شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامي عام )

شرایط شرکت در مناقصه عمومي
موضوع  :شرکت در مناقصه لودر
شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره چند دستگاه لـودر جهت بارگیری و توزیع خوراک دام  ،امور مربوط به محوطه واحد ،
آسیاب  ،انبار خوراک  ،بستر برداری و دیگر امور اجرایی در واحد گاوداری رحمت آباد و کود برداری  ،امور محوطه و دیگر امور اجرایی در واحد پروار بندی
حسین آباد از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
 .1محل انجام کار  :واحدهای گاوداری رحمت آباد واقع در شهرستان نطنز – کیلومتر  15جاده قدیم نطنز به اصفهان و واحد پروار بندی واقع در
روستای حسین آباد اردستان
 .2مدت انجام کار یکسال مي باشد.
 .3زمان برگزاری مناقصه :مناقصه رأس ساعت  9صبح روز سه شنبه مورخ  1401/03/31برگزار خواهد شد.
 .4مهلت تحویل پیشنهاد متقاضیان میتوانند از زمان انتشار آگهی تا ساعت  10صبح مورخ  1401/03/30فرم شرکت در مناقصه را به
دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت دارند.
 .5میزان سپرده شرکت درمناقصه پیمانکاری لودر ،جهت هر دستگاه مبلغ  400.000.000ریال می باشد که می بایستی مبلغ مورد نظر به حساب
شماره  259260623بانک کشاورزی شعبه زواره بنام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان واریز و یا بهصورت ضمانتنامه بانکی یا چک
رمزدار (خریداریشده توسط متقاضی با ارائه فرم بانک ) به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند .
• ضمن اینکه ارائه چک شخصی بههیچعنوان از طرف کمیسیون مناقصه پذیرفته نمیشود و موجب محرومیت از شرکت در مناقصه خواهد
گردید.
• شایان ذکر است درخصوص متقاضیانی که سپرده آنان از محل مطالبات ایشان از شرکت تامین میگردد بر اساس بند 14و  15اقدام خواهد شد.
 .6بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم دبیرخانه شرکت گردد.
 .7مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید همراه با مدارک مناقصه و پیشنهادات تحویل شرکت گردد که پس از مهلت مقرر برای بازگشائی پاکتهای مناقصه
و تعیین نفرات اول تا سوم و گذشت 7روز از زمان بازگشائی پاکتهای پیشنهادی قابل استرداد است.
 .8نتایج بررسی پیشنهادات در کمیسیون معامالت بازگشائی و نتیجه صورتجلسه خواهد شد .حضور متقاضیان یا نمایندگان تام االختیار آنها با معرفی
نامه معتبر در روز مناقصه اختیاری می باشد .
 .9شرکت کنندگان موظف به ارسال اطالعات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشند.
احراز صالحیت شرکت در مناقصه:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت می توانند با رعایت ضوابط مندرج در برگ شرایط در مناقصه شرکت کنند .صالحیت
متقاضیان شرکت در مناقصه توسط اعضای کمیسیون مناقصه احراز میشود .بدین منظور متقاضیان شرکت در مناقصه باید دو پاکت الف ،
ب بشرح زیر به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت دارند.
پاکت الف :حاوی پرداخت سپرده در وجه شرکت  ،چک یا ضمانت نامه بانکی و ارائه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ( در خصوص اشخاص
حقوقی ) و تصویر شناسنامه و کارت ملی( اشخاص حقیقی ) و ارائه لیست ماشین آالت در اختیار به همراه تصویر سند مالکیت یا قرارداد
اجاره مربوطه  ،رزومه و سوابق کاری ( ارائه سابقه کاری مرتبط در انتخاب پیمانکار به تشخیص کارفرما موثر است ) و قبض پرداخت
سپرده شرکت در مناقصه
پاکت ب) حاوی فرم امضاء و مهر شده شرایط شرکت در مناقصه به همراه قیمت پیشنهادی
 .10به پیشنهادات مبهم  ،بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و متقاضی حق هیچگونه
اعتراضی را نخواهد داشت .
 .11شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 .12شرکت می تواند مقادیر حجم کار را تا  %25افزایش یا کاهش دهد.
 .13سپرده نفرات اول  ،دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شرکت باقی خواهد ماند تا پس از عقد قرارداد با نفر اول  ،سپرده نفرات دوم و سوم مسترد
گردد.
 .14در صورت انصراف نفرات اول تا سوم کل سپرده انان به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کننده در مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد
داشت.

