برگ شرايط اختصاصی
مناقصه عمومی
انتخاب پیمانکار تأمین سرويس اياب و ذهاب کارکنان در سال 1401

صفحه  1از 4

مقدمه:
شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم (سهامیخاص) به شماره ثبت 2679و شناسه ملی 10101057832به عنوان مناقصه گزار
که از این پس بصوووورت اختصوووارکارفرما نامیده خواهد شووودر در ندر دارد بی نیین نامه معامالت خود و مجوزهای داخلی مأخوذه و
شوورای اختصوواصووی ذیل الذکر تامین سرررس ا ا او س اباو کارکناخ د د در دندراساب دراس سررا  1401را از ریی
مناقصه عمومیر به مناقصهگران واجد شرای که از این پس بصورت اختصار پیمانکار نامیده میشودر واگذار نماید:
 -1شرا ط ادتصاصی مناقصه:
-1-1

انجام سرویس ها به صورت روزانه شامل ایام تعطیل و نیمه تعطیل بی برنامه تندیمی کارفرما بی جداول زیر خواهد بود.
همچنین ضمن اینکه مسیرهای تعیین شده ممکن است در ول مدت قرارداد با تغییراتی همراه باشد.

شماره
سرويس

نوع خودرو
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5
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6
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برگشت نوع سرويس
8:30
18:30
8:30
18:30
8:30
18:30
ندارد
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ندارد
16:30
18:30
ندارد
16:30
ندارد
16:30
ندارد
18:30
8:30
18:30
18:30
16:30
17:30
17:00

دو مسیره
دو مسیره
دو مسیره
دو مسیره
دو مسیره
دو مسیره
نیمراه
نیمراه
نیمراه
نیمراه
نیمراه
نیمراه
نیمراه
نیمراه
نیمراه
نیمراه
نیمراه
دو مسیره
نیمراه
در اختیار
در اختیار
در اختیار
در اختیار

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز مناقصه گر:
تاريخ:
مهر مناقصه گر:

آدرس کارفرما

مسیر کارکنان
پارک جنگلی  -میدان  9دی -مرکز شهر -میدان شهدا -رجایی
و بالعکس
پگاه  -اوقاف  -چهار راه خانه نان  -مرکز شهر – رجایی و بالعکس

اسکله شهید رجایی

سجادیه  -بلوار امام حسین  -کمربندی  -پیامبر اعظم و بالعکس
بلوار امام حسین -آزادگان – مرکز شهر به رجایی
رجایی به کمربندی –  4راه خانه نان – امام حسین
الهیه جنوبی  -بلوار امام حسین – کمربندی – رجایی
مرکز شهر تا نخل ناخدا
رجایی – کمربندی – بلوار امام حسین
خیابان صمدو  -بلوار چمران -خواجه عطاء بلوار سید جمال الدین
اسدآبادی-سه راه جهانبار – باغستان
شهرک نبوت-بلوار امام حسین (ع) -کوی نیایش-کوی شفا-
خیابان کمربندی -باغستان

شعبه
پل خواجو -مسکن مهر-سه راه برق-شهرک پیامبر اعظم600-
خونسرخ،کیلومتر 8
دستگاه-چهار راه سورو – باغستان
جاده اسکله ،جنب
پگاه  -الهیه شمالی-بهشت بندر-بلوار امام خمینی(ره)  -خیابان
توانیر
کمربندی-امیرآباد –باغستان و بالعکس
سه دستگاه خودروی سواری در اختیار با راننده
اسکله شهید رجایی

یک دستگاه خودروی سواری در اختیار با راننده
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پیمانکار یك نفر را به عنوان نماینده تاماالختیارخود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگیهای الزم در انجام خدمات موضوع
قرارداد بصورت کتبی به کارفرما معرفی مینماید.

-3-1

پیمانکار می بایست از امکانات الزم و متناسب از جمله مینی بوس مکسوسر هیوندایر ایسوزو با حداکثر  5سال (از زمان
ساخت) و خودروهای سواری پژو 405ر پارس یا سمند مدل  1396به باال و مورد تایید کارفرما برخوردار باشد.

