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شرایط شرکت در مناقصه
 -1موضوع مناقصه  :خرید بارنامه جاده ای از مبدا شهر ساوه به مقصد سایر شهرستانها
 -2كارفرما (مناقصه گزار)  :شرکت سایپا لجستیک
 -3مدت اجراي موضوع مناقصه  :يكسال تمام شمسي
 -4سپرده شركت در مناقصه
 4-1سپرده شرکت در مناقصه معادل  1,100,000,000ریال می باشد که متقاضی می بایستی مبلغ سپرده
را طی یکککک هقره ضککککککمکککانکککت نکککامکککه بکککانای بکککا ایتبکککار سکککککککککه مکککا کککه و یکککا هی

بکککانای بکککه شککککککمکککاره

حسککا  302811670826101شککماره شککبا  IR950600302801106708261001بنام شککرکت حمو و نقو
چند وجهی سکککایپا نبد بانک قرل الهسکککنه مهر ایرا شکککعبه  3028اسکککامشکککهر تهیه و حداکثر تا روز یک
شنبه مورخ  1400/10/19به واحد امور مالی شرکت به آدرس  :تهرا – چهاردانگه – بعد از شهرک صنعتی
 شککرکت حمو و نقو چند وجهی سککایپا سککایپا لجسککتیک و تهویو و رسککید یا تصککویر آ را مراه با سککایرپاکات به واحد حراست ارائه نمایند .
 4-2یودت سپرده تمامي شركت كنندگا

تا پايا مراحو مناقصه و مشخص شد برنده امكا پذير نمي

باشد.
 4-3چناچه شکركتي بعد از زما

شکروت تشکري ات مناقصکه گشکود پاكت ال و از ادامه مناقصکه انصکرا

نمايد ،كو سپرده آ شركت ضبط خوا د گرديد.
 4-4مدت ایتبار ضکککککمانتنامه هود بايد  3ماه پس از تاريخ ارائه پيشکککککنهاد ا بوده و براق حداقو سکککککه ماه
ديگر قابو تمديد باشد و یاوه بر آ ضمانتنامه اق بانكي بايد طبق هرم اق مصو

تنظيم شود.

 4-5سپرده شركت در مناقصه ن ر دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده اول مسترد مي گردد.
 4-6سکککپرده پيشکککنهاد د ندگا كه برنده اول و يا دوم نشکککده اند باهاصکککله پس از تعييه برنده مناقصکککه
مسترد خوا د شد.
 4-7در صکککورتي كه برنده مناقصکککه ر

 10روز از تاريخ اباغ نتيجه مناقصکککه ،از ام کککاق قرارداد خوددارق

نمايد ،سپرده شركت درمناقصه وق به ن ع مناقصه گبار ضبط مي گردد و در صورت ایام برنده دوم توسط
كمي سيو معامات ،ن ر دوم مو

به ام اق قرارداد خوا د بود در غير ايه صورت سپرده وق نيب ضبط

مي شود.
 4-8رسيد سپرده شركت در مناق صه مي باي ست به مراه ت صاویر فیش بانکی و یا ضمانت نامه بانکی به
مراه کپی کارت شناسایی معتبر در پاکت در بسته ( الف و تهویو داده شود.
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 4-9به پيشنهاد ايي كه هاقد سپرده شركت در مناقصه باشند ترتيب اثر داده نخوا د شد.
 -5زمان و محل دريافت اسناد مناقصه
متقاضيا ميتوانند از روز دوشنبه ،تاريخ  1400/10/13تا روز چهارشنبه مورخ  1400/10/15جهت درياهت
اسناد مناقصه به سایت  WWW.SAIPALOGISTICS.IRمراجعه نمایند.
 -6زمان و محل تسليم پيشنهادات
پيشکککککنهاد د ندگا بايد پيشکککککنهاد اق خود را با ریايت شکککککرايط مندرت در ايه اسکککککناد تكميو و حداكثر تا
سکککایت  16روز یاشکککنبه مورخ  1400/10/19به واحد حراسکککت شکککرکت به آدرس کر شکککده در بند  5تهویو
نمایند.
 -7نحوه تكميل و ارسال پيشنهادات
 7-1پي شنهاد بايد در پاكت اق ال
پاكت اق ال ،

