برگ درخواست شركت در مناقصه عمومی شماره ( )00/00/3/18شركت سودیکو
نام و نام خانوادگی :

تلفن:

شرح خدمات

نشانی :

مدت زمان

مبلغ سپرده  -ریال

ردیف

خدمات
اجاره یک دستگاه لودر چرخ الستيکی جهت

1

قيمت پيشنهادي بر اساس هر ماه -ریال

جمع آوري و بارگيري ضایعات شركت

12ماه

200.000.000

سایپا(پسماند ،نخاله ،نایلون ،ورق و غيره)

هر ماه به (عدد)

ریال

به حروف

ریال

متقاضی باید مبلغ سپرده را به صورت نقدي به حساب شماره 956000009بانک رفاه كارگران شعبه صنعتگران به نام-شركت تهيه و توزیع مواد ریخته
گري و قطعات صنعتی ایران واریز نماید.
ایننننن.نناننن...................................بننه كنندمننلننی .....................................و شنننمنناره تننلنن.نن....................................... .داراي اقننامننتننگنناه قننانننونننی بننه نشننناننی
............................................................................................................................پس از روینت كناال مورد مزاینده بنا علو و اع ک كنامن

از كمينت و كي.ينت آن كلينه

شرایط ای .مزایده شام فرم درخواست شركت در مزایده برگه هاي شرایط شركت در مزایده-به پيوست و قرارداد فروش را می پذیرم.

امضاي متقاضی یا نماینده ایشان:

مدیربازرگانی

مدیر مالی

رئیس حراست

(دبیر و عضو کمیسیون)

(عضو کمیسیون)

(ناظر کمیسیون)

عضو هیات مدیره

مدیرعامل

(رئیس کمیسیون)

❖ الزم به ذكر است مدت زمان درخواست خدمات در بازه زمانی یک ساله از تاریخ  1400/11/16لغایت  1401/11/15می باشد.
❖ مح ارائه خدمات ،شركت سایپا واقع در كيلو متر  15جاده مخصوص كرج،درب شماره ،4انبار ضایعات.
❖ مح دریافت اسناد مناقصه و ارائه قيمت پيشنهادي ،شركت سودیکو واقع در كيلومتر  18جاده قدیو كرج ،م.تمع سازه
گستر(ك.ش ملی سابق) می باشد.
❖ زمان تحوی اسناد از تاریخ  1400/10/23لغایت  1400/10/27از ساعت  9الی  17می باشد.
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شرایط شركت در مناقصه عمومی شماره()1400/00/3/18اجاره یک دستگاه لودر جهت جمع آوري و بارگيري ضایعات
شرایط عمومی :
-1

به برنده مناقصهه از تاری اعمم نییهه  3روز کاری مهلت داده خواهد شهد تا به منوور انقااد قرارداد به واحد بازرگانی شهرکت سهودیمو مرا قه نمایدد بدیهی اسهت در هورت عدم مرا قه در
زمان مارر سپرده وی به نفع شرکت سودیمو ضبط و در ورت اممان با نفر دوم مناقصه قرارداد منقاد خواهد شدد

-2

حضهور در مناقصهه و ارائه قیمت ی شهنهادی به منلله قبولی و االم از نووه و شهرایط موضهو مناقصهه می باشهدد بدیهی اسهت این شهرکت در رد یا قبول هر یش از یشهنهادات م یار بوده و
شرکت در مناقصه ،هیچ حای را برای میااضی ایهاد ن واهد کردد

-3
-4

شرکت کننده در مناقصه بایسیی دارای حسن شهرت و ساباه انهام کار مشابه با موضو مناقصه را داشیه و از توانایی کافی و قابل برخوردار باشدد
به یشهنهادات مبه ،،م دو

و مشهروب به هیچ و ه ترتیا ا ر داده ن واهد شهدد در هورت بروز هر یش از موارد شکر شهده ،یشهنهاد دهنده باید االمعات هوی را مهددا در ایین بر

درخواست شرکت در مناقصه بازنویسی و امضاء نمایدد
-5

ارائه یشهنهاد کیبی و تممیل فرم م صهوا از انا شهرکت کننده مناقصهه به منلله کسها االمعات وزم و کافی کاوی مورد مناقصهه و ر یت کامل و کارشهناسهی ن بوده و س از تممیل
فرم وارائه یشهنهاد ،هیگوونه اعیراضهی از انا شهرکت کننده در مناقصهه تیرفیه ن واهد شهدد لتا میااضهی موظف اسهت ننانگه مرایرتی در "االمعات شهفاهی ارائه شهده" و "اسهناد مناقصهه"
مشاهده نمود ،موضو را در زمان برگلاری مناقصه کیبا به دبیر کمیسیون مقاممت شرکت سودیمواعمم نمایدد

