
  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور
  :مهر و امضاء مجاز تعهد آور

 :محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است
  
1 

 

  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي واگذاري خدمات خودرویی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  
  

امور خدمات نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله اي واگذاریدر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
  .واگذار نماید را خودرویی 

مناقصه گران ضمن ارائه پیشنهاد هاي خود از طریق سامانه تدارکات و الکترونیک دولت به نشانی 
www.setadiran.ir  که )ج(، و )ب(، )الف(بر اساس شرایط مناقصه و اسناد ضمیمه مدارك درخواستی در پاکتهاي ،

روي پاکتها باید موضوع مناقصه نام و نشانی پیشنهاد دهنده،مهر و امضاي مجاز درج و در مهلت مقرر بصورت فیزیکی به 
  .  تحویل نمایند 1-2دبیرخانه پژوهشگاه به نشانی مندرج در بند 

  
  10/12/98مورخ شنبه دوروز  19 ساعت: دریافت اسناد مناقصه از سایت  مهلت

  20/12/98مورخ  سه شنبهروز19ساعت : مهلت تحویل پیشنهادات -3-6
در دفتر معاون اداري، 21/12/98مورخ چهارشنبه  روزصبح 10ساعت : زمان بررسی و ارزیابی پیشنهاد هاي واصله  -4-6

  )حضور نماینده شرکت با معرفی نامه رسمی در جلسه مذکور بالمانع است.(می باشدمالی و مدیریت منابع پژوهشگاه 

در صورت انصراف مناقصه گر پس از دریافت اسناد مناقصه، می بایست انصراف کتبی خود را تا قبل از جلسه : 1تبصره
  .بازگشایی پاکات به مناقصه گزار اعالم نماید

  )ماینده شرکت با معرفی نامه رسمی در جلسه مذکور بالمانع استحضور ن.(مدیریت منابع پژوهشگاه می باشد
  

  
  مناقصه گر می تواند کلیه اسناد مناقصه را از طریق وب سایت پژوهشگاه به نشانیwww.ihcs.ac.ir  یا سامانه

  .دریافت نماید www.setadiran.irتدارکات و الکترونیک  دولت به نشانی 
  

      هر گونه تغییر در شرایط مناقصه از طریق وب سـایت پژوهشـگاه بـه نشـانیwww.ihcs.ac.ir    اطـالع رسـانی
  .خواهد شد

  
  



  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور
  :مهر و امضاء مجاز تعهد آور

 :محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است
  
2 

 

  
  
  
  

  واگذاري امور نقلیهشرایط شرکت در مناقصه 
  
  :مشخصات مناقصه گزار -1
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: نام -1-1
  )غربی 64(بزرگراه کردستان ـ نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند : نشانی  -2-1
  88036316:  تلفن -3-1
  :موضوع مناقصه -2

پیوست شماره سه آیین نامه مـالی   4ماده   3بند ) الف (در اجراي جزء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
 براي،داراي آرم طـرح ترافیکبـا راننـده    ،دستگاه خودروي سواري و یک دسـتگاه ون 7امین تامور خدمات نقلیه،و معامالتی، 

ا شـرایط ذیـل از طریـق برگـزاري مناقصـه        جابجایی پرسنل و ماموریت هاي درون شهري و برون شهري مورد نیاز خود را ـب
  .عمومی یک مرحله اي به شرکت هاي واجد شرایط داراي تائیدیه و صالحیت در زمینه حمل ونقل واگذار نماید

  .اي مناقصه عمومی یک مرحله:نوع مناقصه -3
  :مبلغ تضمین شرکت در مناقصه-4

انکی یـا    ) پنجاه میلیون تومان (ریال معادل  000/000/500ان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغمیز به صورت ضمانت نامـه ـب
  .چک تضمین شده بانکی یا سپرده نقدي در وجه پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی می باشد

  :تضمین حسن انجام کار-5
ه    % 10تضمین حسن انجام تعهدات معادل پیمانکار موظف است هنگام عقد قرارداد جهت  کل قرارداد را به عنـوان تضـمین ـب

ه پژوهشـگاه ارائـه نمایـد     تضـمین مـذکور در پایـان    . صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا سپرده نقدي ـب
  .واهد بوداد خستردو نداشتن اختالف قابل اارائه مفاصا حساب  به شرط انجام قابل قبول تعهدات ، قرارداد

