بسمه تعالی

اسناد مناقصه
موضوع مناقصه  :ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانجات

دستگاه مناقصه گزار  :شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس

مهر ماه سال 8931
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مناقصه واگذاری سرویس ایاب ذهاب پرسنل
کارخانجات لوازم خانگی پارس ) سهامی عام(

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در نظر دارد ارائه کليه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانجات خود را واقع
در شهر صنعتی البرز – قزوین از طریق مناقصه عمومی و به پایين ترین قيمت پيشنهادی با شرایط ذیل به پيمانکار حقيقی
و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
مناقصه گزار :شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس ( سهامی عام) به نشانی شهر صنعتی البرز.خيابان ابن سينای جنوبی.
سه راه نصرت آباد .شماره 704
موضوع مناقصه :واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنا ن شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس ( سهامی عام) در مسيرهای
مطابق فرم پيوست
پيمانکار  :برنده مناقصه و متعهد به انجام موضوع مناقصه و قرارداد می باشد .
اسناد مناقصه  :متشکل از شرایط عمومی _ شرایط اختصاصی _ فرم پيشنهاد قيمت و سایر اوراق پيوست

نوع مناقصه :
عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه :
عبارت است از واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در مسيرهای مطابق با جدول
شماره یک از مبدا  :شرح قزوین و حومه به کارخانجات لوازم خانگی پارس واقع در شهر صنعتی البرز – قزوین  ،انتهای
خيابان این سينای جنوبی  ،سه راه نصرت آباد و بالعکس به شرح جدول ذیل :
جدول شماره یک  :سرویس ایاب و ذهاب کارکنان عادی و شیفت :
ساعت

ساعت

ورود

خروج

1

زیباشهر دوبلکس

04:00

14:10

14

2

کوثر -کابل البرز

04:00

14:10

11

چوبيندر شيشه چی دوراه همدان

3

بيدستان

04:00

14:10

11

زیباشهرکمربندی

04:00

7

نوروزیان-پونک

04:00

14:10

20

شریف آباد

04:00

14:10

0

صنعتی _الوند هفت دستگاه

04:00

14:10

21

مينودرباال_ شيشه

04:00

14:10

6

صنعتی بلوار معلم کابل البرز

04:00

14:10

22

تهران قدیم-سپه-نواب

04:00

14:10

4

محمود آباد

04:00

14:10

23

شهرک مهرگان

04:00

14:10

1

نادری نظام وفا حيدری

04:00

14:10

27

زیباشهر مطهری فاز 1

04:00

14:10

1

مينودر فاز  1و 2غياث آباد

04:00

14:10

10

دانشگاه

04:00

14:10

11

نصرت آباد

04:00

14:10

12

فلسطين پادگان وليعصر

04:00

14:10

13

ایران گاز راه آهن

04:00

14:10

17

اقباليه

04:00

14:10

10

الوند شهرداری ده متری

04:00

14:10

16

دروازه ناصر آباد

04:00

14:10

مسیرها

ردیف

ساعت

ساعت

ورود

خروج

نواب

04:00

14:10

04:00

14:10
14:10

مسیرها

ردیف
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مسير

ردیف

ساعت
ورود

ساعت
خروج

شيفت صبح
1

مهرگان زیباشهر بيدستان

2

قزوین مسير پایين

3

قزوین مسير باال

7

الوند شهرصنعتی

06:00

10:10

ساعت
ورود

ساعت
خروج

شيفت بعدازظهر
17:00

23:10

ساعت
ورود

ساعت
خروج

شيفت شب
22:00

04:10
روز بعد

توضیح  :با توجه به سياست های اتخاذ شده توسط مناقصه گزار  ،احتمال تغيير ساعت کاری در آینده خواهد بود و این
مهم هيچگونه حقی برای برنده مناقصه ایجاد نخواهد کرد .

نحوه دریافت اسناد مناقصه :
-

از طریق مراجعه به آدرس شهر صنعتی البرز _ قزوین  ،انتهای خيابان ابن سينای جنوبی  ،سه راه نصرت آباد
( واحد پشتيبانی ) می باشد.

