،
درغیر اینصورت موضوع از طریق مراجع قضائی اقدام خواهد شد.
تبصره  : 1کارفرما در قبال هزینه های جانبی شامل استهالک  ،سوخت و غیره  ........خودروهای پیمانکار هیچ گونه تعهدی ندارد .
تبصره  :2پیمانکار موظف است خودروهای مشمول جدول پیشنهاد قیمت را براساس مدل مشخص شده و بیمه نامه فول
(شامل بیمه ثالث  ،بدنه  ،بیمه راننده و ضمن رعایت تعرفه بیمه ماههای حرام) آماده خدمت نماید.
تبصره  : 3پیمانکار موظف است لیست بیمه رانندگان و صورت وضعیت پرداخت حقوق ماهیانه خودروها را براساس
چک لیست بانکی به رؤیت مدیریت پشتیبانی دانشگاه  ،خدمات واحدهای مربوطه دانشگاه برساند.
تبصره  : 4پیمانکار موظف است براساس چک لیست پیوست شرایط مناقصه لیست حقوق واریزی رانندگان  ،لیست بیمه
ماهیانه آنها را موقع گزارش کار ماهیانه در اختیار مدیر پشتیبانی دانشگاه قرار دهد و حکم کارگزینی کارگران خود را مطابق
قانون کار ظرف یکماه از تاریخ انعقاد قرارداد به امور حقوقی دانشگاه تحویل نماید.
ماده  -21اقامتگاه قانونی برنده مناقصه :همان است که درشرایط مناقصه ذکر شده و هرگونه مکاتبه ای که به آدرس برنده
مناقصه ارسال گردد ،ابالغ شده تلقی می شود و برنده مناقصه متعهد می گردد درصورت تغییر محل و شماره تماس حداکثر
ظرف مدت پنج روز آدرس و شماره تماس جدید را به کارفرما اعالم نماید.
ماده  -22اطالع از قوانین و مقررات:

برنده مناقصه اقرار می نماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظربراجرای این مناقصه و قرارداد از جمله قوانین مربوط به
مالیات  ،عوارض  ،بیمه  30روزه رانندگان و اداره کار و اموراجتماعی مطلع بوده و متعهد به رعایت آنها نسبت به پرسنل خود
می باشد مسئولیت عدم اجراء به عهده وی بوده و مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد.
ماده  -23سایرشرایط:

