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 »باسمه تعالی«

 واگذاري سرویس ایاب و ذهاب کارکنان عمومیشرایط شرکت در مناقصه 

 (نوبت دوم)1401 مهرشرکت لبنیات پاستوریزه پاك 

 

 مناقصه گزار:  نام و نشانی دستگاه -1

طبقه همکف واحـد بازرگـانی داخلـی شـرکت      26طالقانی ـ خیابان غفارزاده ـ خیابان رودسر پالك   به نشانی : تهران ـ خیابان  

 لبنیات پاستوریزه پاك

 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  –2

ریال را بـه صـورت چـک رمـزدار یـا ضـمانت        1.500.000.000می بایست تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  پیشنهاد دهنده

بانـک سـپه شـعبه     200033رکت لبنیات پاستوریزه پاك (سهامی عام) و یا واریـز نقـدي بـه شـماره حسـاب      بانکی در وجه ش

 " الـف  "پاکت در  IR  590150000001240800200033به نام لبنیات پاستوریزه پاك شماره شبا  1240ترمینال ساها کد

 باشد. در مناقصه می ید که به عنوان بخشی از مدارك مثبته جهت شرکتنما تسلیم این شرکت  به

 دریافت اسناد:  محل – 3

یا بصورت حضوري   www.pakdairy.comمی توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به سایت  پیشنهاد دهندگان

   مراجعه نمایند.

 تاریخ  تحویل پیشنهادها:-4

 یکشـنبه مـورخ  متقاضیان بایستی پیشنهاد خود را بـر اسـاس شـرایط مناقصـه تنظـیم و حـداکثر تـا پایـان وقـت اداري  روز           

 ارسال نمایند. 24/07/1401

شرکت کنندگان می بایست پاکت تضمین (الف) ، پاکت روزمه ، سوابق کاري و توانمندیهاي مرتبط (ب ) و پاکت  قیمـت( ج)   

 -خیابـان رودسـر    -خیابـان غفـارزاده    -خیابان طالقـانی   -دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران آدرس :   را بصورت فیزیکی  به

 تحویل و رسید دریافت  نمایند.    1593647911 به کدپستی– 26پالك 

 محل اجراي کار:-5

   تهران ـ کیلومتر سه جاده قدیم کرج میدان شیر پاستوریز سابق ـ کارخانه لبنیات پاستوریزه پاك
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 پاسخگویی به سواالت پیشنهاد دهندگان: -6

دبیرخانـه   021- 60944031بـا  شـماره تلفـن    14الـی   9پیشنهاد دهندگان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات 

 تماس حاصل نمایند. آقاي احمديبرگزاري مناقصات و مزایدات شرکت  

 رد یا قبول پیشنهادها:-7

 هزینه درج آگهی در جراید و کارشناسی رسمی دادگستري به عهده برنده مناقصه می باشد.  

 این شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات در هر مرحله مختار است . 

 پیشنهاد مشروط و فاقد سپرده معتبر پذیرفته نمی شود.

 ج ) -ب   -پاکات مناقصه ( الف -8

 شرکت در مناقصه:پاکت الف : مربوط به ضمانتنامه  -

ریـال در  1.500.000.000شود حاوي تضمین شرکت در مناقصه، به مبلـغ   مشخص می” الف “ این پاکت که با حرف 

بایست به صورت چک رمزدار یا ضمانت بـانکی در وجـه شـرکت لبنیـات      شرایط مناقصه خواهد بود. مبلغ سپرده می

 1240بانک سپه شعبه ترمینـال سـاها کـد     200033پاستوریزه پاك (سهامی عام) و یا واریز نقدي به شماره حساب 

 باشد. می IR  590150000001240800200033بنام لبنیات پاستوریزه پاك شماره شبا 

 پاکت ب : روزمه کاري، سوابق کاري و توانمندي هاي مرتبط -

 ارسال رزومه کاري به همراه تاییدیه ازکارفرمایان قبلی و همچنین توانمندیهاي  مالی و کاري

 امی می باشد.  تصویر واضح از پشت و روي کارت ملی / کد اقتصادي / روزنامه رسمی صاحبین امضاء مجاز الز          

 مربوط به پیشنهاد قیمت  شرکت در مناقصه: پاکت ج  -

قیمت پیشنهادي در برگ پیشنهاد قیمت (به عدد و حروف)، بایستی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و مطـابق  

 جدول پیوست و با تکمیل جزئیات ارائه گردد.

درصد کل مبلغ قرارداد می باشـد کـه  پـس از اتمـام     10اخذ تضمین بابت حسن انجام کار قبل از انعقاد قرارداد به میزان  -9

 قرارداد و انجام تعهدات و تایید کارفرما تضمین فوق قابل عودت می باشد.  

گـردد و چنانچـه برنـده اول پـس از      بعد از عقد قرارداد با برنده اول، تضامین مربوط به سایر شرکت کنندگان مسترد مـی  -10

روزکاري پس از اعالم اینکه برنده مناقصه شناخته شده است حاضر به انجام معامله یا انعقـاد   7ابالغ کتبی کارفرما، ظرف مدت 

روز 7قرارداد نشود سپرده شرکت در مناقصه  وي به نفع شرکت ضبط و قرارداد با برنـده دوم (درصـورت وجـود) ظـرف مـدت      
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منعقد خواهد شد. در صورتیکه برنده دوم مناقصه نیز در مدت مقرر پس از اعالم شرکت، حاضر به انعقاد قـرارداد نشـود،   کاري  

سپرده شرکت در مناقصه او نیز به نفع شرکت ضبط خواهد شد و براي برندگان بعدي نیز (درصورت وجود) بـه همـین منـوال    

 خواهد بود.

بـوده و راننـدگان داراي گواهینامـه سـالمت باشـند. در ضـمن       معاینه فنـی  شخص ثالث، کلیه ماشین ها باید داراي بیمه -11

 داشتن  مجوز صالحیت ایمنی از وزارت کار توسط پیمانکار الزامی می باشد.

انـواع مالیـات    کـارگران و غیـره،  کسورات قانونی : هرگونه کسورات قانونی شامل انواع بیمه هـا اعـم از تـامین اجتمـاعی،     -12

، در هنگام انعقاد قرارداد و یا بعد از آن کالً بعهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکـار  اذعـان مـی نمایـد از     و غیر مستقیم ممستقی

 تمامی قوانین مربوطه کامالً مطلع بوده و متعهد به انجام و اجراي آنها میباشد.

ود و افزایش یا کاهش خدمات مورد درخواسـت  تغییردر مسیرها و افزایش و کاهش نفرات توسط کارفرما محتمل خواهد ب-13

 ، قابل اعمال می باشد.توافق طرفیندرصد، مشروط  25تا سقف 

 لیست سرویسها بر حسب نیم راه می باشد.-14

 کلیه وسایل نقلیه باید داراي سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب باشد.-15

 تعداد و مشخصات مسیرهاي فعلی شرکت به شرح لیست پیوست می باشند. -16

 تمامی خودروها الزاماً داراي معاینه فنی و مورد تایید واحد حمل و نقل  باشد.-17

 


