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   اقصه عمومیــشرکت در من طشرای

 ( خاص) سهامی اصفهان کشاورزی فجر  شرکت

 

  پرسنلجهت غذا و توزیع طبخ  مواد اولیه ،تهیه   وخرید موضوع : شرکت در مناقصه 

 خود به خرید و  تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا پرسنلبه اصفهان در نظر دارد نسبت فجر و دامپروری کشاورزی شرکت   -1

 از طریق برگزاری مناقصه  اقدام نماید. روزپرس در هر  044تعداد تقریبی 

  . ی باشدمدت انجام کار یکسال م  -2

 گاوداری  واحدرحمت آباد  جاده قدیم اصفهان،روستای 11کیلومتر  محل انجام کار در  -3

 د شد.برگزار خواه 11/43/1044صبح روز دوشنبه  مورخ   11زمان برگزاری: مناقصه رأس ساعت  -0

فرم شرکت در  13/43/1044 مورخ  صبح 11توانند از زمان انتشار آگهی تا ساعت مهلت تحویل پیشنهاد : متقاضیان  می -1

 مناقصه را به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت دارند.

 ه شرکت گردد. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم دبیرخان -6

  614011013شماره   به حسابمورد نظر مبلغ  ریال می باشد که می بایستی214.444.444میزان سپرده شرکت درمناقصه  -1

چک  ای ینامه بانکصورت ضمانتبه ایو  زیوارفجر اصفهان  و دامپروری بنام  شرکت کشاورزی  زواره بانک کشاورزی شعبه 

ارائه  کهنیضمن ا.  ندینما افتیدر دیو رس لیشرکت تحو رخانهیبه دببانک (  با ارائه فرم  یتوسط متقاض شدهیداریرمزدار )خر

 . دیاز شرکت در مناقصه خواهد گرد تیو موجب محروم شودینم رفتهیمناقصه پذ  ونیسیاز طرف کم عنوانچیهبه یچک شخص

 11و  18ان از شرکت تامین میگردد بر اساس بند شایان ذکر است درخصوص متقاضیانی که سپرده آنان از محل مطالبات ایش -8

 مندرج شده اقدام خواهد شد.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید همراه با مدارک مناقصه و پیشنهادات تحویل شرکت گردد که پس از مهلت مقرر برای  -9

تهای پیشنهادی قابل استرداد از زمان بازگشائی پاککاری روز 1بازگشائی پاکتهای مناقصه و تعیین نفرات اول تا سوم و گذشت 

 است.

 شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.  -14

 شرکت کنندگان موظف به ارسال اطالعات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشند.  -11

 حراز صالحیت شرکت در مناقصه:ا -12

 ابط مندرج در این برگ شرایط در مناقصه شرکت کنند. توانند با رعایت ضوکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت می   

شود. بدین منظور متقاضیان شرکت در مناقصه صالحیت متقاضیان شرکت در مناقصه توسط اعضای کمیسیون مناقصه احراز می

 باید دو پاکت الف ، ب به شرح زیر به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت دارند.

ها و پرداخت سپرده در وجه شرکت یا چک ضمانت نامه بانکی و رزومه و سوابق کاری  و هرگونه تأییدیهحاوی   -پاکت الف       

باشد. در این رابطه ارائه آگهی مستندات و گواهینامه و سایر مواردی که صالحیت و اصالت شخص حقوقی و حقیقی را تأیید نماید می

نامه شرکت برای اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص تاسیس وآخرین تغییرات ثبت ، روزنامه رسمی و اساس

 حقیقی ضروری است.

 حاوی فرم امضاء و مهر شده شرایط شرکت در مناقصه به همرا ه قیمت پیشنهادی  -پاکت ب     

 باشد که جز الینفک آن بوده و باید به امضاء و مهر متقاضی برسد.این فرم دارای یک  پیوست می -13

و نهادات مبهم ، بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد . به پیش -10

 . نخواهد داشت را  یاعتراض گونهچیحق ه یمتقاض

 افزایش یا کاهش دهد. %21شرکت می تواند مقادیر حجم کار را تا  -11

پس از عقد قرارداد با نفر اول ، سپرده نفرات د شرکت باقی خواهد ماند تا نزتا زمان عقد قرارداد دوم و سوم اول ، پرده نفرات س -16

 دوم و سوم مسترد گردد. 
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چنانچه برنده نفر اول مناقصه و به ترتیب اولویت برنده های دوم تا سوم پس از ابالغ شرکت از امضاء قرارداد یا قبول انجام کار  -11

نفع شرکت ضبط گردیده و  شرکت کننده در مناقصه  حق هیچگونه اعتراضی  روز کاری خودداری کنند سپرده آنان به 3پس از 

 نخواهد داشت. 

