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 انتخاب تامین کننده تامین نیرو  :هموضوع مناقص

دهندگان مكلفند فرم پيشنهاد قيمت و جداول مربوطه و اسناد مناقصه دريافتي را به صورت دست نويس و خوانا تكميل و  پيشنهاد

 نكهيضمن ا .گزار امتناع نمايندمناقصه مجموعهها بر روي سربرگ غير از مهر و امضاء نموده و ازتنظيم و تايپ مجدد آن سپس عيناً

اين فرم  همه صفحات")ضمنا ل داده نخواهد شد.ي)مناقصه گران( اوراق مناقصه تحو انياز متقاض کيچيمهلت، به ه نيا انيپس از پا

 .(بايستي امضاء شود

 مي باشد.شرح وظايف اسناد مناقصه شامل جدول پيشنهاد قيمت و  -1

بانک صادرات  0101275074007بعنوان سپرده به شماره حساب را ريال  500.000.000پيشنهاد دهنده بايد مبلغي معادل   -2

 لفپاکت ابسته ارائه نمايد که پاکت سر سهشعبه طالقاني بنام شرکت خميرمايه رضوي واريز نمايد در اينصورت هر متقاضي بايد 

بديهي است به  مي باشد.مربوط به پيشنهاد قيمت  پاکت جاسناد و مدارک درخواستي و  مربوط به بپاکت و  تضامينمربوط به 

پاکت باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. در صورتيكه پيشنهاد دهنده برنده مناقصه گردد ولي از انجام  کمتر از سهپيشنهادهايي که 

 چنانچه پيشنهاد دهنده در مناقصه برنده، ام خود ضبط نمايد در غير اينصورتتواند اين واريزي را بنکار انصراف نمايد شرکت مي

 نشود مبلغ عيناً عودت داده مي شود.

 نفر باشند. 100هاي باالي پيشنهاد دهندگان بايد داراي رزومه مناسب پيمانكاري تامين نيروي انساني در شرکت 

پيشنهاد دهنده بايد شخص حقوقي بوده و موضوع شرکت ثبت شده براي تامين نيرو باشد کليه صفحات به مهر و امضاء شخصيت  -3

 و تصوير آخرين تغييرات شرکت ضميمه درخواست شود.حقوقي باشد 

ستان قدس رضوي و در صورت تقاضاي آپيشنهاد دهندگان بايد داراي حسن شهرت و نداشتن پرونده حراستي در مجموعه هاي  -4

 شرکت گواهي عدم سوء پيشينه ارائه نمايد.

 بلغ دو برابر کل قرارداد ارائه نمايد.در زمان انعقاد قرارداد و در صورت تقاضاي شرکت ضمانت نامه بانكي به م -5

نگهداري و ساير افراد مي توانند پس از سه روز از اعالم نتيجه مناقصه با ارائه رسيد پيشنهاد کارت  و دومسپرده نفرات اول  -6

 شناسايي معتبر جهت دريافت سپرده به امور مالي شرکت مراجعه نمايند.

شرکت خميرمايه رضوي در رد يا قبول هر يک يا کليه پيشنهادها مختار است و به پيشنهادهايي که بعد از تاريخ مناقصه برسد و  -7

 پاکت باشد ترتيب اثر نخواهد داد. متر از سهکيا صرفاً 

 مي باشد. ارزش افزودهقيمت هاي پيشنهادي بصورت خالص و بدون احتساب هرگونه ماليات و عوارض  -8

غير  وبدون قلم خوردگي  بصورت واضح وروشن و ،پيشنهاد قيمت فرم درپيشنهاد قيمت بايستي در محل تعيين شده جمع  -9

 .باشد و پيشنهاد قيمت بايستي در پاکت جداگانه ارائه گردد مجاز الزامي مي امضاء و مهربا  مشروط تنظيم و

 جهت ارتباط در را تلفن ضروري )دفتر،موبايل وفاکس(خود شماره پيشنهاد دهندگان بايستي آدرس دقيق وکامل و همچنين -10

 محل تعيين شده در فرم درج نمايند. در زمان نياز

تا پايان وقت  موم شده، و مهر هاي سربسته وپيشنهادبايستي طبق شرايط مقررشده در اين فرم ،تكميل و به تفكيک زير در پاکت -11

