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(اسناد مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان)

میزان سپرده شرکت در مناقصه بصورت یک فقره چک تضمین شده بانکی، ضمانتنامه بانکی یا واریز معادل ۲/۵%  قیمت کل پیشنهادی است  -۱
که می بایست در وجه شرکت محصوالت کاغذی لطیف صادر و یا به حساب شرکت محصوالت کاغذی لطیف واریز و فیش واریزی ارائه شده 

باشد. 
مهلت دریافت پیشنهادات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ و زمان بازگشایی پاکت ها و اعالم نتیجه ظرف مدت ۴ روز کاری از تاریخ تعیین شده می  -۲
باشد. محل بازگشایی پاکتها شرکت محصوالت کاغذی لطیف واقع در کارخانه، کیلومتر۷۰ اتوبان تهران-قزوین، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز۲، 

خیابان۱۱ می باشد
مشخصات مسیر ها و نیم راه ها به شرح پیوست اسناد مناقصه می باشد.  -۳

برنده مناقصه جهت تضمین حسن انجام قرارداد می بایست یک فقره چک بدون قید و شرط (بدون تاریخ) به میزان ۱۰درصد کل قرارداد در  -۴
اختیار شرکت محصوالت کاغذی لطیف قراردهد .

مدت عقد قرارداد ۱۲ ماه می باشد.  -۵
اسناد پس از تکمیل در پاکت های در بسته و جداگانه مشتمل بر پاکت (الف) شامل سپرده شرکت در مناقصه، پاکت (ب) شامل پیشنهاد قیمت  -۶

و پاکت (ج) شامل مشخصات خودروها بصورت مهر و موم شده تحویل واحد حراست مستقر در کارخانه گردد.
شرایط مناقصه:

سرویسها باید از نوع:   -۱
هیوندائی (حداقل مدل ۱۳۸۶ و به بعد) مجهز به کولر استاندارد، بخاری، زنجیر چرخ، برف پاک کن و سایر تجهیزات رفاهی و ایمنی  -۱-۲

الزم.
سواری باید از نوع (پژو ۴۰۵- سمند، پارس و یا ال۹۰ حداقل مدل ۱۳۹۴ و به بعد) مجهز به کولر استاندارد- بخاری– زنجیر چرخ –  -۲-۲

برف پاک کن و سایر تجهیزات رفاهی و ایمنی الزم.
ون (حداقل مدل ۲۰۰۷ و به بعد) مجهز به کولر استاندارد، بخاری، زنجیر چرخ، برف پاک کن و سایر تجهیزات رفاهی و ایمنی الزم.  -۳-۲

در صورتیکه هر یک از سرویسها مورد تأیید کارفرما نباشد پیمانکار متعهد می گردد نسبت به جایگزینی سرویسی که مورد قبول باشد ظرف مدت 
۵ روز از تاریخ اعالم کتبی از سوی کارفرما اقدام نماید که در صورت عدم جایگزینی، برای سرویس مورد نظر غیبت محسوب و طبق قرارداد 

جریمه به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.
سرویس ها می بایست حداقل ۱۰ دقیقه قبل از شروع کار جلوی درب کارخانه شرکت حضور داشته باشند و در هنگام خروج ۱۰دقیقه بعد از  -۱

اتمام کار حرکت نمایند و حداکثر رأس ساعت شروع کار، کارکنان را جلوی درب کارخانه پیاده نمایند.
کلیه وسائط نقلیه از لحاظ تجهیزات ایمنی و رفاهی باید توسط نماینده کارفرما تأیید گردد. -۲

کلیه وسائط نقلیه باید دارای معاینه فنی معتبر بوده و رانندگان دارای کارت سالمت و بیمه شخص ثالث معتبر حداکثری باشند. -۳
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راننده وسیله نقلیه ملزم به رعایت کلیه مقررات عمومی راهنمایی و رانندگی بوده و از آنجاییکه هدف رعایت رفاه حال کارکنان شرکت می باشد،  -۴
رانندگان ملزمند با کلیه کارکنان و سرنشیان وسیله نقلیه خود در کمال ادب و نزاکت رفتار نمایند و در صورت بروز اختالف و یا مورد خاصی 
هریک از رانندگان موظفند بدون هرگونه مشاجره لفظی و رفتاری موضوع را به مسئول امور اداری کارفرما مطرح نمایند، ضمن اینکه پیمانکار 

