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امـور خـدمات نقليـه واحـدهاي تحـت      خدمات بهداشتي درماني سبزوار در نظر دارد  ه علوم پزشكي وگادانش :موضوع مناقصه) 1ماده 

يـا انجمـن صـنفي شـركت هـاي      و اداره كار و امور اجتماعي مجوز تاييد صالحيت از  و داراي واجد شرايط شركتهاي بهخود را  پوشش

  :مايدبا شرايط ذيل واگذار ن و خدماتي

  :شرايط مناقصه  )2ماده 

پيوست و نيز راننده واجد شرايط جهت انجام كليه امور مربوط به حمل و نقل  مشخصاتطبق مورد نياز تهيه و تامين وسائل نقليه  -2-1

  ماموريت ها در سطح كشور  انجام پرسنل و كاركنان و جابجايي لوازم و غيره و نيز 

  .به باال باشد 1387داراي بيمه نامه كامل شخص ثالث و سرنشين بوده و مدل آنها نيز از سال كليه خودروها مي بايست : 1 تبصره

و داراي كـارت  .سال بوده و از نظر صالحيت اخالقي و فني به تاييد دستگاه مناقصه گـزار برسـند   42تا  22سن راننده ها بين  :2تبصره 

  .بط بوده و ممنوعيت قانوني اشتغال نداشته باشندمعتبر مرت رانندگي و گواهينامهنظام وظيفه پايان خدمت 

كه در صورت رضايت از طرف قرارداد و عدم وجود منـع قـانوني بـراي    .ماه كامل شمسي مي باشد 12موضوع مناقصه مدت انجام  -2-2

  .مدت يكسال ديگر قابل تمديد خواهد بود

  .افزايش و يا كاهش دهد% 25بالطبع حجم قرارداد را تا  دستگاه مناقصه گزار مي تواند پس از بررسي هاي فني، موضوع و -2-3

مصـوب دي  كارمندان دولت در معامالت دولتي يد مي نمايد كه آگاهي كامل و كافي از قانون منع مداخله يتا شركت كننده اقرار و -2-4

كور نمي باشد و تا پايان قرارداد از و مشمول قوانين مذ داشته 1373و نيز قانون ممنوعيت تصدي بيش از شغل مصوب دي ماه  1337ماه 

چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد مناقصه گزار حق دارد كه  و سهيم و ذينفع نمودن افراد مشمول اين قوانين خودداري مي نمايد

منعقد شده باشد، بـه  و در صورتي كه قرارداد .را ضبط نمايد پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه

  . حسن انجام تعهدات وي جهت جبران خسارات ضبط و مطابق مقررات رفتار خواهد شد ضمانتنامهلغو و  محض اطالع، قرارداد

ـ  حقوقي بـا  هيچگونه رابطه ي استخدامي و بكارگيري شده، همگي پرسنل برنده مناقصه محسوب و  نيروهايكليه -2-5  ارزمناقصـه گ

  .وليت آنها در هر موضوعي با برنده مناقصه خواهد بودو مسئ نخواهند داشت

قـرار دهـد لـذا ورود هرگونـه      نيروهابرنده مناقصه مي بايست كليه وسايل و تجهيزات شخصي مربوط به ايمني كار را در اختيار  -2-6

  .مي باشد از وسايل ايمني در استفاده نيروهابه عهده برنده مناقصه بوده و وي متعهد به الزام نيرو خسارت جاني و مالي به 

و خساراتي كه بـه   آنهاموضوع قرارداد به عهده برنده مناقصه مي باشد و وقوع هر گونه حادثه اي  براي  نيروهامسئوليت آموزش  -2-7

خاص ثالث و اشبه خود،ديگران،تجهيزات و تاسيسات و ساختمان و لوازم اداري مناقصه گزار  نيروهادليل عدم آموزش ،قصور و يا تقصير 

مبلـغ قرارداد،تضـمين حسـن    مناقصه گزار راسا از  ،صورت عدم پرداخت خسارات وارد مي آيد به عهده برنده مناقصه خواهد بود و در

