
 کاشان سرویس ایاب و ذهاب دانشگاه (واگذاری)مناقصه عمومیشرایط 
 

 موضوع واگذاری -1ماده 

ضوع  صه عمومیمو ست از ارائه  (واگذاری)مناق شانانجام عبارت شگاه كا سرويس اياب و ذهاب دان ر ب ،منظم و مطلوب 

ب با استفاده از سرويسهای با كيفيت مطلوقرارداد)اداره امور عمومی دانشگاه كاشان(ناظر  اساس برنامه ارائه شده توسط

 :دمی باش توسط پيمانكار به شرح ذيلدانشگاه كاشان واحد نقليه  مسئولو  قراردادو مناسب مورد تأييد ناظر 

 پژو و سمند(حداقل سواری )

 توقفمبلغ هر ساعت  وضعيت مقصد

 )ريال(

 مالحظات

رفت يا يكسر 

 )ريال(برگشت

رفت و تحت اختيار 

صبح  6)از ساعت برگشت

 )ريال(ساعت 12(81لغايت

     تهران

     اصفهان

     قم

     نطنز

سرويس از مبدا 

تهران)رفت و برگشت به 

 كاشان(به استثنای اساتيد

 مدعو

    

     ساير مسيرها)هركيلومتر(

 

 

 مینی بوس هیوندا کولردار

 توقفمبلغ هر ساعت  وضعيت مقصد

 )ريال(

 مالحظات

رفت يا يكسر 

 )ريال(برگشت

رفت و تحت اختيار 

صبح  6)از ساعت برگشت

 )ريال(ساعت 12(81لغايت

     تهران

     اصفهان

     قم

     نطنز

     ساير نقاط هر كيلومتر

 

 

 



 

 

 

 

 اتوبوس عادی و معمولی

 فقمبلغ هر ساعت تو وضعيت مقصد

 )ريال(

 مالحظات

رفت يا يكسر 

 )ريال(برگشت

رفت و تحت اختيار 

صبح  6)از ساعت برگشت

 )ريال(ساعت 12(81لغايت

     تهران

     اصفهان

     قم

     نطنز

     ساير نقاط هر كيلومتر

 

 

 

 نفره44اتوبوس اسکانیا

 توقفمبلغ هر ساعت  وضعيت مقصد

 )ريال(

 مالحظات

رفت يا يكسر 

 )ريال(برگشت

رفت و تحت اختيار 

صبح  6)از ساعت برگشت

 )ريال(ساعت 12(81لغايت

     تهران

     اصفهان

     قم

     نطنز

سفر به ساير استانها كه 

چند روز به طول می 

 42روز در اختيار ) انجامد

 ساعت(

    

     ساير نقاط هر كيلومتر

 نفره 52اتوبوس اسکانیا

 توقفمبلغ هر ساعت  وضعيت مقصد

 )ريال(

 مالحظات

رفت يا يكسر 

 )ريال(برگشت

رفت و تحت اختيار 

صبح  6)از ساعت برگشت

 )ريال(ساعت 12(81لغايت

     تهران



     اصفهان

     قم

     نطنز

سفر به ساير استانها كه 

چند روز به طول می 

روز در اختيار  انجامد

 ساعت( 42)

    

     ساير نقاط هر كيلومتر

 

 کارمندی، دانشجویی(مینی بوس عادی )سرویس ایاب و ذهاب 

 قفمبلغ هر ساعت تو وضعيت يا مبدا مقصد

 )ريال(

 مالحظات

رفت يا يكسر 

 )ريال(برگشت

 )ريال(رفت و برگشت

     كاشان

     قمصر

     آران و بيدگل

     و مسكن مهر نوش آباد

     نصرآباد

     يزدل

     علی آباد و محمدآباد

     نياسر

     مشهد آردهال

     جوشقان استرک

     برزک

     خنب 

     جزه

     فيض آباد نوش آباد

     در اختيار ساعتی

     مرنجاب

ساعت  42در اختيار 

شهرستان  داخل محدوده

 كاشان و آران وبيدگل

    

     بازاء هر كيلومتر

يزدل، علی آباد، محمدآباد و مواردی كه مينی بوس های عادی از نوش آباد، نصرآباد،  توقف در مسير حركت تبصره:

 در يک مسير قرار دارند به نرخ مبدا و مقصد خواهدبود.



