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   اقصه عمومیــشرکت در من طشرای

 ( خاص) سهامی اصفهان فجر و دامپروری کشاورزی  شرکت
 

انتخاب پیمانکار تامین نیروی انساان  اناااع لمایااا  اای دامیاروری و در وا اا ای دامیاروری        شرکت در مناقصه :  مناقصه  موضوع

امین نیرو  و  مچنین انااع لمایاا مختاف کشاورزی و در وا اا ای  ر مت آباد ، پروار بنای  سین آباد و بزداری قاعه گنج ( بصورا ت

 و لمایات   چهارمیل اردستان ، باغ ر مت آباد نطنز و مهیار و نونهاالن شهرضا ( بصورا  ام 

وا ا ای خود  کشاورزی و دامیروری واگذاری لمایاا مختاف اصفهان در نظر دارد نسبت به فار و دامیروری کشاورزی شرکت  -1

 نمایا. اقااع  از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجا شرایط ،  یکسال ماا تقریب   به

 .    باشام یکسال  مدت انجام کار -2

 فار اصفهانو دامیروری کشاورزی ت پوشش شرکت در وا ا ای تح محل انجام کار -3

 ر خوا ا شا.برگزا 11/14/1411شنبه  مورخ  چهارصبح روز  11: مناقصه رأس سالت زمان برگزاری -4

فرع شرکت در  15/14/1411صبح مورخ   11تواننا از زمان انتشار آگه  تا سالت : متقاضیان م  مهلت تحویل پیشنهاد -5

 مناقصه را به دبیرخانه شرکت تحویل و رسیا دریافت دارنا.

 یرخانه شرکت گردد. بهای پیشنهادی بایا از  یث مباغ مشخص و باون ابهاع بوده و در پاکت الک و مهر شاه تسایم دب -1

به مورد نظر مباغ که الزع است میایون ریال  251مباغ  برای  ر پیشنهاد و  ر وا ا مازا ( میزان سیرده شرکت درمناقصه  -7

صورا به ایو  زیواربانک کشاورزی شعبه زواره  بناع  شرکت کشاورزی و دامیروری فار اصفهان    111451473شماره    ساب

 افتیدر ایو رس لیشرکت تحو رخانهیبه دببانک (  با ارائه فرع   توسط متقاض شاهیااریچک رمزدار وخر ای  نامه بانکضمانت

 . ناینما

از شرکت در  تیو موجب محروم شود نم رفتهیمناقصه پذ  ونیسیاز طرف کم لنوانچی به  ارائه چک شخص کهنیضمن ا -

 .ایمناقصه خوا ا گرد

 15و  14ان  که سیرده آنان از محل مطالباا ایشان از شرکت تامین میگردد بر اساس بنا شایان ذکر است درخصوص متقاضی

 منارج شاه اقااع خوا ا شا. 

مباغ سیرده شرکت در مناقصه بایا  مراه با ماارک مناقصه و پیشنهاداا تحویل شرکت گردد که پس از مهات مقرر برای  -8

روز کاری از زمان بازگشائ  پاکتهای پیشنهادی قابل استرداد 7سوع و گذشت  بازگشائ  پاکتهای مناقصه و تعیین نفراا اول تا

 است.

 شرکت کنناگان موظف به ارسال اطاللاا مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه به شرح ذیل م  باشنا.  -9

 ا و ییایه اوی  پرداخت سیرده در وجه شرکت یا چک ضمانت نامه بانک  و رزومه و سوابق کاری و  رگونه تأ پاکت الف(

باشا. در این رابطه ارائه مستنااا و گوا ینامه و سایر مواردی که صال یت و اصالت شخص  قوق  و  قیق  را تأییا نمایا م 

گوا ینامه صال یت  رفه ای ورتبه بنای شرکت (  و  آگه  تاسیس وآخرین تغییراا ثبت ، روزنامه رسم  و اساسنامه شرکت

 برای اشخاص  قوق  و تصویر شناسنامه و کارا ما  اشخاص  قیق  و ضروری است.اجتمال   از اداره تعاون کار و رفاه

