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 مناقصه شرایط شركت در

 عملیات تخلیه و بارگیري و جابجایی انواع كاال، كانتینر، شیت آهن ورق و كویل ":  مناقصه موضوع -1

 شركت سایپا لجستیک:  گزار( )مناقصه كارفرما -2

 شمسی تمام یكسال:  مناقصه موضوع اجراي مدت  -3

  مناقصه در شركت سپرده -4

شركت در     - 4-1 صه معادل  سپرده  شد كه  3.000.000.000مناق سپرده را طی یک فقره       ریال می با ستی مبلغ  ضی می بای متقا

و شماره شباي   30281167082611اره حساب جاري به شمبانكی و یا فیش بانكی  ضمانت نامه بانكی با اعتبار سه ماهه و یا چک

950600302801106708261001 IR   سنه مهر ایران بانک سهامی        قرض الح سایپا )  شركت حمل و نقل چند وجهی  در وجه 

شركت به آدرس : تهران   واحد امور به 05/11/1401تاریخ خاص ( تهیه و حداكثر تا  صنعتی      –چهاردانگه   –مالی  شهرک  بعد از 

همراه با سایر پاكات به واحد   در پاكت الفرسید یا تصویر آن   سایپا لجستیک ( تحویل و    شركت حمل و نقل چند وجهی سایپا )   -

 ارائه نمایند  . حراست

 . باشد نمی پذیر امكان برنده شدن مشخص و مناقصه مراحل پایان تا كنندگان شركت تمامی سپرده عودت  4-2

 بر و عالوه باشد  تمدید قابل دیگر ماه سه  حداقل براي و بوده ها پیشنهاد  ارائه تاریخ از پس ماه 3 فوق ضمانتنامه  اعتبار مدت 4-3

 .شود تنظیم مصوب هاي فرم طبق باید بانكی هاي ضمانتنامه آن

شود،        4-4 صلی و برندگان ذخیره نیز پس از انعقاد قرارداد انجام می  سپرده برنده ا سترداد  سپرده       ا ضبط  شمول  شرطی كه م به 

 نشده باشند.

پس از تعیین برنده اصلی و   ) دوم و سوم(  برندگان ذخیرهسپرده كلیه شركت كنندگان در مناقصه به استثناي برنده اصلی و        4-5

   .برندگان ذخیره صورت می گیرد

صه  برنده كه صورتی  در 4-6 صه،  نتیجه ابالغ تاریخ از روز 10 ظرف مناق ضاي  از مناق   در شركت  سپرده  نماید، خودداري قرارداد ام

صه  صه  نفع به وي مناق صه   و گردد می ضبط  گزار مناق سوم وارد مذاكره    دوم به ترتیب جهت انعقاد قرارداد با برندگان گزارمناق و 

 .شود می ضبط نیز ایشان سپردهصورت عدم قبول هر یک از آنها  در خواهد شد و

سيد  4-7 صه می  در شركت  سپرده  ر ست  مناق ضمانت نامه بانکی  همراه  به بای صاویر فيش بانکی و یا  به همراه كپی كارت   ت

 ( تحویل داده شود. الفپاكت در بسته ) شناسایی معتبر در 

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب باشند مناقصه در شركت سپرده فاقد كه پیشنهادهایی به 4-8

 و تسليم پيشنهادات مناقصه اسناد دریافت محل و زمان  -5

شنهاد  ست  دهندگان پی صه را     می بای سناد مناق   WWW.SAIPALOGISTICS.IRسایت  با مراجعه به   02/11/1401 از تاریخا

شنهادهاي دریافت نمایند و  شنبه روز  16 ساعت  تا حداكثر اعالمی شرایط  رعایت با را خود پی ه واحد ب 05/11/1401مورخ  چهار 

 تحویل نمایند. سایپا لجستیک حراست شركت

 پيشنهادات ارسال و تکميل نحوه  -6

 ج ب و الف، هاي پاكت اینكه توضیح . گردد تحویل و تهیه بعدي بندهاي ترتیب و به ج ، ب ، الف هاي پاكت در باید پیشنهاد 6-1

