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  هاب دانشجويانذسرويس اياب و ارائه قرارداد 
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

  

 دانشگاه علوم پزشكي زنجانمعاونت فرهنگي و امور دانشجويي  ):كارفرما(نام دستگاه –1

آقـــاي -1: دســـتگاه نـــام نماينـــدگان–2
.........................................2- ..................... 

 ................................................. -1بـه ترتيـب    :دستگاهسمت نمايندگان–3
2   - ......................................  

  : نام شركت پيمانكار–4
 ..................: ثبت شركتتاريخ ..........: شماره ثبت شركت

  : شماره و تاريخ تعيين صالحيت شركت–5
   ........................................................... :توسط ..................: تاريخ .............: شماره

   .................................: سمت نماينده پيمانكار–7 ....................................: نام نماينده پيمانكار–6
 :شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه–8

 ..............................................  :تاريخ .....................................................................   : شماره 

  : موضوع قرارداد عبارتست از –9

زنجان در ساعاتي كه كارفرمـا بـه پيمانكـار    انجام سرويس اياب و ذهاب دانشجويان دانشگاه  علوم پزشكي   :نوع كار - 9 – 1

  .ابالغ خواهد نمود

  .حسب موارد مندرج در قرارداد: واحد كار – 9 – 2

   .براساس خدمات مورد انتظار قرارداد :حجم كار – 9 – 3

   براساس شرايط مندرج در قرارداد :كيفيت كار – 9 – 4

  .دانشكده ها، خوابگاه ها و كليه واحدهايي كه كارفرما اعالم مي نمايد :نشاني محل انجام خدمات موضوع قرارداد – 9 – 5

در صورتيكه بنا به مصلحت كارفرما نياز به تغيير ساعت حركت و يا مسير سرويسها باشد كارفرما  :1تبصره

   .ساعت  به پيمانكار كتباً اعالم  نمايد و پيمانكار بدون قيد و شرط موظف به اجراي آن ميباشد 48ظرف  مي تواند

دستگاه ميني بوس جمعاً به تعداد .................و دستگاه اتوبوس   .............. خودروهاي انجام موضوع  قرارداد عبارتند از :2تبصره 

  .دستگاه خواهد بود  ......................

مي باشد در صورت نياز كارفرما به سرويس ) غيرتعطيل(سرويس هاي موضوع قرارداد در ايام اداري  با توجه به اينكه :3تبصره 

 .در ايام تعطيل پيمانكار موظف به انجام آن بوده و برابر قيمت ارائه شده در برگ پيشنهاد قيمت محاسبه و پرداخت مي گردد
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  :مدت انجام قرارداد–10
  .مي باشد ..............................به مدت  ........................ لغايت ...................... از تاريخ

چنانچه تا پايان مدت قرارداد كارفرما موفق به تعيين پيمانكار جديد جهت انجام موضوع قرارداد نشود با اعالم كارفرما : تبصره

ديگر نسبت به پيمانكار موظف خواهد بود پس از انقضاء مدت قرارداد تا انتخاب پيمانكار جديد با همان شرايط حداكثر تا سه ماه 

  .دانجام موضوع قرارداد مبادرت ورز

 
  :مبلغ قرارداد–11

 .م مي شودبرآورد و اعال  )...........................................به حروف( ريال ................................................ )به عدد (مبلغ كل قرارداد

  
  :نحوه پرداخت – 12

  ريال  .............................مبلغ  ميني بوسنيم سرويس  براي يك -1

پس از ارائه گواهي كار و كسر و كه در پايان هرماه محاسبه ريال ...................................... مبلغ  اتوبوس نيم سرويسبراي يك  -2

  .در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد قانونيكسورات 

هاي متفرقه در اختيار درون شهري به ازاي هر نيم ساعت تأخير وتوقف در محل نيم سرويس محاسبه و مبلغ سرويس  -توضيح 

  .آن پرداخت خواهد شد

 

به عنوان تضمين  مبلغ كل قرارداد% 5معادل پيمانكار قبل از انعقاد قرارداد  :تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار– 13

ز هر يك از پرداختي هاي ماهيانه به پيمانكار حسن انجام تعهدات ضمانت نامه بانكي به كار فرما توديع مي نمايد و همچنين ا

كسر و نزد دانشگاه نگهداري مي شود كه  قانون تامين اجتماعي 38برابر ماده % 5و  به عنوان تضمين حسن انجام كار% 10

روز پس از انقضاء مدت قرارداد در صورت رضايت كارفرما از كاركرد پيمانكار و عدم وجود  45ور ظرف ضمانت نامه هاي مذك

خسارات قابل انتساب به پيمانكار، با ارائه مفاصا حساب از سازمان هاي دارايي، تأمين اجتماعي و كار و امور اجتماعي در وجه 

