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  تعالي بسمه     

  
  

  

 M1401-01-M:  شماره مناقصه

  

  محدود مناقصه

  واگن و تخليه خودروهاي تجاري ازبارگيري 
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  شرايط شركت در مناقصه
  واگن  ازخودروهاي تجاري تخليه بارگيري و عبارت است از  ":  مناقصه موضوع -1
  شركت سايپا لجستيك:  گزار) (مناقصه كارفرما -2
  شمسي تمام يكسال:  مناقصه موضوع اجراي مدت  -3
   مناقصه در شركت سپرده -4
مي باشـد كه متقاضـي مي بايسـتي مبلغ سـپرده را طي يك فقره      ريال200,000,000معادل سـپرده شـركت در مناقصـه     - 1-4

و شماره شباي  30281167082611حساب جاري شماره  بانكي و يا فيش بانكي به ضمانت نامه بانكي با اعتبار سه ماهه و يا چك
950600302801106708261001 IR   سنه مهر ايران در وجه سهامي      بانك قرض الح سايپا (  شركت حمل و نقل چند وجهي 

شركت به آدرس : تهران   به واحد امور 16/07/1401تا تاريخ خاص ) تهيه و حداكثر  صنعتي     –چهاردانگه   –مالي  شهرك  بعد از 
سايپا (   - ساير پاكات به واحد        شركت حمل و نقل چند وجهي  صوير آن را همراه با   حراست سايپا لجستيك ) تحويل و رسيد يا ت

  ارائه نمايند  .
  . باشد نمي پذير امكان برنده شدن مشخص و مناقصه مراحل پايان تا كنندگان شركت تمامي سپرده عودت  4-2
و  باشــد تمديد قابل ديگر ماه ســه حداقل براي و بوده ها پيشــنهاد ارائه تاريخ از پس ماه 3 بايد فوق ضــمانتنامه اعتبار مدت 4-3

  .شود تنظيم مصوب هاي فرم طبق بايد بانكي هاي ضمانتنامه آن بر عالوه
شود،        4-4 صلي و برندگان ذخيره نيز پس از انعقاد قرارداد انجام مي  سپرده برنده ا سترداد  سپرده       ا ضبط  شمول  شرطي كه م به 

  نشده باشند.
صلي و برندگان ذخيره          4-5 ستثناي برنده ا صه به ا شركت كنندگان در مناق سوم)  سپرده كليه  صله پس از تعيين   ( دوم و  بالفا

   .برنده اصلي و برندگان ذخيره صورت مي گيرد
صه  برنده كه صورتي  در 4-6 صه،  نتيجه ابالغ تاريخ از روز 10 ظرف مناق  در شركت  سپرده  نمايد، خودداري قرارداد امضاي  از مناق

و ســوم وارد مذاكره  دوم جهت انعقاد قرارداد با برندگانمناقصــه گر به ترتيب  و گردد مي ضــبط گزار مناقصــه نفع به وي مناقصــه
  .شود مي ضبط نيز ايشان سپردهصورت عدم قبول هر يك از آنها  در خواهد شد و

سيد  4-7 صه مي  در شركت  سپرده  ر ست  مناق ضمانت نامه بانكي  همراه  به باي صاوير فيش بانكي و يا  به همراه كپي كارت  ت
  ) تحويل داده شود. الفپاكت در بسته ( شناسايي معتبر در 

 .شد نخواهد داده اثر ترتيب باشند مناقصه در شركت سپرده فاقد كه پيشنهادهايي به 4-8
  و تسليم پيشنهادات مناقصه اسناد دريافت محل و زمان  -5

 WWW.SAIPALOGISTICS.IRســايت با مراجعه به  90/70/1401اســناد مناقصــه را از تاريخ  مي بايســت دهندگان پيشــنهاد
حراست ه واحد ب 16/07/1401شنبه مورخ روز  16 اعتس تا حداكثر اعالمي شرايط  رعايت با را خود پيشنهادهاي دريافت نمايند و 

