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شرايط عمومی واختصاصی شركت در مناقصه نقليه موتوري سبك(تامين خودرو) سال 1399
بدینوسیله باطالع می رساند شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره  1440مورخ  98/12/27شورای محترم اسالمی
شهر نسبت به برگزاری مناقصه عمومی نقلیه ،موتوری سبک ( تامین خودرو) جهت امور سرویس دهی  ،ماموریت های درون و برون شهری
مورد نیاز اقدام نماید.
متقاضیان بایستی جهت اطالع از شرایط شرکت در مناقصه در قبال واریز مبلغ  1/000/000ریال به حساب جاری  3100003366005بانک ملی
ایران ،شعبه شهرداری ،به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir
مراجعه نمایند .در صورت خرید غیر حضوری (دریافت اسناد از طریق سایت شهرداری) فیش مذکور را در پاکت الف تحویل نمایید.
 -1شرکت کنندگان باید پیشنهادات خود را در پاکتهای الك و مهر شده تسلیم نمایند و هر پیشنهاد کامل بایستی دارای محتویات ذیل باشد:
پاكت الف :حاوی رسید نقدی یا ضمانت نامه بانکی که از پنج درصد مبلغ پیشنهادی کل کمترنباشد و متقاضیان می توانند وجه نقد را به
حساب جاری  3100003594008بنام سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان که مشخصات کامل پیشنهاد دهنده در آن قید
شده باشد واریز نمایند.
تبصره  :1ارایه هر گونه چک اعم از چکهای بانکی ،تضمینی ،ایران چک ،شخصی ،حقوقی ،سفته و غیره به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه
مجاز نمی باشد و در صورت ارایه ،پیشنهاد واصله مردود می گردد.
تبصره  :2مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه باید  2ماه بوده و از زمان بازگشایی پاکات مناقصه باید حداقل  2ماه اعتبار داشته
باشد.
پاكت ب :تکمیل و مهر و امضاء فرم مشخصات شرکت ،اصل و یا تصویر مصدق اساسنامه ،آخرین آگهی تغییرات آن ،تائیدیه صالحیت
ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی ،ارائه تصویر مصدق گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکاری معتبر و رزومه کاری مرتبط با مناقصه،که باید
تمام صفحات و ضمائم مربوطه ممهور به مهر شرکت کننده در مناقصه و امضاء دارندگان حق امضاء مجاز باشند.
تبصره  :1شرکت کننده در مناقصه باید دارای ظرفیت کاری مجاز به شرح مندرج در گواهینامه صالحیت پیمانکاری باشد .در غیر اینصورت
در مناقصه مردود و هر گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص مسموع نخواهد بود.
تبصره  :2شرکت کننده در مناقصه باید حداقل  1سال سابقه انجام کارهای مرتبط با موضوع مناقصه بوده و رزومه کاری خود را به انضمام سایر
مدارك و سوابق مورد نیاز داخل پاکت ب تحویل دبیر خانه نماید.
پاكت ج :محتوی برگ پیشنهاد که مبلغ پیشنهادی به طور خوانا و واضح و با حروف نوشته شده به همراه سایر مدارك مربوطه به انضمام فرم
شرایط شرکت در مناقصه که به امضاء رسیده باشد.
تبصره  :1پیشنهاد رسیده باید از هر حیث برای مدت  2ماه از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادات معتبر باشد و عدم ذکر مدت اعتبار و یا
مدت اعتبار کمتر از مدت فوق الذکر رافع تعهدات برنده مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت اعتبار تعیین شده
در این بند می باشد .مضافاً به اینکه این مدت برای یکبار دیگر توسط مناقصه گذار قابل تمدید خواهد بود.