-6

یشهنهاد دهندگان بایسهیی بر

درخواسهت شهرکت در مناقصهه خود را بصهورت خوان ا تممیل و س از امضهاء در اکت م صهوا شهرکت در مناقصهه در قبال دریافت رسهید ،اکت را در

ندوق مهر و موم تقبیه شده بیندازندد شایان شکر است س از تسلی ،اکت حاوی قیمت یشنهادی حق انصراف از یشنهاد دهندگان سلا می گرددد
-7

کارفرما م یار است در خصوا موضو مناقصه به هرت رتیبی که مح و مایضی میداند تصمی ،گرفیه و عمل نمایدد

-8

کارفرما در رد یا قبول یشنهاد وی م یار استد لتا یشنهاد دهنده ضمن گاهی از این موضو حق هرگونه اعیراضی را در مورد نووه برگلاری مناقصه از خود سلا و ساقط می نمایدد

-9

مول انهام موضو مناقصه مولی است که در بر

درخواست و شرایط شرکت در مناقصه به االم شرکت کننده رسانده شده استد

 -10کلیه کسورات قانونی اع ،از بیمه و مالیات به عهده یمانمار می باشدد
 -11االمعات مورد نیاز در زمان قرار عاد قرار داد:
•
•
•

الف :اشه اا حاوقی :کد اقیصهادی،شهناسهه ملی و مول بت ،در ،کد سهیی،تلفن و نمابر،اسهناد شهناسهایی شهرکت ،روزنامه رسهمی بت و خرین ترییرات شهرکت و اسهاسهنامه و کارت ملی
احبان امضاء
ب :اش اا حایای:شماره ملی،شماره شناسنامه ،در ،کد سیی،تلفن و نمابر
مدت قرارداد در بازه زمانی یش سههاله می باشههدداتمام قرارداد رافع مسههولیت یمانمار در انهام موضههو قرارداد نبوده و یمانمار تا زمان اعمم قطع همماری توسههط کارفرما موظف به انهام
تقهدات خود می باشدد

تبصره :1در ورت اتمام مدت متکور،کارفرما می تواند با اعمم به یمانمار زمان ارائه خدمات را به مدت یش ماه مطابق با قیمت مندرج در قرارداد تمدید نمایدد
تبصنره :2بدیهی اسهت مدت قرارداد تا زمان همماری شهرکت سهودیمو با شهرکت سهایپا اعیبار دارد و در هورتیمه بنا به هر دلیلی و در هر زمان با شهرکت سهایپا قطع همماری شود این قرارداد نیل به
نوبه خود کان ل ،یمن تلای می گرددد
 -12ارائه كپی اسناد هویتی پيشنهاد دهندگان به همراه اسناد مزایده الزامی می باشد.
 -13شنركت كنندگان در مزایده می توانند ع وه بر مراجعه حضنوري جهت دریافت اسنناد و تکمي و تحوی آن ،اسنناد مذكور را از سنایت سنودیکو WWW.Sudico.ir

دریافت

نموده و پس از تکمي از عریق پست س.ارشی ارسال نمایند.
 -14در صورت درج قيمت پيشنهادي بصورت عدد و حروف م ک براي اعضاي كميسيون مبلغ پيشنهادي حروف می باشد.

زمانبندي مناقصه :
-1

مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارائه یشنهاد قیمت ،س از واریل مبلغ سپرده در تاری  1400/10/23لرایت  1400/10/27در ساعات اداری ( 9الی  )17می باشدد

-2

برنده مناقصههه در تاری  1400/10/ 28در دفیر مرکلی فروشههنده(کیلومیر  18بلرگراه فی ( اده قدی ،کرج) مهیمع سههازه گسههیر(کفی ملی سههابق) شههرکت تهیه و توزیع مواد ری یه گری و
قطقات ههنقیی ایران (سههودیمو)) در سههایت اینیرنیی  www.sudico.irاعم م میوردد که این امر به منلله ابمغ به برنده می باشههدد شههرکت هیچ گونه تقهدی در خصههوا برقراری تما
تلفنی هت اعمم نییهه به برنده نداردد

-3

مهلت سهپردن اسهناد تضهمینی به میلان کل مبلغ یشهنهادی هت انقااد قرارداد برای نفر اول مناقصهه از تاری  29دی ماه 2و 3بهمن ماه سهال 1400می باشهدد در هورت عدم مرا قه نفر اول،
مهلت مرا قه نفرات بقدی در تاری