 تحويل نمايند. سايپا لجستيك شركت
  پيشنهادات ارسال و تكميل نحوه  -6
 ج ب و الف، هاي پاكت اينكه توضيح . گردد تحويل و تهيه بعدي بندهاي ترتيب و به ج ، ب ، الف هاي پاكت در بايد پيشنهاد 6-1

بارگيري و مناقصه :  براي پيشنهاد: شود نوشته پاكت روي و گردد مهر و الك و شده گذاشته ديگري بسته سر پاكت در جمعاً بايد



 

٣ 

 مهر/ امضا /اثر انگشت

 

شماره ،  نام مناقصه،  نام شركت. ضمناً روي هر سه پاكت M-01-1401Mشماره مناقصه  -واگن تخليه خودروهاي تجاري از 
 ذكر گردد .  شماره تماسو  شماره پاكت،  مناقصه

  .شود انگشت اثر / امضا / مهر دهنده پيشنهاد توسط بايد مذكور هاي پاكت قالب در تحويلي اوراق و اسناد كليه 6-2
 مسئوليتي نخواهد مناقصه گزار نشود دريافت مقرر موقع در صورتيكه در شود ارسال سفارشي پست با كه پيشنهادهايي مورد در 6-3

  .داشت
  :شود داده (الف ) قرار پاكت در بايد كه مداركي و اسناد -6-4
  .شود مي تهيه شده گفته پيش ترتيب به كه مناقصه در شركت سپرده 6-4-1
  :شود داده قرار ب) ( پاكت در بايد كه مداركي و اسناد -6-5
  مناقصه  اختصاصي و عمومي شرايط 6-5-1
  . منعقده قراردادهاي تصوير انضمام به مناقصه موضوع با مرتبط كاري سوابق 6-5-2
شخاص حقوقي:   6-5-3 صوير ا صد  ت سنامه   قام سا سيس  آگهي شركت،  ا سمي  روزنامه آگهي و تغييرات آخرين و تا و كپي كارت  ر

   مجاز كنندگانامضاملي و شناسنامه 
  اشخاص حقيقي: كپي كارت ملي و شناسنامه ، كپي سند / اجاره نامه دفتر كار يا محل سكونت به نام خود شخص. -6-5-4
ضاي  دارندگان كه صورتي  در -6-5-5 سنامه    در مجاز ام سا شته  غير به وكالت دادن حق ا شند  دا شنهاد  و با از  وكالت به دهنده پي

سئولين  طرف شنهاد  شركت  م شت  بايد بدهد پي صد  رونو سمي  نامه وكالت قام شنهاد  با همراه را خود ر صه  به پي سليم  گزار مناق  ت
  .نمايد

صه  طرف از "بعدا كه مداركي و ضمائم  نوع هر -6-5-6 سال  گزار مناق شد  شده  ار صات    از اي پاره در تغييرات قبيل از ( با شخ  م
  . وغيره)

  ايزو) ( كيفيت تضمين هاي ها و گواهينامه شركت از دريافتي هاي نامه رضايت تصوير -6-5-7
  مرتبط. هايوزارتخانه يا خانه وزارت از پيمانكاران ايمني صالحيتگواهي  -6-5-8
  .باشد مي گر مناقصه به امتياز اختصاص سبب برخي و الزامي فوق مدارك برخي ارائه  -6-5-9
 در را دارد گر مناقصه  توانمندي بر داللت آنها ارائه اما نشده  خواسته  وي از اسناد  اين در كه مداركي ميتواند مناقصه گر  -6-5-10

 گواهيو  شــركت مالي گردش يا و حســاب پرينت ، HSE و كيفيت مديريت ســيســتم گواهينامه مانند نمايد ارائه "ب قالب پاكت
  .حسن انجام كار

  .شد نخواهد عودت شده ارائه مستندات و اوراق *
  .استدر قبول يا رد يك يا كليه پيشنهاد ها مختار  شده داده سوابق و "ب" پاكت بررسي از پس گزار مناقصه *
  :شود داده قرار "ج" پاكت در بايد كه مداركي و اسناد  -6-6
  .قيمت پيشنهاد برگه 6-6-1

