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موضوع :دعوتنامه شرکت در مناقصه انجام خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان روز کار مطابق با شرح خدمات پیوست .همراه اسناد مناقصه
شرح خدمات موضوع مناقصه جهت پیشنهاد قیمت ضمیمه ميباشد ،لذا مدت زمان اعالم شده و مفاد مندرج در نمونه قرارداد و کلیه شرایط
مندرج در این مناقصه به هیچ وجه قابل تغییر نبوده و جزء شرایط ثابت و الیتغیر این مناقصه مي باشد ،لذا هرگونه تغییر در آنها و یا اعالم
شروط باعث حذف نام پیشنهاددهنده در کمیسیون مناقصهگزار ميگردد.
بدینوسیله شرکت مدیریت تولید برق ري ،جهت شرکت در مناقصه فوق ،طبق شرایط و مشخصات مندرج در مدارك پیوست ،از شما دعوت
بعمل ميآورد .مقتضي است پس از بازدید ،مطالعه و بررسي دقیق مدارك ،پیوست ،باتوجه به حجم خدمات و داشتن امكانات الزم ،در صورت
تمایل به شرکت در مناقصه ،مدارك الزم را بشرح ذیل تهیه و تكمیل نموده و به امور بازرگاني و انبار شرکت مدیریت تولید برق ري واقع در
جاده قدیم قم ،باقرشهر ،انتهاي بلوار فلسطین،شرکت مدیریت تولید برق ري (نیروگاه گازي ري) تحویل و رسید دریافت نمایند.
پیشنهاد دهنده مي تواند در جهت اجراي موضوع مناقصه و دریافت هرگونه اطالعات الزم پس از هماهنگي کتبي با مناقصه گزار ( قبل از پایان
مهلت مناقصه ) در محل مناقصه گزار حضور یافته و پس از بررسي مدارك و بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و کسب هرگونه اطالعات
الزم نسبت به تهیه و تحویل مدارك خواسته شده در این مناقصه و ارائه پیشنهادات با توجه به شرایط مناقصه اقدام نماید.
 - 0موضوع مناقصه :
عبارت است از انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان روز کار این شرکت از تاریخ  9033/33/91شامل اجاره تعداد شانزده دستگاه میني بوس
هیوندایی مدل  0321و به باال و یک دستگاه ون دلیكا مدل  68به باال که بشرح مسیرهاي تعیین شده در پیوست شماره یک اسناد مناقصه
رفت و آمد خواهند نمود.
 - 9-9ارایه برگ عضویت دراتحادیه صنف مسافربري تهران "درجه یک" الزامي است.
 - 5-9ارایه گواهینامه تایید صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعي الزامي است.
 - 5نظارت
دستگاه نظارت موضوع مناقصه واحد موتوري شرکت (معاونت مالي و پشتیباني) مي باشد .نظارت مذکور رافع مسئولیت هاي پیمانكار نمي
باشد.
 - 3مدت انجام کار
مدت زمان مورد نظر کارفرما براي انجام خدمات موضوع مناقصه یک سال شمسي مي باشد.
 - 5تضمین شرکت در مناقصه :
 - 9-0تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  02503330333بحروف( چهارصد و پنجاه و دو میلیون ریال) مي باشد که مي بایست بصورت ضمانتنامه
بانكي که براي مدت سه ماه ( 3ماه) از تاریخ افتتاح پیشنهاد قیمت معتبر باشد و یا بصورت وجه نقد بشماره حساب سیبا 3535391323336
نزد بانک ملي ایران شعبه باقر شهر کد  691بنام شرکت مدیریت تولید برق ري واریز و رسید آن را در پاکت الف گذاشته شود.
 - 5-0شرکت هایي که بعنوان پیمانكار در شرکت مدیریت تولید برق ري مشغول به فعالیت میباشند و داراي مطالباتي به میزان مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه از کارفرما میباشند با هماهنگي با معاونت اداري و مالي و همچنین امور مالي شرکت دریافت ضمانت از محل مطالباتشان
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بالمانع مي باشد .الزم به ذکر است به پیشنهادهاي فاقد سپرده ،سپرده هاي مخدوش ،سپردهاي کمتر از میزان مقرر ،چک شخصي و
نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 3-0تضمین شرکت در مناقصه بمنظور حصول اطمینان از اجراي مفاد پیشنهاد شرکت در مناقصه و اجراي تعهداتي است که بوسیله
پیشنهاددهنده درمورد امضاي قرارداد الزم میباشد .تضمین شرکت در مناقصه براي مدت اعتبار پیشنهادها بوسیله کارفرما نگهداري
خواهد شد و درصورت امتناع پیشنهاددهنده از امضا قرارداد ،تضمین شرکت درمناقصه وي بوسیله کارفرما ضبط خواهد شد و
پیشنهاددهنده حق هیچگونه ادعایي دراین زمینه را نخواهد داشت.
 - 0-0تضمین شرکت درمناقصه پیشنهاد دهندهاي که درمناقصه برنده شناخته ميشود تا تاریخ امضاي قرارداد و تسلیم تضمین انجام
تعهدات بوسیله کارفرما نگهداري خواهد شد.
 - 2-0تضمین شرکت در مناقصه پیشنهاد دهندگاني که پیشنهاد آنان در مرتبه دوم قرار مي گیرد نیز تا مبادله قرارداد با نفر اول نگهداري
