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 ((با��ه �عا�ی))

 ساريکارخانه پاك نیروي انسانی  و مدیریت تامینپیمانکاري  شرایط شرکت در مناقصه

 مناقصه (پاکت الف): مبلغ سپرده شرکت در _1

بانکی شش ماهه در وجه شرکت  نامهریال می باشد که می بایست به صورت چک رمزدار، ضمانت 000/000/600مبلغ سپرده به مبلغ 

 مناقصات تحویل داده شود. برداشت از طلب به واحد دبیرخانه برگزاري بنیات پاستوریزه پاك (سهامی عام) یال

 خیابان_طالقانی خیابان_تهران پاکت الف می بایست به صورت در بسته تحویل واحد دبیرخانه برگزاري مناقصه به آدرس 

 )02160944050گردد.( 26 پالك_رودسر خیابان_غفارزاده

  شرکت کنندگان در صورت داشتن مطالبات از شرکت می توانند با ارائه درخواست مسدودي مطالبات به معاونت مالی و اداري

 نمایند.در صورت موافقت و تائید درخواست ایشان گواهی مربوطه را بجاي سپرده تحویل 

 رزومه کاري ( پاکت ب) شامل: _2

 تصویر اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت، منتشره در روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات حاوي نام صاحبان امضائ مجاز. _

 ارائه گواهی صالحیت معتبر در ارتباط با موضوع مناقصه از ارگانهاي ذیربط. _

 اخیر.لیست سوابق کاري انجام شده در سه سال  _

 .از عملکرد توسط کارفرمایان سابق در قبول پیشنهادات موثر است  ارائه حسن سابقه و رضایت_

 ):قیمت پیشنهادي (پاکت ج _3

)  قید 1در فرم مربوطه (فرم شمارهمطابق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی پیشنهاد دهندگان می بایست قیمت هاي پیشنهادي خود را 

قرار داده و بصورت دربسته تحویل واحد  ج+ شرایط شرکت در مناقصه ) در پاکت 1و امضاء تمام صفحات ( فرم شماره نموده و پس از مهر 

 (شرکت از ارائه پاکت به متقاضیان معذور است).  نمایند. دبیرخانه مناقصات

  به صورت دربسته، به صورت مجزا از پاکت الف تحویل دبیرخانه  برگزاري مناقصات گردد. جضرورت دارد پاکت 

 آدرس و مشخصات محل انجام خدمات:_4

 ساري.پاك کارخانه  احمر،مازندران، ساري، بعد از پل تجن،  جنب حالل   _
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 ساعت انجام کار: مطابق قانون کار و شرایط کارفرما. _

 شرایط:_5

پیشنهادات خود را تحویل واحد دبیرخانه برگزاري   28/06/1401 روز 14توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا ساعت متقاضیان می  _

 مناقصات نموده و رسید دریافت نماید.

 در محل شرکت باز و قرائت خواهد شد. 30/06/1401روز  15پاکت پیشنهادات رسیده در ساعت  _

وم مناقصه ظرف مدت دو روز کاري در تابلو اعالنات شرکت نصب می گردد و اعالم نتایج به منزله ابالغ اسامی برندگان نفرات اول تا س _

 کتبی به برنده مناقصه محسوب می شود.

 می باشد. به مدت یکسالمدت قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد  _

 .واهد شدترتیب اثر داده نخ به پیشنهاد مخدوش یا واصله بعد از تاریخ تعیین شده _

 روز کاري در شرکت باقی مانده و پس از تعیین تکلیف نهائی مسترد می شود. 15سپرده نفرات حداقل به مدت  _

 ریال می باشد. 000/000/000/2انجام کار به مبلغ  حسن برنده مناقصه ملزم به ارائه تضمین_

 شرکت در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.  _

 آگهی در جراید و همچنین کارشناسی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد. هزینه درج _

 کد اقتصادي از شرکت در مناقصه جلوگیري به عمل خواهد آمد.شناسه ملی یا در صورت عدم درج کد ملی /  _

، صراف و یا عدم انجام تعهداتصورت انتضمین حسن انجام کار نفر برنده تا پایان مدت زمان فعالیت نزد شرکت باقی خواهد ماند و در  _

 توسط شرکت قابل ضبط می باشد.

 با نفر اول نزد مناقصه گذار مانده و پس از آن قابل استرداد می باشد. ده نفرات دوم و سوم تا زمان عقد قراردادسپر  _

از انجام معامله یا عدم مراجعه براي عقد  سپرده نفرات اول، دوم و سوم برنده مناقصه به نفع شرکت به ترتیب در صورت امتناع آنان _

 .ضبط خواهد شد روز پس از ابالغ کتبی 15قرارداد و سپردن تضمین حسن انجام معامله در ظرف 

مطابق با توافق فی مابین کارفرما و برنده مناقصه، اجراي قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر  _

 ندارد.
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را در حالت آماده به کار در محل انجام خدمات در طول مدت اجراي کامل  شرکتبرنده مناقصه موظف است تمامی کارکنان مورد نیاز  _

قرارداد داشته باشد در غیر اینصورت ( عدم حضور کارکنان ) و حادث شدن وقفه یا نقص و عیب در کیفیت کار، شخص برنده مناقصه 

 مسئول است.

