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  ”وب سایتدانشکده دندان پزشکی ارومیه ) امور نقلیه(استعالمعمومی واگذاري خدمات خودرویی نحوه دریافت شرایط “
 

  
 بایست بهمیدانشکده دندان پزشکی ارومیه ) امور نقلیه(عمومی واگذاري خدمات خودرویی  استعالم متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در

  :شرح ذیل اقدام نمایند
فرم ارسالی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش (متقاضیان می بایست اوراق شرایط و مدارك و فرم مربوط به مشخصات شرکت  )1

  )پزشکی
پایگاه و یا سایت http://www.monaghesat.umsu.ac.ir:سایت دانشگاه به آدرساز 25/11/1396لغایت 18/11/1396

دانلود نمایند و پس از تکمیل کامل فرم فوق الذکر آن http://iets.mporg.ir:به آدرس استعالم رسانی ملی اطالع
  )جاده سرو  11کیلومتر (.نمایندواقع در سایت نازلو تحویل پزشکی کده دانش حراسترا به دبیرخانه 

فقط در زمان مقرري که در ) رسانی مناقصاتسایت دانشگاه یا سایت پایگاه ملی اطالع(د از سایت بدیهی است دریافت اسنا )2
  . برگ شرایط اشاره شده قابل دانلود و عودت خواهد بود
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   ”در پاکات گذاشته شودباید به ترتیب جدول ذیل از گذاشتن هر گونه مدارك اضافی در پاکات خودداري نموده و تمام مدارك“ 
  استعالم شرکت مـذکور باطـل   کپی برابر اصل مدارك خواسته شده در حین عقد قرارداد براي شرکت برنده الزامی است در غیر آن

 .نمایدگر با امضاء این شرایط حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب میو استعالم.میگردد
  هر امضاءهرِ امضاء(افراد مجاز به صورت مباشددر تائید اسناد، مورد قبول نمی) م. 
  0الزامی می باشد استعالمارائه کلیه مدارك درخواست شده در جدول فوق جهت شرکت در 

  این چک لیست، از تحویل مدارك خـوددراي فرماییـد) شرکت(بدون تکمیل و امضاء و مهر                           .                                                                             
  

  
  

  

پاکت 
 »

الف 
«  

  ردیف
 ترتیب ذیل در مدارك مورد نیار جهت شرکت در استعالم که باید برابر

  توضیحات  .قرار داده شود“ الف”پاکت 

1  
  

تصویر آگهی تاسیس شرکت وکلیه تغییرات ، اساسنامه و شماره و  
  . تاریخ ثبت

برابر » الف« مدارك موجود در پاکت )  1  
مورد رسیدگی  به ترتیباین چک لیست و 
و در صورتیکه نـاقص   قرار خواهدگرفت

 .نخواهد شدداده باشد در استعالم شرکت
در مورد دارنـدگان امضـاي مجـاز    )  2

پیشنهاد دهنـده بـراي اسـناد مـالی و     
تعهدآور با مدت فعالیت هیئت مدیره که 
توسط اداره ثبت شرکتهاي سازمان ثبـت  
ــع  ــتري و مراج ــناد و یادوایردادگس اس

رونوشــت برابــر اصــل شــده ذیصــالح
فعالیــت  شــرکتهایی کــه (باشــند

  ) .باشندم استعالموضوع آنهادرراستاي
پیشنهادهائی که بعد از مهلت مقـرر  ) 3

شده باشد درکمیسـیون اسـتعالم    واصل
  0نخواهند شد مطرح

کلیه مدارك باید به امضاء افراد مجاز ) 4
  .و ممهور به مهر شرکت باشند

تصویر اعالم صالحیت معتبر درسالجاري از اداره کل تعاون،   2
  . مراجع ذیصالحکار و رفاه اجتماعی استان یا سایر 

  

اصل تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت   3
  )برگ شرایط  2پیوست شماره (

  

    ارائه تصویر شناسه ملی اشخاص حقوقی  4

5 

در استعالم و نمونه قرارداد  شرکت شرایط عمومی و اختصاصی
-مهر شرکت توسط افراد مجاز امضاء و ممهور به که 

شرکت در صورت تغییر صاحبان امضاء اوراق تعهدآور .(باشند
بایست نمونه امضاء جدید که به که در اساسنامه قید شده ، می

در .) تائید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه مدارك نماید
  .غیر اینصورت از دور مناقصه حذف خواهند شد

  

  توضیحات  مدارك مورد نیاز جهت شرکت در استعالم  ردیف

پاکت 
 »

»ب 
  

  پیشنهاد قیمت   1
  )برگ شرایط  4شماره پیوست(

  

    

    
مبهم،مشـروط، مخـدوش،   به پیشنهادات

ناقص و پیشنهاداتی که بعد از مهلت اعالم 
 باشـدترتیب اثـرداده  شـده شده واصل
  0نخواهد شد

  :نام و نام خانوادگی
 

  :مهرو امضاء ،  سمت
 

 :تاریخ 

 

  درمانی آذربایجان غربیامور قراردادهاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
سال    - استعالم  عمومی واگذاري خدمات خودرویی دانشکده دندان پزشکی چک لیست مدارك الزم جهت شرکت در استعالم عمومی واگذاري امور بهبخش غیردولتی ، (( 

1397 -1396 ((  
 

  نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت
  مهر و امضاء
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  عمومی واگذاري استعالمبرگ شرایط 
  

  )نقلیهامور (خدمات خودرویی 

  دانشکده دندانپزشکی ارومیه
      

  
  

