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  ) و ...، نصب برچسب  خدماتي (تخليه و بارگيري انجام امور برگ شرايط مناقصه
  02/96شماره مناقصه 

  
ه اشخاص حقيقي شركت شير پاستوريزه پگاه همدان در نظر دارد انجام امور خدماتي مورد نيازخود را از طريق مناقصه عمومي و بر اساس برگ شرايط مناقصه ب

توانند ضمن رعايت مفاد برگ شرايط مناقصه ، پيشنهادات خود را در پاكتهــاي الك و مهــر شــده ،  ر نمايد . پيشنهاد دهندگان مييا حقوقي واجد شرايط واگذا
 . دان  تحويل و رسيد دريافت نمايندبه دبيرخانه شركت شير پاستوريزه پگاه هم  27/01/96  مورخ   يكشنبه  حداكثر تا پايان وقت اداري روز

  ناقصه:موضوع م -1ماده
  به شرح ذيل : امور مورد نياز جهت انجام  خدماتي انجام امور

   و مواد اوليه وبسته بندي  بارگيري و تخليه محصوالت -1-1
  تبصره : مالك محاسبه وزن تخليه و بارگيري وزن خالص مي باشد . 

 جداسازي پنيرهاي نشتي دار در انبار محصول  -2-1

  ظروفه كليبر روي  دار چسبليبل پشت نصب  -3-1
سي سي و انواع دبه وسطل هاي ماست مي باشد در ضمن مراحل انجــام  1500سي سي ، 1300سي سي ،  250بطري هاي دوغ نصب ليبل شامل تبصره :  

و هــاي مــذكور كار بدين طريق است كه پرسنل انبار بطري هاي خام به همراه بر چسب هاي مربوطه را در اختيار نيروهاي برنده مناقصه قرار مــي دهنــد و نيــر
ظــروف مربوطــه را در  "موظف هستند پس از باز گشايي بسته بندي ظروف مذكور و انجام ليبل  طبق نظر ناظر قرارداد ( انبار كل شركت پگاه همــدان) مجــددا

 بسته بندي مشخص شده بطور منظم چيدمان و پس از قراردادن روي پالت به انبارشركت پگاه همدان تحويل فرمايند . 

   نصب ليبل شرينگ بر روي كليه ظروف -4-1
سي سي )  مي باشد در ضمن مراحل انجــام كــار بــدين طريــق اســت كــه  2000الي  200تبصره: نصب ليبل شرينگ شامل انواع بطر ي در اوزان مختلف( از 

نيرو هاي مذكور موظف هستند پس از باز گشايي بســته  پرسنل انبار بطري هاي خام به همراه ليبل  مربوطه را در اختيار نيروهاي برنده مناقصه قرار مي دهند و
ظروف مربوطــه را  "بندي ظروف مذكور و انجام ليبل شرينگ توسط دستگاه تونل حرارتي موجود   طبق نظر ناظر قرارداد ( انبار كل شركت پگاه همدان) مجددا

 بارشركت پگاه همدان تحويل فرمايند . در بسته بندي مشخص شده بطور منظم چيدمان و پس از قراردادن روي پالت به ان

  آماده سازي كارتن هاي محصوالت صادراتي -5-1
بر روي پالت / باكس پالت مي باشند از واحد  "تبصره : نحوه انجام كار بدين صورت مي باشد كه نيرو هاي برنده مناقصه بايستي محصوالت صادراتي را كه عمدتا

تن هاي صادراتي مربوطه از انبار كل شركت پگاه همدان ابتدا نسبت به آماده سازي كارتن هــاي مــذكور اقــدام و ســپس توليد تحويل گرفته و پس از تحويل كار
روي پالت / باكس پالت مربوطه قرارداده ور در صــورت  "از بسته بندي مجددا سمحصول مربو.طه را طبق نظر شركت در داخل كارتن هاي مربوطه چيدمان و پ

  و آماده نمودن پالت مذكور اقدام ودر نهايت پالت هاي مذكور را  جهت بارگيري به انبار محصول تحويل فرمايند . نياز به سلفون پيچي
  تامين نيروي متخصص ليفتراكچي جهت جابجايي مواد اوليه و محصوالت ......... -6-1

  : رانندگان ليفتراك بايستي داراي  گواهينامه معتبر باشند .  1تبصره 
فتــراك : شركت كنندگان در مناقصه بايستي پيشنهاد خود را براي هر نفر بصورت روزانه با  تامين ليفتراك توسط كارفرما و يــا ســاعتي بــا تــامين لي 2تبصره   

