آگهی مناقصه (نوبت اول )

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درنظردارد تعداد  35دستگاه خودرو شخصی جهت حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب خود را از طریق
مناقصه به شرح زیر واگذار نماید.


الف) شرح کار:
تهیه و تامین و کرایه  35دستگاه خودرو به مدت یکسال شمسی از تاریخ  69/1/1لغایت 69/11/53
-



مدل خودرو از سال  1561به باال

ب) شرکت کنندگان در مناقصه :
شرایط عمومی شرکت در مناقصه
.1

توسط وزارت کار و اموراجتماعی تعیین صالحیت شده باشند .

.1

حداقل  5سال سابقه همکاری با سازمان ها ،دستگاه های دولتی و یا نهادها و موسسات عمومی را داشته باشد و
دارای قراردادهای بیش از ده میلیارد را داشته باشد

.5


دارای کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از وزارت اقتصاد ودارایی را داشته باشد.

ج) تضمین شرکت در مناقصه :
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ  033/333/333ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه را به صورت ضمانت
نامه بانکی ( مدت اعتبار حداقل  5ماه از تاریخ ارایه پیشنهاد) تهیه و همراه با کلیه مدارک ارسال نمایند.



د) مهلت و محل دریافت اوراق مناقصه :
واجدین شرایط صرفاً ب ه صورت حضوری با دردست داشتن معرفی نامه رسمی از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز
دوشنبه 63/13/13جهت دریافت و تکمیل اوراق مناقصه به نشانی میدان بهارستان – خیابان کمال الملک – ساختمان مرکزی
وزارتخانه – طبقه هم کف – اداره کل پشتیبانی و خدمات فنی اتاق شماره  16و یا به سایت  farhang.gov.irو
 iets.mporg.ir/مراجعه نمایند .



هـ) مهلت و محل تحویل پاکت های پیشنهادی:
واجدین شرایط می توانند جهت تحویل پاکت های شرکت در مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه  63/11/1به
نشانی:تهران – میدان بهارستان – خیابان کمال الملک – ساختمان مرکزی وزارتخانه – دبیرخانه مرکزی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی



جلسه بازگشایی پاکات روز چهارشنبه  63/11/9ساعت  11در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع
تذکرات :
 -1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .
 -1 هزینه درج آگهی درروزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد .
-5 برای کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن  50315351تماس حاصل نمایند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی – اداره کل پشتیبانی و
خدمات فنی

فرم قرارداد واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدمات فنی
(موضوع تصویبنامه شماره  /51848ت  31643ه مورخ 4351/41/48هیأت وزیران)
 -4نام دستگاه(کارفرما) :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 -3سمت نماینده دستگاه:

 -1نام نماینده دستگاه:

کد اقتصادی:
شناسه ملی:
 -1نام شرکت(طرف قرارداد):
شماره ثبت شرکت:

 -8شماره و تاریخ تعیین صالحیت شرکت:

تاریخ ثبت شرکت:

شناسه ملی:
دارای کد اقتصادی به شماره:
 -7سمت نماینده شرکت طرف قرارداد:

 -6نام نماینده شرکت طرف قرارداد:
دارای کدملی به شماره:
 -5صورتجلسه تشریفات مناقصه:
از طریق برگزاری جلسه مناقصه
 -9موضوع قرارداد:

 -9/1نوع کار :تهیه و تأمین و کرایه  35دستگاه خودرو شخصي سمند و پژو مدل باال با راننده«سال  1592به باال»
 -9/2واحد کار :پشتیباني از مأموریتهای درون شهری و برونشهری حوزه ستادی وزارت متبوع
 -9/3حجم كار :ساعات کاری هر خودرو ،در ساعات اداری و غیراداری(،روزهای کاری و غیر کاری) حجم کل کار سالیانه  039931ساعت «یکصد و سی و نه
هزار و نهصد و بیست» ساعت میباشد.
 -9/4کیفیت کار :بنا به تأیید اداره حمل و نقل اداره کل پشتیباني و خدمات فني
 -9/3امکانات و تجهیزات مورد نیاز:
 -9/6سایر:
 -9/7برآورد کار ماهیانه برای خودروها 11661 :ساعت (یازده هزار و ششصد و شصت) ساعت به طور میانگین  221ساعت برای هر دستگاه خودرو ميباشد و با تشخیص مدیرکل پشتتیباني
به تعداد یا ساعات مورد نیاز امکان افزایش و یا کاهش ساعت کار وجود خواهد داشت.
 نشاني محل انجام خدمات موضوع قرارداد :ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -41مدت انجام قرارداد:
مدت زمان انجام قرارداد ازتاریخ یکسال شمسي تاریخ شروع 96/1/1 :تاریخ خاتمه96/12/29 :
 -44مبلغ قرارداد:
 -11/1ارزش هر واحد کار:
 -11/2کل مبلغ قرارداد :
ارزش حجم کل کار شامل هزینههای پرسنلي ،تجهیزات و هزینه مدیریت ميباشد
ریال

* درمورد شركتهايي كه فعاليتهاي انفورماتيك انجام مي دهند به جاي تأييديه وزارت كار و اموراجتماعي ،تأييديه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(دبيرخانه شوراي عالي
انفورماتيك) در فرم درج ميشود.
* شركتهايي كه فعاليت آنها حفاظت فيزيكي(نگهباني) يا فعاليت دربخشهاي حساس دستگاه ميباشند بايد به تأييد حراست دستگاه نيز برسد.
* در صورتيكه روش ترك مناقصه استفاده شود مي بايست داليل ترك تشريفات در فرم منعكس و يك نسخه نيز به سازمان مديريت و برنامهريزي استان /كشور ارسال گردد.