خواهد شد و تضمین شرکت در مناقصه سایر شرکتها آزاد و به آنها مسترد خواهد شد.
 - 8-0برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت هفت روز پس از ابالغ کتبي در امور بازرگاني شرکت حضور یافته و قرارداد مربوطه را امضا نماید
در غیر اینصورت تضمین شرکت درمناقصه وي بوسیله کارفرما ضبط خواهد شد و پیشنهاددهنده حق هیچگونه ادعایي دراین زمینه را
نخواهد داشت .در چنین مواردي با رعایت آیین نامه معامالت شرکت نفر دوم بعنوان برنده اعالم و در صورتي که نفر دوم به شرح فوق
حاضر به انعقاد قرارداد نشد سپرده وي نیز ضبط خواهد گردید.
 - 1-0پیشنهاددهنده میبایست قبل از ارایه قیمت با هماهنگي قبلي با واحد موتوري این شرکت حضوراً یا توسط نماینده خود از محل شرکت
بازدید و از نحوه سرویس دهي و مسیرهاي رفت و آمد و نوع خودروها آگاهي کامل کسب نماید.
 - 6-0شرکت مدیریت تولید برق ري به عنوان کارفرما نسبت به عقد قرارداد یک ساله با برنده مناقصه به عنوان پیمانكار اقدام خواهد نمود
و قرارداد مذکور مشمول کسورات قانوني مثل بیمه و مالیات و  ...ميباشد که به عهده پیمانكار است و توسط کارفرما از صورتحسابهاي
وي کسر و به سازمانهاي ذیربط ارسال ميشود.
 - 4تسلیم پیشنهاد :
 - 9-2پیشنهاددهنده باید پیشنهاد قیمت خود را در پاکات جداگانه به ترتیب تعیین شده در این شرایط تا پایان وقت اداري روز دوشنبه
مورخ  9033 / 35 / 38به واحد دبیرخانه این شرکت به نشاني تعیین شده در فوق تحویل نمایند.
 - 5-2پیشنهاددهنده باید از تایپ مجدد برگ پیشنهاد قیمت و جداول مقادیر و قیمت ها روي سربرگ شرکت هاي خود امتناع نموده و
پیشنهاد خود را فقط در برگ هاي منضم به اسناد مناقصه درج و تكمیل نمایند ،درصورت عدم رعایت این امر ،کمیسیون مناقصه مي
تواند پیشنهاد را مردود اعالم نماید.
 - 3-2درصورتیكه درمتن پیشنهادها ،قلم خوردگي و یا تراشیدگي یا پاك شدگي موجود باشد باید محلهاي مربوطه ،به امضا (ها)ي پیشنهاد
دهنده (گان) برسد درغیراینصورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقي خواهد شد.
 - 0-2پیشنهادها باید طبق فرم پیشنهادوسایراسنادمناقصه بدون هیچگونه تغییري تهیه شودوباید مقدم به همه توضیحات واسنادالزم
باشند.
 - 2-2چنانچه به هر علتي تمایل به شرکت در مناقصه ندارید کلیه مدارك را بدون هیچگونه دخل و تصرفي حداکثر ظرف  1روز از تاریخ
دریافت عودت دهید.
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 - 4نحوه ارائه اسناد مناقصه
پیشنهاددهنده ميبایست مدارك مناقصه وارزیابي را دردو پاکت مجزا به شرح ذیل ارائه نماید.
الف -پیشنهاد دهنگان میبایست کلیه اسناد ارزیابي (پیوست شماره سه اسنادمناقصه) – -9گواهینامه تایید صالحیت ایمني از وزارت تعاون
،کار و رفاه اجتماعي  -5برگ عضویت دراتحادیه صنف مسافربري تهران "درجه یک" از مراجع ذیصالح را دورن یک زونكن بصورت مجزا از
هم در پاکتي بنام پاکت اول بصورت در بسته و الك ومهر شده قرارداده و بر روي آن پاکت نام شرکت  ،نام و شماره مناقصه ،نشاني و تلفن
شرکت ،را درج نماید.
پیشنهاد دهندگان میبایست یک زونكن حاوي کلیه اسناد ارزیابي را مطابق با سرفصل هاي جداول  9-3الي  0-3بصورت تفكیک شده از هم
درون پاکت اول قرارداده تا مورد ارزیابي قرارگیرند .الزم به ذکر است در صورت عدم تكمیل وناقص بودن اسناد ارزیابي کیفي و همچنین عدم
کسب حداقل  83امتیاز از  933امتیاز ارزیابي پاکت دوم آنها بصورت به آنها عودت گردیده و صورتجلسه میگردد.
توضیحات بیشتر اینكه هرکدام از شرکت کنندها میبایست درابتداي زونكن مربوط به مدارك ارزیابي گواهینامه هاي ذکر شده در فوق را
قرارداده و در سربرگ آن نوع گواهینامه را مشخص نمایند .سپس کلیه مدارك درخواستي در هرکدام از جداول ارزیابي را میبایست بصورت
مجزا از هم در پیوست هر جدول قرارداده و جداول را مطابق با مدارك پیوستشان تكمیل نمایند.
در صورت عدم ارائه زونکن بگونه ای که در توضیحات فوق به آن اشاره گردید و ناقص بودن هرکدام از مدارک ارزیابی بعنوان رد در
ارزیابی کیفی بوده و پاکت (ج ) پیشنهاد دهنده مذکور عینا به صورت دربسته عودت میگردد.
ب -کلیه شرکت کنندگان میب ایست پاکت دیگری با نام پاکت دوم تهیه نموده که میبایست حاوی سه پاکت (الف،ب،ج) به شرح ذیل
میباشد.
کارفرما یک نسخه ازاسناد مناقصه را (به استثناء مواردي که پیشنهاددهنده مي بایستي ارائه نماید) درمقابل دریافت مبلغ تعیین شده
دردعوتنامه شرکت در مناقصه تسلیم پیشنهاددهنده خواهد نمود.