 . پيمانكار آزاد خواهند شد
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  :روش اصالح قرارداد-14

تواند در صورت ضرورت، نسبت به تغيير ميزان كار با اعالم به پيمانكار، حجـم قـرارداد و بـه تبـع آن مبلـغ       كارفرما مي -1-14

  .درصد كاهش يا افزايش دهد 25قرارداد را تا 

ـ   كارفرما مي -2-14 ي را تواند در صورت ضرورت، در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي، شـرايط اختصاص

  .داند به اين قرارداد الحاق نمايد كه الزم مي

  :تعهدات كارفرما – 15

هاي الزم، كتبـاً بـه پيمانكـار     االختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي كارفرما يك نفر را به عنوان نماينده تام -1-15

  .باشد كارفرما مينمايد كه نظر وي در ارزيابي كمي و كيفي عملكرد پيمانكار مورد قبول  معرفي مي

  .جهت انجام خدمات موضوع قرارداد را  در اختيار پيمانكار قراردهدشود اطالعات الزم  رفرما متعهد ميكا-2-15

كارفرما مكلف است ضمانت حسن انجام كار و تعهدات و اجراي كليه تكاليف قانوني و هر نوع پاسخگوئي به مراجـع  -3-15

  .ذيربط را از پيمانكار اخذ نمايد

  :تعهدات پيمانكار –16

االختيار خود جهت پاسـخگويي و   آشنايي كامل با موضوع قرارداد را داشته باشد، به عنوان نماينده تامكه نفر  1پيمانكار -1-16

 . نمايد هاي الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي ايجاد هماهنگي

 .گردد امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد  پيمانكار متعهد مي-2-16

  .رساند انجام دهد بندي كه به تاييد كارفرما مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان پيمانكار متعهد مي-3-16

 .باشد نمي 1337ديماه  22انون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب نمايد كه مشمول ق پيمانكار اقرار مي-4-16

در خصـوص  گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجـام وظـايف موضـوع قـرارداد      پيمانكار متعهد مي-5-16

  .رعايت نمايد  خود نيروهاي

بـديهي اسـت عواقـب و    . روز كتباً بـه كارفرمـا اعـالم گـردد     5بايستي ظرف مدت  هرگونه تغيير در وضعيت پيمانكار مي6-16

  . باشد هاي ناشي از عدم رعايت اين بند بعهده پيمانكار مي مسووليت
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احـدها در طـول   هـاي مختلـف و   در قسـمت  موضوع قرارداد اي در ارائه خدمات شود هيچگونه وقفه پيمانكار متعهد مي-7-16

 . روز ايجاد نشود شبانه

نماينده پيمانكار بايد ضمن حضور مستمر در جلسات مورد نظر كارفرما، به موارد تصويب شـده در صورتجلسـات عمـل    -8-16

 .  نمايد

  .اي الزم را به كاركنان خود بدهد هاي تخصصي و حرفه گردد آموزش متعهد مي پيمانكار-9-16
  .باشد هاي جاري دستگاه، حفظ اسرار و نكات ايمني مي رعايت نظام پيمانكار متعهد به-10-16
شـوند و هيچگونـه رابطـه     شوند ، نيـروي پيمانكـار محسـوب مـي     كليه نيروها كه دراجراي اين قرارداد بكارگرفته مي-11-16

  .استخدامي كاري با كارفرما نداشته و نخواهند داشت
ها و سود عادالنه منظور شده است و پيمانكار به هيچ وجه حق درخواست  هزينه در مبلغ ارزش حجم كار قرارداد ، كليه-12-16

  .اضافه پرداختي را ندارد
  .پيمانكار مجاز به واگذاري موضوع قرارداد كالً و جزئاً به غير نيست -13-16
كارفرمـا خـودداري نمايـد    پيمانكار متعهد مي شود از پرداخت و دادن هرگونه وجه يا مال تحت هر عنواني به كاركنان  -14-16

  .عدم رعايت اين بند موجب فسخ قرارداد و ضبط تضمين هاي قرارداد به نفع كارفرما خواهد بود
مجاز به استفاده از نيروهايي خواهد بود كه بر اساس قوانين كار جمهوري اسالمي ايران مجاز به فعاليت  "پيمانكار صرفا - 15-16

  .مسئوليت كليه عواقب قانوني بعهده پيمانكار خواهد بود باشند و در صورت اثبات خالف موضوع
وهاي بكار گرفته شده ربه دليل عدم حضور و يا ترك خدمت و قصور هر يك از ني موضوع قرارداددر صورتيكه در انجام -16-16

  :خللي وارد آيد كارفرما به شرح ذيل اقدام خواهد نمود
 .پرداخت به پيمانكار كسر خواهد شدحق الزحمه قابل برابر  2در مرحله اول معادل  -

