« اسناد مناقصه پيمانكاري تامين خودرو با راننده»
ماده )1موضوع قرارداد :

تامين يك دستگاه خودرو سواري (سمند-پژو – 504پژو پارس )جهت جابجايي واياب و ذهاب درون شهري و بررون شرهري راررنران
شهرداري بردسكن با درنظر گرفتن رليه مسائل ايمني و مراعات دقيق قوانين و مقررات رانندگي توسط پيمانكار .
ماده  )2مدت قرارداد :

از تاريخ  ..................لغايت ...............بمدت سه( )3سال هجري شمسي به شرح تبصره ذيل مي باشد.
تبصره  : 2-1ماه اول به صورت آزمايشي خواهد بود در صورت نارضايتي رارفرما از عملكرد پيمانكار  ،قرارداد خاتمه مي يابد.
ماده  ) 3مبلغ قرارداد :

 -1مبلغ رل قرارداد به ازاي هر روز ( 0040000يك ميليون پنجاه هزار )ريال مي باشد ره حق الزحمه پيمانكار درپايان هر
ماه طبق گواهي هاي انجام رارصادره محاسبه و پس از ارائه گواهي الزم و تنظيم صورت وضعيت وتاييد دستگاه نظارت پرداخت
خواهد گرديد.

تبصره -3-1 :عالوه بر مبلغ قرارداد در غير از روزهاي اداري (ساعات راري مقرر در ماده )5در صورت نياز رارفرما و يا در صورت
وقوع خدمت مبلغ اضافه راري برون شهري به ازاي هر ريلومتر مبلغ ( 0000شش هزار )ريال و مبلغ اضافه راري گردش درون
شهري به ازاي هر ساعت رارررد (00000شصت هزار ) ريال پرداخت مي گردد ،ره بايستي در همان روز ياروز بعد به تاييد
پرسنل استفاده رننده از خودرو و تاييد دستگاه نظارت برسد.
تبصره -3-2 :رليه مبالغ مندرج در ماده  3و تبصره  3-0در سال  0501نسبت به سال قبل آن و در سال  0503نسبت به سال
قبل آن با 14درصد افزايش لحاظ مي گردد.
 .ماده  ) 4ساعت كار :

ساعت راري پيمانكار هفت ساعت ،از ساعت  7صبح لغايت  05:04مي باشد.
تبصره – 4-1

زمان (ساعت) شروع و پايان رار بايد با اطالع دستگاه نظارت باشد در غير اين صورت  ،صورت وضرعيتي رره بردون تاييرد

دستگاه نظارت باشد پرداخت نمي گردد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي ندارد.
تبصره  – 4-2در ساعات غير اداري طي تماس تلفني رارفرما ،پيمانكار موظف به ارائه خدمات مي باشد و هزينه آن به ازاي هر
ساعت رارررد به ممبلغ ( 00000شصت هزار ) ريال در صورت وضعيت پايان ماه احتساب خواهد شدره مي بايست در همان روز
ياروز بعد به تاييد پرسنل استفاده رننده از خودرو و تاييد دستگاه نظارت برسد.
ماده  : )5دستگاه نظارت :

دستگاه نظارت شامل امور نقليه (آقاي حسين ساعدي)و امور مالي شهرداري بردسكن مي باشد.
تبصره  -5-1در صورت نياز پرسنل به خودرو پيمانكار براي ماموريت هاي درون شرهري و بررون شرهري الزم اسرت قبرل از اسرتفاده از
خودرو و انجام ماموريت با دستگاه نظارت هماهنگي الزم بعمل آيد.
ماده ) 6مشخصات خودرو:
خودرو سواري سمند -پژو -504پژوپارس مدل  9314به بعد مي باشد.
ماده )7مشخصات راننده:

نام و نام خانوادگي :
شماره همراه :
تبصره -7-1

در صورت تعروي

راننررده جديررد بايررد داراي مرردار
رتبي رارفرما انجام مي گردد.