 شرکت تحويل ورسيدآن اخذ شود. دبيرخانهبه  60/02/1014اداري مورخ 

 سپرده شرکت در مناقصه -سپرده شرکت در مناقصه. ) در روي پاکت درج شود: پاکت الف پاکت الف(: 

برگ شرايط شرکت در          -برگه شرايط شرکت در مناقصه و مستندات و قرارداد. ) در روي پاکت درج شود: پاکت ب پاکت ب(:

 مناقصه و قرارداد
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 برگه پيشنهاد قيمت(   -برگه پيشنهاد قيمت. ) در روي پاکت درج شود: پاکت ج (:پاکت ج  

 بازگشايي وقرائت و نتيجه اعالم خواهد گرديد  07/02/1401در تاريخ پيشنهادات رسيده  -12
يا با تلفن  رکت وش بازرگاني اجعه به واحدربا م هماهنگي بازديد يا و جهت کسب هر گونه اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند -13

 تماس حاصل نمايند. 148و  147داخلي 46126622-051

وم د نفربا معامله  سپرده وي به نفع شرکت خميرمايه رضوي ضبط و دمناقصه از شرکت در مناقصه منصرف شبرنده چنانچه  -14

 ادامه خواهد يافت.

 .مي باشد مناقصهبعهده برنده  که به اين معامله تعلق گيرد هزينه آگهي و کارشناس رسمي -15

ادارات کار و تامين اجتماعي و نهاد  منجمله ربطيذ مراجع و ادارات هيکل از الزمي مجوزها که دارديم اقرار و اذعان پيمانكار -16

وزارت تعاون کار و رفاه  داراي مجوز فعاليت در اين خصوص از طرف و نموده کسب قرارداد موضوع انجام جهت را رهيغ وهاي وابسته 

 برخوردار اعتبار و شهرت حسن و الزم امكانات و ابزار وي عمل وي علم تجربه و توان ازو سازمان تامين اجتماعي است و اجتماعي 

 فسخ را قرارداد توانديم شرکت و شده محسوبقرارداد  نقض موارد از شود، مشخص اذعان نيا خالف قيطر هر به چنانچه و باشديم

 .باشديمي معنو اي يمادي هاانيز از اعم شرکت به واردهي هاانيز هيکل مسئول عالوه وبه دينما

پيمانكار متعهد مي گردد کارگران خود را از افراد مورد تاييد شرکت معرفي نمايد و درصورت عدم رضايت شرکت از نحوه کارِ  -17

ي اقدام و جانشين مناسب کارگران، پيمانكار موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از ابالغ کتبي شرکت نسبت به اخراج و

ديگري به جاي کارگر اخراجي معرفي نمايد ضمناً عواقب ناشي از اخراج کارگر از نظر پرداخت هرگونه مزايا و پاسخگوئي به شكايات 

 کارگران در ادارات ذيربط )اداره کار و تامين اجتماعي و غيره(به عهده پيمانكار مي باشد.

 60جاده چناران به سمت قوچان مي باشد و برابر ماده  10خميرمايه رضوي به آدرس کيلومتر محل انجام کار واقع در شرکت  -18

قانون تامين اجتماعي در طول مسير رفت و برگشت به کار نيز مسئوليت هاي کارگران با پيمانكار است و مي بايست نظارت و حفاظت 

 داشته باشد.

ن پيمانكارو مسئوليتهاي ناشي از روابط و مقررات تامين اجتماعي آنان به مسئوليت حقوقي و جزائي از فعل يا ترک فعل کارگرا -19

 عهده پيمانكار مي باشد و در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي متوجه شرکت نمي باشد.

مسئوليت هر گونه کسر و يا نقص در پرداخت حق بيمه کارگران به سازمان تامين اجتماعي و يا عدم کسر کامل کسور قانوني  -20

هده پيمانكار بوده و چنانچه از بابت قصور پيمانكار بدهي يا جرايمي تعلق گيرد جبران آن فقط به عهده پيمانكار مي باشد و به ع

کارفرما در اين خصوص سلب مسئوليت مينمايد. درهر حال پيمانكار مسئول کسر کسور قانوني پرداخت هاي کارکنان طرف قرارداد 

ي باشد. هم چنين در صورتي که از اين محل بدهي نزد ادارات و سازمان ها براي شرکت ايجاد خود وواريز به حسابهاي مربوطه م

گردد، شرکت مي تواند اين بدهي را پرداخته و از پيمانكار مطالبه نموده و يا از تضامين ايشان راساً برداشت نمايد.شرکت درخصوص 

 اين پرداخت مخير بوده و مواجه با تكليف نمي باشد.