،

 ،ت و به ترتيب بند اق بعدق تهيه و تهويو گردد  .تو ضيح اينكه

و ت بايد جمعا در پاكت سر بسته ديگرق گذاشته شده و الك و مهر گردد و روق پاكت

نوشته شود :پيشنهاد براق مناقصه :
صدور بارنامه .ضمنا ً روی ر سه پاکت نام شرکت  ،نام مناقصه  ،شماره مناقصه  ،شماره پاکت و شماره
تماس کر گردد .
 7-2كليه اسناد و اوراد تهويلي در قالب پاكت اق مذكور بايد توسط پيشنهاد د نده مهر و ام ا شود.
 7-3در مورد پيشککنهاد ايي كه با پسککت س ک ارشککي ارسککال شککود در صککورتيكه در موقع مقرر درياهت نشککود
مناقصه گبار مسئوليتي نخوا د داشت.
 7-4اسناد و مداركي كه بايد در پاكت ال

و قرار داده شود:

 7-4-1سپرده شركت در مناقصه كه به ترتيب پي
 7-5اسناد و مداركي كه بايد در پاكت

گ ته شده تهيه مي شود.

و قرار داده شود:

 7-5-1شرايط یمومي و اختصاصی مناقصه مته حاضرو
 7-5-2سوابق كارق مرتبط به ان مام تصوير قرارداد اق منعقده با موضوت مناقصه .
 7-5-3تصوير مصدد اساسنامه شركت ،آگهي تاسيس و آخريه تغييرات و آگهي روزنامه رسمي ام ا اق
مجاز ،قرارداد بیمه شرکت.
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 در صورتي كه دارندگا
د نده به وكالت از طر

ام اق مجاز در اساسنامه حق داد وكالت به غير داشته باشند و پيشنهاد
مسئوليه شركت پيشنهاد بد د بايد رونوشت مصدد وكالت نامه رسمي

خود را مراه با پيشنهاد به مناقصه گبارتسليم نماید.
 7-5-4ر نوت ضمائم و مداركي كه بعدا" از طر

مناقصه گبار ارسال شده باشد

 7-5-5تصوير رضايت نامه اق درياهتي از شركت ا و گوا ينامه اق ت ميه كي يت ايبوو
تبصره  : 1اوراد و مستندات ارائه شده یودت نخوا د شد.
تبصککره  : 2مناقصککه گبار پس از بررسککي پاكت " " و سککوابق داده شککده در رد يا قبول رين از پيشککنهادات
مختار است.
ارائه برخي مدارك هود البامي و برخي سبب اختصاص امتياز به مناقصه گر مي باشد.
مناقصه گر ميتواند مداركي كه در ايه اسناد از وق خواسته نشده اما ارائه آنها داللت بر توانمندق مناقصه
گر دارد را در قالب پاكت

" ارائه نمايد مانند گوا ينامه سککيسککتم مديريت كي يت و  ، HSEپرينت حسککا

و يا گردش مالي شركت ،گوا ي حسه انجام کار
 7-6اسناد و مداركي كه بايد در پاكت "ت" قرار داده شود:
 7-6-1برگه پيشنهاد قيمت مطابق با هرم پیشنهاد قیمت ص هه پایانی اسناد مناقصهو.
تبصره :3ایتبار پيشنهاد ارائه شده بايد حداقو  3ماه شمسي باشد.
 -8انتخاب برنده مناقصه
در جلسککه كميسککيو معامات پس از ثبت ههرسککت كليه پيشککنهاد د ندگا  ،پاكت اق ال و بازگشککايي
شککده و پيشککنهاد ايي كه ت ککميه آنها مورد قبول واقع شککود مشککخص و ایام مي شککود .پس از آ پاكت
اق

و بازگشايي شده و اسناد تهويلي ارزيابي و امتيازد ي مي شود.

