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 رفت و برگشت پرسنل شرکت سیمان بهبهان اجاره مینی بوس جهت برگ شرایط مناقصه

 قیمتهای مشروط پذیرفته نیست )مثال ذکر گردد یک ریال کمتر از آخرین قیمت( -1

 سالم باشند.مینی بوس ها میبایست مدل باال ،کولر دار و  -2

 1101110111مبلغ برای هر دستگاه مینی بوس متقاضیان میبایست پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه ، )پاکت الف(: سپرده شرکت در مناقصه   -3

مدارک شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی واریز و فیش آنرا در پاکت مربوطه  ، )پاکت ب(: اسناد و   1112384402110ریال به حساب سیبا 

 مینی بوس ، کپی کارت ملی ، کپی گواهینامه  راننده مینی بوس و اسناد مالکیت   )پاکت ج(: پیشنهاد قیمت را در پاکتهای درب بسته تحویل

 دبیر خانه شرکت سیمان بهبهان نماید .

هت هر مینی بوس به حساب سیبای شرکت سیمان برای خرید برگ شرایط مناقصه )همین برگ( ج 111،111متقاضیان میبایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ  -4

 بهبهان واریز و یش مربوطه را به واحد بازرگانی تحویل نمایند.

گردد و مناقصه به نفر دوم  سپرده نفر اول نگهدار ی و چنانچه به هر دلیلی از انجام تعهدات و امضاءقرارداد خودداری نماید سپرده ایشان به نفع شرکت ضبط می -5

 د. ضمنا همین شرایط نیز برای نفر دوم نیز صادق میباشد.واگذار میگرد

 مبلغی از کل قرارداد بعنوان حسن انجام  کار تا پایان قررداد نزد شرکت باقی می ماند. -6

 شب میباشد. 31/23ساعت کار با توجه به نیازهای شرکت از ساعت ش صبح الی  -7

 ردد.ریال جریمه منظور میگ 1،111،111بابت هر سرویس غیبت مبلغ  -8

 .ایگزین نمایدچنانچه در سرویس دهی یکی از مینی بوس ها به هر دلیلی تعللی صورت پذیرد پیمانکار موظف است یک دستگاه مینی بوس کولر دار را از قبل ج -9

 برنده مناقصه میبایست تحت نظر واحد ترانسپورت شرکت با رعایت ظوابط و مقررات سرویس دهی نماید. -11

 کلیه کسورات قانونی  اعم از مالیات و هزینه آگهی روزنامه و غیره .... بر عهده برندگان سرویسها میباشد.  -11

 .توجه ننماید کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ و حسن انجام کار و خسارت وارده را از وی مطالبه نمایدپیمان چنانچه پس از تذکر کتبی الزم راننده طرف  -12

 مان میبایست از مسیر ها و ایستگاههایی که توسط شرکت  تعیین و اعالم گردیده تردد نمایند.رانندگان طرف پی -13

 رانندگان میبایست در ایستگاهها بر اساس زمان مشخص توقف کافی داشته باشند. -14

 ارت سرویس دهی نمایند.رانندگان طرف پیمان میبایست در زمان تعمیرات اساسی  و مراسمات مختلف با دستور مدیریت محترم  و دستگاه نظ -15

 شرکت سیمان بهبهان هیچ گونه تعهدی نسبتبه تهیه سوخت مینی بوس های طرف پیمان خود ندارد. -16

اساس شرایط آب و  رانندگان باید صالحیت اخالقی  مورد تایید کارخانه را جهت سرویس دهی داشته باشند. رانندگان موظف به روشن نمودن کولر و بخاری خود بر -17

 دقیقه قبل از سوار نمودن پرسنل  کولر یا بخاری خودرا روشن نماید.( . 15منطقه میباشند .) راننده محترم میبایست هوای 

 میباشد. برندگان هزینه چاپ روزنامه بر روی هر شش دستگاه  مینی بوس تقسیم  و به عهده -18

 کت قرار گیرند.دو دستگاه از وسایط نقلیه میبایست به نوبت در اختیار واحد ترانسپورت شر -19

 به واحد دبیرخانه شرکت سیمان بهبهان میباشد.  12/96/ 23مورخ   14مهلت تسلیم اسناد  مناقصه تا ساعت -21

