باسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی

سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع دانشگاهی والیت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

تمامی صفحات این دفترچه به دقت مطالعه شود.
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*الزم به ذکر است که کلیه صفحات این دفترچه میبایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شرکت
پیشنهاد دهنده برسد و کلیه جداول تکمیل شده باشد در غیر این صورت پیشنهاد دهنده از مناقصه
حذف میگردد.
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باسمه تعالی

فرم شرايط شركت درمناقصه سرويس و اياب ذهاب كاركنان مجتمع واليت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مركزی
موضوع مناقصه :
موضوع مناقصه عبارتست از برقراری سرويس آمد و رفت كاركنان با اتوبوس اسکااناا شکهری كکواردار مب که و مانکی
بوس ايسوزو ) (ISUZUبه شرح آدرس های ذيل به مدت يک سال شمسی و پرداخت مب غ به صکورت ماهاانکه مکی
باشد .پاماناار مب غ قامت پاشنهادی خود را در خصوص مسارهای بر مبنای مانی بوس و اتوبوس اعالم نمايد.
مسار شماره : 1
مسار رفت  :سوهانک ،صدر ،ناايش ،چهارديواری ،پونک
مسار برگشت :مادان پونک ،چهارديوای ،ناايش ،صدر ،سوهانک
مسار شماره : 2
مسار رفت :سوهانک ،صدر ،ناايش ،يادگار امام جنوب ،صادقاه ،شهر زيبا
مسار برگشت :شهر زيبا ،صادقاه ،يادگار امام ،ناايش ،صدر ،سوهانک
مسار شماره : 3
مسار رفت :سوهانک ،صااد جنوب ،خاابان پ اس ،شريعتی ،خاابان سماه ،نصرت ،مادان توحاد
مسار برگشت :مادان توحاد ،خاابان فرصت ،ب وار كشاورز ،مادان هفت تار ،خاابان بهار شاراز ،خاابان م ک،
شريعتی ،خاابان مع م ،صااد ،سوهانک
مسار شماره : 4
مسار رفت :سوهانک ،مادان انقالب،كارگر جنوبی ،خاابان ابافی نژاد ،خاابان ك هر ،خاابان آذربايجان ،خاابان
قصراادشت ،خاابان مرتضوی ،سی متری جی ،مادان آذری
مسار برگشت :مادان آذری ،سی متری جی ،خاابان كمال ،خاابان كارون ،مادان جمهوری ،سوهانک
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مسار شماره : 5
مسار رفت :سوهانک ،صااد جنوب ،مادان سپاه ،خاابان انقالب ،كارگر جنوبی ،مادان گمرک ،راه آهن ،نازی آباد،
خانی آباد نو
مسار برگشت :خانی آباد نو ،نازی آباد ،مادان راه آهن ،مادان گمرگ ،مادان انقالب ،كارگر شماای ،كردستان،
همت ،صااد ،سوهانک
مسار شماره : 6
مسار رفت :سوهانک ،ناروی زمانی ،بابايی ،باقری جنوب ،چهارراه ت فنخانه ،خاابان آيت ،خاابان ناروی هوايی ،مادان
كالهدوز ،مادان بساج
مسار برگشت :مادان بساج ،مادان كالهدوز ،خاابان نارويی هوايی ،خاابان آيت ،چهارراه ت فنخانه ،بابايی ،باقری،
ناروی زمانی ،سوهانک
مسار شماره : 7
مسار رفت :سوهانک ،خاابان ناروی زمانی ،هنگام ،ااغدير ،فرجام غربی ،باقری ،فرجام شرقی ،ف اه دوم ،جشنواره
مسار برگشت :جشنواره ،ف اه دوم ،فرجام ،مادان ااغدير ،هنگام ،خاابان ناروی زمانی ،سوهانک
مسار شماره : 8
مسار رفت :سوهانک ،صااد ،خاابان نظام آباد ،مادان امام حسان ،مادان شهدا ،مادان خراسان
مسار برگشت :مادان خراسان ،مادان شهدا ،مادان امام حسان ،خاابان نظام آباد ،صااد شمال ،سوهانک
مسار شماره : 9
مسار رفت :سوهانک ،صااد ،مادان سپاه ،خاابان انقالب ،مادان آزادی
مسار برگشت :مادان آزادی ،خاابان انقالب ،پاچ شماران ،مادان سپاه ،صااد ،سوهانک
مسار شماره : 11
مسار رفت :سوهانک ،تهرانسر ،شهر قدس ،انديشه(فاز يک)
مسار برگشت :انديشه(فاز يک) ،شهر قدس ،تهرانسر ،سوهانک

