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   واگذاري امور نقلیهشرایط شرکت در مناقصه 
  

شود ضمن رعایت شرایط مقرر، در  از شرکت کنندگان تقاضا می 18/11/97پیرو آگهی منتشره در روزنامه ایران مورخ 
شرکت نموده و قیمت پیشنهادي خود را تا  1398مناقصه واگذاري نقلیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 

رأس  04/12/97ضمناً زمان بازگشائی پاکتها روزشنبه مورخ . اعالم نمایند 01/12/97وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  آخر
حضور نماینده شرکت با معرفی نامه رسمی .(صبح در دفتر معاون اداري، مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه می باشد 10ساعت

دومرحله اي بودن مناقصه، برنده پس از بررسی فنی، ظرف مدت سه روز  همچنین با توجه به) در جلسه مذکور بالمانع است
  .کاري اعالم خواهد شد

  : موضوع مناقصه
بـا   طـرح ترافیـک   آرمداراي دستگاه خودرو سواري  7یک دستگاه خودرو ون و: شامل دستگاه خودرو 8تامین 
  .جهت جابجایی پرسنل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،راننده

  
  :شرایط عمومی مناقصه

و بـوده   تعیین مزد شوراي عالی کـار   مصوبه طبق ـ پیمانکار ملزم به پرداخت حقوق و مزایاي کلیه کارکنان خود1
   .کارفرما هیچگونه تعهدي در این زمینه نخواهد داشت

رخواسـت اضـافه پرداخـت    ها را در نظر گرفته و از هیچ بابت بعـداً حـق د   ـ پیمانکار در پیشنهاد خود کلیه هزینه2
  .نخواهد داشت

یـا   به قـانون  جهلمطالعات کافی به عمل آورده و هیچ گونه  ،نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد پیمانکار تأیید می -3
  .نخواهد بودته از پیمانکار پذیرف قیمت

 گواهی عـدم اعتیـاد،  ،عدم سوء پیشینه ، گواهیکارکلیه کارکنان خود قبل از شروع بـ پیمانکار موظف است براي 4
  .و پایان خدمت وظیفه یا معافیت در مورد مشمولین از مبادي ذیصالح ارائه نماید انیسالمت جسمی و رو یهتأیید

طـرف قـرارداد ظـرف مـدت     نماید که در صورت اعالم عدم رضایت کارفرما از هر یک از افراد  ـ پیمانکار تعهد می5
  .را جایگزین نمایدفرد با صالحیتی  يراک روز سه 

وجه تمام و یا قسمتی از موضوع قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگـذار   تواند به هیچ ـ پیمانکار نمی6
  .نماید
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قـرارداد   ،به پیمانکار )کتبی یک ماهه(تواند در صورت عدم رضایت از نحوه اجراي کار با اطالع قبلی  ـ کارفرما می7
  .کنندگان واجد شرایط عقد پیمان نماید ر تسویه نموده و با یکی از شرکتو با پیمانکا فسخرا 
پژوهشـگاه،   دفتر حقوقی به مجموعه پژوهشگاه که بنابر تشخیص) کلی ،جزئی(ـ در صورت بروز هرگونه خسارت 8

هـد  پرسنل پیمانکار متخلف محسوب گردد، مسئولیت کلیه خسارات وارده و جبران خسارت به عهده پیمانکـار خوا 
  .بود
اسـت را ارائـه     هـا همکـاري کـرده   باید گواهی تأیید رضایت فعالیت از مراکز و سازمانهایی که قبالً بـا آن  راکنامیپـ 9

  .نماید
ـ سپرده برنده اول مناقصه که ظرف مدت یک هفته از اعالم نتیجه مناقصـه حاضـر بـه تسـلیم تضـمین انجـام       10

  .شود نباشد، به نفع پژوهشگاه ضبط میتعهدات و تنظیم قرارداد یا انجام معامله 
  .بعدازظهر می باشد4صبح تا 30/7از شنبه تا چهارشنبه  هاگشهوژپساعت کار -11

ملـزم بـه    راکنامیپ مذکور باشد،یا رانندگانی خارج از زمان هر زمان با تشخیص کارفرما نیاز به حضور راننده : تبصره
  .خواهد بودخدمات رسانی 

پرداخت دو ماه حقوق پرسـنل خـود را از محـل منـابع داخلـی خـود داشـته باشـد و         پیمانکار باید توانمندي  -12
  .پژوهشگاه در این خصوص هیچ گونه تعهدي ندارد

  .هر ماه پرداخت گردد 28تا  25حقوق پرسنل باید از : تبصره
لحـاظ  در تمامی طـول سـال بـه    باشد ویا سمند جی ال ایکس ،90تندرپارس،بایست ترجیحاً پژو خودروها می -13
ـ ....) سرمایش، گرمایش و (فنی اي سرنشـین دریـغ   رمجهز بوده و نسبت به استفاده از کلیه امکانات رفاهی خودرو ب

  .نگردد
  .باشد 1394سال ساخت تمامی خودروها می بایست بعد از سال : تبصره 

  .باشندظاهري آراسته داشته  و بادآ هب يدابم راننده ها باید -14
نامه شخص ثالث و بدنـه بـوده و رونوشـت آن توسـط پیمانکـار بـه کارفرمـا        تمامی خودروها باید داراي بیمه  -15

  .تحویل گردد
نظافت و در مجموع استهالك همه جانبـه بـه عهـده     ،کلیه هزینه هاي مربوط به خودرو اعم از سوخت، بیمه  -16

  .پیمانکار می باشد
نسـبت بـه    لبـ ق زور ود زامکلـف اسـت   پیمانکار  ،و یا عدم امکان حضور راننده مرخصی استفاده از در صورت -17