تبصره  :2متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی پیشنهادات خود را به صورتی که در برگ پیشنهاد قیمت آمده است ،ارائه نماید .بدیهی است
هرگونه شرط و شروطی در قیمت پیشنهادی مجاز نمی باشد و در صورت وجود ،پیشنهاد واصله مردود اعالم می گردد و هر گونه ادعا و
اعتراضی از جانب مناقصه گر در این خصوص مسموع نخواهد بود.
تبصره  :3الزم به ذکر است در صورت عدم ارائه هر یک از مدارك فوق الذکر از بازگشایی دیگر پاکات خودداری و متقاضی شرکت در
مناقصه مردود اعالم می گردد.
تبصره  :4سه پاکت فوق الذکر که درب تمامی آنها چسبانده و به مهر و امضاء شرکت کننده در مناقصه ممهور گردیده است ،باید درون یک
فقره پاکت مناسب تحویل داده شوند و الزم بذکر است درب پاکت فوق بایستی حتماً الك و مهر و پشت آن ،مشخصات کامل ،آدرس
قانونی و شماره تلفن شرکت کننده در مناقصه و همچنین عنوان مناقصه قید گردد.
 -2شرکت کنندگان در مناقصه بایستی پیشنهادات خود را حد اکثر تا پایان وقت اداری مورخ  99/09/23به دبیرخانه شهرداری رفسنجان تسلیم
و رسید دریافت نمایند.
 -3پیشنهادات رسیده راس ساعت  10صبح مورخ  99/09/24درمحل دفترشهردار توسط هیئت عالی معامالت شهرداری بازگشایی و تصمیم
گیری خواهد شد.
تبصره  :1در صورت تسلیم پاکات پیشنهادی و انصراف از شرکت در مناقصه ،مناقصه گر باید مراتب انصراف خود را کتباً تا پایان وقت اداری
مورخ  99/09/23به مناقصه گذار اعالم نماید در غیر اینصورت پاکات پیشنهادی در جلسه هیأت عالی معامالت بازگشایی و تصمیم گیری
خواهند شد و هرگونه ادعایی در این خصوص مسموع نخواهد بود.
تبصره  :2چنانچه به هر علت جلسه بازگشایی پاکات در موعد مقرر تشکیل نشود و یا بنا به تصمیم شهرداری به زمان دیگری موکول گردد،
متقاضی حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.
 -4شهرداری ،آدرس و شماره تلفنی که متقاضی شرکت در مناقصه در برگ پیشنهاد قیمت ذکر می کند جهت ابالغ و غیره مالك عمل قرار
می دهد و چنانچه تغییری در آدرس و یا شماره تلفن متقاضی ایجاد شود ،باید مراتب را کتب ًا به شهرداری اعالم نماید ،در غیر این صورت
شهرداری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نداشته و جبران خسارتهای وارده به شهرداری بعهده متقاضی شرکت در مناقصه می باشد.
 -5به پیشنهادات مبهم ،مخدوش ،مشروط ،فاقد سپرده ،سپرده کمتر از 5درصد مبلغ پیشنهادی کل و یا آنکه بعد از مهلت مقرر رسیده باشد
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -7شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط مصرح در فرم شرکت در مناقصه می باشد.
 -8شرکت کننده با اطالع و وقوف کامل از مفاد اصل  141قانون اساسی و الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و
کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب  1337/10/22اقرار و اعالم میدارد که مشمول قانون مذکور و محرومیت های اجتماعی،
منع اشتغال به کار یا حرفه خاص و ممنوعیت انعقاد قرارداد از جانب مقامات صالح نمی باشد و در صورتیکه خالف این امر محرز شود،
قرارداد منعقد نخواهد شد و مسئولیت عواقب ناشی از آن بعهده وی خواهد بود و سپرده شرکت در مناقصه وی به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد و هر گونه ادعایی و اعتراضی در این خصوص مسموع نخواهد بود.