 1400/11/04هت سپردن اسناد تضمینی و عاد قرارداد ،تقیین می گرددد

کمیسیون مقاممت کارفرما س از ر یت و بررسی یشنهادات در مهلت مارر ،با رعایت رفه و مح کارفرما و احا کاو ،کمیرین قیمت یشنهادی در خصوا موضو مناقصه را به
عنوان برنده اعمم می نمایدد سپرده نفرات اول تا سوم تا انهام مقامله قطقی نلد کارفرما باقی می ماند حداکثر الی مدت  10روز کاری به نان عودت می گرددد
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نکات مالی :
-

یمانمار موظف اسههت در هنوام عاد قرارداد  ،اسههناد تضههمینی مقیبر مورد نیاز را نلد کارفرما قرار دهدد بدیهی اسههت که کلیه ضههرر و زیان های وارده به کارفرما ناشههی از قصههور
یمانمار از مول این اسناد تأمین خواهد گردیدد

-

یمانمار در ایان هرماه هورتوسهاب کارکرد خودر را برای کارفرما ارسهال و کارفرما س از بررسهی و تأیید ناظر تا یمماه از تاری

هورتوسهاب نسهبت به رداخت اقدام می نمایدد رداخت

هورت وضهقیت ماقبل خر،منوب به تسهویه حسهاب کامل یمانمار با کارکنان خود تا ایان قرارداد و ا رائه برگه تسهویه حسهاب تایید ناظر به امور مالی شهرکت کارفرما و رداخت هورت
وضقیت خر،منوب به ارائه برگه تسویه حساب (مفا ا حساب)از سازمان تامین ا یماعی امور مالی شرکت کارفرما می باشدد
-

سپرده شرکت در مناقصه نفر برنده به همراه دومین رداخت بابت ورتوساب ارسالی یمانمار به ایشان مسیرد خواهد گردیدد

یمانمار هت حسهن انهام کار اسهناد تضهمینی به ارز

مبلغ کل قراداد درو ه شهرکت تهیه و توزیع مواد ری یه گری و قطقات هنقیی ایران هادر و توویل نمایدد کارفرما در

اسیفاده از تضمین نیاز به هیچ گونه اخت مهوزی از یمانمار نداردد
نکات عمومی :
-1

پيمانکار موظف است امور مربوط به جمع آوري  ،بارگيري ،انتقال و جاب.ایی اق م ضایعاتی را توسط یک دستگاه لودر ان.ام دهد.

-2

تمامی هلینه های مربوب به تقمیرات دسیواه لودر و تأمین قطقات یدکی مورد نیاز به عهده یمانمار می باشدد

-3

تائید ههورتوسههاب ارسههالی یمانمار منوب به ارائه ليسنت بيمه كارگران توت األمر می باشههدد در ضههمن رداخت ملد یمانمار س از کسههر موارد قانونی و رای ،احیمالی و خسههارات
احیمالی خواهد بودد

-4

میلان  10در د از مبلغ قابل رداخت از هر ورت وضیقت یمانمار بقنوان ضمانت نادی حسن انهام کار نلد شرکت باقی خواهد ماندد

-5

از کلیه رداخیهای موضو قرارداد ،کسورات قانونی کسر خواهد شدد

-6

هیگمدام از افرادی که از الرف یمانمار برای ا رای موضههو این قرارداد به کار گمارده می شههود نباید از هت قانون نوام وظیفه عمومی و سههوء یشههینه ،ممنوعیت اشههیرال یا بمارگیری
داشیه باشندد

-7
-8

یمانمار مهاز به بمارگیری اتبا خار ی فاقد کارت اقامت و ویلا نمی باشدد
یمانمار موظف است ماررات مصوبه وزارت بهداشت ،درمان و موز

لشمی ،وزارت کار و امور ا یماعی و دسیورالقملهای مربوب به بهداشت مویط کارفرما ،

بهداشت و ایمنی کارکنان و مویط کار نان بر البق ضوابطی که از سوی اداره ایمنی ،بهداشت و درمان کارفرما و مول ا رای موضو قرارداد تقیین می گردد به مورد
ا را گتاردد مسئولیت حوادث ناشی از عدم رعایت موازین ملبور به ویژه ماررات موضو قانون کار از هر هت اع ،از مدنی یا کیفری به عهده یمانمار می باشد و در
ورت مشاهده عدم رعایت قوانین ایمنی و بهداشیی بوسیله یمانمار،کارفرما می تواند به ازاء هر روز مبلغ 000د000د 40ریال به عنوان ریمه در نور بویردد
-9

