
 

 

 برگ شرايط شركت در مناقصه 
شركت شيرپاستوريزه پگاه فارس در نظر دارد نسبت به واگذاري نيروي انساني كارگري از طريق مناقصه عمومي از بين شركتهاي 

داراي مجوز از اداره كل كار استان و براساس شرايط اين برگ به پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد. لذا از دريافت كنندگان برگ 

به  30/06/99يكشنبه مورخ پايان وقت اداري روز شود مدارك خود را همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل تا شرايط درخواست مي

 تخت جمشيد تحويل و رسيد دريافت نمايند. –جاده شيراز  32دبيرخانه اين شركت واقع در كيلومتر 

  07134227252-4تلفن 

 موضوع مناقصه -1ماده 

 واگذاري نيروي انساني كارگري ، بر اساس شرايط تعيين شده  توسط امور اداري شركت.عبارت است از 

 : تعهدات پيمانكار :2ماده 

 باشد.باشد بعهده پيمانكار ميامنيت و حفظ ونگهداري اثاثيه تحويلي و اموالي كه در محيط كار مي -2-1

د كارگر شاغل نسبت به خاتمه كار، جايگزين نمودن يك پيمانكار موظف است در صورت عدم رضايت كارفرما از كاركر -2-2

نفر با نظر كارفرما اقدام نمايد پيمانكار ضمن رعايت مفاد قرارداد حاضر مسئوليت هرگونه هزينه و جريمه ناشي از اخراج هر يك از 

 ه قرارداد حاضر نخواهد شد.كاركنان مذكور را شخصاً به عهده گرفته و بديهي است اين امر موجب اضافه شدن هيچگونه مبلغي ب

پيمانكار موظف است نماينده تام االختيار خود را  جهت تهيه ليست حقوق و مزايا و رفع مشكالت جاري به اموراداري معرفي  -2-3

 نمايد.

زم به درصورتيكه پيمانكار به تعهدات خود بصورت مطلوب عمل ننمايد در مرحله اول به وي تذكر كتبي و در مرحله دوم مل -2-4

گردد و در مراحل بعدي كارفرما حق فسخ قرارداد را بصورت يكجانبه براي خود پرداخت جريمه تعيين شده توسط كارفرما مي

 محفوظ ميدارد.

 باشد.كليه كسورات قانوني ) بيمه ، ماليات ، عوارض و غيره ( به عهده پيمانكار مي -2-5

 ، كارگران را در شيفت كاري مورد نياز شركت به كار بگمارد.پيمانكار موظف است با هماهنگي اموراداري  -2-6

ميدهد پيمانكار موظف به بكارگيري در تعطيالت رسمي كشور كه شركت به فعاليت كاري خود مانند روزهاي عادي ادامه  -2-7

 باشد.نيروهاي خود مي

يه حساب تائيد شده كارگران خود توسط پيمانكار موظف است جهت دريافت مبلغ قرارداد آخرين صورت وضعيت و تسو -2-8

 اموراداري شركت و اخذ و ارائه مفاصاحساب تأمين اجتماعي اقدام نمايد.

پيمانكار موظف است حق بيمه و ماليات كارگران را بطور ماهيانه پرداخت نمايد و ليست آخرين ليست حق بيمه كارگران را   -2-9

 ييد شده را حداكثر تا تاريخ سوم ماه بعد به امور اداري شركت كارفرما  ارائه نمايد.را كه توسط سازمان تأمين اجتماعي زرقان تأ



 

 

رعايت كليه مقررات قانون كار، تأمين اجتماعي و دارائي و كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد و چنانچه هر  -2-10

 يمانكار مي باشد .حادثه اي ناشي از كار براي كارگر پيش آمد مسئوليت آن به عهده پ

 در صورت نياز كارفرما به كار اضافه درخارج از وقت اداري،كاركنان پيمانكار موظف به انجام آن خواهد بود. -2-11

درصورتيكه هريك از كاركنان پيمانكار به مرخصي اعزام شود در صورت نياز و اعالم كارفرما، پيمانكار موظف به جايگزين -2-12

 اي وي خواهد بود در غير اينصورت از مدت كاركرد وي كسر مي گردد.كردن فرد ديگري به ج

 پيمانكار موظف به پرداخت حق سنوات خدمت به كاركنان خود حتي درقبال يك روز كاركرد نيز خواهد بود. -2-13

باشد و همه ماهه ملزم پيمانكار موظف به اجراي كليه قوانين مالياتي، مقررات مربوط به قوانين كار و تأمين اجتماعي مي -14-2

رأساً پرداخت وپس از كسر پرداخت كسورات قانوني  اسناد مثبته را به باشد كه سهم بيمه قانوني و ماليات كارگران خود را مي

 امورمالي شركت تحويل نمايند و ازاين بابت هيچگونه هزينه و مسئوليتي به عهده كارفرما نخواهد بود.