 -9-8اسناد باید بترتیب زیردرپاکتهاي جداگانه بشرح زیر قرار داده شود :
-5-8پاکت (الف ):مربوط به تضمین شرکت درمناقصه
یک پاکت با حرف(الف) مشخص ميشود که حاوي تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ( )025،333،333چهارصد و پنجاه دو میلیون ریال باشد در
پاکت (الف) قرار داده شود.
 -3-8پاکت دیگري که با حرف "ب" مشخص مي گردد حاوي اسناد زیر خواهد بود:
 -9-3-8دعوتنامه و شرایط شرکت در مناقصه و پیوست هاي آن ممهور به مهر شرکت گردیده شده باشد.
 -5-3-8آخرین آگهي روزنامه رسمي در مورد دارندگان امضا مجاز براي اسناد مالي و تعهد آور و رونوشت مصدق اساسنامه
***الزم به ذکر است درج کلمه انجام خدمات ایاب و ذهاب در روزنامه رسمی شرکت ها الزامی می باشد***.
 -3-3-4در صورتیکه شرکت کنندگان در مناقصه اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعاملشان با هم مشترک باشند هر دو شرکت از روند
مناقصه کنارگذارده خواهند شد.
درصورتیكه در متن پیشنهادها ،قلم خوردگي ،تراشیدگي ،الك گرفتگي و یا پاك شدگي موجود باشد باید محلهاي مربوطه ،به امضا (ها)ي
پیشنهاددهنده(گان) برسد درغیراینصورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقي خواهد شد.
توجه اینكه اطالعات و مشخصاتي که باید بوسیله پیشنهاددهنده تهیه و تسلیم شود به زبان فارسي خواهد بود .
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پیشنهادها باید طبق فرم پیشنهاد و سایر اسناد استعالم بدون هیچگونه تغییري تهیه شود و باید مقدم به کلیه توضیحات واسناد الزم باشند.
کلیه صفحات و اوراق اسناد استعالم باید به امضاء مجاز و مهر شرکت یپیشنهاددهنده به ترتیبي که در آگهي روزنامه رسمي و یا مجوز انجام
فعالیت پیش بیني شده است رسیده و ممهور گردد.
 -0-3-8کسب حداقل  83امتیاز از  933امتیاز ارزیابي کیفي جهت بازگشایي پاکات پسشنهاد قیمت (پاکت ج) الزامي مي باشد و پاکت پیشنهاد
قیمت شرکت کنندگاني که حداقل امتیاز مورد نظر( 83امتیاز) را کسب ننمایند بصورت دربسته عودت میگردد.
 -0-8پاکت دیگري که با حرف(ج) مشخص ميشود که منحصراً شامل برگ پیشنهاد قیمت و جدول آنالیز قیمت خواهد بود.
 - 7نحوه تعیین برنده :
 - 9-1کلیه شرکت کنندگان در زمان بازگشایي پاکات مطابق سرفصل هاي مندرج در پیوست شماره  3مورد ارزیابي قرار گرفته و امتیاز دهي
خواهند شد به پیشنهاداتي که حداقل  83امتیاز از مجموع  933امتیاز مورد نظر را کسب نمایند اجازه داده خواهد شد که پاکات ج
بازگشایي گردد .
 - 5-1درصورتي که شرکتي با شرکت مدیریت تولید برق ري در سالهاي گذشته قرارداد داشته و در طول مدت قرارداد به هر دلیلي اخطار و
یا جریمه از سوي این شرکت دریافت کرده باشد به ازاي هر اخطار و یا جریمه  53امتیاز منفي در نظر گرفته میشود.
 - 3-1الزم به ذکر است در قسمت دوم از اسناد ارزیابي در بخش حسن انجام کار  ،کارفرمایان قبلي پیشنهاد دهندگان حتما مي بایست
نسبت به امتیاز دهي و امضاء و ممهور نمودن برگ هاي مربوط به این بخش اقدام نمایند در صورت عدم مهر و امضاء اسناد این بخش
توسط کارفرمایان قبلي ارائه تنها تصویر رضایت نامه و تقدیر نامه مورد تایید کمیته ارزیابي نمیباشد.
 - 8امضای پیشنهادها :
پیشنهاد دهنده باید کلیه اوراق اسناد مناقصه را پس از مطالعه بدون تغییر  ،یا حذف و یا قراردادن شرط در آن تكمیل و تنطیم و بوسیله امضا
مجاز خود امضا و مهر نموده و ارسال نماید .درصورت مشاهده اختالف بین مبالغ تعیین شده به حروف و مبالغ تعیین شده به ارقام ،مبالغ
تعیین شده به حروف معتبر خواهند بود .درصورتیكه یک یاچند قسمت از اسناد و مدارك مناقصه به امضا پیشنهاددهنده نرسیده باشد تسلیم
پیشنهاد بمنزله قبول تمام شرایط و مشخصات اسناد و مدارك مناقصه ازطرف پیشنهاددهنده تلقي خواهد شد.
پیشنهادهایي که بوسیله شرکت ها داده ميشود باید متضمن اطالعات کامل در مورد نام کلیه شرکا و نام کساني که اختیار امضاي اسناد
تعهدآور پیمان ها (قراردادها) را دارند بوده و باید بوسیله تمام صاحبان امضاي مجاز شرکت امضا شود و یا درصورتیكه نماینده ازطرف آنان
اختیارامضا داشته باشد وکالتنامه و اختیارنامه ضمیمه گردد.
پیشنهادها باید صریح ،بدون قید و ابهام و بدون شرایط تهیه و تسلیم گردد و به پیشنهادهاي فاقد امضاء ،مخدوش ،مبهم و مشروط و یا
پیشنهاداتي که بعد از تاریخ تعیین شده واصل گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 2گشایش پیشنهادها :
