
 پيوست شماره يك

 دانشگاه عالمه طباطبائی دانشجويیمناقصه واگذاری خدمات اياب و ذهاب شرايط 

 

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

نیم  سی نیم راه اتوبوس و نود اکثربا استفاده از حد دانشگاهست از سرویس دهی ایاب وذهاب دانشجویان اعبارت :شرح خدمت -2

  صورت روزانهراه مینی بوس به

 :مسير سرويس ها  -3

 خوابگاه سالمت به پردیس مرکزی دانشگاه و بالعکس:الف 

 و بالعکس ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی از خوابگاه همت به پردیس مرکزی: ب

 العکسدانشکده علوم اجتماعی و ببه از خوابگاه معینیان :ج

 و بالعکس، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده ادبیات  ،از خوابگاه عضدی به پردیس مرکزی :د

 و بالعکس ، علوم اجتماعیاز خوابگاه رحیمی به پردیس مرکزی:ه

 و بالعکس علوم اجتماعیاز خوابگاه مطهری به پردیس مرکزی و دانشکده : و

 عکس و بال دانشکده ادبیات از خوابگاه بهشتی به : ر

 به پردیس مرکزی و دانشکده علوم اجتماعی( عج)از خوابگاه حضرت ولیعصر : ز

 از خوابگاه فردوسی به دهکده ، ادبیات و بالعکس: م

 خوابگاه شهید گلعذاری به ادبیات ودهکده وبلعکس: ن

 خوابگاه ارشاد به دهکده وبلعکس :ل

 از تمام خوابگاهها به  مجموعه ورزشی پردیس وبلعکس:ه

، شرکت مدیر امور دانشجوییورت تغییر و جابحایی ویا اضافه وکم شدن تعداد سرویس های دربستی درخواستی از سوی درص

 .زیاد کردن آن اقدام نماید گونه ادعایی نسبت به کم وموظف است بدون هیچ

  30/14/0331 لغایت  10/17/0337 از تاریخ  :قراردادـ مدت اجرای  4

 .می باشد  یعالمه طباطبائه مناقصه گزار دانشگا ـ 6

های ذیل بایستی به یکی از صورتمی است که ( تومانشصت و پنج ميليون )ريال 606،666،666مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ـ 7

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

کد سپهبد قرنی زد بانك تجارت شعبه نی دانشگاه عالمه طباطبائنام سپرده  به 92022129واریز نقدی به حساب شماره :  الف

269 
عالمه  یا چک تضمین شده در وجه دانشگاه (که سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد) سه ماهه حداقل با تاریخ اعتبار نامه بانکیضمانت ارائه: ب

 طباطبائی

به اداره تدارکات  از تاریخ درج آگهی روز 16حداکثر اق مناقصه را شرکت کنندگان در مناقصه الزم است پیشنهاد و مدارک و اورـ 2

 .و رسید دریافت دارند دانشگاه تحویل

 : دهندگان مکلفند مدارک خود را در سه پاکت شامل پیشنهاد



 تضمین شرکت در مناقصه -پاکت الف

و  (های تایید شده و ممهور به مهر و امضاوستشامل قرارداد و پی) مدارک فنی و مستندات ، سوابق شرکت و مدارک مناقصه: پاکت ب

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

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

 گواهی امضا صاحبان امضاء مجاز و فعالیت از سازمان های مختلف

 پیشنهاد قیمت: پاکت ج

 .ارائه نمایند 

 :نشانی محل ارسال و تسليم پيشنهادات  ـ9
رکزی دانشگاه عالمه سازمان م -میدان دهکده المپیک -تقاطع بزرگراه شهید همت -اداره تدارکات دانشگاه به نشانی بلوار دهکده المپیک

 0413814800: کد پستی– طبقه دوم -طباطبایی

در فرم پیشنهاد های خواسته شده قیمتپیشنهادی بر اساس مبلغ و به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برسد  بایستیمی تمام اسناد مناقصه ـ 16

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

بنابراین شرکت   .مختار است انشگاهدر تعیین برنده با در نظر گرفتن شرایط پیشنهاد دهنده و رعایت صرفه و صالح د معامالتکمیسیون  ـ11

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

یت حقوقی باشند و در هنگام ارائه پیشنهاد مصداق اساسنامه مندرج در روزنامه رسمی و آگهی در کلیه پیشنهاد دهندگان باید دارای ماهـ 12

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

 .ارک ارسال دارندبه ضمیمه مد پیشنهاد دهندگان الزاماً باید فرم و یا نامه تأیید صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی را ـ12

