
   شير استريل و شير پاستوريزهانجام امور مربوط به انتهاي خط توليد برگ شرايط مناقصه 
  04/96شماره مناقصه 

                   
ري برگــزايــق ز طرا خود را) صورت حجميب(ر مربوط به انتهاي خط توليد شير استريل و شير پاستوريزه انجام اموشركت شير پاستوريزه پگاه همدان در نظر دارد 

ود را  در خــصــه ، پيشــنهادات توانند ضمن رعايت مفاد بــرگ شــرايط مناق تا مين نمايد . لذا پيشنهاد دهندگان مي بر اساس برگ  شرايط مناقصه مناقصه عمومي و

  تحويل نمايند. مدانبه دبيرخانه شركت شير پاستوريزه پگاه ه  27/01/96 مورخ   شنبه يك حداكثر تا پايان وقت اداري  روز،  درب بستهپاكتهاي 

  موضوع مناقصه: -1ماده

  يل : ، به شرح ذ صورت حجمي) شركت شير پاستوريزه پگاه همدانب( شير استريل و شير پاستوريزهانجام امور مربوط به انتهاي خط توليد 

  وي سكو .رالت تا تحويل نهايي وي پپاكت هاي شير چهار گوش تتراپك در بسته بندي ثانوي(كارتن) مربوطه و انتقال ر و انتقال  چيدمان -1-1

   .و ... )  در بسته بندي ثانويه(سبد) مربوطه و انتقال آن روي پالت تا تحويل نهائي روي سكو  ESL چيدمان و انتقال  شير هاي پري پك ( استريل ،  -2-1

  شرايط مناقصه: -2ماده
ررات ) و مقــخــود رســتيدر خصوص بيمــه نمــودن پرســنل تحــت سرپ( تماعي ، تامين اجتماعيو امور اج برنده مناقصه مكلف  به رعايت كليه قوانين  كار  -1-2

  باشد . ميو بهدا شت كار  فني حفاظت

 ناقصــهمبرنــده بعهــده تمــاعي تــامين اجسازمان برابر قانون كار جمهوري اسالمي ايران و   قانوني كارگران تحت سرپرستي برنده مناقصه تعهدات كليه  -2تبصره 

  د.نندارمسئوليتي  خصوصدر اين شركت  بوده و 

  يرد .گكه شركت صالح بداند جهت انجام وظيفه بكار قسمتهائي نيروهاي تحت سرپرستي خود را در  مي باشد فبرنده مناقصه مكل  -2-2

  

  

  

تيــار ه لبــاس كــار ، در اخشد . همچنين تهيــمي با شركت پگاه بعهده  ،وقت نهار يا شام (در صورت قرار گرفتن در شيفت كاري) در تامين يك وعده غذا  -3-2

 مي باشد . پگاه بعهده شركتو سرويس اياب و ذهاب قرا ر دادن امكان شستشوي لباس كار 

مكلــف بــه صــه برنــده مناقرضــايت از هــر كــدام از كــارگران ،  ميــا عــد در صورت عــدم نيــاز و وكارگران با نظر شركت صورت خواهد گرفت  انتخاب -4-2

  ا مي باشد . آنهجايگزيني 

  . باشد بعهده شركت مي پرسنل برنده مناقصهتعيين ساعات كار و شيفت  -3تبصره

 . دهــدر قرا خودپرسنل ر ، در اختيا ( كفش ، لباس ، دستكش و ... ) را بر حسب نياز محل كارشامل ، وسائل حفاظت فرديبرنده مناقصه مكلف مي باشد  -5-2

ه بــ  )ريــال 000/500(لريــا هــزار پانصــد جريمــه اي معــادلدر هر بار ، ده پرسنل برنده مناقصه از وسائل حفاظت فردي الزم به ذكر است در صورت عدم استفا

  مي گردد . لحاظازاي هر نفر 

را شــركت ز افــت مطالبــات قبــل از دريا شمســي ، دو مــاهبه مــدت حداقل بكار گرفته خود را  پرسنل و مزاياي  برنده مناقصه بايستي توان پرداخت حقوق -6-2

  داشته باشد . 

  . صورت خواهد گرفت شركت قبلي عالمبا ا، اين امر ايام تعطيل  در نياز به پرسنلبه كار اضافه و يا شركت در صورت نياز  -7-2



ت پاســخگويي بــه مســائل و بطور كتبي جه مي باشد را كه مورد تائيد كارفرما(ترجيحا مرد)برنده مناقصه متعهد مي گردد يك نفر نماينده شركت خود را  -8-2

ده در  صــورت عــدم حضــور نماينــ را خواهــد داشــت . پيمانكــارمستقر نمايد و فرد مذكور حكم رابط بين كارفرمــا و  ومشكالت در طول ساعت كاري مشخص 

  . خواهد شد لحاظجريمه  )ريال 000/500ريال(پانصد هزار شركت به ازاي هر ساعت عدم حضور مبلغ 

يروهــاي خســارتي از طــرف ن خدمت مي گمارد تضمين و تعهد نمايد . چنانچــهه مي بايست حسن خلق و رفتار نيروهايي را كه در حين كار ببرنده مناقصه  -9-2

 طالبــات ويمســاير صــه و يــا بكار گرفته شده براي شركت ايجاد شود بدون مراجعه به مراجع قضايي و بنا به تشخيص كارفرما مبلــغ خســارت از ســپرده برنــده مناق

  كسر و جبران مي گردد.

ه در ريــك از افــرادي كــباشــد و در صــورت معرفــي جــايگزين بــراي همــي طبق نظر كارفرما جهت اجراي قرارداد  برنده مناقصه ملزم به استفاده از نيرو -10-2

  باشد . ورد نظرفرد معرفي شده نيز بايستي داراي شرايط م ، مرخصي بسر مي برند

 )عافيــتميا ارت پايــان خــدمت(كو  ، گواهي عدم اعتياد  دم سوء پيشينهنسبت به ارائه گواهي عقبل از بكارگيري نيروها ، باشد  برنده مناقصه مكلف مي -11-2

، بوطــه هزينــه هــاي مر . بــديهي اســتو برگ معاينات پزشكي افراد تحت امر خود را از طريق مراجع ذيصالح اخذ نموده و به امور اداري شركت تحويــل نمايــد 

  برنده مناقصه مي باشد .   بعهده

زمايشــات بــراي ام ساالنه ايــن آباتوجه به دستور مركز بهداشت مبني بر انجام معاينات دوره اي و اخذ كارت تندرستي براي كليه كاركنان و لزوم انج  -4 تبصره

ه هــاي هزينــ كــه ي باشــدمــحفاظت فني و بهداشت كار شركت تمامي پرسنل تحت امر ، برنده مناقصه مكلف به اخذ كارتها ومعاينات دوره اي با هماهنگي واحد 

  خواهد بود . پگاه همدان ( كارفرما )  مربوطه بعهده شركت

وليد انبوه و تبا توجه به  در ضمنشد ) ، بعهده پيشنهاد دهنده قيمت مي باكارفرما  تعيين تعداد كارگران مورد نياز جهت انجام كار (با هماهنگي شركت -12-2

 ن نمايد . صه تاميپرسنل ، برنده مناقصه موظف مي باشد با هماهنگي كارفرما نيروي انساني مورد نياز را جهت انجام موضوع مناق ساعات كار

  د . در طول مدت قرارداد تعداد نيروها ممكن است افزايش يا كاهش يابد . نهايتا تعيين تعداد نيروها بعهده شركت مي باش -5 تبصره

ه مكلف مي باشد پس از اتمام كار نسبت به شستشو و نظافت محل كار خود طبق نظر واحد ناظر  شركت پگاه برنده مناقص -13-2
 همدان  اقدام نمايد . 

  كه در صورت نياز با توافق طرفين قابل تمديد مي باشد . باشد  شمسي مي شش ماهزمان انجام موضوع مناقصه ، مدت  -3ماده

ســت در صــورت ولتي باشــد . بــديهي اننده در مناقصه نبايستي ممنوع المعامله بوده و يا مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دشركت ك -4ماده

  احراز خالف آن ، شركت كننده در مناقصه مسئول پيامد هاي قانوني آ ن خواهد بود . 