فرزند :

متولد:

شماره ملي :

داراي گواهينامه رانندگي به شماره

مي باشد.

راننرده فروا برا راننرده جديرد اوال اينكره بايرد مراتر رتبرا بره اطرالع رارفرمرا برسرد و انيرا
معتبررر راننرردگي و داراي صررالحيت اخالقرري باشررد.تعرروي

راننررده صرررفا پررس از موافقررت

ماده ) 8تضمين :

پيمانكار مي بايست يك فقره چك معتبر بانكي بعنوان تضمين حسن اجراي تعهدات قرارداد نزد رارفرمرا قررارداده رره پرس از
پايان مدت قرارداد و انجام موضوع قرارداد توسط پيمانكار و اخذ تاييديه ها و گواهي هاي الزم به وي مسترد خواهد گرديد.
تبصره-8-1در صورت تخلف از هر يك ازمواد قرارداد  ،رارفرما مي تواند رليه خسارات وارده را از محل تضمين مراده  8بره نفر
خود وصول نمايد.

تبصره  -8-2در اجراي ماده 9آيين نامه مالي شهرداري ها معادل 00درصد مبلغ پيمان به عنوان تضمين حسن انجرام ررار اخرذ
مي گردد.
ماده  )9شرايط قرارداد:
 )1-9رليه رسورات قانوني چون ماليات  ،بيمه  ،عوارض و ساير رسورات قانوني ديگربه عهده پيمانكار مي باشد.

 )2-9رليه هزينه هاي خودرو از قبيل استهال

الستيك و لوازم يدري و، ....خسارات ناشي از تصادفات  ،بنزين  ،تعميررات اعرم

از موتوري و بدنه و  ، ...جرايم ناشي از تخلفات رانندگي و بيمه خودرو بر عهده پيمانكار بوده و رارفرما در اين خصرو

هيچگونره

مسئوليتي ندارد .
 )3-9در اجراي ماده 08آيين نامه مرالي شرهرداري هرا رارفرمرا مري توانرد ترا حردار ر 14درصرد مبلرغ پيمران را از مردت قررارداد
ر ر يا اضافه نمايد.
 )4-9در صورت ورود هر گونه خسارت جاني و مالي در هنگام ارائه خدمت به رارفرما  ،پيمانكار ملرزم بره جبرران خسرارت وارده
خواهد بود و در صورت عدم پرداخت  ،رارفرما مي تواند از محل تضمين حسن انجام رار و يا هر طريرق ممكرن رره صرالح بدانرد
خسارت وارده را رسر نمايد و پيمانكار بدينوسيله ضمن عقد خارج الزم (صلح ره شفاها" انجام شرده) حرق هرگونره اعترراض را از
خود سل مي نمايد.
 )5-9پيمانكار موظف است در صورت بروز هر گونه اشكال و عي فني براي خودرو موضوع قرارداد سريعا نسربت بره تعميرر آن
اقدام نمايد و در صورت عدم فرصت زماني مناس خودرو مناس ديگري را به منظور جلوگيري از اخالل در قرارداد معرفي نمايرد.
خودرو معرفي شده بايد حداالمكان مشابه خودروي قبلي باشد.
 )6 -9در صورت غيبت پيمانكار و عدم تامين وسيله نقليه ديگر  ،رارفرما مي تواند نسبت به تامين وسيله نقليره در ايرام غيبرت
اقدام نمايد و هزينه هاي پرداختي را از محل مطالبات پيمانكار به اضافه  1/4برابر رل حقوا مدت غيبت از محل رارررد ماهيانه و
يا سپرده موضوع ماده  8برداشت نمايد و پيمانكار ضمن عقد خارج الزم (صلح ره شفاها" انجام شده) حرق هرگونره اعترراض را از
خود سل مي نمايد.
 ) 7-9چنانچه پيمانكار تر