 -9سپرده نفرات اول تا سوم شرکت کنندگان در مناقصه تا انعقاد قرارداد با برنده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مناقصه از
تاریخ ابالغ حداکثر تا  7روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و در صورت لزوم قرارداد با نفر بعدی منعقد
خواهد گردید و چنانچه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت  7روز پس از ابالغ حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری
ضبط و طبق ضوابط اقدام خواهد شد.
 -10پس از تعیین برنده مناقصه و ابالغ به ایشان ،برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ مذکور ،معادل  10درصد
کل مبلغ پیشنهادی را بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات ،بصورت نقدی و یا ضمانت نامه بانکی معتبر تسلیم شهرداری نماید .بدیهی است در
صورت عدم ارائه تضمین حسن انجام تعهدات در موعد مقرر ،امضاء نکردن قرارداد و یا نپذیرفتن هر یک از مفاد قرارداد و یا اسناد مناقصه،
تضمین شرکت در مناقصه برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید و هر گونه ادعا و اعتراضی از جانب برنده مناقصه در این خصوص
مسموع نخواهد بود .بدیهی است در صورت انصراف برنده اول در خصوص برندگان بعدی (در صورت وجود) نیز دقیقاً موارد فوق لحاظ می
گردد.
 -11پرداخت کسورات قانونی اعم از بیمه ،مالیات ،عوارض و غیره بعهده پیمانکار می باشد.
 -12برنده مناقصه مکلف است هنگام انعقاد قرارداد ،معادل ده درصد مبلغ قرارداد را بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات بصورت نقدی یا
ضمانتنامه بانکی تسلیم نماید.
-13پیمانکار مکلف است حقوق و مزایای رانندگان را بر اساس قرارداد فی مابین مرتباً در پایان هر ماه پرداخت نماید و پیمانکار می بایست
افزایش های قانونی را برآورد نموده و در تهیه قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.
تبصره  :1عدم دریافت مطالبات از کارفرما دلیلی برای تاخیر در پرداخت حقوق رانندگان نخواهد بود و پیمانکار بدون توجه به دریافت
مطالبات از کارفرما ،باید توان مالی پرداخت حداقل  3ماه حقوق و مزایای کارگران و کلیه هزینه ها را جهت انجام موضوع قرارداد را داشته
باشد.
تبصره  :2کلیه پرداخت ها باید پس از تائید کارکرد مدیران عامل سازمانهای حمل و نقل و عمران و مسئول واحد موتوری شهرداری خواهد
بود.
 -14پیمانکارانی که بعلت قصور یا تقصیر در انجام وظایف محوله در سالهای گذشته قرارداد آنها فسخ شده و یا عملکرد آنان مطلوب و
رضایت بخش نبوده است حق شرکت در تجدید مناقصه را نداشته و در صورت شرکت در تجدید مناقصه از بازگشایی پاکات خودداری
خواهد شد.
-15کارفرما میتواند در صورت عدم کارائی و یا عملکرد نامطلوب پیمانکار ،قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ و خسارت وارده را از محل
تضمین و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد وصول نماید.
پیمانکار مقر است که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار ،بیمه های اجتماعی ،مالیاتها ،عوارض و دیگر قوانین و مقررات که در تاریخ
تس لیم پیشنهاد و انعقاد قرارداد معمول و مجری بوده است ،کامالً مطلع بوده و متعهد می گردد که همه آنها را رعایت نماید .در هر حال
مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاده شده بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

تبصره  :در صور ت بروز وقایع غیر قابل پیش بینی  ،تمدید مدت قرارداد به صورت یک ماه بعد از اتمام قرارداد بدون هیچگونه افزایش قیمت
ماهیانه حواهد بود  .در صورت تمدید بیش از یک ماه با توجه به نرخ تورم اعالمی با تائید هیات عالی معامالت قرارداد تمدید خواهد شد.
 -16پیمانکار در تهیه و ارائه پیشنهاد قیمت ،سود مورد نظر و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای شرایط حاضر را در نظر گرفته و بعداً از هیچ
بابت حق درخواست اضافه پرداختی ندارد .به عبارت دیگر به این قرارداد هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی تعلق نخواهد گرفت.
 -17پیمانکار باید درطول مدت قرارداد ،امور مربوطه را به نحو احسن وتحت نظرکارفرما انجام دهد و انتخاب نوع خودرو و تعیین محل کار
رانندگان از اختیارات کارفرما میباشد.
 -18موضوع مناقصه:
 -1تامین  74دستگاه وسیله نقلیه( خودرو سبک ) سالم و دارای ایمنی با مدل  91به باال به شرح مصرح در بند  35جهت حمل و نقل و
سرویس دهی به کارکنان شهرداری بمنظور انجام خدمات اداری.
 -2تامین  20نفر راننده جهت خودروهای سنگین شهرداری در سازمانهای مدیریت حمل ونقل وعمران.
 -19مدت قرارداد 99/10/01 :لغایت  1400/09/30به مدت یکسال شمسی خواهد بود.
 -20سوخت تمامی خودروها باید بنزین یا  CNGباشد و استفاده از سوخت گاز مایع یا هر نوع سوخت دیگری ممنوع می باشد.
 -21هرگونه تغییر در شرایط توزیع سهمیه بندی یا افزایش نرخ بنزین ،هیچگونه تاثیری در تعدیل قیمت پیشنهادی نخواهد داشت و شرکت
کننده باید این موضوع را در مبلغ پیشنهادی مد نظر قرار دهد و ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات و اجرای مفاد این فرم در ارائه سرویس
دهی می باشد.
 -22خودروها باید مدل  91به باال و فاقد هر گونه نقص فنی بوده و دارای تجهیزات کامل ایمنی و ظاهری ،کارت معاینه فنی معتبر ،بیمه نامه
شخص ثالث ،بیمه مسافربری  ،سیستم ردیاب خودرو و مجهز به آرم شرکت جهت سرویس دهی باشند.
 -23ساعت کاری خودروها همه روزه از شنبه تا پنج شنبه از ساعت ( 6/30صبح) لغایت ( )14/30و در طول این مدت استفاده از خودرو برای
افراد متفرقه ممنوع است.
 -24برنده مناقصه متعهد است در صورت نیاز کارفرما جهت ماموریتهای اداری در تمامی ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل و عصرها
خودروهای مناسب در اختیار کارفرما قرار دهد.
تبصره  : 1تعداد  74دستگاه خودروی سبک و تعداد  20نفر راننده مورد نیاز است .
تبصره  -2حداقل ساعت کار برای هر خودرو و راننده (  20نفر ) در ماه 240ساعت در صورت  30روز کاری تعیین شده است و چنانچه از
ساعت تعیین شده به شرح مندرج در بند  23نیاز به استفاده از خدمات خودروها یا رانندگان باشد  ،پس از درخواست واحد مربوطه و تائید
دستگاه نظارت مطابق مقررات خدمات انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره  -3حداکث ر ساعت کار اضافه برای هریک از خودروها و رانندگان تا سقف  60ساعت به استثناء تعداد محدودی از خودروها که بنا به
دستور کتبی کارفرما تعیین و به پیمانکار ابالغ خواهد شد.
تبصره  -4در صورتیکه ماموریت بیش از  30کیلومترخارج از محدوده شهر باشد به ازاء هر کیلومتر  4000ریال پرداخت می گردد .مبنای
مسافت تعیین مبدا و مقصد کیلومتر اعالمی مراجع رسمی می باشد.