  پيوست ارائه نمايند .  جدول توسط برنده مناقصه طبق 
ند  م بوده" سال: ليفتراك ارائه شده توسط برنده مناقصه بايستي از لحاظ فني كامال 3تبصره  ازي باش ي / گ ين  و و از نوع برق ر  همچن ه معتب ه نام داراي بيم

دت  رف م تي ظ ده مناقصه بايس ي برن ص فن ه  24باشد در ضمن در صورت هر گونه نق ورت کلي ر اينص د در غي دام نماي ايگزيني اق ه ج اعت نسبت ب س
  هزينه هاي ناشي از اين موضوع  به حساب برنده مناقصه  منظور خواهد شد . 

  شستشوي سبد و پالت هاي مربوط به سالن هاي توليد و انبار ها بصورت دستي يا توسط دستگاه طبق نظر كارفرما  -7-1
موظــف مــي باشــد در  برنده مناقصــه تحويل مي گردد و  برنده مناقصهتبصره : در صورت انجام شستشو توسط دستگاه يا جت تجهيزات مذكور بصورت اماني به 

   هيزات تحويل شده را صحيح و سالم به كارفرما برگشت نمايد . پايان قرارداد تج
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  انجام امور متفرقه (جابجايي ، نظافت ، معدوم نمودن ضايعات و...)  -8-1
 ياز انجام اضافه كار برحسب ن -9-1

ظر كارفرما ني ريل و چيدمان آن  طبق يدمان  سبد هاي شير و دوغ پري پك بصورت چيدمان پنج يا شش رديفه بر روي پالت از روچجمع كردن و  -10-1
  در انبار .

ه نمايــد كــه ع مناقصه استفاداز نيروهائي جهت انجام موضو مي باشدبرنده مناقصه مكلف انتخاب و معرفي اوليه نيروها بر عهده برنده مناقصه مي باشد و  -تبصره
  نمايد. ميد ئياشركت ت
   شرايط مناقصه: -2ماده
رات رپرســتي ) و مقــربه رعايت كليه قوانين  كار و امور اجتماعي ، تامين اجتماعي  ( در خصوص بيمه نمودن پرســنل تحــت س  برنده مناقصه مكلف  -1-2

  حفاظت و بهدا شت كار مي باشد .
كت  در هده وي بوده و شــربععي برابر قانون كار جمهوري اسالمي ايران و تامين اجتما قانوني كارگران تحت سرپرستي برنده مناقصه  تعهدات كليه  -تبصره 

  د.نمسئوليتي ندار خصوصاين 
به  خــود طبــق مصــو : برنده مناقصه بايستي قيمت پيشنهادي خود را طبق جدول پيوست طوري ارائه نمايد كه حداقل پرداخت را به نيروهاي تحت امرتبصره

  قانون كار داشته باشد .
ت پگــاه همــدان بــه توسط شرك  )آرمداراي تحد الشكل(بصورت مكاله و ... ( در صورت لزوم)  ،ش ، كفش ايمني ، دستكمناسبكار لباس و تحويل  تهيه  -2-2

ر دشــده يــا اعمــال  مكلف مي باشد طبق اعالم شركت پگاه همدان نسبت به پرداخت هزينه هاي اعــالمبرنده مناقصه نيروهاي برنده مناقصه صورت مي گيرد و 
 يكصــد دل جريمه اي معــا م به ذكر است در صورت عدم استفاده پرسنل برنده مناقصه از وسائل حفاظت فردي در هر بارالز . حساب هاي فيمابين اقدام نمايد . 

  ريال)  به ازاي هر نفر وضع مي گردد .  000/100هزار ريال( 
اير پرســنل شــركت پگــاه ري در راستاي ســطبق ساعت مشخص شده امور ادا سرويس اياب و ذهاب تامين ووقت نهار) در تامين يك وعده غذاي گرم(  -تبصره 
ويس نخواهــد رســو در خارج از ساعات تعريف شده شركت پگاه همدان مسئوليتي جهــت تــامين بعهده شركت  مي باشد  ، برنده مناقصه جهت  پرسنل همدان 
  داشت .