 -1این شرایط صرفاً به منظور ارائه خدمات موضوع قرارداد فیمابین کارفرما و برنده مناقصه منعقد گردیده و کارفرما
هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت حقوق و مزایا و  .....نیروهای تحت پوشش برنده مناقصه را ندارد و برنده مناقصه موظف
به انجام تعهدات خود برابرمفاد قرارداد نسبت به کارفرما و نیروهای تحت پوشش خود می باشد.
 -2برنده مناقصه حق بکارگیری و استخدام کارکنان وزارتخانه ها و سایرموسسات وابسته به دولت و همچمنین افراد غیر
ایرانی و افرادی که مشمول خدمت انجام وظیفه می شوند را ندارد.
 -3شرایط شرکت در مناقصه جزء الینفک قرارداد آتی خواهد بود.
 -4به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5به پیشنهادات مشروط  ،مخدوش  ،بدون امضاء و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد  ،پیشنهاد قیمت بایستی هم به
صورت عددی و هم حروفی درج شده و درصورت عدم تطابق رقم حروفی و عددی ،پیشنهاد عددی مناط اعتبار است.
 -6دادن پ یشنهاد توسط مناقصه گران  ،به منزله قبول کلیه شرایط مناقصه  ،شرایط واحد و اختیارات و تکالیف تعیین شده
مناقصه گزار می باشد.
- 7کمیسیون مناقصه در رد یا قبول هریک از پیشنهادات واصله در چارچوب قانون مختار خواهد بود.
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 -8پس از قرائت پیشنهادات و تعیین برنده مناقصه سپرده شرکت کنندگان در مناقصه به جز نفرات اول و دوم پس از طی
مراحل قانونی مسترد می گردد سپرده برنده اول پس از تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و امضاء و مبادل قرارداد
مسترد خواهد شد سپرده نفر دوم نیز پس از امضاء قرارداد با برنده اول مسترد خواهد گردید  ،ضمناً درغیر اینصورت
مبادله سپرده نفر اول ضبط و از برنده دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت بعمل می آید که درصورت عدم انعقاد قرارداد
ضمانتنامه او نیز ضبط خواهد شد .برگشت سپرده به شماره حساب اعالم شده توسط شرکت کننده در مناقصه پس از کسر
هزینه حواله انجام می گردد  ،لذا الزم است شرکت کنندگان فرم مربوطه را تکمیل و درپاکت الف قرار دهند.
 -9برنده مناقصه موظف می باشد حداکثر ظرف مدت  7روز (هفت روز) پس از تاریخ ابالغ به برنده (بعنوان پیشنهاد دهنده
مناسبترین قیمت) ،نسبت به ارائه ضمانت  %10جهت حسن انجام کار به دانشگاه اقدام نماید.
 -10برنده مناقصه بکارگیری خودروهای مورد نظر را به تأیید اداره خدمات دانشگاه می تواند مشغول نماید.
 -11برنده مناقصه می بایست برابر چک لیست پیوست اوراق و یا ارائه از سوی اداره خدمات پشتیبانی حقوق و مزایای
رانندگان را در بانک رفاه شعبه علوم پزشکی واریز و فیش مربوطه را به اداره خدمات پشتیبانی ارائه نماید.
 -12برنده مناقصه می بایست حقوق رانندگان خود را پایان هرماه بدن هیچ گونه عذر و بهانه ای و حساب رانندگان خود واریز
و منتظر پرداخت از سوی دانشگاه نباشد در غیر اینصورت جرائم عدم پرداخت آن به عهده پیمانکار خواهد بود.
 -13برنده مناقصه می بایست محل خدمت رانندگان خود را به صورت چرخشی هر  4ماه یکبار عوض نماید.
 -14برنده مناقصه حق بکارگیری راننده زیر  23سال و باالی  60سال ندارد.
 -15برنده مناقصه می بایست از بکارگیری خودروهای زیر مدل  90به پایین استفاده نکند.
 -16پیمانکار می بایست کلیه خودروهای استیجاری را به تأیید مدیر پشتیبانی برساند و بعداً شروع بکار نماید.
 -17درصورت عدم ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ظرف مدت مشخص شده فوق سپرده شرکت درمناقصه وی
ضبط وبه حساب دانشگاه واریز و مراتب به نفر دوم مناقصه جهت انجام مراحل انعقاد قرارداد اعالم خواهد شد.
 -18اعالم برنده مناقصه مشروط به آن است که تفاوت پیشنهاد او با پیشنهاد برنده اول مناقصه بیش از مبلغ سپرده شرکت
در مناقصه نباشد.
 -19درصورتیکه نفر دوم مناقصه نیز ظرف مدت  7ر وز پس از ابالغ مراتب اقدام به سپردن تضمین حسن انجام کار ننماید و
یا کالً حاضربه انعقاد قرارداد نشود سپرده او نیز ضبط خواهد شد.
 -20در صورتیکه برنده مناقصه پس ازارائه ضمانت  %10حسن انجام تعهدات و آزاد سازی سپرده شرکت در مناقصه  ،از انعقاد
قرارداد خودداری ورزد دانشگاه سپرده حسن انجام تعهدات وی را ضبط خواهد کرد.
 -21سپرده شرکت در مناقصه الزاماً باید توسط شخص شرکت کننده در مناقصه و درتاریخ مقرر واریز شده باشد.
 -22کلیه پیشنهاددهندگان موظف می باشند ظرف مدت  10روز پس از آخرین تاریخ بازگشایی پاکتها جهت دریافت نتیجه
مناقصه به دفتر کمیته برون سپاری دانشگاه مراجعه نمایند که در صورت برنده نشدن پاکت های (ب) آنان عودت داده
خواهد شد و درصورت عدم مراجعه در مدت ذکرشده دانشگاه پاسخگو نخواهد بود.
ماده  -24اطالع از شرایط قرارداد  :برنده مناقصه اقرار می نماید که از شرایط مناقصه و مقتضیات محل آگاهی کامل داشته و به
عذر عدم اطالع از مفاد شرایط مناقصه نمی تواند متعذر شود الزم به ذکر است سایر شرایط و مواردی که دراین شرایط
مناقصه ذکر نشده تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به قراردادها و قانون کار و سایر قوانین جاری مملکت بوده و برای
طرفین الزم االجرا خواهد بود.
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ماده  -25هرگاه انجام تعهدات موضوع این قرارداد به لحاظ فوت پیمانکار و یا سایر موانع قانونی بالتکلیف بماند کارفرما
می تواند به تشخیص خود بالفاصله مورد قرارداد را در اختیار گرفته و امور مربوطه به موضوع قرارداد را عنداالقضا با
استفاده از عوامل پیمانکار یا رأساً انجام و حساب وی را مشخص و با قائم مقام قانونی مناقصه گر تسویه حساب نماید.
ماده  -26کلیه واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان می بایست برابر با شرایط ستاد مرکزی تبعیت نموده و شرایط
خودروی خود را طبق شرایط ستاد مرکزی تنظیم و قرارداد خودرویی خود را طبق قرارداد تنظیمی ستاد مرکزی تنظیم نماید.
ماده  -27پیمانکار موظف است پس از پرداخت حق الزحمه رانندگان به مدت سه ماه و ارائه مستندات بانکی و کسورات
قانونی و تحویل آن به حوزه مالی تا کارفرما نسبت به پرداخت آن اقدام الزم بعمل آید.
ماده  -28این قرارداد مشمول هیچگونه تعدیل (قانونی – قضایی – قراردادی) نخواهد شد.
ماده  -29شرایط مناقصه را در  29ماده  18 ،تبصره و  14صفحه تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین رسید.
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جدول شماره : 1