پاکتهاي محتوي پیشنهادها در ساعت روز سه شنبه مورخ  9033/ 35 / 31به ترتیب ذکر شده در فوق در کمیسیون مناقصات باز و رسیدگي
خواهد شد.
ابتدا پاکت اول و همچنین پاکت هاي الف و ب که حاوي اسناد ارزیابي میباشد و ضمانتنامه شرکت در مناقصه و همچنین مدارك پاکت ب
میباشد ،بازگشایي میگردد .کلیه شرکت کنندگان مطابق با سرفصل هاي جداول شماره  9-3الي  3-0ارزیابي میگردند.
پس از ارزیابي کلیه شرکتهاي شرکت کننده در مناقصه شرکت هایي مجاز به بازگشایي پاکت ج میباشند که حداقل  83امتیاز از  933امتاز کل
ارزیابي را کسب نمایند.
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 حضور یک نفر نماینده آگاه به روند مناقصه و قیمت دهي در جلسه بازگشایي پاکت ج بالمانع است.
 - 01مشخصات وسائط نقلیه و تعهدات پیمانکار
 - 9-93کلیه خودرو هاي موضوع مناقصه میبایست از نوع میني بوس هیوندایي مدل  9313و به باال و همچنین ون دلیكا مدل  9368به باال
باشد.
 - 5-93وسایط نقلیه در مسیرهایي که توسط کارفرما در پیوست شماره یک مشخص گردیده ،رفت و آمد مي نمایند و کارفرمـا مي توانددر
هر زمان که الزم باشد تغییراتي در این مسیرها بدهد و اگر طول مسیرهاي جدید بیشتر و یا کمتر از پنج کیـلومتـر ( 2کیلومتر) از
مسیرهاي قبلي باشد و زمان بیشتري یا کمتري نیاز داشته باشد قیمت جدیدبا توافق طرفین تعیین خواهد گردید.
 - 3-93کلیه رانندگان شرکت پیمانكار موظف به سرویس دهي به کارکنان شرکت کارفرما و تا تكمیل شدن ظرفیت خالي صندلي هاي وسیله
نقلیه در طول مسیرهاي تعیین شده مندرج در پیوست شماره یک قرارداد و توافق هاي احتمالي بعدي مي باشند.
 - 0-93شروع کار کارکنان همه روزه از شنبه تا چهارشنبه به غیر از ایام تعطیل و جمعه ها از ساعت  1صبح و پایان کار شرکت ساعت96
ميباشد.
 - 2-93پیمانكار در پایان هر ماه صورتحساب مربوطه را تنظیم و به دستگاه نظارت ارایه مينماید ،دستگاه نظارت پس از بررسي و در صورت
تایید ،صورتحساب مذکور را جهت پرداخت به کارفرما تسلیم مينماید.
 - 8-93کلیه سرویس ها مي بایست  92دقیقه قبل از حرکت در مقابل شرکت مدیریت تولید برق ري (نیروگاه ري) حضور یافته و چنانچه بي
نظمي و وقفهاي در رفت و آمد کارکنان در مسیرهاي تعیین شده ایجاد شود پیمانكار موظف است در مرحله اول کارکنان را به هزینه خود
به محل کار یا منزل برساند در غیر اینصورت جریمهاي معادل سه برابر هزینه هر نیمراه براي هر مسیر به حساب پیمانكار منظور و از
مطالبات یا تضمین وي کسر خواهد شد و در صورت تكرار اینگونه بي نظميها  ،کارفرما ضمن اخطار کتبي نسبت به فسخ قرارداد و ضبط
سپرده حسن انجام تعهدات پیمانكار اقدام مينماید.
 - 1-93اگرهرکدام از سرویس ها صبح ویا عصر جهت اعزام به مراسم ختم یا مناسبتي استفاده گردد ،درصورت عدم سرویس دهي به مسیر
اصلي مورد نظر کرایه سه ساعت اولیه ایشان پرداخت ویک نیمراه ازکل نیمراه هاي ماهیانه آن کسر میگردد.
 - 6-93حضور نماینده پیمانكار 93 ،دقیقه قبل از حضور سرویس ها در محل سرویس دهي (شرکت) الزامي مي باشد و صبح ها مي بایست
هماهنگي هاي الزم را جهت پرداخت مبالغ احتمالي داشته باشد .درصورت غیبت نماینده پیمانكار به ازاي هر نوبت (صبح یا عصر) مبلغ
 90333،333ریال جریمه کسر خواهد شد.
 - 1-93کلیه رانندگان سرویس هاي مي بایست در هر روز از طریق دستگاه حضور وغیاب لمسي موجود دراتاق بازرسي شرکت مورد حضور
وغیاب قرار گرفته که در این صورت ک ارفرما موظف است وضعیت حضور وغیاب رانندگان را با تایید دستگاه نظارت به پیمانكار تحویل
نماید ضمناً تایید صورت وضعیت پیمانكار در آخرهرماه براساس گزارش مذکور خواهدبود.
 - 93-93وسائط نقلیه مورد اجاره میني بوس هیوندایي مدل  13به باال و ون دلیكا مدل  68به باال ،داراي طرح ترافیک،معاینه فني خودرو ،بدون
عیب و نقص  ،سالم  ،مرتب و تمیز بوده  ،داراي صندلي هاي مناسب  ،شیشه هاي قابل تنظیم در دوطرف اتاق خودرو و الستیک درب ها
سالم باشد و در زمستان مجهز به وسیله گرمایشي مناسب ،زنجیر چرخ و وسایل ایمني الزم و میبایست تمامي وسائط نقلیه مجهز به
کولر و مورد تایید دستگاه نظارت بر قرارداد باشد .استفاده از موارد فوق الزامي است .
 - 99-93پیمانكار موظف است راننده به تعداد کافي براي سرویس کارکنان در اختیار داشته باشد و در صورت غیبت هر یک از رانندگان
جانشیني براي آنها تعیین نماید .ضمناً شماره خودروها و اسامي رانندگان (براساس پیوستهاي استعالم بهاء) بایستي در ابتداي قرارداد