  .باشداز تاريخ اتمام مناقصه مي  شمسي ماه 3 حداقل شده ارائه پيشنهاد اعتبار: 1تبصره

  مناقصه برنده انتخاب  -7
كه  پيشنهادهايي  و شده  بازگشايي  (الف) هاي پاكت دهندگان، پيشنهاد  كليه فهرست  ثبت از پسمناقصه گزار   معامالت كميسيون 

صورت   تحويلي اسناد  و شده  بازگشايي  هاي (ب) پاكت آن از پس. شود  مي اعالم و مشخص  شود  واقع قبول مورد آنها تضمين  در 
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 با گزار مناقصه  دستگاه  معامالت كميسيون  .ميشود  صورتجلسه   مراتب و ثبت پيشنهادي  مبالغ و افتتاح (ج) هاي پاكت تاييد اعضاء 
سوم  دوم و اول برنده پيشنهادي  مبالغ به عنايت  يك در است  ممكن مذكور روند است  ذكر به الزم. مي نمايد انتخاب را مناقصه  و 

  .گيرد صورت بيشتر يا و جلسه دو يا
با  را اعتدال از خارج هاي قيمت كه باشد  مي مختار كميسيون  ضمنا . است  قبول يا رد يك يا كليه پيشنهاد ها مختار در  كميسيون 
 ها را سپرده  كليه و نموده لغو را مناقصه  مناقصه،  از مرحله هر در است  مجاز گزار مناقصه  ضمنا . نمايد اعالم مردود خود تشخيص 
  .نمايد مسترد
 قرارداد تنظيم و شده  حاضر  گزار مناقصه  بازرگاني اداره دفتر در شدن  برنده از اطالع از پس روز 10 ظرف است  ملزم مناقصه  برنده
  .نمايد تنفيذ را اداره آن توسط شده

 يك از به بيش را مناقصه موضوع است مختار گزار مناقصه ضمناً ندارد برنده به مناقصه موضوع واگذاري براي الزامي گزار مناقصه *
  .نمايد واگذار شرايط واجد شخص

  عمومي شرايط  -8
  .شود مي برگزار سايپا لجستيك شركت معامالت نامه آيين اساس بر مناقصه 8-1
صه  در كنندگان شركت  8-2 سبه  از قبل توانند مي مناق شنائي  براي ، خود پيشنهادي  مبلغ محا شتر  آ  از كار محيط و شرايط  به بي

ــبت و نموده محل عمليات ديدن ــرايط به نس ــيات  و ش ــوص ــت كه ممكن عواملي كليه و محلي خص ــبه در بنحوي اس  مبلغ محاس
شنهادي  شد  موثر آنان پي صل  كامل آگاهي با سناد  نمودن تكميل از قبل و نمايند حا صه،  و مدارك ا سناد  مناق  و مطالعه دقيقا را ا

سي  سناد  مطالعه حين يا و محل از بازديدهنگام  اي كننده شركت  چنانچه. گردند مطلع آن جزء به جزء مفهوم از و برر  مدارك و ا
 اشــكالي به مناقصــه مدارك و اســناد عبارات در مفهوم يا و نموده مالحظه را اشــتباهي و اختالف يا و ناقص مبهم، نكات مناقصــه
  سوال نمايند. 219يا  111از واحد بازرگاني داخلي  را موضوع تواند مي, باشد داشته توضيح و شرح به نياز كه كند برخورد

ضيح، تجديد  نوع هر ضافه  نظر، تو صه  مدارك از مطلبي حذف يا ا صورت  مناق سمي  ب ضمائم   ر سناد اعالم و به  صه  مدارك و ا  مناق
  .گرديد خواهد اضافه

سبت  عذري گونه هيچ بنابراين ضوح  عدم به ن سناد  مطالب و صه  مدارك و ا ستناد  و مناق سا  به ا سناد  مندرج مطالب بودن نار  و در ا
  .بود نخواهد مسموع دهنده پيشنهاد طرف از مناقصه مدارك

 الزم جهت مهلت انقضاي از قبل را مناقصه مدارك و اسناد از قسمت در هر نظر تجديد يا و اصالح يا و تغيير حق گزار مناقصه 8-3
 خواهد اضافه  مناقصه  مدارك و اعالم و به ضمائم اسناد   رسمي  مراتب صورت  اين در داند مي محفوظ خود براي پيشنهادات  تسليم 
  .گرديد