 .15چنانچه برنده نفر اول مناقصه و به ترتیب اولویت برنده های دوم تا سوم پس از ابالغ شرکت از امضاء قرارداد یا قبول انجام کار پس از  3روز کاری
خودداری کنند سپرده آنان به نفع شرکت ضبط گردیده و شرکت کننده در مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 .16در صورت واریز وجه به حساب مذکور از طرف شرکت کنندگان در مناقصه و برنده نشدن در مناقصه ،مهلت عودت وجه واریزی یک هفته تعیین می
گردد.
 .17کلیه مدارک ارسالی توسط شرکت کننده در مناقصه باید مهر و امضاء گردد.
 .18ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرایط مناقصه و رفع هر گونه ابهام در این خصوص می باشد.
 .19هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 .20با امضا شرایط مناقصه پیمانکار تائید می نماید که از کلیه قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران مرتبط با امور
پیمانکاری جاری کشور آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد قرارداد با شرکت کلیه قوانین مذکور را رعایت خواهد نمود.
 .21هیچ یک از شرکت کنندگان درمناقصه  ،جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد ،نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
 .22برنده مناقصه موظف است معادل حداقل %5بهای مبلغ قرارداد را تضمین معتبر(ضمانت نامه بانکی یاچک معتبر بانکی) بعنوان حسن انجام کار
وتعهدات قراردادی به شرکت تحویل نمایدکه پس ازاجرای کامل مفاد قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد و در صورت عدم انجام تعهد طبق نظر
شرکت فجر اصفهان  ،خسارتهای وارده از محل فوق یا سایر اموال قابل رجوع تامین خواهد بود.
 .23کسورات قانوني به عهده پیمانکار مي باشد  ،تسلیم پیشنهاد و امضای مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل برقبول و پرداخت
کلیه کسورات قانوني ميباشد .لذا قیمت پیشنهادی مي بایست با احتساب کسورات و ناخالص ارائه گردد .
 .24ساعات کاری لودر به شرح ذیل می باشد :
ردیف

نام واحد

1
گاوداری
رحمت آباد
2

3

پرواربندی

ساعات کارکرد

توضیحات

کارکرد مفید لودر ( خوراک سازی و خوراک ریزی ) در شبانه روز حدود 20
ساعت و بصورت چرخشی یک روز در میان می باشند.

 2دستگاه لودر

کارکرد مفید روزانه حدود  8ساعت در یک شیفت کاری جهت امور محوطه
 2دستگاه لودر
آسیاب  ،انبار خوراک  ،بستر برداری و دیگر امور اجرایی
(  7صبح تا  17بعدازظهر )
کارکرد مفید روزانه جهت کود برداری  ،امور محوطه و دیگر امور اجرایی حدود 8
ساعت در یک شیفت کاری

 1دستگاه لودر

 .25موارد فوق ( لودر ) در تمام ایام سال حتی تعطیالت انجام خواهد شد و پیمانکار موظف به اجرای آن تحت هر شرایطی می باشد
 .26داشتن راننده متخصص مورد نیاز ( با داشتن گواهینامه رانندگی مرتبط ) بر اساس قوانین کار توسط پیمانکار الزامیست .
 .27کارفرما اسکان گروهی در حد یک باب اتاق کارگری و سه وعده غذایی در شبانه روز را تامین می نماید .
 .28تامین سوخت در تانکر سوخت واحد به عهده پیمانکارو پرداخت مبلغ سوخت وحمل به قیمت دولتی به عهده کارفرما می باشد .
 .29کلیه هزینه های جانبی شامل تعمیر  ،نگهداری  ،سرویس و غیره به عهده پیمانکار می باشد .
 .30داشتن بیمه شخص ثالث و حوادث  ،گواهینامه مرتبط  ،سند مالکیت یا کارت  ،معاینه فنی و بیمه نامه الزامی می باشد .
مدارک مورد نیاز  :سند مالکیت یا کارت  ،بیمه نامه  ،گواهی نامه رانندگی  ،کارت ملی و پایان خدمت می باشد که می بایستی پیوست فرم گردد .

برگ پیشنهاد قیمت
اینجانب  /شرکت .................................................نام پدر  ......................... :کدملی.........................................شناسه ملی ................................
تلفن....... ................................................ :آدرس ...................................................................................... .................................................................
دارنده تعداد .................دستگاه لودر با مشخصات ذیل کامالً سالم به همراه کلیه تجهیزات ایمنی و مورد نیاز ضمن آگاهی از موضوع و شرایط مناقصه قیمت
پیشنهادی خود را به ازای هر ساعت کارکرد مفید بشرح ذیل اعالم می نمایم.

ردیف

نوع فعالیت

1

بارگیری و توزیع خوراک
دام و دیگر امور اجرایی

2

امور مربوط به محوطه ،
آسیاب ،انبارخوراک ،بستر
برداری و دیگر امور
اجرایی

3

کود برداری ،امور محوطه
و دیگر امور اجرایی

محل اجرای
کار

توضیحات

قیمت پیشنهادی به ازای هر ساعت
به عدد ( ریال )

قیمت پیشنهادی به حروف
( ریال )

یک دستگاه ( هر شیفت کاری حدود
 20ساعت کار مفید و بصورت
چرخشی یک روز در میان )
گاوداری

یک دستگاه ( روزانه حدود  8ساعت
کار مفید)

پروار بندی

یک دستگاه ( روزانه حدود  8ساعت
کار مفید)

-1یک دستگاه لودر  ........................................................................مدل  ،سال  .....................................................با طول پاکت  .................................متر
 -2یک دستگاه لودر  ...................................................... ................مدل  ،سال  ....................................................با طول پاکت  .................................متر
 -3یک دستگ اه لودر  . .....................................................................مدل  ،سال  ....................................................با طول پاکت  .................................متر
-4یک دستگاه لودر  ......................................................................مدل  ،سال  ....................................................با طول پاکت  .................................متر

مهر و امضاء