 -41نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات قانونی و اقساط پیش پرداخت:
تمامي پرداختها براساس تأیید ناظر و تأیید نهایي کارفرما در پایان هر ماه به شرح زیر صورت ميگیرد:
 -12/1از کل مبلغ قرارداد ( )111درصد در  12قسط در پایان هر ماه پس از ارائه صورتحساب از سوی شرکت وکسر کسورات قانوني و تأیید ناظر و تأیید نهایي کارفرما
تبصره :4پرداخت آخرین قسط از مبلغ قرارداد و تسویه حساب با پیمانکار پس از تشخیص و تأیید اولیه ناظر منوط به ارائه مفاصا حسابهای مربوطه و سپری شتدن حتداقل  43روز پتس از پایتان
مدت قرارداد خواهد بود.
ریال با احتساب کلیه هزینههای احتمالي ازجمله مأموریتهای خارج از شهر ،ایام تعطیتل و مبلتغ ستوخت و ...تعیتین گردیتده،
تبصره  :5با توجه به اینکه برآورد سقف مبلغ
بدیهي است مبلغ قرارداد متناسب با خدمات ارائه شده از سوی رانندگان خودروها و ساعت کارکرد آنها که قبالً مورد توافق قرار گرفته( ،مبلغ سوخت سال جدید )پس از ارائته صورتحستاب از ستوی
شرکت و تأیید واحد حمل و نقل اداره کل پشتیباني و تأیید نهایي کارفرما به صورت ماهانه به شرکت پرداخت ميگردد .در صورت عدم ارائه خدمات به میزان مقرر و مورد توافق ،شرکت هیچگونته
حقي بابت مطالبه کل مبلغ قرارداد نخواهد داشت.
 -43روش اصالح قرارداد:
 -15/1کارفرما ميتواند در صورت ضرورت و لزوم ،حجم کار موضوع قرارداد را با رعایت کلیه ضوابط و معیارهای قرارداد حداکثر تا  23درصد کتاهش یتا افتزایش دهتد و مراتتب را کتبتاً اعتالم و
شرکت مکلف به اجرای آن خواهد بود.
 -15/2کارفرما مي تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمي در خدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد(حداقل به میزان حقتو و
مزایای افراد مذکور) به شرکت طرف قرارداد اعطا نماید.
 -15/5کارفرما ميتواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومي ،شرایط اختصاصي را که الزم ميداند به این قرارداد الحا نماید.
 -41تعهدات کارفرما:
 -14/1کارفرما یك نفر را به عنوان نماینده تاماالختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگيهای الزم کتباً به شرکت طرف قرارداد معرفي مينماید.
 -14/2کارفرما مؤظف است پس از احراز شرایط الزم هزینههای انجام خدمات را طبق قرارداد رأس موعد مقرر در بند  12/1قرارداد از محل اعتبارات تخصیص یافته پرداخت نماید.
 -14/5کارفرما متعهد است اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد ،قرار دهد.
 -14/4کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانوني و هر نوع پاسخگویي به مراجع ذیربط را از شرکت طرف قرارداد اخذ نماید.
 -14/3کارفرما مؤظف است با اعالم وزارت کار و اموراجتماعي مبني بر عدم رعایت پرداختهای قانوني و حقوقي حقه کارگران از سوی پیمانکار ذیربط ،که پس از دو بار اخطتار کتبتي بتا فاصتله
یك ماه صورت ميگیرد ،با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد با پیمانکار مزبور ممنوع ميباشد .ضمن اینکه کارفرما مکلف است شترکت طترف
قرارداد را به بیمه نمودن کارکنان خود ،نزد سازمان تأمین اجتماعي ،متعهد نماید.
 -14/6کارفرما مؤظف است ضمن ثبت کارکرد هریك از رانندگان در طي هر ماه ،نسبت به اعالم کارکرد آنها به شرکت اقدام نموده و پس از ارائه صورتحساب از سوی شرکت ،نسبت بته پرداختت
حقالزحمه مربوطه اقدام نماید .بدیهي است صرفهنظر از پیشبیني نحوه پرداخت مبلغ در بند  ،12در صورت عدم ارائه خدمات متناسب با حقالزحمه هرماه ،شترکت هیچگونته حقتي بابتت دریافتت
حقالزحمه کامل آن ماه نخواهد داشت.
 -14/7کارفرما به هیچ عنوان مجاز به پرداخت حقالزحمه به رانندگان خودروها نخواهد بود.

 -48تعهدات شرکت طرف قرارداد:

 -13/1شرکت طرف قرارداد یك نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود جهت پاسخگویي و سرپرستي دائمي پرسنل فني و ایجاد همتاهنگيهتای الزم در انجتام
خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفي مينماید .همچنین معرفي تکنسین مجرب که مستمراً نظتارت ،راهنمتایي و همتاهنگيهتای الزم را انجتام دهتد از
تعهدات پیمانکار ميباشد.
 -13/2شرکت طرف قرارداد متعهد مي گردد نیروی انساني واجد شرایط ،امکانات و تجهیزات را به میزان کافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد.
 -13/5شرکت طرف قرارداد متعهد ميگردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانبندی که به تأیید کارفرما ميرساند انجام دهد.
 -13/4شرکت طرف قرارداد متعهد ميگردد که سهامداران ،اعضاء هیأت مدیره ،بازرسان و به تبع آن شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت
دولتي مصوب  1557نميباشد و در صورت احراز خالف امر مطابق همان قانون با وی رفتار خواهد شد.
 -13/3شرکت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعي را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقتو کتارگران رعایتت
نماید و هرگونه پاسخگویي به شکایا ت و اجرای آراء مربوط به هیأتهای حل اختالفات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد.
 -13/6شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً(اعم از حقیقي یا حقوقي) ندارد.
 -13/7هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد ميبایستي ظرف مدت  3روز کتباً به کارفرما اعالم گردد.
 -13/8شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقو و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأیید ستازمان تتأمین اجتمتاعي رستیده
است به کارفرما ارائه نماید.
 -13/9در صورت فسخ ،لغو  ،ابطال یا اتمام قرارداد ،تسویه حساب قانوني کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد ميباشد.
 -13/11شرکت طرف قرارداد متعهد مي گردد برای نیروی انساني شرکت در موارد ضروری که به سالمت افراد مربتوط استت کتارت ستالمت و بهداشتت و عتدم
سوءپیشینه ارائه نماید.
 -13/11شرکت متعهد ميگردد آموزشهای تخصصي و حرفهای الزم را به کارکنان خود(جهت واگذاری کار) بدهد.
 -13/12ضمانت حسن رفتار و اخال کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده شرکت است و شرکت در مقابل کارفرما پاسخگوست.
 -13/15شرکت طرف قرارداد مؤظف به رعایت نظامهای جاری کارفرما ،حفظ اسرار و نکات ایمني ميباشد.
 -13/14به منظور تضمین حسن اجرای قرارداد ،کارفرما  %11هر پرداخت را کسر و در حسابهای سپرده نزد خود نگته متيدارد کته حتداقل  43روز پتس از پایتان
قرارداد به شرط انجام مطلوب موضوع قرارداد و عدم ورود خسارت به تشخیص ناظر به وی مسترد خواهد شد و همچنتین شترکت بایستتي جهتت تضتمین انجتام
تعهدات مربوطه معادل  %11کل مبلغ قرارداد را به صورت ضمانتنامه بانکي معتبر یا اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب سپرده بانکي مجاز قبل از انعقاد قرارداد
به کارفرما ارائه نماید تضمین مزبور  43روز پس از پایان مدت قرارداد به شرط انجام مطلوب موضوع قرارداد و عدم ورود خسارت به تشتخیص نتاظر بته پیمانکتار
مسترد و در صورت ورود خسارت از محل تضمینهای مزبور جبران و در صورت عدم تکافو عالوه برعدم پرداخت مابقي حقالزحمه نستبت بته متازاد آن از طریتق
مراجع قضایي اقدام خواهد شد.
 -13/13کلیه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار ميباشد و کارفرما جز در اجرای تبصره یك ماده  15قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه
نخواهد داشت.
 -13/16در صورتي که کارفرما متوجه تخلف شرکت طرف قرارداد شود ،پرداختي به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امورمالي ،حستب
مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزینههای مدیریتي پیمانکار کاهش خواهد یافت .بدیهي است احراز تخلف شرکت بر عهده کارفرما ميباشد.
 -13/17کلیه کسورات قانوني متعلقه برعهده پیمانکار ميباشد.
 -13/18تهیه خودرو شخصي مدل باال مورد نیاز برعهده پیمانکار ميباشد.
 -13/19هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار در اجرای کار مسامحه ورزند یا باعث اختالل در نظم کارگردند پیمانکار پس از درخواست کارفرما ،متخلتف را برکنتار و
حق ندارد بار دیگر متخلف را دراجرای این قرارداد به کار گیرد.
 -13/21پیمانکار مؤظف است شرایط و استانداردهای تعیین شده و مورد نظر کارفرما را رعایت نماید.

 -13/21پیمانکار مؤظف است در اجرای این قرارداد از رانندگان متخصص و مجرب استفاده نماید در صورتیکه صالحیت و تخصص نیروهای وی توسط ناظر تأیید
نگردد ،پیمانکار مؤظف است تا نیروی انساني متخصص را تأمین نماید.
 -13/22کلیه نیروهای بکار گمارده شده برای اجرای موضوع قرارداد کارکنان پیمانکار بوده و این قرارداد هیچگونه تعهدی از این حیث برای کارفرما ایجاد نماید.
 -13/25شرکت مؤظف است براساس کارکرد تأیید شده ،به منظور دریافت حقالزحمه ،در پایان هرماه نسبت به ارائه صورتحساب مربوطه اقدام نماید.
-13/24شرکت موظف است وفق ماده  4تصویب نامه شماره /84313ت 54615ه مورخ  84/12/13هیات وزیران نسبت به افتتاح حساب مشترک در یکي از بانکها
با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرائي و نماینده پیمانکار اقدام نماید .پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقو و مزایای کارکنان پیمانکار طترف
قرارداد  ،واریز کسور قانوني (مالیات  ،بیمه)خواهد بود.
 -13/23رانندگان خودروها باید دارای بیمهنامه شخص ثالث طرح ترافیك ،معاینه فني  ،کپسول آتش نشاني باشند.
 -13/26خودروهای موضوع قرارداد بایستي از لحاظ ظاهری ،نظافت ،ایمني و فني ،سیستمهای گرمایشي و سرمایشي سالم بوده ضمن اینکه داشتن کارت معاینته
فني برای خودروها الزامي ميباشد.
 -13/27رانندگان خودروها ملزم به رعایت شئونات اسالمي ،عدم استعمال دخانیات ،عدم اعتیاد ميباشند.
 -13/28در صورت اعزام خودرو به شهرستان ،مدت مأموریت به عنوان ساعت کار محاسبه شده و مبلغ آن طبق بند  12قرارداد و تبصرههتای آن پرداختت خواهتد
شد  .بدیهي است موارد مذکور جزء تعهدات پیمانکار بوده و مبلغ دیگری بابت موارد مذکور به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
 -13/29شرکت موظف است برای کلیه رانندگان خود لباس متحدالشکل (دو پیراهن  -دو شلوار) تهیه نماید که با ضوابط و مقررات جتاری وزارت متبتوع مغتایرت
نداشته باشد.