 ت جابجایی دارند حق شرکت در مناقصه فوق را ندارند.قرارداد با شرکتها و یا مدارس جهنکته قابل توجه اینکه رانندگانی که  -21

 تشخیص به عدم نیاز ،تعداد شش دستگاه را به تعداد چهار دستگاه کاهش دهدکارفرما مجاز میباشد در صورت   -22

 چشرکت سیمان بهبهان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. -23

 کلیه شرایط در قرارداد پیوستی می باشد و میبایست تمام صفحات آن به امضاء و انگشت پیمانکار مرقوم گردد. -24

 احد ترانسپورت بوده و هرگونه توافق قبلی فاقد اعتبار است برنامه سرویس دهی بر عهده و -25

 مسیر های سرویس دهی به کارکنان هر ماه از سوی واحد ترانسپورت اعالم می گردد  -26

 پیشنهاد دهنده می بایست مدارک خودرو متعلق به خود را ) بنام ( ارائه نماید . -27

 بتدای بکارگیری ارائه گردد .درصورت داشتن راننده می بایست مشخصات راننده کتبا در ا -28

 به آدرس               اینجانب                                     فرزند                               به ش.ش                     صادره             
ر سرویس رفت و برگشت و بر اساس ماهیانه یک دستگاه که برگ شرایط مناقصه را مطالعه و مفاد آنرا قبول نمودم ، پیشنهاد قیمت خودرا در خصوص یک دستگاه مینی بوس کولر دار مدل باال بر اساس ه

 کامل در اختیار شرکت سیمان بهبهان باشم به شرح ذیل اعالم مینمایم: 

 مبلغ کل................................. ریال                                                      امضاء و انگشت  ماهه ( 21هر سرویس به مبلغ                                                             ریال . )  انه ابراساس ماه

 نام و نام خانوادگی                                                                                                      

 انگشتامضاء و اثر                                                                                                                                                                         
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 ایاب و ذهاب کارکنانقرارداد  

بده کده  در دفتدر ثبدت شدرکتها  718شرکت سیمان بهبهان ) سهامی عام ( ثبت شده  بده شدمار  این قرارداد بین 

محمده  در بهبهان به مهیریت عاملی آقدای مهنده   1170111101و شناسه ملی  711188777118اقتصادی  

شرکت سدیمان بده کده  –سه مخزنی مارون جاد   11به آدر  : بهبهان  کیلومتر و عضو هیات مهیر    حاج نایب

و آقای  ..........................   بده شدمار   اکارفرم از یکطرف بعنوان 161-70805151-7تلفن   6561777677پستی  

  : ........................................ . تمددا  ...............................  ملددی .............................. و کهپسددتی ............................. بدده آدر

 بعنوان پیمانکاراز طرف دیگر با توجه به  صورتجلسه کمیسیون معامالت ..................... منعقه شه 

  :  ـ موضوع قرارداد 1ماده

)از مبدا کارخانه سیمان به مقصد جهت ایاب و ذهاب کارکنان کارفرما  ..........................پالک انتظامی اجاره یک دستگاه مینی بوس به شماره    

بهبهان و روستاهای مجاور و بالعکس منعقد گردید . و در صورت انجام کار اضافه از سوی  کارفرما در خارج از محدوده قررارداد برر   

 یست روستاها و مسیر ها ضمیمه قرارداد می باشد (اساس کیلومتر قیمت گذاری توافقی صورت می گیرد () ل

 ـ مدت قرارداد :  2ماده   

  ما    10به مهت  51/10/87لغایت  11/15/88ازتاریخ 

 مبلغ قرارداد: -3ماده 

   میباشهریال  .............................. ریال ..........................مبلغ ما   10ریال  بر ای هر مینی بو  و جمعا برای .........................  ............................... ریال ماهانه مبلغ 

 پرداخت  ةحنو -4 ماده

الزحمه مورد قرارداد در پایان هر ما ، طبق صورت وضعیت ارائه شه  توسط پیمانکار پس از تأییه دستگا  نظارت و کسر کسدورات  قدانونی بده  حق

 واریز خواهه شه  ...........................بنام   ....................بانك   ......................شمار  حساب 

 كسور قانوني -5 ماده.