  “دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجانغربی “ 
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به منظور توسعه و مشارکت مانی آذربایجانغربی در نظر دارد دانشگاه علوم پزشکی و  خدمات بهداشتی در
شوراي عالی  46/14بخش غیر دولتی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود به استناد مصوبه 

به  عمومیاستعالمرا از طریق انجام دندانپزشکیدانشکده ) امور نقلیه(امورخدمات خودرویـی اداري 
واگذار به شرح ذیل یا سایر مراجع ذیصالح شرکتهاي تعیین صالحیت شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی 

  :نماید
پذیر باید آنرا بـه دقـت    استعالمجزء الینفک قرارداد محسوب می گردد  استعالمبا توجه به اینکه شرایط * 

  . ، مهرو امضاء نماید مطالعه نموده وتمام صفحات راتوسط شخص یا اشخاص صاحب امضاء

  : استعالمموضوع . 1
اي از قبیل جابجائی پرسنل و کارمندان در مأموریت هاي درون شهري عبارت است از انجام کلیه خدمات نقلیه

 .استعالمبرابر مفاد شرایط و بـرون شهري 

 : استعالممدت . 2

 گـزار  استعالمباشد که بنابر اعالم ی میـشمس یکسالدت ـبم30/11/1397لغایت01/12/1396     از تاریخ
 .ه ماه با همین شرایط قابل تمدید خواهد بود ـبمدت س

  

 :واحد کار . 3

  خودروکارکرد  ساعت: در مأموریتهاي درون شهري  -1-3          
  کیلومترخودروکارکرد به : در مأموریتهاي برون شهري  -2-3
 

مـی مـی   کار بصـورت حج (: ) اداري،کلینیک البرز و قدسساختمان (زشکی دندانپدانشکده (حجم کار. 4
 .)باشد

سـاعت   6552حـدود   سـالیانه (براي دو خـودرو  ساعت خودرو )ماهیانه( 546×  12حدود  -1-4
  ) خودرو

 :شرایط اختصاصی. 5

 .میباشندخودرو 2به تعداد ، )،تندرپژو، سمند(سواري خودروها از نوع     -1-5

 .ندبه باالباش  0139بایست سالبه کارگیري شده میسال ساخت خودروهاي     -2-5
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 .باشد...  شکل ظاهري خودروها نباید به صورت تصادفی ، بتونه شده ، غیر معمول و     -3-5

 .بایست کامالً سالم و تمیز باشدشیشه خودروها می     -4-5

کامالً سالم و بدون عیـب و نقـص   باید از بدو قرارداد تا اتمام قرارداد استعالمخودروهاي مـورد      -5-5
 .بوده و همچنین از پذیرش خودروهاي چپ و واژگون شده خودداري خواهد شد

بایست سالم وکامالً قابل استفاده باشدو تابستانی وگرمایشی زمستانی خودروها میسیستم سرمایشی    -6-5
 .گرددجریمه اعمال میجدول جرایمهاي فوق طبق برعدم استفاده از سیستمکارکنان مبنیدر صورت گزارش

 .باشدو بدون نایلون ها باید کامالً سالم و تمیز و نظافت شده داخل خودرو و صندلی    -7-5

 .بایست داراي برگ معاینه و کارت بیمه سرنشین باشدکلیه خودروها می    -8-5

زمان ارائه خدمت خودداري بایست از کشیدن سیگار در داخل خودرو در مدت راننده خودرو می     -9-5
 .نماید

در صورت نیاز به سرویسهاي موردي در ساعات اداري و غیر اداري و روزهاي تعطیل و غیر تعطیل      -10-5
  و 

 .پذیر ملزم به تأمین آن خواهد بود استعالم، گزار استعالماعالم آن از سوي 

ی مطلوب خودروهاي مورد قرارداد ـدهپذیر موظف است جهت نظارت در امر سرویس استعالم      -11-5
ودر  معرفی نماید گزار استعالمها تعیین و کتباً به یک نفر نماینده جهت پاسخگویی به موارد مربوط به سرویس

، کارفر در مواقع درخواستی توسط مسؤول نقلیه بصورت شفاهی یا کتبی یا پیامکیصورت عدم حضور نماینده 
جریمه مربوطه را از مبلغ قرارداد یا ضمانت نامه حسن انجام کار یا سـایر    جرایمجدول تواندبر اساس ما می

  .کسر نماید پذیر استعالممطالبات 
بوده و امور رفاهی از قبیل چاي ، ناهار و غیـره   گزار استعالمرانندگان  به عهده  برايتأمین محل    -12-5

 .باشدمی پذیر استعالمبعهده 

خود را به صورت کتبی معرفـی   پذیر موظف است دو روز قبل از شروع قرارداد نماینده  استعالم   -13-5
رفتار و جرایم  پذیر استعالمبا  جدول جرایمنماید و در صورت عدم معرفی در موعد مقرر به ازاء هر روز برابر 

 . متعلقه منظور خواهد گردید

 گزار استعالمبه تأسیسات یا ساختمانهاي  )یا سهواًعمداً ( جبران و پرداخت خسارات وارده احتمالی   -14-5
میزان و مبلغ خسارت توسط کارشناسـی  . پذیر است استعالمپذیر صورت پذیرد با  استعالمکارگران کهتوسط  

حق دارد در صورت عدم تأمین آن از طـرف   گزار استعالم.گرددنماید مشخص میتعیین می گزار استعالم که
 .کسر نماید پذیر استعالمخسارات مورد نظر را از مبلغ ماهیانه قرارداد یا سایر مطالبات  پذیراستعالم 