 -46نظارت:
 -16/1کارفرما مؤظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد(حقیقي یا حقوقي) واجد شرایط را که صالحیت آنان به تأیید باالترین مقام دستگاه رسیده است ،به
عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نماید که در اجرای این بند واحد حمل و نقل اداره کل پشتیباني به عنوان ناظر قرارداد معرفي ميشود.
 -16/2کلیه پرداختها به طرف قرارداد با تأیید واحد حمل و نقل اداره کل پشتیباني و تأیید نهایي کارفرما صورت ميگیرد.
 -16/5نظارت بر اجرای تعهدات قانوني شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است.
 -16/4ناظر به کلیه کارکنان و واحدها معرفي ميشود تا برحسن اجرای قرارداد توسط شرکت و کارفرما نظارت نماید و مشکالت به ناظر منعکس گردد.
 -16/3ناظر باید مکانیزم اجرایي نظارت را با توجه به شیوههای علمي و مدیریتي مبتني بر نظرسنجي پیشبیني و اعمال نماید.
 -16/6در صورتي که کارفرما تشخیص دهد که شرکت از انجام کار موضوع قرارداد سرباز ميزند ،یا در انجام تعهدات موضوع قرارداد اهمال یا قصور ميورزد در جهت جلوگیری
از تضییع حقو دستگاه پس از  5بار اخطار کتبي به پیمانکار و اخذ جریمه به میزان مقرر در بند  17/5نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جایگزیني
شرکت دیگر اقدام نماید و شرکت حق هیچگونه اعتراضي را ندارد .در این صورت تمامي خسارت وارده از محل تضمینهای اخذ شده جبران و در صورت عدم تکافو ،عالوه برعدم
پرداخت مبلغ باقیمانده ،نسبت به مازاد آن از طریق مراجع قضایي اقدام خواهد شد .همچنین تحقق هریك از شرایط مندرج در بند  14/6و  16/6از موجبات فسخ قرارداد به طتور
یکجانبه توسط کارفرما بوده ضمن اینکه تخلف شرکت از هریك از تعهدات و شروط مندرج از موجبات فسخ قرارداد خواهد بود.
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کارفرما در قبال مطالبات نیروی انساني شرکت در زمینه قانون کار  ،قانون تأمین اجتماعي و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعي  ،ستازمان

تأمین اجتماعي و سایر مراجع قانوني ذیربط و ذیصالح مسئولیت مستقیم ندارد .
 17/2کارفرماحق هرگونه دخالتي درامورداخلي شرکت طرف قراردادرا نظیرمعرفي کارکنان  ،نحوه مدیریت و ...ازخودسلب مینماید .
 17/5درصورتیکه براساس گزارش کتبي ناظر ،طرف قرارداد دراجرای تعهدات خود از نظرکمي وکیفي کوتاهي وقصورداشته باشد:
 در مرحله اول بر اساس تشخیص ناظر و تأئید کارفرما  3در صد از کل مبلغ قرارداد به عنوان جریمه کسر مي شود . در مرحله دوم بر اساس تشخیص ناظر و تأئید کارفرما  11در صد از کل مبلغ قرارداد به عنوان جریمه کسر مي شود در مرحله سوم بر اساس تشخیص ناظر و تأئید کارفرما  13در صد از کل مبلغ قرارداد به عنوان جریمه کسر مي شود در مرحلتتتته مهتتتتارم موضتتتتوع در کمیتتتتته ای بتتتتا حضتتتتور نماینتتتتدگان کارفرمتتتتا  ،طتتتترف قتتتترارداد و نتتتتاظر  ،بررستتتتي و تصتتتتمیم گیتتتتریمي شود  ،حکم تصمیمات کمیته الزم االجرا است .
 همچنین به ازاء هر روز عدم سرویسدهي که براثر اهمال پیمانکار ایجاد گردد ،مبلغ 5/111/111ریال از مطالبات پیمانکار به عنوان جریمه کسر خواهد شد.بدیهي است کارفرما مي تواند جریمه هر مرحله را به میزان مقرر ،بالفاصله پس از اعالم به شرکت از حق الزحمه همان ماه کسر نماید و در اینخصوص ،شرکت حتق هیچگونته
اعتراضي نخواهد داشت.
 17/4در صورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت طرف قرارداد  ،کارفرما ضمن اختیار فسخ قرارداد مطابق بند های  16/6و  17/5مي تواند بته میتزان درصتدی از
مبلغ قرارداد از محل طلب ها  ،ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت اخذ خسارت نماید .
 -17/3هرگونه قرارداد که نتیجه آن بکارگیری نیروی انساني به هر شکل باشد ممنوع است.
 -17/6در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین در تفسیر مفاد قرارداد و یا نحوه اجرای آن ابتدائاً از طریق مذاکره طرفین و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجعه بته
مراجع قضایي نسبت به حل و فصل موضوع اقدام خواهد شد.
 -17/7پیمانکار موظف است راننده های موضوع قرارداد را به رعایت نظافت خودرو (داخل و خارج از خودرو) ملزم نماید و در صورت مشاهده هر مورد مبلغ  211/111ریال از حق
الزحمه پیمانکار کسر خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضي ندارد.
شماره شبا
بانك
 -17/8شماره حساب

