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به  :پیشنهاد دهندگان محترم ( شرکت……………/.موسسه…………………………)
از  :پژوهشگاه نیرو
موضوع  :مزایده عام
از آنجائيكه این پژوهشگاه در نظر دارد ارائه خدمات تاكسي سرویس خود را از طریق برگزاري مزایده به مناسبترین پيشنهاد
واجد شرایط واگذار نماید ،لذا بدینوسيله از آن پ يشنهاد دهنده محترم دعوت بعمل مي آید چنانچه تمایل به شركت در مزایده
فوق االشعار داشته باشند ،از تاریخ  96/05/28تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ  ،96/06/07شخصاً یا با معرفي نماینده
(ارائه معرفي نامه یا كارت شناسایي از سوي نماینده الزامي است) در یكي از ساعات اداري جهت دریافت اسناد مزایده به امور
حقوقي و رسيدگي به شكایات این پژوهشگاه مراجعه فرمایند.
-1موضوع مزایده:
موضوع مزایده عبارت است از واگذاري ارائه خدمات تاكسي سرویس پژوهشگاه نيرو در سال .96-97
-2مشخصات موضوع مورد مزایده:
مشخصات و شرایط مزایده به همراه سایر اسناد مربوطه ،در اختيار پيشنهاد دهندگاني كه تمایل به شركت در مزایده داشته
باشند ،قرار خواهد گرفت.
-3مدت برآوردی انجام خدمات موضوع مزایده:
مدت برآوردي اجراي تعهدات مـوضوع مزایده ،یكسال شمسي تمام از زمان ابالغ قرارداد مي باشد.
 -4محل انجام موضوع مورد مزایده:
محل انجام موضوع مزایده در محل پژوهشگاه نيرو واقع در شهرك قدس -انتهاي بلوار پونك باختري مي باشد.
 -5دستگاه نظارت:
دستگاه نظارت ،مدیریت امور زیربنایي و زیر ساخت پژوهشگاه نيرو و یا نماینده وي مي باشد.
 -6تضمین شرکت در مزایده:
 -6-1تضمين شركت در مزایده ،معادل ده درصد قيمت پيشنهادي مي باشد كه به صورت چك تضمين شده بانكي در وجه
پژوهشگاه نيرو یا ضمانتنامه بانكي كه باید اعتبار آن حداقل به مدت سه ماه و قابل تمدید باشد یا واریز وجه نقد و ارائه اصل
فيش واریزي در پاكت الف ارائه شود .تضمين شركت در مزایده به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي مفاد پيشنهاد شركت
در مزایده و اجراي تعهداتي كه بوسيله پيشنهاد دهنده در مورد انجام موضوع مورد مزایده و امضاء قرارداد شده است اخذ
ميگردد.
 6-2تضمينِ شركت در مزایده پيشنهاد دهنده اي كه در مزایده برنده مي شود تا تاریخ امضاي قرارداد و تسليم تضمينات
اجرایي توسط پژوهشگاه نيرو نگهداري خواهد شد.
 6-3تضمين شركت در مزایده پيشنهاد دهنده اي كه پيشنهاد وي در مرتبه دوم قرار مي گيرد نيز تا زمان امضاي قرارداد و
ارائه تضمينات اجرایي (توسط نفر اول) نگهداري خواهد شد و تضمين شركت در مزایده نفرات سوم به بعد به آنها مسترد
خواهد شد.
 6-4در صورتي كه توسط این پژوهشگاه براي نفر اول كتباً جهت عقد قرارداد دعوت بعمل آید ،برنده مزایده ملزم است حداكثر
ظرف مدت ده روز پس از ابالغ كتبي در امور حقوقي و رسيدگي به شكایات پژوهشگاه نيرو حضور بهم رسانده و نسبت به انجام
امور مربوطه اقدام و یا جهت عقد قرارداد اسناد مربوطه را امضاء و تضمينات اجرایي را نيز ارائه نماید .در غير اینصورت تضمين
شركت در مزایده وي بنفع پژوهشگاه نيرو ضبط خواهد شد و برنده مذكور حق هيچگونه اعتراض و ادعائي نسبت به آن نخواهد
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داشت .در چنين موردي این پژوه شگاه با رعایت آئين نامه معامالت خود ،نفر دوم را بعنوان برنده اعالم و در صورتي كه نفر دوم
بشرح مذكور بموقع حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين او نيز ضبط خواهد گردید.
-7تسلیم پیشنهادها
 – 7-1پيشنهاد دهندگان باید پيشنهاد خود را در پاكت دربسته مهر شده جداگانه اي به ترتيب تعيين شده در این شرایط تا
آخر وقت اداري روز یكشنبه مورخ  96/06/19به نشاني تهران -شهرك قدس -انتهاي غربي بلوار شهيد دادمان (پونك باختري)
امور حقوقي و رسيدگي به شكایات پژوهشگاه نيرو ،تسليم و رسيد دریافت دارند.
 - 7-2هر گونه پاك شدگي – قلم خوردگي یا تغيير در عبارات یا ارقام باید به امضاهاي مجاز پيشنهاد دهنده مورد تائيد قرار
گيرد.
 - 7-3حضور یك نفر نماینده پيشنهاد دهنده در جلسه گشایش پاكات بالمانع است.
-8اسناد مزایده:
اسناد مزایده بشرح زیر مي باشد:
الف -دعوتنامه و شرایط شركت در مزایده كه به امضاي مجاز و مهر شركت ممهور شده باشد.
ب -نمونه قرارداد پيوست اسناد مزایده كه به امضاي مجاز و مهر شركت ممهور شده باشد.
ج -رونوشت مصدق اساسنامه و آخرین روزنامه رسمي در مورد دارندگان امضاء مجاز و تصویر كارت ملي آنان و كپي اظهار نامه
ثبت شركت.
د  -جداول مربوط به پيشنهاد قيمت.
ه -برگ تعهد پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله مصوب دیماه .1337
و -پروانه كار و مجوزات قانوني از مراجع ذیربط.
ز -فرم ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات و شركت در مزایده كه به امضاي مجاز و مهر شركت ممهور شده باشد.
ح -ليست مسيرها.
ط -جدول امتياز فني.
 -8-1اسناد مزایده به ترتيب زیر در پاكتهاي جداگانه قرار داده مي شود :مزایدهگران مي بایست پيشنهادهاي خود را در سه
پاكت مجزا به شرح ذیل به پژوهشگاه تحویل نمایند:
 8-1-1پاكت الف :حاوي ضمانتنامه بانكي یا تضمين مورد نظر.
 8-1-2پاكت ب :حاوي اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهي فراخوان مزایده و مستندات ممهور به مهر مزایده گر و
مستندات موید توانمندي كاري و تخصصي مزایدهگر و سوابق مربوط.
 8-1-3پاكت ج :حاوي قيمت پيشنهادي
 8-1-4هر یك از سه پاكت الف و ب و ج باید الك و مهر شده و جمعاً در پاكت الك و مهر شده دیگري گذارده شوند و روي
هر یك از سه پاكت مذكور نام و نشاني پيشنهاد دهنده  ،موضوع مزایده و شماره مزایده بوضوح نوشته شده باشد.
 -9امضاء پیشنهادها:
پيشنهاد دهنده باید كليه اوراق اسناد مزایده را بوســـيله امضاء مجاز خود امضــــاء و مهر نموده و بدون تغيير و یا حذف
قسمتي از آنها ارسال نماید .پيشنهادها باید سریعاً و بدون قيد و ابهام تهيه و تسليم گردد .به پيشنهادهاي مبهم و مشروط
بدون الك و مهر و یا پيشنهاداتي كه بعد از تاریخ تعيين شده واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .در صورتيكه یك یا چند

