»فرم شرايط شركت در مناقصه عمومي«
سرويسهاي اياب و ذهاب كاركنان شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران جهت سال ١٤٠٠

شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد انجام سرويسهاي اياب و ذهــاب كاركنــان خــود را واقــع در آدرس:
تهران -خيابان پاسداران -تقاطع شهيد لواساني -شماره  -٥٢٣ساختمان برج آسمان به پيمانكار واجد شــرايط بــه شــرح
توضيحات ذيل واگذار نمايد:
 .١مدل خودروها مي بايست از سال ساخت  ١٣٩٠به بالا و داراي حداقل  ١٨صندلي جهت ميني بوسهاي
هيوندا و  ٢١صندلي جهت ميدل باسها )نوع خودروها به انتخاب كارفرما( بوده و الزاماً داراي بيمه شخص
ثالث و مجوز ورود به طرح ترافيك نيز باشند.
 .٢ساعات انجام سرويسها جهت پياده نمودن صبح ،رأس ساعت  ٨:٠٠مقابل شركت كشتيراني ج.ا.ا و جهت
سوار نمودن در ساعت  ١٦:٣٠و همچنين ساعت  ١٨:٠٠از مقابل شركت واقع در آدرس ياد شده به
مسيرهاي مذكور در پيوست شماره يك ،دو و سه مي باشد.
تبصره  :١سرويسهاي ساعت  ١٨:٠٠در حال حاضر برقرار نبوده و در صورت راه اندازي مجدد ،مراتب كتباً اطلاع
رساني خواهد شد.
تبصره  :٢مسيرهاي خارج از شهر شامل :كرج ،مارليك ،اسلامشهر و بومهن مي باشد.
تبصره  :٣پيش نويس قرارداد مطابق پيوست شماره چهار بايد پس از امضاي مجاز پيشنهاد دهنده جزء مدارك لازم
در پاكت )ج( ارايه شود .امكان تغيير در برخي از مفاد پيشنويس قرارداد از سوي دفاتر حقوقي و مالي كارفرما وجود
دارد.
 .٣انجام سرويسها در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته به شرح ساعات و آدرسهاي اعلام شده خواهد بود و
حق تغيير آنها براي كارفرما محفوظ مي باشد.
 .٤كليه قيمتهاي اعلام شده جهت هر نيمراه سرويس تا پايان مدت قرارداد به صورت ثابت و غيرقابل افزايش
ميباشد.
تبصره  :٤در صورت اضافه شدن آدرس جديد ،قيمت هرنيمراه با توجه به پيشنهاد پيمانكار و تأييد كارفرما قابل
پرداخت خواهد بود.
 .٥پيشنهاد دهنده مكلف است ليست پرداختي حقوق و ليست واريز حق بيمه ماه قبل تأييد شده توسط بانك
و سازمان تأمين اجتماعي را به همراه صورت وضعيت ماهيانه به كارفرما ارائه نمايد.
 .٦معادل  %١٠مبلغ سالانه قرارداد بصورت سفته بعنوان سپرده حسن اجراي مفاد قرارداد نزد كارفرما خواهد
بود و از مبلغ پرداختي صورتحساب هر ماه نيز  %٥بعنوان حسن انجام كار كسر ميگردد كه در صورت
رضايت از عملكرد پيمانكار در پايان قرارداد قابل استرداد خواهد بود.
 .٧شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 .٨كليه هزينه ها شامل :آگهي ،كسور قانوني اعم از بيمه ،ماليات ،عوارض و غيره كه به موضوع مناقصه تعلق
گيرد به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 .٩به پيشنهادهاي فاقد مهر و امضاء مجاز ،مخدوش و يا اينكه پس از اتمام زمان مقرر دريافت شود ترتيب اثر
داده نخواهد شد.
 .١٠حداكثر مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت با شرايط قيد شده در فرم حاضر از تاريﺦ فراخوان به مدت ١٠
روز كاري مي باشد.
 .١١سپرده نفرات اول و دوم مناقصه در صورت امتناع از اجراي پيشنهاد مسترد نخواهد شد.

 .١٢تاريﺦ بازگشايي پاكات ساعت  ١٠:٠٠صبح روز ١٤٠٠/٠٣/٢٩خواهد بود.
 .١٣تمام صفحات اسناد مناقصه شامل :فرم شرايط مناقصه و پيوست هاي يك ،دو ،سه و چهار بايد داراي مهر و
امضاي مجاز پيشنهاد دهنده باشد.
 .١٤پيشنهاد ارايه شده بايد در سه پاكت در بسته ،مهر و موم شده به شرح زير تحويل دبيرخانه محرمانه دفتر
حراست مركزي كشتيراني گردد.

پاكت الف :تﻀميﻦ شركت در مناقصه شامل

ضمانتنامه نامه بانكي بي قيد و شرط ،غير قابل فسﺦ و عندالمطالبه از بانكهاي مورد تائيد كارفرما يا اصل رسيد واريز سپرده
جهت شركت در مناقصه به مبلغ ) ٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠هشتصد ميليون( ريال به حساب شماره  ٢٢١١٨٨٨٨٨و شماره شبا
 IR ٣٣٠١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٢١١٨٨٨٨٨بانك تجارت شعبه برج آسمان به نام كشتيراني ج.ا.ا
تبصره  :٥عودت سپرده شركت در مناقصه نفرات اول و دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه و ساير پيشنهاد دهندگان پس از
اعلام نتايج بازگشائي پاكات و انجام مراحل اداري مي باشد.
تبصره  :٦عودت سپرده شركت در مناقصه با در خواست كتبي پيشنهاد دهنده و اعلام شماره حساب و شبا شركت كننده امكان
پذير مي باشد.
پاكت ب :سوابق كاري و ثبتي شركت شامل

 -١ارايه سابقه كاري مرتبط با موضوع مناقصه با ذكر آدرس كامل و مشخصات پروژه ها و تلفن كارفرما.
-٢آگهي روزنامه رسمي آخرين تغييرات دارندگان امضاي مجاز در زمان بازگشايي.
 -٣معرفي دارندگان امضاي مجاز و شكل امضاي آنها.
نام و نام خانوادگي عضو هيأت مديره

نام و نام خانوادگي مديرعامل

امضاء

امضاء

 -٤گواهي صلاحيت يا مدارك حرفه اي مربوطه.
 -٥تصوير اساسنامه.
 -٦تصوير شناسنامه و كارت ملي دارندگان امضاي مجاز.
 -٧تصوير گواهينامه ثبت نام مؤديان.
پاكت ج :پيشنهاد قيمت شامل

ارايه پيشنهاد قيمت مطابق شرايط مذكور به صورت ماهيانه و ساليانه با درنظر گرفتن كسورات قانوني.
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