 -45نشانی طرفین جهت انجام مكاتبات:

 -18/1نشانی کارفرما:
نشانی:
تلفن:
 -18/2نشانی کامل شرکت طرف قرارداد:
نشانی:
همراه:
فاکس:
تلفن:
نشانيهای فو به منزله اقامتگاه قانوني ميباشد ،لذا مکاتبات رسمي و ارسال مراسالت از طریق نشانيهای فو الذکر قانوني تلقي ميشود .در صورت تغییر نشاني
طرفین مؤظفند ظرف مدت  48ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند .در غیر این صورت کلیه نامهها ابالغ شده تلقي و عذر عدم اطالع پذیرفته نميباشد.
 -49امضاء طرفین قرارداد:

این قرارداد با استناد جزء  5بند الف تصویب نامه شماره /13183ت  35137ه مورخ  93/2/12موضوع تبصره ( )1ماده ( )5قانون برگزاری مناقصات در  19بند که 4
نسخه(جهت :طرف قرارداد ،دستگاه(کارفرما) ،وزارت کار و اموراجتماعي ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و سایر موارد مورد نیاز) تهیته و تنظتیم کته پتس از
امضای طرفین قرارداد الزماالجرا خواهد بود.
مهر و امضاء کارفرما:
نام و نامخانوادگی نماینده :نام و نامخانوادگی نماینده:
سمت:

مهر و امضاء شرکت طرف قرارداد:
ا

سمت:
محل امضاء:

محل امضاء:
ناظر
نام و نام خانوادگی:
سمت:
محل امضاء:

« شرایط عمومی شرکت در مناقصه »

موضوع مناقصه:
تأمین خودرو سواری (مورد نیاز) به تعداد  35دستگاه خودرو در مرکز و معاونتهای وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.
 -1مدت قرارداد انجام خدمات يكسال (از تاريخ  69/1/1لغايت  ) 69/19/96خواهد بود.
 -2پیشنهادات تا آخر وقت اداری روزشنبه مورخ  53/01/53به دبیرخانه مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
واقع در طبقه هم کف ساختمان مرکزی تحويل و رسید دريافت گردد.
تبصره :مدارك و پیشنهادات ارسالی می بايستی دريک لفافه پاکت به صورت الك و مهر شده که سه پاکت
جداگانه "الف" و"ب" و"ج" به صورت الك و مهردرون آن قرار داده شده است به شرح زير در موعد مقرر
تسلیم گردد :
پاكت الف حاوي :
 ضمانت نامه بانكی معتبر به مبلغ هشتصد میلیون ريال (  011/111/111ريال ) به عنوان تضمین شرکت درفرايند ارجاع کار در وجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (مدت اعتبار سه ماه از تاريخ ارائه پيشنهاد) جهت
شرکت در مناقصه.
تبصره :درصورتی که محتويات پاکت " الف" ناقص باشد و يا پس از بررسی مورد تأيید قرارنگیرد .پاکت های
"ب" و "ج" گشوده نخواهد شد و عیناً به متقاضی اعاده می گردد .
پاكت ب حاوي :
الف -کلیه اوراق شرايط مناقصه شامل 4برگ شرايط عمومی و 5برگ شرايط اختصاصی و 3برگ قرارداد خام
تیپ سازمان مديريت و برنامه ريرزي كشور  (.يک برگ پیشنهاد قیمت و يک برگ آنالیز قیمت )

ب -تصوير قرارداد های شرکت بادستگاههای اجرايی و مؤسسات دولتی که میزان قرارداد بیش از ده میلیارد
ريال باشد.
ج -تصويرگواهی های حسن انجام کار از مؤسسات دولتی مربوط به سه سال اخیر (سالهای 55و 54و  ) 53در
ارتباط با قراردادهايی که مبلغ هر يک از آنها بیش از ده میلیارد ريال باشد.الزم است پیشنهاد دهندگان برای هر
يک از سالهای 55و  54و  53نمونه قرارداد ارائه دهند .
د -تصوير روزنامه رسمی( آگهي تأسيس ) واساسنامه شرکت همراه با آگهی آخرين تغییرات مديران متضمن
صاحبان امضاء مجاز
هـ – تصوير گواهی تأيید صالحیت از وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در سال 53
و -تصوير کارت گواهی ثبت نام موديان مالیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارايی.
ز -تصوير کارت گواهی ثبت نام موديان مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور( ثبت نام در سیستم مالیات بر
ارزش افزوده).
تبصره :درصورتی که محتويات پاکت " ب" ناقص باشد و يا پس از بررسی مورد تأيید قرارنگیرد .پاکت های "
ج" گشوده نخواهد شد و عیناً به متقاضی اعاده می گردد ضمناً کلیه اوراق پاکت (ب) به ترتیب خواسته شده و در
کلر بوك و دارای برچسب (لیبل ) جداکننده باشد .
پاكت ج حاوي پيشنهاد قيمت :
 بر مبنای امور محوله که با درنظر گرفتن برآورد خدمات موضوع مناقصه و کلیه هزينه های مرتبط با آن اعماز حقوق و کلیه مزايای کارکنانی که بر اساس ضوابط قانون کار و با احتساب هزينه های بیمه ،مالیات ،هزينه
سوخت و موضوع قرارداد کل مبلغ پیشنهادی به عدد و حروف و به صورت (يكساله) اعالم گردد .ضمناً
پيشنهادات ارائه شده مي بايست دارای آناليز بوده و به مدت  54روز دارای اعتبار باشد .الزم به ياد آوری
است مطابق مصوبه هيات محترم وزيران دريافت هزينه مديريت بيش از  4درصد ممنوع مي باشد .
5