متعهد حسن انجام کار و اخالق راننده می باشد.
رانندگان وسائط نقلیه به غیر از کارکنان کارفرما حق سوارکردن اشخاص ثالث وسایرین را ندارند. -۵

ظاهر و داخل خودروهای معرفی شده باید حداقل هفته ای یکبار شستشو و تمیز گردد. -۶
پیمانکار متعهد به حمل بار نیروهای کارفرما در حد معقول از قبیل اقالم اهدایی، خوار و بار و... بوده و می بایستی در این ارتباط ارائه خدمات  -۷

نماید.
براساس ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم از هر صورتحساب پیمانکار، مالیات تکلیفی توسط کارفرما کسر و به حساب وزارت اموراقتصادی و  -۸

دارائی واریز و در صورت نیاز، مدارک پرداخت را به پیمانکار ارائه خواهد نمود.
۹- پیمانکار بر اساس مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی میبایست نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه بابت هر صورتحساب ماهیانه خود راساً اقدام 

نماید. تسویه آخرین صورتحساب پیمانکار منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی در رابطه با قرارداد منعقده خواهد بود.
۱۰- در صورت تغییر ساعات رسمی کشور و هم چنین طی مدت ماه مبارک رمضان و دیگر ایام، تغییر ساعت سرویس های ایاب و ذهاب با اطالع 

قبلی بوده و پیمانکار برابر دستور کتبی کارفرما متعهد به ارائه خدمات به نیروها در ساعات مورد نظر می باشد.
۱۱- حفظ جان و ایمنی سرنشینان خودرو از تعهدات اصلی پیمانکار بوده و هر گونه حادثه ای که بروز نماید، مسئولیت آن مستقیما 

به عهده پیمانکار بوده و بدون هیچ قید و شرطی ملزم به جبران هرگونه خسارت وارده می باشد
۱۲- سرویس های ایاب وذهاب می بایست در طول مدت قرارداد دارای بیمه نامه معتبر به تعداد صندلی های آن داشته باشند.

۱۳- ارائه تصویر از آگهی تاسیس، آخرین تغییرات شرکت و مجوز فعالیت. 
۱۴- به پیشنهادهای فاقد سپرده به هیچ عنوان ترتیب اثری داده نخواهد شد.

۱۵- سپرده نفرات اول و دوم و سوم در مرحله عقد قرارداد با برنده، به ترتیب اولویت توسط شرکت لطیف برگشت داده نخواهد شد و در صورت 
امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، شرکت سپرده آنها را ضبط خواهد کرد.

نام شرکت کننده:                                                                                                    امضاء و مهر شرکت کننده

آدرس و شماره تماس:                                          تاریخ:
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"کروکی مسیر ها و  پیشنهاد قیمت هرنیم راه"

۱-سرویس نظر آباد :۶ نیم راه" ۱۸۰ نیم راه درماه"

مسیر به مقصد کارخانه (رفت): سید جمال- رسالت- میدان صنعت- امام خمینی- پاسگاه- میالد- فرمانداری- سه راه نظرآباد- کارخانه. 

مسیر مبدأ از کارخانه-نظرآباد (برگشت):

مسیر۱: سه راه نظر آباد- سیدجمال- رسالت- میالد- پاسگاه- امام خمینی. 

مسیر۲: جاده بادامک- پاسگاه- میالد- رسالت- والیت- سید جمال.

قیمت هر نیم راه با مینی بوس هیوندای   .................. -

۲- سرویس نظر آباد :۶ نیم راه" ۱۸۰ نیم راه درماه"

مسیر رفت: صالح آباد-فرهنگیان-شهرک آزادگان-شرکت لطیف

مسیر برگشت: کارخانه-شهرک آزادگان-فرهنگیان-صالح 

قیمت هر نیم راه با ون .................. -

۳-سرویس هشتگرد – نظرآّباد: یک نیم راه "۲۲ نیم راه درماه"

مسیر: کلینیک- بلوار مدرس- سه راه فشند- مسجد جامع- بانک کشاورزی- مصلی- میدان امام- کوثر- سیدجمال الدین- محمدآباد- نظرآباد.