ودر صــورت انجــام امــور بعداز ظهــر مــي باشــد  18اعت صبح لغايت س 5از ساعت  خش تخليه و بارگيري بدر  ساعت شروع به كار پرسنل برنده مناقصه-2-3
  ي كاري مناقصه محسوب مي گردد . خواهد بود و روزهاي تعطيالت رسمي نيز جزء روزهابعد از ظهر 18لغايت  صبح  30/7از ساعت  1-8متفرقه موضوع بند 

اشــند بر شــركت حاضــر برنده مناقصه در خارج از ساعت تعريف شده د در صورتيكه با هماهنگي شركت پگاه همدان نياز باشد تمامي يا برخي از پرسنل تبصره:
  مبلغي تحت عنوان اضافه كار به ازاي هر ساعت نفر طبق قيمت توافق شده در مناقصه به برنده مناقصه پرداخت خواهد شد . 

 يجــايگزينمكلف بــه ه برنده مناقصكارگران ، كدام يك از رضايت از هر ميا عد در صورت عدم نياز و وكارگران با نظر شركت صورت خواهد گرفت  انتخاب -4-2
  آنها مي باشد . 

  باشد. تعيين ساعات كار و شيفت كارگران بعهده شركت مي - تبصره
   د .باشحداقل تا دو ماه شمسي را داشته ل از دريافت مطالبات بكار گرفته خود را قبنيروهاي  و مزاياي  برنده مناقصه بايستي توان پرداخت حقوق -5-2
وهــاي خدمت مي گمارد تضمين و تعهد نمايد . چنانچه خسارتي از طرف نيره ا كه در حين كار بربرنده مناقصه مي بايست حسن خلق و رفتار نيروهايي  -6-2

  . جبران مي گردد ي كسر وو مطالباتمبلغ خسارت از ، بدون مراجعه به مراجع قضايي و بنا به تشخيص كارفرما ، بكار گرفته شده براي شركت ايجاد شود 
شــكالت گويي به مسائل و مبرنده مناقصه متعهد مي گردد يك نفر نماينده شركت خود را كه مورد تائيد كارفرما(ترجيحا مرد) بطور كتبي جهت پاسخ -7-2

ت عدم شت . در  صوركارگران را خواهد داو انجام امور پرسنل در شركت در طول ساعت كاري مشخص و مستقر نمايد و فرد مذكور حكم رابط بين كارفرما و 
ايســتي بــا ريــال) جريمــه منظــور خواهــد شــد . ( حضــور نماينــده ب 000/100هزار ريال( يكصد حضور نماينده شركت به ازاي هر ساعت عدم حضور مبلغ 

  هماهنگي امور اداري شركت صورت گيرد)
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در حين كار به خدمت مي گمــارد تضــمين و تعهــد نمايــد . چنانچــه خســارتي از طــرف برنده مناقصه مي بايست حسن خلق و رفتار نيروهايي را كه  -8-2
و يــا ســاير  نيروهاي بكار گرفته شده براي شركت ايجاد شود بدون مراجعه به مراجع قضايي و بنا به تشخيص كارفرما مبلغ خسارت از ســپرده برنــده مناقصــه

  مطالبات وي كسر و جبران مي گردد.
در  برنده مناقصه ملزم به استفاده از نيرو طبق نظر كارفرما جهت اجراي قرارداد مي باشد و در صورت معرفــي جــايگزين بــراي هريــك از افــرادي كــه -9-2

  مرخصي بسر مي برند ، فرد معرفي شده نيز بايستي داراي شرايط مورد نظر باشد .
و كــارت پايــان خــدمت(يا معافيــت) و ، عدم اعتيــاد ا ، نسبت به ارائه گواهي عدم سوء پيشينه برنده مناقصه مكلف مي باشد قبل از بكارگيري نيروه -10-2

مربوطــه ، برگ معاينات پزشكي افراد تحت امر خود را از طريق مراجع ذيصالح اخذ نموده و به امور اداري شركت تحويل نمايــد . بــديهي اســت هزينــه هــاي 
  بعهده برنده مناقصه مي باشد .  