 سرویس حمل بار)تاکسی بار(                                                   

وانت مبلغ  هر سرویس عنوان ردیف

 )ریال(بار

 نیسانمبلغ 

 )ریال(

   داخل دانشگاه 8

   از دانشگاه  به داخل شهر كاشان  4

از دانشگاه به حومه شهر)شهرک صنعتی جعفرآباد  3

 و شهرک صنعتی قمصر( 

  

از دانشگاه به شهر آران و بيدگل و نوش آباد و  2

 فين 

  

   از دانشگاه به فيض آباد نوش آباد  5

   از دانشگاه به قمصر و نياسر  6

    از كاشان به تهران 7

    كاشان به اصفهاناز  1

 

 

  واگذاریمدت  -5ماده 

 .ی باشدميكسال بمدت 42/84/8211 غايت ل82/18/8211از تاريخ  واگذاریزمان 

 ( مدارک الزم:3ماده 

ه همراه ب شرايط اين مناقصه، نرخ پيشنهادی خود  در صورت تمايل به شركت در مناقصه، پس از مطالعه و مهر و امضاء

به آدرس كاشااان، بلوار قطب راوندی،  11/18/8211را حداكثر تا پايان وقت اداری روز يكشاانبه مورخ ساااير مدارک 

الزم  .تحویل مدیریت حراست یا انتظامات دانشگاه کاشان نمایید 17387-53853دانشگاه كاشان، كدپستی 

روز سه صبح  81ت، ساعت به ذكر است مدارک ارسالی توسط شركت كنندگان در مناقصه به همراه پيشنهادهای قيم

سی مدارک 81/18/8211شنبه مورخ  سبت به برر شد و ن شوده خواهد  شگاه گ  در محل دفتر معاونت اداری و مالی دان

سه مذكور با ارائه دعوت نامه كتبی  واعالم برنده  ستماع قيمت ها در جل صه گران برای ا ضور مناق شد. ح اقدام خواهد 

 بالمانع است. 

 موظف به ارائه سرويس اياب و ذهاب مطابق اين شرايط خواهدبود.82/8/8211اريخ برنده مناقصه از ت

درصورت وجود هرگونه ابهام يا سوال درخصوص شرايط مناقصه، امكان برقراری ارتباط به وسيله شماره تماس ضمناً 

 فراهم می باشد. يا از طريق مذاكره حضوری در دانشگاه12833681346، آقای اميرحسين حكيمی 138 55284448های 

 پاکت الف:

  حسپپاب به ریال 25،555،555 مبلغ به مناقصپپه در شپپرکت سپپدرده بابت پرداختی فیش

 .کاشان دانشگاه سدرده حساب نام به 1855522264

 :بپاکت      



 .پیمان موضوع انجام برای الزم مجوزهای و مدارک (1

 .پیمانکار توسط مناقصه شرایط شده امضا و مهر (5

 . کار انجام حسن ارائه (3

  :ج پاکت

شنهادی شرایط مبلغ پی شده در جداول ماده یک این  سط  درج  شده تو ضاء  )مهر و ام

 پیمانکار(

  سپرده و شده و فاقد  سبت به حداقل قيمت داده  ضافه ن صد يا ا ساس در شروط و مبهم و برا شنهادات م به پي

 پيشنهاداتی كه بعد از موعد واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.  

 .شركت كننده درمناقصه بايستی موضوع مناقصه را روی پاكت های ارسالی، درج نمايد 

 ائه پيشاانهاد، ايجاد حقی برای شااركت كننده و ايجاد تكليف و يا ساالب اختيار برای شااركت در مناقصااه و ار

 دانشگاه نمی نمايد. 