ساعت کار خودروهاي به کارگیري شده مشـمول قـرارداد منطبـق بـر سـاعات موظـف اداري           -15-5
مت برابر موظف به ارائه خد استعالمالزم باشد ، برنده  گزار استعالمدر مواردیکه به تشخیص  وبوده دانشگاه
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  واریزحسـاب مشـترک  باشـد کـه هزینـه آن برابـر نرخهـاي پیمـان محاسـبه و در وجـه         درخواست می
 .شودمی

و ستقر مدندانپزشکیساختمان اداري دانشکده باشد که خودروها درنقلیه شرایط کار بدین نحو می     -16-5
اعزام به محل مأموریت مأموریت و صدور برگ نقلیه درخواست از طرف واحد در زمانهاي مورد نیاز با صدور 

قیمـت  در پایان هر ماه جمع ساعات کارکرد هر خودرو در . گرددو زمان خروج و ورود خودرو یادداشت می
 . خواهد شدواریزدر وجه حساب مشترك الزحمه همان  ماه و  همان خودرو  ضرب و به عنوان حق پیشنهادي

3متوقف گردد حداکثر به میزان محل موضوع قرارداد در خودرو در مواردیکه  :1تبصره  
 توقـف سـاعات    1

  .گرددمحاسبه می
استعالم گر اقدام به تـامین  ،در مواقع تعطیل و ساعات غیراداري در صورت نیاز به حضور خودروها: 2تبصره  

 .خودرو خواهد نمود

گردد که فاصلۀ محل مأموریـت از شـهر   مأموریت محسوب میمأموریتهاي برون شهري در حالتی     -17-5
از محـل حرکـت در   ) رفت و برگشت ( در این حالت هر کیلومتر مسافت طی شده . کیلومتر باشد 30حداقل 

العادة مأموریت پرداخت خواهـد  مبلغ پیشنهادي از بابت مأموریت ضرب و مبلغ به دست آمده به عنوان فوق
 . مسائلی نظیر بیتـوته پرداخت نخواهد شد مبلغ دیگري از بابت. شد

فاصـلۀ از  (در مواردیکه خودرو با صدور مأموریت و برگ ورود و خروج ، به مأموریت برون شهري : 3 تبصره 
در صورت استراحت در محل الزحمه مأموریت گردد عالوه بر پرداخت حقاعزام می) کیلومتر 03شهر حداقل 

3حداکثر به میزان مأموریت 
  .ساعات کارکرد خودرو نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد  1

بیمه ( پذیر مکلف است از تاریخ عقد قرارداد نسبت به بیمه خودرو و سرنشین بصورت کامل  استعالم   -18-5
ــین ــه تکمیلــی  خــودرو ، سرنش ــث و بیم ــه کامــل سرنشــینها ( ، شــخص ثال ــد در )  ) دی ــدام نمای   اق

  سـاعت نسـبت بـه لغـو قـرارداد اقـدام و خسـارت وارده را از         48در عرض  گزار استعالمغیر اینصورت 
 .پذیر کسر خواهد کرد استعالمضمانت نامه 

پذیر مکلف است در صورت خرابی و اشکال فنی در هریک از خودروها بالفاصله نسبت به  استعالم    -19-5
، جدول جـرایم بر اساس مورد گزارش و درغیر اینصورت به ازاء هر  ایداقدام نماعزام خودرو جایگزین آن 

پذیر بدواً حق اعتـراض را از   استعالماز مبلغ قرارداد جهت جبران خسارت کسر خواهد شد و جریمه مربوطه 
 .خود سلب می نماید 

نماید که مشمول ممنوعیت موضوع قانون راجع بـه منـع مداخلـه وزراء و    اقرار میپذیر  استعالم   -20-5
نمی باشـند و ضـمناً    1337نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري مصوب دیماه 

تعهد مینماید که تا پایان اجراي قرارداد و تسویه حساب با دانشگاه به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق 
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پیمـان را فسـخ نمـوده و    گزار استعالمدر غیر اینصورت را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نسازد و  الذکر
خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجراي کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشـنهاددهنده  

 ) 3پیوست شماره . ( وصول خواهد نمود

و  جهت انجام موضوع قرارداد یا موارد دیگر حین تردددروتصادف احتمالیکلیه خسارات احتمالی  -21-5
تماماً بعهـده  ....) م و تخلفات راهنمایی بیمه و ـ جرائـتعمیراتهزینه سوخت(همچنین کلیه هزینه ها از قبیل
هزینـه   مطالبه هیچگونه وجهی از بابتحقاستعالم پذیرباشد و میاستعالمپذیر راننده خودروي استیجاري و 

 .نخواهد داشتگزار استعالمتب فوق را از مرا

فرد راننده خـودرو از نظـر گـزینش    .... هرگاه صالحیت اخالقی ، اجتماعی ، سیاسی و کاري و   -22-5
 اسـتعالم دانشگاه و سایر ارگانهاي ذیصالح مردود شناخته شود دانشگاه از ادامه کار ایشان جلوگیري کرده و 

 .ساعت فرد صالح دیگري را بکار گمارد 24پذیر باید ظرف مدت 

کلیـه  گردد کـه  پذیر در طول مدت قرارداد مسئول کامل کارکنان خود بوده و متعهد می استعالم   -23-5
هـاي اداري و  کارکنان ملزم به رعایت موازین شرعی و مقررات ایمنی بهداشتی و سایر قوانین و آئین نامـه 

یک از کارکنان از ادامه کار آنها جلوگیري بعمـل آمـده و پیمانکـار    باشند و درصورت تخلف هر امثالهم می
 .ساعت فرد واجد شرایط دیگري را جایگزین ومعرفی نماید 24موظف است ظرف مدت 