ات بــراي باتوجه به دستور مركز بهداشت مبني بر انجام معاينات دوره اي و اخذ كارت تندرستي براي كليه كاركنان و لزوم انجام ساالنه اين آزمايشــ  - تبصره
كه هزينه هــاي  تمامي پرسنل تحت امر ، برنده مناقصه مكلف به اخذ كارتها ومعاينات دوره اي با هماهنگي واحد حفاظت فني و بهداشت كار شركت مي باشد

  خواهد بود . پگاه همدان ( كارفرما )  مربوطه بعهده شركت
و ... ،  در بخــش تخليــه و بــارگيري  (به شرح ذيل) بصورت مــداوم نفر نيرو 16حداقل  از به استفادهمتعهد  ، برنده مناقصه جهت انجام كليه امور محوله -11-2
جــايگزين نفــر مــذكور را معرفــي  ، اعزام به مرخصي هركدام از نفــراتقبل از برنده مناقصه متعهد مي باشد همچنين  نفر بعنوان ليفتراكچي مي باشد   6تعداد 

  نمايد . 
 در صورت نياز كارفرما ليبل  ونفر جهت نصب برچسب  دو  -

 نفر جهت تخليه و بارگيري  ده  -

 دو نفر جهت سردخانه  -

 نفر جهت شستشوي سبد و پالت   دو -

 شش نفر ليفتراكچي -

 .به تامين نيرو هاي مورد نياز مي باشد مكلفكارتن هاي صادراتي برنده مناقصه  سازيرت نياز به آماده در صو -

  در طول مدت قرارداد تعداد نيروها ممكن است افزايش يا كاهش يابد . نهايتا تعين تعداد نيروها بعهده شركت مي باشد .  -تبصره 
   د . نباش الزم براي انجام كاركه داراي توانايي جسماني است  يف به بكارگيري نيروهايكلبرنده مناقصه م -12-2
  انجام دهد . نظافت كل محوطه تحت اختيار خود را  ،مي باشد در پايان كار روزانه  فكلبرنده مناقصه م -13-2

اد بصورت آزمايشي دو ماهه خواهد بود كه در كه در ابتدا قرارد باشد شمسي مي يكسال به مدت  01/02/96از مورخ زمان انجام موضوع مناقصه مدت  -3ماده
  .  صورت تاييد عملكرد برنده مناقصه از سوي شركت پگاه همدان تا يكسال ادامه خواهد داشت 

در صــورت شركت كننده در مناقصه نبايستي ممنوع المعامله بوده و يا مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي باشد . بديهي است  -4ماده
  احراز خالف آن ، شركت كننده در مناقصه مسئول پيامد هاي قانوني آ ن خواهد بود . 

  نخواهد شد .  يدگيرس ، ارائه گردد خارج ازموعد مقرر كهپيشنهاداتي  مشروط و ، به پيشنهادات مبهم -5ماده
  باشد. مختار مي آنها تماميا يهريك از پيشنهادات و رد قبول يا شركت شير پاستوريزه پگاه همدان در  -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

  ليه كسور قانوني را لحاظ نمايد.شركت كننده در مناقصه بايستي در قيمت پيشنهادي ك -9ادهم
  باشد .  هزينه آ گهي بعهده برنده مناقصه مي -10ماده
   ارائه نمايد . شرح جدول پيوستپيشنهادي خود را به شركت كننده در مناقصه مكلف مي باشد قيمت  -11ماده
  قصه :  سپرده شركت در منا  -12ماده 
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بهمراه ذيل ،  صوربه يكي از و درمناقصه  سپرده شركت را بعنوان ريال) 36000000ريال (ميليون  سي و ششمبلغ  مي باشند پيشنهاد دهندگان مكلف
  0ارائه نمايند پيشنهاد خود

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

 .چك تضمين شده بانكي  -

 .ضمانت نامه بانكي معتبر و بدون قيدو شرط  -

  باشد .  و ... مورد قبول  نمي پولجه نقد ، چك و ،شخصي  چك ارائه - تبصره
  : ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات -13ماده

 پايــان مــدتتــا تضمين اخذ خواهد شد . اين  ضمانت اجراي عدم انجام تعهداتبعنوان ضمانتنامه بانكي   اد منعقدهاز مبلغ كل قرارد درصد 10از برنده مناقصه 
  قي خواهد ماند و پس از تسويه حساب نهائي مسترد خواهد شد . فيمابين نزد شركت باقرارداد 

ت شــير پاســتوريزه مراتب را بصورت كتبي به شرك، ز تشكيل كميسيون ساعت قبل ا 24نصراف بايستي حداقل شركت كننده در مناقصه در صورت ا  -14ماده
  م نمايد . پگاه همدان اعال