2

اسناد تجدید مزایده واگذاری ارائه خدمات
تاکسی سرویس پژوهشگاه نیرو در سال 96-97
کد فراخوان1.497.470 :

تاریــخ 96/05/28 :
شمـاره  :ت/1ع96/
(نوبت دوم)
پیوست  :دارد

قسمت از اسناد مزایده به امضاي مجاز پيشنهاد دهنده نرسيده باشد تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرایط و اسناد مزایده
از طرف پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد.
 -10گشایش پیشنهادها:
پاكتهاي محتوي پيشنهادها در روز دوشنبه مورخ  96/06/20رأس ساعت  10:30به ترتيب زیر در كميسيون باز و رسيدگي
خواهد شد.
چنانچه كميسون تشخيص دهد مشخصات فني پيشنهادي از نظر مطابقت با نيازمندیهاي پژوهشگاه نيرو یا صالحيت و توانایي
پيشنهاد دهنده براي اجراي موضوع مزایده مستلزم بررسي بيشتر باشد ،در این صورت در روز مزایده پاكتهاي (الف و ب)
گشوده و پيشنهادهایي كه محتویات پاكات (الف و ب ) آن از حيث مدارك كامل و مهر و امضاء شده باشد ،طي صورتجلسه
جهت بررسي و كسب نظر افراد متخصص به واحد ذیربط ارجاع خواهد شد .در جلسه فوق ،تاریخ جلسه افتتاح پاكات حاوي
قيمت (پاكات ج) و قرائت آن به اطالع پيشنهاددهندگان خواهد رسيد.
چنانچه كميسيون همزماني افتتاح پاكات (الف و ب) و (ج) را تشخيص دهند ،در این صورت در روز مزایده ابتدا پاكات (الف) باز
و رسيدگي مي شود و نسبت به پيشنهادهایي كه محتویات پاكات (الف و ب ) آنها از حيث مدارك كامل و مهر و امضاء شده
باشد،پاكات (ج) آنها نيز باز و خوانده ميشود.
هرگاه محتواي پاكت (الف و ب) به ترتيب تعيين شده در شرایط مزایده كامل نبوده یا فاقد تضمين یا كسري ميزان تضمين
بوده باشد و یا اسناد مزایده بصورت كامل ( به جز برگ پيشنهاد قيمت ) نباشد ,پيشنهاد ,مردود تلقي و نسبت به افتتاح پاكت
(ج) اقدامي به عمل نخواهد آمد و مدارك عيناً به پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.
-11تغییر یا تصحیح اسناد و مدارك مزایده:
پيشنهاد دهنده بدقت اسناد و مدارك مزایده را بررسي كرده و كامالً از كليه شرایط و موضوعاتي كه مي تواند به هر صورت در
كار یا در هزینه هاي آن موثر باشد اطالع یابد .هرگـاه پيشـنهاد دهنده اي اختالفي در اسناد مالحظه كند یا متوجه از قلم
افتادن مشخصات و یا اسناد دیگري گردد یا در مورد معاني آنها دچار تردید گردد باید فوراً این پژوهشگاه را كتباً مطلع نموده و
قبل از تسليم پيشنهاد ,توضيح كتبي پژوهشگاه نيرو را دریافت دارد .بدیهي است پس از ارائه پيشنهاد توسط پيشنهاد دهنده،
امكان هيچگونه تغيير ،تصحيح ،حك و اصالح ،دخل و تصرف در اسناد ارائه شده ،تحت هيچ عنوان ميسر نمي باشد .ضمناً
پيشنهادات ارائه شده به هيچ عنوان قابل مرجوع و عودت نبوده و رد یا قبول آنها ،صرفاً در حيطه اختيارات پژوهشگاه نيرو
خواهد بود.
-12تجدید نظر در دعوتنامه و اسناد مزایده:
هر یك از دعوت شدگان در مزایده كه نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات یا سایر مدارك مزایده ابهامي داشته باشند
بایستي حداكثر ظرف مدت یك هفته پس از تحویل اسناد و مدارك مزایده مراتب را كتباً به پژوهشگاه نيرو اطالع دهند و
تقاض اي دریافت توضيح كتبي بنمایند .هر نوع توضيح یا تجدید نظر یا حذف مطلبي به مدارك مزایده از طریق رسمي انجام و
طي نامه از طرف پژوهشگاه نيرو به نشاني دعوت شدگان ارسال مي گردد .این ضمائم جزو مدارك مزایده منظور خواهد گردید.
پژوهشگاه حق تغيير ،اصالح و تجدید نظر در مشخصات را قبل از انقضاي مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادها براي خود
محفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيش آید اصالحات فوق طي الحاقيه جهت كليه دعوت شدگان مزایده ارسال خواهد شد و
چنانچه پيشنهادي قبل از ارسال الحاقيه تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بمنظور انجام
تغييرات و اصالحات الزم بنماید .چنانچه این تجدید نظر یا اصالح مستلزم تغييرمقادیر یا قيمت پيشنهادي یا هر دو مورد باشد
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در اینصورت آخرین روز دریافت پيشنهادها ميتواند با اعالم كتبي پژوهشگاه نيرو به تعویق افتد بنحوي كه پيشنهاد دهندگان
فرصت كافي براي اعمال اصالحات و تجدید نظر داشته باشند.
-13تبانی به زیان دولت:
هرگاه در مزایده اي وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان به زیان دولت تباني كرده اند مراتب به رئيس پژوهشگاه گزارش
ميشود و چنانچه به تشخيص وي تباني انجام شده باشد مزایده ابطال خواهد شد و مشارٌاليه گزارش امر را با ذكر نام پيشنهاد
دهندگاني كه در تباني شركت داشته اند به مراجع ذیصالح اعالم خواهد نمود.
-14تضمینات اجرایی:
در زمان مبادله قرارداد ،برنده مزایده موظف است معادل دویست ميليون ریال ( 200،000،000ریال) را بصورت ضمانتنامه
مورد قبول پژوهشگاه نيرو ،بعنوان تضمينات اجرایي به كارفرما ارائه نماید .این تضمين پس از پایان مدت قرارداد و تائيد
دستگاه نظارت آزاد مي گردد.
 -15پیش پرداخت:
قرارداد این مزایده فاقد پيش پرداخت ميباشد و برنده مزایده مي بایست توان مالي مناسب جهت تجهيز و راه اندازي خدمات
موضوع آن را داشته باشد.
-16ممنوعیتهای قانونی:
پيشنهاد دهنده رسماً اعالم مينماید كه مشمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مداخله مصوب  22دیماه سال  1337و
اصالحيه هاي بعدي آن نمي باشد.
-17قوانین کار و بیمه ها ی تامین اجتماعی و حفاظت فنی و مالیاتها:
پيشنهاددهنده تائيد مي كند كه از جمي ع قوانين و مقررات مربوط به بيمه هاي تامين اجتماعي  ،حفاظت فني و همچنين
قوانين مربوط به ماليات و عوارض كامالً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها مي باشد در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و
مقررات فوق الذكر متوجه كارفرما نخواهد بود و برنده مزایده مي بایست كليه تعهدات مربوطه را انجام دهد.
-18تغییر مقدار کار:
پژوهشگاه مي تواند در طول مدت قرارداد با اطالع كتبي به برنده مزایده تا ميزان  %25مقدار خدمات موضوع قرارداد را افزایش
یا كاهش دهد بدون اینكه در واحد بها و شرایط قرارداد تغييري حاصل گردد.
 -19قبول یا رد پیشنهادات:
پژوهشگاه نيرو در قبول یا رد هر یك از پيشنهادات بدون اینكه نيازي به ذكر دليل باشد مختار است .بدیهي است شركت در
مزایده و ارائه پيشنهاد ایجاد حق براي پيشنهاد دهنده و ایجاد تكليف و یا سلب اختيار براي پژوهشگاه نيرو نمينماید.
 -20سایر شرایط:
 -20-1هزینة آگهی مزایده به عهدة برندة مزایده می باشد.
 -20-2حداقل تعداد پيشنهاددهندگان براي بازگشایي پاكت ،سه شركت كننده ميباشد .در صورتيكه به دليل عدم رسيدن به
حد نصاب ،مزایده تجدید گردد ،پيشنهاد دو پيشنهاد دهنده براي رسميت مزایده كفایت مي كند .شركت یك پيشنهاد دهنده
در تجدید مزایده به منزله ترك تشریفات مزایده بوده و با تصویب رئيس پژوهشگاه نسبت به بازگشائي پيشنهاد ،اقدام
مي گردد.
 -20-3در صورت عدم برنده شدن پيشنهاد دهنده ،مبلغ واریزي جهت خرید اسناد ،قابل استرداد نميباشد.
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 -20-4این دعوتنامه بهمراه سایراسناد مزایده ،مي بایست به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده ممهور شده و بشرح مندرج در بند 7
فوق به امور حقوقي و رسيدگي به شكایات پژوهشگاه نيرو تسليم گردد.
 -20-5در صورت قبول این پيشنهاد از طرف پژوهشگاه نيرو ،برنده مزایده تعهد مي نماید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ برنده
بودن ،قرارداد و پيوستهاي آن را مطابق نمونه اي كه ضميمه شرایط مزایده مي باشد امضاء نماید و در صورت استنكاف برنده
مزایده از امضاء قرارداد ،پژوهشگاه نيرو ميتواند مبلغ سپرده شركت در مزایده را بدون هيچ گونه تشریفات قضایي و اداري بنفع
خود ضبط نماید .این پيشنهاد تا انقضاي مدت دو ماه از تاریخ بازگشایي پيشنهاد قيمت معتبر خواهد بود.
 -20-6در صورتي كه قيمت یك یا چند قلم یا مورد خاصي از پيشنهاد نسبت به پيشنهاد دیگر ارزانتر و چند مورد آن گرانتر
باشد چنانچه خرید اجناس یا كارهاي مورد معامله از پيشنهاددهندگان متعدد مقرون به صرفه و ممكن باشد معامله تفكيك و
هر قلم از اجناس یا هر بخش از كارهاي مورد مزایده از كسي كه به نازلترین قيمت قبول كرده خریداري و یا واگذار ميشود
در غير این صورت معامله ( انعقاد قرارداد ) با كسي كه به طور متوسط ارزانترین پيشنهاد را داده است انجام خواهد شد.
 -20-7سایر اطالعات مورد نياز بشرح مندرج در اسناد مزایده مي باشد.
 -20-8پيشنهاد دهندگان موظف به ارائه پيشنهاد قيمت خود در فرمت مندرج در این اسناد مي باشند ،لذا خواهشمند است به
هيچ عنوان از سربرگ شركت متبوع خودشان جهت ارائه قيمت استفاده ننمایند.
 -20-9بر اساس ماده  2آئين نامه اجرائي و تقویت حسابرسي به شماره /26510ت  39039ك مورخ  ،88/2/9دستگاههاي
اجرائي مكلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر ده برابر نصاب معامالت عمده با اشخاص مشمول این آئين نامه كه فاقد صورتهاي مالي
حسابرسي شده باشند ،خودداري نمایند .بنابر این پيشنهاد دهندگان متعهدند به منظور شركت در مزایده ،صورتهاي مالي
حسابرسي شده آخرین سال مالي خود را به پژوهشگاه تحویل نمایند.
مهرو امضاء مجاز پيشنهاد دهنده
نام و نام خانوادگي
تاریخ
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پیشنهاد قیمت تجدید مزایده شماره ت/1ع 96/با موضوع واگذاری ارائه خدمات تاکسی سرویس پژوهشگاه نیرو
در سال 96-97
احتراماً پس ازمطالعه دقيق اسناد مزایده ،بازدید از محل موضوع مزایده و ضميمه نمودن مدارك مورد درخواست و با توجه به
كليه مندرجات اسناد و تعهد به رعایت دقيق جدول قيمت مسيرهاي پيوست ،قيمت پيشنهادي خود را جهت اجاره ارائه
خدمات تاكسي سرویس پژوهشگاه نيرو در سال  ،96-97به شرح ذیل اعالم مي دارم:
مبلغ بهره برداری سالیانه به ریال