زمان دریافت اسناد مناقصه :
حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 11/04/01

شرایط شرکت در مناقصه :
شرایط عمومی :

-1
-2
-3

-7

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در رد و یا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود .
به پيشنهاد مشروط  ،مخدوش  ،مبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .
شرکت کننده در مناقصه می بایست نسبت به تهيه سپرده شرکت در مناقصه در وجه شرکت کارخانجات لوازم
خانگی پارس به مبلغ 000ر000ر 100ریال به صورت واریز مبلغ نقدی  ،چک بانکی به حساب شماره
 1624111101بانک ملت و یا ضمانت نامه بانک ی اقدام نمایند .بدیهی است تضمين فوق پس از مشخص شدن
برنده مناقصه و عقد قرارداد مسترد می گردد .
حداکثر زمان ارسال پيشنهاد تا روز پنج شنبه مورخ  11/04/11خواهد بود .

 -0شرکت کنندگان می بایست پيشنهاد قيمت خود را همراه با اصل ضمانتنامه سپرده شرکت در مناقصه در سه پاکت
درب بسته بشرح ذیل ارسال نمایند ؛

 -8پاکت الف  ،شامل :
 سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 1624111101بانک ملت می باشد .

 -2پاکت ب  ،شامل :
-

مهر و امضای کليه صفحات اسناد مناقصه ( این اسناد )
تصویر برابر اصل تمام صفحات اساسنامه شرکت
تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغييرات شرکت در روزنامه رسمی
گواهی تطبيق امضاء دارنده حق امضای مجاز شرکت
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-

تصویر برابر اصل مجوز فعاليت و گواهينامه صالحيت ایمنی پيمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی
درصورت داشتن سوابق خدمتی مرتبط ،ارائه گواهی حسن انجام کار مرتبط با موضوع مناقصه از مرجع مربوطه
ليست تمامی خودروها و راننده های شرکت و نحوه قرارداد آنها با پيمانکار

 -گواهی ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده معتبر

 -9پاکت ج ،شامل:
-

فرم پيشنهاد قيمت که به هردو صورت عددی و حروفی طبق فرم پيوست قيمت گذاری شده باشد.

