
  
  مدانشير پاستوريزه پگاه ه شركتبرگ شرايط مناقصه انجام  سرويس اياب و ذهاب پرسنل 

  ١٠/٩٦شماره 
  

به اشــخاص مناقصه عمومي  برگزاريانجام سرويس اياب و ذهاب پرسنل خود از طريق واگذاري شير پاستوريزه پگاه  همدان در نظر دارد نسبت به  شركت
مي توانند ضمن رعايت برگ شرايط مناقصــه ، پيشــنهادات خــود را در پاكتهــاي الك و مهــر شــده ،  متقاضيان اقدام نمايد . حقيقي و حقوقي واجد شرايط

   ند .دريافت نماي شير پاستوريزه پگاه  همدان تحويل و رسيد شركتدبير خانه  به      ٢٥/٠٤/٩٦  مورخ    شنبه  يك  حداكثر تا پايان وقت اداري  روز
  موضوع مناقصه : -١ماده 

طبق شرايط  منــدرج (خودرو  ١٣حداقل با  و بالعكس  شركتشير پاستوريزه پگاه  همدان از شهرهمدان به محل  شركتانجام سرويس اياب و ذهاب پرسنل 
  )٢در ماده 

  شرايط مناقصه : -٢ماده 
  كه ممكن است در طول مدت قرارداد تغيير نمايد .  بعهده شركت مي باشدها و مسيرسرويستعداد  ،ايام ، ساعات تعيين  -١-٢

   .  انجام سرويس اياب و ذهاب شركت به شرح جدول پيوست مي باشد -١تبصره
  .  مي باشد محدوده انجام سرويس اياب وذهاب ، شهرهمدان (محدوده خدمات شهرداري ) -٢-٢
  .معامالت شركت صنايع شير ايران مي باشدقصه بمنزله قبول كليه شرايط و آئين نامه شركت در منا -٣-٢
ناقصه نبايستي ممنوع المعامله بوده يا مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي باشــد.  بــديهي اســت  در صــورت مشركت كننده  -٤-٢

  .خالف آن شركت كننده در مناقصه مسئول پيامد هاي قانوني آن خواهد بوداثبات 
  .  دمي باش مناقصهنه هاي آگهي و ساير هزينه هاي متفرقه ديگر به عهده برنده كليه هزي -٥-٢
  .  حق واگذاري موضوع مناقصه به غير را ندارد مناقصهبرنده  -٦-٢
  . دنرا داشته باش(به شرح ذيل) ط الزم جهت انجام موضوع مناقصه يرد استفاده توسط برنده مناقصه بايستي داراي شراخودروهاي مو -٧-٢
  . رسيده و  داراي برگ معاينه فني باشد شركت ايمني و بهداشتفني و مكانيكي به تائيد واحد شرايط ستي به لحاظ ايمني، از نظر خودروها باي -١-٧-٢
   باشند شركتخودرو ها بايد از نظر بهداشتي ونظافت مورد تائيد  -٢-٧-٢

اهري خ ٩٠"  از سال : مدل خودروهاي و ن بايستي ترجيحا٢تبصره  ي و ظ رايط فن رفتن ش ر گ ا در نظ وس و ... ب ا به باال باشد و براي خودرو هاي ميني ب ودرو ب

  تاييد کارفرما مورد پذيرش قرار خواهد گرفت . 
  مناسب و مورد تاييد کارفرما باشند . : كليه خودرو ها بايستي داراي پرده و مجهز به سيستم سرمايشي و گرمايشي ٣تبصره 

  تي داراي بيمه نامه متعبر باشند . خودروها بايس-٣-٧-٢
  . ناقصه  باشندمجهت انجام موضوع  (به شرح ذيل)برنده مناقصه مكلف به بكار گيري افرادي است كه داراي صالحيت الزم  -٨-٢
  دارا بودن گواهينامه معتبر رانندگي -١-٨-٢
  مقيد بودن به رعايت شئونات اسالمي -٢-٨-٢
  نداشتن منع قانوني جهت انجام كار -٣-٨-٢
  اننده و دارا بودن  كارت سالمت عدم اعتياد ر-٤-٨-٢

ير نوع خودرو ويا انقضاء تاريخ مدارك ( گواهينامه ، بيمه نامه ، كارت سالمت و...) برنده مناقصه موظــف مــي باشــد هرچــه ســريعتر در صورت تغي -٢تبصره
وليت حــوادث و پيامــد هــاي اه همدان اقدام نمايد  در غير اينصورت ضمن برخورد  طبق مفاد قــرارداد مســئنسبت به تمديد و ارائه مدارك  به شركت پگ

   احتمالي آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود . 
   باشد .ت حفاظت و بهداشت كار و.... مي مكلف به رعايت قوانين كار و امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و مقررا مناقصهبرنده  -٩-٢
   د .ننماي ارائه پيشنهاد قيمت هاخودرو تمامي  بايستي جهت  گانپيشنهاد دهند -١٠-٢