مبلغ بهره برداری ماهیانه به ریال
به حروف:

به حروف:

به عدد:

به عدد:

الزم به ذكر است مبلغ پيشنهادي بایستي بدون منظور نمودن ماليات بر ارزش افزوده محاسبه شود.
با توجه به اینكه مزایده به صورت ریالي انجام مي شود افزایش قيمت ارز تاثيري در قيمتهاي اعالم شده نخواهد داشت.
در صورت قبول این پيشنهاد از طرف پژوهشگاه نيرو ،این شركت تعهد مي نماید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ برنده بودن ،قرارداد
و پيوستهاي آن را مطابق نمونه اي كه ضميمه شرایط مزایده مي باشد امضاء نماید و در صورت استنكاف شركت پيشنهاد
دهنده از امضاء قرارداد ،پژوهشگاه نيرو ميتواند مبلغ سپرده شركت در مزایده را بدون هيچ گونه تشریفات قضایي و اداري بنفع
خود ضبط نماید .این پيشنهاد تا ا نقضاي مدت دو ماه از تاریخ بازگشایي پيشنهاد معتبر خواهد بود.
تاریخ:
مهر و امضای مجاز شرکت پیشنهاد دهنده:

6

اسناد تجدید مزایده واگذاری ارائه خدمات
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کرایه (ریال)

میدان صنعت-فازهای یک الی شش شهرك قدس-بلوار شهید دادمان-پل

15

750ر80

ردیف

مسیر

کسر زمان

"جدول قیمت و فهرست مسیرهای درون شهری و سایر مقاصد معین"

1

مدیریت-بلوار دریا-بلوار پاك نژاد-میدان سرو-میدان سعادت اباد-عالمه-بلوار
فرحزادی
2

کردستان (برج تهران)-میدان ونک (توانیر)-نیایش (وزارت نیرو)-کوی فراز (برق

25

250ر128

تهران)-اوین (اتی سشاز) -رشید یاسمی (مدیریت شبکه)-مالصدرا-شیراز-شیخ
بهایی-ده ونک-بیمارستان میالد
3

میدان فردوسی-سه راه جمهوری-میدان استقالل-میدان بهارستان-سعدی

40

000ر230

شمالی و جنوبی-حافظ-میدان حسن اباد-میدان شاهپور-الله زار
4

میدانامام-بازار-پامنار-ناصرخسرو-خیام-سرچشمه-مولوی-قیام-شوش-خ ری

40

500ر269

5

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-شهرك فرهنگیان-شهرك آزمایش-پل ستارخان-

25

000ر130

بزرگراه اشرفی اصفهانی-پونک-مرزداران-صادقیه-ستارخان-برق الستوم-دریان
نور-شهرآرا-سردار جنگل-دانشگاه شریف-جالل آل احمد تا کارگر-کوی نصر-پل
گیشا-پردیسان-یادگار تقاطع ازادی
6

