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 -1شرح موضوع مناقصه
موضوع اين مناقصه عبارت است از:
اجاره ماشین آالت ذیل به همراه راننده به منظور استخراج ،بارگیری و باطله برداری سنگ آهن در معدن سنگ آهن
عنبرکوه بوانات واقع در استان فارس ،بوانات ،باالتر از روستای منج:
 -1-1بیل مکانیکی  320هیوندا یا بیل مکانیکی  300یا  400کوماتسو  -سه دستگاه مجهز به پاکت و چکش
 -2-1بولدوزر  155کوماتسو – یک دستگاه
 -3-1لودر  120کوماتسو  -یک دستگاه
 -2محل اجرای کار
محل اجرای موضوع مناقصه معدن سنگ آهن عنبرکوه بوانات واقع در استان فارس ،بوانات ،باالتر از روستای منج مي باشد .
 -3مدت انجام کار
اجرای امور موضوع اين مناقصه از تاريخ ابالغ به مدت يكسال مي باشد .
 -4کارفرما :
شرکت کارخانجات سيمان المرد (سهامي خاص) به نشاني :شييراز ،فرهنيگ شهر(شيهيد رجيا ي) ،حدفاصيل کوهيه  26و  ،28پيالك .142
تلفن 071-36334489 :داخلي  1128و فكس071-36334796 :
 -5قراردادکار :
 -1-5پيمانكار به معني هر شخص حقيقي يا حقوقي که از نظر کارفرما واجد صالحيت برای اجرای موضوع اين مناقصه تشخيص داده شده و
کليه شرايط مورد نظر کارفرما را در اين مناقصه رعايت نموده و با وی قرارداد منعقد گردد .
 -2-5پيمانكار مي بايست دارای تاييديه صالحيت معتبر اداره کار بوده همچنين مجوز اجيرای اميور ميورد نظير در ايين مناقصيه را از مراجيع
مربوطه ضميمه اسناد مناقصه نمايد  .بديهيست پيشنهاد قيمت پيمانكاری که مدارك فوق الذکر ضميمه اسناد آن نباشد بررسي 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 :
 -1-7اسناد مناقصه که پيشنهاد دهنده بايد ارا ه 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 جهت اشيخاص حقيوقي و ک يي کيارت مليي
جهت اشخاص حقيقي
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 خصوص موضوع اين مناقصه
 -2-7اسناد 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 معادل (بند  )10يا به صورت ضمانتنامه بانکی يا به صورت چک تضمین شدده
بدددددانکی از يكيييييي از بانكهيييييای معتبييييير ارا يييييه نماينيييييد وييييييا وجددددده ن دددددد وارييييييز بيييييه حسييييياب 790684273
شبای IR 3601 8000 0000 0007 9068 4273بانك تجارت به نام شرکت کارخانجات سیمان المرد با ارا ه رسييد پرداخيت
ارا ه نمايند .
مهر و امضاء شرکت کننده

* تذکر مهم  :پیشنهاد دهندگان از ارائه هر گونه چک بعنووان ضمونی( اعو از چههواب بوانه ی بوی( بوانه و چههواب
شخص یا شرکت و )...خوددارب ننایند.
پاکت "ب" مربوط به پیشنهاد قیمت می باشد .
-

تذکر مهم  :هرگونه پيشنهاد قيمت مي بايستي فقط در پاکت "ب" قرار داشته باشد  ،در غير اينصيورت پيشينهاد درييافتي ميردود اعيالم
مي گردد .

-

مبلغ يا مبالغ پيشنهادی بايد مشخص و بدون قيد و شرط باشد.

