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لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را در  .را به بخش خصوصي واگذار نمايد سرويس دهي درون شهری و برون شهریخدمات شهرداری بافق در نظر دارد 

تا در صورت تائید کمیسیون معامالت  به دبیرخانه شهرداری تحويل نمائید 50/05/79مورخ  شنبهچهاررديف مربوطه درج نموده و حداکثر تا پايان وقت اداری روز 

 .نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال)بهاي كل (ريال)بهاي هرواحد مقدار شرح فعاليت

   كاركرد ماشين ساعت 0699 (دو دستگاه ماشين) انجام خدمات سرويس دهي داخل شهر

    كيلومتر 530999 جهت رفت و برگشت انجام خدمات سرويس دهي بيرون شهر

   كيلومتر يك طرفه 260999 انجام خدمات سرويس دهي بيرون شهر 

   ساعت 599 توقف در ماموريت هاي برون شهري

   ساعت 399 در اختيار در ماموريت هاي برون شهري

  :(ريال ) مجموع كل 

 (:ريال)مجموع كل به حروف
 

 :شرايط استعالم

 .در رد يا قبول هر پیشنهاد مختار است شهرداری -0

صالحیت  پیمانكاران حقوقي بايستي رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسیس و تغییرات و کارت ملي مدير عامل شرکت و پیمانكاران حقیقي بايستي گواهي -2

 . استعالم مطابقت داشته باشد موضوع اساسنامه ضرورتا بايستي با موضوع. پیمانكاری را به همراه برگ استعالم ارائه کنند

 .عدم ارائه مدارك فوق الذکر به پیشنهاد قیمت ترتیب اثر داده نمي شود در صورت: تبصره

حاملهای انرژی، پیمانكار مختار به فسخ مبلغ بیش از ده درصد در صورت افزايش به اين قرارداد هیچگونه تعديل يا اضافه بهايي تعلق نمي گیرد و  -3

 .شدقرارداد و يا ادامه همكاری با کارفرما مي با

 . ماه شمسي از تاريخ عقد قرارداد مي باشد 02مدت زمان اجرای کار  -4

 . هیچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به قیمت اعالمي پیمانكار، صورت نمي گیرد -0

درصد مبلغ پیشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكي يا اسناد خزانه به عنوان  05قد قرارداد معادل هنگام تنظیم و ع -6

 . سپرده تا زمان تحويل قطعي دريافت مي دارد

رما بر عهده واحد اداری که در اين قرارداد دستگاه نظارت نامیده مي نظارت بر اجرای تعهداتي که پیمانكار بر طبق اين قرارداد تقبل نموده است، از طرف کارف  -9

ياد شده رافع بديهي است نظارت دستگاه . شود، واگذار گرديده است و پیمانكار مكلف است خدمات موضوع قرارداد را تحت نظارت دستگاه مذکور اجرا نمايد

 مسئولیت های پیمانكار نمي باشد

را به هیچ شخص حقیقي يا حقوقي ... ضوع قرارداد را جزئاً يا کالً به هیچ صورت حتي به صورت مشارکت، نمايندگي، سطح حقوق و پیمانكار حق واگذاری مو -8

 .در صورت تخلف از اين امر، کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد و خسارت اين امر نیز مستقیما بعهده پیمانكار مي باشد. ندارد

 . بر عهده پیمانكار مي باشد... م ازمالیات و بیمه و کلیه کسورات قانوني اع -7

به باال در داخل شهرداری تامین نمايد و خودروهای آژانس بايستي دارای کارت  72دو دستگاه خودرو پژو مدل  0/03تا  8پیمانكار موظف است از ساعت  -05

 .ن عیب و نقص فني باشدمعاينه فني و بیمه آژانس، بیمه حوادث، بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و بدو

 



 

 .جهت انجام ماموريت های برون شهری پیمانكار نمي تواند از خودروهای داخل شهرداری استفاده نمايد: تبصره

 گردداز سوی کارفرما به پیمانكار پرداخت نمي ... به جز مبلغ پیشنهادی پیمانكار، هیچگونه هزينه و وجهي بابت سوخت، تعمیرات، قبوض جريمه، بیمه و  -00

ستمزدها به پیمانكار میبايست افزايش احتمالي هزينه سوخت را در قیمت های خود لحاظ نموده و کارفرما هیچگونه هزينه ای بابت سوخت يا افزايش سطح د -02

 .وی پرداخت نمي نمايد

 .لتفاوتي بابت آن تعلق نمي گیردنرخ هر کیلومتر مسافت مسیرهای خاکي برابر مسیرهای آسفالت محاسبه مي گردد و هیچگونه مابه ا -03

 .     کلیه شرايط عمومي پیمان بر اين قرارداد حاکم است -04

 .پیمانكار موظف است هنگام عقد قرارداد و قبل از شروع به کار رونوشت بیمه نامه های خودروهای مورد پیمان را تحويل کارفرما نمايد -00

 .اهي سالمت و عدم اعتیاد رانندگان معرفي شده از مراجع ذی صالح و رسمي ارائه نمايدپیمانكار موظف است در ابتدای قرارداد گو -06