باید لباس فرم با آرم شرکت مربوطه داشته باشند و ماشین هـا نیـز داراي    پذیر استعالمرانندگان : 4 تبصره
و در صورت عدم رعایت و  نصب در سقف خودرو باشند) دندان پزشکیدانشکده خودروي استیجاري (تابلوي 

 . رفتار خواهد شد پذیر استعالمبا  جدول جرایمگزارش مسؤول نقلیه برابر 

و در بوده باشـند  و تائیدیه تست مرفین کارت سالمتباید داراي پذیر  استعالمرانندگان تحت پیمان   -24-5
برگ شرایط رفتار  جدول جرایمدر غیر اینصورت براي هر مورد گزارش برابر صورت درخواست ارائه نمایند، 

 . خواهد شد

پذیر مکلف است رانندگان خود را از بین افراد باسواد و صالح انتخاب نموده و از بکارگیري  استعالم  -25-5
باشـند خـودداري   سال می  23پرسنل بازخرید ، کارکنان سایر سازمانها و یا افرادي که داراي سن کمتر از 

در امـر  ) واهینامـه از تـاریخ اخـذ گ  (سال تجربه کاري  5و همچنین رانندگان خودروها باید حداقل . نماید
 .می باشد پذیر استعالمفنی آنها بعهده رانندگی بوده و تائید 

  است و  استعالمبرعهده برنده  دانشکدهتامین خودروهاي برگزاري سمینارها و گردهمایی مربوط به   -26-5
 .هاي پیشنهادي در قرارداد پرداخت خواهد شدهاي مربوطه برابر قیمتهزینه
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پذیر مکلف است با توجه به موضوع قرارداد مقررات ایمنی و قوانین راهنمائی و رانندگی  استعالم  -27-5
ضرر و  گزار استعالمرا رعایت نماید در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه عواقب احتمالی بر عهده ایشان بوده و 

 .پذیر کسر می نماید استعالمضمانت نامهزیان احتمالی را از محل مطالبات یا 

در صورت گزارش سرنشین مبنی بر عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی یـا راننـدگی   : 5تبصره  
 .مکلف به جایگزینی راننده مذکور خواهد بود پذیر استعالم، و تأیید کارشناس ناظر قرارداد پرخطر

مکلف است  گزار استعالمولی پذیر بوده  استعالمکلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات بر عهده  -28-5
 .نمایدمبلغ پیمان کسر و طی چکهاي جداگانه به مراجع ذیصالح ارسال مبالغ مربوطه را از 

موظـف   پذیر استعالمباشد لیکن می گزار استعالممالیات بر ارزش افزوده کاال و خدمات بر عهده   :6تبصره 
مربوطه را به واحد طرف قرارداد ارائـه  معتبر نام در محل اقدام و گواهی است در موعد مقرر نسبت به ثبت

  . نماید

نمایدکه ازمشخصات کارمورد معامله و مقتضیات محل انجام کاراطالع کامل پذیر اقرار می استعالم  -29-5
 .اردد

 :کسورات مربوط به عدم انجام امور بصورت جدول زیر محاسبه و منظور خواهد شد   -30-5

رد
  توضیحات  میزان جریمه  امور  یف

  به ازاء هر روز   عدم معرفی نماینده    1
  به گزارش مسئول نقلیه  ریال 000/000/1

عدم حضور نماینده در مواقع درخواستی   2
  به گزارش مسئول نقلیه  ریال 000/500  توسط مسؤول نقلیه  

 عدم رعایت مفاد قرارداد به ازاء هر مورد  3
  به گزارش مسئول نقلیه  ریال 000/500  گزارش

  یا  عدم برخورد مناسب پیمانکار و  4
  نماینده وي با مسئولین واحدها

به ازاء هر مورد گزارش 
  به گزارش مسئول نقلیه  ریال 000/500

عدم رعایت موازین و مقررات بهداشتی و   5
  به گزارش مسئول نقلیه  ریال 000/500  نظافتی و سایر موارد به ازاء هر مورد

6  
  عدم تمدید کارت سالمت و تائیدیه 

تست مرفین رانندگان بعد از اتمام فرصت در 
  نظر گرفته شده به ازاء هر مورد

  به گزارش مسئول نقلیه  ریال 000/500

می تواند  گزار استعالمپذیر به تعهد خود بر اساس مواد قرارداد عمل ننماید  استعالمدر صورتی که   -31-5
اقدام نماید و در صورت صدور بیش از سـه اخطـار در    جرایمنسبت به صدور اخطار و جریمه مطابق جدول 
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مختار است ضمن فسخ قرارداد مبلغ ضمانت نامه قرارداد را نیز به نفع خود  گزار استعالمطول مدت قرارداد 
 .ضبط نماید

ابـالغ قـانونی    پذیر استعالمه اداري به عمل آمده و به ابالغ تذکر یا جریمه باید در مدت یک هفت :7تبصره
  . از طریق امور قراردادها محفوظ خواهد بود پذیر استعالمبدیهی است حق اعتراض به . گردد

 .نخواهد داشت... هیچگونه تعهـدي بابت افزایش مبلغ بنزیـن و  گزار استعالم -32-5

پذیر نداشته و  استعالمگزار هیچگونه تعهد استخدامی و دعاوي در محاکم نسبت به عوامل  استعالم -33-5
 .باشدپذیر می استعالماز هر گونه مسئولیتی در این مورد مبرا بوده و کلیه تعهدات ذیربط به عهده 