پاکت "ج" اسناد ومدارک مناقصه
يك پاکت که با حرف "ج" مشخص مي شود حاوی موارد زير ميباشد:
 شرايط عمومي مناقصه و پيش نويس قرارداد که همگي به امضا شرکت کننده رسيده باشد. رونوشت مصدق اساسنامه شرکت و آگهي روزنامه رسمي کشور حاوی امضاء های مجاز و گواهي اداره ثبيت شيرکتهيا مبنيي بير اعتبياراساسنامه ابراز شده و موجوديت شرکت .
 در صورتي که دارندگان امضاء مجاز در اساسنامه حق دادن وکالت به غير داشته باشند و پيشنهاد دهنده به وکالت از طرف مسؤلين شرکتپيشنهاد 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 گذاشته شوند و روی هر يك از پاکتهای
مذکو ر 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 مربوطيه را
در پاکت « ج» و قيمت مربوط به آن را در پاکت «ب» ارا ه نمايد.
 -8تسلیم پیشنهادها :
 -1-8پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهاد خود را طبق مفاد بند  7تهيه و پاکتهای محتوی آنها را مهر و امضاء نموده و قبل از پايان موعيد مقيرر در
آگهي به نشاني کارفرما به نشاني ذکر شده در فوق تسليم نمايند.
 -2-8پيشنهادها ي که خارج از موعد مقرر تسليم شود دريافت نخواهد شد .
 -9اعتبار پیشنهادها :
پيشنهادها بايد از هر حيث برای مدت حداقل سه ماه از تاريخ ارا ه پيشنهادها معتبر باشد.
 - 10تضمین شرکت در مناقصه :
 -1-10تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ (200،000،000دویست میلیون)ریال مي باشد .
 -2-10در صورت واريز وجه نقد ،شرکت کننده بايد شماره حساب را جهت بازگرداندن س رده ،پس از مدت ذکر شده بطور خوانا ذيالً
اعالم نماييد .خاطر نشان مي گردد شماره حساب بايد متعلق و به نام شرکت کننده باشد.
حساب شماره  ...............................................................و شبای  ..................................................................................................بانك
 ...........................شعبه  .............................کد شعبه  ...............به نام  .....................................................مي باشد .
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 -3-10ضمامی( و سپرده هاب نفرات اول و دوم برنده مناقصه براب اعتبار پیشنهادها بوه وسوی ه کارمرموا ناهودارب
خواهد شد و در صورت اسوتنها

پیشونهاددهندگان از اممواب قورارداد ی سوپرده شورک

در مناقصوه وب بوسوی ه

کارمرما ضبط خواهد شد ضنناً پیشنهاد دهنده حق هیچاونه ادعائ در ای( زمینه را نخواهد داش

.