ایرانپارس-بلوار اسیا-بلوار فردوس-بزرگراه حکیم (غرب)-ایت اله کاشانی-

25

000ر187

شهرزیبا-شهران-جنت اباد-شاهین شمالی و جنوبی-ستاری شمالی و جنوبی-کن
سولقان
7

میدان ازادی-ترمینال غرب-شهرك اکباتان-اساتاد معین-رودکی-خوش-

30

000ر176

اسکندری شمالی وجنوبی-اذربایجان-میدان توحید-میدان جمهوری-جمال زاده
8

کارگر شمالی و جنوبی تا جمهوری-میدان انقالب-یوسف اباد-جهان ارا-بلوار

25

000ر150

کشاورز تا حجاب-زرتشت-خیابان و میدان فاطمی-میدان گلها-چمران از ال احمد
به باال
9

شهید بهشتی-مطهری-آفریقا-ارژانتین-اپادانا-سهروردی شمالی و جنوبی-سید

30

500ر161

خندان-میرداماد-ظفر-حسینیه ارشاد-مصلی-میدان مادر-خرمشهر-گاندی-
حقانی-پاکستان-خالد استامبولی
10

میدان

تجریش-نیاوران-الهیه-فرشته-بزرگراه

صدر-چیذر-قیطریه-میدان

نوبنیاد-اختیاریه-لویزان-چهارراه پاسداران-دولت-قلهک-شریعتی ارشاد به باال-

7

30

000ر155

اسناد تجدید مزایده واگذاری ارائه خدمات
تاکسی سرویس پژوهشگاه نیرو در سال 96-97
کد فراخوان1.497.470 :

تاریــخ 96/05/28 :
شمـاره  :ت/1ع96/
(نوبت دوم)
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ازگل-اقدسیه-میدان دربند-جماران
11

یافت آباد-سه راه آذری30-متری جی-تهرانسر-میدان شیر پاستوریزه

35

000ر242

12

میدان ولیعصر-کریمخان-میدان هفت تیر-خیابان طالقانی-خیابان و میدان

30

500ر161

فلسطیبن-خ انقالب-چهارراه ولیعصر-بهار-قرنی-ویال-قائم مقام-سمیه-سنایی-
دانشگاه امیر کبیر
13

میدان سپاه-سه راه زندان-معلم-چهارراهقصر-مجیدیه (شمالی و جنوبی)-سبالن

30

000ر209

شمالی و جنوبی)-چهارراهنظام اباد-میدان رسالت
14

میدان امام حسین-خ نظام آباد-گرگان-نارمک-هنگام-فرجام-پیچ شمیران

40

000ر264

15

شهرك ولیعصر-نعمت اباد-امامزاده حسن-و.راهی قپان-شادآباد

40

000ر231

16

میدان شهدا-پیروزی-ابوذر-دماوند-تهران نو-محالتی-تهرانپارس (فلکه یک الی

40

000ر264

چهار)-قصر فیروزه-ترمینال شرق
17

ایران خودرو-بلوار پژوهش-دهکده المپیک-شهرك راه اهن-شهرك دانشگاه

30

000ر209

تهرا-شهرك دانشگاه شریف-ارج
18

ولنجک-صدا و سیما-پارك ملت-نمایشگاه بین المللی-سئول

30

500ر123

19

کارگر جنوبی-از جمهوری به پایین-میدان پاستور-میدان حر-میدان گمرك-

35

000ر220

قزوین-چهارراه لشکر-امیریه-منیریه
20

جوادیه-راه آهن-نواب-قلعه مرغی

35

000ر231

21

داراباد-بلوار ارتش-کاشانک-مینی سیتی-شهرك امید

35

000ر231

22

افسریه-کیانشهر-خاوران-میدان بروجردی-میدان خراسان-فدائیان اسالم-

50

000ر308

شهید رجایی تا پل بسیج-خزانه-نیروگاه بعثت-نازیاباد-خانیاباد-خانی آبادنو
23

حکیمیه-میدان رهبر-سراج-میدان الغدیر-دالوران-اتحاد

50

000ر297

24

احمدآباد مستوفی-شهر قدس-چهاردانگه-بزرگراه فتح

50

000ر308

25

بهشت زهرا-پاالیشگاه تهران-نیروگاه ری-شهرری

50

000ر363

26

کرج-متالورژی رازی

40

000ر352

27

فرودگاه مهراباد

30

000ر165

28

فرودگاه امام خمینی-حسن آبادقم-شمس آباد

75

000ر539

29

فردیس کرج (نیروگاه منتظر قائم)-اداره استاندارد و حوالی آن-مالرد

50

000ر350

30

کارخانه سیمان تهران (جاده ورامین-غنی اباد-رضی اباد)

70

000ر385

31

سه راه آزمایش

45

500ر236

32

عوارضی قدیم (تهران کرج)

20

000ر154

33

میدان جهاد

50

000ر308
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34

میدان آقانور-مشیریه-مسعودیه

60

000ر330

35

اسالمشهر-واوان-رباط کریم

60

000ر429

36

سوپا-کردان-کمال شهر

60

000ر429

37

لواسانات -پردیس

60

000ر440

38

شریف آباد جاده خاوران-قرچک ورامین

75

000ر484

39

مشکین دشت بهد از کرج-مهرشهر-کیانمهر-محمدشهر

60

000ر418

40

نیروگاه رود شور (پرند)

75

000ر528

41

شهریار-احمداباد خالصه-سعید اباد-صفادشت

75

000ر473

42

نیروگاه دماوند-

75

000ر605

جدول قیمت پیشنهادی سایر خدمات و ساعات در اختیار:
شرح خدمات

هزینه به

ردیف

ریال

1

هر ساعت در اختیار بودن خودرو درون شهری تا سه ساعت

000ر90

2

هر ساعت در اختیار بودن خودرو درون شهری بیشتر از سه ساعت

000ر65

3

هر کیلومتر خارج از شهر

500ر6

4

توقف در شهرستان تا ساعت 20

000ر65

5

توقف شبانه در شهرستان از ساعت  20تا  8صبح روز بعد

000ر580

تذکرات:

 -1اگر توقف در ماموریت درون شهری بیشتر از سه ساعت باشد (با هر تعداد مقصد ) کالً از ابتدا ساعت در اختیار و به
مبلغ مندرج در ردیف دو محسوب خواهد شد.
 -2توقف در ماموریت برون شهری ( شهرستان ) از ساعت رسیدن به مقصد تا ساعت بیست در اختیار و به مبلغ
مندرج در ردیف چهار محسوب خواهد شد.
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مشخصات محل واگذار شده به بهره بردار
 -1محل مذكور داراي آب ،برق ،گاز ،تلفن مستقيم و تلفن داخلي ميباشد.
 -2محل مذكور داراي یك دفتر  12متري جهت استقرار نماینده آژانس ميباشد.
 -3محل مذكور داراي یك دفتر حدوداً 40متري با تجهيزات ميز و صندلي جهت استراحت رانندگان و یك
آبدارخانه و امكانات الزم ميباشد(.تجهيز آبدارخانه بر عهده بهرهبردار ميباشد).
 -4محل مذكور داراي سرویس بهداشتي مستقل ميباشد.
 -5محل مذكور داراي سيستمهاي گرمایشي (بخاري) سرمایشي (كولر آبي ) و آبگرم كن (گازي) ميباشد.
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این قرارداد بين پژوهشگاه نيرو كه در این قرارداد (كارفرما) ناميده مي شود به نمایندگي آقاي وحيد وحيدي نسب از یك طرف
ثبت شده در
به شماره ثبت
داراي كد اتحادیه
به شماره پروانه
و شركت  /مؤسسه
از طرف دیگر منعقد
اداره ثبت شركتها كه در این قرارداد (بهره بردار) ناميده مي شود به نمایندگي
مي گردد.
ماده یکم ـ موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از واگذاري ارائه خدمات تاكسي سرویس پژوهشگاه نيرو در سال  96-97كه مي بایست به صورت
شبانه روزي در محدوده ،شهرستان ،استان و سایر نقاط كشور بوسيله تعداد خودروي سواري مورد نياز با رعایت اصول رفاهي و
ایمني كامل در خودروهاي مورد استفاده ،طبق مشخصات و شرایط مندرج در این قرارداد انجام پذیرد.
تبصره  )1بهره بردار اعالم مي دارد كه از حدود و شرایط خدمات موضوع قرارداد ،اطالع كامل داشته و هرگونه عدم اطالع در
خصوص موضوع قرارداد و در طي مدت قرارداد ،از وي مسموع و قابل قبول نخواهد بود.
ماده دوم – مسیرها و مبالغ خدمات قابل ارائه
وسائط نقليه در مسيرهائي كه توسط كارفرما طبق ليست پيوست تعيين گردیده ،به همراه قيمت مصوب آن ( پيوست شماره
یك ) رفت و آمد خواهد كرد و كارفرما مي تواند در هر زمان كه الزم باشد مسيرهاي مزبور را تغيير یا افزایش دهد.
ماده سوم  -مبلغ قرارداد
مبلغي كه بهره بردار مي بایست به عنوان حق بهره برداري به كارفرما و در چارچوب موضوع این قرارداد پرداخت نماید ،ماهيانه
 ............................................ریال مي باشد كه جهت یكسال بهره برداري معادل .....................................ریال تعيين مي گردد.
ماده چهارم -مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ ابالغ به مدت یكسال شمسي تمام مي باشد.
ماده پنجم -شرایط پرداخت
مبلغ حق بهره برداري ميبایست توسط بهره بردار و طي چهار قسط ،در ابتداي هر دوره سه ماهه از زمان ابالغ قرارداد ،به
حساب سيبا به شماره  2174989002004بانك ملي ،شعبه فلسطين شمالي كد  604به نام پژوهشگاه نيرو واریز و رسيد آن
تحویل كارفرما گردد.
ماده ششم -تضمینات اجرایی
بهره بردار متعهد است همزمان با مبادله قرارداد ،یك فقره ضمانتنامه كه مورد قبول كارفرما قرار گيرد ،معادل كل مبلغ قرارداد
تسليم كارفرما نماید ،در صورتيكه بهره بردار ،به تشخيص كارفرما ،از اجراي تعهدات خود تخلف نماید ،كارفرما مي تواند بدون
مراجعه به محكمه یا مراجع قضائي وجه این ضمانتنامه مربوطه را طبق مفاد قرارداد بنفع خود وصول و ضبط نماید و بهره بردار
حق هيچگونه اعتراض و ادعایي در این خصوص را نخواهد داشت.
ماده هفتم -تضمین حسن انجام کار
براي حصول اطمينان از حسن انجام كار بهره بردار ،ده درصد ( )%10از هر مرحله صورتحساب پرداختي به بهره بردار بعنوان
تضمين حسن انجام كار توسط كارفرما كسر و نگهداري ميشود و در صورت انجام رضایتبخش خدمات موضوع قرارداد ،تضمين
حسن انجام كار موضوع این ماده ،در پایان مدت قرارداد به بهره بردار مسترد خواهد شد.
در صورت عدم انجام تعهدات بهره بردار ،یا فسخ قرارداد بعلت قصور بهره بردار در انجام تكاليف و یا در صورت عدول بهره بردار
از انجام قرارداد به تشخيص كارفرما ،تضمين مذكور بدون احتياج به اقدامات قضائي و اداري به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و
بهره بردار حق هيچگونه اعتراض در این خصوص را نداشته و هرگونه ادعایي در این خصوص را از خود سلب و ساقط مي نماید.
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ماده هشتم  -جرائم
چنانچه بي نظمي و وقفه اي از سوي بهره بردار در ارائه خدمات موضوع قرارداد ایجاد شود جرائمي بشرح ذیل در نظر گرفته
ميشود:
● در مرحله اول  %20جریمه از مبلغ خدمات نامطلوب ارائه شده.
● در مرحله دوم  %30جریمه از مبلغ خدمات نامطلوب ارائه شده.
● در مرحله سوم  %40جریمه از مبلغ خدمات نامطلوب ارائه شده.
● در مرحله چهارم چنانچه اینگونه بينظميها باعث ایراد خسارت به كارفرما گردد ،وي ميتواند نسبت به فسخ قرارداد مطابق
ماده  18اقدام نماید.
ماده نهم -تعهدات بهره بردار
 - 1وسائط نقليه مورد استفاده بهره بردار باید مدل 1393هجري شمسي به باال و از حيث وضعيت ظاهري  ،نظافت داخلي و
خارجي مناسب و شرایط فني سالم و بي عيب و نقص و مجهز به صندليهاي استاندارد شركت سازنده و داراي بخاري و كولر
باشند  .وسائط نقليه مورد استفاده باید در فصل زمستان مجهز به زنجير چرخ و در كليه فصول مجهز به كپسول اطفاء حریق و
سایر وسائل ایمني مورد نياز بنا به تشخيص دستگاه نظارت (كارفرما) باشد .در مورد كليه مأموریتها اعم از درون شهري و برون
شهري كه بایستي بهره بردار ارائه سرویس نماید ،با توجه به لزوم رعایت موارد ایمني و راحتي سرنشين الزم است حداقل از
خودروهاي سمند و پژو  405و یا با كالس باالتر از آنها استفاده گردد.
 - 2بهره بردار موظف است تعداد كافي وسيلة نقليه مجهز و مطابق شرایط مورد نظر كارفرما براي ارائه خدمات موضوع قرارداد
را در اختيار داشته باشد و همچنين بهره بردار متعهد ميگردد نسبت به اعزام فوري خودرو جایگزین براي سرنشين خودروهایي
كه در حين ارائه خدمات موضوع این قرارداد دچار نقص فني یا حادثه ميشوند ،اقدام نماید.
– 3كليه رانندگان به خدمت گرفته شده توسط بهره بردار ملزم به رعایت نظم و انضباط اداري و شئونات اخالقي ميباشند .بهره
بردار مسئول رفتار و اعمال رانندگان خود و كيفيت انجام كار آنان بوده و موظف است در مورد نزاكت آنها طبق دستور نماینده
كارفرما عمل نماید در صورتيكه طرز رفتار و صالحيت اخالقي هریك از رانندگان مورد قبول كارفرما نباشد موظف است نسبت
به تعویض راننده و گماردن شخص دیگري كه صالحيت آن مورد تأیيد كارفرما باشد اقدام نماید.
 -4راننده باید داراي تجربه و مهارت كامل در رانندگي بوده و داراي گواهينامه معتبر رانندگي كه حداقل  5سال از صدور آن
گذشته باشد ،گواهي عدم سوء پيشينه و سایر مدارك و مجوزات قانوني از مراجع ذیصالح جهت ارائه خدمات مربوطه مخصوصاً
در مأموریتهاي خارج از شهر تهران بوده و هر گونه خسارت مالي و جاني كه در نتيجه اعمال راننده و یا سایر كاركنان بهره