  :محل دریافت و مهلت تحویل اسناد و محل و زمان بازگشایی پاکت ها -6
مناقصه گران ضمن ارائه پیشنهاد هاي خود از طریق سامانه تدارکات و الکترونیک دولت به نشانی  -1-6

www.setadiran.ir  که )ج(، و )ب(، )الف(مدارك درخواستی در پاکتهاي بر اساس شرایط مناقصه و اسناد ضمیمه ،
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روي پاکتها باید موضوع مناقصه نام و نشانی پیشنهاد دهنده،مهر و امضاي مجاز درج و در مهلت مقرر بصورت فیزیکی به 
  .  تحویل نمایند 1-2دبیرخانه پژوهشگاه به نشانی مندرج در بند 

  .شود ي تسلیمی بعد از انقضاي مهلت تحویل ترتیب اثر داده نمیبه پاکتهاي فاقد الك و مهر و پاکتها: تبصره
  10/12/98مورخ شنبه دوروز  19 ساعت: مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت  -2-6
  20/12/98مورخ  سه شنبهروز19ساعت : مهلت تحویل پیشنهادات -3-6
در دفتر معاون اداري، 21/12/98مورخ  شنبهچهار روزصبح 10ساعت : زمان بررسی و ارزیابی پیشنهاد هاي واصله  -4-6

  )حضور نماینده شرکت با معرفی نامه رسمی در جلسه مذکور بالمانع است.(مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه می باشد

در صورت انصراف مناقصه گر پس از دریافت اسناد مناقصه، می بایست انصراف کتبی خود را تا قبل از جلسه : 1تبصره
  .ت به مناقصه گزار اعالم نمایدبازگشایی پاکا

  .باشد موارد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی مناقصه جزو اسناد الینفک این مناقصه می :2تبصره
یا سامانه  www.ihcs.ac.irمناقصه گر می تواند کلیه اسناد مناقصه را از طریق وب سایت پژوهشگاه به نشانی  -5-6

  .دریافت نماید www.setadiran.irدولت به نشانی  تدارکات و الکترونیک 
حاکم بر کشور را ... موظف است قبل از ارائه قیمت پیشنهادي، کلیه جوانب امر از جمله شرایط اقتصادي و  مناقصه گر -6-6

  .و دقیق موضوع مناقصه نسبت به ارائه قیمت اقدام نمایددر نظر گرفته و ضمن بررسی کامل 
مناقصه گزار هیچگونه تعهدي مبنی بر پرداخت یارانه نقدي،پاداش، رفاهیات، نوسانات قیمت سوخت ، جریمه طرح   -7-6

  .ندارد

 :      قرارداده شودها مدارك و اسنادي که باید در داخل پاکت -8-6
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه براي ارائه خدمات )  4(ضمانتنامه بانکی به میزان  و شرایط مندرج در بند  پاکت الف -1

  .ساالنه، در وجه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  :))ب((پاکت  -2
  فرم اطالعات مربوط به سوابق شرکت -

زنامه رسمی به همراه آخـرین تغییـرات ثبتـی در مـورد     ـ تصویر سوابق حقوقی شرکت شامل اساسنامه، برگ آگهی تأسیس رو
  .دارندگان حق امضا مجاز براي اسناد مالی و تعهد آور

  .ـ سوابق مناقصه گر مربوط به قراردادهاي منعقده مرتبط با موضوع در سایر ادارات و سازمانهاي دولتی و خصوصی
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  .ویر کارت ملیـ تصویر صفحه اول شناسنامه دارندگان حق امضا تعهد آور با تص
ـ سایر اسناد و مدارك مناقصه و مواردي که احتماالً در شرایط عمومی و خصوصی یا آگهی مناقصه عمومی مشـخص گردیـد   

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

  .تاکسیرانیـ ارائه تصویر گواهی صالحیت از سازمان 
تصویر سوابق حقوقی شرکت شامل اساسنامه، برگ آگهی تأسیس روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییـرات ثبتـی در روزنامـه    

  .رسمی در مورد دارندگان حق امضا مجاز براي اسناد مالی و تعهد آور
  سازمانهاي دولتی و خصوصیسوابق مناقصه گر مربوط به قراردادهاي منعقده مرتبط با موضوع در سایر ادارات و  -
  ))ج((پاکت  - 3

