شرایط شرکت دراستعالم قیمت امور چاپ ،تکثیر و ماشین نویسی
اداره کل بهزیستی استان کردستان درسال 1399

در راستای اجرای ماده  13قانون خدمات کشوری

 .1موضوع :انجام خدمات امور ماشین نویسی ،چاپ و تکثیر.
 .2مدت زمان قرارداد  :از تاریخ  1399/04/01لغایت 1399/12/29
 .3محل اجرای قرارداد :ستاد مدیریت اداره کللب زیسیسللتی اسللتات کردسللتات و ک یل وا للد للا ادارات
زیسیستی شیرستات ا تازع .
 .4رگون مسئولیت ناشی از قانوت کار ،کسور قانونی ،زیم  ،مالیات و ...ز عیده پیمانکار می زاشد.
 .5سین غذا ،ایاب وذ اب ،لباس کار ومسایا افراد گمارده شده ز عیده شرکت پیمانکار زوده واز لحاظ
رازط کار واستخدامی فرد موصوف مشمول یچ یک از شرایط نیرو ا وپرسنب رسمی و قرارداد شاغب
دراداره نخوا ند زود.
 .6شرکت دراستعالم وارائ پیشنیاد مالی ز منسل قبول شرایط استعالم می زاشد.
 .7ساعت کار مورد نیاز این اداره کب دروا د ا تکثیر ،چاپ و ماشین نویسی در روز ا ادار و زا توج
ز نیاز این اداره کب زا ما نگی زا شرکت زرنده استعالم تنظیم میگردد

.

 .8ناظر زر سن انجام کار واجرا قرارداد اداره نیرو انسانی و پشتیبانی زوده ودرصللورت صللال دید اختیللار
دارد ک یک نفر راز عنوات ناظر مستقیم درمحب مورد نظر ز منظور نظارت مستمر یا مقطعی از نظر زمللانی
زرچگونگی روند انجام کار تعیین نماید .
 .9شرکت پیمانکار م سم ز زکارگیر پرسن ی می زاشد ک دارا

سن شیرت زوده وفاقد سوء پیشین کیفر

و ز تأیید این اداره کب رسیده زاشند ونیس متعید می گردد ک درامر کنترل ونظللارت نیرو للا خللود دقللت
عمب واعمال مدیریت صحیح ومستمر نماید وزراساس سیاست وخط مشی ا ک ی اداره عمب نمللوده وپرسللنب
زکار گمارده شده توسط شرکت پیمانکار م سم ومک ف ز رعایت کامب شئونات ادار واسالمی ومقللررات
موجود در محب کار می زاشند و زاید ز تاییللد سللت محتللرم گللسینن اداره نیللس زرسللند ومللدارکی از جم ل
عکس ،فتوکپی شناسنام  ،آدرس وشماره ت فن محب زندگی خود را ز مسئولین ذیرزط ارائ د ند.

 .10درصورت ارائ خدمات نامط وب وغیر قازب قبول وکم کار شرکت زرنده استعالم در زمات اجرا قرارداد
این اداره کب ز صورت درصد از کارکرد کسر و طبق نظر اداره ،شرکت ز نسبت خدمات پذیرفت نشده
مشمول پرداخت جریم خوا د شد وتبعات ناشی از آت ز عیده شرکت زوده و اداره یچ گونل مسللئولیتی
دراین خصوص ندارد .چنانچ موارد مذکور تکرار گردد زرا زار سللوم اداره مجللاز زل فسللخ یللک جانبل
قرارداد و ضبط سپرده وضمانت نام زوده و جبرات تمام ضرر وزیات ا ز عیده شرکت خاطی خوا د زود.
 .11اداره کب زیسیستی کردستات اختیار دارد ز طور یک طرف وزا پرداخت وجیی زازت جبرات ضرر و زیات ویا خسارت
ا تمالی ناشی از فسخ قرارداد ز پیمانکاردر صورت ورود ضرر ،قرارداد فی مازین را فسخ وزال اثر نماید.
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رزمات ک زراساس مدارک ومستندات موجود مشخص شود شرکت ز تعیدات خود عمب نکللرده ویللا
رضایت کارفرما رادرزرازر مفاد قرارداد فی مازین تامین نکرده است کارفرمللا مجللاز اسللت قللرارداد رافسللخ
وسپرده ضمانت سن انجام کار ومب غ مندرج درضمانت نام را زنفع اداره ضبط نماید.

 .13مدیرعامب واعضا یئت مدیره شرکت داوط ب ،در استعالم نبایستی مشللمول قللانوت منللع مداخ ل وزارء
ونمایندگات مج س وکارمندات دولت درمعامالت دولتی و کشور مصللوب  1337/10/22زللوده ودرصللورت
اثبات این اداره کب مجاز ز اقدام قانونی از جم فسخ قرارداد وضبط ضمانتنام وسپرده سن انجام کللار زل
نفع خود خوا د زود.