قیمت هر نیم راه با مینی بوس هیوندای  .................. -

۴-سرویس هشتگرد – نظرآّباد: یک نیم راه "۲۲ نیم راه درماه"

 مسیر: کلینیک- بلوار مدرس- سه راه فشند- کردآباد- مسجد جامع- بانک کشاورزی- مصلی- میدان امام- خیابان آزمایشگاه- کوثر- سیدجمال الدین- محمدآباد- 
نظرآباد.

قیمت هر نیم راه با ون .................. -

۵- سرویس کارخانه - هشتگرد : ۶ نیم راه " ۱۸۰ نیم راه درماه"

مسیر: سه راه فشند- میدان امام- ترک آباد- اداره برق- دخانیات- مدرس- خیابان والفجر- مسجد جامع- بانک کشاورزی- بلوار مدرس- خیابان آزادگان- خیابان معلم- 
ابتدا و انتهای مصلی.

قیمت هر نیم راه با مینی بوس هیوندای.................. -
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۶- سرویس کرج : ۶ نیم راه " ۱۸۰ نیم راه درماه"

مسیر صبح (رفت): سه راه نهضت- شاه عباسی- میدان بعثت- میدان اسبی- میدان طالقانی- خیابان مطهری- توتک- میدان سپاه- سه راه گوهردشت- میانجاده- 
ابتدای ۴۵متری گلشهر- حصارک- اتوبان- کارخانه

مسیر بعدازظهر (برگشت): کارخانه- اتوبان- داخل حصارک- ۴۵ متری گلشهر- میان جاده- سه راه دهقان ویال- سه راه گوهردشت- میدان سپاه- خیابان مطهری- 
۴۵متری کاج- میدان مهران- میدان بعثت- شاه عباسی 

قیمت هر نیم راه با مینی بوس هیوندای .................. -

۷- سرویس کرج : ۲ نیم راه " ۵۲ نیم راه درماه"

مسیر صبح (رفت): میدان امام حسین (ساسانی)- چهار راه مصباح- چهار راه کارخانه قند- هفت تیر- چهار راه طالقانی (دور برگردان)- بیمارستان قائم- چهار راه دولت 
آباد- ترمینال کالنتری- اتوبان- پل مهر شهر (میدان الغدیر)- کارخانه

مسیر بعداظهر (برگشت): کارخانه- اتوبان- ایستگاه تهران- مهرویال- میدان مادر- هفت تیر- چهارراه طالقانی - میدان امام حسین(ساسانی)

قیمت هر نیم راه با خودرو ون .................. -

۸-سرویس کرج : ۲ نیم راه "۵۲ نیم راه درماه"

مسیر صبح (رفت): بلوار موذن- پیروزی شمالی- باغستان- شاهین ویال- بلوار باهنر-  میدان حصارک- اتوبان- کارخانه 

مسیر بعدازظهر (برگشت): کارخانه- اتوبان- داخل حصارک- ابتدای المهدی- ابتدای ۴۵ متری- میان جاده- بلوار باغستان- بلوار موذن.

قیمت هر نیم راه با مینی بوس هیوندای  .................. -

  ۹-سرویس کرج : ۲ نیم راه " ۵۲ نیم راه درماه" 

مسیر صبح (رفت): ۴۵متری کاج (خیابان ندای جنوبی)- میدان مهران- بوستان پنجم- بوستان هفتم- میدان طالقانی- خ مطهری- فلکه اول گوهردشت-  ابتدای 
۴۵متری گلشهر - میدان حصارک- کارخانه.

مسیر بعدازظهر (برگشت): کارخانه- اتوبان- یادگار امام- خ مطهری- ۴۵متری کاج – میدان مهران- بوستان پنجم –بوستان هفتم.    

قیمت هر نیم راه با مینی بوس هیوندای .................. -

۱۰-سرویس اندیشه – ۲ نیم راه "۵۲ نیم راه درماه"

مسیر صبح (رفت): سر مارلیک- فاز۱- خیابان ششم- فاز۲- پل ارتش- فلکه پنجم- بلوار قریشی- محمدشهر- اتوبان- کارخانه. 