پس از تدويه جدول امتيازات شککککککركت كنندگا  ،پاكت اق تو اهتتاا و مبالغ پيشککککککنهادق ثبت و مراتب
صکککککورتجلسکککککه ميشکککککود .كميسکککککيو معامات دسکککککتگاه مناقصکککککه گبار با ینايت به جدول امتيازات و مبالغ
پيشکککنهادق برنده اول و دوم مناقصکککه را انتخا

مي نمايد .الزم به كر اسکککت روند مذكور ممكه اسکککت در

ين يا دو جلسه و يا بيشتر صورت گيرد.
كميسيو

در رد يا قبول رين از پيشنهادات مختار است .ضمنا كميسيو مختار مي باشد كه قيمت اق

خارت از ایتدال را با تشکککککخيص خود مردود ایام نمايد .ضکککککمنا مناقصکککککه گبار مجاز اسکککککت در ر مرحله از
مناقصه ،مناقصه را لغو نموده و كليه سپرده ا را مسترد نمايد.
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برنده مناقصکککه ملبم اسکککت ر

حداکثر3روز پس از اطات از برنده شکککد در دهتر اداره بازرگانی مناقصکککه

گبار حاضر شده و قرارداد تنظيم شده توسط آ اداره را تن يذ نمايد.
تبصره  :4مناقصه گبار البامي براق واگذارق موضوت مناقصه به برنده ندارد ضمنا ً مناقصه گبار مختار است
موضوت مناقصه را به بي

از ين شخص واجد شرايط واگذار نمايد.
 -9شرایط عمومي

 9-1مناقصه بر اساس آييه نامه معامات شركت سایپا لجستیک ودستورالعمو برگبارق مناقصات شركت
برگبار مي شود.
 9-2شککركت كنندگا

در مناقصککه مي توانند قبو از مهاسککبه مبلغ پيشککنهادق خود  ،براق آشککنائي بيشککتر به

شرايط و مهيط كار از مهو یملیات ديد نموده و نسبت به شرايط و خصوصيات مهلي و كليه یواملي كه
ممكه اسککککت بنهوق در مهاسککککبه مبلغ پيشککککنهادق آنا موثر باشککککد آگا ي كامو حاصککککو نمايند و قبو از
تكميو نمود اسککناد و مدارك مناقصککه ،اسککناد را دقيقا مطالعه و بررسککي و از م هوم جبز به جبز آ مطلع
گردند .چنانچه شکککککركت كننده اق نگام بازديد از مهو و يا حيه مطالعه اسکککککناد و مدارك مناقصکککککه نكات
مبهم ،ناقص و يا اختا

و اشکککتبا ي را ماحظه نموده و يا در م هوم یبارات اسکککناد و مدارك مناقصکککه به

اشککكالي برخورد كند كه نياز به شککرا و توضککيح داشککته باشککد مي تواند موضککوت را از واحد بازرگانی داخلی
 284سوال نمایند.
ر نوت توضيح ،تجديد نظر ،اضاهه يا حذ
ن شاني گيرندگا

مطلبي از مدارك مناقصه از طريق رسمي انجام و طي نامه به

ا سناد مناق صه ارسال مي شود و ايه ضمائم جبز ا سناد و مدارك مناق صه منظور خوا د

گرديد.
بنابرايه يچ گونه یذرق نسککبت به یدم وضککوا مطالب اسککناد و مدارك مناقصککه و اسککتناد به نارسککا بود
مطالب مندرت در اسناد و مدارك مناقصه از طر

پيشنهاد د نده مسموت نخوا د بود.

 9-3مناق صه گبار حق تغيير و يا ا صاا و يا تجديد نظر در ر قسمت از اسناد و مدارك مناق صه را قبو از
انق کککاق مهلت الزم جهت تسکککليم پيشکککنهادات براق خود مه و

مي داند در ايه صکککورت مراتب را به كليه

دیوت شدگا در مناقصه اباغ و نيب جبز اسناد و مدارك مناقصه منظور خوا د نمود.
 9-4شککککركت كنندگا

در مناقصککککه بايد پس از مطالعه دقيق اسککککناد و مدارك مناقصککککه و انجام بررسککککي و

تهقيقات الزم ريب نرخ يا نرخ اق پيشکککککنهادق خود را با دقت مهاسکککککبه و در برق پيشکککککنهاد قيمت به طور
كامو و خوانا و بدو قلم خوردگي به حرو
تصر

و تغيير و يا حذ

و یدد نوشکته و سکپس كليه اسکناد و مدارك مناقصکه را بدو

و يا قرار داد شرط رد آ  ،از ابتدا تا انتها ام از و مهر نمايد .

 9-5پيشککنهادات بايد كامو و بدو قيد و شککرط باشککد و يچ گونه ابهام خدشککه یيب نقص و قلم خوردگي
نداشککته باشککد به پيشککنهاد اق ناقص و مبهم و مشککروط و خارت از حدود ایتدال و يا هاقد ت ککميه شککركت
در مناقصکککه ترتيب اثر داده نخوا د شکککد ضکککمنا مناقصکککه گبار در رد يا قبول ين يا كليه پيشکککنهادات مختار
است.
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 9-6قيمت پيشنهادق پيشنهاد د ندگا شامو كليه بينه اق اصلي و جانبي انجام خدمات ،بينه اق
یمومي

بينه اق باالسرق و بينه اق نيروق انساني  ،سود و كسورات قانوني و  ...خوا د بود.

 9-7يچ گونه تغيير و يا دخو تصرهي نبايد از ناحيه پيشنهاد د نده در اسناد و مدارك مناقصه داده شود
در غير ايه صورت به پيشنهاد وق ترتيب اثر داده نخوا د شد.
 9-8پيشککنهاد د ندگا

بايد نشککاني كامو و دقيق و شککماره تل ه خود را در اسککناد قيد نمايند ر مكاتبه اق

كه به نشانه مذكورارسال شود اباغ رسمي تلقي خوا د شد.
 9-9پيشککککککنهاد د ندگا
كاركنا

بايد به كليه قوانيه و مقررات قانو كار و تاميه اجتمایي جارق كشککککککور در مورد

خود آشنائي كامو داشته باشد و آنها را حيه اجراق موضوت مناقصه ریايت نمايند.

 9-10پرداخت كليه كسورات متعلقه به یهده طر
 9-11پشکنهاد د ندگا

قرارداد پيمانكارو خوا د بود.

ایم از اشکخاص حقيقي و يا حقوقي بايسکتي مشکمول ممنویيت مقرر در اصکو 141

قانو اسککاسککي جمهورق اسککامي ايرا و قانو منع مداخله در معامات دولتي مصککو
نباشند و چنانچه خا

آ

 22دق ماه 1337

ثابت شود برابرقوانيه و مقررات مببور رهتار خوا د شود.

 9-12مناقصه گبار مجاز خوا د بود بر طبق شرايط قرارداد تا ميبا  25درصد كار موضوت قرارداد را اهباي
يا كا

د د درنتيجه پيمانكار ملبم به انجام خدمات اضاهي بر اساس نرخ اق قرارداد خوا د بود .

 9-13مناقصه گبار بينه ائي را كه پيشنهاد د ندگا بابت تهيه و تسليم پيشنهادات خود متهمو شده
اند پرداخت نمي نمايد.
 9-14تسکککليم پيشکککنهاد به منبله قبول تمام شکککرايط واسکککناد مناقصکککه از طر
شد.
 -10شرایط اختصاصی
 10-1حداقو  3سال سابقه در زمینه موضوت مناقصه
 10-2داشته تجربه و دان

کاری م ید مرتبط با موضوت مناقصه
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" قرارداد"
ایکککه قکککرارداد هیمکککابیه شکککرکت حمکککو و نقکککو چنکککد وجهکککی سکککایپا سکککایپا لجسکککتیکو بکککه ینکککوا شکککرکت

دریاهکککت کننکککده بارنامکککه جکککاده ای متقاضکککی دریاهکککت بارنامکککهو بکککه نماینکککدگی آقکککای هریکککور رنجبکککرا بکککه

ینکککوا مکککدیر یامکککو و نائکککب رئکککیس یئکککت مکککدیره و آقکککای رحکککیم رحیمکککی ملکککک بعنکککوا ی کککو مو ککک

یئکککککککت مکککککککدیره بکککککککه شکککککککماره ثبکککککککت  232958و شناسکککککککه ملکککککککی  10102739529و ککککککککد اقتصکککککککادی

 411148489475بکککه آدرس :ببرگکککراه آیکککت الکککه سکککعیدی  ،بعکککد از مصکککلی چهاردانگکککه  ،پکککاک  218و بکککه