عمليات مناقصه :  براي پیشنهاد: شود نوشته پاكت روي و گردد مهر و الک و شده گذاشته دیگري بسته سر پاكت در جمعاً باید

http://www.saipalogistics.ir/
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. ضمناً روي هر  M1401-06-Mشماره مناقصه  -كاال، كانتينر، شيت آهن ورق و كویلتخليه و بارگيري و جابجایی انواع 

 ذكر گردد .  شماره تماسو  شماره پاكت،  شماره مناقصه،  نام مناقصه،  نام شركت   سه پاكت

 .شود امضا و اثر انگشت / مهر دهنده پیشنهاد توسط باید مذكور هاي پاكت قالب در تحویلی اوراق و اسناد كلیه 6-2

 مسئولیتی نخواهد مناقصه گزار نشود دریافت مقرر موقع در صورتیكه در شود ارسال سفارشی پست با كه پیشنهادهایی مورد در 6-3

 .داشت

 :شود داده الف ( قرار ) پاكت در باید كه مداركی و اسناد -6-4

 .شود می تهیه شده گفته 7-4و  1-4در بند هاي  پیش ترتیب به كه مناقصه در شركت سپرده 6-4-1

 :شود داده قرار ( ب پاكت ) در باید كه مداركی و اسناد -6-5

 .( ) پیش نویس قراردادمناقصه  اختصاصی و عمومی شرایط 6-5-1

 . منعقده قراردادهاي تصویر انضمام به مناقصه موضوع با مرتبط كاري سوابق 6-5-2

شخاص حقوقی:   6-5-3 صویر ا صد  ت سنامه   قام سا سیس  آگهی شركت،  ا سمی  روزنامه آگهی و تغییرات آخرین و تا و كپی كارت   ر

  . مجاز كنندگانامضاملی و شناسنامه 

 اشخاص حقیقی: كپی كارت ملی و شناسنامه ، كپی سند / اجاره نامه دفتر كار یا محل سكونت به نام خود شخص. -6-5-4

ضاي  دارندگان كه صورتی  در -6-5-5 سنامه    در مجاز ام سا شته  غیر به وكالت دادن حق ا شند  دا شنهاد  و با از   وكالت به دهنده پی

سئولین  طرف شنهاد  شركت  م شت  باید بدهد پی صد  رونو سمی  نامه وكالت قام شنهاد  با همراه را خود ر صه  به پی سلیم  گزار مناق   ت

 .نماید

صه  طرف از بعداً كه مداركی و ضمائم  نوع هر -6-5-6 سال  گزار مناق شد  شده  ار صات    از اي پاره در تغییرات قبیل از ) با شخ  و م

 . غیره(

 . ( ایزو ) كیفیت تضمین هاي ها و گواهینامه شركت از دریافتی هاي نامه رضایت تصویر -6-5-7

 . مرتبط هايوزارتخانه یا خانه وزارت از پيمانکاران ایمنی صالحيتگواهی  -6-5-8

 اخیر.ماهه  6آخرین صورت مالی حسابرسی شده و گردش حساب   -6-5-9

صاص  و در الزامی فوق مدارك ارائه -6-5-10 صه  به امتیاز اخت شد  می تاثیر گذار گر مناق صه گر میتواند مداركی كه در    .با مناق

صه گر دارد را در قالب پاكت ب       شده اما ارائه آنها داللت بر توانمندي مناق سته ن سناد از وي خوا ارائه نماید مانند گواهینامه   "این ا

 ، پرینت حساب و گواهی حسن انجام كار و تجهیزات مورد نیاز در انجام پروژه. HSEسیستم مدیریت كیفیت و 

 اق و مستندات ارائه شده عودت نخواهد شد.* اور
 است.در قبول یا رد یک یا كلیه پیشنهاد ها مختار و سوابق داده شده  "ب"* مناقصه گزار پس از بررسی پاكت 

 *در صورت ارائه اسناد خالف واقع / جعلی ، سپرده شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد.
 :شود داده قرار "ج" پاكت در باید كه مداركی و اسناد  -6-6