  .انجام تعهدات و يا ساير مطالبات  برنده مناقصه كسر خواهد كرد و برنده مناقصه حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت

 مناقصـه گـزار  به دسـتگاه   را كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته باشد بايد مراتبران گمناقصه هر يك از  -2-8

  .نمايدضيح اطالع داده و تقاضاي تو

گونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً از سـوي دسـتگاه   هر -2-9

  .اعالم و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد زارمناقصه گ

  :به مناقصه گران به شرح ذيل مي باشد مناقصه گزارمعيارهاي ارجاع كار جهت ارزيابي توان انجام كار از سوي  -2-10

  حسن سابقه در كارهاي قبلي و سابقه اجرايي در رشته و زمينه كار -الف

  در دسترس آماده به كار و يا خودرو داشتن  -ب

  قدرت مالي و پشتيباني   -ج

  موضوع مناقصهبومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجراي  -د

  مناسب و متناسب پيشنهاد قيمت -ه

صد مبلـغ كـل قـرارداد    درده دل ضمانتنامه بانكي يا وجه نقد معا فقرهيك  مي بايست برنده مناقصه،جهت حسن انجام تعهدات -2-11

و  رضايت از ويدر صورت قرارداد و و  قبل از انعقاد قرارداد بسپارد تا در پايان و مناقصه گزاربه دستگاه ) ي برنده مناقصهمبلغ پيشنهاد(

و حسن انجام تعهـدات بـه وي مسـترد     ...)سازمان تامين اجتماعي،اداره دارايي،اداره كار و(ارائه تسويه حساب نهايي از مراجع مربوطه

  .ضبط خواهد شد مناقصه گزارجام تعهدات تمام يا قسمتي از آن به نفع و در صورت عدم ان.گردد
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در صورت نياز و ايجاب قوانين و مقررات و با تقاضاي مناقصه گزار، برنده مناقصه مكلف به تمديد مدت ضمانتنامه حسـن انجـام    -2-12

  .تعهدات قرارداد منعقده خواهد بود

و  نگهـداري برندگان اول و دوم توسط دسـتگاه مناقصـه گـزار     شركت در مناقصه)سپردهيا (تضمينپس از اعالم نتايج مناقصه  -2-13

  . سپرده ساير مناقصه گزاران عودت داده خواهد شد 

قبـول تمـام آنهـا مختـار      شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد ننموده و دانشـگاه در رد يـا   -2-14

  .هاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده مناقصه گزار مي باشدوليكن ارائه پيشن،است

ار مي باشد و برنده مناقصه حـق فسـخ قـرارداد را نخواهـد     زبا دستگاه مناقصه گبنا به داليل قانوني و موجه حق فسخ قرارداد  -2-15

  .داشت

نسبت به ارائه ضـمانتنامه بـانكي و انعقـاد قـرارداد اقـدام      ه،بالغ نتيجه مناقصاز تاريخ ا برنده مناقصه مي بايست ظرف ده روز -2-16

وي ضبط و  ناقصهانجام تعهدات را ارائه ننمايد تضمين شركت در م نامه چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت،نمايد

  .نيز ضبط مي گردد تضمين وي،دوم  برندهم منعقد خواهد شد و در صورت امتناع وبرنده د قرارداد با

بـراي برنـده    و ساير بخشنامه ها و مقـررات مربوطـه  تنظيم قرارداد  مشرايط اختصاصي الحاقي به هنگا ،رعايت شرايط مناقصه -2-17

  .مناقصه الزامي است

عهده برنده مناقصه  هكه به اين قرارداد تعلق مي گيرد ب ...و  ،عوارض شهرداريماليات،بيمه :از قبيل قانونيو عوارض كليه كسور  -2-18

  .مي باشد

 بصورت وجه نقد به حسابمي بايست بوده كه )ريال 000/000/32(ميليون ريالسي و دو  به ميزانمبلغ تضمين شركت در مناقصه  -2-19