 هيونــدا  يــا مشــابه آن  /نوع خودرو ( ميني بوس / ون بر اساس ، واحد قيمت  راي كليه مسير ها يكبشركت كنندگان در مناقصه مكلف مي باشند  -٣تبصره 
   ارائه نمايند.... ريال   بابت انجام هر سرويس

  قدام فرمايند.و نسبت به اخذ مفاصا حساب از سازمانهاي مرتبط ابيمه و ماليات ) را لحاظ نمايند دهندگان در ارائه قيمت بايستي كسور قانوني ( پيشنهاد -١١-٢

  ٠باشد پيشنهادات مختارمييا هريك ازكليه  شيرپاستوريزه پگاه همدان درقبول يا رد شركت -٨ماده
 مايد . نبه مدت يكسال شمسي قرارداد همكاري منعقد   ٠١/٠٥/٩٥برنده مناقصه بايستي طبق قيمت پيشنهادي از مورخ  -١٢-٢



و با اخــذ اســتعالم قيمــت از ســازمان قيمت پيشنهادي موضوع مناقصه ( مبلغ قرارداد)  به دليل افزايش نرخ سوخت توسط دولت    %٥در صورت  افزايش يا كاهش بيش از  -تبصره
قــرارداد اعمــال خواهــد شــد  الحاقيــه و طرح در كميسون معامالت و اخذ تاييديه نهايي با توافق طرفين تغييرات قيمــت در قالــب  واحد ناظر قرارداد  و پس از بررسي هاي مربوطه 

  ربوطه در قرارداد قابليت اجرا پيدا مي كند .  مالك عمل نبوده و مابه التفاوت م %٥بديهي است افزايش يا كاهش كمتر از 
  تمامي رانندگان سرويس مكلف به ثبت زمان ورود و خروج  به شركت كارفرما براساس زمانبندي اعالم شده كارفرما مي باشند .  -١٣-٢
  مي باشد .  تعيين محل سوار و پياده شدن همكاران برعهده شركت مي باشد و برنده مناقصه مكلف به رعايت آن -١٤-٢
  سپرده شركت در مناقصه : -٣ماده 

بهمراه ذيل ،  صورو به يكي از )، بعنوان سپرده شركت در مناقصه ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ميليون ريال(بيست   د مبلغندر مناقصه مكلف  مي باش گانشركت كنند
  . ارائه نمايند پيشنهاد خود

شير پاستوريز پگاه  شركتهمدان بنام  شير پگاهشعبه  ٢٤٩٢٣١٠٠٥٣   هبه شمار تجارتبه حساب بانك  الذكر غ فوقلفيش واريزي مبني بر واريز مب - 
 .همدان 

 .چك تضمين شده بانكي - 

  .ضمانت نامه بانكي  - 
  ٠باشد مورد قبول نمي ٠٠٠و پول وجه نقد ، چك ، شخصي  چكارائه  -٤تبصره

  سپرده حسن انجام كار :  -٤ماده 
تــا  تضــمينبديهي اســت ايــن  . بعنوان تضمين حسن انجام كار اخذ خواهد شد ضمانتنامه بانكيمنعقده بصورت  درصد مبلغ كل قرارداد ٢٠از برنده مناقصه 

  ٠باقي خواهد ماند و پس از تسويه حساب نهائي مسترد خواهد شد شركتقرارداد منعقده نزد مدت اتمام 
  ٠مضاء و ممهور به مهرشركت كننده در مناقصه باشدكليه صفحات برگ شرايط مناقصه بايستي داراي ا -٥ماده
  ٠به پيشنهادات مبهم ، مشروط و پيشنهاداتي كه خارج از موعد مقرر ارائه گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد -٦ماده
شير پاستوريزه پگاه همدان نسبت به عقد قرارداد و ارائــه تضــمينهاي الزم  شركتپس از اعالم هفت روز ظرف مدت  مي باشدف كلبرنده مناقصه مو - ٧ماده

  ٠اقدام نمايد
درصورت خودداري نفر اول از عقد قرارداد ،  خواهد شد. عقد قرارداد با نفراول مسترد پس از سپرده  شركت در مناقصه نفرات اول و دوم مناقصه  -٨ماده 

نيز مكلف مي باشد پس از اعالم شركت حداكثر ظرف مدت هفت روز 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 نسبت به ارائه تضمينهاي الزم و عقد قرارداد 

شير پاســتوريزه  شركتساعت قبل از تشكيل كميسيون مراتب را به صورت كتبي به  ٢٤كننده در مناقصه در صورت انصراف بايستي حداقل شركت  - ٥تبصره
  ٠پگاه  همدان اعالم نمايد