ز ارائه مدارك از جمله محاسبات حقوقي ، فيش پرداختي بيمه و ساير مدارك به واحد مالي شركت پس اپيمانكار پرداختي  -2-15

توسط كارفرما قابل پرداخت ميباشد. اين بدين معناست كه پيمانكار در قرارداد خود هيچ گونه آورده ايي نداشته و فقط محاسبات الزم 

 را بموقع به كارفرما ارائه دهد.

ف به انجام خدمات بر اساس قوانين و مقررات كار و امور اجتماعي و اجراي طرح طبقه بندي شركت پگاه فارس مكل پيمانكار -16-2

  ميباشد.

پيمانكار  ليست كاركرد ماهيانه را براساس مقررات ، توافقات و دستورالعمل هاي مربوطه تنظيم مي نمايد. هرگونه پرداخت  -2-17

 ي خواهد بود.منوط به اخذ تائيديه  از امور ادار

پيمانكار مسئول نظارت و آموزش در خصوص ايمني كار و كارگاه بوده و مسئوليت اين موضوع را به عهده مي گيرد كارفرما 

آموزشهاي اوليه را به نيروهاي مورد نياز معرفي شده بعمل خواهد آورد وچنانچه هرحادثه اي ناشي از كار براي كارگر معرفي شده 

 به عهده پيمانكار مي باشد. پيش آيد مسئوليت آن

رعايت كليه مقررات قانوني و آئين نامه هاي قانون كارو تأمين اجتماعي و ساير آئين نامه ها و بخشنامه ها بعهده پيمانكار  : 1تبصره 

 باشد و پاسخگوئي به كارگر و يا ادارات كار و تأمين اجتماعي و مراجع ذيصالح ديگر بعهده پيمانكار خواهد بود.مي

انداز بانكي كه كارفرما پيمانكار موظف است كليه پرداختهاي كارگران تحت پوشش خود را از طريق افتتاح حساب پس -2-18

 معرفي مينمايد و به صورت فيش با قيد كليه دريافتها و پرداختها و كسورات قانوني اقدام نمايد.

شوند از سالمت جسمي و روحي كامل برخوردار باشند و داراي پيمانكار موظف است كليه كارگراني كه به كارگمارده مي -2-19

 عدم سوء پيشينه كيفري و عدم اعتياد به مواد مخدر بوده و گواهي مربوطه را به اموراداري ارائه نمايد.



 

 

فني،  هرگاه دراثر فعل و يا ترك فعل پيمانكار، كارگران تحت پوشش او به اموال، تأسيسات لوازم و ملزومات اداري و -2-20

 خساراتي به كارفرما وارد شود، مسئوليت آن متوجه پيمانكار بوده و ضامن جبران خسارت عليه كارگر خاطي اقدام كند.

 تامين البسه كاركنان بر عهده كارفرما ميباشد.  -2- 21

آورد. در هر صورت  پيمانكار مكلف است درخصوص مرخصي كارگران خود قبالً هماهنگي هاي الزم را با كارفرما به عمل -2-22

پيمانكار مكلف به انجام خدمات موضوع قرارداد با توجه به چارت سازماني مورد توافق خواهد بود. بديهي است استفاده از مرخصي و 

 قانون كار ميباشد. 66ميزان آن طبق ماده 

زرقان( جهت انجام امور پرسنلي -تمرودش-پيمانكار موظف است مكاني مناسب بعنوان دفتر كار در يكي از شهرهاي )شيراز -2-23

 در اختيار داشته باشد.