 .جريمه از رقم كل مورد معامله كسر مي شود% 2در مرحله دوم  -

 .مورد معامله كسر مي شود كل جريمه از رقم% 3در مرحله سوم  -

در مرحله چهارم موضوع در كميسيون معامالت دانشگاه مطرح و در صورت تاييد اعضاء كميسيون قرارداد به صورت  -
  .. تضمينات و مطالبات پيمانكار ضبط مي گردد يكطرفه فسخ و

ضمن پرهيز از مداخله در امور كاركنان كارفرما در محل، كليه موازين  كاركنان بكار گرفته شده در موضوع قرارداد -17-16
شد با ذكر ناراضي با پرسنل شركتچنانچه كارفرما از نحوه خدمتي احدي از . اسالمي، اداري و اخالقي را رعايت خواهند نمود

 ساعت از درخواست كارفرما نسبت به تعويض 48پيمانكار موظف است ظرف . را از پيمانكار خواهد خواست نيرودليل تعويض 
  . اقدام نمايد نيرو

موظفند عالوه بر اجراي دقيق قوانين و مقررات كشور طرح تكريم ارباب رجوع و رعايت نها آكليه كاركنان  و پيمانكار -18-16
ابالغ مي كند را ) دانشگاه علوم پزشكي(شئون اسالمي در محيط كار، ضوابط و دستورالعمل هاي انضباطي و اجرايي كه كارفرما 
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 .اجرا نمايد
ورد نظر و صدور مجوز عبور در محدوده ممنوعه شهر جهت كارفرما هيچگونه تعهدي در خصوص پاركينگ خودروهاي م-19-16

كه مستلزم صرف هزينه  محدوديتهائي خودرو هاي مورد بحث را ندارد و چنانچه در طول مدت قرارداد از سوي مراجع ذيربط
ونه درخواست در بدون هرگ هائي براي پيمانكار در انجام موضوع قرارداد ايجاد گردد پيمانكار متعهد به انجام موضوع قرارداد

  .تغيير مفاد قرارداد خواهد بود 
  .غير را سوار نمايد خودروهاي مورد قرارداد نبايد از مسير هاي تعيين شده خارج و يا بدون دليل توقف و يا افراد-20-16
  

هاي شخص ثالث و  تمامي وسيله هاي نقليه پيمانكار مي بايست از هر لحاظ سالم و داراي كارت معاينه فني و بيمه نامه -21-16

سرنشين باشد لذا پيمانكار موظف به تهيه و اخذ بيمه نامه هاي مذكور مي باشد ضمناً پيمانكار موظف است از خودروهاي مدل 

به باال استفاده نمايد و از بكارگيري خودروهاي مدل پايين خودداري نمايد لذا در صورت مشاهده ضمن فسخ قرارداد و  1370

مين هاي قرارداد كليه خسارات وارده به كارفرما و كاركنانش از طريق مراجع قضايي از پيمانكار وصول ضبط سپرده ها و تض

  .مع الوصف كليه عواقب ناشي از آن متوجه پيمانكار بوده وكارفرما هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت. خواهد شد

چنانچه سرويسهاي تعيين شده نقص فني داشته باشند و يا رانندگان انتخابي از لحاظ اخالقي مورد تأييد كارفرما قرار - 22-16

ساعت موظف به تعويض و تغيير آنها خواهد بود بنحوي كه آسايش  48نگيرد پيمانكار حسب اعالم كارفرما ظرف مدت 

صورتيكه كارفرما به علت عدم حضور سرويس پيمانكار جهت اياب و سرنشينان من جميع الجهات ملحوظ گردد و از طرفي در 

حق الزحمه پيمانكار به نسبت سرويس انجام شده، هزينه عالوه بر كسر  شودذهاب موضوع قرارداد ناچار به تهيه سرويس 

يمانكار در اين خصوص ه هر مبلغي كه باشد از حق الزحمه ماهانه پيمانكار كسر خواهد شد و اعتراض پب سرويس تهيه شده نيز 

  .به هيچ عنوان پذيرفته نخواهد شد

  .استفاده از هرگونه وسايل صوتي در ساعاتيكه دانشجويان واحد تحت سرپرستي جابجا ميگردد ممنوع ميباشد-23-16

ي كارفرما مي تواند در صورت انحالل، ورشكسته شدن، عدم توانايي مالي برنده مناقصه ضمن ضبط ضمانت نامه ها-24-16

حسن انجام كار و حسن انجام تعهدات قرارداد را يكجانبه فسخ و به كار پيمانكار خاتمه دهد و پيمانكار در اين مورد حق هرگونه 

  .اعتراض را از خود سلب مي نمايد

 را تهيه و تحويل رانندگان خودرو ها) سرويس دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زنجان(پيمانكار موظف است اتيكت -25-16