در صورت انصراف نفرات اول تا سوم کل سپرده آنان به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کننده در مناقصه حق هیچگونه  -18

 اعتراضی نخواهد داشت.

در مناقصه  و برنده نشدن در مناقصه  ، مهلت عودت وجه  در صورت واریز وجه به حساب مذکور از طرف شرکت کنندگان -19

 واریزی یک هفته تعیین می گردد. 

 کلیه مدارک ارسالی توسط شرکت کننده در مناقصه باید مهر و امضاء گردد. -24

 ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرایط مناقصه و رفع هر گونه ابهام در این خصوص می باشد -21

 مناقصه برعهده برنده مناقصه خواهد بود.چاپ آگهی کارشناسی و زینه ه -22

مناقصه خواهد بود و  از بیمه، مالیات، عوارض ، ارزش افزوده و .... به عهده برندهکلیه کسورات قانونی متعلقه به قرارداد اعم  -23

 باشد.تسلیم پیشنهاد و امضای مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل برقبول و پرداخت  کلیه کسورات قانونی می

بهای مبلغ قرارداد را تضمین معتبر)ضمانت نامه بانکی یاچک معتبر بانکی(  %14برنده مناقصه موظف است معادل حداقل - -20

بعنوان حسن انجام کار وتعهدات قراردادی به شرکت  تحویل نمایدکه پس ازاجرای کامل مفادقراردادبه پیمانکار مسترد خواهد 

کت فجر اصفهان  ،خسارتهای وارده از محل فوق یا سایر اموال قابل رجوع تآمین شد و در صورت عدم انجام تعهد طبق نظر شر

 خواهد گردید

با امضا شرایط مناقصه پیمانکار تائید می نماید که از کلیه قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین جاری جمهوری اسالمی    -21

رعایت  و در صورت انعقاد قرارداد با شرکت کلیه قوانین مذکور را ایران مرتبط با امور پیمانکاری جاری کشور آگاهی کامل دارد

 خواهد نمود.

 شرایط اختصاصی 

برنج مورد استفاده باید تازه ، بدون بو انبارداری و رطوبت ) نای ( و یا افات انباری باشد . الزم به ذکر است از نوع وارداتی مجاز   -26

 مناسب باشد . مرغوب یا از ارقام پر محصول داخلی دارای پخت 

مرغ تهیه و دام حذفی نباشد . (  گوشت مورد استفاده باید از گوسفند ) بره ( یا گوساله گرم و سالم و بدون بیماری باشد . )  -21

 شده با هماهنگی و از شرکت های مورد تایید کارفرما تهیه گردد.

می  کارفرما به صورت دائمی یا تصادفی کنترلکیفیت سنجی مواد مورد استفاده و نحوه پخت و رعایت بهداشت توسط نماینده  -28

 شود . 

 استفاده از روغنهای جامد و مضر برای سالمت فردی یا سوخته شده  و استفاده مکرر از آن ممنوع میباشد .  -29

 سبزیجات مورد استفاده تازه و به روز باشد . -34

 و انجام سایر امور مربوطه .وعده در روز و یک وعده صبحانه  2ارائه خدمات طبخ و توزیع غذای گرم برای  -31

 طبخ غذا در آشپزخانه شرکت و سرو به صورت گرم با تجهیزات موجود که به رویت پیمانکار  رسیده است .  -32

 ارائه خدمات توزیع غذا در سلف سرویس به پرسنل و کارکنان آن  -33

به عهده  ایل آشپزخانه و سالننظافت سالن غذا خوری و محل طبخ و توزیع غذا و شستشوی ظروف طبخ و توزیع غذا و وس  -30

 پیمانکار می باشد . 

رعایت کلیه مسائل بهداشتی و قوانین وزارت بهداشت و تهیه کارت سالمت ) اعتیاد به مواد مخدر باعث فسخ قرارداد و اخذ  -31

 خسارت از فروشنده / پیمانکار می شود . ( 

 استقرار گروه ماهر به طور دائم در محل جهت انجام خدمات  -36

 م سایر خدمات مورد نیاز کارفرما در حدود موضوع قرارداد . انجا -31

 واگذاری فعالیت به غیر ممنوع می باشد .  -38

 است  پیمانکار تامین و حمل کلیه مواد مورد نیاز و سوخت مصرفی به عهده  -39

 موظف به تهیه و طبخ غذا در تمامی ایام سال بدون تعطیلی می باشد . پیمانکار -04