  اوی فرع امضاء و مهر شاه شرایط شرکت در مناقصه به  مرا ه قیمت پیشنهادی  پاکت ب(
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  و متقاضخوا ا شا به پیشنهاداا مبهم ، باون سیرده و پیشنهادات  که بعا از انقضای ماا مقرر واصل شود ترتیب اثر داده ن -11

 . نخوا ا داشت را   التراض گونهچی ق  

 شرکت در رد یا قبول کایه پیشنهاداا مختار م  باشا. -11

پس از لقا قرارداد با نفر اول ، سیرده نفراا نزد شرکت باق  خوا ا مانا تا تا زمان لقا قرارداد دوع و سوع اول ، یرده نفراا س -12

 دوع و سوع مسترد گردد. 

نان به نفع شرکت ضبط خوا ا شا و شرکت کنناه در مناقصه  ق  یچگونه آنصراف نفراا اول تا سوع کل سیرده در صورا ا -13

 التراض  نخوا ا داشت.

چنانچه برناه نفر اول مناقصه و به ترتیب اولویت برناه  ای دوع تا سوع پس از ابالغ شرکت از امضاء قرارداد یا قبول انااع کار پس  -14

داری کننا سیرده آنان به نفع شرکت ضبط گردیاه و  شرکت کنناه در مناقصه   ق  یچگونه التراض  روز کاری خود 3از 

 نخوا ا داشت. 

در صورا واریز وجه به  ساب مذکور از طرف شرکت کنناگان در مناقصه  و برناه نشان در مناقصه  ، مهات لودا وجه واریزی  -15

 یک  فته تعیین م  گردد. 

 سط شرکت کنناه در مناقصه بایا مهر و امضاء گردد.کایه ماارک ارسال  تو -11

 ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کایه شرایط مناقصه و رفع  ر گونه ابهاع در این خصوص م  باشا -17

  زینه کارشناس  و چاپ آگه  مناقصه به لهاه برناه مناقصه خوا ا بود. -18

. به لهاه برناه مناقصه خوا ا بود و تسایم پیشنهاد و امضای ماارک از کایه کسوراا قانون  متعاق به قرارداد الم از بیمه و ... -19

 باشا.طرف پیشنهاد د ناه دلیل برقبول و پرداخت  کایه کسوراا قانون  م 

مباغ قرارداد را تضمین معتبروضمانت نامه بانک  یاچک معتبر بانک ( بعنوان  بهای %11برناه مناقصه موظف است معادل  ااقل  -21

کار وتعهااا قراردادی به شرکت  تحویل نمایاکه پس ازاجرای کامل مفاد قرارداد به پیمانکار مسترد خوا ا شا و در   سن انااع

 صورا لاع انااع تعها طبق نظر شرکت فار اصفهان ، خسارتهای وارده از محل فوق یا سایر اموال قابل رجوع تامین خوا ا بود

با امضا شرایط مناقصه پیمانکار تائیا م  نمایا که از کایه قوانین کار و امور اجتمال  و سایر قوانین جاری جمهوری اسالم  ایران  -21

مرتبط با امور پیمانکاری جاری کشور آگا   کامل دارد و در صورا انعقاد قرارداد با شرکت کایه قوانین مذکور را رلایت خوا ا 

 نمود.

 افزایش یا کا ش د ا. %25مقادیر  ام کار را تا  شرکت م  توانا -22

 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع مناقصه م  باشا. -23

 موضوع کار توسط کارفرما تعیین خوا ا شا. -محل کار -تعااد پرسنل -24

 داشته باشا . را کارفرما  نفر نیرو در مقاطع مختاف طبق نظر 111پیمانکار بایا توانای  تامین  ااقل  -25

سالت و بیست دقیقه ( 7کارگران پیمانکار م  بایست توانای   ااقل  ام کاری منظور شاه در جاول ذیل را یک روز کاری و -21

 .داشته باشنا 

ورد نیازو ساب  پیمانکار متعها م  گردد تا یک  فته بعا از درخواست قبا  کارفرما اقااع به کا ش یا افزایش تعااد پرسنل ما  (1تبصره 

 نیاز( بصورا موقت یا روزمزد نمایا.