 واريز گرديـده يـا بصـورت    ي بانك ملي شعبه مركزي سبزوار،بنام دانشگاه علوم پزشكي سبزوارسپرده جار  0108883285006شماره 

   .ارائه گردد )با مدت اعتبار سه ماهه(ضمانتنامه بانكي

اسناد و مدارك مناقصه كه از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختيار داوطلبان شركت در مناقصه قرار داده شده است بايد بر طبق  -2-20

بـه    و ج درخواستي در پاكتهاي الـف و ب شرايط مناقصه و نيز ساير دستورالعملها و مقررات تكميل و تنظيم شده و همراه ساير مدارك 

 .دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد

  :قرار داده شود عبارت اند ازالف اسناد و مداركي كه بايد در پاكت  -2-21

  ميليون ريال بابت تضمين شركت در مناقصه سي و دوبه مبلغ  واريزي اصل ضمانتنامه بانكي يا اصل فيش بانكي -

 :قرار داده شود عبارت اند ازب  كه بايد در پاكت اسناد و مداركي -2-22

   شرايط مناقصهبرگ   -

   در روزنامه رسميو تغييرات آن تاسيس شركت  رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي -

  آماده به كار  وسائل نقليهمدارك مربوط به سوابق اجرائي در رشته و زمينه كار و داشتن  -

  92در سال از اداره كار و امور اجتماعي و يا انجمن صنفي شركت هاي خدماتي گواهينامه مربوط به احراز صالحيت -

  توسط مناقصه گر مهر و امضاء شده باشدكه  دولتي معامالت در مداخله منع قانون شمول عدم فرم اعالم -

  فرم تكميل شده اطالعات مربوط به شركت متقاضي -

كيلومتر به باال از محل  30حق ماموريت از شعاع قيد و نيز راننده بصورت ماهيانه  خودرو بابه ازاء هر  بايستمي پيشنهاد قيمت  -2-23

  .قرار داده شود جدر پاكت و  به صورت عدد و حروف نوشته شده هزينه هر شب بيتوتهنيز و به ازاء هر كيلومتر  خدمت تعيين شده

 پاكت جداگانه الف و ب سهسته الك و مهر شده كه محتوي داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در يك پاكت سرب -2-24

سبزوار،بلوار توحيدشـهر،باالتر از   دانشگاه به نشاني دبيرخانه مركزي تحويل 3/6/92ه شنبه مورخيكتا پايان وقت اداري روز بوده   و ج

 مناقصـه مربوط بـه  "روي پاكت عبارتضمنا در داده و رسيد دريافت نمايند ه علوم پزشكي سبزوارگادانشپارك شهداي گمنام،پرديس 

  .قيد گردد"دانشگاه  امور خدمات نقليه واحدهاي تحت پوشش

ه گشوده خواهد شد و گادر ستاد مركزي دانش حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از پايان مهلت تحويل اسنادپيشنهاد متقاضيان  -2-25

  .ان برنده مناقصه اعالم خواهد شددهندگ ارزيابي پيشنهاد ارزيابي مالي و فني پيشنهادها و پس از

  .مناقصه خواهد بود همناقصه بر عهده برند هزينه نشر آگهي -2-26
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  ليست نوع و تعداد خودروهاي مورد نياز با راننده

  
  )به ساعت در روز(حجم كار  تعداد  مدل  نوع خودرو  رديف

  )روز كاري 30(چهارده   6 به باال 87  اتوبوس  1

  هشت  9 به باال 87  ميني بوس  2

  شش و نيم  4 به باال 87  پيكان و نيسان وانت  3

  شش و نيم و در ساير واحدها 12در بيمارستانها   54 به باال 87  دوگانه سوز سمند يا پژو  4

  شش و نيم  8 به باال 87  مزدا دوكابين  5

  ده  4 به باال 87  ون  6

  

  

  

  

  

  

  

  

  گزار                                                     مهر و امضاء مناقصه گر و پيشنهاد دهنده مهر و امضاء نماينده دستگاه مناقصه                   
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  "  نمونه قرارداد "                                                                                                       

  