یمانمار موظف اسهت کلیه رسهنل خود را توت وشهی بیمه ،مطابق با قوانین کار و تأمین ا یماعی و بیمه مسهئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان و همگنین بیمه تی سهوزی در خصوا
عملیات موضو مناقصه قرار دهدد در این خصوا کارفرما و شرکت خدمات گیرنده هیچ گونه مسئولییی در قبال رسنل یمانمار و حوادث ناشی ازکار ن واهد داشتد

 -10یمانمار موظف است قبل از شرو بمار نسبت به انهام مقاینات لشمی بدو اسی دام و مقاینات ادواری سالیانه برای رسنل خود اقدام نمایدد

 -11یمانمار موظف است لوازم حفاظت فردی(کفی ،لبا

کار وددد)و سایر لوازم مورد نیاز را در اخییار رسنل خود قرار دهدددر غیر اینصورت شرکت سودیمو با تامین

لوازم حفاظت فردی با کیفیت مورد تایید خویی  ،هلینه های مربوب را در حسابهای فی مابین اعمال خواهد نمودد
 -12یمانمار مسهئول بران خسهاراتی می باشهد که در ا ر فقل و یا ترع فقل ،قصهورو تاصهیر ،سهرقت ،سهیا رسهاندن به اموال و ابنیه شهرکت مول کار توسهط هر یش از نیروهای وی به کارفرما و
یا اشه اا ال

در مودوده ا رای این قرارداد وارد می شهود که خسهارات وارده الی هورتهلسهه با حضهور نمایندگان کارفرما و یمانمار تقیین و از هورت وضهیقت یمانمار کسهر خواهد

گردیدد بدیهی است این امر رافع م سئولییهای ش صی افراد در ماابل قوانین و مرا ع کیفری و حاوقی نیستد
 -13یمانمار توت هیچ شهرایطی حق واگتاری و یا انیاال تمامی و یا ب شهی از خدمات موضهو این قرارداد را به غیر ندارد در هورت ت لف کارفرما حق خواهد داشهت بدون هیگوونه قید و
شرب قرار داد را فس نمایدد
 -14یم انمار موظف است قبل از شرو بمار،کلیه رسنل و نماینده خود را کیبا به کارفرما مقرفی نماید
یمانمار موظف است تقهدات موضو قرارداد را بموقع ،بصورت روزانه و در ورت للوم در ایام تقطیمت انهام دهد ،در غیر اینصورت برای تأخیر بیی از  24ساعت در انهام موضو مناقصه یا انهام تقهدات توافانامه کلی یا
لئی به ازاء هر روز تأخیر ریمه ای مقادل روزانه مبلغ 000د000د 40ریال رداخت نمایدد
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 -15شهرکت کننده در مناقصهه بایسهیی توان مالی رداخت حداقل  3ماه حاوق براسها

کارکرد به رسنل خود را داشیه باشد و ارائه اسناد مثبیه در این خصوا اللامی می باشد،

ضمناکلیه کسورات قانونی(سه ،یمانمار)به عهده یمانمار خواهد بودد
 -16یمانمار موظف است نسبت به ترییراتی که با نور ناظر در هت بهبود و تسهیل روند کاری انهام می شود همگنین برنامه های وضع شده از سوی کارفرما از قبیل  5Sخود را سازگار نمایدد
 -17لودر مورد اسهیفاده در عملیات موضهو قرارداد بایسهیی دارای گواهینامه سهسهممت و مقاینه فنی  ،حداکثر بیمه شه

ال و سهرنشهین(نلد شهرکت های بیمه مقیبر) بوده و مورد تایید ناظر

باشندد در غیر اینصورت ضمن عدم رداخت ورتوساب  ،مسئولیت هرگونه حاد ه نیل به عهده یمانمار بوده و وی موظف به بران کلیه خسارت مالی و بدنی مربواله می باشدد
 -18لودر مورد ا سیفاده می بایسیی اللامات ایمنی را داشیه باشد مانند ژیر دنده عاا  ،نراغ برای عاا در مواقع تاریمی و غیرهد
 -19یمانمار موظف است قبل از شرو به فقالیت ا رایی،نسبت به اخت گواهینامه سممت و مقاینه فنی لودر از مرا ع قانونی اقدام نمایدد
 -20لودر مورد اسیفاده بایسیی دارا ی لوح مش صات شرکت سازنده یا وارد کننده ،وزن ماشین عمرانی بدون بار،ظرفیت مهاز عملیات ماشین،سال یا مدل ساخت،شماره سریال ساخت باشدد
 -21لودر مورد اسیفاده بایسیی مههل به نراغ گردان هشدار دهنده و کمربند ایمنی میصل به ندلی باشدد
 -22لودر مورد اسیفاده بایسیی مههل به برف اکن مناسا و سال ،به تقداد کافی باشدد
 -23لودر مورد اسیفاده بایسیی دارای شیشه ایمن(مااوم در برابر ضربه)و مههل به ینه های انبی برای دید االراف باشدد
 -24راننده لودر بایسیی محیت ،تهربه و مهارت انهام کار را داشیه باشد و گواهینامه ویژه به همراه مدارع مهارتی را از سازمان موز

