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 -1موضوع مناقصه
موضوع اين قرارداد عبارتست از:
-

واگذاری بخش های مربوط بذيرايي ،خدمات ،نظافت خط توليد ،نظافت محوطه ،معابر ،اماکن عمومي ،کاشت و نگهداری کليه
فضاهای سبز  ،فضاهای آسفالته ،بتني و مسقف واقع در کارخانه سيمان المرد و محل های ابالغي از طرف کارفرما

-

واگذاری بخشهای مربوط به خدمات مهمانسرای مديران و مهمانسرای هيئت مديره واقع در شهر المرد به شرح ذيل و جداول پپيوست
پيش نويس قرارداد مي باشد:

 -1تميزکاری ،جمع آوری مواد و ضايعات دپارتمان های خط توليد در کليه طبقات ،محوطه دپارتمان ها و تجهيزات خط توليد.
 -2همكاری در کارهای خدماتي تعميرات اساسي و توقفات مطابق نظر کارفرما.
 -3همكاری در کليه امور بارگيری پاکتي و فله ،نظافت و جمع آوری مواد دپارتمان بارگيرخانه.

 -4تامين نفرات در زمينه انجام موارد مشروحه در شيفت های شب و روزهای تعطيل در صورت لزوم.
 -5انجام کليه امور کاشت و نگهدای فضای سبز از قبيل هرس گياهان ،آبياری ،کود دهي ،پاکني و ...در مواقع لزوم
تبصره یک :بكارگيری کليه نفرات مورد نياز که توسط پيمانكار معرفي مي شوند منوط به تاييد از طرف کارفرما مي باشد.
تبصره دو :دستگاه مناقصه گذار اختيار دارد مقدار کاال يا خدمات موضوع مناقصه را تا (25%بيست و پنج) درصد کاهش يا افزايش دهد.
 -2محل اجرای کار
محل اجرای موضوع مناقصه کارخانه سيمان المرد واقع در کيلومتر  35محور المرد – اشكنان و يا هر محل ابالغي از طرف کارفرما مي باشد .

 -3مدت انجام کار
اجرای امور موضوع اين مناقصه از تاريخ ابالغ به مدت يكسال مي باشد .
 -4کارفرما :
شرررکت کارخانجررات سرريمان المرررد (سررهامي خررا

) برره نشرراني :شرريراز:فرهن

شررهر  ،ايسررتگاه  ، 11نرربش خيابرران زنبررق  ،پررالك . 54

تلفن - 36324281 :فكس36324282 :
 -5قراردادکار :
پيمانكار به معني هر شخص حقيقي يا حقوقي که از نظر کارفرما واجد صالحيت برای اجرای موضوع اين مناقصه تشخيص داده شرده و کليره
شرايط مورد نظر کارفرما را در اين مناقصه رعايت نموده و با وی قرارداد منعقد گردد .
-

پيمانكار مي بايست دارای تاييديه صالحيت معتبر اداره کار بوده همچنين مجوز اجرای امرور مرورد نظرر در ايرن مناقصره را از مراجرع
مربوطه ضميمه اسناد مناقصه نمايد  .بديهيست پيشنهاد قيمرت پيمانكراری کره مردارك فروق الرذکر ضرميمه اسرناد آن نباشرد بررسري
نخواهد شد .

 -6دستگاه نظارت :
هر شخص حقيقي يا حقوقي که از سوی کارفرما جهت نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد به پيمانكار معرفي گردد مي باشد .