 .پیشنهادات باید بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرایط تکمیل و ارسال شود ـ14

و حذف گردیده خوردگی باشد و یا مدارک مورد نیاز ارسال نگردد پیشنهاد ناقص و مبهم تلقی  به تقاضاهایی که دارای ابهام، نقص و قلم ـ 10

  .خواهد شد

 .پیشنهاد دهندگان باید شرایط انجام کار از نظر کمیت و کیفیت و نیروی با تجربه و ملزومات را داشته باشند ـ16

سپرده و عدم مراجعه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و در صورت انصراف  می بایستی يجهپس از اعالم نتيك هفته اقصه برنده من ـ17

 .ضبط خواهد شدانشگاه نفع دهبشرکت در مناقصه واریزی 

 .برنده مناقصه حق واگذاری مورد مناقصه را به غیر ندارد -12

ها به نفع دانشگاه ضبط ونی وجود داشته باشد هیچ گونه مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود و سپرده آنچنانچه برای برنده مناقصه منع قان -19

 .خواهد شد

 .مناقصه خواهد بود هعهده برندهای ناشی از آگهی مناقصه، بههزینه -26

ییدیه فنی و الصاق آن بر روی شیشه جلو، از اتوبوس و مینی بوس های مجهز به سیستم گرمایش و سرمایش و دارای تا شرکت می بایست -21

 .استفاده نماید سالم و با ظاهری مناسب و دارای کارت بیمه شخص ثالث و سرنشین و بدنه

موظف است تصویر مدارک رانندگان شامل شناسنامه، کارت ملی، گواهی نامه، کارت سالمت، مجوز رانندگی با  شرکت -22

مدیر امور و به محض درخواست  بیمه های الزم را در اختیار داشته باشد کارت ماشین و مدارک خودروها شامل اتوبوس و همچنین

  .دانشگاه  ارئه نماید دانشجویی
 .تمیز و مرتب باشدو روکش صندلی ماشین ها کامالً سالم، صندلی ظاهر ماشین، شیشه،  -23



 اهیکارگیری رانندگان متعهد با اخالق اسالمی و درشان جامعه دانشگهب -24

 .یا تاییدیه رسید و ه موقع جهت اخذ اجازه حرکت سرویسهماهنگی و همکاری الزم با پرسنل حراست و حضور دقیق و ب -28

، جهت حضور تمام وقت در پردیس مرکزی دانشگاه معرفی ی که مورد تایید ناظر قرارداد باشدنماینده تام االختیاربایست شرکت می -28

  .نماید

 .باشدبرای رانندگان میاستفاده از لباس فرم و یکدست  شرکت ملزم  به -27

اده ، صبور، متین و برخوردار از آداب اسالمی استفتجربه، دارای برگه عدم اعتیادموظف است از رانندگان متعهد و با  شرکت -21

 .سال الزامی است 38، استفاده از رانندگان متاهل باالی های خواهران در سرویس. نماید
 .باشدنمی دانشجویاناستفاده از نوارهای صوتی غیر مجاز در حین نقل و انتقال  ت مجاز بهشرک -23

را به همکاران و کارگران خود آموزش داده  دانشگاهموظف است نحوه برخورد مناسب با دانشجویان، پرسنل و ناظرین  شرکت -31

و در صورت ایجاد مشکل یا نارضایتی، . بط خودداری نمایندبرخورد، شوخی، مجادله و دخالت در امور غیر مرت. و یادآوری نماید

، مراتب را از دانشگاهگونه برخورد متقابل را نداشته و صرفا بایستی ضمن ارائه گزارش کتبی به ناظر و عوامل وی حق هیچ شرکت

 .حل و فصل نمایند دانشگاهطریق 

دانشگاه، بدون حضور پیشنهاد  توسعه و مدیریت منابعمحل دفتر معاون  در 08ساعت  3/18/0337مورخ شنبه پیشنهاد واصله در روز  -21

 .ها بازگشایی و قرائت خواهد شددهندگان و یا نمایندگان آن

 

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

ی دانشگاه عالمه طباطبائدانشجویی واگذاری خدمات ایاب و ذهاب پیوست یک، متقاضی شرکت در مناقصه عمومی گانه  30بندهای اساس 

 .می باشم و با اطالع کامل از مفاد مندرج در شرایط مناقصه حاضر به شرکت در مناقصه هستم

    

     

 شخصیت حقوقی       /مهر و امضاء مدیرعامل شرکت                               

  
 تاریخ                   

 


