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  خدمات ایاب و ذهاب  پرسنل  استعالم بهاءشرایط 

  مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
  

به شرکتهاي  را مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی در نظر دارد ایاب و ذهاب پرسنل خود در ساعات اداري  و غیر اداري
واگذار  با شرایط ذیل باشند دارااز سازمان تاکسیرانی را و مجوزهاي الزمه  بودهخدماتی مسافربري که داراي صالحیت الزم 

  :نماید 

  :موضوع واگذاري  -1ماده 
براي جابجایی در ساعات اداري و غیر اداري در سطح  کاشان  تامین خدمات خودرویی مورد نیاز بیمارستان شهید بهشتی

سفیدشهر و روستاهاي اطراف و خارج از شهر  –ابوزیدآباد –نوش اباد  –شهرستان کاشان و حومه تا شهرهاي آران وبیدگل 
    نماینده بیمارستان مطابق با درخواست 

  
  :قرارداد  مدت  -2ماده 

قابل تمدید خواهد  توافق طرفین تا یکسال دیگر با ،در صورت نیاز بیمارستان بود ومدت واگذاري یکسال شمسی خواهد 
  .بود

  :سایر شرایط   -3ماده 
  .را تحت پوشش خود داشته باشد خودرو 100می بایست در ناوگان حمل و نقل خود حداقل  استعالمبرنده  3-1
متعهد می گردد اتومبیل هاي بکار گرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد از لحاظ نظافت ، وسایل  استعالم رندهب 3-2

و هیچگونه نقصی نداشته باشد و در صورت رفاهی ، بخاري ، کولر ، دربها ، پنجره ها ، صندلی ها و شیشه ها سالم بوده 
اقدام نموده و در این فاصله خودرو مناسب  ین مدتدر کوتاهتر داشتن هرگونه نقص و عیب نسبت به تغییر و رفع عیب آن

  .دیگري را جایگزین نماید 
  .به باال باشد 1388باید مدل  ه هاي بکار گرفته شد کلیه اتومبیل –تبصره 

 –، متاهل ، داراي کارت پایان خدمت یا معافیت  که  متعهد می شود راننده اي را  به کار می گمارد استعالمبرنده  3-3
  .از نظر جسمی و روانی سالم و خوش برخورد باشد  و سازمان تاکسیرانی بوده داراي کارت سالمت و بهداشت و مجوز 

متعهد می گردد کلیه حق و حقوق  رانندگان را در اسرع وقت پرداخت نماید و بیمارستان هیچگونه  استعالمبرنده  3-4
  .تعهدي در پرداخت آن به رانندگان نداشته و نخواهد داشت 

ید مسئول ئبرابر حق الزحمه همان سرویس پس از تا 5دقیقه در هر سرویس معادل  5در صورت داشتن تاخیر بیش از  3-5
  .دیرستان محاسبه و کسر خواهد گردیمانقلیه ب

تعمیرات  –هزینه سوخت  –کلیه هزینه هاي مربوط به تعمیر و نگهداري اتومبیلها ، خسارات ناشی از تصادفات  3-6
هیچگونه تعهدي  دراین  کارفرمابوده و  استعالمو جرائم ناشی از تخلفات رانندگی بر عهده رانندگان برنده موتوري و بدنه  

  .خصوص نخواهد داشت 
در طول مدت قرارداد داراي بیمه شخص ثالث و مازاد باشد و تامین و کنترل  یستیکلیه اتومبیلهاي موضوع قرارداد با 3-7

  .خواهد بود استعالم برندهاین موضوع برعهده 
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  .باشد معتبر فنیکلیه اتومبیلهاي بکار گرفته موضوع قرارداد باید داراي معاینه   3-8
معترف و متعهد است  که مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی و همچنین مشمول  استعالم برنده 3-9

مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد و  بیمارستان گرددقانون اساسی نمی باشد و چنانچه خالف آن ثابت  141اصل 
  .دراین خصوص حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید استعالمضبط سپرده هاي ایشان اقدام نماید و برنده 