-7اسناد مناقصه :
 -7-1اسناد مناقصه که پيشنهاد دهنده بايد ارائه نمايد بشرح زير ميباشد :
الف -شرايط عمومي مناقصه.
ب  -پيش نويس قرارداد و پيوست های آن.
ج فرم پيشنهاد قيمت شرکت در مناقصه.
د  -رونوشت مصدق اساسنامه و آخرين آگهي روزنامه رسمي در مورد دارندگان امضاء مجاز.
ه  -رزومه و سوابق کاری و گواهي رضايت کارفرمايان سابق پيمانكار .
و -تاييديه صالحيت اداره کار و امور اجتماعي معتبر و سايز مجوزات از مراجع مربوطه در خصو

موضوع اين مناقصه

 -7-2اسناد مناقصه بايد بترتيب در پاکتهای جداگانه بشرح زير قرار داده شود:
پاکت "الف" مربوط به تضمین شرکت در مناقصه
متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند اين تضمين را بصورت ضمانتنامه بانکی از يكي از بانكهای معتبر ارائه نمايند و يا معادل مبلغ
مورد نظر جهت تضمين شرکت در مناقصه وجه نقد بصورت واريز به شماره حساب جاری  1211122644115بانك توسعه صادرات
شعبه شيراز به نام شرکت کارخانجات سيمان المرد ارائه نمايند .
* تذکر مهم  :پیشنهاد دهندگان از ارائه هر گونه چک بعنوان تضمین (اعم از چکهای بانکی  ،بیین بیانکی  ،تضیمین
شده بانکی و چکهای شخصی یا شرکتی) خودداری نمایند در غیر اینصورت پیشینهاد ییمیآ هنهیا از درجیه اعتایار
خارج بوده و پاکآ پیشنهاد ییمآ هنها بازگشایی نمی گردد .
پاکت "ب" مربوط به پیشنهاد قیمت میباشد .
-

تذکر مهم  :هرگونه پيشنهاد قيمت ميبايستي فقط در پاکت "ب" قرار داشته باشد  ،در غير اينصورت پيشنهاد دريافتي مرردود اعرالم
مي گردد .

-

مبلغ يا مبالغ پيشنهادی بايد مشخص و با احتساب ماليات بر ارزش افزوده و بدون قيد شرط باشد.

پاکت "ج" اسناد ومدارک مناقصه
يك پاکت که با حرف "ج" مشخص مي شود حاوی موارد زير ميباشد:
 شرائط عمومي مناقصه و پيش نويس قرارداد و پيوست های آن. رونوشت مصدق اساسنامه شرکت و آگهي روزنامه رسمي کشور حاوی امضاء های مجاز و گواهي اداره ثبت شرکتها مبني بر اعتبراراساسنامه ابراز شده و موجوديت شرکت .
 در صورتي که دارندگان امضاء مجاز در اساسنامه حق دادن وکالت به غير داشته باشند و پيشنهاد دهنده بره وکالرت از طررف مسر لينشرکت پيشنهاد بدهد ،بايد رونوشت مصدق وکالتنامه رسمي خود را همراه با پيشنهاد به کارفرما تسليم دارد.
 -رزومه و سوابق کاری پيمانكار متقاضي شرکت در مناقصه .

نکات مهم پاکت ها
-

کليه مدارك فوق بايد به مهر و امضاء پيمانكار ممهور شده باشد .

-

کليه پاکتهای فوق الذکر بايد مشخص شده بصورت مهر و موم شده و جمعا“ در پاکت ديگری گذاشرته شروند و روی هرر يرك از
پاکتهای مذکور نام و نشاني شرکت کننده در مناقصه و موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد.

تبصره  :در صورتي که پيشنهاد دهنده  ،پيشنهاداتي عالوه بر موضوع اين اسناد داشته باشد بايستي به صورت جداگانه پيشنهادهای مربوطه
را در پاکت « ج» و قيمت مربوط به آن را در پاکت «ب» ارائه نمايد.
 -8تسلیم پیشنهادها :
پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهاد خود را طبق مفاد بند  7از اين شرايط تهيه و پاکتهای محتوی آنها را مهرر و امضراء نمروده و قبرل از پايران
موعد مقرر در دعوتنامه به دفتر امور بازرگاني شرکت سيمان المرد به نشاني ذکر شده در فوق تسليم و رسيد دريافت دارند .
-

پيشنهادهائي که خارج از موعد مقرر تسليم شود دريافت نخواهد شد .