مسیر بعدازظهر (برگشت): بالعکس

قیمت هر نیم راه  (با خودرو ون) .................. -
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۱۱-سرویس تهران- هشتگرد غرب:۲ نیم راه "۴۴ نیم راه در ماه " 

مسیر صبح (رفت): تقاطع یادگار امام- تقاطع شهید تیموری- سر طرشت- بلوار فردوس غرب نبش منوچهری- کارخانه.

مسیر بعدازظهر (برگشت ساعت۱۷:۴۵): کارخانه- اتوبان- پل فردیس- ایستگاه تهران- حکیم- فردوس غرب- ابتداء جناح- خیابان شهید تیموری- مترو شریف- 
یادگار امام- خیابان شهید تیموری- مترو شادمان.

قیمت هر نیم راه (با خودرو ون) .................. -

۱۲-سرویس تهران-هشتگرد شرق:۲ نیم راه "۴۴ نیم راه در ماه "(هایلوکس پالک زرد)

مسیر صبح (رفت): نظام آباد- سر دماوند (تهران نو)- فلکه دوم تهرانپارس- فلکه سوم تهرانپارس- پروین- زین الدین-شریعتی- همت- کارخانه.

مسیر بعدازظهر (برگشت): کارخانه- اتوبان- ایستگاه تهران -پل فردیس - حکیم- فردوس غرب- تقاطع یادگار امام- مترو شریف- مترو شادمان- غریب- میدان 
انقالب- چهار راه ولیعصر- مترو دروازه دولت- دماوند- خیابان تهران نو- فلکه دوم تهرانپارس- پروین.

قیمت هر نیم راه(با خودرو هایلوکس پالک زرد) .................. -

۱۳-سرویس کارخانه به کرج تک نیم راه ساعت ۱۹عصر  ۲۲ نیم راه در ماه

مسیر۱ عصر (برگشت): کارخانه- اتوبان- یادگار امام- میدان والفجر- میدان سپاه- میدان جمهوری- خیابان مطهری- میدان

مهران- بوستان هفتم-میدان اسبی

قیمت هر نیم راه با ون .................. -

۱۴- سرویس کارخانه به کرج تک نیم راه ساعت ۱۹عصر  ۲۲ نیم راه در ماه

مسیر۲ عصر (برگشت): کارخانه- اتوبان- داخل حصارک- ابتدای۴۵متری گلشهر- میانجاده- باغستان- پیروزی شمالی- بلوار موذن.  

قیمت هر نیم راه با ون ..................                        -

۱۵-سرویس تهران-هشتگرد شرق:۲ نیم راه "۴۴ نیم راه در ماه "

مسیر صبح (رفت): سعادت آباد- بلوارپاکنژاد- بلوار دریا- تهرانسر.

مسیر بعدازظهر (برگشت): کارخانه- تهرانسر- سعادت آباد- بلوار پاکنژاد. 

قیمت هر نیم راه با سواری .................. -
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۱۶-سرویس کرج-کارخانه(سواری) ۲ نیم راه "۴۴ نیم راه در ماه:

مسیر صبح (رفت): عظیمیه- خیابان مطهری- گوهردشت-اتوبان- کارخانه. 

مسیر بعدازظهر برگشت: کارخانه- عظیمیه- خیابان مطهری- گوهر دشت.

قیمت هر نیم راه با سواری .................. -

۱۷- سرویس کرج-کارخانه(سواری) ۲ نیم راه "۴۴ نیم راه در ماه:

مسیر صبح (رفت): دهقان ویال-مهرشهرفاز۴- کارخانه.      

مسیر بعدازظهر (برگشت): کارخانه- مهرشهر فاز۴- دهقان ویال

قیمت هر نیم راه با سواری ..................          -

۱۸- سرویس تهران- هشتگرد غرب:۲ نیم راه "۴۴ نیم راه در ماه "

مسیر صبح (رفت): یافت آباد- میدان فتح بلوار سعیدی - خیابان هاشمی -  سر یادگار امام- خیابان طوس - سر اسدی -شهرک آپادانا کارخانه.

مسیر بعدازظهر (برگشت): کارخانه- شهرک آپادانا- خیابان طوس- یافت آباد. 

قیمت هر نیم راه با سواری ..................