بردار به پرسنل كارفرمایا اشخاص دیگر وارد گردد به عهده بهره بردار است.
تبصره :حداكثر سن رانندگان بهره بردار نمي بایست بيش از  60سال باشد.
 -5كليه هزینه هاي مربوط به سوخت-روغن -تعميرات ـ جریمه تخلفات رانندگي ـ نگهداري و بيمه وسيله نقليه و همچنين
خسارات وارده به وسيله نقليه و اشخاص در اثر تصادف ،دستمزد رانندگان و كاركنان و هر گونه هزینه هاي دیگر بعهده بهره
بردار است و كارفرما در این خصوص هيچگونه تعهدي نخواهد داشت.
 – 6كليه وسائط نقليه موضوع این قرارداد مي بایست داراي بيمه شخص ثالث و سرنشين بوده و به هر صورت بهره بردار،
مسئول هر گونه غرامت و خسارت وارده به سرنشينان و اشخاص ثالث در اثر تصادف منجر به نقص عضو یا فوت خواهد بود.
كليه وسائط نقليه موضوع این قرارداد مي بایست داراي كارت ،كارت معاینه فني ،بيمهنامه (شخص ثالث  ،دیه  ،سرنشين ) و
سایر مدارك مورد نياز بوده و بهره بردار متعهد به ارائه این مدارك در صورت اعالم دستگاه نظارت (كارفرما) ميباشد  .بدیهي
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است رعایت اصول ایمني و فني و استانداردهاي ترابري به عهده بهره بردار بوده و مسئوليت هر نوع حادثه یا سانحه كه ناشي از
عدم احتياط نقص فني خودروها و مشابه آن باشد به عهده بهره بردار است.
 -7استعمال دخانيات در خودروهاي بهره بردار اكيداً ممنوع مي باشد و در صورت ارتكاب این عمل ،طبق ماده هشت این
قرارداد اقدام خواهد شد.
 – 8بهره بردار موظف است نماینده تام االختيار خود را كه كامالً مسلط به انجام امور محوله و آشنا به رایانه باشد و صالحيت
آن نيز به تأیيد دستگاه نظارت (كارفرما) رسيده باشد ،جهت پاسخگویي و ایجاد هماهنگيهاي الزم در جهت انجام خدمات
موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي نماید.
 -9بهره بردار متعهد است كليه حقوق و مزایا و مطالبات كاركنان و افرادي را كه در جهت ارائه خدمات موضوع این قرارداد به
خدمت گرفته است را پرداخت نماید .در هر صورت كارفرما هيچ مسئوليتي در این خصوص ندارد و چنانچه از عدم اجراي
تعهدات خود در این بند ،اخالل و بي نظمي براي خدمات مورد نياز كارفرما ایجاد شود ،وي مي تواند طبق مفاد این قرارداد،
نسبت به اخذ جریمه و یا ضبط تضامين و یا فسخ قرارداد ،عندالزوم اقدام نماید.
 -10تعرفههاي خدمات موضوع این قرارداد به شرح پيوست شماره یك این قرارداد ميباشد كه بهره بردار ملزم به الصاق جداول
تعرفه هاي مذكور در محل استقرار خود و همچنين قبض هاي طراحي شده براي ارائه به مسافرین بوده و هرگونه تغيير در
تعرفهها ،بدون اخذ تائيد كتبي كارفرما ممنوع مي باشد.
 -11هزینههاي مصرفي محلي كه در اختيار بهره بردار ميباشد نظير آب  ،برق  ،گاز  ،تلفن  ،به عهده وي ميباشد.
 -12بهره بردار متعهد به رعایت مقررات جاري كارفرما و حفظ نكات ایمني ميباشد.
 -13ارائه سرویس به درخواستهاي شخصي كاركنان كارفرما از پژوهشگاه به سایر مناطق ميبایست مطابق تعرفه قرارداد صورت
پذیرد و هزینه مربوطه توسط كاركنان كارفرما پرداخت ميشود .
 -14بهره بردار متعهد است نسبت به تأمين خودرو مورد نياز جهت اجراي قرارداد اقدام نماید بطوریكه هيچگاه درخواستهاي
كاركنان با تأخير انجام نشود.
 -15بهره بردار متعهد است خدمات مورد نياز كارفرما را به طور تمام وقت به صورت شبانهروزي و در تمام ایام هفته ارائه نماید.
 -16بهره بردار متعهد است به تمام نقاط شهر اعم از د اخل محدوده طرح ترافيك و خارج آن ارائه سرویس نماید و از این بابت
هيچگونه عذري اعم از فقدان خودرو داراي مجوز طرح ترافيك یا زوج و فرد یا فقدان سوخت قابل قبول نخواهد بود .
 -17ارائه كليه سرویسهاي مورد نياز كارفرمااز طریق سيستم اتوماسيون اداري اعالم ميگردد .
 -18بهره بردار متعهد است بر اساس مجوزهاي مربوطه نسبت به اعزام خودرو به خارج از محل پژوهشگاه اقدام نماید .در
صورتي كه پس از اعزام خودرو درخواست كننده در محل مشخص شده حاضر نباشد ،راننده متعهد است  15دقيقه توقف نموده
و سپس به محل پژوهشگاه برگردد در این صورت فقط هزینه رفت محاسبه خواهد شد .
 -19در صورت پياده شدن مسافران یك مسير در نقاط مختلف همان مسير  ،تنها كرایه آخرین مقصد محاسبه ميگردد .
 -20در مواردي كه از یك خودرو براي چند مسير استفاده مي شود مقصد مسير اول طبق تعرفه و بعد از آن به صورت ساعت
در اختيار محاسبه و پرداخت ميشود .
 -21بهره بردار موظف است نسبت به جابجایي تجهيزات و لوازمي كه مطابق استاندارد خودروهاي سواري و بنا به تشخيص
دستگاه نظارت (كارفرما ) قابل حمل باشد  ،اقدام نماید  .همچنين بهره بردار موظف است در موارد خاص تعدادي خودروي
مجهز به باربند جهت حمل بارهایي كه حجم آنها بيش از فضاي صندوق عقب خودرو است تأمين نماید .
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 -22رانندگان بهره بردار مي بایست در صورت درخواست واحد متقاضي نسبت به انجام خدمات بدون سرنشين از جمله ارسال
مكاتبات و  ...اقدام نمایند .در این صورت هزینه رفت طبق تعرفه و هزینه برگشت معادل پنجاه درصد هزینه رفت  ،قابل
محاسبه و پرداخت ميباشد.
 -23در مأموریتهاي شهرستان مبناي محاسبه حقالزحمه بهره بردار ،صرفاً كيلومتر مسافت طي شده از مبدأ تا مقصد به عالوه
موارد مذكور در بند  ،31قابل محاسبه و پرداخت ميگردد.
 -24در مأموریت هاي برون شهري (شهرستان) كه منجر به توقف گردد ،موارد ذیل قابل ذكر است:
الف  :در مأموریتهاي شهرستان ساعت شروع در اختيار از  8صبح و حداكثر تا ساعت  20قابل محاسبه و پرداخت ميباشد .
ب  :به ازاء هرشب توقف حقالزحمه توقف شبانه قابل پرداخت ميباشد (طبق ردیف  5جدول سایر خدمات)
ج  :از زمان رسيدن به مقصد تا زمان شروع برگشت ،حقالزحمه ساعت در اختيار (حداكثر تا ساعت  )20قابل محاسبه و
پرداخت ميباشد.
 -25هيچگونه وجهي از بابت هزینه كنسلي و هزینههاي جانبي (از قبيل پاركبان ،عوارض بزرگراه بين شهرها و …) ،قابل
پرداخت نميباشد.
 -26در مأموریت هاي داخل شهري ،چنانچه مدت توقف در مقصد كمتر از  15دقيقه باشد:
هزینه رفت :طبق تعرفه مندرج در جدول پيوست یك قرارداد قابل محاسبه و پرداخت ميباشد.
هزینه توقف :غير قابل پرداخت ميباشد.
هزینه مراجعت :معادل  %50هزینه رفت ميباشد.
 -27در مأموریت هاي داخل شهري ،چنانچه مدت توقف در مقصد بيش از  15دقيقه باشد:
 -1هزینه رفت :طبق تعرفه مندرج در جدول پيوست یك قرارداد قابل محاسبه و پرداخت ميباشد.
 -2هزینه توقف و مراجعت :كالً طبق تعرفه ساعت در اختيار مندرج در پيوست یك قرارداد قابل محاسبه و پرداخت ميباشد و
هيچگونه هزینه مراجعتي محاسبه نخواهد شد.
 -28چنانچه در مأموریتهاي برون شهري بنا به درخواست واحد متقاضي ،مبداء یا محل مراجعت حسب مورد غير از درب
پژوهشگاه باشد (بعنوان مثال منزل یا  )...بهره بردار مكلف به ارائه خدمت از محل مورد تقاضا خواهد بود.
 -29الزم به ذكر است در ماموریتهاي برون شهري  ،در صورت خروج از شهرستان محل مأموریــت تا مقصد نهائي ( بعنوان
مثال نيروگاهها  ،پستهاي برق و  )...احتساب كيلومتر مازاد پس از امضاء سرنشـــين و مدیر واحد متقاضي منوط به تأیيد