ــركت  8-4 ــه در كنندگان ش ــناد دقيق مطالعه از پس بايد مناقص ــه مدارك و اس ــي انجام و مناقص نرخ يا          الزم تحقيقات و بررس
شنهادي  هاي نرخ سبه  دقت با را خود پي شنهاد  برگ در و محا  عدد و به حروف خوردگي قلم بدون و خوانا و كامل طور به قيمت پي

سناد  كليه سپس  و نوشته   / امضاء  انتها تا از ابتدا آن، رد شرط  دادن قرار يا و حذف يا و تغيير و تصرف  بدون را مناقصه  مدارك و ا
  .نمايد مهر

  * برنده مناقصه قبل از انعقاد قرارداد مي بايست آناليز نرخ ارائه شده را به مديريت بازرگاني ارائه نمايند.
به پيشــنهادات مبهم، مخدوش، مشــروط و بدون ســپرده به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شــد. در صــورت بروز هر يك از  8-5

موارد ذكر شده، پيشنهاد دهنده مي بايد اطالعات صحيح را مجدداً در پايين برگ درخواست شركت در مناقصه بازنويسي و امضاء          
  .است مختار پيشنهادات كليه يا يك قبول يا رد در گزار مناقصه ضمنانمايد 
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 و هزينه هاي باالســري هزينه,  عمومي هاي هزينه خدمات، انجام جانبي و اصــلي هاي هزينه كليه شــامل پيشــنهادي قيمت 8-6
  .بود خواهد...  و قانوني كسورات و سود ، انساني نيروي هاي

صرفي  دخل يا و تغيير گونه هيچ 8-7 شنهاد  ناحيه از نبايد ت سناد  در دهنده پي صه  مدارك و ا  صورت به  اين غير در دشو  داده مناق
  .شد نخواهد داده اثر ترتيب وي پيشنهاد

شنهاد  8-8 شاني  بايد دهندگان پي سناد  در را خود تلفن شماره  و دقيق و كامل ن شاني  به كه اي مكاتبه هر نمايند قيد ا  مذكور ن
  .شد خواهد تلقي رسمي ابالغ شود ارسال

 آشنائي كامل خود كاركنان مورد در كشور جاري اجتماعي تامين و كار قانون مقررات و قوانين كليه به بايد دهندگان پيشنهاد 8-9
  .نمايند رعايت مناقصه موضوع اجراي حين را آنها و باشد داشته

  .بود خواهد (پيمانكار) قرارداد طرف عهده به متعلقه كسورات كليه پرداخت 8-10
 اســاســي قانون 141 اصــل در مقرر ممنوعيت مشــمول بايســتي حقوقي و يا حقيقي اشــخاص از اعم دهندگان شــنهادپي  8-11

سالمي  صوب  دولتي معامالت در مداخله منع قانون و ايران جمهوري ا شند  1337 ماه دي 22 م  شود  ثابت آن خالف چنانچه و نبا
  .شود خواهد رفتار مزبور مقررات و قوانين برابر

 در دهد كاهش يا افزايش را قرارداد موضــوع كار درصــد 25 ميزان تا قرارداد شــرايط طبق بر بود خواهد مجاز گزار مناقصــه 8-12
  .بود خواهد قرارداد هاي نرخ اساس بر اضافي خدمات انجام به ملزم پيمانكار نتيجه

  .نمايد نمي پرداخت اند شده متحمل خود پيشنهادات تسليم و تهيه بابت دهندگان پيشنهاد كه را هائي هزينه گزار مناقصه 8-13
  .باشد مي مناقصه برنده عهده به مناقصه آگهي درج هزينه 8-14
  . شد خواهد تلقي دهنده پيشنهاد طرف از مناقصه اسناد و شرايط تمام قبول منزله به پيشنهاد تسليم 8-15
  

  در يك و يا كليه*پيشنهاد دهنده مي تواند جهت شركت در مناقصه 
  نرخ نمايد. پيشنهاد ،اعالمي در مناقصه يمسيرها

              
  

              