خدمت نمايد رارفرما مي تواند قرارداد منعقدشرده را فسرخ نمروده و 00درصرد حسرن انجرام ررار

پيمانكار را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد از محل تضمينات و ساير مطالبات رسر نمايد .ضرمنا رارفرمرا از زمران تنظريم ايرن
قرارداد لغايت پايان قرارداد بطور يكجانبه حق فسخ قرارداد را داشته و در صورت تحقق فسخ  ،پيمانكار حق طرح هيچگونه ادعايي
را از قبيل مطالبه خسارت و غيره ندارد و نحوه ابالغ اين خيار با ابالغ رتبي خواهد بود و پس از ابالغ فسخ تحقق مي يابد.
)8-9پيمانكار متعهد مي گردد خودرو بكارگرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد از لحاظ نظافت ،وسايل رفاهي ،بخاري ،ررولر ،
دربها  ،پنجره ها  ،صندلي ها و سالم بودن شيشه ها هيچگونه نقصي نداشته و در صورت بروز هر گونه نقصان براي خرودرو مرذرور
سريعا و حدار ر ظرف مدت  15ساعت نسبت به تعمير و رف عي آن اقدان نمايد و در اين فاصله نيز جهرت جلروگيري از رررود
امور محوله خودروي مشابه و مناس ديگري جايگزين نمايد.
 )9-9خودرو موضوع قرارداد بايستي در طول مدت قرارداد داراي بيمه شخص الث و مازاد باشد و اين مهرم برر عهرده پيمانكرار
است.

 ) 11-9در صورت عد م رعايت مقررات و قوانين سازمان طرف قرارداد  ،رارفرما مي توانرد پرس از يرك نوبرت اخطرار رتبري بره
پيمانكار  ،از صورت رارررد نامبرده تا ميزان 40درصد از رل قرارداد را رسر نمايد و پيمانكار ضرمن عقرد خرارج الزم (صرلح رره
شفاها" انجام شده) حق هرگونه اعتراض را از خود سل

مي نمايد.

 )11-9پيمانكار معترف و متعهد است ره مشمول قانون من مداخله راررنان در معامالت دولتي وهمچنرين مشرمول اصرل 050
قانون اساسي نمي باشد و چنانچه خالف آن ابت گردد رارفرما مختار خواهد بود نسبت به فسخ قررارداد و ضربط سرپرده حسرن
انجام قرارداد پيمانكار اقدام نمايد و پيمانكار در اين خصو

حق هر گونه اعتراض و شكايتي را از خود سل مي نمايد.

)12-9پيمانكار معترف است و اقرار مي دارد ره هيچگونه ارتباط حقوقي و استخدامي اعم از ( حقوا و مزايا  ،بيمره و سراير امرور
رفاهي ) را با رارفرما نداشته و ندارد و از ابتدا تا انقضاي اين قرارداد صرفا به عنروان پيمانكراري برا خرودرو خرود در قبرال انجرام
موضوع قرارداد مبلغي را از رارفرما در يافت مي دارد
 )13-9حق فسخ قرارداد در تمامي موارد با رارفرما مي باشد.

 )14-9پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را رال يا جزئا تحت هر شرايطي به غير نخواهد داشت.
)15-9پيمانكار متعهد است در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرويس دهي به راررنان و نيز در محيط اداري رليه شرئونات
اداري و اسالمي و مقررات و ضوابط حارم را رعايت نموده و در صورت عدم رعايت شئون اداري و اخالقي از طرف پيمانكار رارفرمرا
مجاز خواهد بود پس از يك بار اخطار رتبي و عدم توجه پيمانكار قراردادرا بصورت يكطرفه فسخ و نسبت به ضبط تضرمين اقردام
نمايد.
 )16-9رليه مسئوليت هاي حقوقي و ريفري ناشي از اجراي قرارداد و خسارات وارده به سر نشينان خرودرو برر عهرده پيمانكرار
بوده و رارفرما در اين خصو

هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

 )17-9پيمانكار موظف است در زمان تغير راننده؛ راننده اي را ره به رار مي گمارد داراي گواهينامه رانندگي  ،داراي رارت پايان
خدمت و داراي سالمت رامل جسمي و رواني و مورد تاييد رارفرما باشد..
 )18-9هرگونه توافق رتبي در ارتباط با موضوع قرارداد ره بين طرفين انجام و مخالف اين قررارداد نباشرد بره منزلره تصرريح در
قرارداد تلقي شده و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند.

 )19-9در صورت رضايت طرفين قرارداد يك سال ديگر قابل تمديد مي باشد.
ماده  ) 11حل اختالف

در صورت بروز اختالف بين رارفرما و پيمانكار اعم از اينكه مربوط به اجراي عمليات موضوع قرارداد و يا مربوط به تفسريرو تغييرر
هر يك از مواد باشد و يا در صورت وجود ابهام – اجمال  ،سكوت  ،نقص در قررارداد باشرد ،نظرر شروراي اسرالمي شرهر بردسركن
قطعي وبراي طرفين الزم االجرا ء مي باشد و پيمانكار حق هرگونه اعتراض را از خود سل

مي نمايد.

تبصره  – 11-1پيمانكار موظف است تا رفع اختالف  ،تعهداتي كه به موجب قرارداد به
عهده دارد انجام دهد واال متخلف محسوب و برابر ماده  8قرارداد رفتار خواهد
شد.
ماده )11

شررت رننده در مناقصه اقرار مي نمايد ره اسناد مناقصه را با دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور رامل مطل بوده و هيچ نكته
اي باقي نمانده است ره بتواند آن را مستند به جهل خود قرار دهد ،و نسبت به اجراي هر ردام از تعهدات خود نمي توانرد از عرذر
عدم اطالع استفاده نمايد.

برگ پيشنهاد قيمت

با سالم
احتراماً ،اينجان .............................فرزند......................شرماره شناسرنامه  ..........رردملي  ....... ....................و شرماره
همراه .............................
باتوجه به مطالعه رليه موارد مشروحه در اسناد مناقصه پيمانكاري تامين خودرو با راننرده وقبرول آنهاآمرادگي
رامل خودرا جهت اين امر اعالم مي نمايم و بابرت حرق الزحمره پيمانكراري مبلرغ بره عردد.................................
حروف ...................................................................................................................ريال به ازاي هر روزره دربند يرك مراده
 3قيد گرديده ،اعالم مي نمايم.

تاريخ :

نام و نام خانوادگي:
امضاء

طرز تنظيم و تسليم پيشنهاد:

داوطل شررت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در سه پارت جداگانه به شرح ذيل قرار دهد:
پارت الف  :تضمين سپرده شررت در مناقصه به مبلغ  08900000ريال (هجده ميليون و نهصد هزار ) ريال

پارت ب :حاوي رپي رارت خودرو – رپي گواهينامه رانندگي – رپي بيمه خودرو
پارت ج  :حاوي فرم پيشنهاد قيمت
مهلت قبول پيشنهادات از تاريخ انتشار آگهي تا آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1021/20/ 02مي باشد.
امضاء و اعتبار پيشنهاد ها:

مناقصه را ره در بند (  )4ذرر شده  ،بردون تغييرر  ،حرذف يرا قررار دادن شررط در آن

پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدار

تكميل  ،تنظيم و امضاء نموده و تسليم نمايد.
پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث رامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام ،خدشه  ،عي ،نقص و قلم خروردگي نداشرته
باشد .در صورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدار

مناقصه يا ارائه پيشنهادمشروط مبهم و بر خرالف شررايط مناقصره و يرا

نداشتن تضمين رافي آن پيشنهاد مردود تلقي مي گردد.
پيشنهاد دهنده مي بايست به دقت مشخصات و اسناد و مدار