دستگاه نظارت (كارفرما) بوده و سپس قابل محاســـبه و پرداخت ميباشد .
 -30كارفرما هيچگونه تعهدي در خصوص هزینه هاي راننده از قبيل تهيه غذا ،محل اقامت و  ...چه در مأموریت هاي درون
شهري و چه در مأموریت هاي برون شهري ،در طول مدت مأموریت نخواهد داشت.
 -31در ماموریتهاي درونشهري حداكثر مدت توقف خودرو در محل ماموریت ،سي دقيقه بوده و توقف طوالنيتر صرفاً در
موارد خاص و بنا به ضرورت با تشخيص و تأیيد مقامهاي مجاز امكانپذیر خواهد بود.
 -32در مأموریتهاي درون شهري كه به صورت رفت و برگشت انجام ميپذیرد  ،مدت زمان طي مسير تا رسيدن به مقصد طبق
جدول الف پيوست قرارداد از كل زمان طي شده كسر و الباقي زمان تا پایان مأموریت بعنوان مدت توقف ،قابل محاسبه و
پرداخت ميباشد.
تبصره  :در صورت مشاهده تخلفات مذكور در بندهاي فوق الذكر با نظر دستگاه نظارت مطابق ماده هشت قرارداد اقدام خواهد
گردید.
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 -33بهره بردار موظف است صورت وضعيت هاي خود را وفق فرمت فاكتور رسمي محاسبه ،درج و تسليم نماید.
 -34تغييرات قيمت حامل هاي انرژي ،هيچگونه تاثيري در مبالغ و تعرفه هاي این قرارداد نخواهد داشت.
 -35ارائه خدمات موضوع قرارداد ،مي بایست به صورت شبانه روزي و در محدوده ،شهرستان ،استان و سایر نقاط كشور بوسيله
تعداد خودروي سواري مورد نياز با رعایت اصول رفاهي و ایمني كامل در خودروهاي مورد استفاده ،انجام پذیرد.
 -36بهره بردار موظف به خدمت رساني با قيمت هاي مندرج در جدول قيمت مسيرها مي باشد.
تبصره  :در صورت مشاهده تخلفات مذكور در بندهاي فوق الذكر براي بار اول به بهره بردار كتباً اخطار داده مي شود در صورت
تكرار تخلفات ،كارفرما ميتواند با نظر دستگاه نظارت ،مطابق مواد شش ،هفت و هشت این قرارداد اقدام نماید.
ماده دهم  -قوانین کار و بیمه ها ی تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و مالیاتها و حاملهای انرژی :
بهره بردار تائيد مي كند كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به بيمه هاي تامين اجتماعي ،حفاظت فني و همچنين قوانين
مربوط به ماليات و عوارض كامالً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها مي باشد .در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و
مقررات فوق الذكر متوجه كارفرما نخواهد بود و بهره بردار مي بایست كليه تعهدات مربوطه را انجام دهد.
ماده یازدهم ـ حوادث قهریه ( فورس ماژور )
در موارد بروزحوادث قهریه كه مانع ایفاي تعهدات بهره بردار گردد ،بهره بردار از مسئوليت مبراست مشروط بر اینكه اینگونه
حوادث اوالً :غير قابل پيش بيني بوده ،ثانياً :جلوگيري یا رفع آن از عهده بهره بردار خارج بوده ثالثا ً :فعل یا ترك فعل بهره
بردار در بروز آن موثر نبوده باشد .بهره بردار مكلف است در اسرع وقت كارفرما را از بروز اینگونه حوادث مطلع نماید.
ماده دوازدهم -عدم واگذاری قرارداد
بهره بردار بدون موافقت و اجازه كتبي كارفرما حق واگذاري یا انتقال تمام یا قسمتي از تعهدات موضوع این قرارداد رابه شخص
حقيقي یا حقوقي دیگر ندارد در صورت تخلف بهره بردار ،كارفرما مي تواند عالوه بر ضبط ضمانت نامه موضوع ماده ششم
قرارداد ،قرارداد را فسخ نماید.
ماده سیزدهم -دستگاه نظارت
نظارت بر انجام كليه تعهداتي كه طبق این قرارداد ،بهره بردار باید انجام دهد بر عهده مدیریت امور زیربنایي و زیر ساخت
پژوهشگاه نيرو كه در این قرارداد دستگاه نظارت ناميده مي شود ،مي باشد .بهره بردار موظف است خدمات موضوع قرارداد را بر
طبق دستورات و تعليماتي كه دستگاه نظارت در حدود مقررات مندرج در قرارداد مي دهد ،انجام دهد .كارفرما یك نفر را به
عنوان نماینده تام االختيار خود جهت همكاري و ایجاد هماهنگي هاي الزم و نظارت و كنترل بر نحوه عملكرد موضوع قرارداد
كتباً به بهره بردار معرفي مينماید.
ماده چهاردهم  -حل اختالفات
در صورتيكه اختالفاتي بين كارفرما و بهره بردار بروز كند اعم از اینكه مربوط به اجراي خدمات موضوع قرارداد یا مربوط به
تفسير و تعبير هریك از مواد و اسناد و مدارك پيوست آن باشد چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع
نمایند از طریق مراجعه به مراجع صالحه قانوني حل و فصل خواهد شدبهره بردار ملزم است كه تا حل اختالف  ،تعهداتي را كه
به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید و درغيراینصورت كارفرما به تشخيص خود طبق قرارداد نسبت به بهره بردار عمل
خواهد نمود.
ماده پانزدهم -ایمنی
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بهره بردار تعهد مي نماید كه خود و كاركنانش مقررات ایمني ،انتظامي معمول كارفرما را در ارتباط با خدمات موضوع قرارداد
بطور كامل رعایت نماید و چنانچه حين انجام عمليات موضوع قرارداد بهر علت خسارت و آسيبي به اموال و تاسيسات و
كاركنان كارفرما و بطور كلي بهر شخص ثالثي وارد نماید ،مسئول جبران زیانهاي وارده خواهد بود.
ماده شانزدهم -ممنوعیت قانونی
بهره بردار رسماً اعالم مي نماید كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون مصوب  22دي ماه  1337و آئين نامههاي بعدي
نمي باشد.
ماده هفدهم -فسخ قرارداد
در موارد ذیل قرارداد از طرف كارفرما قابل فسخ مي باشد:
الف -عدم انجام تمام یا قسمتي از تعهدات قراردادي مطابق ماده هشت قرارداد
ب -عدم توانایي فني ومالي بهره بردار در انجام خدمات موضوع قرارداد به تشخيص كارفرما
ج -واگذاري قرارداد به غير بدون موافقت كتبي كارفرما
د -شمول ممنوعيت قانوني بهره بردار موضوع ماده  16قرارداد
هـ -انحالل شركت بهره بردار
و -ورشكستگي بهره بردار
هرگاه كارفرما قرارداد را به یكي ازعلل مشروحه فوق فسخ كند مراتب را كتباً باطالع بهره بردار مي رساند و بدون احتياج به
انجام دادن تشریفات قضائي یا اداري مبلغ تضمينات اجرایي موضوع ماده  6قرارداد را بنفع خود ضبط و وصول مينماید.
بهره بردار پس از فسخ قرارداد ظرف  10روزصورتحساب نهائي خود را تسليم كارفرما نموده و كارفرما ظرف مدت  10روز از
تاریخ دریافت صورتحساب مذكور با بهره بردار تسویه حساب مينماید.
ماده هجدهم -نشانی طرفین
بهره بردار نشاني خود را …………………………………………………
و كارفرما نشاني خود را تهران – شهرك قدس – انتهاي غربي بلوار شهيد دادمان -تلفن88079400 :
تعيين نموده و كليه مكاتبات و ابالغهاي قانوني به نشاني هاي مذكور در فوق ارسال خواهد گردید .طرفين قرارداد باید در
صورت تغيير نشاني مراتب را كتباً در مدت ده روز در مقابل اخذ رسيد بطرف دیگر اطالع دهند تا زمانيكه نشاني جدید بطرف
دیگر ابالغ نشود كليه نامه ها و ابالغهاي ارسالي به نشاني هاي تعيين شده ارزش و اعتبار قانوني خواهد داشت.
ماده نوزدهم  -ضمائم قرارداد
ضمائم این قرارداد كه جزو الینفك آنست عبارتند از:
 -1پيوست یك :ليست مسيرها به همراه ریز قيمتها
 -2پيوست دو :فرم ممنوعيت قانوني موضوع ماده شانزده قرارداد
این قرارداد در نوزده ماده و چهار تبصره در سه نسخه تهيه و تنظيم شده است كه پس از امضاء طرفين ،یك نسخه آن براي
بهره بردار ارسال و نسخ دیگر نزد كارفرما باقي خواهد ماند .كليه نسخ این قرارداد حكم واحد را دارد.
بهره بردار

