
  امور خدماتي برگ شرايط مناقصه بكارگيري  و تامين
  03/96شماره 

  
  

را از طريق مناقصه عمومي و بر اســاس بــرگ شــرايط مناقصــه بــه اشــخاص  مورد نيازخودشركت شير پاستوريزه پگاه همدان در نظر دارد انجام امور خدماتي 
نند ضمن رعايت مفاد برگ شرايط مناقصه ، پيشنهادات خود را در پاكتهاي الك و مهــر حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . پيشنهاد دهندگان ميتوا

  به دبيرخانه شركت شير پاستوريزه پگاه همدان  تحويل و رسيد دريافت نمايند.     27/01/96  همورخ  يكشنبه   شده ، حداكثر تا پايان وقت اداري روز
  موضوع مناقصه :  - 1ماده 
 سبز و  نظافت محوطه ( بصورت حجمي ) : نگهداري و حفظ فضاي -1-1

حرص درختان و جمع آوري علفهاي هرز بيل زني و آماده سازي  گل كاري و  نگهداري و حفظ فضاي سبز ( شامل آبياري ، كاشت و چمن زني ، 
فضاي سبز ، جمع آوري برگها و  شيميائي) –شناسائي آفات و سموم مورد نياز و سم پاشي فضاي سبز ، كود دهي(حيواني ،  جهت كاشت گل و گياه

 خاكريزي و خاكبرداري در مواقع لزوم،  حمل آن به محل تعيين شده 

شــركت و انتقــال و زباله  تفكيك و جمع آوري ضايعات ، ظافت كليه محوطه شركت ونظافت پشت بام ساختمان هاي شركت و نظافت زير زمين ن
   به محل هاي مورد نظر شركت كارفرما 

 ( بصورت  نفر در ماه  ) : خدماتي جهت انجام امور مشروحه ذيل تامين نيروي -2-1

ســالن ،  مهمانســرا، سالن كنفرانس ، سالن اجتماعات ،  ساختمان اداري ( ، نظافت پذيرائيتلفنخانه ، انجام امور خدماتي مورد نياز شركت شامل : آبدارخانه ، 
 ، جابجــايي اثاثيــه فضاهاي مسقف اداري و عمومي ) "و راهرو مربوطه ، اتاق هاي بايگاني و كال ، رخت كني ، نمازخانه و حمام  سرويسهاي بهداشتي،  ورزشي

  نفر )  3( حداقل   ملزومات اداري و
  .مورد تاييد شركت باشنداز پرسنلي جهت انجام موضوع مناقصه استفاده نمايد كه  مي باشدبرنده مناقصه مكلف  - 1تبصره
و در فصــل  و ... داشته باشــندمهمانداري ، باغباني  ،پذيرايي  ،  به استفاده از پرسنلي مي باشد كه توانايي انجام امور آبدارخانه مكلف  : برنده مناقصه 2تبصره

  .  سرما برف روبي و تميز كردن محوطه نيز جزء وظايف برنده مناقصه مي باشد 
   : شرايط مناقصه – 2ماده 
كننده ، پودر ماشين لباسشوئي ، طي نخي ، جــارو و همچنــين مــواد مصــرفي  مايع د ستشوئي ، ضد عفوني ، پاكتهيه مواد مورد نياز نظافت شامل :  -2-1

  باشد. مي كارفرما ( شركت پگاه همدان )بعهده  و ... خياطي
كــود ، خــاك گــل و كليــه لــوازم و موضوع مناقصه كليه مواد و  اقالم و لوازم مصرفي و مورد نياز ( گل ، چمن ، سموم مصرفي ،  1-1در خصوص بند  -2-2

  تجهيزات مورد نياز و.... )  بر عهده برنده مناقصه مي باشد 
مديريت كارگران بكــار گرفتــه شــده بعهــده برنــده  باشد. به رعايت دقيق آن مي مكلفبرنامه انجام امور خدماتي توسط شركت تعيين و برنده مناقصه  -2-2