4

الزم به ذكر است كه در شرايط مقتضی ممان است آدرس های رفت و برگشت مسار های فوق ااذكر تغاار يابد كه
به اطالع پاماناار خواهد رساد .همچنان ساعت حركت رفت و برگشت از سوی دانشگاه تعاان می گردد.
الف – شرایط عمومی :
 -1داشتن تابعات جمهوری اسالمی و متعهد به نظام جمهوری اسالمی ايران
 -2نداشتن ممنوعات قانونی در انجام معامالت ،پامانها و قراردادها
 -3داشتن شخصات حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شركت ها و كد اقتصادی
ب – شرایط اختصاصی :
با توجه به آگهی منتشره ،شركت متقاضی می بايستی واجد مشخصات زير باشند :
 .1شركتهای ارائه دهنده خدمت در مناقصه بايستی دارای پروانه از سازمان حمل و نقل و ترافاک شهرداری
تهران باشند.
 .2شركت كنندگان در مناقصه می بايستی مب غ 121.111.111ريال را به عنوان سپرده شركت در مناقصه
بصورت ضمانتنامه بانای يا وجه نقد به حساب جاری شماره  1111111472116بانک م ی شعبه قنات كوثر
واريز و نسخه اصل فاش مب غ واريزی را به دانشگاه ارائه نموده و يک نسخه كپی(تصوير)آن را نزد خود
نگهداری نمايند.
 .3به پاشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پاشنهاداتی كه بعد از انقضای مه ت مقرر در آگهی واصل
گردد ترتاب اثر داده نمی شود.
 .4پاشنهاد ها باخط خوانا درج و پس از امضای ك اه صفحات توسط صاحبان امضاء تعهد آور شركت و ممهور
نمودن به مهر شركت در پاكت الک و مهرشده ارسال به دانشگاه (اداره قراردادها)گردد .
 .5هزينه درج آگهی در جرايد به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
 .6دانشگاه در قبول پاشنهادها و انعقاد قرارداد حتی پس از اعالم برنده ،با برنده مناقصه و يا رد يک يا همگی
ايشان بدون ذكر داال دارای اختاار تام است و تا زمان امضاء ك اه اسناد و تامال تمام تضامان و ارائه آن ها
دانشگاه هاچ تا اف و تعهدی نداشته و شركت كننده /برنده مناقصه هاچ حق يا ادعائی تا تامال ك اه موارد
فوق نخواهد داشت.
 .7دانشگاه در رد پاشنهادهای مبهم و مشروط دارای اختاارات تام می باشد.
 .8شركت در مناقصه و دادن پاشنهاد به منزاه قبول شرايط مناقصه و همچنان قبول اختاارات دانشگاه وتااااف
شركت كنندگان در مناقصه ماباشد .
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 .9پاكتهای واص ه پس از پايان مه ت از سوی كماساون معامالت دانشگاه باز و قرائت می گردد .نتاجه آن
متعاقباً به اطالع شركت كنندگان در مناقصه خواهد رساد.
 .11درصورتی كه شركت كننده در مناقصه برنده اول شناخته شود با اعالم به وی ظرف  48ساعت از مراجعه به
دانشگاه جهت تنظام يا تامال مستندات( ضمانتنامه و ) ...و امضاء قرارداد اقدامی ننمايد با ضبط سپرده واريز
شده وی از نفر دوم و به ترتاب نفرات بعد به همان نحو دعوت خواهد شد و درصورت امتناع هريک از
نفرات بعدی سپرده وی ناز به نفع دانشگاه ضبط می گردد .
 .11سپرده نفرات دوم و سوم شركت كننده در مناقصه(پس از تنظام و عقد قرارداد با برنده مناقصه نفر اول)به
پاشنهاد دهندگان ذيربط تحويل خواهد شد.
 .12سپرده برنده شركت درمناقصه پس از امضاء قرارداد و با ارائه ضمانتنامه مربوط به قرارداد مسترد ماگردد.
 .13ك اه كسورات قانونی قرارداد و ماااات بر ارزش افزوده به عهده شركت برنده می باشد.
 .14كارفرما مختاراست موضوع قرارداد را به مازان  %25افزايش يا كاهش دهد.
 .15ارائه سوابق شركت و اساسنامه و ك اه آگهی روزنامه رسمی شركت متقاضی اازامی است.
 .16مدارک در دو پاكت (ااف و ب) به شرح ذيل تحويل گردد:
پاکت الف شامل:
 -17-1مدارک تائاد شده مناقصه(تمامی صفحات مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز امضاء و تعهد گردد)
-17-2تصويراساسنامه شركت ،آخرين تغاارات ثبت شده شركت به همراه تصاوير ك اه تغاارات روزنامه رسمی و
مجوز قانونی فعااات
-17-3رزومه و سوابق كاری شركت
-17-4تصوير عضويت درسندياای حمل و نقل شهری ايران
-17-5تصوير پروانه از سازمان حمل نقل ترافاک شهرداری تهران
-17-6اصل فاش سپرده شركت در مناقصه يا اصل ضمانت نامه بانای
تبصره  :كپی های اسناد ذكر شده بايد همگی ممهور به مهر شركت و ممضی به امضاء صاحبان امضاء مجاز گردد.
پاکت ب شامل :
-17-8پاشنهاد قامت
-17-9آناااز قامت پاشنهادی
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 .18چنانچه محتوای مدارک پاكت ااف ناقص و فاقد هريک از مدارک فروشنده در بند  18نباشد پاكت ب
پاشنهاد دهنده مفتوح نخواهد شد.
 .19پاشنهادها بايد در پاكت دربسته و ممهور به مهر مجاز شركت تا ساعت 16روز ياشنبه مورخ
 1397/11/28به اداره كل حقوقی قراردادها واحد واقع در خاابان آزادی خاابان اساندری شماای نبش
خاابان فرصت شارازی پالک  53طبقه هماف تحويل گردد  .پاشنهاد قامت ها ازتاريخ گشايش پاكتها
قطعی و غارقابل تغاار خواهد بود همچنان نوسانات بازار و افزايش نرخ ارز و تحريم هاچ گونه تاثاری
برای طرفان نخواهد داشت .
 .21درج آدرس و نشانی كامل شركت كننده درمناقصه اازامی است  .همچنان ارائه تصاوير كارت م ی و
شناسنامه صاحبان امضاء مجاز و اعضاء هاات مديره درپاكات ارساای اازامی است .
 .21برنده مناقصه حق واگذاری كار جزئاً و كالً به غار را ندارد .
 .22شركت كننده در مناقصه می بايستی تمامی رديف های موضوع مناقصه را اعالم قامت نمايد.
تذکرات مهم :
 -1پاشکککنهاد دهنکککدگان موظفنکککد يکککک نسکککخه از فکککرم شکککرايط شکککركت در مناقصکککه(همکککان فکککرم )را بکککا
خط خوانا بدون خدشه يا خط خوردگی تامال نموده و پس از امضاء و مهکر تمکامی صکفحات همکراه يکک
نسخه اصل فاش مب غ سپرده واريز به همراه آدرس دقاق خويش در پاكت سربسته الک و مهرشده قرارداده و
به اداره كل حقوقی امور قراردادها به آدرس اعالمی ارائه نمايند.
 -2وجه شركت در مناقصه اازامی است و می بايست بصورت ضمانت نامه معتبر بانای يکا وجکه نقکد بکه حسکاب
شماره  1111111472116بانک م ی شعبه قنکات كکوثر بکه نکام دانشکگاه آزاد اسکالمی واحکد تهکران مركکزی
پرداخت شود .به درخواست پاشنهاد دهندگان كه وجه سپرده شركت در مناقصه بصکورت چاهکای تضکمانی
بانای ،سفته و چک يا غاره ارائه دهند ترتاب اثر داده نخواهد شد.

مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شرکت

تاریخ نام و نام خانوادگی فروشنده
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تعهدنامه
اینجانب /اینجانبان  :نام ونام خانوادگی:
صاحب/صاحبان امضاء مجاز شرکت:
دارای کد اقتصادی:
به اقامتگاه قانونی:
تلفن:
با اطالع كامل از شرايط فوق در مناقصه شركت نموده ام و مفاد برگ شرايط شركت درمناقصه را دقاقاً مطااعه نمکوده
و از مشخصات كاال درخواستی و شرايط محل و تحويل و معام ه ،شرايط مندرج در قکانون و قکوانان جکاری دانشکگاه
ممنوعات های قانونی و ماااات و شرايط گمركی و  ...اطالع كامل داشته و مورد قبول می باشد  .ضمناً آگکاهی كامکل
دارم كه درصورت برنده شدن و استنااف و خودداری و انصراف از ارائه خدمات مورد نظکر ،دانشکگاه محکق خواهکد
بود به هر ع ت و داا ی كه باشد سپرده پرداختی را به نفع خود ضبط نمايد و اينجانب هرگونه اعتراض را از خود س ب
و ساقط می نمايم و در صورتی كه در مناقصه برنده اعالم گردم متعهد می گردم به قامت پاشنهادی نسبت بکه تحويکل
كاالها بدون افزايش و تقاضای تعديل اقدام نمايم و افزايش قامتها و نوسان نرخ ارز و ساير شرايط هاچگونه تاثاری در
قامت پاشنهادی نخواهم داشت.
امضاء ومهرشرکت