مهر و امضای پیمانکار  /فروشنده:

صفحه:

4 / 09

مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار شرکت
شماره  - 532/ 5544مورخ 9311/01/92

مشخص و تا پایان قرارداد براساس خودروها و رانندگان موردتایید کارفرما سرویس دهي انجام گیرد و موکداً وسایل نقلیه باید مورد تایید
دستگاه نظارت بر قرارداد باشد.
 - 95-93پیمانكار موظف است کلیه مقررات و قوانین مربوط به راهنمایي و رانندگي را رعایت نموده و در صورتیكه از این بابت وقفهاي
درسرویسدهيکارکنانایجاد شود پیمانكارمسئولآن بوده و باید خسارات وارده را جبران نماید.
 - 93-93کلیه هزینههاي سوخت ،روغن و تعمیرات ،جرایم نقدي ،تخلفات رانندگي و بیمه وسیله و آرم طرح ترافیک و همچنین خسارات
وارده به وسایل و اشخاص ثالث در اثر تصادفات و  ...بعهده پیمانكار ميباشد .و کارفرما به هیچ عنوان غیر از مبلغ قرارداد وجه دیگري به
پیمانكار پرداخت نخواهد کرد.
 - 90-93کلیه رانندگان موظف به سرویس دهي مطابق با کروکي ارائه شده از طرف کارفرما میباشند و در صورت تغییر مسیر و بروز هر گونه
حادثه براي پرسنل کارفرما شرکت پیمانكار مسئولیت آن را بعهده داشته و موظف به پرداخت آن میباشد.
 - 92-93راننده خودروي جایگزین خودروهاي تعمیراتي باید در دفاتر گزارشات بازرسي حضور و غیاب خودرا ثبت نماید در غیر این صورت
غیبت محسوب شده و هر نیمراه برابر سه نیمراه همان مسیر جریمه میگردد.
 - 98-93کلیه خودروهاي مورد استفاده در این مناقصه میبایست داراي بیمه هاي شخص ثالث و همچنین سرنشین بصورت کامل تا انتهاي
مدت قرارداد باشند.
 - 00جرایم تخلف :
 - 9-99چنانچه بي نظمي و وقفهاي در رفت و آمد کارکنان در مسیرهاي تعیین شده ایجاد شود (درهرنیمراه) پیمانكار موظف است در مرحله
اول کارکنان را به هزینه خود و با خودروهاي مناسب به محل کار یا منزل برساند و هزینه آن را هر مبلغ که مي باشد بپردازد درصورت
قصور پیمانكار  ،توسط دستگاه نظارت بر قرارداد به ازاي هر نیمراه جریمهاي معادل سه برابر هزینه هر نیمراه هر مسیر بحساب پیمانكار
منظور و از مطالبات یا تضمین هاي وي کسر خواهد شد و درصورت تكرار اینگونه بي نظميها کارفرما ضمن دادن اخطار کتبي نسبت به
فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام تعهدات و حسن انجام خدمات پیمانكار اقدام مينماید و در قراردادهاي آینده از گشایش پاکات
مناقصه آنها خودداري ميگردد.
 - 5-99چنانچه پیمانكار نتواند تمام یا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد را به موقع انجام دهد ،کارفرما راساً یا به هر ترتیب که صالح بداند
نسبت به انجام آن قسمت از کار اقدام نموده و هزینههاي مربوطه را به تشخیص خود به اضافه بیست و پنج درصد ( )%52هزینه باالسري
عالوه بر جریمه تعیین شده از محل مطالبات و تضمینهاي پیمانكار کسر خواهد نمود .چنانچه تعداد دفعات عدم انجام کار از سه مرتبه
تجاوز نماید کارفرما مي تواند عالوه بر دریافت جرایم فوق قرارداد را فسخ و مراتب را کتباً به پیمانكار ابالغ نماید .هرگونه خسارتي که
به تشخیص دستگاه نظارت در اثر عدم اجراي مفاد قرارداد ،عدم رعایت اصول فني و استانداردهاي معمول توسط پیمانكار به کارفرما یا
اشخاص ثالث وارد شود ،پیمانكار مسئول جبران آن خواهد بود.
 - 3-99در مورد عدم انجام به موقع خدمات و یا عدم مطلوبیت خدمات انجام شده توسط پیمانكار لیست جریمهاي طبق نظـــر دستگاه
نظارت در نظر گرفته شده و مالك عمل قرار خواهد گرفت.
 - 0-99خودروهاي جایگزین باید از نوع موضوع قرارداد باشد و پیمانكار درصورت تایید دستگاه نظارت رانندگان را تعویض نماید.
 - 05جرایم تاخیر :
میزان مبلغ جریمه تاخیر روزانه به ازاي هر نیمراه به ماخذ سه برابر مبلغ همان نیمراه هر مسیر مي باشد.
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 - 03تعدیل مبلغ خدمات موضوع مناقصه
در صورت افزایش مبلغ نرخ کرایه به دلیل افزایش مبلغ حامل هاي انرژي ،تو سط شوراي ا سالمي شهر تهران در طول مدت قرارداد،
درصورت درخواست پیمانكار و بررسي ،نسبت به تعدیل قرارداد اقدام خواهد شد .در صورت عدم ارائه درصد افزایش توسط مراجع فوق
الذکر  ،شرکت کارفرما با توجه به گزارش دستگاه نظارت بر اساس مسافت مسیرهاي موضوع قرارداد و همچنین میزان بنزین مصرفي در
طول م سیرهاي مذکور  ،با تایید کم سیون معامالت شرکت کارفرما ،ن سبت به میزان افزایش قیمت مبلغ کل قرارداد و تاریخ اجراي آن