-4-1

ال سالم
شکل ظاهری کلیه خودروها بصورت تصادفی و یا بتونه شده و غیر معمول نباشد .ظاهر خودروها و شیشههای نن کام ً
و همیشه تمیز باشد .صندلی خودروها کامالً سالم و روکش صندلی ها همیشه تمیز و مرتب بوده و داخل خودروها بطور مرتب
ندافت شود.

-5-1

خودروها باید دارای سیستم سرمایشی(کولر) سالم و قابل استفاده بوده و رعایت پروتکل های بهداشتی در ندر گرفته شود.

-6-1

پیمانکار متعهد و موظف به تحت پوشش قراردادن کامل وسیله نقلیه اعم از شخص ثالث و سرنشینان بی ظرفیت مندرج در
کارت وسیله نقلیه نزد یکی از شرکتهای بیمهگر معتبر بوده و ارائه کارت بیمه برای رانندگان سواری و ایاب و ذهاب در زمان
انعقاد قرارداد و همچنین پس از تمدید اعتبار الزامیاست.
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پیمانکار متعهد به استفاده از رانندگان دارای صالحیت کاریر متعهد و متأهل (دارای حداقل  24سال سن) می باشد .رانندگان
موظف به رعایت شئون اسالمی بوده و می بایست همواره با ادب و احترام برخورد نماید .بروز هرگونه مشکل از ریی
نمایندگان پیمانکار و کارفرما بررسی و مرتفع خواهد شد.
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استعمال دخانیات برای کلیه رانندگان در مدت ارائه خدمت ایاب و ذهاب به کارکنان کارفرما ممنوع می باشد.
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پیمانکار متعهد می گردد برای نیروی انسانی مرتب با این مناقصه کارت سالمت و بهداشت ارائه نماید.

 -10-1پیمانکار متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین دستمزد و
حقوق کارگران خود رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای نراء مربوط به هیأتهای حل اختالفات کارگری
و سایر تعهدات قانون کار مربوط به کارگران خود را به عهده بگیرد  .ضمن ًا پرداخت دستمزد و کارمزدر حیالسعیر خسارات اخراجر
سنواتر بیمهر عائلهمندیر ایاب و ذهابر بن کارگریر پاداش و اضافه کار کارکنان پیمانکار بر عهده پیمانکار است.
 -11-1تعهدات پیمانکار زمانی به وور کامل انجوام شده تلقی می گردد که نسبت به ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام
و با کارفرما تسویه حساب قطعی نموده باشد.
 -12-1پیمانکا ر موظف است در صورت بروز هرگونه اشکال فنی برای وسیله نقلیه سریعاً نسبت به تعمیر و رفع عیب اقدام نماید و به
مندور جلوگیری از رکود گردش کارر با هماهنگی قبلی با کارفرما وسیله نقلیه مناسب دیگری را به این مندور اختصاص و
معرفی نماید.
 -13-1پیشنهادها باید از هر حیث حداقل  30روز پس از ارائه فرم پیشنهاد قیمت معتبر باشند.
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 -14-1شرکت در مناقصه و اخذ مدارك شرکت در مناقصه توس مناقصه گر به منزله قبول تمام شرای و اختیارات و تکالیف مندرج
در مناقصه و نیین نامه معامالت و سایر مقررات جاری شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم است.
 -2محل اجرا :
-1-2

محل اجرا بر اساس جدول بند  1-1شرای اختصاصی می باشد.

-2-2

ممکن است مسیرهای تعیین شده در ول مدت قرارداد با تغییراتی همراه باشد که بصورت کتبی به پیمانکار اعالم می گردد.