درصورت خودداري نفر اول از عقد قرارداد ،  شد. خواهداول مسترد  عقد قرارداد با نفر پس ازسپرده  شركت در مناقصه نفرات اول و دوم مناقصه  - 15ماده
، پس از اعالم شركت حداكثر ظرف مدت هفت روز باشد نيز مكلف مي نفر دوم  .خواهد شداستوريزه پگاه همدان ضبط شير پ شركتبه نفع اليه سپرده مشار

  .ضبط خواهد شد  شركتدر صورت خود داري نفر دوم ازعقد قرارداد ، سپرده ايشان هم به نفع  .نمايد اقدام نسبت به ارائه تضمينهاي الزم و عقد قرارداد 
  نسبت به ارائه تضمينهاي الزم و عقد قرارداد اقدام نمايد. شركت ،پس ازاعالم  ده روزظرف مدت  حداكثر مي باشدف كلاقصه مبرنده من -تبصره 

  پيشنهادات خود را در سه پاكت ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) به ترتيب ذيل ارسال نمايند :  مي باشندپيشنهاد دهندگان مكلف  -16ماده
  در مناقصه  سپرده شركت :) پاكت ( الف
  و ارائه سوابق كاري  مناقصه برگ شرايط امضاء و مهر شده :) پاكت ( ب 
   (طبق جدول پيوست برگ شرايط مناقصه)قيمت پيشنهادي :) پاكت ( ج 

هور شده شرايط مناقصــه و يــا ( ب ) فاقد بر گ امضاء و ممكت ( الف ) فاقد سپرده و يا پاكت چنانچه پا . شد دخواهزگشائي پاكت ها به ترتيب فوق با -9تبصره 
  .شرح سوابق كاري باشد ، پاكت ( ج ) بازگشائي نخواهد شد 

كميسيون مي تواند بازگشائي پاكت(ج) را به وقت ديگري موكول نمايد . در ه باشند ،در صورتي كه پيشنهادات ارائه شده نياز به بررسي بيشتر داشت - 17ماده
  ند در جلسه آتي شركت نمايد . اينصورت نماينده پيشنهاد دهنده مي توا

طي كميسيوني كه به همين منظور تشكيل مي گــردد، رســيدگي خواهــد  11راس ساعت  28/01/96  مورخ شنبه دو  به پيشنهادات رسيده در روز -18ماده
 شد.

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

  شركت شير پاستوريزه پگاه همدان                                                                         
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  جدول قيمت پيشنهادي

  
  

  مبلغ(ريال)  واحد  شرح كار  ر
    به ازاي هر تن  ت و مواد اوليه وبسته بندي  بارگيري و تخليه محصوال  1
    به ازاي هر پالت  جداسازي پنيرهاي نشتي دار در انبار محصول  2
    به ازاي هر عدد  نصب ليبل پشت چسب دار بر روي كليه ظروف  3
    به ازاي هر عدد  نصب ليبل شرينگ بر روي كليه ظروف  4
    زاي هر عددبه ا  آماده سازي كارتن هاي محصوالت صادراتي  5
با در نظر گرفتن تامين ليفتراك تامين نيروي متخصص ليفتراكچي   6

  توسط كارفرما ( شركت پگاه همدان ) 
    به ازاي هر روز

تامين نيروي متخصص ليفتراكچي با در نظر گرفتن تامين ليفتراك   7
  به ازاي هر ليفتراك /توسط برنده مناقصه ( شركت پيمانكار ) 

نفر به ازاي هر 
  ساعت 

  

    به ازاي هر عدد  شستشوي سبد هاي مربوط به سالن هاي توليد و انبار ها  8
    به ازاي هر عدد  شستشوي پالت هاي مربوط به سالن هاي توليد و انبار ها  9
    به ازاي هر روز  )انجام امور متفرقه (جابجايي ، نظافت ، معدوم نمودن ضايعات و...  10
ي هر به ازا  انجام اضافه كاري   11

  ساعت
  

جمع كردن و چيدمان  سبد هاي شير و دوغ پري پك بصورت   12
چيدمان پنج يا شش رديفه بر روي پالت از روي ريل و چيدمان آن  

  طبق نظر كارفرما در انبار

    به ازاي هر سبد

  
  مهر و امضاء                                                                         

  
  

 ساعت كاري مي باشد . 5/7جدول فوق   10و  6ك براي هر روز كاري موضوع رديف مال  