  نمايد تا همه روزه هنگام اياب و ذهاب موضوع قرارداد در جلو سرويس الصاق نمايد بطوريكه قابل رويت كامل باشد
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و ساير هزينه هاي ) داخل و خارج(هزينه سرويس، تعمير، سوخت، لوازم يدكي، تصادف، بيمه، جريمه، نظافت ماشين  -16- 26 

  مربوطه از تعهدات پيمانكار ميباشد 

پيمانكار موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به ارائه ليست مشخصات خودرو ها و اسامي رانندگان مربوطه اقدام  - 27-16

  .نمايد و حتي المقدور سعي نمايد كه از تعويض خودرو يا رانندگان بدون عذر موجه خود داري نمايد

    
قرارداد را كالً و يا جزاً بغير ندارد و پيمانكار با امضاء اين قرارداد نسبت به انجام موضوع  موضوعپيمانكار حق واگذاري -28-16

 .ر شودوقرارداد با كليه مفاد مندرج در آن آگاهي داشته و در اجراي مفاد قرارداد جزاً و يا كالً بعذر عدم اطالع نمي تواند معذ

  .موضوع قرارداد با رانندگان جزء بالمانع استبديهي است عقد قرارداد توسط پيمانكار جهت انجام 

پيمانكار موظف است عالوه بر سرنشينان هر مسير در صورت نياز به تعداد ده الي پانزده نفر در اتوبوس و پنج -16- 29
  .الي هفت نفر در ميني بوس بطور ايستاده در مسير مربوطه همكاري نمايد

    
 

 :نظارت –17

واجد شرايط را كه صالحيت آنـان بـه   ) حقيقي و حقوقي(حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد بايستي  كارفرما مي-1-17
 .تاييد باالترين مقام واحد رسيده است، به عنوان ناظر به پيمانكار معرفي نمايد

  .گيرد ها به پيمانكار با تاييد ناظر يا ناظرين صورت مي كليه پرداخت-2-17
  .تعهدات قانوني پيمانكار و كاركنان تابعه آنها با ناظر استنظارت براجراي -3-17
  .بيني و اعمال نمايد هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را با توجه به شيوه-5-17

قرارداد با يك ماه اطالع قبلي به طور  در صورت نارضايتي كارفرما از انجام و اجراي قرارداد به لحاظ عدم توانايي پيمانكار، -18

  .يكجانبه از سوي كارفرما فسخ خواهد شد و پيمانكار حق هرگونه ادعاي بعدي را در اين خصوص از خود ساقط مي نمايد

  :خاتمه وفسخ قرارداد  – 19

حسن انجـام تعهـدات وكـار را    در هر يك از موارد ذيل نسبت به فسخ يك طرفه قرارداد اقدام نمايد وضمانت  كارفرما حق دارد

  از خود سلب  وصول كليه مبالغ وخسارات به تشخيص خود كارفرما مي باشد وپيمانكار نيز حق هر گونه اعتراض را. ضبط نمايد 
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   .مي نمايد

  عدم رعايت واجراي مشخصات فني پيوست شرايط مناقصه از سوي پيمانكار )   19-1 

  .ت گردد ويا اعالم ورشكستگي يا انحالل نمايد هر گاه شركت پيمانكار ورشكس)  2- 19

داتش را به موجب اين قرارداد ودر موعد مقرر وطبق برنامـه  ههر گاه به تشخيص كارفرما ، پيمانكار نتواند ويا نخواهد تع) 19-3 

  .زمانبندي انجام دهد 

ما كتباً اعالم مي نمايد نسبت به رفـع آن  هر گاه به تشخيص كارفرما ، پيمانكار مرتكب تخلف شود وظرف مدتي كه كارفر) 19-4

  .اقدام نكرده باشد 

 1337هر گاه به تشخيص كارفرما مشخص شود كه پيمانكار از قانون منع مداخله كاركنان دولت مصـوب دي مـاه سـال    ) 19-5

  .تخلف نموده است 

  . واگذار نمايد) قيقي وحقوقيح( هر گاه پيمانكار موضوع قرارداد را به صورت كلي يا جزئي به اشخاص ثالث ) 19-6

كارفرما مي تواند تحت هر شرايطي بطور يكجانبه و بدون تشريفات قانوني تا يك ماه پس از اعالم كتبي، عالوه بر مراتب  )19-7

درصورتي كه اعالميه صادره بيانگر قصور پيمانكار باشد و عدم صداقت پيمانكار چه در مرحله . مبادرت به فسخ قرارداد نمايد

محرز شود خود به خود ) ايجاد نارضايتي(پذيرش شرايط مناقصه و عقدقرارداد و چه در مرحله اجراي مدت يكساله قرارداد

  .تضمين هاي قرارداد به نفع دولت ضبط خواهد شد

  

