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   اقصه عمومیــشرکت در من طشرای

 ( خاص) سهامی اصفهان فجر و دامپروری کشاورزی  شرکت
 

انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی انجام عملیات های دامپروری ) در واحدههای دامپدروری   شرکت در مناقصه :  مناقصه  موضوع

امین نیدرو  و همنندین انجدام عملیدات مختلدو کیداورری ) در       رحمت آباد ، پروار بنهی حسین آباد و بزداری قلعه گنج ( بصورت ت

 و عملیاتی   واحههای چهارمیل اردستان ، باغ رحمت آباد نطنز و مهیار و نونهاالن شهرضا ( بصورت حجمی

 کیاورری و دامپروری واگذاری عملیات مختلو اصفهان در نظر دارد نسبت به فجر و دامپروری کیاورری شرکت  -1

 نمایه. اقهام  ار طریق برگزاری مناقصه  به پیمانکار واجه شرایط ،  یکسال مهت تقریبی  واحههای خود به

 .  ی باشهم یکسال  مدت انجام کار -2

 فجر اصفهانو دامپروری کیاورری ت پوشش شرکت در واحههای تح محل انجام کار -3

 خواهه شه. برگزار 31/33/1433صبح رور دوشنبه  مورخ   11: مناقصه رأس ساعت زمان برگزاری -4

فرم شرکت  33/33/1433صبح مورخ   11تواننه ار رمان انتیار آگهی تا ساعت : متقاضیان می مهلت تحویل پیشنهاد -5

 در مناقصه را به دبیرخانه شرکت تحویل و رسیه دریافت دارنه.

رخانه شرکت گردد. بهای پیینهادی بایه ار حیث مبلغ میخص و بهون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شهه تسلیم دبی -6

 می باشه.  33/3/1433مورخ صبح  11ات حهاکثر تا ساعت مهت قبول پیینهاد

مورد نظر مبلغ که الرم است میلیون ریال  253مبلغ  برای هر پیینهاد ) هر واحه مجزا ( میزان سپرده شرکت درمناقصه  -7

 ایو  زیواررری و دامپروری فجر اصفهان  بانک کیاورری شعبه رواره  بنام  شرکت کیاو  613451473شماره   به حساب

و  لیشرکت تحو رخانهیبه دببانک (  با ارائه فرم  یتوسط متقاض شههیهاریچک رمزدار )خر ای ینامه بانکصورت ضمانتبه

 . نهینما افتیدر هیرس

ار شرکت  تیرومو موجب مح شودینم رفتهیمناقصه پذ  ونیسیار طرف کم عنوانچیهبه یارائه چک شخص کهنیضمن ا -

 .هیدر مناقصه خواهه گرد

و  16شایان ذکر است درخصوص متقاضیانی که سپرده آنان ار محل مطالبات اییان ار شرکت تامین میگردد بر اساس بنه  -8

 منهرج شهه اقهام خواهه شه.  15

س ار مهلت مقرر برای مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بایه همراه با مهارک مناقصه و پیینهادات تحویل شرکت گردد که پ -9

رور کاری ار رمان بارگیائی پاکتهای پیینهادی قابل 7بارگیائی پاکتهای مناقصه و تعیین نفرات اول تا سوم و گذشت 

 استرداد است.

 شرکت کننهگان موظو به ارسال اطالعات مورد نیار جهت شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشنه.  -13

ها و وجه شرکت یا چک ضمانت نامه بانکی و ررومه و سوابق کاری و هرگونه تأییهیهحاوی  پرداخت سپرده در  پاکت الف(

باشه. در این رابطه مستنهات و گواهینامه و سایر مواردی که صالحیت و اصالت شخص حقوقی و حقیقی را تأییه نمایه می

ینامه صالحیت حرفه ای )رتبه بنهی گواه و  ارائه آگهی تاسیس وآخرین تغییرات ثبت ، رورنامه رسمی و اساسنامه شرکت

برای اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی و شرکت ( ار اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 