تصمیم گیري نموده و اقدام مي نماید
 - 05رد یا قبول پیشنهادات واصله
شرکت در این مناقصه ،هیچگونه حقي را براي شرکت کنندگان موجب نمي شود و شرکت مدیریت تولید برق ري در رد یا قبول هر یک از
پیشنهادات واصله در چارچوب قوانین ،مقررات و آئین نامه ها مختار است.
 - 04تضمین حسن انجام تعهدات
برنده مناقصه که در زمان مبادله قرارداد ،پیمانكار خوانده خواهد شد ،موظف است یک فقره ضمانت نامه بانكي معادل ( %93ده درصد) مبلغ
کل مبلغ پیشنهادي خود را جهت تضمین حسن انجام تعهدات تهیه و به کارفرما تسلیم نماید .این تضمین پس از انقضاي مدت قرارداد و در
صورت تأیید عملكرد پیمانكار توسط دستگاه نظارت و پس از تسویه حساب کامل و قطعي با کارکنان و بررسي و تأیید کارفرما به پیمانكار
مسترد میگردد.
 - 04تضمین حسن انجام کار
از هر پرداخت به غیر از پیش پرداخت ( %93ده درصد) بعنوان حسن انجام کار کسر گردیده و نزد کارفرما نگهداري میشود .وجوه جمع آوري
شده در نزد کارفرما پس از پایان مدت قرارداد و در صورت تایید دستگاه نظارت آزاد میگردد.
 - 07پیش پرداخت
در صورت درخواست پیمانكار حداکثر به میزان ده درصد ( )%93مبلغ قرارداد در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكي مورد قبول کارفرما بعنوان پیش
پرداخت به پیمانكار پرداخت خواهد شد.
 - 08نحوه پرداخت
پیمانكار متعهد است در پایان هر ماه گزارش کار و انجام خدمات و صورتوضعیت فیزیكي و ریالي مربوط به همان ماه را تنظیم و به دستگاه
نظارت ارایه نماید .دستگاه نظارت کارفرما ظرف مدت هفت روز کاري (1روزکاري) گزارش و صورت وضعیت مذکور را بررسي و درصورت تایید
به کارفرما تحویل و کارفرما ظرف مدت ده روز کاري ( 93روز کاري) مبلغ صورتوضعیت را پس از کسر کسور قانوني و قراردادي به پیمانكار
پرداخت مي نماید.
 - 02افزایش یا کاهش
کارفرما میتواند تا میزان بیست و پنج درصد ( )%52مبلغ قرارداد ،خدمات موضوع مناقصه را افزایش یا کاهش دهد بدون آن که در بهاي واحد
مربوطه تغییري بوجود آید و پیمانكار موظف به انجام آن مي باشد.
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 - 51عوارض و مالیات
پیمانكارتاییدميکندکه ازجمیع قوانین ومقررات مربوط به کار ،بیمههاي تامین اجتماعي ،حفاظت فني وهمچنین قوانین مربوط به مالیاتها و
عوارض کامالً مطلع بوده ومتعهد به اجراي آنها ميباشد .درهرحال مسئولیت عدم اجراي قوانین ومقررات فوقالذکرمتوجه کارفرما نخواهد بود.
کارفرمادراجراي قوانین مذکورنسبت به اعمال کسورپیش بیني شده ازصورتحسابهاي پیمانكاراقدام خواهد نمود.
هرگاه پس ازتاریخ امضاي قرارداد ،درنتیجه تغییرقوانین ومقررات نرخ مالیات ،بیمه ویا سایرکسورقانوني مربوط به این قرارداد تغییرنماید به
نحویكه این تغییرموجب افزایش ویاکاهش هزینههاي قرارداد گردد ،پیمانكار برحسب مورد ذیحق به دریافت ویا مكلف به پرداخت وجوه
افزایش ویا کاهش یافته ناشي از هزینه هاي فوق الذکر ميباشد.
 - 50ابهامات
پیشنهاددهنده اقرار مي نماید که از مشخصات موضوع مناقصه و مقتضیات محل و تحویل آن اطالع کامل دارد و هیچ امر مجهولي باقي نمانده
است که بعدأ مستند به جهل عنوان شود.
چنانچه شرکت کننده اي نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته باشد حداکثر یک هفته قبل از تشكیل جلسه افتتاح پاکات
مي تواند بصورت کتبي از دستگاه مناقصه گزار توضیح دریافت نماید.
مناقصه گزار حق تغییر یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنین
موردي پیش آید مراتب کتباً به خریداران اسناد مناقصه ابالغ مي شود.
 - 55عدم واگذاری قرارداد
برنده مناقصه بدون موافقت و اجازه کتبي کارفرما ،حق واگذاري یا انتقال تمام یا قسمتي از تعهدات موضوع این قرارداد را به شخص حقیقي
یا حقوقي دیگر ندارد.
 - 53ارائه نسخه  PDFاسناد و مدارک مناقصه و ارزیابی
کلیه شرکت کنندگان در مناقصه میبایست یک نسخه  PDFاز اسناد و مدارك مناقصه و ارزیابي را در یک لوح فشرده مربوط به ارزیابي
بهمراه اسناد فیزیكي ارائه نمایند.
 - 55حد نصاب مناقصه گران
حداقل تعداد مناقصه گران واجد شرایط پس از ارزیابي کیفي مطابق بند الف ماده  93آیین نامه اجرایي بند و ج ماده  95قانون برگزاري
مناقصات تعداد دو مناقصه گر میباشد.
 - 54قانون منع مداخله کارکنان
پیمانكار حق بكارگیري کارکنان شاغل در دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي و شهرداریهاي را ندارد.