   .میباشه پیمانکارعوارض قانونی به عهه   سایرجمله مالیات ، حقوق سازمان تامین اجتماعی و  از  قانونیکلیه کسورات   پرداخت: ( 1-7

 حدق بیمدهعلدی الحسداب آخرین صورت وضعیت پیمانکدار بعندوان  کلیه وجو  بعالو  )پنج درصه(%7پیمانکار  صورت وضعیت هرز ( ا7- 2

، کد  وجدو  مین اجتمداعیأحسداب از سدازمان تد اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا تأمین قانون 57موضوع ماد   تأمین اجتماعی

 خواهه گردیه.مسترد  مکسور  بیمه ای به پیمانکار

% بعنوان سپرد  حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگههاری می گردد. این وجو  پس از انجام کام  قدرارداد  7 (: از هر صورت وضعیت0-7

 و ارائه مفاصاحساب بیمه و تاییه نهایی مهیریت پرداخت می گردد .دستگا  نظارتو انقضاء دور  رفع نقص به تاییهیه 

 پیمانکار : تعهدات -3ماده 

 شب میباشه.  51/05صبح الی 6ساعت کار با توجه به نیازهای کارفرما  از ساعت  -1

 ) یك میلیون  ریال (  جریمه منظور می گردد  .  1،111،111بابت هر سرویس غیبت مبلغ  -0

چنانچه در سرویس دهی پیمانکار مورد نظر به هر دلیلی تعللی صورت پدییرد پیمانکدار مو دس اسدت یکهسدتگا   -5

 مینی بو  کولر دار مناسب با تاییه دستگا  نظارت را از قب  جایگزین نمایه. 
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 پیمانکار میبایست تحت نظر دستگا  نظارت کارفرما  با رعایت ضوابط و مقررات سرویس دهی نمایه. -7

 مانکار میبایست از مسیرها و ایستگاههایی که توسط دستگا  نظارت کارفرما  تعیین و اعالم گردیه  تردد نماینه.پی -7

پیمانکار میبایست در ایستگاهها بر اسا  زمان مشخص که  توسط دستگا  نظارت کارفرما  ارائه شه   توقس کافی  -6

 ) به مهت یك دقیقه ( داشته باشنه.

زمان تعمیرات اساسی و  مراسم ها ی  مختلس بدا دسدتور دسدتگا  نظدارت سدرویس دهدی پیمانکار میبایست در  -8

 نماینه.

 کارفرما  هیچگونه تعههی نسبت به تهیه سوخت مینی بوسهای پیمانکار خود  نهارد. -7

 پیمانکار بایه صالحیت اخالقی مورد تاییه دستگا  نظارت کارفرما  راجهت سرویس دهی داشته باشنه. -8

پیمانکار مو س به روشن نمودن کولر یا بخاری خود بر اسا  شرایط آب و هدوای فصد  میباشدنه.) پیمانکدار  -11

 دقیقه قب  از  سوار نمودن پرسن  کولر یا بخاری خود را روشن نمایه.( 17محترم میبایست 

ستگاها کدامال از تعیین وتغییر ساعات و مسیر و تعهاد سرویس های ایاب و ذهاب و همچنین تعیین و تغییر ای -11

مشخص می شونه . در این خصوص پیمانکار حق دستگا  نظارت کارفرما  اختیارات کارفرما میباشه که توسط 

 هرگونه اعتراضی را از خود سلب نمود  است . 

در صورتیکه وسیله نقلیه ایاب و ذهاب موصوف در ماد  یك قرارداد نیاز به تعمیراتی داشته باشده کده موجدب  -10

آن در تعمیرگا  شود ، پیمانکار مو س است وسیله نقلیه مناسبی را با تاییه دستگا  نظارت جهت  متوقس شهن

ایاب و ذهاب مهیا نمایه در غیر اینصورت مکلس به جبران کلیه خسارات وارد  به کارفرما خواهده بدود. وسدیله 

هدز بده دسدتگاههای تولیده نقلیه جایگزین بایستی همطراز وسیله نقلیه موضوع قدرارداد از جهدات مدهل و مج

