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آگهی مناقصه عمومی

 -1موضوع مناقصه :
بارگیری شکرسفید و صفافی شکر
 -2محل اجرای کار:
شهرستان شاهرود میدان هفت تیر جاده روستای مغان کارخانه قند شاهرود
 -3کارفرما:
شرکت شکر
 -4شرایط عمومی :
 .1شرکت کننده در مناقصه می بایستی دارای حسن شهرت و مورد تائید با موضوع مناقصه بوده و از توانایی
کافی و قابل قبول برخوردارباشد.
 .2اطالعات مورد نیاز در زمان عقد قرارداد شامل کد اقتصادی یا ملی ،شماره و محلل ببلت ،شنا له مللی،
آدرس ،کدپستی ،تلفن و نمابر ،ا ناد شنا ایی شرکت آگهی ببت و تغییرات شرکت می باشد.
 .3از کلیه پرداخت های موضوع قرارداد کسورات قانونی شامل  % 16/6علی الحساب بیمه مطابق با ماده 38
قانون تامین اجتماعی کسر خواهد شد که پس از ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی مبلغ مذکور عینا در وجه
پیمانکار مسترد میگردد.کلیه کسورات قانونی ( هم پیمانکار) بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 .4مدت قرارداد یکسال می باشد( .بعد از اتمام مدت قانونی قرارداد در صورت درخوا ت کتبی کارفرملا بله
مدت  2ماه قابل تمدید می باشد).
 .5برای شرکت در مناقصه می بایست مبلغ یکصد میلیون ریال ( 100/000/000ریال) الزاماً باید به صلورت
نقدی در بانک ملت به شماره حساب  7447188645شعبه مرکزی شاهرود واریز شود و بله هملراه ا لناد
مناقصه تحویل گردد.
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 .6تمام ا ناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاء مجلاز تعهلد آور پیهلنهاد دهنلده بر لد و
همراه با پیهنهاد قیمت تسلیم و یا ار ال شود.
 .7به پیهنهادات مبهم و مهروط و فاقد پرده و پیهنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب ابر داده نخواهد
شد .در صورت عدم اجرای کامل شرایط مناقصه ،پیهنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و این شرکت چنلین
پیهنهاد را مردود می داند.
 .8مهلت تحویل پاکت تا پایان وقت اداری مورخ  1399/3/20می باشد.
 .9پیهنهاد دهنده موظف ا ت کلیه صفحات ا ناد مناقصه را امضاء و ممهور نماید.
 .10برنده مناقصه بایستی ظرف مدت پانزده روز از تاریخ اعالم برنده شدن نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید
در غیر این صورت پرده او بدون تهریفات قضایی ضبط و مراتب به نفر دوم اعالم می گردد.
 .11پللس از برر للی پیهللنهادات ر للیده و تعیللین برنللده مناقصلله ،للپرده شللرکت در مناقصلله للایر
پیهنهاددهندگان پس از تقاضای آنان به آنها مسترد می گردد  .پرده های نفرات اول ،دوم و وم تلا عقلد