شهرت، متعهد به رعايت شئونات اسالمي و اخالقي و موظف به ظاهر و پوشش مناسب باشند و قبل از شروع بكار مورد رانندگان بايستي مجرب، دارای حسن  -09

 .بديهي است مسئولیت رعايت موارد مذکور برعهده پیمانكار مي باشد. تايید کارفرما قرار گیرند

ودروها، مراقبت و نظارت در امور بیمه و تصادفات، تهیه مجوز تردد در محدوده انجام تعمیرات دوره ای و سرويس خودروها، بازرسي فني و حفظ ايمني خ -08

سب برای انجام ترافیك در شهرهای بزرگ، ارائه خدمات حمل و نقل مورد نیاز کارفرما به طور منظم و به کارگیری رانندگان واجد شرايط و وسايل نقلیه منا

 .يف پیمانكار محسوب مي گرددماموريتها به تعداد تعیین شده جزء تعهدات و وظا

ر برعهده پیمانكار پیمانكار موظف است کلیه شرايط ايمني را در رابطه با موضوع قرارداد ملحوظ داشته و مسئولیت کلیه حوادث مالي و جاني ناشي از انجام کا -07

 .مي باشد

را از لحاظ سالم بودن الستیك ، بخاری، برف پاك کن، کولر، باطری،  پیمانكار متعهد مي گردد خودروهای بكارگرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد -25

ساعت  24ت روشنايي خودرو، نظافت داخل و ظاهر خودرو مرتب بازديد نمايد و در صورت بروز هرگونه نقصان برای خودروهای مذکور سريعا و حداکثر در مد

 .جلوگیری از رکود امور محوله، خودرو مشابه و مناسب ديگری جايگزين نمايدنسبت به تعمیر و رفع عیب آن اقدام نمايد و در اين فاصله جهت 

 .پیمانكار موظف به استفاده از کولر يا بخاری متناسب با هر فصل بنا به درخواست سرنشینان خودرو مي باشد -20

د فسخ نمايد و اين عمل بصورت کتبي و يا اخطار يك هفته ای کارفرما مجاز مي باشد هر زمان که بخواهد قسمتي و يا تمام قرارداد را بنا به مصلحت خو -22

 .صورت خواهد گرفت

، کارفرما مجاز به ...در صورت غیبت هر دستگاه خودرو و يا تاخیر غیرمتعارف در حضور به موقع جهت اياب و ذهاب و يا در مواردی مانند تصادف، پنچری و    -23

رنده استعالم متعهد به پرداخت هزينه آن مي باشد و در صورت غیبت يا تاخیر غیرمتعارف همچنین معادل دو برابر حق استفاده از آژانس برای پرسنل مي باشد و ب

 .الزحمه توافق شده به عنوان خسارت از صورت وضعیت ماهانه کسر خواهد شد

تفاده از خدمات پیمانكار در روزهای تعطیل داشته باشد يك روز قبل با کاهش يا افزايش تعداد خودروها با نظرکارفرما بوده و در صورتي که کارفرما نیاز به اس -24

 باشد ذکر تعداد اتومبیل مراتب را به پیمانكار اعالم و پیمانكار مكلف به قبول آن مي

 .اعالم مي گردد ین وکیلومتری حريم جزء شهر بافق و برمبنای ساعتي تعی 00محدوده انجام موضوع استعالم فوق شهر بافق مي باشد و تا شعاع  -20

 .رار دهداستفاده از خدمات پیمانكار با خودرو و راننده مي باشد و پیمانكار حق ندارد خودرو بدون راننده در اختیار کارفرما و يا نماينده او ق -26

باشد و درصورتیكه خالف آن  نمي 22/05/0339شود در موقع عقد قرارداد، مشمول ممنوعیت قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  پیمانكار متعهد مي -29

تغییراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان پیمانكار رخ دهد که با مفاد قوانین ياد شده تعارض  چنانچه در طول مدت اين قرارداد برای کارفرما ثابت شود، يا

    شود؛ داشته باشد، قرارداد فسخ مي

 



 

دقیقه در  00بدون هیچگونه عذری وسیله نقلیه را حداکثر تا مدت جهت انجام ماموريت های برون شهری است کارفرما پیمانكار متعهد است به محض درخو -28

 .اختیار کارفرما قرار دهد

 .در صورت ارائه سرويس در روزهای جمعه يا تعطیل، مشابه روزهای کاری عمل خواهد شد -27

 .در استعالم مي باشند مجاز به شرکتصنفي  هایتحت نظارت اتحاديه فقط آژانسها و موسسات -35

تهیه و جمع بندی شده ای خواهد بود که نماينده کارفرما از مقدار ساعات کار انجام  الزحمه ماهانه پیمانكار بر اساس جمع گزارشات روزانه پرداخت حق -30

  .نمايد مي

 .موظف است جهت ادامه ماموريت بالفاصله نسبت به تامین خودروی جايگزين اقدام نمايددر صورت بروز نقص فني خودرو در حین انجام ماموريت، پیمانكار  -32
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 وروززاده         شهردار بافقسيد علي ن .                               باال گواهي مي گردد استعالمصحت 