شکککککماره تمکککککاس 55250931 :و شکککککرکت  ..........بکککککه ینکککککوا شکککککرکت صکککککادر کننکککککده بارنامکککککه جکککککاده ای
متصککککدی صککککدور بارنامککککهو بککککه نماینککککدگی آقای/خککککانم  ..........بککککه ینککککوا مککککدیر یامککککو و ی ککککو یئککککت

مکککدیره و سکککایر اهکککراد صکککاحب ام کککاز بکککه شکککماره ثبکککت  ..........و شناسکککه ملکککی  ..........و ککککد اقتصکککادی

 ..........بککککه آدرس .......... :و بککککه شککککماره تمککککاس ، .......... :جهککککت صککککدور بارنامککککه جککککاده ای از مبککککداز
ساوه شرکت به روو منعقد گردیده است.

ماده  )1موضوع قرارداد:

یبارت است از صدور و هروش بارنامه جاده ای از مبدا ساوه به مقصد سایر شهرستانها.

ماده )2مدت قرارداد:
مککککدت قککککرارداد از تککککاریخ  ..........لغایککککت  ..........مککککی باشککککد و در صککککورت تواهککککق طککککرهیه بککککرای دوره
ای بعد نیب قابو تمدید خوا د بود .

تبصررررره  :1بککککدیهی اسککککت انق ککککاز مککککدت قککککرارداد راهککککع تعهککککدات و مسککککئوليت ککککاق متصککککدی صککککدور
بارنامککککه نبککککوده و متعهککککد بککککه ای ککککای تمککککامی تعهککککدات ایککککه قککککرارداد مککککی باشککککد و بعککککد از اتمککککام مککککدت
قکککانوني قکککرارداد ،متصکککدی صکککدور بارنامکککه در صکککورت دسکککتور كتبکککي متقاضکککی دریاهکککت بارنامکککه متعهکککد
بکککه انجکککام یمليکککات موضکککوت قکککرارداد بکککه مکککدت دو مکککاه بکککدو تنظکککيم الهاقيکککه بکککا كليکککه شکککرايط منکککدرت در

قکککرارداد حاضکککر خوا کککد بکککود و واحکککد مکککالي بکککر اسکککاس نامکککه تمديکککد حکککق البحمکککه متصکککدی صکککدور بارنامکککه

را پرداخت مي نمايد.

ماده )3توافقات صورت گرفته:

 )1-3حسکککککب تواهقکککککات صکککککورت گرهتکککککه کلیکککککه بارنامکککککه کککککای جکککککاده ای بکککککا احتسکککککا

 ..........درصکککککد

کمیسکککیو صکککدور بارنامکککه درصکککد از کرایکککه تکککه کیلکککومترو ککککه شکککامو کلیکککه بینکککه کککای صکککدور بارنامکککه

معتبکککر شکککامو مکککوارد حکککق پایانکککه ،بیمکککه تامیلکککی راننکککدگا  ،ککککد ر گیکککری ،خریکککد بکککرق بارنامکککه خکککام ،حکککق
ی ویت انجمه صن ی و مچنیه کلیه کسورات قانونی در مبادی مربوطه می باشد.

 )2-3مبلککککغ بیمککککه بککککار طبککککق درخواسککککت متقاضککککی دریاهککککت بارنامککککه ،بککککر اسککککاس ارزش مهمولککککه .........
ریال در ر بارنامه مهاسبه و لها

خوا د گردید.

تبصرررره  :2در راسککککتای اجکککرای نظککککام مالیکککات بککککر ارزش اهککککبوده  ،مبلکککغ ریککککالی مالیکککات در صککککورتی قابککککو
پرداخککککت اسککککت کککککه در هاکتور ککککای ارائککککه شککککده درت گردیککککده و گککککوا ی مبنککککی بککککر پرداخککککت مالیککککات بککککر

ارزش اهکککبوده بکککه اداره دارایکککی بکککه واحکککد امکککور مکککالی کارهرمکککا دریاهکککت کننکککده بارنامکککه جکککاده ایو تسکککلیم
گکککککردد  .در غیکککککر اینصکککککورت کارهرمکککککا کککککیچ مسکککککئولیتی در قبکککککال مکککککوارد ناشکککککی از یکککککدم درت هکککککاکتور و
پرداخکککت نخوا ککککد داشککککت .بکککا توجککککه بککککه تغییکککر احتمککککالی در نککککرخ مهاسکککبه مالیککککات بککککر ارزش اهککککبوده ،
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مککککاک یمککککو در صورتهسککککابهای نککککرخ ایامککککی سککککازما امککککور مالیککککاتی کشککککور در سککککال هعالیککککت مککککی

باشد.