کارفرما
ضمانتنامه شرکت در مزایده
( نمونه یک )
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مایل است در مزایده ٭٭٭٭
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در مقابل ٭٭٭

از ٭

 ،براي مبلغ

تاریــخ 96/05/28 :
شمـاره  :ت/1ع96/
(نوبت دوم)
پیوست  :دارد
شركت نماید ،
ریال تضمين

اطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده
به این ٭٭
و تعهد مينماید جنانچه ٭٭٭
نامبرده مورد قب ول واقع شده و مشاراليه از امضاي پيمان مربوط یا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است،تا

مطالبه نماید  ،به محض دریافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي ٭٭٭
ریال هر مبلغي را كه ٭٭٭
ميزان
بدون این كه احتياجي به اثبات استنكاف یا اقامه دليل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامي از مجاري قانوني یا قضائي داشته باشد  ،بيدرنگ در وجه یا
حوالهكرد ٭٭٭

بپردازد.

درخواست كتبي ٭٭٭

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز

براي حداكثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتيكه ٭٭

ضمانتنامه را تمدید كند و یا ٭

را موافق یا تمدید ننماید  ،٭٭

موجب این تمدید را فراهم نسازد و ٭٭

معتبر ميباشد  ،این مدت بنا به
نتواند یا نخواهد مدت این
متعهد است بدون اینكه

احتياجي به مطالبه مجدد باشد  ،مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله كرد ٭٭٭
پرداخت كند .چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي ٭٭٭
درجه اعتبار ساقط است  ،اعم از اینكه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

مطالبه نشود ،ضمانتنامه در سررسيد  ،خود به خود باطل و از

٭عنوان بهره بردار

٭٭عنوان بانك یا مؤسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز

٭٭٭عنوان دستگاه اجرایي یا كارفرما
٭٭٭٭ موضوع قرارداد مورد نظر

ضمانتنامه حسن انجام کار
( نمونه چهار )

17

اسناد تجدید مزایده واگذاری ارائه خدمات
تاکسی سرویس پژوهشگاه نیرو در سال 96-97
کد فراخوان1.497.470 :
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به نشاني :
ریال از طرف ٭٭٭

مبلغ
٭
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اطالع داده است كه مقرر است

به عنوان استرداد حسن انجام كار قرارداد ٭٭٭٭

پرداخت شود  ،از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب ٭
متعهد است در صورتي كه ٭٭٭

این ٭٭
اطالع دهد كه ٭
هر مبلغي را كه ٭٭٭

به
نزد این ٭٭

كتباً و قبل از انقضاي سررسيد این ضمانتنامه به این ٭٭

از اجراي تعهدات ناشي از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است  ،تا ميزان
مطالبه كند  ،به محض دریافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي ٭٭٭

ریال ،
بدون اینكه احتياجي به صدور

اظهارنامه و یا اقدامي از مجاري قانوني و قضایي داشته باشد  ،بيدرنگ در وجه یا حواله كرد ٭٭٭
بپردازد  ،مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز

است و بنا به درخواست كتبي ٭٭٭

روز تعيين شده  ،براي مدتي كه درخواست شود قابل تمدید ميباشد و در صورتي كه ٭٭
نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضاي آن تمدید كند و یا ٭
را حاضر به تمدید نماید ٭٭
پرداخت كند .

واصله تا قبل از پایان وقت اداري

موج ب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ٭٭

متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد  ،مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله كرد ٭٭٭

٭ عنوان بهره بردار

٭٭ عنوان بانك یا مؤسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز

٭٭٭عنوان دستگاه اجرایي یا كارفرما
٭٭٭٭ موضوع قرارداد مورد نظر

تعهد عدم شمول به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب  22دیماه 1337
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پيشنهاددهنده رسماً اعالم ميكند كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون مصوب  22دیماه  1337نميباشد.
در صورتي كه پژوهشگاه نیرو خالف آن را احراز كند ،عالوه بر اینكه قرارداد را منتفي و یا ملغي خواهد
نمود  ،حق خواهد داشت سپرده و تضمين پيشنهاددهنده را ضبط نماید و خساراتي كه از الغاء یا تأخير در
اجراي موضوع قرارداد متوجه او شود  ،به تشخيص خود تعيين و از اموال پيشنهاددهنده استيفاء كند.
همچنين پيشنهاددهنده تعهد مينماید كه تا پایان اجراي قرارداد و واریز نهایي آن به هيچوجه و طریقي
اشخاص مذكور در قانون اشاره شده را در قرارداد سهيم و ذینفع نسازد ،در غير اینصورت پژوهشگاه نیرو
حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده و تضمينات پيشنهاددهنده را ضبط نماید.پيشنهاددهنده متعهد
است هرگاه در جریان انعقاد و یا اجراي قرارداد یكي از اقرباي خود و یا مدیران شركت و یا هر یك از شركائي
كه داراي بيشاز پنج درصد سهام یا منافع باشد و یا اقرباي چند نفر از شركائي كه جمع سهام یا منافع یا
سرمایه آنها بيش از بيست درصد باشد كه در تبصره یك ماده اول قانون ذكر شده است  ،به مقام وزارت یا
معاونت و یا مدیریت در وزارت نيرو و یا نظير این مقامات در تشكيالت پژوهشگاه نیرو برسد و فوراً موضوع
را به پژوهشگاه نیرو اطالع ندهد ،پژوهشگاه نیرو عالوه بر حق فسخ اختيار خواهد داشت سپرده و
تضمينات پيشنهاددهنده را ضبط و خسارات ناشي از فسخ و تأخير در اجراي قرارداد را رأساً تشخيص و از
اموال پيشنهاددهنده استيفاء نماید.
این تعهدنا مه از اركان معامله به شمار رفته و نقض آن موجب بطالن معامله بوده و چون پيشنهاددهنده با
علم به مقررات قانون مذكور اقدام به امضاء این تعهدنامه نموده است  ،ابطال معامله نيز در نتيجه عمل او
تلقي شده و مسئول پرداخت خسارات وارده به پژوهشگاه نیرو خواهد بود.

محل مهر و امضاء پیشنهاددهنده:
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