 پس از اتمام قرارداد ارائه تسويه حساب هريك از كارگران تحت پوشش پيمانكار به كارفرما الزامي است. -2-24

 تهيه غذا و سرويس اياب و ذهاب پرسنل به عهده كارفرما ميباشد. -2-25

 (  تعداد نيروي انساني مورد نياز:3ماده )

نفر با امكان افزايش يا كاهش  120تعداد نيروي انساني مورد نياز بخش كارگري جهت انجام فعاليت طبق نظر كارفرما حدود 

رگري مي ضمنا ماهيت قرارداد اين مناقصه با توجه به مندرجات اين برگ شرايط تامين نيروي انساني كا ميباشد. %25نيروها تا 

 باشد وحجمي تلقي نمي گردد.

 ( سپرده شركت درمناقصه:4ماده )

به عنوان سپرده شركت درمناقصه به حساب  ريال )يكصد ميليون ريال( 100.000.000پيشنهاد دهنده موظف است مبلغ 

تنامه بانكي معتبر و مهر بانك كشاورزي شعبه شركت شير پاستوريزه پگاه فارس واريز و يا معادل مبلغ فوق ضمان 410548428

 بدون قيد و شرط تهيه و به همراه پيشنهاد قيمت ضميمه نمايد.

از مبلغ قرارداد را بعنوان حسن انجام كار بصورت ضمانت  %10روز پس از اعالم كارفرما  15: برنده مناقصه مكلف است  1تبصره 

اين مهم بيش از يك هفته طول بكشد ، قرارداد به نفر دوم نامه بانكي بدون قيد و شرط در اختياركارفرما قرار دهد در صورتي كه 

 واگذار و سپرده شركت در مناقصه نفر اول به نفع شركت ضبط  ميگردد.

: شخص حقيقي يا حقوقي برنده مناقصه مكلف است جهت عقد قرارداد ، بصورت حضوري در شركت مناقصه گذار  2تبصره 

 حاضر و اسنادو قرارداد را امضاء نمايد.

در صورتيكه پيشنهادات رسيده نياز به بررسي داشته باشد اعضاء كميسيون معامالت ميتوانند جهت بررسي مشخصات و  : 3بصرهت

امكانات شركتهاي پيشنهاد دهنده بازگشايي پاكتهاي )ج( را كه حاوي قيمت موضوع مناقصه ميباشد را به وقت ديگري موكول 



 

 

مناقصه گذار ،پيشنهاد دهنده مي تواند در وقت تعيين شده بعدي در جلسه بازگشايي نمايند كه در اينصورت در صورت صالحديد 

 پاكتهاي )ج( شركت نمايد.

 ( مدت قرارداد :5ماده )

 باشد.ماه كامل شمسي مي 12از زمان انعقاد قرارداد به مدت 

 ( : گروه هاي كاري :6ماده )

 ر دريافت حق الزحمه عملكرد ماهيانه براي قرارداد يكساله اعالم نمايد.پيشنهاد دهنده مي بايست قيمت پيشنهادي خود را به منظو

عيدي و پاداش و سنوات و حق اوالد طبق  قوانين و مقررات خارج از آناليز پس از پرداخت به كارگران از سوي  : 1تبصره 

 پيمانكار توسط كارفرما پرداخت خواهد شد .

 %10روز نسبت به انعقاد قرارداد و ارائه  15اعالم كتبي اين شركت ظرف مدت برنده مناقصه موظف است پس از  ( : 7ماده )

 سپرده حسن انجام كار بصورت سپرده نقدي و يا ضمانتنامه بانكي معتبر اقدام نمايد.

ت درمناقصه چنانچه پس از تعيين برنده مناقصه نامبرده ازانعقادقرارداد خودداري نمايد سپرده يا ضمانتنامه بانكي شرك( : 8ماده )

مشاراليه به نفع شركت مناقصه گذار ضبط و با نفر دوم مناقصه قرارداد منعقد خواهد شد، چنانچه نفردوم به هر عنوان از عقد قرارداد 

 خودداري نمايد سپرده يا ضمانتنامه بانكي درمناقصه وي نيز به نفع شركت مناقصه گذار ضبط خواهد شد.

باشد اعالم برنده آن كان لم نتيجه مشخص گردد كه برنده مناقصه فاقد تائيد صالحيت اداره كار مي چنانچه پس از اعالم ( : 9ماده )

يكن تلقي و سپرده يا ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه مشاراليه به نفع شركت مناقصه گذار ضبط و با نفر دوم مناقصه قرارداد 

 منعقد خواهد شد.