  .شرایط مناقصه ارائه گردد )1پیوست شماره  (ـ قیمت پیشنهادي که بر اساس اطالعات خواسته شده فرم
  

  1پیوست شماره 
      ردیف 

  ریال..............................................  دستمزد خودروي سواري با راننده به ازاء هر ساعت  1

  ریال..............................................  دستمزد خودروي ون با راننده به ازاء هر ساعت  2

  ریال..............................................  دستمزد ماموریت خارج ازشهر تهران بابت هر کیلومتر  3

  ریال..............................................  ساعت17000دستمزد خودروي سواري به ازاء   4

  ریال..............................................  ساعت2700دستمزد خودروي ون به ازاء   5

  ریال..............................................  5و  4پیشنهاد قیمت ساالنه براي ردیف هاي   6

  ریال..............................................  احتساب مالیات بر ارزش افزودهپیشنهاد قیمت کل با   7
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  :مبلغ قرارداد ) افزایش یا کاهش (تعدیل  - 7

  .گردد) اضافه و یا کسر(مبلغ کل قرارداد تعدیل % 25تواند با موافقت کارفرما تا  حجم عملیات مورد قرارداد می) 1-7
  .به درخواست مناقصه گزار امکان پذیر خواهد بود فقط با افزایش یا کاهش تعداد خودرو ها تعدیل حجم عملیات: تبصره

  : مشخصات فنی ، استانداردها، کمیت، کیفیت - 8

کلیه خودروهاي مورد استفاده  ضمن دارا بودن معاینه فنی باید داراي مجوز سالیانه ورود به طرح زوج و فرد و  -1-8
  .در صورت استفاده از خودروهاي فاقد طرح هیچ گونه وجهی پرداخت نخواهد شدمحدوده طرح ترافیک باشند 

  .ساعت می باشد176برآورد ساعات کارکرد ماهانه خودرو ها حداقل :تبصره

  :شرایط عمومی مناقصه
  .باشد شرایط عمومی و خصوصی مناقصه جزو اسناد الینفک مناقصه می  -1
مدارك مناقصه را بدون قلم خوردگی، تغییر، و یا قراردادن شرط، تکمیل و با  پیشنهاد دهنده موظف است تمام اسناد و -2

  .مهر و امضاء به مناقصه گزار تسلیم نماید
  باشد) مورد قبول است(تمام صفحات شرایط مناقصه باید ممهور به مهر شرکت با قید  -3
  .ستـ پژوهشگاه در رد یا قبول پیشنهادهاي ارائه شده بدون ذکر دلیل مجاز ا4
نماید و پژوهشگاه در رد یا قبـول هـر یـک از     ـ صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق براي شرکت کننده نمی5

  .پیشنهادها با رعایت صرفه و صالح خود تصمیم خواهد گرفت
  
و کارفرمـا  بـوده   تعیین مـزد شـوراي عـالی کـار      مصوبه طبق ـ پیمانکار ملزم به پرداخت حقوق و مزایاي کلیه کارکنان خود6

  .هیچگونه تعهدي در این زمینه نخواهد داشت
که بر اساس گزارش کتبی ناظر، طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر کمی و کیفی، کوتـاهی، تقصـیر و   در صورتی ـ 7

و در مرحلـه جهـارم،   قرارداد به عنوان جریمه کسـر از مبلغ ماهیانه % 15، % 10، %8قصور داشته باشد در سه مرحله به ترتیب 
  .قراردادیک طرفه فسخ و خسارت وارده از محل تضمینات جبران می گردد

  .و پایان خدمت وظیفه یا معافیت در مورد مشمولین از مبادي ذیصالح ارائه نماید انیسالمت جسمی و رو یهتأیید -8
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وي  روز سـه  طرف قرارداد ظرف مدت نماید که در صورت اعالم عدم رضایت کارفرما از هر یک از افراد  ـ پیمانکار تعهد می9
  .فرد با صالحیتی را جایگزین نمایدرا تعویض و 

  .واگذار نمایدوجه تمام و یا قسمتی از موضوع قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر  تواند به هیچ ـ پیمانکار نمی10
 فسـخ قـرارداد را   ،به پیمانکار )کتبی یک ماهه(تواند در صورت عدم رضایت از نحوه اجراي کار با اطالع قبلی  ـ کارفرما می11