 .هزينه درج آگهی مناقصه در روزنامه  از برنده مناقصه دريافت خواهد شد 

  .دانشگاه در رد يک يا تمام پيشنهادات مختار است 

 ،ضاامن ضاابط سااپرده وی با تشااخين كميساايون  درصااورتی كه برنده اول از تنظيم واگذاری منصاارد شااود

مناقصااه به ترتيب وضااعيت برنده دوم مورد بررساای قرار خواهد گرفت و در صااورت اسااتنكاد برنده بعدی 

ساپرده وی نيز به نفع دانشاگاه ضابط خواهد شاد. بديهی اسات اتخاذ تصاميم پس از انجام مراحل الزم بعدی 

 بعهده كميسيون مناقصه خواهد بود. 

 موظف اساات قبل از تحويل اسااناد مناقصااه جهت مصاااحبه و توجيه برنامه ها و آناليزهای خود يا به  پيمانكار

شاااماره تلفن های ذكرشاااده در اين شااارايط با واحد نقليه يا اداره امور عمومی دانشاااگاه مراجعه نمايد و يا 

 .هماهنگی های الزم را به عمل آورد

 تعهدات پیمانکار -4ماده 

 باشند.رفته شده توسط پيمانكار موظف به رعايت شئونات اخالقی و اداری میرانندگان به كار گ (8

 به اين منظور ارائه ليست رانندگان و مشخصات ايشان به دانشگاه توسط پيمانكار الزامی است.تبصره: 

 رانندگان به كار گرفته شده موظف به همكاری و هماهنگی با واحد نقليه می باشند. (4

 را به غير ندارد. واگذاریپيمانكار حق واگذاری موضوع  (3

 پرداخت هزينه های مربوطه از قبيل سوخت، تعميرات، قبوض جريمه و ... بعهده پيمانكار می باشد. (2

و كمک راننده به عهده به راننده مربوط تأمين صاابحانه، ناهار، شااام و ساااير هزينه های ساارويس درخواسااتی،  (5

 می باشد.پيمانكار 

 بايد دارای گواهينامه پايه يک راهنمايی و رانندگی باشد. واگذاریاتوبوسهای طرد  دگانرانن (6



پيمانكار موظف می باشااد نساابت به بيمه شااخن ثالي و ساااير بيمه های ضااروری وسااائط نقليه عمومی جهت  (7

 خودروهای مورد استفاده اقدام نمايد.

مانكار می و... بعهده پيننده و سرنشين و افراد ثالي مسئوليت هر گونه خسارت جانی و مالی احتمالی نسبت به را (1

 باشد و دانشگاه هيچگونه مسئوليتی دراين زمينه نخواهد داشت.

 را به نحو مطلوب اجرا نمايد. واگذاریپيمانكار متعهد می گردد موضوع  (2

 بود.كليه مسئوليت های حقوقی و قانونی به كارگيری نيروهای احتمالی به عهده پيمانكار خواهد  (81

 و رئيس واحد نقليه خواهد بود. واگذاریپيمانكار موظف به رعايت كليه نقطه نظرات و تذكرات ناظر  (88

ارائه تصااوير مصاادا گواهينامه ها و شااناساانامه ها و مدارک مالكيت و بيمه نامه های تمام خودروها ضااروری  (84

 خواهد بود.

، اریواگذی مساااافرين خودرو باتوجه به نوع بيمه نامه معتبر كه ظرفيت پوشاااو حوادا جاده ای را براارائه  (83

 .الزامی است

الكترونيک و ارائه گزارش روزانه به واحد نقليه سااامانه پيمانكار موظف به ثبت گزارش عملكرد خود از طريق  (82

 می باشد.

طبق تعرفه اعالم شده توسط برنده مناقصه خواهد بود، كه ضميمه قرارداد  و جزء الينفک آن  هااجرت سرويس (85

 می باشد. 

 كليه كسورات قانونی به عهده پيمانكار می باشد. (86

مسااائوليت و رعايت نكات ايمنی، بهداشاااتی، نظافتی و همچنين رعايت قوانين راهنمايی و رانندگی و دارابودن  (87

 هت ارائه سرويس ها و حمل ونقل از تعهدات پيمانكار  می باشد.مجوزهای قانونی الزم ج

 پيمانكار موظف می باشد نسبت به بيمه شخن ثالي و ساير بيمه های ضروری وسايل نقليه خويو اقدام نمايد. (81

را به نحو مطلوب اجرا نمايد و در صااورت هرگونه تخلف از مفاد  واگذاریپيمانكار متعهد می گردد موضااوع  (82

 تضااامين ازاز محل مطالبات پيمانكار  قليهبا تشاااخين واحد نگزارش عملكرد ماهانه  %81به ميزان  واگذاری

 مربوطه كسر خواهد شد.