ذکـر مـی    پذیر و شماره تلفن وي همان است که در قرارداد استعالمقانونی دفتر کار اقامت محل  -34-5
پـذیر   اسـتعالم پذیر ارسال گردد ابالغ قانونی تلقـی و   استعالمشود و هرگونه تلفنگرام یا نامه که به آدرس 

 اسـتعالم اطـالع  بصورت کتبی به روز  5ظرف مدت رامراتبتلفنویاشمارهیر محلتغیموظف است در صورت
 .برساند گزار

عمـومی و  ( کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت آنها بر اساس اساسنامه  در ارتباط با ارائـه خـدمات    -35-5
 .شرکت کنند  استعالمقید گردیده و منع قانونی نداشته باشند می توانند دراین )  اختصاصی 

الی فرم ارس(پذیران می بایست اوراق شرایط و مدارك و فرم مربوط به مشخصات شرکت استعالم   -5-36
: را در مهلــت مقــرر از ســایت دانشــگاه بــه آدرس) از وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی

http://www.monaghesat.umsu.ac.ir  ــه آدرس ــات ب ــانی مناقص ــالع رس ــاه اط ــایت پایگ ــا س : و ی
mporg.irhttp://iets. ــدو ــود نماینـــ ــرم   دانلـــ ــل فـــ ــل کامـــ ــس از تکمیـــ   پـــ

واقـع در   پزشـکی فوق الذکر آن را پس از پایان مهلت دانلود اوراق  شرایط به دبیرخانه حراست دانشکده 
 .تحویل نمایندسایت نازلو 

فقط ) استعالمرسانی سایت دانشگاه یا سایت پایگاه ملی اطالع(بدیهی است دریافت اسناد از سایت  : 8 تبصره
  .در زمان مقرري که توسط دانشگاه اعالم خواهد شد قابل دانلود خواهد بود

  
  

ت /38326موضوع تصویبنامه هاي شماره ( فرم قرارداد واگذاري فعالیت هاي خدمات عمومی  -37-5
) هیـات محتـرم وزیـران     15/12/1384هـ مورخ  3461ت /84515و  5/9/1381ـ مورخ  ه 27506

 .را مهر و امضاء نماید آن تمام صفحاتپذیر ملزم است  استعالمم به برگ شرایط می باشد و ضمن
 

پاکتی  دومتقاضیان جهت تسلیم پیشنهادات خود الزم است به شکل زیر عمل نمایند پیشنهاد به شکل   -38-5
 : ارائه گردد » الف ـ ب « 
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از گذاشتن هر گونه مدارك اضافی در پاکات خودداري نموده و تمام مدارك  باید به ترتیب ذیل در «  :توجه 
  »پاکات گذاشته شود

دندانپزشکی دانشکده عمومی واگذاري خدمات خودرویی  استعالمجهت) ب–الف(پاکتی دوشکل پیشنهاد به 
  :گردد ارائه ارومیه
ب باید جداگانه الك و مهر شده و جمعاً در لفاف یا پاکت الك و مهر شده  و  پاکت الف دوهر یک از   :توجه 

از «و عبارت   ، شماره تلفن همراهاستعالمگر، عنوان  استعالمنام و نشانی دیگري گذاشته شوند و روي آنها 
وضوح به  »تا تاریخ جلسه گشایش پیشنهادها، پاکتها باز نشود دانشکدهتاریخ تحویل پیشنهادات به حراست 

  .نوشته شده باشد
  

 
 :  دندان پزشکی کدهکد اقتصادي دانش -  14003078617:کده دندان پزشکیشناسه ملی دانش

 15111- 57561:    کده دندانپزشکیپستی دانشکد   411369713519
  

  : حاوي » الف« پاکت 
در مورد دارندگان ( تأسیس تصویر اساسنامه و شماره و تاریخ ثبت و آخرین آگهی تغییرات شرکت و آگهی    1

شرکتهایی که فعالیت ) ( دهنده براي اسناد مالی و تعهدآور با مدت فعالیت هیئت مدیره امضاي مجاز پیشنهاد
 ) .باشند استعالمآنها در راستاي موضوع 

جـع  یا سـایر مرا  از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانجاري تصویر اعالم صالحیت معتبر در سال  2
 .ذیصالح

 ارائه تصویر شناسه ملی اشخاص حقوقی   3
ارائه تصویر رضایت  باشدیا میگزار بوده  استعالمطرف قرارداد واحد  ظرف چهار سال اخیرشرکتی که    4

طرف قرارداد  طی مدت موصوفباشد، بدیهی است شرکتهایی که نامه از واحد فوق الذکر الزامی می
در صورت تأیید نظریه واحدهاي تابعه دانشگاه بوده و به هر دلیل از عملکرد آنها اعالم نارضایتی شده باشد 

 . حذف خواهند شد استعالمکمیسیون از دور در 

 ) 3پیوست شماره( تکمیل و ارائه تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت    5

  
و نمونه قرارداد حاضر که کلیه اوراق آن توسط افـراد مجـاز   ) شرایط عمومی و اختصاصی(برگ شرایط    6

امضاء و ممهور به مهر شرکت شده باشد امضاهاي مجاز همان است که در اساسنامه یا آخرین تغییـرات ذکـر   
د آور به امضاء مدیر عامل گردیده براي مثال اگر در اساسنامه یا آخرین تغییرات درج شده باشد که اوراق تعه

و رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد الزم است اوراق بـرگ شـرایط توسـط دو نفـر ذکـر شـده امضـاء        
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بایسـت نمونـه   تغییرصاحبان امضاء اوراق تعهدآور که دراساسـنامه قیـد شـده،می   درصورتشرکت.(گردد
 .حذف خواهند شد استعالمدر غیر اینصورت از دور ).مدارك نمایدضمیمهرا امضاءجدید 