تبصره  -5درصورت نیاز به خودرو یا نیروی جدید مندرج در تبصره  2و 3این بند  ،شهرداری می تواند درقالب  25درصد نسبت به افزایش
سقف قرارداد اقدام نماید.
-25برنده مناقصه و تمامی رانندگان باید تبعه ایرانی ،فاقد سوء پیشینه کیفری ،عدم اشتهار به فساد اخالقی ،عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان
گردان ،فاقد شغل دیگر ،ظاهری آراسته و ملبس به لباس فرم و دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی وگواهینامه
رانندگی معتبر با حداقل  5سال سابقه رانندگی باشند وبکارگیری باز نشستگان نیز ممنوع می باشد.
 -26پرداخت کلیه هزینه ها اعم از سوخت ،تعمیرات و یا وقوع هر نوع خسارت احتمالی به خودروها در حین انجام کار بر عهده پیمانکار
خواهد بود و شرکت کننده باید این موضوع را در مبلغ پیشنهادی مد نظر قرار دهد.
 -27پیمانکار موظف است نسبت به پیش بینی وپرداخت هر گونه افزایش حقوق و مزایا ،بیمه ،مالیات رانندگان در طول مدت قرارداد اقدام
نماید.
تبصره  :پرداخت حقوق و مزایا ،بیمه  ،مالیات  ،اضافه کار ،ایام تعطیل ،عیدی ،پاداش ،بن کارگری ،سنوات  20نفر راننده می بایست بر اساس
قانون کار محاسبه و پرداخت شود.
 -28برنده مناقصه باید از رانندگانی که در حال حاضر مشغول بکار می باشند استفاده نمایند و اخراج یا بکارگیری راننده در صورت ضرورت
منوط به پیشنهاد پیمانکار و تائید کارفرما و با رعایت قوانین و مقررات جاریه و آئین نامه های مربوطه خواهد بود.
 -29برنده مناقصه اقرار و اعالم میدارد کلیه رانندگانی که بکارگیری مینمایدکارکنان وی بوده و هیچگونه رابطه استخدامی ،قراردادی اعم از
رسمی یا غیر رسمی با کارفرما ندارند.
 -30پیمانکار می تواند عالوه بر کسرکسورات قانونی ( بیمه -مالیات و حق بیمه رانندگان ) حداکثر تا سقف  3درصد مبلغ قرارداد را بعنوان
سود پیمانکار و سایر هزینه ها به صورت ماهیانه از صورت وضعیت کسر و مابقی مبلغ به خودروها و رانندگان بر اساس نوع خودرو و تعداد
رانندگان به شرح مندرج در بند  35به آنان پرداخت نماید .مشروط به اینکه مبلغ پرداختی از قیمت پایه کمتر نباشد .
تبصره  -1پیمانکار مکلف است این موضوع را بررسی و در مبلغ پیشنهادی خود پیش بینی و لحاظ نماید .هر گونه ادعا یا اعتراض یا جهل
نسبت به موضوع در آینده از سوی پیمانکار مسموع نخواهد بود .
تبصره  -2پیمانکار مکلف است آنالیز قیمت پیشنهادی خود را مبنی بر بیمه  ،مالیات و پرداخت هر ساعت به خودرو و یا راننده و سود خود را
مشخص و زمینه اسناد شرکت در مناقصه نماید .در غیر این صورت ثیمت پیشنهادی مبهم و مردود خواهد بود.
تبصره-3پرداخت حق بیمه رانندگان اعم از رانندگان خودرو های سنگین و سبک بصورت ماهیانه به عهده پیمانکار می باشد.
تبصره  -4صورت عدم تمایل هریک یا تمام رانندگان به استفاده از بیمه سازمان تامین اجتماعی  ،پیمانکار مکلف است حق بیمه را مطابق نرخ
اعالمی سازمان مذکور به همراه حقوق رانندگان به حساب آنان واریز نماید.
تبصره  -5پیمانکار مکلف به انعقاد قرارداد با کلیه رانندگان موضوع پیمان با توجه به مفاد شرایط مناقصه می باشد.

