آگهی شرکت در مناقصه
مو ضوع مناق صه :حمل مواد معدنی به مقدار تقریبی 50،000تن در شهرستان تربت حیدریه (در م سیر معدن به کارخانه )و به م سافت
تقریبی  15کیلومتر
زمان ارائه پیشنهادات :از تاریخ 1399/06/24لغایت 1399/07/03ساعت  8صبح الی  16به غیر از ایام تعطیل
محل ارسال پیشنهادات:مشهد ،بلوار سجاد،میالد  2پالک 20گروه صنعتی معدنی زر مهر مارلیک-طبقه 4واحد قراردادها
به منظور دریافت اسننناد مناقصننه به سننایت  www.zarmehr.comو یا شننماره های  37663371داخلی 411و 09155067693
تماس حاصل نماید.

گروه صنعتی معدنی زر مهر مارلیک

دعوتنامه شرکت در مناقصه(شهریور ماه )1399

-1موضوع مناقصه :حمل مواد معدنی به مقدار تقریبی 50،000تن در شهرستان تربت حیدریه (در مسیر معدن به کارخانه )و به مسافت تقریبی
15کیلومتر
-2محل اجراي کار :شهرستان تربت حیدریه ،کیلومتر  9جاده بایگ /فدیهه سمت چپ جاده اختصاصی گروه صنعتی معدنی زر مهر مارلیک
-3مدت اجراي کار:سه ماه
-4بازدید از سایت  :مناقصه گران بایستی قبل از محاسبه مبلغ پیشنهادي از محل اجراي کار بازدید بعمل آورده و نسبت به شرایط جوي ،اقلیمی و
محلی و کلیه عواملی که ممكن است بنحوي در محاسبه مبلغ پیشنهادي م وثر باشد آگاهی کامل حاصل نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد ،اسناد و مدارك
مناقصه را دقیقًاً مطالعه ،بررسی و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع گردند .عدم آگاهی مناقصه گر در این خصوص ،به هیچ وجه رافع مسئولیت هاي متقبله
از طرف مناقصه گر نخواهد گردید و مطالبه وجوه اضاف ی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و بدینوسیله مناقصه گر هر گونه ادعا و اعتراضی را در اینخصوص،
از خود سلب و ساقط نموده است.
تبصره:کلیه هزینه هاي بازدید برعهده مناقصه گر خواهد بود .
-5ضمانت نامه هاي :
-5-1ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 100،000،000ریال به صورت ضمانت نامه بانكی ،چک بین بانكی،و یا فیش واریزي به حساب گروه صنعتی
معدنی زر مهر مارلیک به شماره  6046457368بانک ملت شعبه سجاد
تبصره:در صورت برنده شدن پیمانكار در مناقصه و استنكاف از قرارداد ضمانت نامه شرکت در مناقصه به نفع گروه صنعتی معدنی زر مهر مارلیک ضبط
خواهد شد.
-5-2سپرده حسن انجام تعهدات قراردادبه مبلغ 750،000،000ریال که به صورت ضمانت نامه بانكی از پیمانكار منتخب اخذ می گردد.
-6تجدید و لغو مناقصه :کارفرما مخیر در قبول یا رد یک یا تمامی پیشنهادات خواهد بود.
-7ارزیابی کارفرمایان قبلی:چنانچه گواهینامه یا تاییدیه حسن انجام کار در خدمات ارائه شده را از کارفرمایان خود دریافت نموده اید مدارك آن را
ارسال فرماید.
 -8تعهدات پیمانكار
 -8-1پیمانكار می بای ست در بدو به کارگیري هر خودرو آن را به رؤیت نماینده کارفرما بر ساند و در صورت تایید و ضعیت ظاهري و فنی ،مجوز کتبی
شروع به کار آن را اخذ نماید.
 -8-2پیمانكار متعهد است ترتیبی اتخاذ نماید که تعمیرات ضروري اتومبیل در حداقل زمان ممكن انجام گیرد و در مدت زمان تعمیرات ،بالفاصله یک
دستگاه اتومبیل مشابه با راننده جایگزین و دراختیار کارفرما قرار گیرد.
-8-3پیمانكار موظف ا ست کلیه خودروهاي مو ضوع قرارداد را به هزینه خود ،بیمه شخص ثالث کامل،بیمه بدنه ،و ...نموده و همراه با معاینه فنی ،کارت
مشخصات خودرو و مدارك مربوط به راننده جهت کنترل به کارفرما تسلیم نماید.
-8-4پرداخت جرائم مربوط به تخلفات رانندگی به عهده پیمانكار خواهد بود.
-8-5تامین سوخت (بنزین و گازوئیل ) ،تعویض روغن ،وا سكازین و سایر قطعات م صرفی و لوازم یدکی و همچنین انجام کلیه تعمیرات اعم از جزیی و
کلی به عهده و هزینه پیمانكار است.
 -8-6تامین محل اسكان ،خوراك ،ایاب و ذهاب پرسنل پیمانكار بر عهده پیمانكار می باشد.
-8-7پیمانكار موظف به پیگیري و انجام کلیه ا مور مربوط به ت صادفات و خ سارات بیمه اي اعم از شخص ثالث ،دیه و غیره می با شد و در صورت ق صور
در انجام وظایف ،چنانچه پرداخت ها از طرف کارفرما صورت پذیرد ،کلیه هزینه ها به ا ضافه 15در صد باال سري به ح ساب بدهی پیمانكار منظور و از
اولین صورت ح ساب و یا هر نوع سپرده نق دي و غیر نقدي وي ک سر می گردد و پیمانكار حق هر گونه ادعا و اعتراض را در این زمینه از خود سلب می
نماید.
 -8-8چنانچه پیمانكار به دالیلی در نظر دا شته با شد که یكی از خودروهاي مو ضوع قراراد را براي مدت م شخص تعویض نماید بای ستی مراتب را از سه
روز قبل کتباً به نماینده کارفرما اطالع داده و پس از موافقت کارفرما نسبت به انجام این کار اقدام نماید .همچنین در صورتیكه هر یک از خودرو ها نیاز
به تعمیراتی داشتتته باشتتند که پیمانكار ملزم به تعویض آنها براي مدت موقت گردد نیز می بایستتت خودرو جایگزین را کتباً به کارفرما اعالم نموده و در
صورت اخذ تاییدیه از دستگاه نظارت مشغول به کار نماید.
-8-9پیمانكار ملزم و متعهد به تامین لوازم کامل کمک هاي اولیه و یک د ستگاه کپ سول آتش ن شانی مخ صوص خودرو به ازاي هر خودر به هزینه خود
می باشد.

-8-10پیمانكار متعهد به ارائه خدمات درسه شیفت کاري می باشد.
لیست خودروهاي سبک و سنگین پیمانكار60(:امتیاز)
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لیست پرسنل پیمانكار10(:امتیاز)
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تهیه و تنظیم :واحد قراردادها