 .باشددر تائید اسناد، مورد قبول نمی) مهرِ امضاء(امضاء افراد مجاز به صورت مهر : 9تبصره
کپی برابر اصل مدارك خواسته شده در حین عقد قرارداد براي شرکت برنده الزامی است در غیر :  10تبصره 

-با امضاء این شرایط حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب مـی  استعالم گرو  استعالمآن در 
  .نماید

  
  : حاوي »  ب« پاکت 

پیشنهاد قیمت خواهد بود که دراین رابطه پیشنهاد دهندگان موظفند پس از بررسی دقیق موارد ، پیشنهادات 
خوردگی و هیچگونه قید و شرطی و به عدد و به با خط خوانا و بدون قلم)  4(شماره  خود را طبق پیوست

بدیهی است در صورت بروز اختالف بین . حروف درج و توسط افراد مجاز امضاء و ممهور به مهر شرکت نمایند 
 .اعداد و حروف نوشته شده، حروف مناط عمل قرار خواهد گرفت

  :  استعالمت مراحل گشایش پاکا
 سوي مراجع نظارتی مبنی بر عملکرد نامطلوب، عدم رضایت و  در صورت وصول هرگونه گزارش از: تذکر

 . خواهد شد استعالمتخلف، شرکت متقاضی موجب حذف آن از دور 
  بازگشایی می گردد  ) ب(مشکلی نداشته باشد پاکت ) الف(چنانچه پاکت. 
  الفپاکت ( بازکردن پاکت صالحیت شرکت و ارزیابی فنی( 
  بپاکـت    ،و در صورت تایید )صالحیت شرکت و سوابق و رزومه کاري(پس از بررسی مدارك ارائه شده 

آئین نامه مـالی و معـامالتی    72بر اساس ماده استعالمکه پیشنهاد قیمت می باشد بازگشاییشده و برنده 
 .مشخص می شوددانشگاه 

کل پیشنهاد دهنده ، پـس از  مناسب ترین قیمت با توجه به مراحل بررسی و نحوه بازگشایی پاکت   -39-5
 . کتباً به برنده ابالغ خواهد شدتایید اعضاء کمیسیون مطابق مقررات و قوانین مربوطه 

ط به اشخاص حقیقی و پذیر حق واگذاري مورد قرارداد را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرای استعالم  -40-5
ارد و درغیر اینصورت قرارداد بطور یکطرفه ند .....لت ، صلح نامه ، عقدنامه و حقوقی دیگرحتی بصورت وکا

پذیر با  استعالم، و خسارات وارده از محل مطالبات یا ضمانت راسا توسط کار فرما برداشت خواهد شد و  فسخ
 . امضاء برگ شرایط حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب می نماید 

نامه بانکی به میـزان   باید قبل از عقد قرارداد ضمانتپذیر استعالمبه منظور حسن اجراي تعهدات   -41-5
حسـاب سـپرده   مبلغ کل قرارداد بعنوان حسن انجام تعهدات یا همان مبلغ را به صورت وجه نقـد بـه   % 10

) کلیه شعب بانک صادرات قابل واریز می باشد(بانک صادرات   0103034747002دانشگاه به شماره جاري 
 .نمایدمـاه واریز  51با اعتبار 
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بدیهی است ضمانت نامه ارائه شده باید قابلیت تمدید تا ارائه تسویه حساب هاي قانونی قرارداد را : 11تبصره 
 . دارا باشد

را با اخذ دستور موافق معاونـت  ) حجم و مبلغ قرارداد(میزان تعهدات پیمان تواند می گزاراستعالم -42-5
 .یا کاهش دهد افزایش% 25توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 

روز کاري دانشکده به استثناي ایـام   7درصورتی که برنده اول استعالم از تاریخ ابالغ ظرف مدت -43-5
تعطیل نسبت به ضمانت نامه بانکی اقدام ننماید استعالم فوق لغو می گردد و مجددا استعالم برگزار می گردد 

نفی به شرکت ملغی کننده از سـوي دانشـگاه   در ضمن نمره م(و شرکت فوق حق شرکت در مناقسه را ندارد
 ).علوم پزشکی ارائه می گردد

 
دریافت می دارد بدون تغییر و یـا   گزاراستعالم را که از  استعالمپیشنهاد دهنده بایستی کلیه اسناد   -44-5

به امضاء پیشنهاد دهنـده   استعالمحذف قسمتی از آنها امضاء نماید و در صورتیکه یک یا چند قسمت از اسناد 
. از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهـد شـد    استعالمنرسیده باشد ، تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط 

ابهامی داشته باشند بایستی  استعالمکه نسبت به مفهوم قسمتی از شرایط  استعالمهریک از شرکت کنندگان در 
در میـان  واحد تدارکاتدانشـکده  مراتب را با  استعالمبرگ شرایط حداکثر تا دو روز اداري پس از دریافت 

 .گذارد و رفع ابهام نماید 

، آئین استعالممتعهد و ملزم به اجراي مفاد فرم شرایط  استعالمپذیر با امضاء اوراق شرایط  استعالم -45-5
  . نامه مالی و معامالتی دانشگاه و سایر مقررات می باشد

گزار در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار خواهد بود و در صورت عدم  استعالم -46-5
گران مزبور   استعالمگر یا استعالمگران از سوي واحد ذیربط پیشنهاد استعالمتأیید صالحیت عمومی هر یک از 

هر گونه اعتراض بعدي در گر با امضاي ذیل این اسناد حق استعالمگران خارج خواهد شد و استعالماز عداد 
  . این خصوص را از خود سلب نمود