تبصرررره  :3کرایکککه حمکککو منکککدرت در بارنامکککه کککای صکککادر شکککده بکککر اسکککاس نکککرخ پایکککه تکککه کیلکککومتر مبکککدا بکککه
مقصکککد تعیکککیه مکککی گکککردد و در صکککورت صکککدور بارنامکککه بکککا کرایکککه حمکککو بکککی

از نکککرخ تکککه کیلکککومتر بینکککه

مترتبه بر یهده متصدی صدور بارنامه صادر کننده بارنامه جاده ایو می باشد.

مرررراده )4تعهرررردات فیمررررابی

شرررررکت صررررادرکننده بارنامرررره جرررراده ای و شرررررکت دریافررررت کننررررده بارنامرررره

جاده ای:

 ) 1-4متقاضککککی دریاهککککت بارنامککککه مو ککککک

اسککککت اطایککککات صکککککهیح و درسککککتی درخصککککوص مشخصکککککات

راننککککده ،کککککاال و مقصککککد مهمولککککه  ،مشخصککککات مربککککوط بککککه شناسککککه ملککککی و کدپسککککتی معتبککککر گیرنککککده و

هرستنده ،در اختیار نماینده شرکت صادرکننده بارنامه در مبداز صدور بارنامه قرارد د.
 ) 2-4متقاضکککی دریاهکککت بارنامکککه مو ککک

اسکککت در صکککورت تغییکککر مبلکککغ ارزش مهمولکککه ،بصکککورت کتبکککی

بکککه متصککککدی صکککدور بارنامککککه اطککککات د کککد و در غیککککر اینصکککورت در صککککورت بککککروز خسکککارت ،کلیککککه یواقککککب
ناشی از آ

بر یهده متقاضی دریاهت بارنامه می باشد.

 ) 3-4پرداخکککت کرایکککه حمکککو و کلیکککه مبکککالغ پرداختکککی قکککانونی بکککه راننکککدگا بکککر یهکککده متقاضکککی دریاهکککت
بارنامه می باشد و متصدی صدور بارنامه هقط و ی ه صدور بارنامه جاده ای را دارد.

تبصرررره  :4شکککرکت صکککادر کننکککده بارنامکککه ملکککبم بکککه ارائکککه خکککدمات تمکککام وقکککت بکککه شکککرکت دریاهکککت کننکککده
بارنامکککه جکککاده ای شکککرکت سایپالجسکککتیکو مکککی باشکککد و در صکککورت یکککدم اماکککا صکککدور بارنامکککه در کککر
شکککرایطی ،مو ککک

بکککه تکککامیه بارنامکککه از سکککایر شکککرکت کککای ارائکککه د نکککده خکککدمات صکککدور بارنامکککه مکککی

باشد.

تبصررررره : 5در صککککورت یککککدم تککککامیه بارنامککککه توسککککط متصککککدی صککککدور بارنامککککه ،شککککرکت سککککایپا لجسککککتیک
راسکککا نسکککبت بکککه تکککامیه و صکککدور بارنامکککه از کککر مهلکککی خوا کککد نمکککود و کلیکککه بینکککه کککای مربوطکککه بکککه

ان ککککمام  50درصککککد بینککککه باالسککککری از آخککککریه صورتهسککککا

متصککککدی صککککدور بارنامککککه و یککککا ککککر مهککککو

دیگری کسر خوا د گردید.

تبصررررره  : 6شککککرکت صککککادر کننککککده بارنامککککه ملککککبم بککککه اخککککذ تاییدیککککه قبککککو از صککککدور بارنامککککه از دسککککتگاه
نظارت می باشد و صدور بارنامه با ما نگی دستگاه نظارت صورت می پذیرد.