  نجام برنامه امور خدماتي شركت داشته باشد . مناقصه بوده و بايستي نظارت مستمر بر ا
  برنده مناقصه موظف است در بخشهايي كه شركت صالح مي داند كارگران تحت سرپرستي خود را بكار گيرد .   -2-3
كلف بــه تعــويض آنهــا مــي انتخاب كارگران با نظر شركت صورت خواهد گرفت ودر صورت عدم نياز و يا عدم رضايت از هر كدام از كارگران پيمانكار م -2-4

  باشد . 
در خصوص انجام كار حجمي با توجه به مشخص بودن حجم كار ،  در صورت نياز برنده مناقصــه  بــه انجــام امــور محولــه بعــد از ســاعت اداري (   -1تبصره 
  را داشته باشد .  نگي شركت كارفرما با هماه هماهنگي هاي الزم را جهت نيرو هاي تحت امر خود)  برنده مناقصه موظف است   15الي  30/7ساعت 

وبرنده مناقصــه مــي بايســتي در  مي باشد 15الي  30/7كاري جهت انجام موضوع مناقصه از ساعت ساعات   در خصوص تامين نيرو ي خدماتي– 2تبصره 
و همچنين ايــام تعطيــل  15دماتي پس از ساعت ارائه قيمت پيشنهادي نرخ اضافه كاري هر فرد را كه براساس درخواست كارفرما بايستي جهت انجام امور خ

  . نمايد لحاظدر شركت حضور داشته باشند را 



جمعه ها و تعطيالت رسمي بعنوان كاركرد محاسبه مي گردد و در صورت نياز كارفرما به انجام كار در ايــن روزهــا موضوع مناقصه  2-1جهت بند  -3تبصره
بنــد  1بصــره تكار محاسبه مي شود ، الزم به ذكر است كه به غير از ايام تعطيل ساعات كاركرد روزانــه طبــق بصورت اضافه ساعات كاركرد طبق مبلغ توافقي 

  ريال از صورتحساب برنده مناقصه كسر مي گردد .  280000محاسبه مي گردد در ضمن در صورت غيبت هر يك از كارگران در هر روز كاري مبلغ  2-4
ركت پگــاه همــدان شتوسط  تحد الشكل(داراي آرم) ، كفش ايمني ، دستكش ، كاله و ... ( در صورت لزوم) بصورت مبلباس كار مناسو تحويل  تهيه  -2-5

عمــال عالم شده يــا امكلف مي باشد طبق اعالم شركت پگاه همدان نسبت به پرداخت هزينه هاي ابرنده مناقصه به نيروهاي برنده مناقصه صورت مي گيرد و 
ي معــادل بــار جريمــه ا . الزم به ذكر است در صورت عدم استفاده پرسنل برنده مناقصه از وسائل حفاظت فردي در هر قدام نمايد . در حساب هاي فيمابين ا

  ريال)  به ازاي هر نفر وضع مي گردد . 000/100هزار ريال(  يكصد 
سنل شركت پگــاه ت مشخص شده امور اداري در راستاي ساير پرطبق ساع سرويس اياب و ذهاب تامين ووقت نهار) در تامين يك وعده غذاي گرم(  - 4تبصره
رويس نخواهــد و در خارج از ساعات تعريف شده شركت پگاه همدان مسئوليتي جهــت تــامين ســجهت  پرسنل برنده مناقصه ، بعهده شركت  مي باشد  همدان 
  داشت .

زه پاســتوري شركت شــير وباشد  حفاظت و بهداشت كار ميتامين اجتماعي و مقررات ماعي ، برنده مناقصه ملزم به رعايت كليه قوانين كار و امور اجت -2-6 
  پگاه همدان مسئوليتي در اين موارد ندارد .