قرارداد طرفین می ) نمونه(مطابق پیش نویس  استعالم پذیر در انجام موضوعاستعالم تعهدات  - 47-5
  . پذیر پس از امضاي آن حق اعتراض به مفاد آن را نداشته و متعهد به رعایت آنها می گردد استعالامباشد و 

گزار و  استعالمو دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف قانونی  استعالمشرکت در   - 48-5
گر با امضاء اوراق و استعالمباشد و می استعالماز کلیه شرایط موضوع  استعالماطالع کامل شرکت کننده در 

  .فرمهاي پیوست ملزم به اجراي مفاد آنها گردید
میسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، بدیهی است به پیشنهادات واصله با حضور اعضاء ک-49-5

پیشنهادات مشروط و حکی و مبهم و مخدوش و فاقد فیش یا ضمانت نامه بانکی و برگ شرایط و یا 
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پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیسیون درحین بررسی و 
 .ا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود پس از آن در رد یا قبول یک ی

دانشگاه حق تغییر ، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسلیم     - 50-5
پیشنهادها براي خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردي پیش آید مراتب به دریافت کنندگان شرایط ابالغ 

دهنده حق دارد  خواهد شد ، در صورتیکه پیشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد
تقاضاي استرداد آن را بنماید از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد مشخصات مستلزم تغییر 
مقادیر یا قیمتها باشد در این صورت دانشگاه می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به 

فرصت کافی براي اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود  خریداران شرایط به تعویق اندازد به نحوي که آنان
 . را داشته باشند 

هرگونه وصول گزارش از مدیریت حراست دانشگاه مبنی بر عدم صالحیت هر یک از شرکت  -51-5
ضمناً در خصوص وصول گزارش با مستندات مربوطه . خواهد بود استعالم کنندگان موجب حذف آنها از دور 

از واحدهاي تابعه دانشگاه ظرف چهار سال گذشته مبنی بر عدم رضایت، عملکرد نامطلوب، تخلف شرکت 
  .حذف خواهد شد استعالممنضم به مستندات مربوطه درصورت تصمیم کمیسیون از دور 

باید داراي  استعالم برندهکنان نقلیه از سوء استعالم گذار، در صورت عدم پرداختی حق الزحمه کار - 52-5
 .کنان تحت امر خود را داشته باشدبراي پرداخت دو ماه حق الزحمه و سایر پرداختی ها براي کارتوان مالی 

 بـه دانشـگاه   سایت ازطریق(25/11/9613لغایت 18/11/9613از تاریخ استعالم شرایطدانلود   -5-53
یا سایت پایگـاه ملـی اطـالع رسـانی مناقصـات بـه        http://www.monaghesat.umsu.ac.ir: آدرس
 .باشدمی) دانشکده پزشکی به دبیرخانه حراست (و اعاده آن تامورخ) http://iets.mporg.ir:آدرس

ن اصالحات احتمالی مکلف می باشند جهت کسب اطالعات به واحد کنندگان جهت اطالع از آخریشرکت * 
  . نقلیه دانشکده دندانپزشکی، آقاي سید علی مهدوي مراجعه فرمایند

شرکت کنندگان می بایست پاکتهاي پیشنهاد خود را بصورت الك و مهر شده حداکثر تا پایان وقـت    -54-5
 .و رسید دریافت نمایند تحویل سایت نازلو دانشکده پزشکیبه دبیرخانه حراست 25/11/1396اداري مورخ 

از دریافـت پاکـات    حراسـت ، دبیرخانـه   اسـتعالم  بدون تکمیل و ارائه چک لیست همراه پاکات  -55-5
خودداري نموده و بدیهی است بعد از اتمام مهلت مقرر در شرایط، هیچگونه عذري در این خصوص پذیرفتـه  

 . نخواهد شد

 .در فرصت مقتضی اعالم خواهد شددر ساعتروز مورخه تشکیل و نتیجه آن الم عاستکمیسیون   -56-5

یجاري رفت و آمد می کنند بـه عهـده   دروهاي استیاب و ذهاب پرسنل مراکز روستایی که با خوا  -57-5
 .خودروهاي مذکور می باشد
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 اعالم کتبی یک ماهه بهتأیید معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع و با می تواند با  گزار استعالم   -5-58
امضاي این بدیهی است با . و حصول اطمینان از اطالع وي نسبت به فسخ  قرارداد اقدام نماید پذیر استعالم 

 .قرارداد طرفین هیچ گونه ادعایی در خصوص اخذ خسارت یا مطالبه ضررو زیان  نخواهند  داشت

میباشند که در سال جاري امتیاز منفـی بابـت انصـراف از     استعالم شرکتهایی مجاز به شرکت در    -5-59
 .اي را در کارنامه خود نداشته باشند استعالم قرارداد 

  .تنظیـم شده استبرگ  3به انضمام برگ  91تبصره و  01بند و   95در  استعالم  شرایط*     
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   باشد قابل افزایش یا کاهش می%  25احجام کار ذکر شده در جدول باال و مبلغ قرارداد تا سقف. 