  .کنندگان واجد شرایط عقد پیمان نماید و با پیمانکار تسویه نموده و با یکی از شرکت
پژوهشـگاه، پرسـنل    دفتر حقوقی عه پژوهشگاه که بنابر تشخیصبه مجمو) کلی ،جزئی(ـ در صورت بروز هرگونه خسارت 12

  .پیمانکار متخلف محسوب گردد، مسئولیت کلیه خسارات وارده و جبران خسارت به عهده پیمانکار خواهد بود
  .یداست را ارائه نما  ها همکاري کردهـ شرکت باید گواهی تأیید رضایت فعالیت از مراکز و سازمانهایی که قبالً با آن13
اول  نفـر  سـپرده شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مناقصه می باشد لذا ـ 14

مناقصه که ظرف مدت یک هفته از اعالم نتیجه مناقصه حاضر به تسلیم تضمین انجـام تعهـدات و تنظـیم قـرارداد یـا انجـام       
  .شود معامله نباشد، به نفع پژوهشگاه ضبط می

پـس از  سپرده مناقصه گران به استثناء سپرده نفر اول و دوم پس از اعالم برنـده مناقصـه، مسـترد و سـپرده نفـر دوم      :تبصره
  .انعقاد قرارداد با برنده مناقصه و ارائه تضمین حسن انجام تعهدات مسترد خواهد گردید

  .بعدازظهر می باشد4صبح تا 30/7ساعت کار شرکت  از شنبه تا چهارشنبه  -15
ه خـدمات      مذکور باشـد، یا رانندگانی خارج از زمان هر زمان با تشخیص کارفرما نیاز به حضور راننده : تبصره شـرکت ملـزم ـب
  .خواهد بودرسانی 

پیمانکار باید توانمندي پرداخت دو ماه حقوق پرسنل خود را از محل منابع داخلی خود داشته باشـد و پژوهشـگاه در ایـن     -16
  .خصوص هیچ گونه تعهدي ندارد

  .هر ماه پرداخت گردد 28تا  25حقوق پرسنل باید از : تبصره
سـرمایش،  (در تمـامی طـول سـال بـه لحـاظ فنـی      باشـد و یـا سمند  پارس، جی ال ایکساً پژوبایست ترجیح خودروها می -17

  .اي سرنشین دریغ نگرددرمجهز بوده و نسبت به استفاده از کلیه امکانات رفاهی خودرو ب....) گرمایش و 
  .باشد 1394سال ساخت تمامی خودروها می بایست بعد از سال : تبصره 

کـه توسـط پیمانکـار تهیـه و در اختیـار      ) کت، شلوار، پیراهن و کفش(آراسته داشته و از لباس فرم راننده ها باید ظاهري  -18
  .قرار داده می شود استفاده نماید آنها
  .تمامی خودروها باید داراي بیمه نامه شخص ثالث و بدنه بوده و رونوشت آن توسط پیمانکار به کارفرما تحویل گردد -19
نظافت و در مجموع استهالك همه جانبه به عهده پیمانکار مـی   ،کلیه هزینه هاي مربوط به خودرو اعم از سوخت، بیمه  -20

  .باشد



  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور
  :مهر و امضاء مجاز تعهد آور

 :محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است
  
7 

 

ه معرفـی فـرد جـایگزین اقـدام      پیمانکار مکلف است  ،مرخصیو یا عدم امکان حضور راننده استفاده از در صورت -21 نسبت ـب
  .نماید

  .باشند 1337ولت در معامالت دولتی مصوب ل الیحه قانون مداخله کارکنان دباید مشمونپیشنهاد دهندگان  -22
چنانچه در ایـن خصـوص   . در صورت عدم حضور هر یک از رانندگان،پیمانکار موظف به جایگزینی راننده و خودرو است  -23

،از صورت وضـعیت پیمانکـار   نیروي الزم تامین نشود به ازاي هر یک ساعت غیبت یک راننده معادل سه ساعت مبلغ خدمات 
  .کسر می شود

ه عهـده برنـده     ـ پرداخت هزینه آگهی مناقصه درج شده در روزنامه24 مناقصـه   ها یا وب سایت دولت  به نسبت حجم کـار ـب
  .خواهد بود

  
      هر گونه تغییر در شرایط مناقصه از طریق وب سـایت پژوهشـگاه بـه نشـانیw.ihcs.ac.irww    اطـالع رسـانی

  .خواهد شد
 


