
 

   کار برگ شرایط مناقصه تا مین نیروي
  01/96 شماره مناقصه 

                   
بـر اسـاس بـرگ  شـرایط      مناقصـه عمـومی و  برگزاري شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در نظر دارد نیروي کار مورد نیاز خود را ا ز طریق 

فاد برگ شرایط مناقصه ، پیشنهادات خود را  در پاکتهاي الك و مهـر  توانند ضمن رعایت م تا مین نماید . لذا پیشنهاد دهندگان می مناقصه
به دبیرخانه شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان تحویل و رسید دریافت      22/12/95 مورخ    شنبهیک شده حداکثر تا پایان وقت اداري  روز

  نمایند.
  موضوع مناقصه: -1ماده

   . در قسمتهاي مورد نیاز شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدانتامین نیروي کار مورد نیاز جهت انجام کار 
  شرایط مناقصه: -2ماده

)  ( در خصوص بیمه نمودن پرسنل تحت سرپرستی  و امور اجتماعی ، تامین اجتماعی برنده مناقصه مکلف  به رعایت کلیه قوانین  کار  -1-2
  باشد . میو مقررات حفاظت و بهدا شت کار 

بعهـده وي  برابر قانون کار جمهوري اسالمی ایران و تـامین اجتمـاعی     قانونی کارگران تحت سرپرستی برنده مناقصه ات تعهدکلیه  -1تبصره 
  د.نندارمسئولیتی  خصوصدر این بوده و شرکت  

  ار گیرد .که شرکت صالح بداند جهت انجام وظیفه بک قسمتهائینیروهاي تحت سرپرستی خود را در  می باشد فبرنده مناقصه مکل  -2-2
قـرا ر دادن امکـان    در اختیـار  ،) در صـورت قـرار گـرفتن در شـیفت کـاري      ( یا شـام   وقت نهاردر سب ، یک وعده غذا تهیه لباس منا -3-2

  باشد. بعهده شرکت میایاب و ذهاب سرویس  وشستشوي لباس کار 
مکلـف  برنده مناقصه رضایت از هر کدام از کارگران ،  معد یا در صورت عدم نیاز و وکارگران با نظر شرکت صورت خواهد گرفت  انتخاب -4-2

  آنها می باشد . جایگزینی به 
  باشد. تعیین ساعات کار و شیفت کارگران بعهده شرکت می -2تبصره

 اهد داد، در اختیار برنده مناقصه قرار خو شرکت وسائل حفاظت فردي شامل ( کفش ، لباس ، دستکش و ... ) را بر حسب نیاز محل کار -5-2
 50000 پنجـاه هـزار(   جریمـه اي معـادل  در هر بار ، الزم به ذکر است در صورت عدم استفاده پرسنل برنده مناقصه از وسائل حفاظت فردي  .

  وضع می گردد .به ازاي هر نفر   )ریال
تایید امور اداري شرکت قابل پرداخت خواهد با  برنده مناقصهبه عالوه مقدار سود طبق قانون کار محاسبه و، مزایا کارگران  حقوق وکلیه  -6-2

  بود .
شرکت داشته از قبل از دریافت مطالبات حداقل دو ماه بکار گرفته خود را نیروهاي  و مزایاي  برنده مناقصه بایستی توان پرداخت حقوق -7-2

  باشد . 
  بالمانع می باشد. شرکتعالم ا او ب در صورت نیاز به کار اضافه و یا استفاده از ایام تعطیل طبق قانون کار -8-2
نیروهـاي  ه از لیست پرداخت حقوق و مزایا (بصورت آنالیزشـده)  ماهانه یک نسخ يبرنده مناقصه می بایست بابت پرداخت حقوق و مزایا -9-2

  تحویل نماید .   شرکتخود را به واحد مالی 
و یـا اداره   شـرکت گران در پایان قرارداد را  با نظارت و تایید نماینـده  امور مربوط به تسویه حساب با کار می باشدبرنده مناقصه متعهد  -10-2

    نزد کارفرما نگهداري می گردد . تسویه حساب در غیر اینصورت مبلغ حسن انجام کار وي ضبط و تا زمان . کار انجام دهد 
مجاز خواهد بود کلیه مطالبات پرسنل مذکور را از  کارفرما ، در صورت عدم پرداخت حقوق و مزایاي کارگران از سوي برنده مناقصه -3تبصره

  محل مطالبات برنده مناقصه پرداخت نماید . 