قرارداد نگهداری خواهد شد و پس از انعقاد قرارداد و تسلیم تضمین حسن انجام کار تعهدات تو ط پیمانکلار
برنده مسترد خواهد شد.
 .12چنانچه شرکت شکر به هر علت از اجرای و انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد ،پرده
برنده مناقصه مسترد می گردد و برنده مناقصه حق هیچگونه ادعائی مبنی بر جبران خسارات از این بابلت را
نخواهد داشت.
 .13پیهنهاد دهندگان می توانند با هماهنگی قبلی قبل از محا به مبلغ پیهنهادی از محل اجرای خلدمات
بازد ید بعمل آورده و نسبت به شرایط محلی وکلیه عواملی کله ممکلن ا لت بله نحلوی در محا لبه مبللغ
پیهنهادی موبر باشد آگاهی حاصل نموده باشد.
 -5تعهدات پیمانکار :
 -1-5پیمانکار موظف ا ت کارکنان خود را جهت حضور در کارخانه کتبا به کارفرما اعالم نماید.
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 -2-5پیمانکار موظف ا ت جهت انجام عملیات موضوع قرارداد به تعداد کافی نیرو جهت انجام بارگیری
و صفافی تا قف  800تن (برای هر موضوع) بنا به درخوا ت کارفرما در اختیار داشته باشد.
هیچکدام از افرادی که از طرف پیمانکار برای موضوع این قرارداد بکارگمارده می شلوند نبایلد از جهلت
قانون نظام وظیفه عمومی ،اعتیاد ،و وء پیهینه ممنوعیت اشتغال یا بکارگیری داشته باشند.
همچنین مجاز به بکارگیری اتباع خارجی بدون روادید و پروانه کار نمی باشد و مسئولیت و عواقب عدم
رعایت این موضوع به عهده پیمانکار خواهد بود .
 -3-5ا تفاده از نیروهای مستعفی و یا باز خرید شده کارفرما فقط با مجوز کتبلی از ملدیریت شلرکت
مجاز می باشد.
پیمانکار مجاز به بکارگیری پر نل کارفرما ،بستگان درجه  1و یلا وابسلتگان آنهلا بلدون مجلوز کتبلی
مدیریت شرکت نمی باشد.
 -4-5باتوجه به اینکه پیمانکار موظف به بیمه نمودن پر نل خود نزد ازمان تامین اجتماعی می باشد
لذا در صورت بروز هر گونه حادبه ای ،کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال کارگران پیمانکار نداشلته و
پیمانکار مسئول و پا خگو خواهد بود.
 -5-5پیمانکار می بایست پر نل خود را بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابرکارکنان نموده و کپی آن
را به امور اداری شرکت تحویل نماید.
 -6-5پیمانکار موظف ا ت قبل از شروع بکار ،پر نل خلود را جهلت انجلام معاینلات پزشلکی قبلل از
ا تخدام در اختیار واحد ایمنی (امور اداری) قرار داده و در حین کار نیز جهت انجام معاینلات پزشلکی
ادواری ،مطابق با برنامه ارائه شده از وی واحد ایمنی عمل نماید.
 -7-5پیمانکار متعهد ا ت کارکنان خود را جهت گذراندن آملوز
اختیار امور اداری قرار دهد .این آموز