 -9اعتبار پیشنهادها :
پيشنهادها بايد از هر حيث برای مدت سه ماه از تاريخ ارائه پيشنهادها معتبر باشد
 - 11تضمین شرکت در مناقصه :
 -11 -1تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ ( 311،111،111سيصد ميليون)ريال بوده که مي بايست از سوی پيشنهاددهنده بصرورت ارائره
ضمانت نامه بانكي و يا واريز سرپرده نقردی در وجره شررکت کارخانجرات سريمان المررد و يرا سرپرده نقردی بره شرماره حسراب جراری
 1211122644115بانك توسعه صادرات شعبه شيراز به نام شرکت کارخانجات سيمان المرد ارائه شود .
تبصره  :در صورت واريز وجه نقد ،شرک ت کننده بايد شماره حساب را جهت بازگرداندن سپرده  ،پس از مدت ذکر شده بطور خوانا
در ذيل اعالم نماييد:
حساب شماره  ........................................................بانك  ...........................شعبه  .............................و کد شعبه  .............بنام
 .....................................................مي باشد .
 -11 -2ضمانتنامه ها و سپرده های نفرات اول و دوم برنده منایصه برای اعتایار پیشینهادها بیه وسییاه کار رمیا
نگهداری خواهد شد و در صورت استنکاف پیشنهاددهندگان از امضای یرارداد  ،سپرده شرکآ در منایصه وی
بوسیاه کار رما ضاط خواهد شد ضمناً پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعائی در این زمینه را نخواهد داشآ .
 -11 -3سپرده پيشنهاددهنده ای که در مناقصه برنده شناخته مي شود تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم تضمین حسنن اجنرای
تعهدات (هرکدام موخر باشد ) بوسيله کارفرما نگهداری خواهد شد .
 -11 -4سپرده شرکت در مناقصه پيشنهاددهندگاني که پيشنهاد آنان در مرتبه دوم و سوم قرار مي گيررد نيرز ترا امضرای قررارداد توسرط
پيمانكار و ارائه تضمين حسن اجرای تعهدات از سوی پيمانكار نزد کارفرما نگهداری خواهد شد و پس از آن تضامين شرکت در مناقصه
شرکت کنندگان مذکور آزاد و به آنها مسترد مي گردد.
 -11رد یا قبول پیشنهادها :
بطور کلي کارفرما در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها يا رد کليه آنها مختار است.

 - 12سازش به زیان کارفرما :
هرگاه در مناقصه حاضر بر کارفرما روشن گردد که دو يا تعدادی از پيشنهاددهندگان به ضرر کارفرما با يگديگر تباني نمودهانرد .ضرمن
اينكه پيشنهادات دريافتي از فهرست بررسيهای کارفرما حذف ميگردد .موارد زير از سوی کارفرما رأساً صورت خواهد گرفت.
 ضبط مبلغ تضمين شرکت در مناقصه. حرررذف نرررام پيشرررنهاددهندگان مرررذکور بررررای هميشررره از فهرسرررت شررررکتهای طررررف قررررارداد برررا شررررکت کارخانجررراتسيمان المرد .
 اعالم مراتب به سازمانهای ذيربط و مراجع قضائي.-13نحوه قیمت گذاری در جدول مقادیر قیمتها :
-

قيمتهای مندرج در جدول مقادير قيمتها  ,بعنوان قيمت کل کارهای مشروحه شامل کليه هزينه ها و مخارجي است که ممكن اسرت
در اجرای کار و با در نظر گرفتن کليه خطرات ،مسئوليتها و تعهداتي که در اسناد صراحتا“ يا بعضا“ بيان شده و شررکت در مناقصره
بر مبنای آن صورت ميگيرد بعهده گرفته شود .
تبصره  :تعهدات پيمانكار در قبال پرسنل خود منحصرا به آيتمهرای منردرج در جردول آنراليز هزينره هرای نيرروی انسراني نبروده و
پيمانكار متعهد به ايفای کليه تعهدات قانوني در مقابل پرسنل خود مي باشد و اين جدول صرفا جهت امكان کنترل کارفرما نسبت به
صحت نحوه محاسبه پيمانكار ميباشد و اعتبار ديگری ندارد و جزپيوست های قرارداد نمي باشد .