تيكه پيمانكار در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشد، در قبال ارائه صورتحساب رسمي ماليات و عوارض در صور -21

 باشد.ارزش افزوده نيز قابل پرداخت مي

 با عنايت به اين که در مدت اشتغال کارگرانِ پيمانكار، امكان تقاضاي مساعده فوري توسط کارگران وجود دارد، پيمانكار يا -22

نمايندگان مستقر ايشان در محل شرکت مي بايست در اين خصوص اقدام الزم را معمول دارند و آن مساعده را به حساب بدهكاري 

کارگر قرار داده و در حقوق ماه جاري ايشان لحاظ نمايند. در مواردي که موضوع بنا به تشخيص شرکت ضرورت دارد يا پيمانكار از 
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ايد و اين موضوع باعث اختالل در کارکرد کارگر يا کارگران خواهد شد، شرکت مي تواند در جهت پرداخت مساعده امتناع مي نم

بهبود کارکرد کارگر متقاضي، اين مساعده را حداکثر تا سقف يک سوم از حقوق ماهيانه کارگر متقاضي به ايشان پرداخته و به 

 حساب پيمانكار مي باشد.پيمانكار اعالم نمايد. در هر حال مساعدهء موضوع اين بند به 

درصد توسط شرکت کسر و به عنوان سپرده حسن  10عالوه بر موارد فوق الذکر از مبلغ هر صورت وضعيت ماهانه پيمانكار  -23

انجام تعهدات ذخيره مي گردد تا در صورتي که به هر جهتي بدهي ناشي از اين قرارداد يا به صورت غير مستقيم مربوط به آن، براي 

د گردد يا سبب آن فراهم شود شرکت مطالبات خود را از محل آن وصول و برداشت نمايد. اين مبلغ سپرده در پايان شرکت ايجا

قرارداد و پس از احراز تصفيه حساب کامل پيمانكار و ارايه مفاصا حسابهاي مربوطه و احراز عدم بدهي به شرکت، به پيمانكار پرداخت 

 خواهد شد.

ه از کليه قوانين از جمله مقررات قانون کار وايمني و بهداشت و تامين اجتماعي مطلع بوده ونسبت به کند کپيمانكار تاييد مي -24

رعايت واعمال آناقدام خواهدکرد وپيمانكار موظف است رعايت کليه اصول ايمني را در اجراي پيمان انجام داده و از وسايل و لوازم 

ند ودر هر صورت پيمانكار مسئول کل حوادث و اتفاقات احتمالي است که براي حفاظت ايمني فردي جهت کارکنان خوداستفاده نماي

وي وکارکنانش روي دهند و هيچگونه مسئوليتي متوجه شرکت نخواهدبود، ضمناً تهيه لوازم و وسايل حفاظت ايمني فردي بعهده 

حل کارگاه و دستگاههاي و وسايل و وسائط نقليه و پيمانكارمي باشد و در اين راستا نمايندگان پيمانكار قبل از انعقاد قرارداد از م

باربري موجود اعم از منصوبه و غير منصوبه بازديدنموده و از نظر کارشناسان و بازرسين اداره کار استفاده نموده اند و به موجب اين 

 نمايد.قرارداد پيمانكار صحت و ايمني کارگاه و دستگاه ها و وسايل و وسائط را تاييد مي

 باشد.مي نامه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان تحت پوشش خود پيمانكار مكلف به تهيه بيمه -25

پيمانكار وافراد معرفي شده از طرف وي جهت همكاري با شرکت، متعهد به رعايت موازين شرعي، ضوابط ومقررات دستور  -26

بود و  فظ ونگهداري اموال ، لوازم واثاثيه شرکت کوشا خواهندباشند و همواره در حالعملها وبخشنامه هاي صادره از طرف شرکت مي

 ملزم به استفاده بهينه از آنها مي باشند.

چنانچه پيمانكار و افراد تحت پوشش و کارکنان معرفي شده بر اثر سهل انگاري و قصور و عدم رعايت دقيق و به موقع استفاده  -27

يجاد خسارت جاني و مالي براي خود،سايرين و يا شرکت شوند، مسئوليت جبران از لوازم ايمني و حفاظت کار باعث بروز حادثه و ا

 ضرر و زيان مربوطه بدون هيچگونه عذر و بهانه اي با پيمانكار خواهد بود و شرکت هيچگونه مسئوليتي به عهده ندارد. 

ان نماينده خود جهت پيگيري امور تاييد اداره کار را بعنو نفر واجد شرايط سرپرستي و مورد پيمانكار متعهد مي گردد يک -28

پرسنل وناظر بر فعاليتهاي موردقراردادبه صورت تمام وقت )تحت نظر امور اداري شرکت( تعيين و به شرکت معرفي نمايد که کليه 

هماهنگي هاي الزم جهت افراد معرفي شده با شرکت و تهيه ليست حضور و غياب و پيگيري مرخصي ، درمان،استفاده صحيح و به 

موقع از تجهيزات ايمني و فردي و موارد مرتبط با تامين اجتماعي ، اعزام افراد آسيب ديده احتمالي و تهيه گزارشات مربوطه و توجيه 

 ل ونتيجه را به شرکت گزارش نمايد.شده نسبت به مقررات و ضوابط داخلي شرکت و کنترل اجراي آنها را معمو کارکنان معرفي

ست از هر حيث کنترل و نظارت بر دستگاهها و محيط کارگاه داشته باشدو چنانچه دستگاهي نقص يا نماينده پيمانكار مي باي -29

مخاطره دارد به صورت مكتوب به شرکت اعالم نمايند در غير اين صورت مسئوليت نواقص يا غير ايمن بودن احتمالي دستگاهها به 

 عهده پيمانكار است.



 
 1401-1سال مناقصه شركت در  شرایط عمومیفرم 

 

 4از4

 

 

نيرو)ها(ي فوق باحداکثر اضافه کاري مجاز به عهده پيمانكارمي باشد وشرکت اين حق را بديهي است حقوق و مزاياي متعلق  -30

محفوظ ميدارد که نيروهاي فوق را خود معرفي نموده و پيمانكار ملزم به پذيرش آن خواهد بود . بديهي است اولويت  براي خود

 ر فردياافراد مورد نظر خودرا معرفي خواهد نمود.معرفي ايشان با شرکت بوده ودر صورت عدم معرفي از طرف شرکت، پيمانكا

کار و امور اجتماعي به ماخذ حداقل  تعيين حقوق و مزاياي نيروي انساني )افراد( معرفي شده از سوي پيمانكار برابر ضوابط قانون -31

 دستمزد روزانه خواهد بود.

ل از شروع بكار براي اطمينان از سالمت کامل کليه افرادي که از طرف پيمانكار جهت همكاري معرفي مي شوند الزم است قب -32

و عدم اعتياد، معاينات مربوطه را انجام و کارت سالمت و گواهي عدم سوء پيشينه آنها به شرکت ارائه شود، ضمنا در صورت فعاليت 

 نمايند.نيروهاي تحت پوشش پيمانكار بيش از يک سال ميبايست براي هرسال مجددا گواهي هاي مذکور را اخذ و ارائه 

قانون تامين اجتماعي مطالبه  66پيمانكار مسئول مستقيم مطالباتي است که سازمان تامين اجتماعي از جهت اعمال ماده  -33

 خواهد نمود.

 پيمانكار موظف به رعايت نظام هاي جاري آستان قدس رضوي حفظ اسرار و نكات ايمني ميباشد. -34

او،خسارت شرکت از محل تضامين بر اساس تشخيص شرکت برداشت  در صورت مشاهده تخلف از سوي پيمانكار يا نيروهاي -35

 خواهد شد.

هزينه غذا و اياب و ذهاب کارگران پيمانكار بر عهده پيمانكار مي باشد.)پيمانكار مي تواند با پرداخت وجه غذا و صبحانه از  -36

 امكانات پيمانكار تأمين غذا در شرکت خميرمايه رضوي استفاده نمايد.
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