 .قیمت پیشنهاد برگه 6-6-1

 .باشداز تاریخ اتمام مناقصه می  شمسی ماه 3 حداقل شده ارائه پیشنهاد اعتبار: 1تبصره
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 مناقصه برنده انتخاب  -7

كه   پیشنهادهایی  و شده  بازگشایی  )الف( هاي پاكت دهندگان، پیشنهاد  كلیه فهرست  ثبت از پسمناقصه گزار   معامالت كمیسیون 

در صورت    تحویلی اسناد  و شده  بازگشایی  هاي )ب( پاكت آن از پس. شود  می اعالم و مشخص  شود  واقع قبول مورد آنها تضمین 

  معامالت كمیسیون .میشود صورتجلسه مراتب و ثبت پیشنهادي مبالغ و افتتاح )ج( هاي پاكت) كسب امتیاز ارزیابی (  تایید اعضاء 

ستگاه  صه  د شنهادي  مبالغ به عنایت با گزار مناق سوم  دوم و اول برنده پی صه  و  ست  ذكر به الزم. می نماید انتخاب را مناق  روند ا

 .گیرد صورت بیشتر یا و جلسه دو یا یک در است ممكن مذكور

 را اعتدال از خارج هاي قیمت كه باشد  می مختار كمیسیون  ً ضمنا . است  در قبول یا رد یک یا كلیه پیشنهاد ها مختار  كمیسیون 

 ها را سپرده كلیه و نموده لغو را مناقصه مناقصه، از مرحله هر در است مجاز گزار مناقصه ضمنا. نماید اعالم مردود خود با تشخیص

 .نماید مسترد

صه  برنده ست  ملزم مناق صه  بازرگانی مدیریت دفتر در شدن  برنده از اطالع از پس روز 10 ظرف ا ضر  گزار مناق قرارداد   و شده  حا

 .نماید تنفیذ را اداره آن توسط شده تنظیم

 .نخواهد داشت برنده به مناقصه موضوع واگذاري براي الزامی گزار مناقصه *

 عمومی شرایط  -8

 .شود می برگزار سایپا لجستیک شركت معامالت نامه آیین اساس بر مناقصه 8-1

صه  در كنندگان شركت  8-2 سبه  از قبل توانند می مناق شنهادي  مبلغ محا شنائی  براي ، خود پی شتر  آ   از كار محیط و شرایط  به بی

  مبلغ محاسبببه در بنحوي اسببت كه ممكن عواملی كلیه و محلی خصببوصببیات و شببرایط به نسبببت و نموده محل عملیات دیدن

شنهادي  شد  موثر آنان پی صل  كامل آگاهی با سناد  نمودن تكمیل از قبل و نمایند حا صه،  و مدارک ا سناد  مناق  و مطالعه دقیقا را ا

سی  سناد  مطالعه حین یا و محل از هنگام بازدید اي كننده شركت  چنانچه. گردند مطلع آن جزء به جزء مفهوم از و برر   مدارک و ا

  اشببكالی به مناقصببه مدارک و اسببناد عبارات در مفهوم یا و نموده مالحظه را اشببتباهی و اختالف یا و ناقص مبهم، نكات مناقصببه

 سوال نمایند. 249یا  111از واحد بازرگانی داخلی  را موضوع تواند می. باشد داشته توضیح و شرح به نیاز كه كند برخورد

ضیح، تجدید  نوع هر ضافه  نظر، تو صه  مدارک از مطلبی حذف یا ا صورت  مناق سمی  ب ضمائم   ر سناد اعالم و به  صه  مدارک و ا   مناق

  مطالب بودن نارسا  به استناد  و مناقصه  مدارک و اسناد  مطالب وضوح  عدم به نسبت  عذري گونه هیچ بنابراین .گردید خواهد اضافه 

 .بود نخواهد مسموع دهنده پیشنهاد طرف از مناقصه مدارک و در اسناد مندرج

 الزم جهت مهلت انقضاي از قبل را مناقصه مدارک و اسناد از قسمت در هر نظر تجدید یا و اصالح یا و تغییر حق گزار مناقصه 8-3