 گرمایش و سرمایش بنا به مقتضیات فصول مختلس سال باشه

چنانچه نرخ سوخت ) گازوئی  ( افزایش یابه کارفرما  سیمان بهبهان هیچگونه تعههی در خصوص افزایش نرخ   -15

 مبلغ  قرارداد نهارد

سوخت  –میر و تعویض لوازم  یهکی کلیه هزینه های مربوط به وسیله نقلیه موضوع قرارداد از قبی  روغن ، تع -17

 و غیر  ... بعهه  پیمانکار بود  و کارفرما هیچگونه تعههی نسبت موارد قیه شه   پیمانکار نهارد . 

پیمانکار مکلس است وسیله خود را بیمه نمایده و در صدورت بدروز حادثده و ورود خسدارات جدانی و مدالی بده  -17

ناشی از عهم بیمه نمودن وسدیله نقلیده و همچندین مسدئولیت سرنشینان ، کلیه مسئولیتهای مهنی و کیفری 

 ناشی از عهم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و راننهگی بعهه  پیمانکار است.

 پیمانکار متعهه می گردد شخصا راننهگی مینی بو  قیه شه  در ماد  یك قرارداد را عهه  دار باشه  -16

 می باشهدستگا  نظارت به   خودروپیمانکار مکلس به ارائه معاینه فنی و بیمه نامه  -18

پیمانکار مکلس است بعه از مهت قرارداد در صورت نیاز  بنا به دستور دستگا  نظدارت بده مدهت یکمدا  بدهون  -17

 افزایش قیمت قرارداد را ادامه دهه

   نظارت می باشه ) بصورت چرخشی( تعیین و ابالغ  برنامه انجام سرویسها به عهه   دستگا  -18

 مسیر های سرویس  دهی به کارکنان همه ماهه از سوی دستگا  نظارت اعالم می گردد .  -01

پیمانکار مو س است مطابق نظر دستگا  نظارت نسبت به روشن نمودن کولر و بخاری اقهام نماینه در صدورت  -01

 ه حساب پیمانکار منظور می گردد . ریال جریمه ب 111.111عهم رعایت این بنه هر روز به مبلغ 
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پیمانکار مو س است مطابق با برنامه سرویس دهی که توسط دستگا  نظارت ارائه شه  است بصورت گردشدی  -00

 سرویس هارا انجام دهه .

پیمانکار مو س است که مینی بو  راجهت رفا حال کارکنان بصورت روزانه نظافت و تمیدز نمدود  کده مدورد  -05

بدا پیمانکدار اقدهام  قرارداد 8ماد   8-0مطابق بنه ت قرارد گیرد . چنانچه مورد تاییه نباشه تاییه دستگا  نظار

 می گردد 

 دستگاه نظارت -7 ادهم

و یا هر نظارت بر اجرای این قرارداد از طرف کارفرما بعهه  مهیر توسعه  منابع انسانی و واحه ترانسپورت می باشه   (1-8

یا عهم کمی و کیفی گردد که و یفه تأییه معرفی فرد دیگری که کتباً از سوی کارفرما بعنوان دستگا  نظارت 

 باشنه.  دار می های مورد نیاز با پیمانکار را عهه  تأییهکارهای انجام شه  و هماهنگی

 باشه ، نا رین کارفرما مسئول نظارت بر رعایت رعایت موارد ایمنی انجام کار بعهه  پیمانکار می برمسئولیت نظارت ( 0-8

 .باشنه ایمنی پیمانکار نمی موارد

 اجرای تعهدات تضمین -8 ماده

بهون تاریخ در  بمبلغ ............................. ریال مرکزی  پست بانك شعبه  ..............پیمانکار مو س است چك شمار  

وجه شرکت سیمان بهبهان تحوی  تا درصورت بروز هرگونه تخلس در اجرای مفاد قرارداد یا هرگونه خسارت در 

 طول مهت قرارداد کارفرما زیان خودر را با نقه کردن چك میکور بنفع خود جبران نمایه 

 مني خسارات أت – 9ماده 

احراز گردد در هر توسط دستگا  نظارت  اجرای تعههات موضوع قرارداد حال چنانچه ناتوانی پیمانکار در به هر - 1-8