ماده )5نحوه پرداخت:
متصکککککدی صکککککدور بارنامکککککه بصکککککورت ما انکککککه صورتهسکککککا

بارنامکککککه کککککای صکککککادره را بکککککه شکککککرکت سکککککایپا

لجسکککتیک ارسکککال مکککی نمایکککد و پکککس از تاییکککد دسکککتگاه نظکککارت و تصکککویب امکککور بازرگکککانی بکککه امکککور مکککالی
ارسکککال پکککس از کسکککر كسکککورات قکککانوني و جکککرایم احتمکککالی در صکککورت تعلکککق گکککرهتهو کککر

مکککدت یکککک

ماه نسبت به پرداخت اقدام خوا د گردید.
تبصرررره  :7واریکککب وجکککوه صورتهسکککابهای بارنامکککه کککای صکککادره پکککس از اخکککذ تاییکککدات مکککورد نیکککاز از طریکککق

شماره شبای IR -------------------بانک  -----بنام شرکت  ----------------خوا د بود.
تبصرررره  :8از کککر صکککورت حسکککا

متصکککدی صکککدور بارنامکککه  10درصکککد بکککه ینکککوا ت کککمیه حسکککه انجکککام

ککککار قکککرارداد کسکککر و پکککس از احکککراز صکککهت اجکککرای تعهکککدات قکککرارداد و رضکککایت دسکککتگاه نظکککارت از کمیکککت
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و کی یکککت خکککدمات ارائکککه شکککده پکککس از اتمکککام قکککرارداد و ارائکککه م اسکککا حسکککا
بارنامه مسترد خوا د شد.

ماده  )6تضامی

بیمکککه بکککه متصکککدی صکککدور

قرارداد :

صککادر کننککده بارنامککه جککاده ای جهککت ت ککمیه اجککرای تعهککدات منککدرت در قککرارداد و بککه ینککوا

وجککه

التکبام تعهککدات خککود ،چککک صککیادی بککه مبلککغ  4,000,000,000ریککال در اختیککار شککركت سایپالجسککتیک
متقاضککککی دریاهککککت بارنامککککهو قککککرار

د ککککد و چککککک مککککذکور تککککا ای ککککای تمککککامی تعهککککدات متصککککدی صککککدور

بارنامککککه نککککبد شککککرکت سککککایپا لجسککککتیک متقاضککککی دریاهککککت بارنامککککهو بککککاقي خوا ککککد مانککککد و در صککککورت
تشککککخيص تخلکککک

متصککککدی صککککدور بارنامککککه از ککککر يککککن از م ککککاد ايککککه قککککرارداد ،شککککرکت سایپالجسککککتیک

مهککککق خوا ککککد بککککود نسککککبت بککککه ضککککبط ت ککککاميه اقککککدام و مطالبککککات و خسککککارات وارده را از مهککککو كليککککه
ت کککاميه و اسکککناد تجکککارق دريکککاهتي تهکککت کککر ینکککوا از جملکککه پکککي

پرداخکککت ،یلکککي الهسکککا  ،حسکککه

انجککککام كککککار و...و و سککککاير مطالبککککات متصککککدی صککککدور بارنامککککه برداشککککت نمايککککد و متصککککدی صککککدور بارنامککککه

حکککق رگونککککه ایتککککرال و مراجعککککه بککککه مراجککککع ق کککايي را در ايککککه خصککککوص از خککککود سککککلب و سککککاقط مککککی
نماید.

تبصررررره  :9در صککککورت اتمککککام و یککککا هسککککخ قککککرارداد ،درصککککورت یککککدم وجککککود تبعککککات من ککککی اقتصککککادی و
معنکککوی ،و تاییکککد دسکککتگاه نظکککارت  ،ت کککامیه شکککرکت طکککر

قکککرارداد بکککه ایشکککا مسکککترد مکککی گکککردد .قبکککو

از مککککدت منککککدرت در ایککککه تبصککککره ادیککککای اسککککترداد ت ککککامیه از سککککوی شککککرکت طککککر

قککککرارداد مسککککموت

نبکککوده و پکککس از انق کککای ایکککه مکککدت نیکککب اسکککترداد ت کککامیه پکککس از تاییکککد واحکککد بهکککره بکککردار و صکککاحدید
مدیر یامو و رئیس ئیت مدیره متصدی صدور بارنامه صورت خوا د گرهت.