 -14تحویل مدارک :
کليه مدارك ميبايست حداکثر ده روز پس از انتشار آگهي به نشاني ذيل تحويل داده شود :
-

شيراز فرهن

شهر  ،ايستگاه  ، 11نبش خيابان زنبق  ،پالك  54کد پسني71879-36866 :

 -15مالیاتها ،عوارض و بیمه های اجتماعی :
پرداخت هرگونه عوارض  ،ماليات و حقوق بيمه تامين اجتماعي و غيره از هر نوع و هرر قبيرل کره بره موجرب قروانين و مقرررات دولرت
جمهوری اسالمي به اين قرارداد تعلق مي گيرد به عهده پيشنهاد دهنده مي باشد .
 -16آگاهی از مفاد اسناد و مدارک مناقصه :
پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد و مدارك مناقصه را بدقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعايت آنها بداند بهرحال شرکت در مناقصره و
امضای پيشنهاد بمنزله آن تلقي شده که تمامي اسناد و مدارك مناقصه را بدقت خوان ده و هر گونه اطالعراتي مربروط بره آنهرا را بدسرت
آورده و نسبت به هيچ جزء از آنها هيچگونه ابهام يا جهلي برای او وجود ندارد .
 -17شرایط و نکات مهم جهت تعیین پیمانکار :
پيمانكار بر مبنای کل قيمت پيشنهادی با توجه به موارد زير تعيين خواهد شد :
 -17-1قبول شرايط و مشخصات موضوع قرارداد و تكميل اوراق اطالعات آن در پيشنهاد .