فرم محاسبه برآورد اولیه حمل و نقل بیمارستان شهید رجایی گچساران
ردیف

نـوع خـودرو

تعداد

مبلغ یکماهه

مبلغ سالیانه

1

پژو 405

26

22/500/000

7/020/000/000

2

مینی بوس

1

14/800/000

177/600/000

3

مزدادوکابین

1

22/500/000

270/000/000

28

-

7/467/600/000

جمــع
 -1کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
 -2بیمه جهت رانندگان باید  30روزه باشد.
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج سال 1396-97

شماره :

واحد مناقصه گزار  :دانشگاه علوم پزشكي

تاريخ:

موضوع  :شرايط عمومي مناقصه امور حمل و نقل و اياب و ذهاب کارکنان و

صفحه  13 :از 16

پرسنل شبكه بهداشت و بیمارستان شهید رجايي گچساران
( فرم شماره یک )
مربوط به سال 1396
 مشخصات شرکت :الف ) شخصیت حقوقی
عنوان :

سال تأسیس :

شماره ثبت :

سرمایه :

محل ثبت :

رشته فعالیت ( موضوع فعالیت) :

نشانی قانونی :

نام و نام خانوادگی اعضاء هیأت مدیره و سمت آنها :
نام :

نام پدر :

نام خانوادگی :

سهام :

-1
-2
-3
-4
-5
 مشخصات سهامداران عمده ( شخصیت حقیقی حقوقی )درصد سهام :

نام و نام خانوادگی
-1
-2
-3
-4
-5
 مشخصات بازرسی قانونی :نام و نام خانوادگی
-1

نام و نام خانوادگی مدیرعامل
مهر شرکت و امضاء مدیرعامل
تاریخ :
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« بسمه تعالی »
ضمانت نامه شرکت درفرآیند ارجاع کار
( کاربرگ شماره یک )