سایر موارد :
 -1کليه مستندات ارسالی بایستی ممضی به امضاء مجاز اشخاص حقيقی اصالتاً ومهر وامضای اشخاص حقوقی مطابق با
آخرین تغييرات روزنامه رسمی باشد
 -2شرکت کنندگا ن در مناقصه اسناد و پيشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه الک و مهر شده شامل :
پاکت های "الف"( تضامين) و"ب"(مدارک و مستندات ) و"ج"(پيشنهاد قيمت) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف
مناسب و الک و مهر شده قرار دهند .
 -3چنانچه شرکت کنندگان در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده کنند ميتوانند از مناقصه گذار توضيح بخواهند .
 -7سپرده نفر اول و دوم تا عقد قرارداد نزد شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس باقی خواهدماند و فقط پس از عقد
قرارداد با برنده  ،سپرده نفر دوم آزاد خواهد شد .
 -0هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
 -6در صورت ان صراف برنده مناقصه  ،تشخيص واگذاری به نفر دوم یا نفرات بعدی به عهده شرکت کارخانجات لوازم
خانگی پارس خواهد بود .
 -4مدت انجام ارایه خدمات موضوع مناقصه ( مدت قرارداد )  12ماه خواهد بود .
 -1پس از بازگشایی پيشنهادها و اعالم برنده  ،سپرده نفرهای دوم و سوم نگهداری و مناقصه گزار اقدام به عقد قرارداد با
نفر اول می نماید و در صورت انصراف برنده اول مناقصه از شرایط خواسته شده سپرده او به نفع مناقصه گزار ضبط و
با نفر دوم به همين نحو عمل خواهد شد  .بدیهی است تضامين نفرهای بعدی  ،بعد از تعيين نفر اول و دوم و عقد
قرارداد مسترد خواهد شد .
 -1سپرده نفرهای دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد می گردد .
 -10در صورتيکه برنده مناقصه از تاریخ ابالغ نتيجه بازگشایی ظرف مدت یک هفته نسبت به امضاء قرارداد و ارائه
تضمين حسن انجام تعهدات (  %10مبلغ قرارداد ) اقدام ننماید  ،سپرده شرکت در مناقصه او ضبط و مراتب به نفر
دوم ابالغ می گردد  ،اگر نفر دوم هم به ترتيب فوق عمل ننماید سپرده وی به نفع واحد مناقصه گزار ضبط خواهد
شد .
 -11متقاضی تائيد می نماید که هنگام تسليم پيشنهاد  ،مطالعات کافی انجام داده و هيچ موردی باقی نمانده است که
بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید .
 -12برنده مناقصه به هيچ وجه حق واگذاری موضوع مورد مناقصه را به صورت کلی یا جزئی به دیگری ندارد .
 -13در صورتی که مناقصه گزار تشخيص دهد که برنده مناقصه در انجام امور  ،موضوع قرارداد را به نحو صحيح و
مطلوب برابر با مفاد قرارداد انجام نداده است  ،جهت جلوگيری از تضييع حقوق خود  ،در مرحله اول نسبت به صدور
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اخطار کتبی و در صورت تکرار بر کسر صورت حساب همان روز  ،پرداخت صورت وضعيت ماهانه تا رفع کامل نواقص
صورت نخواهد گرفت و برنده مناقصه حق هيچگونه اعتراضی ندارد .
 -17مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد به مدت  12ماه می باشد و در صورت صالحدید کارفرما و ابالغ نتيجه مناقصه
به برنده توسط مناقصه گزار و شروع عمليات موضوع قرارداد به منزله قبول کليه تعهدات مندرج در مفاد شرایط
مناقصه و قرارداد بوده و برنده مناقصه به لحاظ استنکاف از امضای قرارداد مبری از مسئوليت های ناشی از مفاد
شرایط و قرارداد نخواهد بود .
 -10تاخير در پرداخت توسط کارفرما به هر دليل نباید باعث تاخير در ارایه خدمات توسط پيمانکار شود .
 -16در صورت درخواست کتبی پيمانکار به فسخ یا خاتمه قرارداد  ،پيمانکار موظف است حداقل دو ماه با همان قيمت و
شرایط قبلی به تعهدات خود ادامه تا مناقصه گزار نسبت به انتخاب پيمانکار واجد شرایط اقدام نماید.
 -14برنده مناقصه موظف است فردی را به عنوان نماینده تام االختيار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی الزم در
انجام خدمات به مناق صه گزار معرفی نماید  .نماینده در تمام ساعات اداری در دسترس بوده تا ارتباط و تعامل اداری و
اجرایی را ایجاد نماید .
 -11برنده مناقصه متعهد است در ارایه خدمات موضوع قرارداد وقفه ای صورت نگيرد  ،بروز اختالف از هر جهت موجب
تعطيلی کار نخواهد شد  ،چنانچه وقفه ای در ارایه خدمات ایجاد گردد و از این حيث خساراتی وارد گردد برنده
مناقصه ملزم به جبران خسارات وارده به کارفرما می باشد .
 -11کليه اسناد و مفاد تایيد شده در شرایط مناقصه جزء الینفک قرارداد می باشد .
 -20به پيشنهاداتی که پس از زمان مقرر تحویل گردند ترتيب اثر نخواهد شد .
 -21شر کت کنندگان در مناقصه جهت اعالم قيمت فقط می بایست جدول اعالم قيمت را تکميل و امضاء نمایند و از
ارسال پيش فاکتور ها و برگه های متفرقه اجتناب نمایند .
 -22رعایت قوانين سازمان تامين اجتماعی و قانون کار مبنی بر ارایه مفاصا حساب بيمه سازمان تامين اجتماعی توسط
پيمانکار الزامی است .
 -23در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از سهل انگاری و عدم رعایت موازین ایمنی و حرفه ای رانندگان پيمانکار ،
برنده مناقصه موظف به پرداخت کليه هزینه های مربوطه خواهد بود  ،لذا آموزش الزم در خصوص شرح وظایف
محوله به رانندگان باید در برنامه کار پيمانکار قرار گيرد .
 -27برنده مناقصه موظف به رعایت مواد قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران در قبال کارکنان خود و اشخاص ثالث و
غيره اعم از جانی  ،مالی  ،پزشکی  ،حيثيتی و شهرتی  ...ناشی از عملکرد  ،طبق قراردادی که منعقد خواهد شد و یا
خارج از مفا د قرارداد را به صورت کامل عهده دار و نسبت به صدور بيمه نامه مذکور در ابتدا و شروع قرارداد اقدام
نمایند .
 -20مناقصه گزار هيچگونه تعهد استخدامی و کاری در خصوص کارکنان (رانندگان ) برنده مناقصه را نداشته و از هر
گونه مسئوليتی در این مورد مبرا بوده و کليه تعهدات ذیربط بعهده برنده مناقصه می باشد .
 -26پيمانکار ملزم به ارائه کليه مدارک مثبته خودرو و پرسنل (رانندگان ) از قبيل معاینه فنی  ،گواهينامه راهنمایی و
رانندگی  ،بيمه شخص ثالث و  ...و اخذ تایيده وضعيت ظاهری خودرو قبل از شروع به فعاليت بوده و ضروریت تایيده
آن از کارف رما اخذ نماید  .پيمانکار بدون اخذ مجوز کتبی کارفرما و تکميل مدارک مربوطه مجوز فعاليت نخواهد
داشت .
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نحوه تنظیم پاکت ها :
 -1هر یک از پاکت های بر حسب مورد می بایست دقيقاً و با حروف بزرگ بصورت " الف "  " ،ب "  " ،ج " مشخص
گردند .
 -2درج نام موضوع مناقصه  ،شماره تماس و آدرس مناقصه گر و یا نام شرکت و یا موسسه بر روی پاکت ها الزامی است.