 :حل اختالف -20

نمايندگان تام االختيار طرفين در صورت بروز اختالف في ما بين، در اجرا يا تفسير مفاد قرارداد موضوع اختالف ابتدا بين  

مطرح و سعي بر حل و فصل موضوع اختالف خواهد شد و تصميم نمايندگان براي طرفين الزم االجرا خواهد بود و در صورت 

  .عدم حصول نتيجه، موضوع با مراجعه به مراجع ذيصالح قضايي در شهرستان زنجان پيگيري خواهد شد
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  :نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات –21

  : نشاني كارفرما – 21- 1
                                          ...........................................................................................................................................................  :نشاني
  .........................................: نمابر              :..............................................................تلفن

    :نشاني پست الكترونيك
  :نشاني پيمانكار – 21 – 2

                                       .......................................................................................................................  :نشاني
  .........................................: نشاني پست الكترونيك :...................................نمابر   .............................: همراه   ......................     :تلفن

  
الـذكر   هـاي فـوق   نشـاني  باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراســالت از طريـق    هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي نشانـي

هـا   در غير اين صورت كليه نامـه . ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند 48درصورت تغيير نشاني، طرفين موظفند ظرف مدت . خواهدبود

هاي مالي و قـانوني ناشـي از عـدم اعـالم آدرس جديـد بـه كارفرمـا         باشد و مسووليت ابالغ شده تلقي و عذر عدم اطالع پذيرفته نمي

  .به عهده پيمانكار است

  :امضاء طرفين قرارداد – 22

  .االجرا خواهد بود  نسخه تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد الزم 3ماده و  22اين قرارداد در 

  

  
                  

  
  

  كارفرما 
.................  

.................................
.  

 محل امضاء

  پيمانكار                    
  ...:................خانوادگينام  ونام 

   ...............................: سمت
                                    محل امضاء                

 كارفرما                       
......................................  

.................  
                      محل امضاء                      
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 »شرايط مناقصه واگذاري سرويس اياب و ذهاب دانشجويان« 
  
  

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان در نظر دارد سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خود را به 
شركتهاي سرويس دهي واجد شرايط با در نظر گرفتن پايين ترين قيمت از طريق مناقصه عمومي طبق شرايط مندرج در 

  . به مدت يكسال شمسي واگذار نمايد....................لغايت  .........................اين اسناد و نمونه قرارداد پيوست اسناد از مورخه 

  يك مرحله اي عمومي :نوع مناقصه

  : شرايط  
مـدارك مثبـت صـالحيت مزبـور را      مناقصه گر بايد ضمن داشتن صالحيت قانوني و فني در انجام امور مـورد مناقصـه،  )1
  .به پيوست اسناد مناقصه ارسال دارد) معتبر در سالجاري(قبيل تائيد يه مجمع  امور صنفي و پروانه كسب از
دفترچه تردد  در شركت مناقصه گر مي بايست از راننده هائي استفاده نمايد كه از طرف راهنمايي و رانندگي انتظامي )2

 .سطح شهر و محل انجام ماموريت را داشته باشند و نيز گواهي سالمت از مراجع ذيصالح دريافت نمايند

ري مثبت و مرتبط با موضوع مناقصه به خصوص رضايتنامه كتبي جهت شركت در مناقصه از طريق ارائه سوابق كا)3
  .قراردادهاي سابق الزامي مي باشد

شركت طرف قرارداد با دانشگاه مي بايست براي انجام سرويس دهي از خودروهائي استفاده نمايد كه داراي كيفيت بهتر )4
  . و مورد قبول دانشگاه باشد

سرويس اتوبوس و ...................با توجه به حجم گسترده خدمات  موضوع مناقصه مناقصه گران بايستي توانايي ارائه ) 5
و چنانچه در اثناي انجام كار مشخص شود شركت كننده سرويس ميني بوس بصورت همزمان را داشته باشند  ...............

از مراجعه به مراجع قضايي فسخ و تضمين هاي فاقد توانايي تامين خودرو به شرح فوق مي باشد قرارداد منعقده بدون ني
 . قرارداد به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد

ماه  است تا سهپيشنهادهاي واصله از سوي مناقصه گران مي بايست از تاريخ مهلت تسليم كه در اين اسناد ذكر شده )6
 .اعتبار داشته باشدديگر 

اقصه دريافت كرده است و نمونه قراردادي را كه جزو اسناد من) قاين اورا(برگ شرايط مناقصه  مناقصه گر مي بايست) 7
برنده شدن در مناقصه، مبادرت به عقد قرارداد مطابق آن خواهد نمود را دقيقاً مطالعه و تمامي اوراق آنها را و درصورت 

  .به عنوان مورد قبول است بي قيد و شرط ،مهرو امضاء نموده، پيوست اسناد ارسال دارد
  
  