  اني و خدماتيفعاليت هاي پشتيب

  )هيات وزيران  15/12/1384هـ مورخ   34613ت /84515موضوع تصويبنامه شماره ( 

  جمهوري اسالمي ايران

  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) 82-6(130 –ع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار) : كارفرما  (نام دستگاه  -1

  :سمت نماينده دستگاه  -3

 

  : نام نماينده دستگاه -2

  

  :شماره و تاريخ تعيين صالحيت شركت – 5

  : تاريخ :                     شماره

 

  ) :پيمانكار ( نام شركت  -4

  :شماره ثبت شركت 

 : تاريخ ثبت شركت 

  :  پيمانكارسمت نماينده  -7

 

  :  پيمانكار نام نماينده  -6

 

  :مناقصهشماره و تاريخ صورتجلسه  -8
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دستگاه خودرو و راننده جهت انجام خدمات رانندگي در جهت حمل و نقل پرسنل،كاركنان،دانشجويان و .... تامين :موضوع قرارداد  - 9

ي در حوزه تحت پوشش دانشگاه و نيز سطح كشور برابر برنامه تنظيمي توسط واحد مربوطه و نقليه مركزي براي سي روز كار.... لوازم و 

   كه شامل روزهاي تعطيل نيز مي گردد با در نظر گرفتن كليه مسائل ايمني و مراعات دقيق قوانين و مقررات رانندگي و قوانين مربوطه

  .عهده مسئول نقليه مي باشد كه تنظيم آن بر ساعت در روز...  :حجم كار  -1- 9

ه توسط واحد مربوطه و نقليه مركزي وظايف خود را در ساعت مقـرر  يده بر اساس برنامه ارائه شدمانكار متعهد گردپي: كيفيت كار -9-2

در صورت بروز هرگونه اشكال و عيوب فني براي اتومبيل، سريعاً نسبت به تعمير و رفع آن اقدام و خودرو مناسب ديگري را  وانجام دهد 

ـ   *يدبه منظور جلوگيري از ركود گردش كار با هماهنگي مسئول نقليه اختصاص و معرفي نما ه پيمانكار به هر دليل نتواند نسـبت بـه ارائ

در مـورد آن اعمـال نظـر     3-17كارفرما مي تواند در ازاء آن طبق بند ،رو ديگري را جايگزين نسازدخدمات موصوف اقدام نمايد و خود

گـردد پيمانكـار موظـف     كه به هر علتي انجام وظيفه موضوع قرارداد توسط پيمانكار در محل تعيين شده غير مقدور در صورتي*نمايد

تاييد  خودرو داراي بيمه شخص ثالث و سرنشين با نرخ روز و *است در محل ديگري كه مسئول نقليه تعيين مي نمايد انجام وظيفه نمايد

تـب  خـودرو مر . از نظر فني و وضعيت ظاهري مورد تاييد مسئول نقليه قرار گيـرد . باشدبنام راننده داراي سند مالكيت و نقليه مركزي 

وازم لنظافت گردد و به گونه اي كه از نظر ظاهري مورد تاييد مسئول مربوطه باشد پيمانكار مكلف است نسبت به تهيه سوخت اتومبيل و 

ضمناً كليه تعميرات اتومبيل اعـم از  . يدكي و الستيك اقدام نمايد بر اين اساس كارفرما در قبال موارد مزبور مسئوليتي نخواهد داشت 

  .بر عهده پيمانكار مي باشد و غيره دنهموتور و ب

حسن ،كارت پايان خدمت يا معافيت دائم ،پيمانكار مكلف است راننده اي را كه به كار مي گمارد داراي گواهي نامه معتبر رانندگي*

ه باشد و مشهور به شهرت و داراي سالمت كامل روحي و جسمي بوده و داراي اعتقاد به اسالم و نظام جمهوري اسالمي و اصل واليت فقي

با متانت رفتار نمايد  رونبوده و كليه شئون انساني و اسالمي را رعايت كرده و با سرنشينان خود... و معتاد به مواد مخدر و فساد اخالقي 