 دستگا  نظارتمخیر به فسخ یکطرفه قرارداد بود  و خسارات وارد  از طرف  کارفرمادر طول مهت قرارداد، زمان 

 ادعائی نخواهه داشت هیچگونه حق پیمانکار اخی می گردد و پیمانکار از این بابت مطالبات و تضامین  از محاسبه و

در صورتیکه پیمانکار از اجرای قرارداد خودداری کنه کارفرما می توانه راسا به هزینه پیمانکار اقهام نمود  و  -0-8

ریال   1.211.111اجرای مفاد قرارداد نمایه . ضمنا پیمانکار مکلس است بابت تاخیر یا غیبت در هر سرویس مبلغ 

 یال ( به کارفرما بپردازد . رو پانصد هزار ) یك میلیون 

 فسخ قرارداد -11 ماده

 موارد ذيل فسخ نمايد :  در هر يك از را اين قرارداد، روزه قبلي به پیمانکار 5کارفرمامي تواند بادادن اخطار  -1-11

 تعیین شده در برنامه زمانبندي  روز  3انجام خدمات به مدتي بیش از  درهرمرحله از اب به پیمانکارصدرصورت تأخیرقابل انت –الف 

 بروزفساد مالي پیمانکار، دررابطه با اشخاص ثالث دررابطه با اين قرارداد به تشخیص مراجع ذيصالح . – ب

 انتقال پیمان به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما . -ج

 . مورد قرارداد درانجام تعهدات ضعف آشکار – س

کارفرماشده است ،  فرصت داردکه تخلف و يا امري راکه موجب دادن اخطار 11-1 بنداخطار موضوع  روز از تاريخ دريافت 3پیمانکار -2-11
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قرارداد از طرف کارفرما قابل فسخ خواهد بود و پیمانکارملزم به  اصالح نمايد . درصورتیکه داليل کارفرما مورد قبول پیمانکارنباشد ،

 . ا خواهد بودجبران تمامي زيانها و خسارتهاي وارده به کارفرم

 خواهدبود . پیمانکار با کارفرما  خسارت وارده بهکلیه مسئولیت جبران  ،در صورت فسخ اين قرارداد به علت تخلف پیمانکار -3-11

فوق نیزفسخ شودکه دراين صورت آثار تبعي فسخ به  11ماده  فاد اين قراردادممکن است به علت حوادث قهريه ) فورس ماژور ( طبق م -4-11

 رتیب مقرر درماده مذکورخواهد بود . ت

و عدم اجراي قرارداد از موجبات  روز 3به مدت  تاخیر و تعلل و عدم حضور به موقع جهت اياب و ذهاب در ايستگاههاي تعیین شده-5-11

 فسخ قرارداد براي کارفرما خواهد بود .

باشد چنانچه مورد  در تجراي مفاد قرارداد پیمانکاردرخصوص هرگونه گزارش از طرف دستگاه نظارت که حاکي از تسامح  -6-11

 يکطرفه میباشدبصورت  مرتفع نگردد کارفرما مجاز به فسخ قرارداد  ظرف يك هفته گزارش

غیر کال و جزا يا به نحو اشاعه دستگاه نظارت را  به قرارداد يا تعويض وسیله نقلیه بدون اجازه  موضوع پیمانکار حق واگذاري -7-11

 در صورت تخلف از اين ماده کارفرما مجاز به فسخ يکطرفه قرارداد میباشد. ندارد و

 غريمرتقبه حوادث -11ماده 

یك عام  قو  قهریه  )فدور  مدارور ( شدام  : جند  )  به علت بروز درصورتی که اجرای تعههات هریك ازطرفین این قرارداد -1-11

سی ، شیوع بیماریهای مسری، محاصدر  یدا تحدریم دولتدی،  زی های دامنه دار،اعم ازاعالم شه  واعالم نشه (، شورش، زلزله، آتش سو

غیرممکن گردد، تعههطرف مزبور به اجرای تعههی که تحت تأثیرحوادث قهریه )فور  مارور( واقع شه  است، به مهتی معادل تدأخیر 

طرف دیگردرنتیجده عدهم اجدرا و یدا تدأخیر  ناشی از بروز عام  فور  مارور، تمهیه می گردد وهیچیك ازطرفین مسئول خساراتی که

 دراجرای تعهه مربوطه دیه  است، نخواهه بود. 