  اشد .ب جهت پرسنل خود ميبهداشت كارناسب حفاظت،ايمني وبرنده مناقصه مكلف به تهيه وسايل م -5تبصره
  رپرستي خود مي باشد . تبصره : برنده مناقصه مكلف به بيمه نمودن پرسنل تحت س

ر ر ســاعات كــاري دنفر نماينده در شركت داشته باشــد كــه حضــور نماينــده دكموظف است جهت تسهيل در امور و ارتباط با كارفرما يبرنده مناقصه  -2-7
  .شركت بصورت مستمر الزامي است 

  باشد . ميشمسي  يكسالبه مدت   01/02/96از مورخ  مدت زمان انجام موضوع مناقصه  -3ماده 
در  بــديهي اســت .تــي باشــد شركت كننده در مناقصه نبايستي ممنوع المعامله بوده و يا مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معــامالت دول -4ماده

  صورت احراز خالف آن شركت كننده در مناقصه مسئول پيامدهاي قانوني آن خواهد بود.
  نخواهد شد.  رسيدگي ارائه گردد،مقررشنهاداتي كه خارج ازموعد مشروط وپي ، به پيشنهادات مبهم -5ماده
  باشد. شركت شير پاستوريزه پگاه همدان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي -6ماده

  . شركت شير پگاه همدان  هيچگونه مبلغي تحت عنوان پيش پرداخت / علي الحساب به برنده مناقصه پرداخت نخواهد كرد  -7ماده
  برگ شرايط شركت در مناقصه بايستي امضاء شده و ممهور به مهر افراد حقيقي يا حقوقي شركت كننده در مناقصه باشد. -8ماده
  شركت كننده در مناقصه بايستي در قيمت پيشنهادي كليه كسور قانوني را لحاظ نمايد. -9ماده
  باشد. هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي -10ماده

تي از طــرف چنانچــه خســار .برنده مناقصه مي بايست حسن خلق و رفتار نيروهايي را كه در حين كار به خدمت مي گمارد تضمين و تعهــد نمايــد   -11ماده 
مــي  رانوي كســر و جبــ نيروهاي بكار گرفته شده براي شركت ايجاد شود ، بدون مراجعه به مراجع قضايي و بنا به تشخيص كارفرما ، مبلغ خسارت از مطالبات

  گردد .
نــات عافيــت و بــرگ معايمبرنده مناقصه مكلف مي باشد قبل از بكارگيري نيروها ، نسبت به ارائه گواهي عدم سوء پيشينه و كارت پايان خــدمت يــا  -12ماده 

مناقصــه  بعهــده برنــده هاي مربوطــه پزشكي افراد تحت امر خود را از طريق مراجع ذيصالح اخذ نموده و به امور اداري شركت تحويل نمايد . بديهي است هزينه
  مي باشد .  

زمايشــات وم انجــام ســاالنه ايــن آباتوجه به دستور مركز بهداشت مبني بر انجام معاينات دوره اي و اخذ كارت تندرستي براي كليه كاركنان و لــز  -13ماده 
ه هزينــه كت مي باشد كبا هماهنگي واحد حفاظت فني و بهداشت كار شر براي تمامي پرسنل تحت امر ، برنده مناقصه مكلف به اخذ كارتها ومعاينات دوره اي

  .  مي باشد شركت پگاه همدان (كارفرما) هاي مربوطه بعهده 
  سپرده شركت در مناقصه:    -41ماده



بهمراه ذيل ، صوربه يكي از و را به عنوان سپرده شركت در مناقصه  )ريال  20000000(ميليون ريال  بيست   باشند مبلغ پيشنهاد دهندگان مكلف مي
  0ارائه نمايند پيشنهاد خود

شير  شركتشعبه شير پگاه همدان بنام  2492310053به حساب بانك تجارت به شماره           الذكر غ فوقلفيش واريزي مبني بر واريز مب -
 پاستوريز پگاه همدان 

 چك تضمين شده بانكي  -

 ضمانت نامه بانكي معتبر و بدون قيدو شرط  -

  ارائه چك شخصي ، و جه نقد ، چك پول و ... مورد قبول  نمي باشد .  -تبصره
  سپرده حسن انجام كار :  -51ماده

درصد مبلغ كل قرارداد منعقده بصورت ضمانت نامه بانكي بعنوان تضمين  حسن انجام كار اخذ خواهد شد . اين ضــمانت نامــه تــا زمــان  10از برنده مناقصه 
  تسويه حساب نهائي مسترد خواهد شد . زد شركت با قي خواهد ماند و پس از ه ناتمام قرارداد منعقد

ساعت قبل از تشكيل  كميسيون ، مراتــب را بــه صــورت كتبــي  بــه شــركت شــير  24مناقصه در صورت انصراف بايستي حداقل شركت كننده در -61ماده
  پاستوريزه همدان اعالم نمايد.