ها شامل آموز

هلای عملومی و تخصصلی دزم در

های قبل از شروع بکلار و همچنلین آملوز

های حین کار (  ) ojtمی باشد.
 -8-5پیمانکار موظف ا ت ا امی پر نل ،همچنین شروع و خاتمه کار هر یک از کارکنان خلود را بله
حرا ت و امور اداری گزار
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پیمانکار فقط با کارت تردد مجاز بوده و پیمانکار موظف ا ت در زمان خاتمله کلار هلر یلک از پر لنل
خود ،نسبت به عودت کارت تردد نفر مربوطه اقدام نماید  .بدیهی ا ت مسئولیت و عواقب هرگونه لوء
ا تفاده پر نل پیمانکار از کارت تردد به عهده پیمانکارمی باشد.
 -9-5در صورت عدم رضایت کار فرما از پر نل پیمانکار ،پیمانکار موظف ا ت در زمان تعیلین شلده از
طرف کارفرما نسبت به تعویض ایهان اقدام نماید .بدیهی ا ت پر نل پیمانکلار تلابق قلوانین و ضلوابط
حاکم بر محیط کارفرما می باشد .
 -10-5کلیه اطالعات مورد نیاز واحدهای مرتبط شرکت کارفرما می بایست تو ط پیمانکلار تهیله و در
اختیار واحدهای مربوطه قرار گیرد.
 -11-5پیمانکار موظف ا ت در را تای اجرای ماده  93قانون کار ،با نظر و هملاهنگی واحلد ایمنلی و
بهداشت کارفرما نسبت به تهکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار اقدام نماید.
 – 12-5اجراء و نظارت برحسن انجام کلیله ملوارد و نکلات ایمنلی از طلرف پر لنل پیمانکلار مطلابق
د تورالعمل های واحد ایمنی و بهداشت کارفرما برعهده پیمانکار ا ت.
 -13-5پیمانکار موظف ا ت لوازم فردی را با هماهنگی در اختیار پر نل خود قراردهد  .بلدیهی ا لت
در صورت مهاهده عدم ا تفاده از لوازم حفاظت فردی ،با نظر واحد ایمنی و بهداشت شرکت مطلابق بلا
جدول جرایم عدم ا تفاده از لوازم حفاظت فردی جریمه ای برای پیمانکار در نظر گرفته خواهد شد.
 -14-5پیمانکار موظف ا ت قانون کار و د تورالعمل های مربوطه در ارتباط با پرداخلت مرخصلی هلا،
تعطیالت را رعایت نماید و چنانچه به هر دلیل شرکت تصمیم به تعطیل نمودن روزهای کاری عالوه بلر
تعطیالت ر می نمود پیمانکار موظف ا ت بر ا اس عرف شرکت شکر عمل نماید.
 -15-5پیمانکار موظف ا ت تغییرات برنامه کاری را با توجه به بند  4-3و طبق نظر کارفرما اجرا نماید.
 -16-5پیمانکار می بایست دارای گواهی تأیید صالحیت ایمنی از مراجق قانونی باشد.
 -6تعهدات کارفرما :
 -1-6کارفرما متعهد می گردد در صورت ار ال صورت وضعیت تأیید شده پیمانکار تو ط مدیر کارخانه
به واحد مالی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
 -2-6پرداخت کلیه صورت وضعیت ها منوط به پرداخت کامل حقوق ،مزایا و ارائه لیست بیمله پر لنل
در همان ماه تو ط پیمانکار می باشد.
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ضمنا" پرداخت صورت وضعیت ماقبل آخر منوط به تسویه حساب کامل پیمانکار با کارکنان خلود تلا پایلان
قرارداد و ارائه برگ تسویه حساب تأیید شده از وی امور اداری بله املور ملالی شلرکت و پرداخلت صلورت
وضعیت آخر منوط به ارائه برگه تسویه حساب از ازمان تامین اجتماعی به امور مالی شرکت می باشد.
 -3-6در صورت تغییر در برنامه انجام عملیات موضوع قرارداد و لزوم کاهش یا افزایش حجم قرارداد کارفرملا
موظف ا ت  15روز قبل مراتب را کتبا" به اطالع پیمانکار بر اند.
 .7نظارت بر اجراء :
نظارت بر اجراء و حسن انجام کلیه موارد عهده پیمانکار تو ط کمیته ای متهل کل از رئلیس انبلار محصلول،
مدیر فنی و مدیر کارخانه انجام می گیرد.
 .8جرائم قرارداد :
 در صورتیکه پیمانکار نتواند تعهدات روزانه خود را (طبلق برنامله اعلالم شلده ) صلفافی (بسلته بنلدی) وبارگیری نماید از قرار هر کیلو گرم کسری  700ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.
 در مورد چیدمان و یا بارگیری نامنا ب برای هر محموله مورد شکایت مهتری و کارفرما در صورت اهملالکاری پیمانکار جریمه ای در نظر گرفته خواهد شد.
 در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد ،عدم رعایت الزام ایمنی و زیست محیطی و 5sهمچنین بروز خسلاراتکه بنا به تهخیص ناظر و یا نماینده وی بر ابر بی دقتی پیمانکار حادث شده باشد صورتجسله ای بلا حضلور
ناظر کارفرما و نماینده پیمانکار تنظیم و برا اس میزان خسارت درج شده در صورتجلسه تنظیمی بین ناظر و
پیمانکار و برمبنای محا بات تو ط امور مالی میزان خسارت محا به شده از محل پرده حسن انجام کار و
یا صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید.
.9حسن انجام کار :
پیمانکار جهت تضمین حسن انجام کار مفاد قرارداد یک فقره چک بانکی بدون قیلد و شلرط بله مبللغ یلک
میلیارد ریال در اختیار کارفرما قرار داده و به ایهان اجازه میدهد تا در صورت علدم اجلراء هلر یلک از مفلاد
قراردا د و یا بروز هرگونه خسارت تو ط پیمانکار ،کارفرما نسبت به ضبط کل آن به نفق خلود اقلدام نمایلد و
پیمانکار حق هرگونه اعتراض در مراجق قضایی را از خود لب می نماید.
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