 مهر و امضاء پيشنهاد دهنده               و رويت شد و بطور آامل مورد تاييد است قرائت
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مناقصه گر بايد در صورت مشمول بودن در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و ثبت نام در قانون مذكور مدارك  )8
 .مثبت مربوطه را همراه اسناد مناقصه ارائه نمايد

در برگ مذكور آدرس و تلفن دقيق .ت ثبتي مناقصه گر به همراه اسناد مناقصه الزامي استارائه آگهي آخرين تغييرا) 9
  .مناقصه گر نوشته شود

مي باشد كه بايد به  ريال .......................) به حروف( ريال ....................)به عدد(ميزان سپرده شركت در مناقصه) 10
ضمانت و يا بصورت  فيش آن ضميمه شودواريز و ...................شعبه  .................بانك  ....................... شماره حساب

 . ال گرددسدر وجه دانشگاه مناقصه گزار ار انواع اوراق مشاركتو  تضمين شده بانكي چك ،نامه بانكي

شركت در مناقصه محسوب نمي شود وچنانچه ) سپرده(چك عادي و چك شركت به عنوان تضمين پيشنهادي  :تبصره
در مناقصه استفاده نمايد پيشنهاد وي مردود و پاكت هاي ب و ج وي مناقصه گري از چك هاي مذكور جهت شركت 

 .بازگشايي نخواهد گرديد

پيشنهاد قيمت پيوست اسناد مناقصه در فرم  بدون احتساب مبلغ ماليات بر ارزش افزودهگر بايد مبلغ پيشنهادي خود را مناقصه ) 11

 .امضاء نمايداعالم و مهر و خوردگي خوانا و بدون قلم حروف بصورت با عدد و با 

فرم پيشنهاد قيمت مناقصه گر بايد بدون قلم خوردگي و بطور خوانا تكميل شود چنانچه پيشنهاد دهندگان در  :تبصره
ضرر خود شده باشند حق هيچ گونه ادعايي را نخواهند  و در محاسبات خود دچار اشتباهي بهارائه نرخ هاي پيشنهادي 
. هاي پيشنهادي كه در فرم پيشنهاد قيمت مناقصه گر قيد شده مالك عمل قرار خواهد گرفتداشت و در هر حال نرخ 

چنانچه بين نرخ تحرير شده به حروف و نرخ تحرير شده به عدد اختالف وجود داشته باشد نرخ تحرير شده به حروف 
 .مالك عمل خواهد بود

آماده  ......................پاكت بشرح ذيل تا پايان وقت اداري تاريخ  3مناقصه گر بايد اسناد و مدارك فوق المطالبه را در  )12
 .و تحويل نمايد

  .شود ترتيب اثر داده نخواهد شدداده به پيشنهادهائي كه بعد از پايان وقت مذكور تحويل  
ابتدا پاكت الف در كميسيون مناقصه . فوق 10بند پاكت الف شامل اعالميه بانكي سپرده شركت در مناقصه موضوع 

بازگشائي مي شود چنانچه مناقصه گري فاقد سپرده مناقصه به مقدار الزم باشد وي از عداد شركت كنندگان خارج و 
  .وي بدون افتتاح عودت مي شود) ب و ج (پاكتهاي 

 :پاكت ب حاوي 

موسسه / امضاء مجاز شركتصاحبان يا صاحب توسط  كليه برگه هاي آنحاضر كه مي بايست اسناد مناقصه  )الف
 مهر و امضاء پيشنهاد دهنده            قرائت و رويت شد و بطور آامل مورد تاييد است         .امضاء شودمهرو
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  آگهي آخرين تغييرات ثبتي مناقصه گر و ارسال رونوشت مصدق اساسنامه) ب
  ) 1مطابق با پيوست شماره (موسسه / تكميل و ارسال فرم مشخصات ثبتي شركت) ج
تكميل و ارسال برگ تعهدنامه مناقصه گر در خصوص عدم مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي ) د
  ) 2مطابق پيوست شماره (
  .)در صورت وجود( ارسال مدارك مثبت ثبت نام در قانون ماليات بر ارزش افزوده) ز
  ارسال سوابق كاري و رضايتنامه كتبي مرتبط با موضوع مناقصه) ر

پاكت ج حاوي برگ پيشنهاد قيمت مناقصه گر مي باشد كه قيمت پيشنهادي مناقصه گر با عدد و حروف خوانا در آن  
  .مندرج است

  .مناقصه تعيين مي شودبعد از باز كردن پاكتهاي الف و ب پاكت ج باز مي شود و بر اساس آن برنده  
مناقصه گر بايد در روي همه پاكتها نام و نام خانوادگي خود و همچنين شماره ثبت شركت را به طور كامل مشخص ) 12

پاكتهائي كه حاوي اين عبارت نباشد بازگشائي  مناقصه سرويس اياب و ذهاب دانشجويانو روي آن درج نمايد مربوط به 
  .نخواهند شد