فنی و حرفه ای کشور اخت نمایدد

 -25راننده لودر بایسیی دارای گواهینامه سممت مقیبر از مراکل درمانی شیصمح باشدد
 -26ارت.اک دك بي لودر مورد است.اده بایستی  4الی  4/5متر باشد.

 -27در هورت خرابی یا تقمیر دسهیواه لودر یمانمار موظف اسهت حداقل ظرف مدت  24سهاعت ن سهبت به ایولین نمودن یش دسهیواه دیور اقدام نماید در غیر اینصهورت به ازاء هر روز تاخیر
مبلغ 000د000د 40ریال به عنوان ریمه اعمال و از مول مطالبات یا تضههامین ماخوشه کسههر و ایصههال خواهد شههدد و ننانگه در مهلت متکور نسههبت به ایولین نمودن اقدام نوردد کارفرما
مهاز به ب مارگیری لودر دید بوده و هلینه مربواله از حساب یمانمار کسر خواهد شدد
 -28ننانگه به هر دلیلی راننده لودر در مول کار حضور نیابد یمانمار بایسیی فورا نسبت به ایولین نمودن ش

دیوری اقدام نمایدد

 -29در ورت نیاز کارفرما  ،یمانمار موظف است در ایام تقطیل در شرکت حضور یابدد
 -30راننده یا رانندگان موضو قرارداد بایسیی دارای گواهینامه رانندگی مقیبر باشنددمسئولیت و عواقا عدم رعایت این موضو به عهده یمانمار خواهد بودد
 -31تمامی هلینه های مربوب به تقمیر و نوهداری  ،اسههیهمع ،سههوخت ،روغن  ،وسههییش  ،حاوق رانندگان  ،عوارا و رائ ،و ددد همگنین هر گونه هلینه مرتبط با انهام موضههو قرارداد به
عهده یمانمار می باشدد
 -32مسئولیت لودر (شامل حوادث ناشی از تصادفات  ،واژگونی  ،تی سوزی  ،حوادث البیقی  ،عدم اسیفاده از وسایل ایمنی و دددد)در شرکت سایپا به عهده یمانمار استد
 -33یمانمار موظف است یش دسیواه لودر به همراه راننده برای حداقل  30روز کاری و با حداقل  300ساعت کارکرد در ماه در شرکت سایپا مسیار نمایدد
 -34یمانمار موظف است قبل از خروج دسیواه لودر از شرکت با ناظر قرارداد هماهنوی های وزم را انهام دهدد
 -35یمانمار موظف است از ساعت  8:00ب الی  18:00سرکار خود حضور داشیه باشدد
 -36لودر مورد اسیفاده بایسیی گواهی تست و بازرسی فنی داشیه باشدد
 -37یمانمار موظف است در ورت درخواست کارفرما ،گواهی تایید محیت ایمنی اداره کار را ارائه نمایدد

پاكت حاوي مدارک:
-1

مش صات یمان که به تأیید (مهر و امضاء) شرکت کنندگان رسیده باشدد

-2

نشانی دقیق مول کار و شماره تما

و سایر شرایط یشنهادی یمانمارد

-3

تصویر اساسنامه شرکتد

-4

تصویر فوه اول شناسنامه و کارت ملی (امضاء کنندگان مهاز یمان)

-5

تصویر روزنامه رسمی به همراه خرین ترییرات ند

-6

تصویر گواهینامه بت مؤدیان مالیاتی (شماره اقیصادی)د

-7

تصویر یمانهای قبلی مرتبط با موضو یماند

پاكت پيشنهاد قيمت:
)1
)2

بر

یشنهاد قیمت (ممهور به مهر و امضاء شرکت کنندگان در مناقصه) می باشدد

نالیل قیمت یشنهادی

هزینه چاپ آگهی بطور به عهده برنده مناقصه می باشد:شرح خدمات

مبلغ آگهی -ریال

اجاره یک دستگاه لودر جهت جمع آوري و بارگيري ضایعات

15.000.000

ص.حه()4/4