 خواهد اضافه  مناقصه  مدارک و اعالم و به ضمائم اسناد   رسمی  مراتب صورت  این در داند می محفوظ خود براي پیشنهادات  تسلیم 

 .گردید

نرخ یا               الزم تحقیقات و بررسببی انجام و مناقصببه مدارک و اسببناد دقیق مطالعه از پس باید مناقصببه در كنندگان شببركت  8-4

شنهادي  هاي نرخ سبه  دقت با را خود پی شنهاد  برگ در و محا   عدد و به حروف خوردگی قلم بدون و خوانا و كامل طور به قیمت پی

شته  سناد  كلیه سپس  و نو صه  مدارک و ا صرف  بدون را مناق       /مهر انتها تا از ابتدا آن، رد شرط  دادن قرار یا و حذف یا و تغییر و ت

 .نماید امضاو  اثر انگشت

به پیشبنهادات مبهم، مخدوش، مشبروط و بدون سبپرده به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شبد. در صبورت بروز هر یک از        8-5

موارد ذكر شده، پیشنهاد دهنده می باید اطالعات صحیح را مجددًا در پایین برگ درخواست شركت در مناقصه بازنویسی و امضاء           

 .است مختار پیشنهادات كلیه یا یک لقبو یا رد در گزار مناقصه ضمنانماید 
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          و  هاي باالسبببري   هزینه .  عمومی هاي  هزینه  خدمات،   انجام  جانبی  و اصبببلی هاي  هزینه  كلیه  شبببامل  پیشبببنهادي  قیمت  8-6

 .بود خواهد...  و قانونی كسورات و سود ، انسانی نیروي هاي هزینه

صرفی  دخل یا و تغییر گونه هیچ 8-7 شنهاد  ناحیه از نباید ت سناد  در دهنده پی صه  مدارک و ا  صورت به  این غیر در دشو  داده مناق

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب وي پیشنهاد

شنهاد  8-8 شانی  باید دهندگان پی سناد  در را خود تلفن شماره  و دقیق و كامل ن شانی  به كه اي مكاتبه هر نمایند قید ا   مذكور ن

 .شد خواهد تلقی رسمی ابالغ شود ارسال

  آشنائی كامل خود كاركنان مورد در كشور جاري اجتماعی تامین و كار قانون مقررات و قوانین كلیه به باید دهندگان پیشنهاد 8-9

 .نمایند رعایت مناقصه موضوع اجراي حین را آنها و باشد داشته

 .بود خواهد )پیمانكار( قرارداد طرف عهده به متعلقه كسورات كلیه پرداخت 8-10

  اسبباسببی قانون 141 اصببل در مقرر ممنوعیت مشببمول بایسببتی حقوقی و یا حقیقی اشببخاص از اعم دهندگان شببنهادپی  8-11

سالمی  صوب  دولتی معامالت در مداخله منع قانون و ایران جمهوري ا شند  1337 ماه دي 22 م  شود  ثابت آن خالف چنانچه و نبا

 .شود خواهد رفتار مزبور مقررات و قوانین برابر

  در دهد كاهش یا افزایش را قرارداد موضببوع كار درصببد 25 میزان تا قرارداد شببرایط طبق بر بود خواهد مجاز گزار مناقصببه 8-12

 .بود خواهد قرارداد هاي نرخ اساس بر اضافی خدمات انجام به ملزم پیمانكار نتیجه

 .نماید نمی پرداخت اند شده متحمل خود پیشنهادات تسلیم و تهیه بابت دهندگان پیشنهاد كه را هائی هزینه گزار مناقصه 8-13

 .باشد می مناقصه برنده عهده به مناقصه آگهی درج هزینه 8-14

 . شد خواهد تلقی دهنده پیشنهاد طرف از مناقصه اسناد و شرایط تمام قبول منزله به پیشنهاد تسلیم 8-15

             

 

                                                                                                                 