 -3ضمانتنامه انجام تعهدات س تس ه آخ:
پیمانکار باید ت ضمین معتبر )چك رمز دار یا چك ت ضمین شده یا ضمانت نامه بانکی با قید عبارت "بدون قید و شرط و بدون نیاز به
اثبات قصووور و یا تقصوویر و یا با مراجعه به مراجع قضووایی و اداری" یا وجه نقد که به حسوواب شووماره  221142004نزد بانك تجارت
شعبه برج نسمان کد  2210بنام شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم واریز نموده به میزان  %10کل مبلغ قرارداد) به نفع
کارفرما را که بدون قید و شرط و غیر قابل برگ شت ر عندالمطالبه و بدون نیاز به اقدام ق ضایی یا اداری قابل و صول با شد ر قبل از انعقاد
قراردادتسوولیم کارفرما نماید .تضوومین مذکور باید تا تاریخ تحویل قطعی موضوووع قرارداد و دوره ضوومانت (حسووب مورد) معتبر باشوود.
مادام که پیمانکار در هرمورد از قرارداد رکلیه تعهدات خود را انجام ندهد ر ذینفع حی دارد تضووومین فوق الذکر را وصوووول و دریافت
نماید.
 -4دسارت تأدیر:
هرگاه پیمانکار نتواند خدمات موضوع قرارداد را در موعد یا مسیر تعیین شده درمدت زمان قرارداد انجام دهد کارفرما مجاز است در ازای
هر سرویس تا سه برابر مبلغ تعیین شده از پرداختی به پیمانکار کسر نماید و چنانچه این مدت بیش از یك هفته بطول بیانجامد کارفرما
مختار به فسخ قرارداد خواهد بود و نسبت به اخذ ضرر و زیان از تضامین پیمانکار برداشت و در صورت عدم تکافو از ریی مراجع ذی
صالح اقدام نماید.
 -5شرا ط فسخ قرارداد:
کارفرما می تواند درصورت وقوع هریك از موارد زیر قرارداد را یك جانبه فسخ نموده و نسبت به وصول مطالبات خود و ضب تضامین
انجام تعهدات اقدام نماید:
 -1تأخیر یا عدم انجام تعهدات مندرج در برگ شرای اختصاصی
 -2ورشکستگیر مصادره اموالر انحالل شرکت پیمانکار
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 -3واگذاری قرارداد به صورت کامل یا جزئی بدون ا الع و تأیید کتبی کارفرما به غیر.
 -4نقض تمام و یا قسمتی از مفاد قرارداد توس پیمانکار
 -5وجود واسطه
 -6عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای تحویل کار بی برنامه کارفرما
 -7پیمانکار مشمول ممنوعیت قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب درسال  1337باشد
 -6نح ه در افت اطالاات دیشتر:
پیمانکاران می توانند جهت ک سب ا العات بی شتر در خ صوص مو ضوع مناق صه و نگاهی و ا شراف کامل از شرح کار مو ضوع
مناق صه و شرای اقلیمی محل کارر قبل از اتمام مهلت تحویل ا سناد مناق صه به کارفرما ضمن معرفی نماینده خود با هماهنگی الزم
جهت مذاکره و نشست با جناب نقای یونس هوشمند با شماره  33379453و  )076( 33379454اقدام نماید .عدم معرفی نماینده به
منزله نگاهی و اشووراف کامل به شوورح کار و شوورای اقلیمی محل اجرای کار موضوووع مناقصووه تلقی می گردد و پیمانکار در این
خصوص حی هرگونه ادعایی را از خود سلب می کند.
این شرکت/مؤسسه  ......................................................به نمایندگی صاحبان امضای مجاز نقای/خانم .................................................
با شماره ملی  ...............................و سمت  ......................................نقای/خانم  .....................................با شماره ملی ..........................
با سمت  .......................................به استناد روزنامه رسمی شماره  .............مورخ ......................ر با مطالعه و نگاهی کامل از کیفیت و
خصوصیات و مشخصات موضوع مناقصه ر ا الع کامل حاصل نموده و با شرای و وضعیت موجودر موافقت خود را با شرای مندرج در
اسناد مناقصه اعالم نموده و با امضاء نن تمایل خود را برای شرکت در مناقصه اعالم میدارد و در کمال صحت عقل و اراده و اختیار حی
هرگونه اعتراض را در خصوص تمامی مندرجات اسناد مناقصه حاضرر از خود سلب و ساق مینماید.

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز مناقصه گر:
تاريخ:
مهر مناقصه گر:

