
 پيوست شماره يك

 مناقصه واگذاری خدمات اياب و ذهاب کارکنان اداری دانشگاه عالمه طباطبائیشرايط 

 

 مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان اداری به شرح مندرج در اوراق مناقصه: ـ موضوع مناقصه1

نیم راه  2نیم راه مینی بوس    11نیم راه  اتوبوس و   3 سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه با استفاده  : شرح خدمت -2

 صورت روزانهبه ون 

 :مسير سرويس ها  -3
 پردیس مرکزی به میدان خراسان و بالعکس،  -الف

خیابان  -پل چوبی  -میدان سپاه  -هفت تیر -خیابان طالقانی -خیابان مفتح -مدرس بزرگراه -همت بزرگراه -پردیس :رفت

 .میدان بسیج  -بزرگراه بسیج   -خیابان پیروزی -میدان شهدا -خیابان خورشید -بهارستان

 -(ع)امام علی بزرگراه  –محالتی  بزرگراه –خیابان مخبر  –سه راه عارف  -میدان خراسان -شهریور 71یابان انتهای خ :برگشت

 پردیس -اتوبان همت –اتوبان مدرس -خیابان بهار -خیابان سمیه -پل چوبی -خیابان انقالب -میدان امام حسین –خیابان دماوند 

 .مرکزی 

 .پردیس مرکزی –بزگراه همت  –بزرگراه آزادگان  -(  ع)بزرگراه امام علی  –خیابان پیروزی  –میدان کالهدوز  :برگشت 

 زی به تهرانپارس و بالعکس،پردیس مرک-ب 

شهید   بزرگراه   -تهرانپارس   -باقری بزرگراه شهید  -رسالت بزرگراه -صیاد شیرازی بزرگراه -همت بزرگراه -پردیس :رفت

 .خیابان میثم -محالتیشهید  بزرگراه -یاسینی

 -چهارراه سید الشهداء -فلکه دوم تهرانپارس -فلکه اول تهرانپارس -باقریبزرگراه شهید   -بزرگراه بسیج  -میدان بسیج   :برگشت

 -رسالت بزرگراه -خیابان کرمان -یابان طاهر خانیخ -خیابان فرجام -مترو علم و صنعت -رسالت بزرگراه -باقریشهید  بزرگراه

 .مرکزی پردیس -همت بزرگراه شهید -پل همت -خیابان شریعتی -سید خندان

 رکزی به نظام آباد و بالعکس،پردیس م -ث

میدان  -خیابان یزدی -چهارراه نظام آباد -خیابان سبالن -صیاد شیرازیشهید  بزرگراه -همتشهید  بزرگراه -پردیس: رفت

 .گرگان

صیاد  بزرگراه شهید  -خیابان پلیس -خیابان کلیم کاشانی -خیابان شیخ صفی -میدان گرگان -نظام آباد خیابان یزدی :برگشت

 .مرکزی  پردیس -همت بزرگراه شهید -رازیشی

 پردیس مرکزی به میدان آذری و بالعکس -ح

 -خیابان هاشمی -متر جی 27-خیابان آزادی -ستاریشهید   بزرگراه -باکری بزرگراه شهید -همتشهید   بزرگراه –پردیس  :رفت

 .خیابان امام خمینی -خیابان قصر الدشت

خیابان  -خیابان هاشمی -خیابان کارون -خیابان کمیل -خیابان سبحانی -خیابان حسام الدین -خیابان قزوین هفت چنار :برگشت

بلوار  -اتوبان کرج -شیخ فضل اله بزرگراه  -بزرگراه یادگارامام -خیابان آزادی -ابان آذربایجانیخی -خیابان ارومیه -رودکی

 .مرکزی پردیس -المپیک



 به شهرری و بالعکس،  پردیس مرکزی -خ

 بزرگراه  -سه راه آذری -میدان فتح -آیت اله سعیدی -میدان آزادی -باکری بزرگراه شهید  -همت بزرگراه شهید -پردیس :رفت

سه راه  -سیزده آبانخیابان  -شهید رجائیخیابان  -آزادگان  بزرگراه -اتوبان تندگویان -میدان بهمن -جوادیه –دی 9میدان  -نواب

 سه راه چشمه علی –خیابان شهید غیوری  –آباد  دولت

خیابان بوعلی  -خیابان مشهدی -نازی آباد -شهید رجائی -سه راه دولت( سه راه چشمه علی ) ابتدای خیابان شهید غیوری : برگشت

 -میدان آزادی -سه راه آذری -خیابان قزوین -میدان قزوین -میدان رازی -پل جوادیه -میدان بهمن -بعثت بزرگراه -شمالی

 .مرکزی پردیس -بلوار المپیک -اتوبان کرج -جناح بزرگراه

 پردیس مرکزی به گیشا و بالعکس،  -د

خیابان  -میدان صادقیه -ت اله کاشانیخیابان آی -ستاری جنت آباد جنوبی یا بزرگراه  -همتشهید   بزرگراه -پردیس :رفت

 .پل گیشا -خیابان پلیس -ستارخان

بلوار   -اتوبان کرج -مترو صادقیه -میدان صادقیه -خیابان سازمان آب -خیابان ستارخان -خیابان تاکستان کوچه رئیسی :برگشت

 .مرکزی  پردیس -المپیک

 پردیس مرکزی به شهریار و بالعکس، -ذ

 سه راه مارلیک -شهر اندیشه -شهریار -جاده شهریار -فتح بزرگراه -تهرانسر   -آزادگان بزرگراه -پردیس :رفت

 .مرکزی پردیس  -آزادگان بزرگراه  -تهرانسر -فتح بزرگراه -جاده شهریار -میدان شهریار -شهر اندیشه -سه راه مارلیک :برگشت

 و میدان آزادی پردیس مرکزی به مترو صادقیه -و

 دور میدان آزادی -مترو صادقیه –اتوبان کرج  -بلوار المپیک -پردیس :رفت

و  مسیرها از طرف مدیریت امور اداری  به پیمانکار اعالم می گردد نوع خودرو ، تعداد مسیر و کروکی درصورت  لزوم تغییر

 .پیمانکار موظف به اجرای آن می باشد

 (بمدت یک سال) 91/11/7991غایت ل  17/10/7991از تاریخ   :ـ مدت اجرای قرارداد 4

 .مناقصه گزار دانشگاه عالمه طباطبائی می باشد  ـ 5

های است که می بایستی به یکی از صورت( تومان بيست ميليون)ريال  222،222،222مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ـ 6

 .ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت درب بسته به مناقصه گزار تسلیم شود 

سپهبد نزد بانك تجارت شعبه به نام سپرده دانشگاه عالمه طباطبائی  92532129واریز نقدی به حساب شماره :  الف

 229کد قرنی 
یا چک تضمین شده در وجه ( که سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد)نامه بانکی با تاریخ اعتبار حداقل سه ماهه ارائه ضمانت: ب

 دانشگاه عالمه طباطبائی

از تاریخ درج آگهی به اداره  روز 12حداکثر ت کنندگان در مناقصه الزم است پیشنهاد و مدارک و اوراق مناقصه را شرکـ 7

 .تدارکات دانشگاه تحویل و رسید دریافت دارند

 : پیشنهاد دهندگان مکلفند مدارک خود را در سه پاکت شامل



 تضمین شرکت در مناقصه -پاکت الف

و  (های تایید شده و ممهور به مهر و امضاشامل قرارداد و پیوست) دات ، سوابق شرکت و مدارک مناقصهمدارک فنی و مستن: پاکت ب

ارائه تائیدیه صالحیت از وزارت کار و تامین اجتماعی ، اساسنامه شرکت ، آگهی  -صالح، دار صادره از سوی مراجع ذیگواهی صالحیت

تغییرات و دارندگان حق امضاء کلیه مدارک به سوابق کاری و تخصصی و زمینه های تاسیس شرکت ، آگهی آخرین تغییرات در خصوص 

 گواهی امضا صاحبان امضاء مجاز و فعالیت از سازمان های مختلف

 پیشنهاد قیمت: پاکت ج

 .ارائه نمایند 

 :نشانی محل ارسال و تسليم پيشنهادات  ـ 2
سازمان مرکزی دانشگاه  -میدان دهکده المپیک -تقاطع بزرگراه شهید همت -اداره تدارکات دانشگاه به نشانی بلوار دهکده المپیک

 7909109177: کد پستی–طبقه دوم  -عالمه طباطبایی

های خواسته شده در فرم بایستی به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برسد و مبلغ پیشنهادی بر اساس قیمتتمام اسناد مناقصه می ـ 9

 .حروف نوشته شده و به تأیید و مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برسد پیشنهاد قیمت به عدد و

بنابراین .  کمیسیون معامالت در تعیین برنده با در نظر گرفتن شرایط پیشنهاد دهنده و رعایت صرفه و صالح دانشگاه مختار است ـ12

 .نخواهد داشت شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد هیچ گونه حقی را برای شرکت کنندگان در بر