مهر و امضای پیشنهاد دهنده

شرکت مدیریت تولید برق ری

رونوشت:
دفتر مدیریت عامل جهت اطالع و هماهنگي جلسه بازگشایي پاکات در موعد مقرر
معاونت مالي و پشتیباني جهت اطالع و حضور در جلسه بازگشایي پاکات در موعد مقرر
امور بازرگاني و انبار جهت اطالع و حضور در جلسه بازگشایي پاکات در موعد مقرر
اداره حراست جهت اطالع و حضور در جلسه بازگشایي پاکات در موعد مقرر
دفتر منابع انساني (دستگاه نظارت) جهت اطالع و حضور در جلسه بازگشایي پاکات در موعد مقرر
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ردیف

نام مسیر

9

میدان پروین

مسیر آمدن به نیروگاه

مسیر رفت از نیروگاه

تعداد نیمراه

بلوار بهار – م پروین -سه راه تهرانپارس – خ  918غربي-

(تهرانپارس)

اتوبان باقري – اتوبان بسیج – سه راه افسریه -اتوبان

بالعكس

امام علي (ع) – خ شهیدرجایي  -باقرشهر – شرکت

صبح و عصر
 5نیمراه

مدیریت تولید برق ري (نیروگاه ري)

شریعتي -خ قبا -خ ناطق نوري شمالي-خ گل نبي-

شریعتي-
5

نارمک

شریعتي جنوب-همت شرق -امام علي جنوب-گلبرگ

بالعكس

شرقي -خ برادران صادقي -تقاطع جویبار-امام علي

صبح و عصر
 5نیمراه

جنوب  -خ شهیدرجایي– باقرشهر  -شرکت مدیریت
تولید برق ري (نیروگاه ري)
شرکت مدیریت تولید برق ري (نیروگاه ري) –

3

دولت آباد

دولت آباد  :چهارراه صفاییه – خ امام حسین (ع) – م نماز

مجتمع عطر سیب – جاده قدیم قم – میدان هادي

– م شهید غیبي – م فرمانداري – م هادي ساعي

ساعي (شهرداري) –م فرمانداري – م شهید غیبي

صبح و عصر

(شهرداري) – جاده قدیم قم -باقرشهر – مجتمع عطر

– م نماز –خیابان امام حسین (ع) –خ فداییان

سیب  -شرکت مدیریت تولید برق ري ( نیروگاه ري)

اسالم – مجتمع ارکیده – خ پروین اعتصامي –

 5مسیر

دولت آباد

میدان قدس
0

م قدس–چهارراه پارك وي – اتوبان چمران – پل مدیریت

نیروگاه ري-باقرشهر-اتوبان صالح آباد– خاني

 -اتوبان نواب – خ آذربایجان –پل کمیل –– حق شناس –

آباد-حقشناس-اتوبان نواب-پل کمیل -خ

صبح و عصر

خاني آباد– اتوبان صالح آباد -باقرشهر  -شرکت مدیریت

آذربایجان  -اتوبان چمران -پل مدیریت –

تولید برق ري (نیروگاه ري)

چهارراه پارك وي – م قدس

5مسیر

بزرگراه یادگار شمال نبش خیابان حافظي  -اتوبان

بزرگراه یادگار
2

شمال

آبشناسان – شاهین شمالي -م شهران – اتوبان همت – خ
کاج  -خ امیرکبیر اتوبان آزادگان – تهرانسر – یافت آباد
– اتوبان خلیج فارس  -باقرشهر– شرکت مدیریت تولید