صالح مركز انجام كه پيمانكار يا راننده رفتار و اخالق اسالمي و مقررات اداري را رعايت نكند و يا وظايف محوطه را بر خالف م در صورتي

با وي برخورد نمايد يا به طور يكجانبه نسبت به فسخ قرارداد و استيفاي حقوق دولت اقدام  3- 17دهد كارفرما مخير است طبق بند 

راننده بايد داراي گواهينامه . سال مي باشد 42سال و حداكثر  22حداقل سن راننده *نمايد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي ندارد

ل و ضامن سالمت سرنشينان ئوطول مدت قرارداد مس پيمانكار در*سال از تاريخ اخذ آن گذشته باشديكگي مناسب كه حداقل رانند

در صورت *ه در حين رانندگي گردد بايد پاسخگو باشدگادانش يا دانشجويان بوده و چنانچه خسارتي متوجه كارمندان اتومبيل

  .وي از طرف كارفرما ضبط و به اجرا گذاشته خواهد شد تعهداتحسن انجام ضمانتنامه پيمانكار،درخواست فسخ از جانب 

  :مدت انجام قرارداد  -10

                      .قابل تمديد خواهد بودو عدم منع قانوني مي باشد كه در صورت توافق طرفين .........  لغايت ........مورخه مدت زمان انجام قرارداد از 

  :مبلغ قرارداد  - 11

   ...........  :كل مبلغ قرارداد - 1- 11

  .گيرد مرحله ،به شرح زير صورت مي  12براساس تأييد كارفرما در و  پس از كسر كليه كسور قانوني:نحوه پرداخت - 2- 11

كارفرما و تأييديه از  مسئول نقليه و گواهي منوط به تاييد و صدور گواهي كار از سوي  در پايان هر ماه ريال.......... مبلغ  ماهيانه - 3- 11

بانك مربوطه و سازمان تأمين اجتماعي و اداره دارايي مبني بر پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و ساير پرداختهاي قانوني و كسور از 

ور قبيل ماليات و حق بيمه سهم كارگر و كارفرما و ارائه آن به مسئول امور مالي مربوطه در وجه وي پرداخت مي گردد در صورت قص

پيمانكار در پرداخت حقوق نيروها كارفرما نسبت به پرداخت حقوق آنان از طريق مدير مالي از محل تضمين ها و مطالبات شركت اقدام 

  .خواهد نمود

  :ماموريت -12

  .گرددبوده و بابت آن مبلغي به پيمانكار پرداخت نمي موظفي  محل خدمت تعيين شده جزءكيلومتر  30تا شعاع ماموريتهاي  -12-1

عالوه بر  ريال.... مبلغبيتوته  ريال و به ازاءهر شب..... كيلومتر ،به ازاء هر كيلومتر مبلغ  30باالتر از شعاع  در صورت مأموريتهاي -12-2

  .ل نقليه پرداخت مي گرددئوو مس مسئول واحد مربوطهمبلغ قرارداد با تاييد 

  .هده پيمانكار مي باشدتهيه هرگونه مدرك و مجوز جهت ماموريتها به ع -12-3

  :روش اصالح قرارداد - 13
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درصد كاهش يا افزايش  25مبلغ قرارداد را تا  پيمانكاركارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعالن به  - 1- 13

  .دهد

اجازه استفاده از اين نيروها  پيمانكارفق كارفرما مي تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمي در خدمات موضوع قرارداد با توا - 2- 13

  .اعطا نمايد پيمانكاربه ) حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذكور(را با كاهش مبلغ قرارداد

       كارفرما مي تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ،شرايط اختصاصي را كه الزم - 3- 13

  .به اين قرارداد الحاق نمايد مي داند

  :تعهدات كارفرما - 14

         معرفي  پيمانكاركارفرما يك نفر را به عنوان نماينده تام االختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي الزم كتباً به  - 1- 14

  .مي نمايد

ز محل اعتبارات تخصيص يافته، پرداخت نمايد و در كارفرما موظف است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد رأس موعد ا - 2- 14