کلیه پیشنهاد دهندگان باید دارای ماهیت حقوقی باشند و در هنگام ارائه پیشنهاد مصداق اساسنامه مندرج در روزنامه رسمی و ـ 11

 . آگهی در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده بر اساس آخرین تغییرات را در پاکت قرار داده و تسلیم نمایند

 .پیشنهادات باید بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرایط تکمیل و ارسال شود ـ12

خوردگی باشد و یا مدارک مورد نیاز ارسال نگردد پیشنهاد ناقص و مبهم تلقی  به تقاضاهایی که دارای ابهام، نقص و قلم ـ 13

 . گردیده و حذف خواهد شد

 .کمیت و کیفیت و نیروی با تجربه و ملزومات را داشته باشند پیشنهاد دهندگان باید شرایط انجام کار از نظر ـ14

می بایستی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و در صورت انصراف و عدم  يك هفته پس از اعالم نتيجهبرنده مناقصه  ـ15

 .نفع دانشگاه ضبط خواهد شدمراجعه سپرده واریزی شرکت در مناقصه به

 .اری مورد مناقصه را به غیر نداردبرنده مناقصه حق واگذ -16

ها به نفع چنانچه برای برنده مناقصه منع قانونی وجود داشته باشد هیچ گونه مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود و سپرده آن -17

 .دانشگاه ضبط خواهد شد

 .عهده برنده مناقصه خواهد بودهای ناشی از آگهی مناقصه، بههزینه -12

و ( مورد تایید ناظر قرارداد)مناسب  های مجهز به سیستم گرمایش و سرمایشو ون یست از اتوبوس و مینی بوس شرکت می با -19

دارای تاییدیه فنی و الصاق آن بر روی شیشه جلو، سالم و با ظاهری مناسب و دارای کارت بیمه شخص ثالث و سرنشین و بدنه 

 .استفاده نماید

 .میالدی به باال باشد 2171 سالخودروهای مورد استفاده بایستی ازتمامی ( سال ساخت ) مدل  -22

 .های ماشین ها کامالً سالم، تمیز و مرتب باشدظاهر و شیشهبایستی کامالً سالم  و  صندلی و روکش آن -21



 عدم امکان حق واگذاری سرویس دهی به اشخاص حقیقی و حقوق دیگر -22

 بکارگیری رانندگان متعهد با اخالق اسالمی و درشان جامعه دانشگاهی  -23

 ییدیه رسیدجهت اخذ اجازه حرکت سرویس  ویا تأهماهنگی و همکاری الزم با پرسنل حراست و حضور دقیق و به موقع  -24

م وقت در پردیس مرکزی دانشگاه بایست نماینده تام االختیاری که مورد تایید ناظر قرارداد باشد، جهت حضور تماشرکت می  -25

 . معرفی نماید

 مناسب و یکدست ال و استفاده از لباس فرم س 91کارگیری رانندگان متاهل باالی شرکت ملزم  به -26

شرکت موظف است نحوه برخورد مناسب با کارکنان پرسنل و ناظرین دانشگاه را به همکاران و کارگران خود آموزش داده   -27

 . ایدو یادآوری نم

 در حین نقل و انتقال کارکنان...( ضبط صوت ، رادیو پخش و )   صوتی یسیستم هاعدم استفاده از  -22

 .نصب تابلوهای تعیین مسیر سرویس ها در جلو شیشه ماشین ها الزامی است -29

کارت سرویس ، تامل مناسب و انجام الزامات حضور در محیط اداری و پای بندی به قوانین و مقررات آن مانند بررسی درست  -32

 .حضور به موقع در ایستگاه ها رعایت گردد

دانشگاه، بدون حضور  معاون توسعه و مدیریت منابعدفتر  در محل 71 ساعت19/11/7991مورخ شنبه پیشنهاد واصله در روز  -31

 .ها بازگشایی و قرائت خواهد شدپیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن

ضمن مطالعه و قبول شرایط ............................. شخصیت حقوقی / به عنوان مدیرعامل شرکت..................................... اینجانب     

واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان اداری گانه پیوست یک، متقاضی شرکت در مناقصه عمومی  32مناقصه بر اساس بندهای

 .المه طباطبائی می باشم و با اطالع کامل از مفاد مندرج در شرایط مناقصه حاضر به شرکت در مناقصه هستمدانشگاه ع

    

     

 شخصیت حقوقی       /مهر و امضاء مدیرعامل شرکت                               

  
 تاریخ                   

 
 