تاریخ

مدیرعامل  /صاحب امتیاز شرکت
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فرم شماره 2
تعهد نامه
بدين وسا ه اعالم می دارد اين شركت....................ك اه فهرست تجهازات و مشخصات فنی مربوط به مناقصه
گزار جهت استعالم بهاء در اختاار اين شركت گذاشته ،كامال مورد بررسی و مطااعه قرار داده و قامت پاشنهادی
مناقصه را بر مبنای مشخصات ارايه نموده و متعهد میگردد كه در صورت برنده شدن در مناقصه ،عقد قرارداد نموده
و عم اات مورد قرارداد را اجرا نمايم و در صورت انجام هرگونه كاری خارج از مشخصات خواسته شده ،ك اه
خسارات وارده به عهده اين شركت باشد .ضمناً متعهد میگردم در طول زمان اجرای قرارداد به هر ع تی كه قامتها
تغاار يا افزايش يابد و يا مدت زمان اجرای قرارداد با تاخارات مجاز صورت گارد به هاچ عنوان تقاضای تعديل بها از
دانشگاه ننمايم و مفاد قرارداد فی مابان را الزم االجرا بدانم.

نام و نام خانوادگی

تاریخ

مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شرکت
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فرم شماره 3
تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولتی
مورخه 77/11/22مربوط به مناقصه ....................
اين پاشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه ،بدينوسا ه تاياد می نمايد كه مشمول ممنوعات مذكور در قانون منع مداخ ه
كارمندان دوات در معامالت دواتی مصوب ديماه  1377نمی باشد وچنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد،
خريدار يا مناقصهگزار حق دارد كه پاشنهاد ارايه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمان شركت در مناقصه را ضبط
نمايد.
همچنان قبول و تاياد می گردد كه هرگاه اين پاشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخاص داده شد و به عنوان فروشنده
قرارداد مربوط را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد(تا تحويل موقت)به اثبات برسد يا
چنانچه افرادی را كه مشمول ممنوعات مذكور در قانون فوق هستند در اين قرارداد سهام و ذينفع نمايد و يا قسمتی از
كار را به آنها محول كند خريدار حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات فروشنده
را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخاراجرای كار از اموال او اخذ نمايد .تعاان مازان خسارت وارده با
تشخاص خريدار می باشد.
اين پاشنهاد دهنده متعهد میشود و چنانچه در حان اجرای قرارداد به داال تغاارات و يا انتصابات در دستگاه دوات
مشمول قانون مزبور گردد .مراتب را بالفاص ه به اطالع خريدار برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود.
بديهی است چنانچه اين پاشنهاد دهنده مراتب فوق را بال فاص ه به اطالع نرساند نه تنها خريدار حق دارد قرارداد را
فسخ نموده ضمانت نامه های مربوط را ضبط نمايد ب اه خسارت ناشی از فسخ قرارداد و يا تاخار در اجرای كار را ناز
بنا به تشخاص خود از اموال اين پاشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
مضافاً اين پاشنهاد دهنده اعالم می دارد كه بر مجازاتهای مترتب به متخ فان از قانون فوق آگاهی كامل دارد و در
صورت تخ ف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.
نام پیشنهاد دهنده