 .15متقاضیات شرکت در استعالم زاید گوا ی سن انجام کار از سازمانیا طرف قرارداد در سللالیا ،96
 98 ،97و صورتحساب ا زانکی شرکت از اول فروردین لغایت اسفند ماه سال  95و مدارک الزم را زرازر
اصب شده در دفترخان ز شرح ذیب ز این اداره کب ارائ نمایند:
 -1گوا ی صال یت انجام کار دارا تاریخ اعتبار.
 -2اساسنام .
 -3آگیی تأسیس و روزنام رسمی آخرین تغییرات ،کپی صفح روزنام .
 -4مدارک شناسایی مدیرعامب و رییس یئت مدیره.
 -5ارائ شناس م ی.
 -6ارائ کد اقتصاد .
 -7فرم مشخصات یئت مدیره.
 -8فرم اخذ اطالعات پیمانکارات.
 -9تعید نام .
-10تعید نام عدم شمول در قانوت منع مداخ کارکنات دولت.
 -11کارنام دوره قانوت کار.
 -12کارت عضویت انجمن صنفی شرکتیا امور ادار .
 -13گوا ی نام ثبت در نظام مالیات زر ارزش افسوده.
تبصره :نام و نام خانوادگی و کدم ی مدیرعامب شرکت و کدپستی شرکت السامی و ضمیم مدارک گردد.
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رگون کسور قانونی اعم از (مالیات ،زیم وسایر موارد) ک زازت معام ز طرف قرارداد تع ق می گیللرد

در ین پرداخت وراه انداز اسناد مالی کسر و ز

ساب مرزوط واریس میگردد.

 .17شرایط عمومی استعالم جسء الینفک قرارداد محسوب می گللردد و مفللاد آت پللس از اعللالم مشخصللات
زرنده ،قطعی والزم االجرا می زاشد و زایستی توسط صا بات امضاء تأیید و میمور ز میر شرکت گردد.
 .18ضمانت نام اجرا قرارداد ( ز میسات  %10کب قرارداد ) پس از تأیید و ارائ مفاصا ساب از اداره کب
مرزوط در پایات قرارداد قازب استرداد می زاشد .
 .19مسئولیت و سینل کمیتل للا ایمنللی و زیداشللت و معاینل ات اولیل  ،تشللکیب شللورا ا اسللالمی کللار،
زرگسار مراسم روز کارگر و تیی دایا و رگون خسارت کارکنات و سین ایام تع یق و مسئولیت اخراج
یا ازقاء مجدد و رگون

وادث ناشی از کار در زمات اجرا قرارداد و تیی لوازم ایمنی ،فاظللت کللار زل

عیده شرکت پیمانکار طرف قرارداد می زاشد.
 .20در صورت عدم پرداخت قوق و مسایا کارکنات طبق قانوت کار و طرح طبق زند مشاغب زنازر کم
مراجع قضائی ذیصالح ،کارفرما مجاز و مختار است رأساً از محب سپرده و ضمانت زانکی نسللبت زل تللأمین
آت اقدام نماید.
 .21پرداخت اضاف کار زا ما نگی این اداره کب پس از کسر کسور قانونی ز سللرجمع مب للغ قللرارداد افللسوده
خوا د شد.
 .22کارفرما ق دارد جم قرارداد را تا سقف ( %25زیست و پنج درصد) افساین یا کا ن د د.
 .23پیمانکار موظف است ز منظور نظارت زر عم کرد پرسنب و پیگیر امور یک نفر را ز عنوات نماینده ز
کارفرما معرفی نماید.

میانگین کارکرد ماهانه فعالیت ها موضوع استعالم امور چاپ و انتشارات و ماشین نویسی
با امکانات این اداره کل(کامپیوتر ،چاپگر  ،اسکنر)به شرح جدول زیر می باشد:
عنوان فعالیت
ماشین نویسی

تکثیر

اسکن

صحافی

نوع

حجم فعالیت

قیمت پایه (ریال)

A4

( 6500برگ)

12000

B5

( 8500برگ)

8000

A4

( 2000برگ)

3040

 A4دورو

( 1450برگ)

3360

A5

( 1300برگ)

2240

 A5دورو

( 2500برگ)

2560

B5

( 1500برگ)

2560

 B5دورو

( 1400برگ)

2880

A4

( 1200برگ)

800

A5

( 900برگ)

6000

نازک

( 1350جلد)

78800

ضخیم

( 950جلد)

110400

جدول شماره 1

 نیروها در ستاد مدیریت و ادارات بهزیستی شهرستان های تابعه جهت انجام فعالیتهای
مذکور به کارگیری می شوند.
• قیمت پایه و حجم کار اعالمی برآوردی بوده فلذا پرداخت هرگونه وجهی به تأمین کننده
برنده منوط به ارائه حجم خدمت انجام شده و تأیید این اداره کل خواهد بود.

• تأمین کننده محترم بر اساس اطالعات جدول شماره یک نسبت به برآورد
قیمت خدمات دریک ماه اقدام و مبلغ مورد نظر رابدون احتساب  9درصد مالیات
بر ارزش افزوده در سامانه درج نمایید.

تاریخ

مهر و امضاء مناقصه گر

