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

دمات امور خنظر 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  بر اساس شرایط مناقصه و اسناد ضمیمه مدارك درخواستی در پاکتهاي (الف)، (ب)، و (ج)، که

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

 11/01/99 مورخ  وز دوشنبهر   19ساعت  دریافت اسناد مناقصه از سایت : مهلت  -
 23/01/99شنبه مورخ وز ر 08ساعت  مهلت تحویل پیشنهادات:  -
عاون اداري، مدفتر  در 23/01/99روز شنبه مورخ  صبح 10زمان بررسی و ارزیابی پیشنهاد هاي واصله : ساعت  -

مانع مذکور بال د.(حضور نماینده شرکت با معرفی نامه رسمی در جلسهمالی و مدیریت منابع پژوهشگاه می باش
 است)

 
 

  مناقصه گر می تواند کلیه اسناد مناقصه را از طریق وب سایت پژوهشگاه به نشانیac.irwww.ihcs. نه یا ساما
 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   سـانی  راطـالع

 خواهد شد.
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 واگذاري امور نقلیهشرایط شرکت در مناقصه 
 

 :مشخصات مناقصه گزار -1
 : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینام -1-1
 غربی) 64: بزرگراه کردستان ـ نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (نشانی  -2-1
 88036316:  تلفن -3-1

 موضوع مناقصه: -2
آیـین نامـه    )هپیوسـت شـماره سـ    (4ماده   3الف) بند  (در اجراي جزء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

ا   رح ترافیـک داراي آرم طـ  ،دسـتگاه خـودروي سـواري و یـک دسـتگاه ون     7امین تامور خدمات نقلیه،مالی و معامالتی،  ـب
ریـق برگـزاري   ط ذیل از طماموریت هاي درون شهري و برون شهري مورد نیاز خود را با شرای جابجایی پرسنل و براي ،راننده

 ماید.نل واگذار مناقصه عمومی یک مرحله اي به شرکت هاي واجد شرایط داراي تائیدیه و صالحیت در زمینه حمل ونق
 اي. :مناقصه عمومی یک مرحلهنوع مناقصه -3
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:-4

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

 تضمین حسن انجام کار:-5
بـه عنـوان تضـمین     کل قرارداد را %10تضمین حسن انجام تعهدات معادل  موظف است هنگام عقد قرارداد جهت مناقصه گر

ر در پایـان  ضـمین مـذکو  به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا سپرده نقدي به پژوهشگاه ارائه نمایـد. ت 
 اهد بود.خواد ستردو 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
ضمن ارائه پیشنهاد هاي خود از طریق سامانه تدارکات و الکترونیک دولت به نشانی  مناقصه گران -6-1

www.setadiran.ir مه مدارك درخواستی در پاکتهاي (الف)، (ب)، و (ج)، که بر اساس شرایط مناقصه و اسناد ضمی
فیزیکی به  قرر بصورتروي پاکتها باید موضوع مناقصه نام و نشانی پیشنهاد دهنده،مهر و امضاي مجاز درج و در مهلت م

 تحویل نمایند.   1-2دبیرخانه پژوهشگاه به نشانی مندرج در بند 
 شود.ه نمیتهاي تسلیمی بعد از انقضاي مهلت تحویل ترتیب اثر داد: به پاکتهاي فاقد الك و مهر و پاکتبصره

 
 



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

 محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است:
 
3 

 

 
 11/01/99 مورخ  وز دوشنبهر   19  ساعتاسناد مناقصه از سایت :  مهلت دریافت -2-6
 23/01/99شنبه مورخ  وزر 08ساعت  مهلت تحویل پیشنهادات:  -3-6
دفتر معاون اداري، مالی  در 23/01/99رخ موشنبه  روز صبح 10زمان بررسی و ارزیابی پیشنهاد هاي واصله : ساعت  -4-6

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

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

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

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

 در نظر گرفته و ضمن بررسی کامل و دقیق موضوع مناقصه نسبت به ارائه قیمت اقدام نماید.
مه طرح انات قیمت سوخت ، جریوسمناقصه گزار هیچگونه تعهدي مبنی بر پرداخت یارانه نقدي،پاداش، رفاهیات، ن -7-6

 ندارد.

همچنین  و1399فتن تغییرات اقتصادي از جمله افزایش قیمت ها در بازار در سال موظف است با در نظر گر مناقصه گر-8-6
 اشدبمی  صه گرمناقتوسط مراجع قانونی پیشنهاد قیمت نموده و هر گونه افزایش خارج از قیمت پیشنهادي به عهده 

 قرارداده شود:      ها اسنادي که باید در داخل پاکتمدارك و  -8-6
لغ تضمین شرکت در مناقصه براي ارائه خدمات )  مب4ضمانتنامه بانکی به میزان  و شرایط مندرج در بند ( پاکت الف -1

 .ساالنه، در وجه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 :پاکت ((ب)) -2

رکت و اصل شمدارك درخواستی که میبایست کلیه صفحات آن ممهور به مهر حاوي اسناد مناقصه شامل تمامی  -1
 امضاي مدیر عامل یا صاحبان امضاء مجاز اوراق و اسناد مالی و تعهدآورشرکت باشد .