  ، پيشنهادات خود را در سه پاكت (الف) ، (ب) و (ج) بترتيب ذيل ارسال نمايند : كلف مي باشندپيشنهاد دهندگان مو -٩ماده 
  سپرده شركت در مناقصه -پاكت الف
  و ارائه سوابق كاريشركت در مناقصه برگ شرايط امضاء و مهر شده  –پاكت ب 
، ( بــراي هــر ، ( براي هر سرويس با خودرو ميني بــوس .... ريــال ) ( براي هر سرويس با خودرو ون ... ريال )  قيمت پيشنهادي :  ١جدول شماره  -پاكت ج

  .... ريال ) يا مشابه آن با ذكر نام خودرو هيوندا  ميني بوس مدل جديد  سرويس با خودرو
: در مواردي كه شركت براي امور مختلف در مناطق مختلف واقع در محدوده  شهر ( گنجنامه ، باغ بهشــت و ...) نيــاز بــه ســرويس اضــافه   ٢جدول شماره 

  خودرو اعالم نمايد .  بودننهادي خود را بر اساس هر ساعت در اختيار بايستي قيمت پيش خارج از برنامه داشته باشد برنده مناقصه
كــار  پاكتها بترتيب فوق بازگشائي شده و چنانچه پاكت (الف) فاقد سپرده و يا پاكت (ب) فاقد برگ شرايط امضاء و ممهور شده مناقصه ويا كيفيت - ٦ تبصره

  ٠تواند اسناد خود را دريافت نمايد دهنده مي و پيشنهاد مورد تائيد قرارنگيرد ، پاكت (ج) بازگشائي نخواهد شد
گــردد رســيدگي  طي كميسيوني كه به همين منظور تشكيل مــي صبح ، ١١راس ساعت  ٢٦/٠٤/٩٦     مورخ  دو شنبه  روز به پيشنهادات رسيده در  -١٠ماده 

  ٠خواهد شد
  مي باشد . حضور يكنفر نماينده پيشنهاد دهنده با معرفي نامه كتبي در جلسه بازگشائي مناقصه بالمانع  -٧تبصره

  
  
  

  شير پاستوريزه پگاه همدان  شركت

  



  

  شير پاستوريزه پگاه همدان پرسنل شركتبرنامه سرويسهاي اياب و ذهاب            
  
  

  ساعت انجام سرويس  ر
  شنبه الي پنجشنبه

  روز تعداد سرويس در

  جمعه ها

  تعداد سرويس در روز

  -----  ١  صبح ٥/٥  ١

  -----  ٢  صبح ٣٠/٦  ٢

  ٦  ١٣  صبح ٣٠/٧  ٣

  ٣  ٣  صبح ٨  ٤

  -----  ٣  بعد از ظهر ٢٠/١٤  ٥

  ٦  ١٣  از ظهردبع ١٥  ٦

  ------  ١  بعد از ظهر ١٦  ٧

  -----  ٢  عصر ١٧  ٨

  ٤  ٤  عصر ١٩  ٩

  ٤  ٤  عصر ٣٠/١٩  ١٠

  -----  ----  شب ٣٠/٢١  ١١

  ------  ٣  شب ٢٢  ١٢
  

خودرو هاي پيش بيين شده در جدول مذكور بر اساس تركيب خودرو هاي ون و ميين بوس تنظيم شده  ١٣: تعداد  ١توجه
زگشايي اسناد مناقصه تصميم گريي منايد كه تنها از خودرو ميين بوس  ون است لذا در صورتيكه شركت  پگاه مهدان  پس از 

 ١٧دستگاه و در خصوص ون به  ١٠استفاده منايد تعداد خودروهاي درخواسيت  مناقصه در خصوص ميين بوس به تعداد 
بد .     دستگاه تغيري مي 

  اهش  افزايش سرويس ها در مسري هاي رفت  برگشت وجود دارد . :  توجه به صرف و صالح شرکت امکان ک٢توجه
  
  
  



  قيمت پيشنهادي جهت اجنام هر سرويس :  ١مشاره  جدول

  

  نوع خودرو  رديف
ل )   مبلغ ( ر

  به ازاي هر سرويس
  

١  
  خودرو ميين بوس

  
  

٢  
  خودرو ون

  
  

٣  
م خودرو خودرو ميين بوس مدل جديد ( هيوندا / مشابه   ) ذكر 

  
  

  
مه : ٢مشاره جدول  بت اجنام سرويس اضافه خارج از بر   به ازاي هر ساعت قيمت پيشنهادي 

  

  نوع خودرو  رديف
ل )   مبلغ ( ر

  به ازاي هر ساعت
  

١  
  خودرو ميين بوس

  
  

٢  
  خودرو ون

  
  

٣  
م خودرو)   خودرو ميين بوس مدل جديد ( هيوندا / مشابه  ذكر 

  
  

 
 
 

  ء مهر و امضا  

 تاريخ :                                                                                                         