شرایط اختصاصی :
 -1پيمانکار مکلف است بر اساس برنامه زمانبندی و مسيرهای اعالمی از طرف کارفرما ( مطابق جدول اعالمی ) اقدام
نماید  .بدیهی است زمان و مسيرهای ا عالمی در هر زمان با نظر کارفرما قابل تغيير می باشد و پيمانکار حق
هيچگونه اعتراضی را نخواهد داشت .
 -2در ارایه سرویس تعداد نفرات مالک نمی باشد و پيمانکار حتی در صورت وجود یک نفر مسافرنيز موظف به ارائه
سرویس می باشد .
 -3خوردروهای مورد استفاده می بایست از نظر ظاهر  ،موتور  ،تجهيزات داخلی  ،پرده و غيره بدون نقص و مجهز باشد
و تعداد سرنشينان نباید از حد استاندارد و مقررات راهنمایی و رانندگی تجاوز نماید .
 -7کليه هزینه های مربوط به بهره برداری از دستگاه های پيمانکار اعم از سوخت  ،روغن  ،هزینه های کلی وجزئی و
خسارات ناشی از تصادفات رانندگی و  ...به عهده پيمانکار می باشد و کارفرما هيچ تعهدی در خصوص تامين هزینه
های مربوطه را ندارد .
 -0کليه خودروها باید دارای سيستم گرمایشی و سرمایشی مناسب و سالم بوده و در فصول مختلف مورد استفاده قرار
گيرند .
 -6داشتن کليه مدارک مورد تائيد راهنمائی و رانندگی و داشتن بيمه ثالث و سرنشين با حداکثر تعهدات و شرایط
بيمه ای بطور کامل بر عهده پيمانکار می باشد .
 -4وضعيت الستيک خودروها سالم و خودرو دارای معاینه فنی باشد.
 -1در صورتيکه به هر دليل هر یک از خودروهای پيمانکار نتواند سرویس دهی نماید باید در خصوص جایگزین نمودن
خودروی مشابه دیگر اقدام نماید .
 -1در صورت خرابی  ،خودروی جایگزین می بایستی دارای همان شرایط اعالمی در مناقصه باشد .
 -10هر گاه شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس از واگذاری خدمات و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد ،
تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد شد و برنده مناقصه هيچ گونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد
داشت .
 -11همه اسناد واصله از متقاضيان  ،غير از تضمين شرکت در مناقصه  ،به عنوان دارایی شرکت کارخانجات لوازم خانگی
پارس تلقی شده و عودت نخواهد شد و بدین ترتيب هر گونه هزینه که برای تهيه  ،ارائه و سایر فعاليت های
مربوطه به مناقصه صرف شده نيز قابل پرداخت نخواهد بود .
 -12تعداد و زمان سرویسها  ،حسب نياز و با اعالم قبلی  ،ممکن است کاهش و یا افزایش یابد لذا پيمانکار موظف است ،
در صورت نياز کارفرما نسبت به انجام سرویس اضافی حتی ایام تعطيالت رسمی و هر ساعت از شبانه روز با قيمت
پيشنهادی ( قيمت اعالمی در مناقصه ) اقدام نماید .
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 -13پيمانکار موظف به رعایت کليه مقررات پایانه حمل و نقل مسافر بوده و بایستی برگ تردد(برچسب) در داخل شهر
را برای رانندگانی که در امر سرویس دهی با این شرکت همکاری دارند از اداره راهنمایی و رانندگی و شهرداری و یا
سایر ارگان های مربوطه اخذ نماید .