 صویر سوابق و حسن انجام کار شرکت کننده در مناقصه در سنوات گذشته.ت -2
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می همراه با آخرین تغییرات (اساسنامه شرکت ، روزنامه رسدارك مربوط به شناسایی شرکت کننده در مناقصه م -3
 کشور،ایمیل شرکت ، شناسه ملی شرکت ، تصویر کد اقتصادي ) 

 هدآور مالی.امه و کارت ملی مدیر عامل و صاحبان امضاي مجاز موسسه و یا شرکت براي اوراق و اسناد تعتصویر شناسن -4
 ي ذیربط.مه صالحیت حرفه اي از دستگاه هاگواهینا -5
 )www.setadiran.irرائه تأییدیه ثبت نام شرکت در سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات (ا -6
 د اقتصادي مالیاتی ضروري می باشد.کارائه -7
 ارك ثبت نام در سامانه توانیرانارائه مد-8
 رزیابی کیفیرك مرتبط  با جدول اارائه تمامی مدا-9

 ـ ارائه تصویر گواهی صالحیت از سازمان تاکسیرانی -10
 فوق بایستی ممهور به مهر شرکت و اصل امضاي مدیر عامل یا 10تا  1دارك درخواستی در ردیف هاي متمامی -10

 صاحبان امضاء اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت باشد.
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 ((ج))پاکت  -3

 دد.شرایط مناقصه ارائه گر )1پیوست شماره  (پیشنهادي که بر اساس اطالعات خواسته شده فرمـ قیمت 
 

 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........................................... ساعت2700ودروي ون به ازاء دستمزد خ 5

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

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

 غ کل قرارداد تعدیل (اضافه و یا کسر) گردد.مبل %25تا  مناقصه گزارتواند با موافقت ) حجم عملیات مورد قرارداد می1-7
 واهد بود.ان پذیر ختعداد خودرو ها به درخواست مناقصه گزار امک تبصره: تعدیل حجم عملیات فقط با افزایش یا کاهش

 مشخصات فنی ، استانداردها، کمیت، کیفیت : -8

و فرد و  لیه خودروهاي مورد استفاده  ضمن دارا بودن معاینه فنی باید داراي مجوز سالیانه ورود به طرح زوجک -1-8
 د شد.خودروهاي فاقد طرح هیچ گونه وجهی پرداخت نخواهمحدوده طرح ترافیک باشند در صورت استفاده از 

 ساعت می باشد.176برآورد ساعات کارکرد ماهانه خودرو ها حداقل تبصره:

 شرایط عمومی مناقصه:
 باشد.شرایط عمومی و خصوصی مناقصه جزو اسناد الینفک مناقصه می  -1
ل و با مهر و راردادن شرط، تکمیقموظف است تمام اسناد و مدارك مناقصه را بدون قلم خوردگی، تغییر، و یا  مناقصه گر  -2

 امضاء به مناقصه گزار تسلیم نماید.
 تمام صفحات شرایط مناقصه باید ممهور به مهر شرکت با قید (مورد قبول است) باشد -3
 ه بدون ذکر دلیل مجاز است.ـ پژوهشگاه در رد یا قبول پیشنهادهاي ارائه شد4
ل هـر یـک از   نماید و پژوهشگاه در رد یا قبـو ـ صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق براي شرکت کننده نمی5

 پیشنهادها با رعایت صرفه و صالح خود تصمیم خواهد گرفت.
 
مناقصـه  و ه بـود  لی کـار  تعیین مزد شوراي عا مصوبه طبق ملزم به پرداخت حقوق و مزایاي کلیه کارکنان خود مناقصه گرـ 6

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

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

 ماید.نیصالح ارائه و پایان خدمت وظیفه یا معافیت در مورد مشمولین از مبادي ذ انیسالمت جسمی و رو یهتأیید -8
سـه  مـدت   طرف قرارداد ظرفاز هر یک از افراد  ناقصه گزارمنماید که در صورت اعالم عدم رضایت تعهد می مناقصه گرـ 9

 فرد با صالحیتی را جایگزین نماید.وي را تعویض و  روز 
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 اید.وجه تمام و یا قسمتی از موضوع قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نمتواند به هیچنمی مناقصه گرـ 10
قـرارداد   ،گـر  مناقصهبه  )کتبی یک ماهه(ت عدم رضایت از نحوه اجراي کار با اطالع قبلی تواند در صورمی مناقصه گزارـ 11
 کنندگان واجد شرایط عقد پیمان نماید.تسویه نموده و با یکی از شرکت مناقصه گرو با  فسخرا 
رسـنل  ژوهشگاه، پپ دفتر حقوقی که بنابر تشخیص مناقصه گرکلی) به مجموعه  ،ـ در صورت بروز هرگونه خسارت (جزئی12