 -4-10س رده پيشنهاددهنده ای که در مناقصه برنده شناخته مي شيود تا تاریخ امضای قرارداد توسط طرفین و تسلیم تضمین حسن
اجرای تعهدات بوسيله کارفرما نگهداری خواهد شد .
 -5-10س رده شرکت در مناقصه پيشنهاددهندگاني که پيشنهاد آنان در مرتبه دوم و سوم قرار مي گيرد نيز تا امضای قرارداد توسط پيمانكيار
و ارا ه تضمين حسن اجرای تعهدات از سوی پيمانكار نزد کارفرما نگهداری خواهد شد و پيس از آن تضيامين شيرکت در مناقصيه شيرکت
کنندگان مذکور آزاد و به آنها مسترد مي گردد.
 -6-10در صورت بروز هر گونه مشكلي به هر دليل در خصوص حساب بند  2-10که منجر به عدم امكان استرداد وجه شود ،شرکت کننده
موظف ظرف مدت  24ساعت ،شماره حساب جديد خود راکتباً اعالم نمايد ،در غير اين صورت مطالبيات وی بيدون تعليق خسيارت تياخير
تاديه نزد کارفرما باقي خواهد ماند.
 -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 نمودهاند .ضمن اينكه
پيشنهادات دريافتي از فهرست بررسيهای کارفرما حذف ميگردد .موارد زير از سوی کارفرما رأساً صورت خواهد گرفت.
 ضبط مبلغ تضمين شرکت در مناقصه. اعالم و پيگيری مراتب به سازمانهای ذيربط و مراجع قضا ي.-13نحوه قیمت گذاری در جدول م ادیر قیمتها :
قيمتهای مندرج در جدول مقادير قيمت ها ،بعنوان قيمت کل کارهای مشروحه شامل کليه هزينه هيا و مخيارجي اسيت کيه ممكين اسيت در
اجرای کار و با در نظر گرفتن کليه خطرات ،مسئوليتها و تعهداتي که در اسناد بيان شده و شرکت در مناقصيه بير مبنيای آن صيورت ميگييرد
بعهده گرفته شود .
 -14تحویل مدارک :
کليه مدارك ميبايست حداکثر ده روز کاری پس از انتشار آخرين آگهي به نشاني ذيل تحويل داده شود :
استان فارس ،شيراز ،فرهنگ شهر(شهيد رجا ي)  ،حدفاصل کوهه  26و  ،28پالك 142کد پسني 71879-17549 :واحد بازرگاني
 -15مالیاتها ،عوارض و بیمه های اجتماعی :
پرداخت هرگونه عوارض  ،ماليا ت و حقوق بيمه تامين اجتماعي و غيره از هر نوع و هر قبيل که به موجب قوانين و مقررات دولت جمهيوری
اسالمي به اين مناقصه 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 بيه هرحيال شيرکت در مناقصيه و
امضای پيشنهاد بمنزله آن تلقي شده که تمامي اسناد و مدارك مناقصه را بدقت خوانده و هر گونه اطالعاتي مربوط به آنها را بدست 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 :
 -1-17قبول شرايط و مشخصات موضوع قرارداد و تكميل اوراق اطالعات آن در پيشنهاد .
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 -2-17کارفرما هنانچه مصلحت باشد مي تواند جهت تسريع در کار از اجرای بعضي از تشريفات رسمي صرف نظير کنيد  .پيشينهاد دهنيده
همزمان با امضای پيشنهاد هرگونه حق اعتراض و دعوی عليه کارفرما يا کارکنان يا نمايندگان او را در مورد پيشنهاد نداشته و اعالم مي نمايد
که از اين بابت حق هيچگونه ادعا ي نخواهد داشت .
 -3-17پيشنهاد دهنده يا نمايندگان آنان و ساير طرف های ذينفع در موقعي که پيشنهاد مورد بررسي است بايد از هرگونه تماس با هير ييك
از کارکنان کارفرما برای کسب اطالع نسبت به نتايج بررسي پيشنهاد خودداری کنند  .هر نوع کوششيي جهيت اعميال نفيوذ مسيتقيم ييا غيير
مستقيم بوسيله هر پيشنهاددهنده موجب سلب صالحيت پيشنهاددهنده خواهد بود و پيگيرد قانوني خواهد داشت.
 -4-17عواملي از قبيل انطباق با مشخصات و جداول  ،سوابق قابل اعتماد  ،رضايت کارفرمايان قبلي  ،در موقع بررسيي پيشينهادها و انتخياب
پيمانكار مورد نظر قرارخواهد گرفت .
 -18اعطای قرارداد و فسخ آن :
 -1-18کارفرما حق اعطيای قيرارداد بيه هير پيشينهاد دهنيده ای کيه پيشينهاد او را بيا اهيداف خيود منطبيق ميي يابيد دارد ،در صيورتي کيه
پيشنهاددهنده از قبول کارخودداری کند ،تضمين شرکت در مناقصه ارا ه شده توسط وی به نفع کارفرما ضبط مي گردد.
 -2-18کارفرما مي تواند تمام يا قسمتي از موضوع مناقصه را به هر پيشنهاد دهنده ای واگذار نمايد.
 -19امضای قرارداد :
 -1-19پيشنهاددهنده بايد ظرف مدت (3سه)روز پس از اعالم کارفرما نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد  .ضمانت شرکت در مناقصه يا وجه
س رده شده از اين بابت تا تاريخ امضای قرارداد و تسليم تضمين اجرای تعهدات توسط کارفرما نگهداری و عنداللزوم به هزينه پيشينهاددهنده
تمديد خواهد شد .امتناع پيشنهاد دهنده يا تاخير غير موجه او در امضای قرارداد يا تسليم تضمين اجرای تعهدات به کارفرما حق مي دهد کيه
وجوه مربوط به ضمانتنامه شرکت در مناقصه را بنفع خو د ضبط نمايد در هنين شرايطي مراتب به پيشنهاددهنده واجد شرايط ديگر ابالغ ميي
گردد .
 -2-19هنانچه اين پيشنهاددهنده نيز نتواند به تعهدات خود عمل نمايد ضمانت يا س رده شرکت در مناقصه او عيناً بشرح باال توسط کارفرميا
ضبط خواهد گرديد .
 -20تضمین اجرای تعهدات :
پيشنهاددهنده که با امضای قرارداد ،پیمانکار خوانده خواهد شد حداکثر يك هفته پس از امضاء قرارداد مي بايست تضيميني معيادل مبلد
تعیین شده در قرارداد را جهت تضمين اجرای تعهدات تحصيل و به کارفرما تسليم نمايد .
 -21واگذاری کار :
در صورتي که پس از عقد قرارداد وقوف حاصل ش ود پيمانكار تمام يا قسمتي از قرارداد خود را بدون داشتن مجوز به شيخص حقيقيي و ييا
حقوقي ديگری واگذارکرده است ,به دستور کارفرما از وی خلع يد و نام هنين شخصي بطيور دا يم از فهرسيت شيرکتهای ذيصيالح طيرف
کارفرما حذف خواهد شد .
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« برگ پیشنهاد قیمت »
امضا کننده/امضاکنند گان ذيل پس از آگاهي از وضعيت و محل اجرای موضوع مناقصه و يا بررسي کلييه شيرايط مناقصيه اسيناد و ميدارك
پيوست مبلغ پيشنهادی خود را به شرح ذيل اعالم مي دارند و نسبت به آن پيشنهاد تعهد مي نمايند