 

 
  جدول برآورد  

  

  قیمت پایه خودروهاي استیجاري  نوع خودروهاي استیجاري  ردیف
  ریال      خودروهاي سواري   1
  ریال       هر کیلومتر مأموریت براي کلیه خودروها  2

  : توضیحات
 .کلیه کسور قانونی به عهده پیمانکار می باشد -1

 . حقوق پرسنل از طریق حساب مشترك به حساب آنها پرداخت خواهد شد -2

 .از طریق حساب مشترك پرداخت خواهد شد کسورات قانونی - 3

در صورت عدم تکافوي موجودي حساب مشترك براي پرداختهاي پرسنل و کسورات قانونی پیمانکار  -4
تواند از محل ضمانت نامه باشد و در غیر اینصورت کارفرما میموظف به تأمین کسري موصوف می

  .باشدفسخ قرارداد می براي تأمین کسري اقدام نماید، همچنین کارفرما مجاز به
    

یف
رد

  

  مشخصات خودروهاي  نام واحد
  مورد نیاز

متوسط کارکرد ساعت  
  )ماهانه(خودرو  

متوسط کارکرد 
کیلومتر خودرو  

  )ماهانه(

1  
دانشکده 

دندانپزشکی 
 ارومیه

  )پزو، سمند، تندر(سواري 

  خودرو 2تعداد 

  

  ساعت  546

  

  

  

    ساعت  546  :جمـع کـل 

 1پیوست شماره 

  دانشکده دندانپزشکی ارومیهوضعیت خودروهاي استیجاري 
  1396-1397سال   
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درمعامالت دولتی مورخه ... تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله کارکنان دولـت و « 
22/10/1337 «  

مداخلـه   نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منعاین پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می
باشد و چنانچه خالف این موضـوع بـا ثبـات برسـد ،     نمی 1337کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دي ماه 

  .نمایداعالم ردود ـفوق را م استعالم گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده براياستعالم یا  گزار استعالم 
فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکـار   استعالم ه برندة گردد که هرگاه این پیشنهاددهندهمچنین قبول و تائید می

پیمان مربوطه را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیمان به اثبات برسد یـا چنانچـه افـرادي را کـه     
محـول  مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنهـا  

حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجراي کـار را از   گزاراستعالم کند 
شود این پیشنهاددهنده متعهد می. باشدمی گزار استعالم تعیین میزان خسارات وارده به تشخیص . اموال او اخذ نماید

و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبـور گـردد مراتـب را     چنانچه در حین اجراي پیمان بدلیل تغییرات
برساند تا طبق مقررات به پیمـان خاتمـه داده شـود بـدیهی اسـت چنانچـه ایـن         گزاراستعالم بالفاصله به اطالع 

ت ناشی از خسارا وحق دارد پیمان را فسخ نموده  مناقصه گزارپیشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند 
مضـافاً  . فسخ پیمان و یا تأخیر در اجراي کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود

دارد که بر مجازاتهاي متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق این پیشنهاددهنده اعالم می
 .باشدمجازاتهاي مربوطه می

  
  

  ....................................نام پیشنهاد دهنده     ..................................               تاریخ
  
  
  نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء صاحبان امضاء                        و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده 

  

 2پیوست شماره 



 

 
١٨ 

 امور قراردادهاي 

 دانشگاه

  دانشکده دندانپزشکی    در مناقصه عمومی واگذاري خدمات خودروییبرگ شرایط شرکت “ 

  http://www.umsu.ac.ir  سایت مناقصهها ومزایدههاي دانشگاه
  http://iets.mporg.ir  رسانی مناقصاتسایت پایگاه ملی اطالع

  

 دندانپزشکی ارومیهدانشکده واگذاري خدمات خودرویی عمومی  استعالم جدول پیشنهاد قیمت

  

  نوع خودرو

    6ستون   5ستون   4ستون   3ستون   2ستون     1ستون 
  %)5حداکثر تا (پیشنهاد درصد سود مدیریتی 

  درصد%     

  )هزینه هاي سربار خواهد بودسود مدیریتی شامل سود و (
  )شدسور قانونی محاسبه و اعمال خواهد سود مدیریتی بعد از ک(

کارکرد 
ماهیانه 

  )ساعت(

قیمت پیشنهادي   
براي هر ساعت 

  )به ریال(

جمع قیمت پیشنهادي براي 
  ساعات کارکرد

  2ستون ×  1ستون

  کارکرد کیلومتر
  مأموریت ماهانه

قیمت 
پیشنهادي براي 

به ( هر کیلومتر
  )ریال

جمع قیمت پیشنهادي براي 
  کیلومتر مأموریت

  5ستون ×  4ستون

پژو، (سواري 
  )سمند،تندر

  ساعت 273
براي هر (

  )خودرو

  
    

  

  کیلومتر 500
  

    

  
  

  
  

  مبلغ سود مدیریت به ریال=  
  )6جمع ستون+  3جمع ستون (× درصد سود مدیریت  

 

  
  : عددي

  : حروفی
پیشنهادي با جمع کل قیمت 

احتساب سود مدیریتی 
  به ریال) سالیانه(

12×  

  
  :عددي

  :حروفی
جمع کل قیمت پیشنهادي با احتساب سود مدیریتی 

  به ریال) ماهانه(
  مبلغ سود مدیریت+6جمع ستون +3جمع ستون 

  
  

  : شماره نمابر                 : شماره تلفن:صاحبان امضاء مجاز /نام و نام خانوادگی صاحب

 : مهر شرکت: امضاهاي مجاز/امضاء: صاحبان امضاء/شماره تلفن همراه صاحب 

  .حذف خواهد شد استعالم درغیر اینصورت ازدور . پذیر تکمیل گردد استعالم قسمتهایی که بصورت                       مشخص شده حتماً می بایست توسط  - 1توضیح 
  .تکمیل نماید 12-4بند الف ماده و تبصره  جدول برآوردپذیر متعهد می شود جدول فوق را با توجه به  استعالم  - 2توضیح 

 3پیوست شماره 