تاریخ

امضا و مهر مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده
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فرم شماره 4
شرایط مناقصه.....................
عالوه بر مراتبی كه در دعوتنامه فرم شماره  1اين مناقصه ذكر شده است شرايط مشروحه زير ناز در اين مناقصه مورد
عمل قرار خواهد گرفت.
-1داوط ب شركت در مناقصه بايد پاشنهاد خود را در يک پاكت محرمانه و الک و مهر شده كه محتوی دو پاكت
جداگانه(ااف و ب) میباشد به ترتاب زير ،تنظام و به اداره قراردادهای دانشگاه تس ام نمايد .در روی پاكت فوق
ااذكر بايد موضوع مناقصه ،نام و نام خانوادگی پاشنهاد دهنده و تاريخ تس ام پاشنهاد نوشته شده درموعد و مه ت مقرر
با اخذ رساد حاوی ساعت و تاريخ وصول به آدرس اعالمی دانشگاه(اداره كل امور حقوقی قراردادها) تحويل گردد.
 -2اسناد ومدارک مناقصه كه از طرف  ........داوط بان مشاركت در مناقصه قرار داده شده است بايد برطبق شرايط
مناقصه و دعوتنامه و همچنان ساير دستورااعمل ها و مقررات تامال و تنظام شده و همراه ساير مدارک درخواستی
در پاكت های (ااف و ب) به اداره قراردادهای دانشگاه تس ام گردد.
-3مدارک و اسنادی كه بايد در پاكت (ااف و ب) قرار داده شود و در قسمت توضاحات ذكر شده است.
-4پاشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارک مناقصه را كه ذكر شده بدون تغاار ،حذف و با قراردادن شرط در آن
تامال و تنظام و مهر و امضاء نموده و به دانشگاه تس ام نمايد .چنانچه با تشخاص كماساون مناقصه بعضی از اوراق
غار تعهدآور سهواً مهر و امضاء نشده باشد پاشنهاد دهنده در ج سه مناقصه آن را مهر و امضاء خواهد نمود در غار
اينصورت آن پاشنهاد ناقص خواهد بود.
-5پاشنهاد های مناقصه بايد از هر حاث كامل و بدون قاد وشرط بوده و هاچ نوع ابهام ،خدشه يا نقص در اسناد و
مدارک مناقصه يا ارايه پاشنهاد مشروط ،مبهم و بر خالف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمان كافی ،آن پاشنهاد مردود
است وعاناً به پاشنهاد دهنده مسترد میشود.
-6هرگونه توضاح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد ومدارک كتباً از سوی دانشگاه اعالم خواهد شد.
-7دانشگاه حق تغاار ،اصالح يا تجديدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مه ت تس ام پاشنهادها برای خود
محفوظ میدارد و در اين صوت مراتب به دعوت شدگان ابالغ میشود و در صورتااه پاشنهادهای قبل از ابالغ
مراتب مزبور تس ام شده باشد پاشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنمايد .از آنجايی كه ممان است تجديد
نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات مست زم تغاار مقادير يا قامت ها باشد در اينصورت خريدار می تواند آخرين مه ت
دريافت پاشنهاد ها را با اعالم كتبی به پاشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحوی كه آنان فرصت كافی برای اصالح و
تجديد نظر در پاشنهاد خود را داشته باشند.
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-8برنده مناقصه بايد حداقل  7روز پس از ابالغ دانشگاه نسبت به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غار اين صورت
تضمان شركت او در مناقصه بدون هاچ تشريفات قضايی به نفع خريدار ضبط می شود و پاشنهاد دهنده حق هاچ گونه
اعتراضی را ندارد .در صورتی كه برنده مناقصه در مه ت پاش بانی شده حاضر به انعقاد قرارداد نبود ،نفر دوم به عنوان
برنده مناقصه اعالم می شود و چنانچه او ناز با توجه به موارد ياد شده باال حاضر به انعقاد قرارداد نبود ،تضمان او هم به
نفع خريدار ضبط میشود و به همان نحو در خصوص برنده سوم مناقصه عمل خواهد شد.
-9پس از تعاان نفرات اول و دوم وسوم مناقصه و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه تضمان شركت در مناقصه نفرات بعد
بالفاص ه مسترد میشود.
-11رقم پاشنهاد قامت بايد برای كل كار و به عدد وحروف در برگ پاشنهاد نوشته شود .برای تعاان برنده مناقصه
ارقامی كه به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود و پاشنهادی كه قامت كل به حروف را نداشته باشد ،مردود
است.

نام و نام خانوادگی

تاریخ

مهر و امضاء تعهد آور شرکت
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فرم شماره 9
برگ پیشنهاد قیمت
امضاءكنندگان زير پس از بررسی و آگاهی كامل و پذيرش تعهد اجراء و مسئواات در مورد مطااب و مندرجات
دعوتنامه شركت در مناقصه ،شرايط مناقصه ،شرايط عمومی مناقصه و قرارداد ،مشخصات فنی عمومی ،تعهد نامه اجرا
و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و قرارداد ،تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخ ه كارمندان در
معامالت دواتی و بطور ك ی تمامی مدارک و اسناد مناقصه سرويس اياب و ذهاب كاركنان مجتمع واليت دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران مركزی پس از بازديد كامل از جمع شرايط و عوامل موجود از احاظ انجام كارهای مورد
مناقصه پاشنهاد می نمايد كه:
 -1موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد ومدارک مناقصه و قرارداد بر اساس ماهاانه
(...............................................عدد)(......................................../حروف)

ريال

و

ساااانه(...........................................عدد)(..................................................حروف)ريال انجام دهم.
-2چنانچه اين پاشنهاد مورد قبول قرار گارد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمايم كه:
ااف -اسناد ومدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمان انجام
تعهدات حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه(به استثناء روز های تعطال)تس ام نمايم.
ب -ظرف مدت مقرر در قرارداد ،تجهازات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و ك اه كارهای
موضوع قرارداد را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.
ج -به هنگام عقد قرارداد و به منظور حسن اجرای تعهدات يک فقره ضمانت نامه معتبر بانای به مازان  %11كل مب غ
قرارداد(به مهر وامضاء بانک) و يا وجه نقد به خريدار ارائه نمايم.
-3تاياد می نمايم كه ك اه ضمايم اسناد و مدارک مناقصه و آگهی روزنامه جزء الينفک اين پاشنهاد محسوب می
شود.
-4اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار اازامی برای واگذاری كار به هر يک از پاشنهادها ندارد.
-5تحت عنوان تضمان (موضوع بند )6-5دعوتنامه را به نفع دانشگاه در پاكت ااف تقديم داشتهام.
نام ونام خانوادگی