بوده و نهایت تالش خود را در اجراي صحیح و با کیفیت وظایف تعیین شده تعهدات قصه موظف و متعهد به اجراي کامل برنده منا _

 خواهد نمود.

برنده مناقصه متعهد می گردد جهت انجام موضوع مناقصه، تعداد کارگران معرفی شده را بکار گمارد. این افراد علیرغم اینکه تحت  _

ناقصه بوده، لیکن موظف به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی و حفظ کلیه مقررات اداري و شئونات محیط کارخانه مدیریت مستقیم برنده م

و ایجاد ارتباط صحیح و سالم با کلیه عوامل طرف قرارداد با کارفرما می باشند ومسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به 

 عهده می گیرد.

اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود  ه اجراي قوانین کار و بیمه تامینم ببرنده مناقصه ملز_

 را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و اعالمیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید.

 قصه در طول اجراي قرارداد به عهده وي خواهد بود.جبران هرگونه خسارت و زیان هاي وارده به پرسنل برنده منا _

برنده مناقصه حق بکارگیري مشمولین و افرادي که به سن قانونی نرسیده باشند و اتباع خارجی و افرادي که به نوعی بکار گیري آنها  _

 کیفري) را ندارد.( معتادین و اشخاص داراي سوء سابقه مغایر با شئونات کارفرما باشد

 حساب با برنده مناقصه منوط به تایید کمی و کیفی کارفرما و ارائه تسویه حساب از سوي تامین اجتماعی خواهد بود.تسویه 

 قانون کار توجه داشته باشد و آن را رعایت نماید. 13برنده مناقصه موظف و مکلف است به مفاد ماده  _

صه از سوي وي به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با برنده در پایان کار ارائه تسویه حساب پرسنل تحت پوشش برنده مناق _

 مناقصه امکان پذیر نخواهد بود.

 پرداخت حقوق، بیمه مزایا (سنوات، عیدي و...) که از طرف کارفرما تعیین می گردد، توسط برنده مناقصه پرداخت می گردد._

کارفرما به حساب برنده مناقصه واریز و بالفاصله درهمان روز توسط برنده مناقصه درصد سهم کارفرما، توسط  23حقوق ، مالیات و بیمه  _

 به حساب پرسنل و سازمانهاي مربوطه واریز خواهد شد.

 ارزش افزوده درج گردد.  پیشنهاد قیمت بدون احتساب _

قررات دولت جمهوري اسالمی به قرارداد موجب قوانین و م به که تماعی و غیرهپرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حق بیمه تامین اج _

تعلق می گیرد، به عهده برنده مناقصه می باشد. مقررات مربوطه به کارکنان طبق قانون کار و بیمه هاي اجتماعی( آخرین مصوبات و 

ده مناقصه از هر % بعنوان سپرده سهم برن5قوانین مربوطه در این مورد) مالك عمل خواهد بود. در مورد حق بیمه تامین اجتماعی ، 
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صورت وضعیت پرداختی به برنده مناقصه کسر و نزد کارفرما نگهداري می شود، برنده مناقصه موظف است در پایان هر ماه فهرست 

کارکنان خود را پس از تائید دستگاه کارفرما همراه با مبلغ حق بیمه متعلقه به سازمان تامین اجتماعی واریز نماید. پرداخت سپرده حق 

 ه و قسط آخرین صورت وضعیت برنده مناقصه منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه می باشد.بیم

 پرداخت ماهانه صورت وضعیت برنده مناقصه منوط به ارائه موارد زیر می باشد. _

 لیست کارکرد ماهانه و لیست حقوق و دستمزد کارکنان به تائید کارفرما رسیده باشد. _1

به تایید کارفرما  قبل به همراه قبوض تسویه مربوطه و لیست واریز به حساب تائید شده بانکی کارکنانلیست بیمه و مالیات ماه  _2

 .رسیده باشد

 در صورت رضایت طرفین تمدید قرارداد براي مدت زمان مشخص امکان پذیر می باشد. _

 اشخاص حقوقی /حقیقی

  نام شخص حقوقی / حقیقی

  حقوقی)(در خصوص شخص  1نام صاحب امضاء 

  (در خصوص شخص حقوقی) 2نام صاحب امضاء 

  / کد ملی شناسه ملی 

  کد پستی 

  تلفن ثابت

  تلفن همراه

  آدرس:

 محل مهر و امضاء متقاضی

 تاریخ:

 

 

 

 

 مهر و امضاء متقاضی      
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 فرم شماره یک

 ساريکارخانه پاك نیروي انسانی  و مدیریت تامینپیمانکاري  مناقصهپیشنهاد قیمت 

تعداد  شرح ردیف

 نفرات

 جمع مبلغ پیشنهادي به حروف(ریال) جمع مبلغ پیشنهادي(ریال) مبلغ به ازاي هر نفر(ریال)

مدیریت نیروي  1

 انسانی

    نفر 8

 پیشنهاد قیمت بدون احتساب ارزش افزوده درج گردد. _

یه موارد فوق ........ با امضاء این فرم کل.............................. شناسه ملی.......... به کد ملی/.....................نماینده.............. ....................اینجانب ..........

 هرگونه اعتراض در موارد فوق از خود سلب می نمایم.را قبول نموده و حق 

 

 محل نام و امضاء متقاضی

 