 -به پیشنهادات ناقص ،مبهم ،مشروط  ،مخدوش و فاقد آنالیز مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.
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 پس ازگشودن پاکتهای پیشنهاد قیمت و قرائت پیشنهادات و تعیین برنده مناقصه ،تضـمین شـرکت درفرايند ارجاع کار شرکت کنندگان در مناقصه به استثناء نفرات اول و دوم پس از طی مراحل قانونی بايـد
ظرف  7روز کاری مسترد می گردد .تضـمین برنـده اول پـس از تسـلیم ضـمانت نامـه اجـرای تعهـدات
وانعقاد و امضاء و مبادله قرارداد و تضمین نفـر دوم نیـز مشـروط بـه امضـاء قـرارداد بـا برنـده اول،
مسترد خواهد گرديد .چنانچه برنده اول مناقصه در تاريخ ابالغ نتیجه مناقصه ظرف مـدت  7روز اداری
نسبت به تسلیم تضمین اجرای تعهدات و امضاء قرارداد به شرح فوق اقدام ننمايـد و يـا کـالً حاضـر بـه
انجـــــــام معاملـــــــه نگـــــــردد تضـــــــمین شـــــــرکت در فراينـــــــد ارجـــــــاع کـــــــار وی
( طبق قانون ) به نفع دولت ضبط و مراتب به نفر دوم مناقصه ابالغ می گردد .در صورت امتنـاع نفـر دوم ،
تضمین وی نیز( طبق قنون ) به نفع دولت ضبط و فرايند ارجاع کار تجديد می گردد.
تبصره :در صورتیكه نفر دوم مناقصه نیز ظرف  7روز اداری پس از ابالغ مراتب نسبت به تسلیم
تضمین اجرای تعهدات و امضاء قرارداد اقدام ننمايد و يا کالً حاضر به انجام معامله نشود تضمین او
نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 - 3شرکت برنده مناقصه موظف است معادل %01مبلغ کل قرارداد را به صورت ضمانت نامه بانكی يا اصل
فیش واريزی وجه نقد به حساب سپرده بانكی مجازبابت تضمین اجرای تعهدات بنام وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی برای مدت يكسال و قابل تمديد تهیه و قبل از انعقاد قرارداد به دبیرخانه اداره کل امور
مالی تسلیم نمايد.
ضمانت نامه فوق  43روز پس از اتمام قرارداد و رضايت کارفرما و ارائه تمامی مفاصا حساب های مربوطه
( وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تأمين اجتماعي) ،و عدم ورود خسارت  ،به شرکت مسترد خواهد شد.
 - 6در صورت انعقاد قرارداد با شرکت برنده مناقصه و لزوم پرداخت پیش پرداخت به شرکت ،مبلغ پیش
پرداخت با رعايت مقررات مربوط پس از اخذ ضمانتنامه بانكی معتبر به همان میزان قابل پرداخت
خواهد بود .ضمناً از هر پرداخت به میزان  %01بابت تضمین حسن انجام کار کسر خواهد گرديد که 43
روز پس از پايان مدت قر ارداد به شرط رضايت از نحوه انجام خدمات و عدم ورود خسارت مسترد
میگردد.
 - 7برنده مناقصه تحت هیچ عنوان حق واگذاری موضوع قرارداد را کالً و يا جزئاً به غیر ندارد.
 - 0در صورت اهمال در انجام موضوع قرارداد وعدم اجرای صحیح هر يک از مواد قرارداد که منجر به
صدور سه بار اخطار کتبی به پیمانكارگردد ،کارفرما ،مجاز است بطور يک جانبه نسبت به فسخ قرارداد

وجايگزينی شرکت ديگر اقدام و کلیه خسارات وارده را از محل سپرده حسن انجام کار و تضمین انجام
تعهدات جبران و در صورت عدم تكافوی مبلغ مذکور ،عالوه برعدم پرداخت حق الزحمه مربوطه ،نسبت
به مازاد آن از طريق مراجع قضايی اقدام نمايد.
همچنین مستنبط از بند 5ماده  5دستورالعمل ماده  30قانون محاسبات عمومی کشور ،چنانچه قبل از پايان
مدت قرار داد ،مورد قرارداد بنا به داليلی مورد نیاز نباشد ويا ادامه قرارداد به مصلحت نباشد بنا به لزوم رعايت
غبطه و مصلحت دولت  ،کارفرما می تواند با اعالم کتبی قبلی (يك منه قبل) قرارداد را برای بقیه مدت فسخ نمايد.
وپیمانكار حق هیچگونه اعتراض دراين خصوص را نخواهد داشت.
 -5کلیه کسورات متعلق به قرارداد ،برعهده پیمانكار خواهد بود.
 - 01کلیه نیروهای بكار گمارده شده برای اجرای قرارداد ،کارکنان پیمانكار بوده و هیچگونه رابطه
استخدامی و غیره با وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی ندارند و پاسخگويی والزام قانونی نسبت به دعاوی
مطروحه در محاکم قضايی وقانونی ،دادگاههای قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی و يا ساير مراجع
قانونی ذيصالح نسبت به کارکنان بكار گمارده شده به عهده پیمانكار بوده و وزارت از هر گونه
مسئولیتی در اين موارد مبراء می باشد .و کلیه تعهدات  ،مربوط به اجرای قرارداد و يا پاسخگويی
کارکنان به کار گمارده شده و ساير مراجع قانونی ذيربط و پرداخت هر گونه خسارت يا لطمه نسبت به
نیروهای بكار گرفته شده يا اشخاص ثالث به عهده پیمانكار می باشد.