 ضروری است.
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 حاوی فرم امضاء و مهر شهه شرایط شرکت در مناقصه به همرا ه قیمت پیینهادی  پاکت ب(

و پیینهاداتی که بعه ار انقضای مهت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهه شه به پیینهادات مبهم ، بهون سپرده و  -11

 . نخواهه داشت را  یاعتراض گونهچیحق ه یمتقاض

 شرکت در رد یا قبول کلیه پیینهادات مختار می باشه. -12

رداد با نفر اول ، سپرده پس ار عقه قرانزد شرکت باقی خواهه مانه تا تا رمان عقه قرارداد دوم و سوم اول ، پرده نفرات س -13

 نفرات دوم و سوم مسترد گردد. 

نان به نفع شرکت ضبط خواهه شه و شرکت کننهه در مناقصه حق آدر صورت انصراف نفرات اول تا سوم کل سپرده  -14

 هینگونه اعتراضی نخواهه داشت.

غ شرکت ار امضاء قرارداد یا قبول انجام چناننه برنهه نفر اول مناقصه و به ترتیب اولویت برنهه های دوم تا سوم پس ار ابال -15

رور کاری خودداری کننه سپرده آنان به نفع شرکت ضبط گردیهه و  شرکت کننهه در مناقصه  حق هینگونه  3کار پس ار 

 اعتراضی نخواهه داشت. 

ت عودت وجه در صورت واریز وجه به حساب مذکور ار طرف شرکت کننهگان در مناقصه  و برنهه نیهن در مناقصه  ، مهل -16

 واریزی یک هفته تعیین می گردد. 

 کلیه مهارک ارسالی توسط شرکت کننهه در مناقصه بایه مهر و امضاء گردد. -17

 ارائه پیینهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرایط مناقصه و رفع هر گونه ابهام در این خصوص می باشه -18

 اهه بود.هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مناقصه به عههه برنهه مناقصه خو -19

کلیه کسورات قانونی متعلق به قرارداد اعم ار بیمه و .... به عههه برنهه مناقصه خواهه بود و تسلیم پیینهاد و امضای  -23

 باشه.مهارک ار طرف پیینهاد دهنهه دلیل برقبول و پرداخت  کلیه کسورات قانونی می

ضمین معتبر)ضمانت نامه بانکی یاچک معتبر بانکی( مبلغ قرارداد را ت بهای %13برنهه مناقصه موظو است معادل حهاقل  -21

بعنوان حسن انجام کار وتعههات قراردادی به شرکت  تحویل نمایهکه پس اراجرای کامل مفاد قرارداد به پیمانکار مسترد 

خسارتهای وارده ار محل فوق یا سایر اموال قابل خواهه شه و در صورت عهم انجام تعهه طبق نظر شرکت فجر اصفهان ، 

 رجوع تامین خواهه بود

با امضا شرایط مناقصه پیمانکار تائیه می نمایه که ار کلیه قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین جاری جمهوری  -22

ارداد با شرکت کلیه قوانین اسالمی ایران مرتبط با امور پیمانکاری جاری کیور آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد قر

 مذکور را رعایت خواهه نمود.

 افزایش یا کاهش دهه. %25شرکت می توانه مقادیر حجم کار را تا  -23

 شرکت در مناقصه و دادن پیینهاد به منزله قبول شروط و تکالیو موضوع مناقصه می باشه. -24

 موضوع کار توسط کارفرما تعیین خواهه شه. -محل کار -تعهاد پرسنل -25

 داشته باشه . را نفر نیرو در مقاطع مختلو طبق نظر کارفرما  133انکار بایه توانایی تامین حهاقل پیم -26

ساعت و بیست 7کارگران پیمانکار می بایست توانایی حهاقل حجم کاری منظور شهه در جهول ذیل را یک رور کاری ) -27

 .دقیقه ( داشته باشنه 
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فته بعه ار درخواست قبلی کارفرما اقدهام بده کداهش یدا افدزایش تعدهاد پرسدنل مدورد         پیمانکار متعهه می گردد تا یک ه (1تبصره 

 نیار)حسب نیار( بصورت موقت یا رورمزد نمایه.