 -31در صورت بروز هر گونه نقص فنی ،خرابی ،تصادف ،بیماری راننده و یا هر گونه مواردی از این قبیل که مانع از ارائه خدمات پیمانکار
گردد ،پیمانکار متعهد است بالفاصله راننده یا خودرو با شرایط اعالم شده مورد تائید دستگاه نظارت و حراست شهرداری  ،با هزینه خود به
صورت جایگزین معرفی کند .در غیر اینصورت چنانچه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد به هر نحو که
صالح بداند نسبت به رفع معایب و یا تامین خودرو اقدام و هزینه انجام شده را به اضافه  15درصد از محل مطالبات یا تضمین پیمانکار وصول
نماید.
 -33پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت  15روزپس از انعقاد قرارداد نسبت به اخذ مجوزاز سازمان حمل ونقل شهرداری اقدام نموده به
نحوی که کلیه رانندگان موفق به اخذ سهمیه بنزین حمل ونقل عمومی گردند.مگر در صورت واجد شرایط نبودن راننده .
 -34پیمانکار تائید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی را انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده که بعداً در مورد آن استناد به
جهل خود نماید.
 -35تكميل فيلدهاي زير الزامي است و در صورت عدم تكميل مبهم تلقي مي شود.
نوع خودرو

رديف

قيمت پايه بر اساس هر

مبلغ پيشنهادي

ساعت استفاده از خودرو يا
راننده
بببببببببببس سواری پژو  ،سمند ،ال ،90رانا ،دنا ،تیبا از هر نوع

 130/000ریال

سس

 60دستگاه

3

وانت مزدا ،نیسان از هر نوع( 12دستگاه)

 130/000ریال

4

تراکتور از هر نوع

 130/000ریال

(  2دستگاه)
5

 20نفر راننده جهت سازمانهای عمران وحمل ونقل با

 100/000ریال

احتساب  30روز حق بیمه اوالد ،سنوات  ،عیدی و
پاداش و به ازاء هرساعت
6

جمع مبلغ کل  74دستگاه خودرو و  20نفر راننده ( (یک ساعت کار) بدون احتساب
مالیات ارزش افزوده

بدینوسیله  ...................................................................................بعنوان مناقصه گر ضمن مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در
مناقصه عمومی نقلیه موتوری سبک(تامین خودرو) سال  1399اعالم میدارد کلیه مفاد مصرح در این فرم را تائید و قبول نموده و جزء الینفک
قرارداد می باشد و هر گونه ادعا و اعتراضی از جانب تجدید مناقصه گر در این خصوص مسموع نخواهد بود.
پيشنهاد دهنده

كارفرما  -شهرداري رفسنجان

مهر و امضاء

محمدمختاري -سرپرست شهرداري رفسنجان