درصورت خود داري نفر اول از عقد قرارداد ،  شد. خواهدعقد قرارداد با نفراول مسترد  پس از ات اول و دوم مناقصه سپرده  شركت در مناقصه نفر -71ماده
روز  هفتنيز مكلف مي باشد پس از اعالم شركت حداكثر ظرف مدت نفر دوم  خواهد شد .شير پاستوريزه پگاه همدان ضبط  شركتسپرده مشار اليه  به نفع 

  .ضبط خواهد شد  شركتدر صورت خود داري نفر دوم ازعقد قرارداد ، سپرده ايشان هم به نفع  .نمايد اقدام مينهاي الزم و عقد قرارداد نسبت به ارائه تض
ين روز پس از اعالم كتبي شركت شير پاستوريزه پگاه همدان نسبت به عقد قرارداد و ارائه تضم دهمدت  شد حداكثر ظرفامي ببرنده مناقصه مكلف  -هتبصر

  دام نمايد.اقهاي الزم 
  به ترتيب ذيل ارسال نمايند:(ج) وهادات خود را در سه پاكت ( الف) ، ( ب ) نپيش مي باشندپيشنهاد دهند گان مكلف  -81ماده

  پاكت الف: سپرده شركت در مناقصه
  و ارائه سوابق كاري  مناقصه پاكت ب : برگ شرايط امضاء و مهر شده

  پاكت ج : قيمت پيشنهادي
ممهور شده مناقصــه و يــا شــرح  وامضاء شرايط ) فاقد برگ ( بچنانچه پاكت(الف) فاقد سپرده يا پاكت خواهند شد .وق بازگشائي پاكتها به ترتيب ف -بصرهت

  هد شد ا( ج) بازگشائي نخوپاكت ،سوابق كاري باشد
 نفر و ساير هزينه هاي پرســنلي 5گرفتن حقوق ومزايا و اضافه كاري  پيشنهاد دهنده گان موظف مي باشند قيمت پيشنهادي خود را براساس در نظر -تبصره 

  در نظر بگيرند . 
  مالك كاركرد كارگران برنده مناقصه حضور در شركت و ثبت ساعت حضور و غياب مي باشد .  -تبصره 

د بازگشائي پاكت(ج) را به وقت ديگري موكــول نمايــد . در صورتي كه پيشنهادات ارائه شده نياز به بررسي بيشتر داشته باشند ، كميسيون مي توان -91ماده
  در اينصورت نماينده پيشنهاد دهنده مي تواند در جلسه آتي شركت نمايد .

رســيدگي  گــردد، طي كميسيوني كه به همين منظور تشــكيل مــي 11راس ساعت   28/01/96  هورخم  شنبه  دوروز به پيشنهادات رسيده در  -20ماده
  خواهد شد.

  در جلسه باز گشائي اسناد مناقصه بالمانع است . با معرفي نامه كتبي ، حضور يكنفر نماينده پيشنهاد دهنده -تبصره 
  
  
  
  

  اه همدانگشركت شير پاستوريزه پ                                                                              



  
  

  حجمي  انجام امور  قيمت پيشنهادي -  1شماره  جدول 
  

  شرح   رديف
  

   مبلغ بابت هر ماه ( ريال ) 
  بدون ارزش افزوده

  ( ريال) كل قرارداد  مبلغ
  بدون ارزش افزوده

  1-1بند  بابت كل موضوع مناقصهقيمت پيشنهادي   1
  

    

  
  تامين نيروي خدماتي  قيمت پيشنهادي -  2شماره  جدول 

  
  شرح   رديف

  
  مبلغ ( ريال)   واحد 

براي هر نفر با در نظر گرفتن تمامي قيمت پيشنهادي   1
  حقوق و مزايا و هزينه هاي پرسنلي و... 

  

    نفر در هر ماه 

  هر ساعت   هزينه اضافه كار  2
  
  

  

  
  

  ء پيشنهاد دهنده : مهر و امضا
  