توضيح اين که اين برگه به همراه پيوست شماره يك اسناد مناقصه مي بايست در پاکت "ب" قرار گيرد .

 -1موضوع مناقصه:
اجاره ماشين آالت ذيل به همراه راننده به منظور استخراج ،بارگيری و باطله برداری سنگ آهن در معدن سنگ آهن عنبرکيوه بوانيات واقيع
در استان فارس ،بوانات ،باالتر از روستای منج
 -2قیمت پیشنهادی :
مبلغ پيشنهادی جهت انجام کامل موضوع مناقصه مطابق شرايط اعالم شده در اين مناقصه به شرح ذيل مي باشد:

مشخصات شرکت کننده :
اشخاص حقيقي

اشخاص حقوقي

نام و نام خانوادگي ........................................ :

نام شرکت....................................................... :

کد ملي......................................................... :

شماره ثبت....................................................... :

شماره شناسنامه............................................ :

شناسه ملي....................................................... :

نام پدر......................................................... :

کد اقتصادی.................................................... :

تلفن............................................................ :

تلفن............................................................... :

ردیف

آدرس................................................................................................................... :

1

مشخصات دستگاه

بیل مکانیکی  320هیوندا
(مجهز به چکش و پاکت)

تعداد

مبل هر ساعت کارکرد

مبل اجاره ماهیانه

(دستگاه)

یک دستگاه(ریال)

یک دستگاه(ریال)

یک دستگاه:

مبل ناخالص جهت یک سال (ریال)

یک دستگاه:

3
کل:

کل:

یا
2

بیل مکانیکی  300یا  400کوماتسو
(مجهز به چکش و پاکت)

یک دستگاه:
3
کل:

3

بولدوزر  155کوماتسو

1

4

لودر  120کوماتسو

1

جمع کل(به عدد)

یک دستگاه:
کل:

5

جمع مبال ناخالص جهت یکسال (به حروف)

مهر و امضاء شرکت کننده

پیوست یک
« خالصه سوابق کاری »
ردیف

محل ساب ه
(شرکت یا کارخانه و)..

عنوان پیمان

تاریخ شروع تاریخ خاتمه

نام ناظر

تلفن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

مهر و امضاء شرکت کننده