ماده  )7دستگاه نظارت:

دسککککتگاه نظککککارت در ایککککه قککککرارداد مککککدیریت یملیککککات توزیککککع خککککودرو در خصککککوص بارنامککککه ککککای حمککککو
خودروو و مدیریت لجستیک مواد و قطعات در خصوص بارنامه ای حمو قطعات و می باشد.

ماده ) 8فسخ قرارداد:

متقاضکککی دریاهکککت بارنامکککه شکککرکت سایپالجسکککتیکو میتوانکککد در صکککورت تخلککک

شکککرکت متصکککدی صکککدور

بارنامککککه از م ککککاد قککککرارداد و یککککا یککککدم رضککککایت از یملاککککرد وی ،بصککککورت کتبککککی بککککه ایشککککا ابککککاغ نمایککککد و

پکککس از مکککدت یکککک

تکککه قکککرارداد را بصکککورت یاجانبکککه هسکککخ نمایکککد و شکککرکت طکککر

قکککرارداد حکککق رگونکککه

ایتکککرال را از خکککود سکککلب مینمایکککد .اختیکککار هسکککخ قکککرارداد مناهکککاتی بکککا اجکککرای ت کککامیه منکککدرت در م کککاد

قرارداد نخوا د داشت.

تبصرررره  : 10کلیکککه م کککاد ایکککه قکککرارداد جکککبز یقکککود الزم بکککوده و از جانکککب شکککرکت صکککادرکننده بارنامکککه بکککه
کککیچ ینکککوا قابکککو هسکککخ یکککا اوقالکککه نمکککی باشکککد و در صکککورت یکککدم اجکککراز م کککاد تعهکککدات از جانکککب شکککرکت

صککککادرکننده بارنامککککه ،کلیککککه ت ککککامیه قیککککد شککککده در مککککاده  6از جانککککب متقاضککککی دریاهککککت بارنامه شککککرکت

سایپالجستیکو قابو اجرا می باشد.
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ماده )9حل اختالف و داوری:

بکر اسکاس تواهکق صکریح طکرهیه ،در صکورت حکدو

اخکتا

در شکیوه اجکرا و امتنکات

ریکک از طکرهیه از اجکرای شکروط و تعهکدات طکرهیه ،در ابتکدا بکا

تشکكیو جلسکه ای سکعي در رهکع اخکتا

ح کور

اخکتا

در خصکوص ت سکیر ایکه قکرارداد و یکا

خوا کد شکد .در صکورت یکدم حصکول سکازش و یکا یکدم

توسکط داور مرضکي الطکرهیه و مراجکع ق کایی كکه

کر یکک از طکرهیه در جلسکه مقکرر ،اخکتا

بوسیله شركت سایپالجستیک تعییه مي گردد رهع خوا د شد.

ماده )10نسخ قرارداد:

ایه قرارداد در  10ماده و  10تبصکککره و سکککه نسکککخه تهیه شکککده و
ام ای طرهیه دارای اثر قانوني ميباشد.

ر یک دارای حكم واحد بوده و پس از

مهر و امضاء

مهر و امضاء

شرکت متقاضی دریافت بارنامه

شرکت متصدی صدور بارنامه
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اسناد مناقصه خرید بارنامه جاده ای از مبدا شهر ساوه به مقصد سایر شهرستانها

فرم پیشنهاد قیمت (پاکت ج)
نام شرکت :
کد ملی /اقتصادی :
آدرس :
تل ه :
کدپستی :

کمیسیون صدور بارنامه:
درصد از

کمیسیو صدور بارنامه
درصد از کرایه ته کیلومترو


ته کیلومتر

درصکککد کمیسکککیو صکککدور بارنامکککه معتبکککر شکککامو مکککوارد حکککق پایانکککه ،بیمکککه تامیلکککی راننکککدگا  ،ککککد
ر گیکککری ،خریکککد بکککرق بارنامکککه خکککام ،حکککق ی کککویت انجمکککه صکککن ی و مچنکککیه کلیکککه کسکککورات
قانونی در مبادی مربوطه

بیمه بار:
در بار
ارزش

مهاسبه بیمه بار

مهموله


به ینوا نمونه  0.1در بار ارزش مهموله

مهر و ام از
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