  .صورت تأخير نيز خسارت مربوط را پرداخت نمايد

  .قرار دهد پيمانكاركارفرما متعهد مي شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختيار  - 3- 14

  .اً به پيمانكار اطالع دهدكارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد، حداقل يك ماه قبل از فسخ موضوع را كتب -4- 14

 پيمانكاركارفرما مكلف است ضمانت حسن انجام كار و اجراي كليه تكاليف قانوني و هر نوع پاسخگويي به مراجع ذيربط را از  -5- 14

  .اخذ نمايد

  .ول داردكارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب هاي مربوط در رأس موعد مقرر اقدام الزم معم -6- 14

  :پيمانكارتعهدات  - 15

يك نفر را به عنوان نماينده تام االختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي الزم در انجام خدمات موضوع  پيمانكار - 1- 15

  .قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي نمايد

يزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط، امكانات و تجه پيمانكار - 2- 15

  .به كار گيرد

  .متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تأييد كارفرما مي رساند انجام دهند پيمانكار - 3- 15

  .مالت دولتي نمي باشدمتعهد مي گردد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معا پيمانكار -4- 15

متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق  پيمانكار -5- 15

ن كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيأت هاي حل اختالفات كارگري و ساير تعهدات قانو

  .كار را به عهده بگيرد

  .ندارد) اعم از حقيقي يا حقوقي(حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كالً يا جزئاً  پيمانكار -6- 15

  .روز كتباً به كارفرما اعالم گردد 5مي بايستي ظرف مدت  پيمانكارهرگونه تغيير در وضعيت  - 7- 15

ست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تأييد سازمان تأمين مكلف است ماهيانه تصوير لي پيمانكار -8- 15

  .اجتماعي رسيده است به كارفرما ارائه نمايد

  .مي باشد پيمانكارتسويه حساب قانوني كاركنان به عهده  ،  لغو يا اتمام قرارداد ،در صورت فسخ - 9- 15

ساني شركت در موارد ضروري كه به سالمت افراد مربوط است كارت سالمت و بهداشت متعهد مي گردد براي  نيروي ان پيمانكار - 10- 15

  .ارائه نمايد

  .بدهد) جهت واگذاري كار(شركت متعهد مي گردد آموزش هاي تخصصي و حرفه اي الزم را به كاركنان خود  -11- 15

  .ركت است و شركت در مقابل دستگاه پاسخگوستضمانت حسن رفتار و اخالق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده ش -12- 15

  .حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد ،موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه پيمانكار -13- 15

  .طرف قرارداد موظف است ضمانت نامه معتبر و قانوني بسپارد, به منظور حسن اجراي قرارداد - 14- 15
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تا در پايان  تحويل نموده اتبه عنوان تضمين حسن انجام تعهدريال  ....به مبلغ .......شماره  يك فقره ضمانتنامه بانكي به پيمانكار:تبصره

،تضمين و در عين حال در صورت عدم اجراي صحيح موضوع قرارداد.كار نسبت به استراد آن اقدام شودقرارداد در صورت حسن انجام 

  .وارده باشد  گوي هر نوع خسارتجواب مذكور به نفع دانشگاه ضبط شده و پيمانكار مي بايست

  :نظارت  - 16

واجد شرايط را كه صالحيت آنان به ) حقيقي و حقوقي(فرما موظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد كار - 1- 16

  .معرفي نمايد پيمانكاربه عنوان ناظر به , تاييد باالترين مقام دستگاه رسيده است 

  .ه طرف قرارداد با تاييد ناظر ياناظرين صورت مي گيردكليه پرداخت ها ب- 2- 16

  .نظارت بر اجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است - 3- 16

و كارفرما نظارت نمايد  و مشكالت به  پيمانكارناظر به كليه كاركنان  و واحد ها معرفي مي شود تا بر حسن اجراي قرارداد توسط  -4- 16

  .نعكس گرددناظر  م

  .ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را با توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظر سنجي پيش بيني و اعمال نمايد -5- 16

كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام  كار قصور ،پيمانكاردر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه  - 6- 16

بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ , و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز مي زند  ورزيده

  .حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد پيمانكارديگر اقدام نمايد و  پيمانكارو جايگزين ) طبق مقررات مربوط(قرارداد و اخذ خسارت 

  :شرايط عمومي قرارداد  - 17

بوط در برابر وزارت قوانين و مقررات مردر زمينه قانون تامين اجتماعي و ساير  پيمانكارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني كار - 1- 17

  .سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصالح هيچگونه مسئوليتي ندارد, امور اجتماعي  كار و

  .از خود سلب مي نمايد ... نحوه مديريت و  ،را نظير معرفي كاركنان  پيمانكارر امور داخلي كارفرما حق هر گونه دخالتي د - 2- 17

خـدمات موضـوع   (در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفـي  پيمانكار، كارفرمادر صورتي كه بر اساس گزارش كتبي نماينده  -17-3

حـق هـر گونـه     كارفرما اعمال خواهد شـد و پيمانكـار   ان جريمه توسط موارد ذيل بعنوكوتاهي و قصور يا تقصير داشته باشد،)قرارداد

  .اعتراض در اين خصوص را از خود سلب نموده است

  .كسر مي گردد مبلغ ماهيانه قرارداد) درصد ده%(10در مرحله اول  به ميزان : الف

  .مي شودكسر  مبلغ ماهيانه قرارداد) درصد پانزده%(15 در مرحله  دوم: ب

  .كسر خواهد شدمبلغ ماهيانه قرارداد ) بيست درصد% (20ه سوم در مرحل: ج

          كارفرما بصورت يكجانبه اقدام به لغو قرارداد و ضبط تضمين حسـن انجـام تعهـدات و سـاير مطالبـات پيمانكـار        ،در مرحله چهارم: د

  .مي نمايد

 وير انجام تعهدات موضوع قرارداد را ندارد و از نحوه عملكـرد  كارايي و توانائي الزم د پيمانكاردر صورتي كه مشخص گردد كه : تبصره

و بروز مشكالتي در ارائه خدمات و همچنـين    ادامه قرارداد باعث ركود در كارها كارفرما نارضايتي وجود داشته و طبق گزارش نماينده 

لغو قرارداد اقدام نمايد و مجاز بـه ضـبط    نسبت به اين بند  مجاز است كه راسا و بدون رعايت مفاد كارفرمانارضايتي پرسنل مي گردد، 

  . ضمانتنامه حسن انجام تعهدات پيمانكار خواهد بود 

  :نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات  -18

  .......................: نشاني كارفرما  -18-1

  .....................: پيمانكارنشاني  -18-2

گاه قانوني طرفين مي باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسالت از طريق نشاني هاي فوق الذكر نشاني هاي فوق به منزله اقامت -18-3 

  .قانوني تلقي مي شود 

ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند در غير اين صـورت كليـه نامـه هـا      48در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت  -18-4

  .ابالغ شده تلقي و عذر عدم اطالع پذيرفته نمي باشدارسالي به نشاني مندرج در اين قرارداد،

  . نسخه تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد الزم االجرا خواهد بود  4صفحه و  5ماده، 18اين قرارداد در 

  پيمانكار  امضاء محل                                                                                                                                    كارفرما  محل امضاء                           
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  :مربوط بهفرم اطالعات 

  مشخصات شركت و اعضاي هيات مديره

  »بر اساس آخرين آگهي مندرج در روزنامه رسمي كشور «  
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  22/10/1337 مورخ دولتي معامالت در مداخله منع قانون شمول عدم اعالم
 

 بدينوسيله)مزايده/مناقصه براي دهنده پيشنهاد( .................................ت كشر رسمي مجاز نماينده ذيل نندگانءكامضا / نندهك امضاء

 دولتـي  قراردادهـاي  و معامالت در دولت ارمندانك اخلهدم منع قانون در وركمذ ممنوعيت مشمول فوق تكشر هك نمايد مي تاييد

