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دارد

اسناد مناقصه عمومی پیمانکار خدمات بیل مکانیکی (با راننده) در شیفت روز و شب

قیمت پیشنهادی اینجانب ـــــــــــــــــــــــــــــــ جهت انجام مناقصه به شرح ذیل می باشد:

قیمت (ریال) میزان کار شیفت کاری موضوع ردیف
به ازای هر ساعت کارکرد روز کاری خدمات بیل مکانیکی (با راننده) ۱

به ازای هر ساعت کارکرد شب کاری خدمات بیل مکانیکی (با راننده) ۲

بیل مکانیکی با ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوگرم قدرت دکل، توان گردش ۳۶۰درجه، دارای تیغه با طول دکل ۱۰ متر ارتفاع بیل ۴متر و با  -۱
چرخ الستیکی بوده و در طول مدت قرارداد دارای بیمه شخص ثالث باشد.

محل کار : کارخانه شرکت محصوالت کاغذی لطیف واقع در شهر صنعتی هشتگرد می باشد. -۲
مشخصات کار: تخلیه گونی کاغذ و پوشال از ماشین های حامل اوراق اداری (شیفت روز) و بارگیری کانوایر و جابجایی آخال و سایر  -۳
امور ارجاعی مرتبط که توسط کارفرما به پیمانکار اعالم شود و پیمانکار بوسیله بیل مکانیکی قادر به انجام آن امور باشد (شیفت روز 
و شب) به مدت ۸ ساعت در شیفت روز از ساعت ۷ لغایت ۱۶ (۱ ساعت بابت ناهار و فریضه نماز کسر می گردد) و ۸ ساعت در 

شیفت شب از ساعت ۲۳ لغایت ۷ صبح به جز ایام جمعه.
جهت آشنایی با نوع و محیط کار بازدید از محل اجرای موضوع کار الزامی می باشد. -۴

بیل مکانیکی برنده مناقصه میبایست به روئیت واحد بهره برداری کارفرما رسیده تا در صورت تأیید آن از لحاظ فنی و کامل بودن  -۵
مشخصات مورد اشاره در بند۱ قرارداد منعقد گردد. ضمناً راننده معرفی شده از جانب پیمانکار باید گواهینامه مربوطه، بیمه و ... را 

دارا باشد.
مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال است. ( به صورت چک تضمین شده بانکی ) -۶

شرکت محصوالت کاغذی لطیف در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. -۷
به پیشنهادات فاقد سپرده هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد. -۸

زمان بازگشایی پاکتها و اعالم نتیجه ظرف مدت یک هفته از آخرین زمان پیش بینی شده برای دریافت اسناد مناقصه و پیشنهاد  -۹
قیمت خواهد بود.

۱۰-این برگ پس از تکمیل در پاکت دربسته تحویل گردد.
۱۱-سپرده برنده اول و دوم در مرحله عقد قرارداد با برنده ، به ترتیب اولویت توسط شرکت لطیف برگشت داده نخواهد شد و در صورت 

امتناع هریک از نفرات به ترتیب فوق شرکت سپرده آنها را برای انجام معامله ضبط خواهد کرد.
۱۲-برنده مناقصه جهت وجه التزام قرارداد میبایست یک فقره چک صیادی بنفش در وجه شرکت محصوالت کاغذی لطیف به میزان 

۱۵ درصد کل قرارداد نزد این شرکت تودیع نماید.
بیمه و مالیات بر عهده برنده مناقصه می باشد. -۱۳
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