درصورتی که هریك از طرفین بخواهه اعالم فور  مارور نمایه، بایه موضوع را به طدرف دیگرکتبداً اطدالع  -0-11

جهت تقلی  یا از بین بردن  رااقهامات الزم  گیاشته است بایه اثر او طرفی که حوادث قهریه )فور  مارور( بر دهه.

حدوادث  انجام دهه و  رف کوتاهترین مهت ممکن اقهام به آغاز و ادامه اجرای تعههات متدأثراز اثرات فور  مارور

 قهریه )فور  مارور( نمایه. 

قدادر بده اجدرای  یدك مدا از  فور  مارور هر یك از طرفین برای مهتی متجاوز درصورتی که به علت بروز -5-11

ات خود به موجب این قرارداد نباشنه، طرفین جهت اتخاذ تصمیم درخصوص فسخ یا عهم فسخ ایدن قدرارداد تعهه

 ، در صورت عهم نتیجه نظر کارفرما مالك عم  خواهه بود. خواهنه نمود مالقات و تصمیم مقتضی اتخاذ

از ت ننماینه این قدرارداد ماهه طرفین بایکهیگر مالقا یكروز ازانقضای دور   11درصورتی که  رف مهت  -7-11

 قاب  فسخ خواهه بود . طرف کارفرما

 حل اختالفات  -12ماده 

کلیه اختالفاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد یا تغییر و تفسیر مندهرجات آن بدین -1-10

طرفین قرارداد ایجاد شود موضوع در کمیته ح  اختالف قراردادها کارفرما  واقع سدیمان بهبهدان بدا 
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 7از7صفحه

 

 یباشه. حضور پیمانکار یا نماینه  تام االختیار وی مطرح و رای کمیته برای طرفین الزم االجرا م

تشخیص کارفرما مبنی بر انطباق تخلس یا تخلفات پیمانکار با یك یا تعهادی از مواد قدرارداد بدرای فسدخ  -0-10

کافی خواهه بود و پیمانکار به هیچ عنوان  نمی توانه فسخ قرارداد را بده عندوان  8قرارداد و اجرای تمام مفاد ماد  

کنه ولی چنانچه حقی برای  خود قائد  باشده مدی توانده بده محداکم قرارداد تلقی  11یکی از موارد اختالف ماد  

 ذیصالح قضائی شهرستان بهبهان  مراجعه نمایه بهون اینکه مراجعه او بتوانه مانع اجرای  مفاد فوق الیکر گردد .

 اقامتگاه -10ماده 

 اقامتگاه کارفرما و پیمانکار به شرح ذیل میباشد :

  -شرکت  سیمان بهبهان  -خمزنی مارون جاده سد  11کارفرما : کیلومرت 

 پیمانکار :  .................................................................

رسرال  اعمل نشده،  به اطالع طرف مقابل رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوقنشانی مراتب باید کتباً در صورت تغییر 

 رفین ابالغ شده محسوب و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود.هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه ط

 نسخ قرارداد 

نسخه در شرکت سیمان  بهبهان  تنظیم شه  است که پدس از امضداء، هدر نسدخه آن  5ماد ،  15این قرارداد دارای 

  . دارای حکم دستگا  بود  و بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها الزم االتباع میباشه

                                                                                      کارفرما                                                                                               پیمانکار                                                         

 مهیر عام                    عضو هیات مهیر                            

   حاج نایب       محمه                           

 ونوشت :ر

   امورمالی 

 بازرگانی 

  ادار  امور مالیاتی بهبهان 

 پیمانکار 

  رت ترانسپورت( جهت اطالع و انجام نظارت کام  بر اجرای قرارداد و ارائه گزارش در خصوص نحو  انجام کار و یا تاخیر احتمالی و مدوارد مغدای -نا رین محترم قرارداد ) مهیرتوسعه و منابع انسانی

 نحو  انجام کار با مفاد قرارداد و تعههات پیمانکار  
   