 اهد بود.خو مناقصه گرمتخلف محسوب گردد، مسئولیت کلیه خسارات وارده و جبران خسارت به عهده  مناقصه گر
 نماید. است را ارائه کرده ها همکاريباید گواهی تأیید رضایت فعالیت از مراکز و سازمانهایی که قبالً با آن مناقصه گرـ13
اول  نفـر  پردهسـ ی باشد لذا شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مناقصه مـ 14

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

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

 بعدازظهر می باشد.30/15 صبح تا30/7ساعت کار شرکت  از شنبه تا چهارشنبه  -15
ه   شـرکت م  اشـد، مـذکور ب یا راننـدگانی خـارج از زمـان    نیاز به حضور راننده  مناقصه گزار: هر زمان با تشخیص تبصره لـزم ـب

 .خواهد بودخدمات رسانی 
در  گـزار  اقصـه منشته باشد و باید توانمندي پرداخت دو ماه حقوق پرسنل خود را از محل منابع داخلی خود دا مناقصه گر -16

 این خصوص هیچ گونه تعهدي ندارد.
 هر ماه پرداخت گردد. 28تا  25تبصره: حقوق پرسنل باید از 

ه لحـاظ فنی(سـرمایش،     در تمـام باشـد و یـا سمند  پارس، جی ال ایکـس بایست ترجیحاً پژوخودروها می -17  ی طـول سـال ـب
 نگردد. اي سرنشین دریغررفاهی خودرو بگرمایش و ....) مجهز بوده و نسبت به استفاده از کلیه امکانات 

 باشد. 1394تبصره : سال ساخت تمامی خودروها می بایست بعد از سال 
هیـه و در اختیـار   ت مناقصه گراننده ها باید ظاهري آراسته داشته و از لباس فرم (کت، شلوار، پیراهن و کفش) که توسط ر -18
 .قرار داده می شود استفاده نماید آنها
تحویـل   زارگـ مناقصه به  مناقصه گروها باید داراي بیمه نامه شخص ثالث و بدنه بوده و رونوشت آن توسط تمامی خودر -19

 گردد.
 ناقصـه گـر  منظافت و در مجموع استهالك همه جانبه به عهده  ،ز سوخت، بیمه اکلیه هزینه هاي مربوط به خودرو اعم  -20

 می باشد.
ین ت بـه معرفـی فـرد جـایگز    نسـب مکلف اسـت   مناقصه گر ،و یا عدم امکان حضور راننده مرخصی استفاده از در صورت -21

 اقدام نماید.



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

 محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است:
 
8 

 

 باشند. 1337ولت در معامالت دولتی مصوب باید مشمول الیحه قانون مداخله کارکنان دن مناقصه گران -22
ر ایـن  وظف بـه جـایگزینی راننـده و خـودرو اسـت . چنانچـه د      م مناقصه گر در صورت عدم حضور هر یک از رانندگان، -23

 تاز صورت وضـعی خصوص نیروي الزم تامین نشود به ازاي هر یک ساعت غیبت یک راننده معادل سه ساعت مبلغ خدمات ،
 کسر می شود. مناقصه گر

لتـی باشـد و ارائـه قـرارداد     داراي قرارداد با یک سازمان و یا شـرکت دو  1398و  1397می بایست در سال  مناقصه گر --24
 نامه مربوط به آنها می باشدهاي فوق الذکر الزامی و رضایت

ت سـپ   مناقصـه گـر   درصد مکسور از مطالبات 5 و پرداخت مناقصه گر آخرین پرداخت صورتحساب حق الزحمه --25 رده باـب
ه قانون تامین اجتماعی) منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتم 38ه (موضوع ماده حق بیم کارفرمـا   اعی وارائه آن ـب

 خواهد بود.
که در انتهـاي قـرارداد    درصد بعنوان حسن انجام کار کسر می گردد10مبلغ  مناقصه گراز هر صورتحساب ارسالی توسط -26

 گرددمسترد می مناقصه گربه  مناقصه گر  رداز عملک مناقصه گزاردر صورت رضایت 
مناقصـه   ه عهـده برنـده  ها یا وب سایت دولت  به نسبت حجم کـار بـ   پرداخت هزینه آگهی مناقصه درج شده در روزنامه-27

 خواهد بود.
 انی می باشد.از کاالي ایر و حمایت ناقصه گر ملزم به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدمات کشورم -28

 
      هر گونه تغییر در شرایط مناقصه از طریق وب سـایت پژوهشـگاه بـه نشـانیwww.ihcs.ac.ir   سـانی  راطـالع

 خواهد شد.
 