 دارد حق مناقصه گزار دستگاه برسد اثبات به موضوع اين خالف چنانچه و باشد ينم اساسي قانون 141 اصل و 1337 ديماه مصوب

 تاييد و قبول مناقصه برندهيا  دهنده پيشنهاد همچنين. نمايد ضبط رايا سپرده شركت در مناقصه   نامه ضمانت و لغو را پيشنهاد هك

 مشمولكه  را افرادي چنانچه يا برسد اثبات به قرارداد مدت لخال در فوق اظهارات خالف و نمايد امضاء را قرارداد چنانچه نمايد مي

مناقصه  دستگاه كند محول آنها به را كار از قسمتي يا و نمايد ذينفع و سهيم قرارداد اين در هستند فوق قانون در وركمذ ممنوعيت

 تاخير و قرارداد فسخ اثر در وارده اراتخس و ضبط را برنده تعهدات انجام نامه ضمانت و فسخ را قراردادكه  داشت خواهد حق گزار

ـ  مناقصه دستگاه تشخيص با وارده خسارت ميزان تعيين د،نماي اخذ )كتشر( دهنده پيشنهاد اين اموال از راكار  اجراي  مـي  ارزگ

 نندگانك اداره يا و نندگانك نظارت و بازرسان يا مديران قرارداد اجراي حين در چنانچه شود مي متعهد دهنده پيشنهاد  اين .باشد

 از نفـر  چنـد  چنانچـه  يا و باشند كتشر منافع يا سرمايه يا سهام %5 از بيش يا %5 داراي كه كتشر كاءشر از يك هر يا تركش

 قانون اول بند در كورمذ اشخاص جزء است% 20 از بيش يا %20 كتشر در آنها منافع يا سرمايه يا سهام مجموع كه كتشر كاءشر

 و كل مديريت يا معاونت يا وزارت سمت به كتشر سهامداران و بازرسان و مديران اقرباي از يك هر چنانچه زني و گيرند قرار فوق

 را قـرارداد  فسخ حق مناقصه گزار دستگاه مواردي چنين در. برساند اطالع به فورا را مراتب برسد دولتي سازمانهاي در رياست يا

 فسخ را قرارداد دارد حق مناقصه گزار تنها نه نرساند اطالع به بالفاصله را فوق مراتب دهنده پيشنهاد اين چنانچه و داشت خواهد

 تشخيص به بنا را كار اجراي در تاخير يا و قرارداد فسخ از ناشي خسارات و ضبط نيز را قرارداد به مربوط نامه ضمانت بلكه نمايد

 در متخلفين تنبيهات و مجازاتها بر كه دارد مي اعالم دهنده نهادپيش اين مضافاً. نمايد وصول برنده/  دهنده پيشنهاد اموال از خود

 اعضـاي  جـزء  كه دنماي مي اقرار همچنين و، باشد مي مربوطه مجازاتهاي مستحق تخلف صورت در و دارد ملكا آگاهي فوق قانون

 سـهامدار  )ربـراد  و الدين،خواهرهمسـران،فرزندان،و (نيز اينجانب يك درجه وابستگان و نبوده دانشگاه يسهئر هيات و امناء هيات

 خـود  از را اعتراضـي  گونه هر حق و بوده االجرا الزم دانشگاه تصميم هرگونه گردد محرز امر اين خالف چنانچه.باشند نمي شركت

  .دنماي مي سلب
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 "واگذاري امور خدمات نقليه واحدهاي تحت پوشش دانشگاه شرايط مناقصه "   
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  )مربوط به پاكت ج(برگه پيشنهاد قيمت

  

  

ي ماهيانه براي قيمت پيشنهاد  نوع خودرو  رديف

  يك دستگاه
  هزينه هر شب بيتوته

كيلومتر به باال از  30حق ماموريت از شعاع 

  محل خدمت تعيين شده به ازاء هر كيلومتر
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    ميني بوس  2

  

 

  

  

  

    پيكان و نيسان وانت  3

  

 

  

  

  

    دوگانه سوز سمند يا پژو  4

  

 

  

  

  

    مزدا دوكابين  5
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