  .معرفی فرد جایگزین اقدام نماید
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 1337  هامـ ید ولـت در معـامالت دولتـی مصـوب    مداخلـه کارکنـان د   نوناقباید مشمول نپیشنهاد دهندگان  -18
  .باشند

  .دبای )شهاک ای شیازفا( لیدعتقرارداد % 25حجم عملیات مورد قرارداد می تواند با موافقت کارفرما تا -19
قـرارداد را بـه   کـل  مبلـغ  % 10 داد جهت تضمین انجام تعهـدات معـادل  هنگام عقد قرار کار موظف استپیمان-20

مذکور در پایان قرارداد به شـرط انجـام    تضمینبانکی به کارفرما تسلیم نماید،  ضمانت نامهعنوان تضمین بصورت 
  .به نحو احسن مسترد خواهد شد باسح اصافم هئاراوتعهدات 

روزنامه به نسبت حجم کار بـه عهـده برنـدگان مناقصـه خواهـد      ـ پرداخت هزینه آگهی مناقصه درج شده در   21
  .بود
  

 نحوه ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه

هاي سربسته و الك و مهر شده قرارداده و  در موعد  ـ داوطلبان شرکت در مناقصه باید پیشنهاد و مدارك خود را در پاکت1
  .تحویل نمایند )غربی 64(خیابان ایرانشناسی  نبش بزرگراه کردستان ـمقرر به دبیرخانه پژوهشگاه به نشانی 

الزم به ذکر است که در روي پاکتها باید موضوع مناقصه نام و نشانی پیشنهاد دهنده،مهر و امضاي مجاز درج و در مهلت 
قضاي مهلت به پاکتهاي فاقد الك و مهر و پاکتهاي تسلیمی بعد از ان.مقرر با اخذ رسید به دبیرخانه پژوهشگاه تسلیم گردد

  .شود تحویل ترتیب اثر داده نمی
شود باید بر طبق  ـ اسناد و مدارك مناقصه که از طرف مناقصه گزار در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرارداده می2

، )الف(تنظیم و همراه سایر مدارك درخواستی در پاکتهاي  ،شرایط مناقصه و اسناد ضمیمه آن و سایر دستورالعملها و مقررات
به مناقصه گزار تسلیم گردد، موارد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی مناقصه جزو اسناد الینفک مناقصه ) ج(، و )ب(

  .باشد می
ل و با مهر و امضاء به ـ پیشنهاد دهنده موظف است تمام اسناد و مدارك مناقصه را بدون تغییر، و یا قراردادن شرط، تکمی3

  .مناقصه گزار تسلیم نماید
در صورت وجود خدشه یا . ـ پیشنهادهاي مناقصه نباید داراي قید و شرط، ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی باشد4

اقصه نقص در اسناد و مدارك مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا نداشتن تضمین کافی، پیشنهاد مردود و در من
  .شرکت داده نخواهد شد

  باشد) مورد قبول است(ـ تمام صفحات شرایط مناقصه باید ممهور به مهر شرکت با قید 5
  .ـ پژوهشگاه در رد یا قبول پیشنهادهاي ارائه شده بدون ذکر دلیل مجاز است6
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گاه در رد یا قبـول هـر یـک از    نماید و پژوهش ـ صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق براي شرکت کننده نمی7
  .پیشنهادها با رعایت صرفه و صالح خود تصمیم خواهد گرفت

  اطـالع رسـانی    www.ihcs.ac.irاز طریق وب سـایت پژوهشـگاه بـه نشـانی     هر گونه تغییر در شرایط مناقصه  :1هرصبت
  .می شود

ـ  دیـ ئات زا سپـ  هکـ  راکـ نامیپ طسوت هنایهام یلاسرا تیعضو تروص هب طوبرم غلابم زا ریغ :2هرصبت ـ اق رظان  تسـ ا تخـ ادرپ لب
  .تشاد دهاوخن نآ نانکراک و راکنامیپ هب يرگید یتخادرپ چیه هاگشهوژپ

  
  

  :قرار داده شود» الف«مدارك و اسنادي که باید داخل پاکت 
  در وجه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پیشنهاديمبلغ کل % 10ضمانتنامه بانکی به میزان  ـ 
  

  :قرار داده شود» ب«داخل پاکت مدارك و اسنادي که باید 
  ـ فرم اطالعات مربوط به سوابق شرکت

ـ تصویر سوابق حقوقی شرکت شامل اساسنامه، برگ آگهی تأسیس روزنامـه رسـمی بـه همـراه آخـرین تغییـرات       
  .در مورد دارندگان حق امضا مجاز براي اسناد مالی و تعهد آور یمسر همانزورثبتی 

نعقـده مـرتبط بـا موضـوع در سـایر ادارات و سـازمانهاي دولتـی و        ـ سوابق مناقصه گـر مربـوط بـه قراردادهـاي م    
  .خصوصی

  .ـ تصویر صفحه اول شناسنامه دارندگان حق امضا تعهد آور با تصویر کارت ملی
ـ سایر اسناد و مدارك مناقصه و مواردي که احتمـاالً در شـرایط عمـومی و خصوصـی یـا آگهـی مناقصـه عمـومی         

  .باشد مناقصه گزار می مشخص گردید و مورد نیاز دستگاه
  هاي کاري، مالی و مهارتی شرکت ـ مستندات موید توانمندي

  .ارائه تصویر گواهی صالحیت از سازمان تاکسیرانیـ 
  

  :قرار داده شود» ج«مدارك و اسنادي که باید داخل پاکت 
  .ارائه گرددشرایط مناقصه  1اطالعات خواسته شده فرم پیوست شماره بر اساس  که ـ قیمت پیشنهادي
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