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Freqently Asked Questions (F.A.Q-1) 

 98/1209-01مناقصه شماره: 

  نقليهخدمات ارائه 

 1اطالعيه شماره  
 

 

 مالک انتخاب برنده مناقصه مناسب ترين قيمت است يا کمترين قيمت؟ -1

صره مخرخو و و اسرنا  مناق ، قوانين و مقررات الزم االجررامطابق قانون برگزاري مناقصات برنده مناقصه :پاسخ

 اسرب واگررارضمناًٌ  بر اساس مفا  قانون برگزاري مناقصات موضوع مناقصه به کمترين قيمت متن اعالم مي گر  .

 مي شو .

 يست؟کگونه است و به عهده ، آزمايخات  وره اي و بيمه مسئوليت مدني چنحوه محاسبه هزينه هاي معاينات -2

غ بيمره مسرئوليت مردني  ر مب ر هزينرهآزمراي  هراي  وره اي و  انجرام هزينره مناقصه گر مي بايست پاسخ:

 پيخنها ي منظور نمايد.

 هزينه گواهي عدم سوء پيخنه و عدم اعتيا  به عهده کيست؟ -3

 ي منظرور  ر مب رغ پيخرنهاراو عردم اعتيرا  ارائه  گواهي عدم سوء پيخنه  هزينهپاسخ: مناقصه گر مي بايست  

 نمايد.

 اخت شو ؟بيمه از نرخ هر ساعت / هر کي ومتر کارکر  راننده کسر مي شو  يا جداگانه مي بايست پر  %7آيا  -4

 زينره برنرده:  ر قرار ا هاي منعقده في مابين راننده و برنده مناقصه ک يه تعهردات قرانوني بره عهرده و هپاسخ

 .روابط يا  شده هيچگونه مسئوليتي ندار   رمي باشد. مناقصه گزار  مناقصه و راننده

 ناقصره گرزارضمناً برنده مناقصه م زم به اخر کدکارگاهي تامين اجتماعي مجزا براي قرار ا  منعقرده خرو  برا م

( ندگاننماي وست کد ماخوذه صرفاً حق ذکر اسامي کارکنان)رانندگان يخواهد بو . بديهي است برنده مناقصه  ر ل

 مخمول قرار ا  منعقده را خواهد  اشت.

 آيا از حقوق رانندگان ماليات کسر مي گر   يا خير؟ -5

 شرايط خصوصي قرار ا  عمل خواهد شد. 11ما ه  43بر اساس بند  : اسخپ

 آيا  ر برآور  پيمانکار  يده مي شو  يا خير؟ %23% بيمه، مابه التفاوت آن نسبت به  8/7براي  -6
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ي  بيني پمي بايست  ر مب غ پيخنها ي توسط مناقصه گر  ک يه هزينه هاي مترتب به قرار ا  منعقده،  پاسخ:

 گر  .

 هزينه طرح ترافيک بدون باالسري محاسبه گر يده آيا مخمول بيمه و ماليات مي گر  ؟ -7

 شد.به برنده مناقصه  ر چارچوب قرار ا ، مخمول بيمه و ماليات مي با ها ک يه پر اخت پاسخ:

 باز مي گر   يا خير؟ هنده  يخنها پپاکت  اگر پيخنها   هنده واحد باشد، آيا  -8

واهد شرد و پيخنها  واحد واص ه، گخو ه نخپاسخ: مطابق قوانين و مقررات ع ي الخصوص قانون برگزاري مناقصه 

 .پريرفتخواهد اقدامات بعدي وفق قانون برگزاري مناقصه  انجام 

 بايد به تائيد کارفرما برسد حقوق او از سوي چه کسي پر اخت مي گر  ؟آيا نيروي جايگزين هم  -9

زار د مناقصه گرو نمايندگان برنده مناقصه، مي بايست به تائي )ازجم ه رانندگان جايگزين(تمامي رانندگان پاسخ:

 و ک يه پر اخت ها به رانندگان به عهده برنده مناقصه مي باشد.برسد 

 

مرراه هرا مهرر و اماراء نمرو ه و بره  و صفحه پيوست قصه مي بايست اين صفحهک يه شرکت کنندگان  ر منا
 ارائه نمايند. "ب"اسنا  مناقصه  ر پاکت 

 
 