می باشه و پیمانکار بایه کلیه کسدورات  و برای کلیه فعالیتهای هر یک ار واحهها  پیمانکار موظو به ارائه قیمت به تفکیک (2تبصره

 متعلقه طبق قانون کار ار جمله عیهی و پاداش و بن و ... را در قیمت پیینهادی لحاظ کرده باشه.قانونی و سایر مزایای 

 اصفهان تامین و در اختیار کارگر قرار می گیرد. فجر و دامپروری کیاورری ( لباس کار ار طریق شرکت 3تبصره 

پیمانکار حدذف   را که صالح می دانه با اعالم کتبی به ( کارفرما حق خواهه داشت هر کهام ار نیروهای معرفی شهه پیمانکار4تبصره

 یا جایگزین نمایه و پیمانکار مکلو است سریعا نفر جهیه را با اخذ تائیهیه کارفرما جایگزین نمایه.  

وری با امضا شرایط مناقصه پیمانکار تائیه می نمایه که ار کلیه قوانین کار و امدور اجتمداعی و سدایر قدوانین جداری جمهد       (5تبصره

اسالمی ایران مرتبط با امور پیمانکاری جاری کیور آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد قرارداد بدا شدرکت کلیده قدوانین مدذکور را      

 رعایت خواهه نمود.

صدالحیت اخالقدی و اجتمداعی بدوده و فاقده      سالمت جسدمانی و  دارای  می بایستیپرسنل معرفی شهه ار سوی پیمانکار  (6تبصره

و در صدورت    متعهه گردنهشرکت و ضوابط مقررات کلیه رعایت پس ار اشتغال به کار نسبت به اشنه و کیفری بپییینه  هرگونه سوء

 پیمانکار ضامن و متعهه به جبران خسارت می باشه.ار سوی کارکنان ،  و احتمالیتخلهر گونه 

       ود )موضدوع مناقصده حاضدر( در تمدام قدرارداد     برای کارکنان تحدت پوشدش خد    مسئولیت ( پیمانکار مکلو به خریه بیمه 7تبصره 

 می باشه.

 یربط باشه.  ذپیمانکار بایه قادر به پرداخت حهاقل دوماه ار حقوق پرسنل  (8تبصره

 آدرس واحدهای تحت پوشش موضوع مناقصه 

   :آباد  اصفهان ، روستای رحمت  -جاده قهیم نطنز  15شهرستان نطنز ،  کیلومتر واحد دامداری رحمت آباد 

 کاشان ، روستای چهارمیل  –اردستان ، پانصه متر قبل ار پلیس راه اردستان شهرستان :  واحد چهارمیل 

  اصفهان ، روستای رحمت آباد   -جاده قهیم نطنز  15: شهرستان نطنز ،  کیلومتر  رحمت آبادباغ واحد 

 : یرار یشهرک صنعت ، روبروی اصفهان –جاده شهرضا  25 لومتریک واحد مهیار 

 شاهی جاده چاه دادخها،  روستای چاه 15: استان کرمان ، شهرستان قلعه گنج ، کیلومتر  واحد قلعه گنج 

 

 اینجانب/ اینجانبان  

 .........................هملی..................دارای ک  .......................................ی : نام خانوادگ ............................................................ نام/ شرکت 

  ............ .........................: .........بیماره ثبت  ..................................................................................................................مهیر عامل شرکت 

 ...........................................ه ملی دشناس: ....................................................  که اقتصادیارای د

                                                                                               ..............................................................................................................................................................................................................انی:نی    

 ........................................................................... تلفن:

کیاورری و انجام عملیات مختلو حق امضاء بر اساس مستنهات پیوست ضمن آگاهی ار موضوع و شرایط مناقصه دارای   

 اصفهان پیینهاد خود را به شرح پیوست تقهیم می نمایم. فجر و دامپروری کیاورری شرکت دامپروری 

 

 تاریخ                                                                                        

 مهر و امضاء                                                                                         