ما  باشاا و پیمانکاار بایاا کایاه کساوراا       و برای کایه فعالیتهای  ر یک از وا اا ا   پیمانکار موظف به ارائه قیمت به تفکیک (2تبصره

 ادی لحاظ کرده باشا.قانون  و سایر مزایای متعاقه طبق قانون کاز از جماه لیای و پاداش و بن و ... را در قیمت پیشنه

 اصفهان تامین و در اختیار کارگر قرار م  گیرد. فار و دامیروری کشاورزی ( لباس کار از طریق شرکت 3تبصره 
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پیمانکاار  اذف یاا     ( کارفرما  ق خوا ا داشت  ر کااع از نیرو ای معرف  شاه پیمانکار را که صالح م  دانا با الالع کتب  باه 4تبصره

 و پیمانکار مکاف است سریعا نفر جایا را با اخذ تائیایه کارفرما جایگزین نمایا.   جایگزین نمایا

با امضا شرایط مناقصه پیمانکار تائیا م  نمایا که از کایه قوانین کار و امور اجتمال  و سایر قوانین جااری جمهاوری اساالم      (5تبصره

و در صورا انعقاد قرارداد با شرکت کایاه قاوانین ماذکور را رلایات خوا اا       ایران مرتبط با امور پیمانکاری جاری کشور آگا   کامل دارد

 نمود.

صال یت اخالق  و اجتماال  باوده و فاقاا  رگوناه     سالمت جسمان  و دارای  م  بایست پرسنل معرف  شاه از سوی پیمانکار  (6تبصره

و در صاورا   ار گوناه     متعهاا گردناا  شرکت و ضوابط ا مقرراکایه رلایت پس از اشتغال به کار نسبت به اشنا و کیفری بسوء پیشینه 

 پیمانکار ضامن و متعها به جبران خسارا م  باشا.از سوی کارکنان ،  ف ا تمال تخا

 برای کارکنان تحت پوشش خود وموضوع مناقصه  اضر( در تماع قرارداد م  باشا. مسئولیت ( پیمانکار مکاف به خریا بیمه 7تبصره 

 یربط باشا.  ذایا قادر به پرداخت  ااقل دوماه از  قوق پرسنل پیمانکار ب (8تبصره

 آدرس واحدهای تحت پوشش موضوع مناقصه 

   :اصفهان ، روستای ر مت آباد   -جاده قایم نطنز  15شهرستان نطنز ،  کیاومتر واحد دامداری رحمت آباد 

 کاشان ، روستای چهارمیل  –ن اردستان ، پانصا متر قبل از پایس راه اردستاشهرستان :  واحد چهارمیل 

  اصفهان ، روستای ر مت آباد   -جاده قایم نطنز  15: شهرستان نطنز ،  کیاومتر  رحمت آبادباغ واحد 

 : یراز  شهرک صنعت ، روبروی اصفهان –جاده شهرضا  25 اومتریک واحد مهیار 

 شا   اه دادخاا،  روستای چاهجاده چ 15: استان کرمان ، شهرستان قاعه گنج ، کیاومتر  واحد قلعه گنج 

 

 ایناانب/ ایناانبان  

 .........................دارای کاما ..................  .......................................  : ناع خانوادگ ............................................................ ناع/ شرکت 

  ............ .........................: .........بشماره ثبت  ..................................................................................................................مایر لامل شرکت 

 ...........................................ه ما  اشناس: ....................................................  کا اقتصادیارای د

                                                                                               ..............................................................................................................................................................................................................ان :نش    

 ........................................................................... تافن:

کشاورزی و مایاا مختاف انااع لدارای  ق امضاء بر اساس مستنااا پیوست ضمن آگا   از موضوع و شرایط مناقصه   

 اصفهان پیشنهاد خود را به شرح پیوست تقایم م  نمایم. فار و دامیروری کشاورزی شرکت دامیروری 

 

 تاریخ                                                                                        

 مهر و امضاء                                                                                         