 فرات اول و دوم مناقصه تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد.سپرده شركت درمناقصه ن( : 10ماده )

 پيشنهاد دهنده )كليه نسخ( و ضميمه پيشنهاد ممهور شده باشد. و مهرامضاء برگ شرايط مي بايست به  ( :11ماده )

خله كاركنان دولتي اقدام به پيشنهاد شركت كننده درمناقصه بايستي ممنوع المعامله نبوده و با رعايت قانون منع مدا ( :12ماده )

 قيمت نمايد.

 شركت درمناقصه به منزله قبول كليه آئين نامه معامالت شركت پگاه فارس خواهد بود. ( : 13ماده )

 شركت شيرپگاه فارس در رد كليه پيشنهادات و يا قبول هريك از پيشنهادات و اصله مختار است. ( : 14ماده )

 حقوقي وحقيقي ندارد. افراد به موضوع مناقصه را تمام يا قسمتي از واگذاري اقصه حقبرنده من ( : 15ماده )

 هاي آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد.كليه هزينه ( : 16ماده )

 كارگران و ...( بعهده برنده مناقصه )پيمانكار( خواهد بود.وماليات)بيمه قانونيكليه كسورات( : 17ماده )



 

 

به پيشنهادات مبهم، مشروط و فاقد سپرده  و آنهايي كه پس از موعد مقرر در برگ شرايط تسليم گردد تحت هيچ  : (18) ماده

 شرايط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

پايان وقت بايست پيشنهادات خود را در سه پاكت الف، ب ، ج پلمپ شده بشرح ذيل وحداكثر تا پيشنهاد دهنده مي( : 19ماده )

 به دبير خانه شركت ارائه نمايد. 30/06/99یکشنبه مورخ ري روز ادا

 باشد(حاوي سپرده يا ضمانتنامه بانكي معتبر شركت درمناقصه ) ارائه چك هاي مسافرتي و معمولي قابل قبول نميپاكت الف : 

بي از كارفرماي قبلي تائيديه حاوي برگ شرايط با مهر و امضاء و ذكر سوابق كاري ) كليه نسخ( و رضايت نامه كت پاكت ب : 

 صالحيت از اداره كل كار و اموراجتماعي ، اساسنامه شركت ، آخرين تغييرات روزنامه رسمي و....

حاوي پيشنهاد قيمت، بديهي است پاكتهاي فوق به ترتيب الف، ب و ج بازگشايي خواهد شد در صورتي كه پاكت پاكت ج : 

از بازگشايي دو پاكت ديگر خودداري خواهد شد. چنانچه پاكت ب فاقد  برگ شرايط و  )الف( فاقد سپرده شركت درمناقصه باشد

 موارد ديگر باشد پاكت ج بازگشايي نخواهد شد.

چنانچه پاكت الف فاقد سپرده قانوني و پاكت ب فاقد برگ شرايط باشد و يا كيفيت كار پيشنهاد دهنده مورد تائيد  :  1تبصره 

ه فوق، درجلسه حق حضور در بازگشايي هاي بعدي را نداشته و در صورت تقاضا اسناد ومدارك تحويلي قرار نگيرد پيشنهاد دهند

 به او مسترد مي گردد.

پيمانكار موظف است درصورت اجراي كار به صورت متناوب از نماينده كارفرما جهت بازديد از مراحل مختلف   ( :20ماده )

 كاري دعوت بعمل نمايد.

در كميسيوني كه به همين منظور در محل  01/07/99روز سه شنبه مورخ صبح  10ساعت رأسيشنهادات رسيده به پ ( :21ماده )

فارس تشكيل مي گردد رسيدگي خواهد شد. حضور يك نفر نماينده از طرف پيشنهاد دهنده با در دست پگاهشركت شيرپاستوريزه

 داشتن معرفي نامه كتبي در كميسيون بالمانع است.

در صورتي كه وجه سپرده شركت در مناقصه بصورت فيش بانكي باشد ارائه مشخصات كامل شماره حساب بانكي  ( :22ماده )

 نام صاحب حساب( جهت عودت مبلغ واريزي الزامي است. -شماره شبا -پيشنهاد دهنده اعم از )نام بانك مقصد 
 

 شركت شيرپاستوريزه پگاه فارس                                                                                     

 

 



 

 

 

 

 

 