تاریخ

مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شرکت

13

برگ پیشنهاد دهنده
امضاء كننده زير پس از بررسی و آگاهی كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئواات در مورد مطااب و مندرجات دعوتنامه
شركت در مناقصه ،شرايط مناقصه ،شرايط عمومی مناقصه و قرارداد ،مشخصات فنی ،تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و
اسناد و مدارک عمومی مناقصه و قرارداد ،تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخ ه كارمندان درمعامالت دواتی و بطور
ك ی تمام اسناد مناقصه وبا اطالع كامل ازجماع شرايط وعوامل موجود از احاظ كارهای مورد مناقصه و پس از بازديد
از محل اجرای قرارداد پاشنهاد می نمايد كه:
دستگاه های موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه ،براساس قرارداد
تنظامی تهاه و ارائه نمايم.
 -1چنانچه اين پاشنهاد مورد قبول قرار گارد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمايم كه:
ااف – اصول اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همکراه
تضمان انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت  7روز اداری از تاريخ ابالغ بعنوان برنده مناقصه بکه اسکتثنای روزهکای
تعطال تس ام نمايم .
ب – ظرف مدت مقرر در قرارداد تجهازات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع باار نمايم.
ج  -به هنگام عقد قرارداد بمنظور حسن اجرای تعهدات يک فقره ضمانت نامه معتبر بانای و يا وجه نقد به مازان
 11درصد كل مب غ قرار داد به خريدار ارائه نمايم .
 -1تائاد می نمايم كه ك اه ضمائم و مدارک مناقصه جزء اسناد الينفک اين پاشنهاد محسوب می شود.
 -2اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار ،اازامی برای واگذاری كار به هريک از پاشنهادها نکدارد .دسکتگاه
مناقصهگزار حق خواهد داشت حتی پس از اعالم برنده به هر ع تی از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و اين شركت
هاچگونه اعتراضی در اين خصوص نخواهد داشت.
 -3ك اه كسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد .

نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضاء مجاز و مهر شرکت
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تعهدات پیمانکار
 -1پاماناار متعهد گرديد رانندگانی كه باار می گمارد از سالمت جسمی و روانی و دارای تأئاديه صالحات از
اماكن عمومی ناروی انتظامی و گواهی عدم اعتااد بوده و رعايت آداب وشئونات اسالمی و اداری با پرسنل
دانشگاه و خدمات گارنده را نموده كه در صورت عدم رضايت كارفرما ،نسبت به تعويض آن اقدام نمايد.
(نظارت اين امر به عهدهاداره كل امور اداری و منابع انسانی دانشگاه می باشد)
 -2پاماناار متعهد گرديد تمامی رانندگان و خودروها را جهت ارزيابی و تائاد صالحات به دانشگاه معرفی ،تا
اقدامات الزم توسط واحد های مرتبط معمول و سپس باار گاری نمايد.
 -3راننده باار گرفته شده بايد متاهل 25 ،سال سن و حداكثر  61سال و دارای  5سال سابقه رانندگی و گواهی
مرتبط با وسا ه نق اه را دارا باشد.
 -4پاماناار متعهد می گردد جهت انجام تعهدات خود از وسايل نق اه مناسب ،ساام ،دارای سرمايش و
گرمايش ،تماز و مطمئن ،فاقد نقص فنی و دارای بامه سرنشان و ديه(شخص ثااث) و اتومبال هائی كه عنوان
عمومی و تحت نظر بامه مسافربری می باشند در اختاار كارفرما قرار دهد.
 -5پرداخت ك اه هزينه های ناشی از اجرای قوانان كار ،بامه تأمان اجتماعی ،و ...به عهده پاماناار خواهد بود.
 -6پاماناار اقرار مینمايد كه برابر مفاد تبصره ماده  36آيان نامه معامالت كارفرما هاچگونه رابطه استخدامی
با كارفرما و واحدهای تابعه آن ندارد و مشمول ممنوعات موضوع قانون راجع به منع مداخ ه كارمندان دوات
در معامالت دواتی مصوب سال  1337ناست در صورت كشف هرگونه خالفی ،قرارداد باطل ت قی شده و
پاماناار خود را متعهد میداند ،بدون آن كه مستحق اجرت كارهای انجام شده باشد ،ك اه خسارات وارده به
كارفرما را ظرف حداكثر يک هفته جبران كند.
 -7پاماناار اقرار مینمايد كه مفاد قرارداد را دقاقاً مطااعه نموده و از مشخصات موضوع قرارداد و مقتضاات و
شرايط مندرج در قرارداد و قوانان و مقررات بامه تامان اجتماعی و مااااتها و عوارض مربوطه اطالع كامل
داشته و مورد قبول وی است.
 -8اجرای قرارداد صرفاً بايستی به مباشرت شخص پاماناار انجام پذيرد و وی بدون اجازه كتبی كماساون
معامالت كارفرما ،حق واگذاری قرارداد را مط قاً به غار ندارد در صورت بروز اين موارد به تشخاص
كارفرما ،قرارداد فسخ و خسارت وارده از پاماناار اخذ خواهد شد.
تبصره :پاماناار موظف است در صورت صالحديد دانشگاه در روزهای تعطال(روزهای برگزاری آزمون و ...با
دريافت هزينه مربوطه)سرويس يوماه را انجام دهد.
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 -9پاماناار به طورك ی مسئول ك اه ادعاهای ماای ،استخدامی و بامه كاركنان خود خواهد بود و كارفرما در
قبال هرگونه دعاوی و شاايات آنان در خصوص اجرای قرارداد مسئوااتی نخواهد داشت.
 -11با توجه به اين كه قامت پاشنهادی بر اساس مناطق  22گانه شهر تهران می باشد ف ذا در صورت تغاار يا
افزايش مسار هر يک از آدرس ها پاماناار می بايستی بدون درخواست افزايش موضوع قرارداد را انجام دهد

نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء مجاز وتعهد آور شرکت
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 -1جدول آنالیز قیمت اتوبوس اسکانیا شهری مبله کولردار
مسیر رفت و برگشت

قیمت پیشنهادی به عدد

مسار شماره : 1
مسار رفت  :سوهانک ،صدر،
ناايش ،چهارديواری ،پونک
مسار برگشت :مادان پونک،
چهارديوای ،ناايش ،صدر،
سوهانک
مسار شماره : 2
مسار رفت :سوهانک ،صدر،
ناايش ،يادگار امام جنوب،
صادقاه ،شهر زيبا
مسار برگشت :شهر زيبا ،صادقاه،
يادگار امام ،ناايش ،صدر،
سوهانک
مسار شماره : 3
مسار رفت :سوهانک ،صااد
جنوب ،خاابان پ اس ،شريعتی،
خاابان سماه ،نصرت ،مادان توحاد
مسار برگشت :مادان توحاد،
خاابان فرصت ،ب وار كشاورز،
مادان هفت تار ،خاابان بهار شاراز،
خاابان م ک ،شريعتی ،خاابان
مع م ،صااد ،سوهانک
مسار شماره : 4
مسار رفت :سوهانک ،مادان
انقالب،كارگر جنوبی ،خاابان ابافی
نژاد ،خاابان ك هر ،خاابان
17

قیمت پیشنهادی به حروف

آذربايجان ،خاابان قصراادشت،
خاابان مرتضوی ،سی متری جی،
مادان آذری
مسار برگشت :مادان آذری ،سی
متری جی ،خاابان كمال ،خاابان
كارون ،مادان جمهوری ،سوهانک
مسار شماره : 5
مسار رفت :سوهانک ،صااد
جنوب ،مادان سپاه ،خاابان انقالب،
كارگر جنوبی ،مادان گمرک ،راه
آهن ،نازی آباد ،خانی آباد نو
مسار برگشت :خانی آباد نو ،نازی
آباد ،مادان راه آهن ،مادان
گمرگ ،مادان انقالب ،كارگر
شماای ،كردستان ،همت ،صااد،
سوهانک
مسار شماره : 6
مسار رفت :سوهانک ،ناروی
زمانی ،بابايی ،باقری جنوب،
چهارراه ت فنخانه ،خاابان آيت،
خاابان ناروی هوايی ،مادان
كالهدوز ،مادان بساج
مسار برگشت :مادان بساج ،مادان
كالهدوز ،خاابان نارويی هوايی،
خاابان آيت ،چهارراه ت فنخانه،
بابايی ،باقری ،ناروی زمانی،
سوهانک
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مسار شماره : 7
مسار رفت :سوهانک ،خاابان
ناروی زمانی ،هنگام ،ااغدير ،فرجام
غربی ،باقری ،فرجام شرقی ،ف اه
دوم ،جشنواره
مسار برگشت :جشنواره ،ف اه دوم،
فرجام ،مادان ااغدير ،هنگام ،خاابان
ناروی زمانی ،سوهانک
مسار شماره : 8
مسار رفت :سوهانک ،صااد ،خاابان
نظام آباد ،مادان امام حسان ،مادان
شهدا ،مادان خراسان
مسار برگشت :مادان خراسان،
مادان شهدا ،مادان امام حسان،
خاابان نظام آباد ،صااد شمال،
سوهانک
مسار شماره : 9
مسار رفت :سوهانک ،صااد ،مادان
سپاه ،خاابان انقالب ،مادان آزادی
مسار برگشت :مادان آزادی،
خاابان انقالب ،پاچ شماران ،مادان
سپاه ،صااد ،سوهانک
مسار شماره : 11
مسار رفت :سوهانک ،تهرانسر،
شهر قدس ،انديشه(فاز يک)
مسار برگشت :انديشه(فاز يک)،
شهر قدس ،تهرانسر ،سوهانک
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قیمت پیشنهادی به عدد