  .داشتحق واگذاري موضوع قرارداد را تحت هیچ شرایطی به غیر  نخواهد  استعالمبرنده  3-10
متعهد است رانندگان خود را ملزم نماید که در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرویس دهی به  استعالمبرنده  3-11

مسافران کلیه شئونات اداري و اسالمی و کلیه مقررات و ضوابط حاکم را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت شئون 
  .مجاز خواهد بود قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید بیمارستان, اداري 

  .پرداخت نماید  کارفرماداد ضمانتنامه بانکی معتبربه مبلغ کل قرار% 10د می شود معادل متعه استعالمبرنده  3-12
  .باید فردي را بعنوان نماینده تام االختیار خود به بیمارستان معرفی نماید استعالمبرنده  3-13
ماه  2پس از بررسی و تائید مسئول امور نقلیه بیمارستان  حداقل پس از  استعالمکلیه صورتحسابهاي ماهیانه برنده  3-14

  .پرداخت خواهد شد
بوده و بیمارستان هیچگونه تعهد و مسئولیتی در  استعالمکلیه خسارتهاي وارده به سرنشینان اتومبیل ها بر عهده برنده  3-15

  .این زمینه نخواهد داشت 
% 10و از هر پرداخت در ماه خواهد بود  استعالمطول مدت قرارداد به عهده برنده پرداخت کلیه کسورات قانونی در  3-16

به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر که در پایان قرارداد با ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی و تائید مسئول نقلیه و 
  .سرپرست بیمارستان به همراه ضمانتنامه انجام تعهدات آزادسازي خواهد شد 

  .به عهده بیمارستان خواهد بود استعالممالیات بر ارزش افزوده در خصوص ارائه گواهی از طرف برنده : ه تبصر
موظف است در هر زمان در سطح شهر کاشان و شهرهاي اطراف و یا نزدیک ترین محل به آنجا  استعالمبرنده  3-17

در کمترین زمان ممکن اقدام نل آنکال بیمارستان سرویس آماده به خدمت داشته باشد تا جهت جابجایی پزشکان و یا پرس
  .نموده و هیچگونه تعللی دراین زمینه انجام نپذیرد

  .ملزم به اجراي آن خواهد بود استعالماضافه و یا کاهش نماید و برنده % 25 رابیمارستان مجاز است حجم قرارداد 3-18
و با در نظر گرفتن کلیه شرایط الزم و همچنین قیمتهاي مربوطه  استعالمبا توجه به نظر کمیسیون  استعالمبرنده  3-19

  .سرویس دهی طبق فرم پیشنهاد قیمت خواهد بود
موظف است از ابتداي قرارداد در صورت درخواست بیمارستان نسبت به نصب تابلویی که نشان دهد  استعالمبرنده  3-19

    .خواهد بود کارفرماینه هاي مربوطه بر عهده  اتومبیل در  خدمت بیمارستان می باشد اقدام نماید و هز
  :مدارك الزم جهت ارائه  -4ماده 

نزد بانک رفاه شعبه  67478712ریال به شماره حساب  10,000,000به مبلغ  استعالمفیش  سپرده شرکت در  :پاکت الف 
  .بیمارستان بهشتی بنام سپرده بیمارستان 

گواهی حسن انجام کار  –از سازمانهاي مربوطه مجوزهاي فعالیت  –آخرین آگهی تغییرات  –اساسنامه شرکت : پاکت ب 
  .)حداقل ارائه یک گواهی الزامی است ( قراردادهاي منعقده قبلی به همراه 
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روزه قابل تمدید  دوروز می باشد و براي یک دوره  پنج مدت اعتبار پیشنهاد( قیمت پیشنهادي طبق فرم پیوست : پاکت ج 

  ).خواهد بود
  .به پیشنهادات مشروطه ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد 4-1
  .مبلغ قرارداد در مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نخواهد شد 4-2
و لیست هاي پیوست را پس از امضاء همراه با مدارك  استعالمشرایط  بایستی برگ استعالمشرکت کنندگان در  4-3