جرائم :
-1

-2

-3

-7

پيمانکار متعهد می گردد در صورت بروز عيب و نقص فنی هر دستگاه بالفاصله نسبت به رفع آن با هزینه خود
اقدام نماید و یا در صورت عدم آمادگی به هر دليلی جهت ارائه سرویس  ،نسبت به تامين وسليه نقليه مشابه اقدام
نماید  .که در غير اینصورت کارفرما مجاز است روزانه مبلغ 000ر000ر 0ریال بابت هر دستگاه از محل تضامين و یا
هر صورت وضعيت پيمانکار کسر نماید .
در صورت بروز تاخيرات غير موجه در اجرای سرویس ها تا  10دقيقه تاخير مبلغ 000ر 000ریال جریمه برای هر
سرویس و تاخير بيش از  10دقيقه در حکم عدم سرویس دهی تلقی و هزینه آن در صورت وضعيت پيمانکار لحاظ
نخواهد شد .
در صورتيکه پيمانکار از انجام حتی یک سرویس بدون هماهنگی قبلی و عذر موجه به تشخيص کارفرما خودداری
نماید حق الزحمه همان روز بطور کامل بعنوان جریمه محاسبه و کسر خواهد شد و در صورتيکه یک روز کامل
غيبت نماید به ميزان پنج روز از حق الزحمه وی کسر خواهد شد .
پيمانکار موظف است جهت سوار و پياده کردن پرسنل در جایگاه قيد شده اقدام نماید و در صورتی که توقف در
جایگاه قيد شده نباشد  ،تعداد یک سرویس از پيمانکار کسر می شود .