  نخواهد شد .  يدگيزموعد مقررارائه گردد،رسخارج ا پيشنهاداتي كهمشروط و به پيشنهادات مبهم، -5ماده

  باشد. شركت شير پاستوريزه پگاه همدان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي -6ماده

  باشد. شير ايران ميصنايع شركت زله پذيرش آئين نامه معامالت و كليه شرايط شركت در مناقصه به من -7ماده

  د . ه بايستي امضاء شده و ممهور به مهر افراد حقيقي يا حقوقي شركت كننده در مناقصه باشبرگ شرايط شركت در مناقص -8ماده

  ليه كسور قانوني را لحاظ نمايد.شركت كننده در مناقصه بايستي در قيمت پيشنهادي ك -9ماده

  بعهده برنده مناقصه ميباشد .  مرتبط ديگرهزينه آ گهي و ساير هزينه هاي  -10ماده

  

   پيوست ارائه نمايد . جدول طبقپيشنهادي خود را كت كننده در مناقصه مكلف مي باشد قيمت شر -11ماده

   سپرده شركت در مناقصه :   -12ماده 



 بهمراه پيشنهاد خودذيل ، صورو به يكي از درمناقصه  سپرده شركت را بعنوان ريال) 000/000/30ريال  ميليون سيمبلغ  مي باشند پيشنهاد دهندگان مكلف

  0رائه نمايندا

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

 .همدان 

 .چك تضمين شده بانكي  -

 .ضمانت نامه بانكي معتبر و بدون قيدو شرط  -

  ... مورد قبول  نمي باشد . ارائه چك شخصي ، وجه نقد ، چك پول و  -6 تبصره

  : ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات -13ماده
اخــذ خواهــد  ضمانت اجراي عــدم انجــام تعهــداتبعنوان (بنا به تشخيص شركت شير پاستوريزه پگاه همدان) مبلغ كل قرارداد منعقده از درصد دهاز برنده مناقصه 

  كت باقي خواهد ماند و پس از تسويه حساب نهائي مسترد خواهد شد . نزد شرفيمابين قرارداد  پايان مدتتا تضمين شد . اين 

ت شــير پاســتوريزه مراتب را بصورت كتبي به شرك، ساعت قبل از تشكيل كميسيون  24نصراف بايستي حداقل شركت كننده در مناقصه در صورت ا  -14ماده

  م نمايد . پگاه همدان اعال

درصورت خود داري نفر اول از عقد قرارداد ،  عقد قرارداد با نفراول مسترد نخواهد شد. پس ازول و دوم مناقصه سپرده  شركت در مناقصه نفرات ا -15ماده

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 اي الزم و عقد قرارداد نسبت به ارائه تضمينه

  نسبت به ارائه تضمينهاي الزم و عقد قرارداد اقدام نمايد. شركت ،پس ازاعالم  روزده ظرف مدت حداكثر مي باشدف كلبرنده مناقصه م -7 تبصره

  پيشنهاد دهندگان مكلف هستند پيشنهادات خود را در سه پاكت ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) به ترتيب ذيل ارسال نمايند :  -16ماده

  

  سپرده شركت در مناقصه  :پاكت ( الف) 

  برگ شرايط امضاء و مهر شده مناقصه و ارائه سوابق كاري  :پاكت ( ب ) 

   شرايط مناقصه) (طبق جدول پيوست برگقيمت پيشنهادي :پاكت ( ج ) 

( ب ) فاقد بر گ امضاء و ممهور شــده شــرايط مناقصــه و كت ( الف ) فاقد سپرده و يا پاكت چنانچه پا . شد دخواهزگشائي پاكت ها به ترتيب فوق با -8 تبصره

  .يا شرح سوابق كاري باشد ، پاكت ( ج ) بازگشائي نخواهد شد 

ز به بررسي بيشتر داشته باشند ، كميسيون مي تواند بازگشائي پاكت(ج) را به وقت ديگري موكول نمايد . در در صورتي كه پيشنهادات ارائه شده نيا -17ماده

  اينصورت نماينده پيشنهاد دهنده مي تواند در جلسه آتي شركت نمايد . 

گــردد رســيدگي خواهــد  ن منظور تشكيل مــيطي كميسيوني كه به همي 11را س ساعت   28/01/96 همورخ دوشنبه به پيشنهادات رسيده ، در روز -18ماده

  شد .

  . سناد مناقصه بال مانع استدر جلسه بازگشائي ابا معرفي نامه كتبي ،  حضور يكنفر نماينده پيشنهاد دهنده  -9 تبصره

  

  

                                                         
  نشركت شير پاستوريزه پگاه همدا                                                 



  
  

  جدول قيمت پيشنهادي
  
  
  

  ر
  شرح
  

  واحد 
  ( ريال ) پيشنهادي  قيمت

1  
)موضوع مناقصه 1-1انجام(بند 

  04/96شماره 
   هرپاكت

  

2  
)موضوع مناقصه 1-2انجام(بند 

  04/96شماره 
   هر نايلون

  

                                                      
                                                              

  
  مهر و امضاء                                                                      

  
  

  

  