به واحد  17/6/98 شنبه مورخیکروز  درخواستی در پاکت هاي الك و مهر شده گذاشته و حداکثر تا آخر وقت اداري
 استعالممربوط به "الزم است بر روي پاکتهاي ارسالی عبارت .نمایند تحویل مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی حراست

  .درج گردد "ت ایاب و ذهاب پرسنلخدما
روز پس از اعالم بیمارستان نسبت به تحویل ضمانتنامه حسن انجام  10حداکثر ظرف مدت  استعالمچنانچه برنده   4-4

د شد و ضبط خواه بیمارستان  عفبه ن استعالمسپرده شرکت در  ،د وشنتعهدات اقدام ننماید و یا جهت عقد قرارداد حاضر 
  .خواهد گردید قرارداد منعقدبا نفر دوم 

، اقدام به  استعالمبیمارستان پس از بازگشایی پاکتهاي الف و کنترل سپرده هاي شرکت در  استعالمکمیسیون  4-5
سابقه  آنهایی راخواهدپذیرفت که ازلحاظ صرفاً پاکتهاي ج ،بررسی محتویات آن ضمنب نموده و بازگشایی پاکتهاي 

شایی و پس پذیرفته شده بازگ سپس پاکتهاي ج . اخذنمایند امتیازارزیابی مدنظرکمیسیون را وتوانایی انجام کار،حدنصاب
 استعالمنهادي و مقایسه با قیمت کارشناسی پایه ، مناسب ترین قیمت ها بعنوان نفرات اول و دوم از ارزیابی قیمتهاي پیش

  .آنها تا زمان عقد قرارداد نگهداري خواهد شد  استعالمانتخاب و سپرده شرکت در 
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  فرم پیشنهاد قیمت مخصوص پاکات ج
  بیمارستان شهید بهشتیدر ساعات اداري و غیر اداري پزشکان و پرسنل ایاب وذهاب  استعالمموضوع 

  
ــب  ــان / اینجان ــرکت    ................................................. اینجانب ــل ش ــدیر عام ــدیره و م ــت م ــیس هیئ ــوان رئ بعن

ــت   .................................................  ــماره ثبـ ــا شـ ــماره   .......................    بـ ــت  شـ ــوز فعالیـ و داراي مجـ
، بدینوسیله به نمایندگی از شرکت بعنـوان یـک فـرد حقیقـی ،     ................................ مورخ .................................  

رویس ایاب و ذهـاب  اعـالم   ضمن مطالعه دقیق اسناد و اطالع کامل از شرایط آن ، پیشنهاد قیمت خود را جهت  س
  .می دارم 

 .قیمتهاي پیشنهادي جهت سرویس ایاب و ذهاب  -1

  .ریال...............کیلومتر از مبدا 5مسافت  تاکلیه مسیرهاي داخل شهر کاشان ) الف
  ریال ..............کیلومتر هرکیلومتر15کیلومتر تا5مازاد بر  )ب
  . رفت  درصد مبلغ.............. .مسیر برگشت جهت هر سرویس در سطح شهر ) ج
  .ریال ...................... گردشی جهت هر ساعت ) د
  . ریال............... جهت هر کیلومتر خارج ازشهرمسیرهاي کیلومتري )  و
  .درصدمبلغ رفت .................مسیربرگشت جهت مسیرهاي کیلومتري خارج ازشهر)ه

  .ریال .................. توقف جهت هر دقیقه ) ي
  :درخصوص قیمتهاي خارج از بندهاي فوق توضیحات شرکت کننده در استعالم 

  شرکت  مدیر عاملنام و نام خانوادگی                                                               
  مهر و امضاء                                                                                          

  
بـه  برنـده اسـتعالم   ازقیمتهـاي پیشـنهادي   شرکت کننده در استعالم  برداشت  درصورتی که هرگونه اختالفی در

نسبت درصـد قیمـت مسـیرهاي داخـل     به  صنف مربوطه بوده ومصوب قیمتهاي آید مرجع حل اختالف  وجود
  .شهرنسبت به قیمت صنف سنجیده خواهدشد

  
  

  