تبصره :1پیمانكار مكلف است از تمامی نیروهای تحت پوشش خود گواهی عدم سوء پیشینه ،عدم اعتیاد وسالمت
جسمانی دريافت و به واحد حمل و نقل اداره کل پشتیبانی وخدمات فنی ارسال نمايد.
تبصره  :2واحد حمل و نقل اداره کل پشتیبانی و خدمات فنی به عنوان ناظر قرارداد جهت نظارت بر اجرای
موضوع قرارداد از سوی کارفرما معرفی می گردد که پس از دريافت گواهی انجام کار توسط واحدهای ذيربط،
صورتحساب ارائه شده را به لحاظ اداری بررسی و پس از تأئید مبادی ذيربط و انجام ساير بررسی های الزم و
کسب مجوز پرداخت به اداره کل امور مالی ارسال می نمايد .تا ظرف مدت مناسب مبلغ تايید شده صورتحساب
برابر مقررات مربوط پس از کسر کسورات قانونی در وجه پیمانكار پرداخت گردد.

 - 00پیمانكار اقرار می نمايد که هیچ يک از کارکنان وی مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در
معامالت دولتی مصوب  0557نمی باشند و از هیچ صندوق دولتی نیز وجهی دريافت نمی نمايند در صورت
احراز خالف مكلف به استرداد کلیه وجوه دريافتی می باشند.
 -05کارفرما درخصوص غذا ،اياب و ذهاب و ساير خدمات رفاهی نیروهای بكار گمارده شده از سوی
پیمانكارهیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
 - 05کارفرما می تواند در صورت لزوم ،حجم کار موضوع قرارداد را با رعايت کلیه ضوابط و معیارهای
مورد توافق در قرارداد ،حد اکثر به میزان  %53کاهش يا افزايش دهد و مراتب را کتباً به پیمانكار ابالغ نمايد
و پیمانكار مكلف به اجرای آن خواهد بود .تغییر حجم مقادير کار و متناسب با آن تغییر مبلغ قرارداد منوط
به عدم تجاوز از نصابی است که بر اساس آن تشريفات مناقصه انجام شده است.
 - 04پرداخت آخ رين قسط از مبلغ قرارداد و تسويه حساب با پیمانكار پس از ارائه گواهی انجام کار از
سوی پیمانكار و تشخیص ناظر و تأيید نهايی کارفرما ،منوط به ارائه مفاصا حساب های مربوطه
( اعم از وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تأمين اجتماعي) و ارائه آن به اداره کل امور مالی
وزارتخانه و سپری شدن حداقل  43روز از پايان مدت قرارداد  ،خواهد بود .
 - 03هزينه درج آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 - 06تاريخ قرائت پیشنهادات رأس ساعت04روزچهارشنبه مورخ 53/01/55در ساختمان مرکزی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی طبقه سوم دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع خواهد بود .حضور پیشنهاد
دهندگان ويا نماينده آنان با معرفی نامه کتبی و معتبر در جلسه مناقصه بالمانع می باشد.
 – 07برآورد اولیه و حجم مناقصه بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده
باشد.

ريال می

شرایط اختصاصی قرارداد واگذاری خدمات خودرو های سبک :

 –0مدت قرارداد از تاريخ 56/0/0لغايت 56/05/55می باشد .
 –5پیمانكار متعهد است تعداد 35دستگاه خودرو خودروهای (پژو – سمند – پژو پارس ) را به همراه
راننده در اختیار کارفرما قرار دهد .
 - 5پیمانكار می بايست نسبت به تأمین خودروهای مدل 55به باال اقدام نمايد .
 - 4ساعات کار  5ساعت در روز ( 0صبح لغايت 07عصر ) و زمان کاری هر خودرو ايام اداری و غیر
اداری هرماه می باشد .
 - 3پیمانكار مكلف است خودروهايی را به کار گیری نمايد که دارای بیمه نامه شخص ثالث  ،معاينه فنی
 ،طرح ترافیک  ،کپسول آتش نشانی و غیره......باشند .
 - 6پیمانكار مكلف است راننده های موضوع قرارداد را مكلف به رعايت نظافت ( داخل و خارج خودرو )
نمايد تشخیص موارد مذکور بر عهده ناظر قرارداد می باشد .
تبصره  :در صورت عدم رعايت بند فوق به تشخیص ناظر قرارداد و تأيید کارفرما به ازاء هر مورد
مشاهده مبلغ  511/111ريال از حق الزحمه پیمانكار کسر خواهد شد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی
نخواهد داشت .
- 7

کلیه خودروهای به کارگیری شده در موضوع قرارداد در زمان اعزام به مأموريت می بايست
متناسب با فصول سال نسبت به استفاده از سیستم گرمايشی و سرمايشی و تجهیزات زمستانی و
ايمنی اقدام نمايد .