بالعكس

صبح و عصر
5مسیر

برق ري (نیروگاه ري)
باکري –بهار جنوبي – کیهان هشتم – تقاطع همت و

8

میدان باغ

باکري  -م باغ فیض-اشرفي اصفهاني – فلكه دوم

فیض باکري

صادقیه – م آزادي – اول دامپزشكي – م فتح – سیمتري
جي – یافت آباد  -اتوبان خلیج فارس -باقرشهر– شرکت
مدیریت تولید برق ري (نیروگاه ري)

1

6

– متروي صادقیه – اتوبان کرج – شهید باکري -

صبح و عصر

تقاطع بلوار فردوس غرب – خ کیهان هشتم –

5مسیر

تقاطع همت و باکري – خ  – 55م باغ فیض –
تقاطع حكیم و ستاري

دوراهي قپان  98 -متري امیري – استاد معین – خ هاشمي

دوراهي قپان

– نواب – بهشت زهرا – باقرشهر – شرکت مدیریت تولید

98متري امیري

برق ري (نیروگاه ري)

میدان بهاران

نیروگاه – اتوبان خلیج فارس -یافت آباد –
سیمتري جي -م فتح – خ دامپزشكي – م آزادي

صبح

صبح

 9مسیر

میدان بهاران  :شهرك ولیعصر – خاني آباد شریعتي –
خاني آباد میثاق – اتوبان صالح آباد – باقر شهر  -شرکت

صبح

صبح

 9مسیر

مدیریت تولید برق ري (نیروگاه ري)

1

میدان آذري

نیروگاه– باقرشهر -اتوبان خلیج فارس -عبدل آباد –
پاسگاه نعمت آباد – شهرك ولیعصر – چهارراه یافت آباد

مهر و امضای پیمانکار  /فروشنده:
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سه راه آدران – میدان قائم  -سلطان آباد – سر گلستان –

سه راه آدران
93

واوان ضلع غربي میدان الغدیر – شهرك ساختماني
مسكن مهر – جاده واوان – باقرشهر – شرکت مدیریت

 5مسیر

تولید برق ري

شهرري
99

خ  50متري  -م نارنج – پارك سه دختران – شهرك

نیروگاه – باقرشهر-خ  55بهمن –مجتمع عطر

ایرانیت – پل شهید آویني – سه راه بهشتي – جاده قدیم

سیب – جاده قدیم قم – سه راه بهشتي – پل

صبح و عصر

قم  ،روبروي شهرك یاس -باقر شهر – شرکت مدیریت

شهید آویني – شهرك ایرانیت –م نارنج – خ 50

5مسیر

تولید برق ري (نیروگاه ري)

متري

بلوار شهید نبي پور(انتهاي پارك شهید حسن زاده)-م

95

بالعكس

صبح و عصر

شهرري

شهیدحسن زاده – سه راه ورامین – م شهرري  -سه راه
بهشتي – باقر شهر – خ سیمتري امام خمیني – شرکت

نیروگاه– مجتمع عطر سیب – ج قدیم قم – سه
راه بهشتي – پل شهید آویني  -م شهید حسن

صبح و عصر

زاده – سه راه ورامین – م شهرري

 5مسیر

مدیریت تولید برق ري (نیروگاه ري)

کهریزك و
93

قمصر

کهریزك– دور برگردان قلعه شیخ – پشت بهشت زهرا–
قمصر– بلوار فلسطین باقرشهر – شرکت مدیریت تولید
برق ري

بالعكس

صبح و عصر
 5مسیر

ورامین -چوب بري – دانشسرا – مجتمع ادارات کارخانه
روغن کشي – موسي آباد –پویینک-میرزایي– باقرآباد –

90

ورامین

میدان کالنتري(جنوب میدان) – میدان دادگاه -قرچک –
جاده ورامین– درسون آباد -شرکت مدیریت تولید برق

بالعكس

صبح و عصر
5مسیر

ري (نیروگاه ري)
خ آهنگ – سه راه ورامین – م شهرري – م شهداي شاملو

92

شهید محالتي

– م هادي ساعي – جاده قدیم قم–قبل از  50متري
طالقاني -باقرشهر– شرکت مدیریت تولید برق ري

صبح

------

 9مسیر

(نیروگاه ري)
بلوار کوه نور مجتمع کرمانشاهان  -بلوار چهار باند – فاز 8
–فاز  – 2فاز  – 0فاز  – 3چهار راه فدك – م استقالل –

98

شهرك پرند

کمربند جنوبي – فاز صفر – فرودگاه امام خمیني – اتوبان

بالعكس

صبح و عصر
5مسیر

تهران قم – عوارضي – باقرشهر – شرکت مدیریت تولید
برق ري
خ بهار (م بهار شیرازي ) – بزرگراه صیاد شیرازي –اتوبان

91

خیابان بهار

امام علي جنوب – بزرگراه بعثت غرب – چهارراه چیت
سازي  -خ شهید رجایي -م بهشت – جاده قدیم قم -باقر

بالعكس

صبح و عصر
5مسیر

شهر  -شرکت مدیریت تولید برق ري (نیروگاه ري)

کلیه خودروهای موضوع مناقصه میبایست به تایید دستگاه نظارت رسیده و در صورت عدم تایید دستگاه نظارت پیمانکار
میبایست ظرف مدت  5روز نسبت به تعویض و جایگرینی خودروی مذکور مطابق با نظر دستگاه نظارت اقدام نماید.
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