واقع دانشگاه بعد از درج مشخصات فوق روي پاكتها بايد آنها در لفافه مناسب الك و مهر شده به دبيرخانه حراست ) 13
  .در ضلع شمالي بلوار آزادي زنجان تحويل و رسيددريافت دارند

 .به پيشنهادات مبهم ،مشروط يا مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد)14

نمايد كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر اجراي اين مناقصه و قرارداد ازجمله قوانين برنده مناقصه اقرار مي ) 15
مرتبط به ماليات، عوارض، بيمه و اداره كار و امور اجتماعي مطلع بوده ومتعهد به رعايت آن ها نسبت به پرسنل خود 

  .نمي باشدمسئوليت عدم اجراء به عهده وي بوده و مسئوليتي متوجه كارفرما . مي باشد
تشكيل و در همان جلسه برنده مناقصه مشخص و مراتب عصر  ............ساعت  ................كميسيون مناقصه در تاريخ ) 16

با ارائه مناقصه گران مي توانند . به نحو مقتضي از قبيل تلفن اعالمي مناقصه گر يا فاكس و يا نامه وي اعالم خواهد شد
برنده مناقصه . بند ولي حق دخالت در امور كميسيون را نخواهند داشتدر جلسه مناقصه حضور يامعرفي نامه كتبي 

مراجعه نمايند در  )امور قراردادها (مديريت امور عمومي دانشگاه جهت عقد قرارداد به  .....................مورخه تا حداكثر بايد
  .غير اينصورت سپرده آنها ضبط و با نفر دوم عقد قرارداد خواهد شد

  :ر در اعالم پيشنهاد بايد مدنظر قرار دهدشرايطي كه مناقصه گ) 17
مبلغ كل يكساله قرارداد از برنده مناقصه، ضمانت نامه بانكي اخذ خواهد شد لذا با توجه % 5قبل از انعقاد قرارداد معادل      

چنانچه ظرف مهلت يك . به حجم ريالي باالي قرارداد ،مناقصه گر بايد توانائي مالي توديع چنين تضميني را داشته باشد
  . مذكور توديع نشود، سپرده نفر اول ضبط و با نفر دوم عقد قرارداد خواهد شدهفته از اعالم نتيجه مناقصه، تضمين 
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اصل بر اين است كه مناقصه گر با كسب اطالعات الزم نسبت به كم وكيف كار و محلهاي اجراي قرارداد و مفاد قرارداد و 
ز بازگشائي پاكت ج هيچگونه عذر و بهانه لذا بعد ا.اسناد مناقصه ، با علم و آگاهي كامل در مناقصه پيشنهاد قيمت داده است

  .اي از سوي مناقصه گر در عدم عقد و اجراي قرارداد پذيرفته نيست
مناقصه گران مورد تأييد اعضاء كميته فني بازرگاني كميسيون ... در صورتيكه توانايي هاي فني، مديريتي، مالي و 

يك (هد شد در صورتيكه تعداد شركت كنندگان، حداقل ممكن بازگشايي پاكت ها قرار نگيرد، پيشنهاد مناقصه گر رد خوا
 ..باشد كميسيون در بازگشايي پاكت هاي اين شركت كننده مختار خواهد بود) شركت كننده

  .كميسيون مناقصه در رد يا قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار است) 18
روز پس از  5ظرف ه ابهامي داشته باشند بايد حداكثر هر يك از مناقصه گران كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقص) 19

 .دنخريد اسناد و مدارك مناقصه مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه گزار اطالع داده و تقاضاي توضيح كتبي نماي

در (تضمين برنده مناقصه سپرده شركت كنندگان در مناقصه به استثناء نفرات اول و دوم  ،پس از قرائت پيشنهادات ) 20
پس از طي مراحل قانوني و اداري مسترد خواهد شد سپرده نفر اول پس از تسليم ضمانتنامه حسن انجام ) صورت وجود

اء قرارداد نفر اول مسترد خواهد تعهدات و امضاء و مبادله قرارداد مسترد مي شود و سپرده نفر دوم نيز پس از امض
 .گرديد

...) اعالم برنده مناقصه و عقد قرارداد و (چنانچه در طول مدت زمان برگزاري و انجام مراحل مناقصه و بعد آن ) 21
هرگونه تغييرات در قوانين و مصوبات دولت ايجاد و به دانشگاه ابالغ و دستور اجرا داده شود، دانشگاه بدون پرداخت 

مجاز به لغو مناقصه و عدم اعالم برنده و در صورت عقد قرارداد، اقدام به فسخ ... ونه وجهي بابت خسارت و هيچ گ
  .حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي نمايد) شركت برنده(و مناقصه گر . قرارداد نمايد

انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها كارفرما حق هرگونه تغيير ، اصالح و تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از ) 22
براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب به اطالع شركت كنندگان در مناقصه ابالغ مي شود و در 
. صورتيكه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مذكور تسليم شده باشد ، پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد

ن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير باشد در اينصورت دستگاه از آنجا كه ممك
مناقصه گزار مي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم كتبي به پيشنهاد دهنده گان به تعويق اندازد به نحوي 

 .داشته باشندكه آنان فرصت كافي براي اصالح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را 

نظر به اينكه تعداد سرويس هاي مورد نياز دانشگاه با توجه به وجود تعطيالت پايان ترم تابستان و عيد نوروز و ) 23
  .در پيشنهاد قيمت خود لحاظ نمايند ومتغير خواهد بود مناقصه گران مي بايست به اين موضوع توجه داشته ... 
نظر به اينكه پرداخت حق الزحمه پيمانكار مستلزم ترتيبات اخذ گواهي كار و تأمين اعتبار مي باشد برنده مناقصه ) 24

مي بايستي حداقل توانايي تامين و پرداخت دو ماه حقوق و مزاياي پرسنل تحت پوشش و هزينه هاي مربوط به قرارداد 
 .را داشته باشد

  بهداشتي  خدماتدانشگاه علوم پزشكي و                                                                           
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 »برگ پيشنهاد قيمت« 
  

صـادره از  .................... به شماره شناسنامه ..................... فرزند ..................................... اينجانبان / اينجانب...................... به تاريخ 
ثبـت شهرســتان  .................. بـه شـماره ثبــت   ........... ......................موسســه / صـاحبان امضــاي شـركت  / صـاحب .................. 

ارائه خدمات سرويس اياب و ذهاب به نمايندگي از طرف شركت تحت مديريت خود ضمن اعالم شركت در مناقصه ...................... 
با علم و آگاهي كامـل از    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان در سطح شهرستان زنجان دانشجويي

بدون  احتساب ماليـات  شرايط مناقصه و كم و كيف امور موضوع مناقصه مبلغ پيشنهادي خود را جهت انجام موضوع مناقصه مذكور 
  :به شرح ذيل اعالم مي دارم ..................لغايت  .....................از مورخه  بر ارزش افزوده

  نوع سرويس  رديف
ميانگين تعداد 

سرويس           
  ساليانه

  قيمت پيشنهادي هر نيم سرويس
  جمع قيمت پيشنهادي

ميانگين سرويس *قيمت پيشنهادي براي هر نيم سرويس(
  )ساليانه

  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد

ميني   1
  بوس

...............       

       .....................  اتوبوس  2
        جمع كل

  :متعهد مي گردم" ضمنا
موسسه مورد قبول واقع شود بالفاصله از تاريخ اعالم كتبي دانشگاه مناقصه گزار مبني بـر   /در صورتيكه پيشنهاد اين شركت) 1

ساعت جهت توديع ضمانت نامه مقرر در شرايط و اسـناد مناقصـه بـه اداره     72توديع ضمانت حسن انجام تعهدات، ظرف مهلت 
  .امور قراردادهاي دانشگاه مراجعه نمايم

ماه جهـت اعـالم قبـولي از     3پايان مهلت تسليم پيشنهاد مندرج در اسناد مناقصه حداكثر به مدت پيشنهاد حاضر از تاريخ ) 2
طرف مناقصه گزار معتبر بوده و چنانچه ظرف اين مدت مناقصه گزار قبولي خود را كتباً نسبت به پيشنهاد حاضر اعالم نمايد اين 

  .و قرارداد مربوطه خواهد بودموسسه مكلف به اجرا تعهدات مندرج در اسناد مناقصه / شركت
موسسه ظرف مدت معين شده اعالمي، حاضر بـه توديـع ضـمانتنامه    / چنانچه پس از قبولي از طرف مناقصه گزار اين شركت) 3

مقرر، عقد قرارداد و يا انجام كار طبق اسناد مناقصه نشود و يا از شرايط مندرج در اسناد مناقصه و نمونـه قـرارداد و ضـمائم آن    
را كـان  ) راجع به برنده شدن اين شركت(مناقصه گزار محق است بدون نياز به اعالم به اين شركت، اعالميه ارسالي . نمايد عدول

اينجانبان هرگونـه ادعـا و   / لم يكن تلقي نموده و تضمين ارائه شده جهت شركت در مناقصه را به نفع خود ضبط نمايد و اينجانب
  .ايي را از خود سلب و ساقط مي نماييماعتراض در كليه مراجع اداري و قض

  
  

  ):صاحبان امضاي مجاز -صاحب( نام و نام خانوادگي مناقصه گر
  محل مهر و امضاء

  

  :آدرس
  :شماره تلفن همراه            :شماره تلفن تماس ثابت