پرسنل پیمانکار ( برنده مناقصه ):
-1

-2

-3

-7
-0
-6

نماینده پيمانکار موظف به انجام هماهنگی های الزم روزانه با ناظر معرفی شده از سوی کارفرما جهت تعيين ساعت
انجام سرویس های رفت و برگشت و ایستگاه های مورد نظر می باشد این برنامه از طرف ناظر به پيمانکار اعالم
می گردد .
پرسنل پيمان کار ملزم به رعایت شئونات اسالمی و مقررات کارفرما بوده و صالحيت آنها باید به تایيد واحد اداری و
واحد  H.S.Eکارفرما برسد و فاقد هر گونه سابقه کيفری و فاقد اعتياد به مواد مخدر باشد که ارائه کارت سالمت
رانندگان الزامی می باشد  .ضمناً استعمال دخانيات در داخل مينی بوس و اتوبوس کالً ممنوع بوده و در صورت
مشاهده هر گونه تخلف یا برخورد نامناسب با کارکنان از سوی رانندگان مذکور  ،کارفرما می تواند قرارداد را
یکطرفه فسخ نماید .
در صورت عدم رضایت کارفرما از نحوه کار هر یک از رانندگان  ،پيمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت
 71ساعت پس از ابالغ کتبی کارفرما نسبت به جایگزینی وی اقدام نماید و جانشين ذیصالح دیگری به کارفرما
معرفی نماید .
این قرارداد متضمن هيچ نوع رابطه استخدامی بين پيمانکار و یا پرسنل وی و کارفرما نمی باشد.
برنده مناقصه بر اساس ماده  41و  120قانون کار حق به کارگيری افراد کمتر از  11سال و همچنين اتباع بيگانه را
ندارد .
کليه هزینه های مربوط به نيروی انسانی در رابطه با اجرای این قرارداد شامل  :کليه حقوق  ،مزایا اعم از حقوق
ماهيانه  ،اضافه کار و پاداش  ،بن مسکن  ،بن خواربار  ،حق عائله  ،جایگزین مرخصی  ،عيدی  ،پاداش  ،نوبت کاری
 ،تعطيل کاری  ،جمعه کاری  ،اضافه کار و لباس کار و وسایل ایمنی  ،لوازم کمک های اوليه  ،خاموش کننده های
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دستی نوع پودر گاز ( ترجيحاً  12کيلویی ) و هزینه های پوشش بيمه ای در رابطه با انجام کار و یا شخصی و غيره
برای افرادی که جهت اجرای تعهدات قرارداد به کارگيری شده است بر عهده برنده مناقصه می باشد .
 -4برنده مناقصه موظف است در شروع قرارداد ليست نيروهای بکارگرفته شده را به همراه یک نسخه از قرارداد که بر
اساس قوانين کار و امور اجتماعی تنظيم شده است  ،به کارفرما ارائه نماید.
 -1لباس کارکنان برنده مناقصه باید هميشه مرتب و تميز باشد و مسئوليت نظافت عمومی و آراستگی ظاهری کليه
کارکنان به نحوی که مورد تایيد مناقصه گزار باشد بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
 -1برنده مناقصه موظف است کليه حقوق و دستمزد نيروهای بکار گرفته شده را طبق قوانين کار و حداکثر تا پایان
روز پنجم ماه بعد پرداخت نماید.
 -10برنده مناقصه موظف است در پایان هر ماه ليست بيمه پرداختی نيروهای خود را که به تایيد سازمان بيمه تامين
اجتماعی رسيده است تحویل امور اداری و پشتيبانی کار فرما نمایدبدیهی است پرداخت صورت وضعيت ماهيانه
منوط به ارائه ليست مورد اشاره می باشد.
 -11کليه رانندگان تحت پوشش برنده مناقصه موظف به قبول مقررات مربوط به کارفرما بوده و باید در نظم  ،نزاکت و
رعایت شوون اسالمی و اخالقی و اداری تعهد الزم را دارا باشند و چنانچه هریک خالف مقررات رفتار نمودند به
برنده مناقصه اعالم خواهد شد تا برابر قانون کار با متخلف رفتار نماید  .بدیهی است در صورت وارد نمودن خسارت
به هر نحو از طرف هریک از رانندگان به کارفرما و یا شخص ثالث خسارت وارد شده به تشخيص کارشناس مرتبط
با موضوع توسط مدیر منابع انسانی از صورت وضعيت ماهيانه برنده مناقصه یا ضمانتنامه حسن و تعهد انجام کار
وی کسر خواهد شد.
 -12کليه رانندگان باید مدارک مثبته ( شامل کارت سالمت و عدم اعتياد  ،گواهينامه  ،دفترچه و  )...را دارا باشند .
 -13پيمانکار تایيد و قبول مسئوليت می نماید که رانندگان دستگاه های موضوع مناقصه  ،گواهينامه و کليه مجوزها و
شرایط قانونی برای کار با دستگاه ( خودرو ) را دارا بوده و نيز تایيد می نماید که کليه تعهدات و پرداخت ها و
الزامات بيمه ای دستگاه ( بيمه شخص ثالث ) موضوع مناقصه و راننده معينه از سوی وی بدون استثناء با پيمانکار
بوده و کارفرما هيچ گونه تعهد مالی و قانونی و بيمه ای در این خصوص ندارد .
 -17امور رفاهی جهت پرسنل پيمانکار بر عهده و هزینه وی می باشد.

شرایط پرداخت :
 -1با توجه به برنامه ریزی مالی مناقصه گزار پرداخت صورت وضعيت ماهيانه برنده مناقصه پس از پایان ماه اول با
تاخير یک ماهه خواهد بود.
 -2حق الزحمه در پایان هر ماه پس از ارائه صورت وضعيت مربوطه توسط پيمانکار  ،پس از تایيد امور اداری و
پشتيبانی و تصویب کارفرما در وجه پيمانکار حداکثر ظرف مدت  30روز قابل پرداخت خواهد بود .