مناقصه را بررسي نموده و رامالً ازرليه شررايط و موضروعاتي رره

مي تواند به هرصورت در رار و هزينه هاي آن مؤ ر باشد اطالع يابد .
هرگاه پيشنهاد دهنده اختالفي درمشخصات و اسناد ومدار

مناقصه مالحظه رند يا متوجه از قلم افتادن

مشخصات و يا قلم افتادن مشخصات و يا اسناد ديگري گردد بايد فوراً رارفرما را رتباً مطل نما يد .بد يهي
است قبل از تسليم پيشنهاد توضيح الزم توسط رارفرما داده خواهد شد.
هريك از شررت رنندگان در مناقصه ره نسبت به مفهوم اسناد و مدار

مناقصه ابهامي داشته باشندبايد قبل از تاريخ بازگشرايي

پارت ها به واحد مالي شهرداري مراجعه و توضيحات رامل را دريافت نمايد.
رارفرما حق تغيير اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خودمحفوظ مي دارد
و اگر چنين موردي پيش آيد مرات به داوطلبان شررت در مناقصه ابالغ مي شود و در صورتي ره پيشنهاد ي قبل از ابالغ مراتر
مزبور تسليم شده باشد ،پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد .
دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول يك يا رليه پيشنهادات مختار است.
به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهاداتي ره بعد از انقضاء مدت مقرر در شرا يط مناقصه واصل شودترتي ا رر
داده نخواهد شد.
رليه مدار

مي بايست توسط پيشنهاد دهنده امضا شوند و تا تار يخ 1021 /20/02به واحرد مرالي شرهرداري بردسركن تحويرل

گردد .در غير اينصورت شهرداري از پذيرفتن اسناد معذور مي باشد.
برندگان اول  ،دوم وسوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتي ظبط خواهد شد.
رميسيون معامالت شهرداري پس از دريافت پيشنهاد ها حدار ر ظرف يك هفته نظر خود را اعالم خواهد نمود.
طرز تهيه پيشنهادها:

پيشنهاد دهندگان بايد قيمت پيشنهادي خود را بر اساس تكميل برگ پيشنهاد قيمت ذرر نموده و قيمت پيشرنهادي خرود را بره
عدد و حروف تواماً در ذيل آن بنويسيد.
ارقامي ره به حروف نوشته شده مال

عمل براي تعيين برنده مناقصه خواهد بود.

 -محل تسليم پارت پيشنهادات شهرداري بردسكن واحد مالي مي باشد.

گشايش پيشنهادها:

راس ساعت  00صبح رميسيون مناقصه در موعد مقرر در محل شهرداري در روزچهار شنبه مورخ 1021/20/01تشكيل خواهرد
گرديد.
 پارت هاي محتوي پيشنهادات به ترتي يكي پس از ديگري بوسيله رميسيون مناقصه بازخواهد شد.هرگاه محتواي پارتها به ترتي تعيين شده رامل نباشدو يا فاقد تضمين و يا با رسري ميزان تضمين باشد پيشنهاد مردود تلقري
و نسبت به افتتاح پارتهاي ديگر اقدامي به عمل نخواهدآمد و عيناً به پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.
نحوه تعيين برنده مناقصه:
رميسيون مناقصه شخصي را ره قيمت پيشنهاد ايشان رمتر از قيمت ساير پيشنهاد دهندگان باشد،طبق آئين نامه معرامالت بره
عنوان برنده تعيين و اعالم مي نمايد  .مگر رميسيون نظر ديگري داشته باشد ره در آن صورت نظررميسيون اعمال و رساني رره
رمترين قيمت را داده باشند حق هيچگونه اعتراضي نخواهند داشت.
پس از تعيين برنده مناقصه مرات به منظور عقد قرارداد به اطالع برنده مناقصه خواهد رسيد.