نظر به اینکه  .....................................................................................با شناسه حقیقی  /حقوقی ..................................................................................... ...
به نشانی  ............... ............................................................................................................................. .........................کد پستی ................................................
مایل است در ارجاع کار  /مناقصه  /مزایده ................................................................................................................................................. ..................
شرکت نماید  ................................................... ،از  ..... ..........................................در مقابل  .................................................به ............................................
اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات /
معامالت درج شده و مشارالیه از امضا ی پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکاف نموده است  ،تا میزان
 .................................................ریال  /ارز هر مبلغی را که  ....................................................مبادله نماید ،به محض دریافت اولین تقاضای کتبی
واصل ه از سوی  ....................................................اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری
قانونی یا قضایی داشته باشد  ،در وجه یا حواله کرد  ............................................................بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز  ..............................معتبر می باشد.
این مدت بنا به درخواست کتبی  ............................................برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتیکه
 ...........................................نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا  ................................................موجب این تمدید را
فراهم نسازد و  ...........................................را موفق به تمدید ننماید  ....................................... ،متعهد است بدون احتیاجی به مطالبه مجدد
باشد  ،مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد  .................................................پرداخت کند.
چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی  ...............................................مطالبه نشود  ،ضمانتنامه در سررسید  ،خود به خود
باطل و از درجه اعتبار ساقط است  ،اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.
درصورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مدنظر کارفرما باشد با اعالم در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی درروزنامه
کثیراالنتشار میسر خواهد بود .درصورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.
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« بسمه تعالی »
ضمانت نامه انجام تعهدات
( کاربرگ شماره دو )

نظر به اینکه  .....................................................................................با شناسه حقیقی  /حقوقی .................................................................................. ...
به نشانی  ............... ............................................................................................................................. .........................کد پستی ................................................
به  ............. ...........................................اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد  ..................................................................که موضوع ارجاع کار در
پایگاه اطالع رسانی مناقصات  /معامالت درج شده را با  .............................................دارد از  ................................................در مقابل
 ............................................................برای مبلغ  ..................................................ریال  /ارز به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یاد شده
به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که  .................................................کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه
به  ............................................اطالع دهد که  .................................................ار اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف
ورزیده است  ،تا میزان  ...............................................ریال  /ارز ،هر مبلغی را که  .........................................مطالبع کند به محض دریافت
اولین تقاضای کتبی واصله از سوی  .....................................................با تأیید وزیر یا باالترین مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی به صدور
اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد  ،با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد ...................................................
بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز  ................................................است و بنا به درخواست کتبی واصله
 ...............................................................قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده  ،برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در
صورتی که  ................................................نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا ......................................................

موجب

این تمدید را فراهم نسازد و نتواند  ......................................................و حاضر به تمدید نماید  ...........................................................متعهد است
بدون آنکه احتیاجی به مناقصه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد  ...............................................پرداخت کند.
درصورت ضبظ ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.
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تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان

در معامالت دولتی مورخه .......................................

پیشنهاد دهنده با امضای زیر ورقه اقرار می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در
معامالت دولتی مصوب دی ماه سال  1337نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد  ،کارفرما یا مناقصه گزار حق
دارد که پیشنهاد ارایه شده برای معامله فوق را مردود و تضمین شرکت در مزایده را ضبط نماید ،همچنین پیشنهاد دهنده
متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل استخدام و یا انتصاب در دستگاههای دولتی  ،مشمول قانون مزبور گردد
مراتب را ب الفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود  ،بدیهی است چنانچه پیشنهاد دهنده
مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند  ،نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط
نماید  ،بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال پیشنهاد دهنده وصول
خواهد نمود.
شرکت  ...................................................مدیریت  ................................................با امضای این تعهدنامه قبول و تأیید می نماید که هرگاه این
شرکت برنده مناقصه تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار پیمان مربوطه معرفی گردید و افرادی را که مشمول ممنوعیت
مذکور در قانون فوق هستند  ،در این پیمان سهیم و ذینفع نمود و یا قسمتی از کار به آنها محول نمود و خالف قانون فوق الذکر
در خالل مدت پیمان به اثبات برسد  ،کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را
ضبط و خس ارت وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید( .تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص
کارفرما می باشد).
در ضمن پیشنهاد دهنده اعالم می دارد از متن قانون پیشگفت و از مجازات های مربوط به متخلفین از قانون یاد شده آگاهی
کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.
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