 خواهد بود. واگذاریپيمانكار موظف به رعايت كليه ی نقطه نظرات و تذكرات حوزه ناظر  (41

ت دولتی نمی باشااد و چنانچه پيمانكار معترد و متعهد اساات كه مشاامول قانون منع مداخله كاركنان در معامال (48

و ضاابط سااپرده حساان انجام كار  واگذاریخالد آن ثابت گردد كارفرما مختار خواهد بود نساابت به فسااخ 

 پيمانكار اقدام نمايد و پيمانكار در اين خصوص حق هرگونه اعتراض و شكايتی را از خود سلب می نمايد.

ضایپيمانكار اقرار می نمايد كه هيچ گونه رابطه  (44 شته و ندارد و از ابتدا تا انق ستخدامی با كارفرما ندا اين  دتم ا

ضوع  واگذاری صرفا در قالب پيمانكاری به عنوان پيمانكار در انجام مو صورت خوواگذاریهر پرداختی  اهد ، 

 گرفت.

ر دو در زمان انجام سرويس دهی به سرويس گيرندگان و نيز  واگذاریپيمانكار متعهد می شود در طول مدت  (43

محيط اداری كليه شااائونات اداری، اخالقی و مقررات و ضاااوابط حاكم را رعايت نموده و در صاااورت عدم 



رعايت شاائونات اداری و اخالقی از طرد پيمانكار، كارفرما مجاز خواهد بود پس از يكبار اخطار و عدم توجه 

 لت اقدام نمايد.را به صورت يكطرفه فسخ و نسبت به ضبط تضمين به نفع دو واگذاریپيمانكار 

ضوع ضمن ارائه معاينه فنی پيمانكار متعهد می گردد  (42 شده جهت انجام مو را  اگذاریواتومبيل های بكارگرفته 

از لحاظ نظافت، سااارويس وساااايل و تجهيزات از جمله بخاری، كولر، درب ها، پنجره ها و ساااالم بودن فنی 

 42اتومبيل های مذكور سااريعا و حداكثر در مدت  خودرو، مرتب بازديد نمايد و در بروز هرگونه نقصااان برای

 اقدام نمايد.جايگزينی خودروی مناسب ديگر ساعت نسبت به تعمير و 

 گرفته می شاااوندكار ه انتخاب و ب واگذاریكه براى اجراى تعهدات پيمانكار در مدت رانندگان و عواملی  (45

 پيمانكار بوده و دانشگاه در قبال آنها هيچگونه تعهدى نخواهد داشت. عوامل 

طار خواهد بود با اخ وظفبه هر دليل مورد تأييد نباشاااند، پيمانكار م عوامل پيمانكاردرصاااورته كه هريک از  (46

پيمانكارحق هرگونه  ،بردكارديگرى رابه جاى وى به دارشااخن صااالحيت روز4 ظرد مدت واگذاریناظر 

 .نمايدرا ازخود سلب مه اعتراض

 باشد.نظارت بر رعايت اصول ايمنه در محيط كار بر عهده پيمانكار مه (47

وسايل  ،يساتتأسبر  جبران  هزينه خساراته كه براثر به احتياطه، سهل انگارى و قصور ابواب جمعه پيمانكار (41

ات جبران خسارا رأسا اقدام و وارد آيد به عهده پيمانكار خواهد بود و درصورت استنكاد، كارفرمو تجهيزات 

 ويا از محل ضمانت نامه كسر خواهد كرد. ، سپردهالزحمهاز حق وارده طبق نظر  ناظر قرارداد 

سارات احتمالى برابر   (42 سن اجراى تعهدات و جبران خ ضمین ح به  واگذاریمبلغ  %2میزان ت