مسار شماره : 1
مسار رفت  :سوهانک ،صدر،
ناايش ،چهارديواری ،پونک
مسار برگشت :مادان پونک،
چهارديوای ،ناايش ،صدر،
سوهانک
مسار شماره : 2
مسار رفت :سوهانک ،صدر،
ناايش ،يادگار امام جنوب،
صادقاه ،شهر زيبا
مسار برگشت :شهر زيبا ،صادقاه،
يادگار امام ،ناايش ،صدر،
سوهانک
مسار شماره : 3
مسار رفت :سوهانک ،صااد
جنوب ،خاابان پ اس ،شريعتی،
خاابان سماه ،نصرت ،مادان توحاد
مسار برگشت :مادان توحاد،
خاابان فرصت ،ب وار كشاورز،
مادان هفت تار ،خاابان بهار شاراز،
خاابان م ک ،شريعتی ،خاابان
مع م ،صااد ،سوهانک
مسار شماره : 4
مسار رفت :سوهانک ،مادان
انقالب،كارگر جنوبی ،خاابان ابافی
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قیمت پیشنهادی به حروف

نژاد ،خاابان ك هر ،خاابان
آذربايجان ،خاابان قصراادشت،
خاابان مرتضوی ،سی متری جی،
مادان آذری
مسار برگشت :مادان آذری ،سی
متری جی ،خاابان كمال ،خاابان
كارون ،مادان جمهوری ،سوهانک
مسار شماره : 5
مسار رفت :سوهانک ،صااد
جنوب ،مادان سپاه ،خاابان انقالب،
كارگر جنوبی ،مادان گمرک ،راه
آهن ،نازی آباد ،خانی آباد نو
مسار برگشت :خانی آباد نو ،نازی
آباد ،مادان راه آهن ،مادان
گمرگ ،مادان انقالب ،كارگر
شماای ،كردستان ،همت ،صااد،
سوهانک
مسار شماره : 6
مسار رفت :سوهانک ،ناروی
زمانی ،بابايی ،باقری جنوب،
چهارراه ت فنخانه ،خاابان آيت،
خاابان ناروی هوايی ،مادان
كالهدوز ،مادان بساج
مسار برگشت :مادان بساج ،مادان
كالهدوز ،خاابان نارويی هوايی،
خاابان آيت ،چهارراه ت فنخانه،
بابايی ،باقری ،ناروی زمانی،
سوهانک
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مسار شماره : 7
مسار رفت :سوهانک ،خاابان
ناروی زمانی ،هنگام ،ااغدير ،فرجام
غربی ،باقری ،فرجام شرقی ،ف اه
دوم ،جشنواره
مسار برگشت :جشنواره ،ف اه دوم،
فرجام ،مادان ااغدير ،هنگام ،خاابان
ناروی زمانی ،سوهانک
مسار شماره : 8
مسار رفت :سوهانک ،صااد ،خاابان
نظام آباد ،مادان امام حسان ،مادان
شهدا ،مادان خراسان
مسار برگشت :مادان خراسان،
مادان شهدا ،مادان امام حسان،
خاابان نظام آباد ،صااد شمال،
سوهانک
مسار شماره : 9
مسار رفت :سوهانک ،صااد ،مادان
سپاه ،خاابان انقالب ،مادان آزادی
مسار برگشت :مادان آزادی،
خاابان انقالب ،پاچ شماران ،مادان
سپاه ،صااد ،سوهانک
مسار شماره : 11
مسار رفت :سوهانک ،تهرانسر،
شهر قدس ،انديشه(فاز يک)
مسار برگشت :انديشه(فاز يک)،
شهر قدس ،تهرانسر ،سوهانک
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