 -17-2کارفرما چنانچه مصلحت باشد ميتواند جهت تسريع در کار از اجرای بعضي از تشريفات رسرمي صررفنظر کنرد  .پيشرنهاد دهنرده
همزمان با امضای پيشنهاد هرگونه حق اعتراض و دعوی عليه کارفرما يا کارکنران يرا نماينردگان او را در مرورد پيشرنهاد نداشرته و اعرالم
مينمايد که از اين بابت حق هيچگونه ادعائي نخواهد داشت .
 -17-3پيشنهاد دهنده يا نمايندگان آنان و ساير طرفهای ذينفع در موقعي که پيشنهاد مورد بررسي است بايد از هرگونه تماس با هر يك
از کارکنان کارفرما برای کسب اطالع نسبت به نتايج بررسي پيشنهاد خودداری کنند  .هر نوع کوششي جهت اعمال نفوذ مستقيم يا غيرر
مستقيم بوسيله هر پيشنهاددهنده موجب سلب صالحيت پيشنهاددهنده خواهد بود .
 -17-4عواملي از قبيل انطباق با مشخصات و جداول  ،سوابق قابرل اعتمراد  ،رضرايت کارفرمايران قبلري  ،در موقرع بررسري پيشرنهادها و
انتخاب پيمانكار مورد نظر قرارخواهد گرفت .
 -18اعطای قرارداد و فسخ آن :
 -18-1کارفرما حق اعطای قررارداد بره هرر پيشرنهاد دهنرده ای کره پيشرنهاد او را برا اهرداف خرود منطبرق مري يابرد دارد ،در صرورتيكه
پيشنهاددهنده از قبول کارخودداری کند  ،وجه الضمان شرکت د ر مناقصه ارائه شده توسط وی به نفع کارفرما ضربط و نرامبرده وفيفره و
مسئوليت ديگری در قبال کارفرما نخواهد داشت .
-18-2کارفرما مي تواند تمام يا قسمتي از موضوع مناقصه را به هر پيشنهاد دهنده ای واگذار نمايد.
 -19امضای قرارداد :
پيشنهاددهنده بايد فرف مدت ( 3سه ) روز پس از اعالم کارفرما نسبت به انعقادقرارداد اقدام نمايد  .ضمانت نامه شررکت در مناقصره يرا
وجه سپرده شده از اين بابت تا تاريخ امضای قرارداد و تسليم تضمين اجرای تعهدات (هر کدام که موخر باشد) توسط کارفرما نگهداری
و عنداللزوم به هزينه پيشنهاددهنده تمديد خواهد شد امتناع پيشنهاد دهنده يا تاخير غيرر موجره او در امضرای قررارداد يرا تسرليم تضرمين
اجرای تعهدات به کارفرما حق مي دهد که وجوه مربوط به ضمانتنامه شرکت در مناقصره را بنفرع خرود ضربط نمايرد در چنرين شررايطي
مراتب به پيشنهاددهنده واجد شرايط ديگر ابالغ ميگردد .
چنانچه اين پ يشنهاددهنده نيز نتواند به تعهدات خود عمل نمايد ضمانت نامره يرا سرپرده شررکت در مناقصره او عينرا“ بشررح براال توسرط
کارفرما ضبط خواهد گرديد .
 -21تضمین اجرای تعهدات :
پيشنهاددهنده که با امضای قرارداد ،پیمانکار خوانده خواهد شد حداکثر يك هفته پس از امضاء قرارداد مي بايسرت یک قفره چک
شرکتی معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد را جهت تضمين اجرای تعهدات تحصيل و به کارفرما تسليم نمايد .
 -21واگذاری کار :
در صورتيكه پس از عقد قرارداد وقوف حاصل شود پيمانكار تمام يا قسمتي از قرارداد خود را بدون داشتن مجوز به شخص حقيقي و يرا
حقوقي ديگری واگذارکرده است ,به دستور کارفرما از وی خلع يد و نام چنين شرکتي بطور دائم از فهرست شرکتهای ذيصرالح طررف
کارفرما حذف خواهد شد .

« برگ پیشنهاد قیمت »
«مناقصه واگذاری بخش پذیرایی ،خدمات ،کاشت و نگهداری فضای سبز کارخانه سیمان المرد و مهمانسراها»
امضا کنندگان ذيل پس از آگاهي از وضعيت و محل اجرای موضوع مناقصه و يا بررسي کليه شرايط مناقصه اسناد و مدارك
پيوست مبلغ پيشنهادی خود را به شرح ذيل اعالم مي دارند و نسبت به آن پيشنهاد تعهد مي نمايند
توضيح اينكه اين برگه به همراه پيوست شماره يك مي بايست در پاکت "ج" قرار گيرد .
موضوع مناقصه:
موضوع اين قرارداد عبارتست از واگذاری بخش های مربوط به خدمات ،نظافت خط توليد ،نظافت محوطه و کاشت و
نگهداری فضای سبز در کارخانه سيمان المرد ومهمانسراهای کارفرما به شرح جداول پيوست قرارداد مي باشد.
 -1قیمت پیشنهادی :
مبلغ پيشنهادی اين شرکت جهت انجام کامل موضوع مناقصه مطابق شرايط اعالم شده در اين مناقصه به شرح ذيل
مي باشد:
مبلغ سود پيمانكاری و حقوق نافر پيمانكار و ...به ازای نيرو ).......................................................................( .................................ريال.
هزينه تهيه البسه و وسايل ايمني بابت هر نفر نيرو ماهيانه ).........................................................................( ......................................ريال.
هزينه بيمه مسئوليت مدني بابت هر نفر نيرو ماهيانه )..........................................................................( .............................................ريال..
هزينه بيمه عمر و حوادث بابت هر نفر نيروماهيانه )..........................................................................( .............................................ريال.
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