شد و صورت نقدی یا  سن انجضمانت نامه بانکى از پیمانکار دریافت خواهد  صورت ح ام در

 واگذاری در پایان پشپپتیبانی منابع انسپپانی و کار و تسپپویه حسپپاب کامل با گواهى مدیریت

 .ضمانت نامه و سدرده به پیمانکار مسترد خواهد شد

ماه درصورت نرسيدن اعتبار دانشگاه داشته باشد  4را تا حداقل  واگذاریپيمانكار بايستی توانائی انجام موضوع  (31

 اقدام نمايد. به عوامل خويو و حسب مورد نسبت به پرداخت آن

ناظر و  (38 كار توساااط  مان مل پي باطی عوا جام شااااده و امور اخالقی و انضااا كار ان يت  يت و كم يابی ازكيف ارز

اخت حق الزحمه ماهانه پيمانكار منوط به تاييد گيرندگان دانشااگاه انجام خواهد شااد. بدين منظور پردساارويس

 مذكور می باشد.اداری گزارش ازطريق مكانيزم وواحد نقليه 

پيمانكار مساائول هرگونه تعهد خود نساابت به اشااخاص حقيقی و حقوقی ديگر بوده و كارفرما از اين بابت هيچ  (34

مدارک مزبور به عهده پيمانكار می گونه تعهدی نخواهد داشااات. هزينه انجام معاينات پزشاااكی به منظور اخذ 

 باشد.

 كليه حوادا ناشی از كار، نقن عضو و يا فوت نيروها، در حين كار برعهده پيمانكار می باشد.  (33

پيمانكار موظف است خود و يا راننده ای را كه به كار می گمارد متأهل و دارای كارت پايان خدمت بوده و از  (32
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 ( سایر موارد7ماده 



  .كارفرما با اعالم قبلی يک هفته ای و به صورت يكجانبه مجاز به فسخ واگذاری خواهد بود (8

درخصاوص سارويساهای راهيان نور طبق تعرفه روز و ساال جاری و به صاورت توافقی اقدام خواهد گرديد. و  (4

در اينگونه سفرها را با رعايت نظرات واحد  پيمانكار متعهد است باتوجه به حساسيت و اهميت موضوع، معمول

 ناظر به عمل آورد.

خارج از برنامه ساارويس  در صااورت گواهی ساارنشااينان حاضاار در اتومبيل ها مبنی بر اينكه، راننده از مساايری (3

حركت نموده كه يک يا چند تن از كاركنان موفق به سوار شدن و استفاده از سرويس نشده اند  )زمان و مكان(

پيمانكار بايسااتی از عهده خسااارت وارده به افراد مذكور برآيد در غير اين صااورت كارفرما می تواند خسااارت 

 د.وارده به سرويس گيرنده را از محل مطالبات با تضمين مربوطه پيمانكار پرداخت نماي

شان  اداره امور عمومی واگذاریناظر كارفرما در اين  (2 شگاه كا خواهد بود كه پيمانكار موظف به همكاری با دان

 ايشان می باشد. 

حل و فصاال می شااود و در صااورت عدم  واگذاریهر گونه اختالد پيو آمده ابتدا  توسااط مذاكره طرفين  (5

 اه كاشان مورد تاييد و توافق طرفين می باشد.نظر مديريت امور حقوقی و قراردادهای دانشگحصول نتيجه 

از قبيل نرخ مسافت های پيو بينی نشده و ساير  واگذاریدر صورت لزوم در مورد برخی شرايط انجام موضوع  (6

مالک عمل خواهد  ،براساااس نرخ نامه مصااوبموارد احتمالی خارج از شاارايط مناقصااه احتمالی توافق طرفين 

 بود.

ای هبايستی دارای صالحيت انجام كار و مجوزهای قانونی الزم از سازمان شركت در مناقصه پيشنهاد دهندگان  (7

شاااهرساااتان بوده و مداركی دال بر توانايی، تجربه، ساااابقه و صاااالحيت انجام كار در زمينه موضاااوع مربوطه 

 واگذاری داشته باشند. 

 

 قبول استمورد کلیه موارد فوق 

 پیمانکارم خانوادگى نام و نا

 شخص/شرکتامضاء و مهر

 