الزامات : H.S.E
 -1پيمانکار موظف است از راننده که دارای گواهينامه معتبر و مختص نوع وسيله نقليه  ،کارت معاینه سالمت و
دفترچه کار باشد استفاده نماید  .ضمناً پيمانکار به هيچ عنوان حق بکارگيری و استفاده از کارکنان شرکت کارخانجات لوازم
خانگی پارس را به عنوان جایگزین راننده اصلی وسيله نقليه را ندارد .
 -2پيمانکار موظف است نسبت به ارائه مستندات ( با زمان معتبر ) اعم از بيمه های مورد نياز وسيله نقليه نظير
بيمه شخص ثالث  ،سرنشين و معاینه فنی و ...به کارفرما اقدام نماید.
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 -3پيمانکار موظف است قوانين راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده و ضمناً چنانچه برنده مناقصه بر اثر غفلت  ،عدم
رعایت ضوابط  H.S.Eایجاد شرایط نا ایمن  ،نقص در دستگاه های مورد استفاده و انجام نادرست کار موجب بروز خساراتی
به جان و مال کارکنان کارفرما و یا شخص ثالث و محيط زیست گردد مسئول پرداخت کليه جرائم و جبران خسارات وارده
می باشد.
 -7پيمانکار موظف است نسبت به تجهيز وسایل نقليه به خاموش کننده دستی نوع پودر و گاز ( ترجيحاً  12کيلویی )
 ،جعبه کمک های اوليه به همراه ملزومات آن  ،سيستم گرمایش و سرمایش ایمن و متناسب با نوع وسيله نقليه  ،زنجير
چرخ  ،الستيک سالم زاپاس و  ...اقدام نماید و همچنين وظيفه دارد در صورت فقدان  ،خرابی یا آسيب دیدگی تجهيزات
ایمنی و آتش نشانی بالفاصله نسبت به تعمير و یا تعویض سریع ان اقدام نماید.
 -0پيمانکار موظف است آزمایشات و معاینات اوليه و دوره ای مختص راننده را مطابق دستور العمل های مربوطه
( ماده  12قانون کار ) به طور منظم انجام و مستندات آن را به کارفرما ارائه نماید ( آزمایشات مربوط به مواد مخدر برای
راننده مورد تاکيد می باشد )
 -6پيمانکار موظف است در زمانهایی خارج از برنامه اعالم شده از جمله مطابق برنامه اضافه کاری مناقصه گزار و  ...به
تشخيص کارفرما که نياز به حضور راننده و وسيله نقليه می باشد  ،همکاری الزم اعمال نماید.
 -4استعمال دخانيات و استفاده از تلفن همراه از سوی راننده در حين اجرای کار اکيداً ممنوع می باشد و در صورت
گزارش مسافرین برای بار اول با تذکر کتبی به پيمانکار و بار دوم با کسر کارکرد آن سرویس معادل پنج روز کاری نيز
جریمه لحاظ می گردد و تکرار آن باعث رد صالحيت راننده شده و پيمانکار موظف به جایگزینی آن می باشد.
 -1برنده مناقصه موظف است تمامی دستورالعمل های ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محيطی کارخانه را پذیرفته و
رعایت نماید .

کسورات قانونی :
 -1کليه کسور قانونی متعلق به قرارداد شامل بيمه  ،ماليات  ،عوارض و سایر موارد مربوطه به عهده برنده مناقصه
می باشد .
 -2شرکت کننده در مناقصه باید در موقع اعالم پيشنهاد قيمت از ميزان کسور قانونی اعم از بيمه تامين اجتماعی ،
ماليات و غيره کسب اطالع نموده و در هنگام اعالم پيشنهاد ميزان آن را در قيمت پيشنهادی مد نظر قرار دهد و
کارفرما در این خصوص هيچگونه تعهدی نخواهد داشت .
 -3مطابق ماده  31قانون تامين اجتماعی  %5از هر پرداخت به پيمانکار کسر و نزد کارفرما محفوظ خواهد ماند .
بدیهی است مبلغ آخرین صورت وضعيت و کسورات حق بيمه پس از ارائه مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعی به ایشان
مسترد خواهد شد .
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