 

بطور کتبـی جهـت پاسـخگویی بـه     که مورد تائید کارفرما(ترجیحا مرد) برنده مناقصه متعهد می گردد یک نفر نماینده شرکت خود را  -11-2
مستقر نماید و فرد مذکور حکم رابط بین کارفرما و کـارگران   وساعت کاري مشخص  مسائل و مشکالت و انجام امور پرسنل در شرکت در طول

جریمـه منظـور    )ریـال  50000ده شرکت به ازاي هر ساعت عدم حضور مبلغ پنجاه هـزار ریـال(  در  صورت عدم حضور نماین را خواهد داشت .
  یرد)صورت گ شرکتبایستی با هماهنگی امور اداري نماینده ( حضور  . خواهد شد

خدمت می گمارد تضمین و تعهد نماید . چنانچه خسارتی ه برنده مناقصه می بایست حسن خلق و رفتار نیروهایی را که در حین کار ب -12-2
 از طرف نیروهاي بکار گرفته شده براي شرکت ایجاد شود بدون مراجعه به مراجع قضایی و بنا به تشخیص کارفرما مبلغ خسارت از سپرده برنده

  مطالبات وي کسر و جبران می گردد.سایر قصه و یا منا
باشد و در صورت معرفـی جـایگزین بـراي هریـک از     می طبق نظر کارفرما جهت اجراي قرارداد  برنده مناقصه ملزم به استفاده از نیرو -13-2

  باشد . ورد نظرفرد معرفی شده نیز بایستی داراي شرایط م ، افرادي که در مرخصی بسر می برند
و  )یا معافیـت دم سوء پیشینه و کـارت پایـان خـدمت(   نسبت به ارائه گواهی عقبل از بکارگیري نیروها ، برنده مناقصه مکلف می باشد  -14-2

هزینه هـاي  . بدیهی است برگ معاینات پزشکی افراد تحت امر خود را از طریق مراجع ذیصالح اخذ نموده و به امور اداري شرکت تحویل نماید 
  عهده برنده مناقصه می باشد .  ب، مربوطه 
باتوجه به دستور مرکز بهداشت مبنی بر انجام معاینات دوره اي و اخذ کارت تندرستی براي کلیه کارکنان و لزوم انجام ساالنه این   -4 تبصره

احد حفاظت فنی و بهداشـت کـار   آزمایشات براي تمامی پرسنل تحت امر ، برنده مناقصه مکلف به اخذ کارتها ومعاینات دوره اي با هماهنگی و
  خواهد بود . پگاه همدان  هزینه هاي مربوطه بعهده شرکت که شرکت می باشد

  و...) تامین نماید . برف روبییی مقطعی(از قبیل : را براي کارهابرنده مناقصه می بایست نیروهاي مورد نیاز شرکت  -15-2
   می باشد .نفر نیرو ) 40چهل(به استفاده حداقل برنده مناقصه جهت انجام کلیه امور محوله متعهد  -16-2

  در طول مدت قرارداد تعداد نیروها ممکن است افزایش یا کاهش یابد . نهایتا تعیین تعداد نیروها بعهده شرکت می باشد .  -5 تبصره
  باشد .  سی میزمان انجام موضوع مناقصه ، یکسال شممدت  -3ماده
شرکت کننده در مناقصه نبایستی ممنوع المعامله بوده و یا مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی باشد . بدیهی  -4ماده

  است در صورت احراز خالف آن ، شرکت کننده در مناقصه مسئول پیامد هاي قانونی آ ن خواهد بود . 
  نخواهد شد .  یدگیخارج ازموعد مقررارائه گردد،رس پیشنهاداتی کهمشروط و به پیشنهادات مبهم، -5ماده
  باشد. شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می -6ماده
  باشد. شیر ایران میصنایع شرکت زله پذیرش آئین نامه معامالت و کلیه شرایط شرکت در مناقصه به من -7ماده
  برگ شرایط شرکت در مناقصه بایستی امضاء شده و ممهور به مهر افراد حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در مناقصه باشد .  -8هماد
  لیه کسور قانونی را لحاظ نماید.شرکت کننده در مناقصه بایستی در قیمت پیشنهادي ک -9ماده
  ناقصه میباشد . بعهده برنده م مرتبط دیگرهزینه آ گهی و سایر هزینه هاي  -10ماده
   ارائه نماید . )پیوست جدول (طبق ک روزیدر پیشنهادي خود را به ازاي هر نفرشرکت کننده در مناقصه مکلف می باشد قیمت  -11ماده
ه بـر  اخذ برگ عدم اعتیاد از مراجع ذیصالح براي کلیه نیروهاي برنده مناقصه الزامی بوده و کلیه مسئولیت ها و هزینه هـاي مربوطـ   -12ماده

  عهده برنده مناقصه می باشد .
   سپرده شرکت در مناقصه :   -12ماده 

ذیل ، صورو به یکی از درمناقصه  سپرده شرکت را بعنوان ریال) 50000000ریال ( میلیون پنجاه مبلغ  می باشند پیشنهاد دهندگان مکلف
  0ارائه نمایند بهمراه پیشنهاد خود



 

شیر  شرکتهمدان بنام  شیر پگاهشعبه  2492310053به شماره  بانک تجارت به حساب  الذکر غ فوقلفیش واریزي مبنی بر واریز مب -
 .پاستوریز پگاه همدان 

 .چک تضمین شده بانکی  -
 .ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قیدو شرط  -

  ارائه چک شخصی ، وجه نقد ، چک پول و ... مورد قبول  نمی باشد .  -6 تبصره
  : عدم ایفاي تعهداتضمانت اجراي  -13ماده

اخـذ   ضمانت اجراي عدم انجـام تعهـدات  بعنوان  ریال ( هشتصد میلیون ریال ) در قالب ضمانتنامه بانکی  800000000از برنده مناقصه مبلغ 
  .  نزد شرکت باقی خواهد ماند و پس از تسویه حساب نهائی مسترد خواهد شدفیمابین قرارداد  پایان مدتتا تضمین خواهد شد . این 

ت مراتب را بصورت کتبی به شـرک ، ساعت قبل از تشکیل کمیسیون  24نصراف بایستی حداقل شرکت کننده در مناقصه در صورت ا  -14ماده
  م نماید . شیر پاستوریزه پگاه همدان اعال

درصورت خود داري نفر اول از  .شد خواهدعقد قرارداد با نفراول مسترد پس از سپرده  شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم مناقصه  - 15ماده
نیز مکلف می باشد پس از اعالم شرکت نفر دوم  خواهد شد .شیر پاستوریزه پگاه همدان ضبط  شرکتعقد قرارداد ، سپرده مشار الیه  به نفع 

م ازعقد قرارداد ، سپرده در صورت خود داري نفر دو .نماید اقدام روز نسبت به ارائه تضمینهاي الزم و عقد قرارداد  هفتحداکثر ظرف مدت 
  .ضبط خواهد شد  شرکتایشان هم به نفع 

نسبت به ارائه تضمینهاي الزم و عقد قرارداد اقدام  شرکت ،پس ازاعالم  روزده ظرف مدت حداکثر می باشدف کلبرنده مناقصه م -7 تبصره
  نماید.
  ف ) ، ( ب ) و ( ج ) به ترتیب ذیل ارسال نمایند : پیشنهاد دهندگان مکلف هستند پیشنهادات خود را در سه پاکت ( ال -16ماده

  سپرده شرکت در مناقصه  :پاکت ( الف) 
  برگ شرایط امضاء و مهر شده مناقصه و ارائه سوابق کاري  :پاکت ( ب ) 
   (طبق جدول پیوست برگ شرایط مناقصه)قیمت پیشنهادي :پاکت ( ج ) 

( ب ) فاقد بر گ امضاء و ممهـور شـده   کت ( الف ) فاقد سپرده و یا پاکت چنانچه پا . شد دخواهزگشائی پاکت ها به ترتیب فوق با -8 تبصره
  .شرایط مناقصه و یا شرح سوابق کاري باشد ، پاکت ( ج ) بازگشائی نخواهد شد 

ت(ج) را به وقت دیگري در صورتی که پیشنهادات ارائه شده نیاز به بررسی بیشتر داشته باشند ، کمیسیون می تواند بازگشائی پاک - 17ماده
  موکول نماید . در اینصورت نماینده پیشنهاد دهنده می تواند در جلسه آتی شرکت نماید . 

گـردد   طی کمیسیونی که به همین منظور تشکیل می 11را س ساعت   23/12/95 همورخ   دوشنبه روزبه پیشنهادات رسیده ، در  -18ماده
  رسیدگی خواهد شد .

  .سناد مناقصه بال مانع استدر جلسه بازگشائی ابا معرفی نامه کتبی ،  ر نماینده پیشنهاد دهنده حضور یکنف -9 تبصره
  
  
  
  

                                                              
  نشرکت شیر پاستوریزه پگاه همدا                                                 

  
  



 

  
  
  

  يجدول قیمت پیشنهاد
  

  سود پیشنهادي جهت هر نفر در هر روز  شرح   
  

  تامین نیروي کار   1
  

  

     
                                                      

                                                              
  

  هر و امضاء م                                                                     
  
  

  
  