تبصره :
در صورت عدم رعايت موضوع بند54کارفرما مجاز است پس از هر بار مشاهده نسبت به کسر مبلغ
511/111ريال از صورت وضعیت پیمانكار اقدام نمايد .
 - 0پیمانكار موظف است رانندگانی را به کار گیرد که آشنايی کامل با شهر تهران داشته باشد و سن
رانندگان نبايد از  43سال تجاوز نمايد.
 - 5کلیه رانندگان پیمانكار می بايست شئونات اخالقی و اسالمی و حفظ اسرار سازمانی وزارت متبوع
را رعايت نمايد.
 - 01رانندگان پیمانكار حق شستشوی خودرو در محیط وزارت متبوع و ساختمانهای تابعه را ندارند.
 - 00پیمانكار موظف است در ابتدای قرارداد تصوير مدارك رانندگان خود را اعم از گواهینامه  ،کارت
بیمه شخص ثالث  ،کارت خودرو  ،کارت پايان خدمت را به کارفرما تحويل دهد  .درضمن کلیه
رانندگان بايد دارای گواهی عدم سوء پیشینه  ،عدم مصرف مواد مخدر و کارت سالمت باشند .

 - 05تهیه کارت سوخت  ،تأمین بنزين  ،گاز و مجوز طرح ترافیک و همچنین افزايش هزينه های لوازم
يدکی و غیره  ،که در ارتباط با موضوع قرارداد باشد در طول مدت قرارداد برعهده پیمانكاربوده و
کارفرما هیچگونه تعهدی مبنی بر ارائه معرفی نامه و مكاتبات به مراجع ذيصالح را نداشته و همچنین
از بابت موارد مذکور وجهی اضافه بر مبلغ قرارداد پرداخت نخواهد نمود .
 - 05در صورت اعزام به مرخصی رانندگان موضوع قرارداد  ،پیمانكار موظف به جايگزينی خودرو بوده
تا خللی در انجام مأموريتها بوجود نیايد.
 - 04کاهش يا افزايش تعداد خودروها با نظر کارفرما بوده و در صورتیكه کارفرما نیاز به استفاده از
خدمات پیمانكار در روزهای تعطیل و يا ساعات غیر اداری داشته ياشد  ،پیمانكار موظف به تأمین
خودروهای مورد نیاز می باشد  .بديهی است مبلغ ساعات کار غیر اداری همانند ساعت کاری
محاسبه شده و هزينه های ايام تعطیل  ،ساعات غیر اداری

( مازاد ساعات کار ) در داخل مبلغ

قرارداد بوده و هیچگونه وجهی مازاد بر مبلغ قرارداد به پیمانكار پرداخت نمی گردد .
 - 03در صورتیكه کار فرما در برخی از ماه ها کمتر از خدمات پیمانكار استفاده نمايد (صرفه جويی ) در
صورت نیاز می تواند در ماههای آتی از منابع صرفه جويی حاصله استفاده نموده و اداره کل امور
مالی می بايست نسبت به پرداخت کارکرد ارسالی اقدام نمايد.
 -- 06پیمانكار مكلف است وسائل و تجهیزات کار ،لوازم ايمنی  ،حفاظتی و مواد مصرفی (چای – قند) و
کارت شناسائی کارکنان خود را با هزينه خود تهیه نموده و در اختیار رانندگان قرار دهد .
 - 07در صورتیكه رانندگان از لباس متحد الشكل استفاده ننمايد کارفرما مجاز خواهد بود بنا به تشخیص
ناظر به ازاء هر بار مشاهده مبلغ  511/111ريال از صورتحساب پیمانكار کسر نمايد .
 - 00پیمانكار موظف است دستمزد رانندگان خود را حداکثر تا پنجم هر ماه وفق قوانین و مقررات به
رانندگان پرداخت نمايد .
 - 05پیمانكار می بايست توانائی پرداخت حداقل دو ماه حقوق را به رانندگان خود داشته باشد و در
انتظار دريافت وجه از کارفرما نماند.
 - 51تبصره  :در صورتیكه پیمانكار حداکثر دو ماه در پرداختهای خود به رانندگان در سررسید مقرر
کوتاهی ورزد کارفرما مجاز خواهد بود پس از مشاهده برای بار اول 5درصد و برای بار دوم حداکثر
تا  4درصد مبلغ قرارداد و برای بار سوم و دفعات بعدی حداکثر تا  3درصد مبلغ قرارداد را کسر
نمايد .
- 50پیمانكار موظف است کلیه رانندگان خود را نزد بیمه سازمان تامین اجتماعی بیمه نمايد و يا رانندگانی
را به کار گیری نمايد که دارای بیمه نامه باشند.

- 55همچنین نیروهای خود را در قبال حوادث ناشی از کار نزد بیمه سازمان تامین اجتماعی بیمه نمايد .
کارفرما در اين زمینه در قبال نیروی انسانی پیمانكار هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 -- 55تبصره  ( :بیمه به شكل اختیاری مورد قبول نمی باشد )
 -- 54جبران کلیه خسارات وارده به کارفرما ناشی از سهل انگاری ،قصور تقصیر  ،تاخیر ورود ،تعجیل
خروج ،کم کاری  ،غیبت و عدم حضور پیمانكار ويا نماينده پیمانكار ونیروهای وی برعهده پیمانكار
بوده وکارفرما حق دارد پس از تعیین خسارت آن را از پرداختی های خود به پیمانكار کسر و يا از
محل سپرده حسن انجام کار و يا تضمین انجام تعهدات وی برداشت نمايد وپیمانكار حق هیچگونه
اعتراضی ندارد.
 –- 53کلیه اوراق مناقصه ( قرارداد – شرايط اختصاصی و عمومی ) می بايست ممهور به مهر و امضاء
شرکت گردد.
- 56دريافت اسناد به صورت حضوری می باشد.

