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 هزار 06مقدارحمل و تخليه يك مرحله اي عمليات شرايط و مشخصات مناقصه 

 

 به اقصی نقاط کشور چابهاراز مبدأ  کودسيميايیانواع تن 

 

تن   هزار 06 حمل و تخليه مقداردرنظر دارد وابسته به وزارت جهاد كشاورزي شركت خدمات حمايتي كشاورزي       

طبق برنامه ابالغي توسط كارفرما , به اقصي نقاط كشورمبدا چابهاراز(  كيلوگرمي 06دركيسه هاي)  كود شيمياييانواع 

 :ومطابق شرايط ذيل ، از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي حمل ونقل واجد شرايط واگذار نمايد 

  : زمان ونشانی محل تسليم پيشنهادات

در يك لفاف  الک ومهر نموده خود را بصورت جداگانه (ج)و ( ب)و( الف)دي پيشنهاد دهندگان بايد پاكات پيشنها-

آدرس  به00/60/66مورخ سه شنبهزقت اداري روتا پايان وحداكثر شده الك و مهر مناسب بسته بندي و بصورت 

دبيرخانه شركت خدمات حمايتي /حراست تحويل   .60نبش دانشگاه  –زاهدان –سيستان و بلوچستان :استان

بديهي است شركت ازپذيرش پاكات پيشنهاد پس از مهلت مقرر،معذوربوده وترتيب . و رسيد دريافت نمايند مرزي كشا

 .اثر نخواهد داد

 :تاريخ ومحل بازگشايی پاکات

كميسيون معامالت استان سيستان و درمحل 60/60/00مورخچهارشنبه روز06پاكات دريافتي الف وب وج راس ساعت

حضوريك نفر ازطرف هريك ازپيشنهاد دهندگان با ارائه معرفي .رائت خواهد شدت قانوني بازوقبرابر مقررابلوچستان 

 .نامه كتبي درجلسه افتتاح پيشنهادات بال مانع مي باشد

شركت درمناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده توسط شركت :  1تبصره 

 .باشدخدمات حمايتي كشاورزي مي 

درصورت بروزتعطيالت غيره منتظره وپيش بيني نشده ادارات دولتي درايام برگزاري مناقصه بمنظور :2تبصره 

برنامه زماني مربوط به شروع واتمام )جلوگيري ازبروز اختالل درروند مناقصه ،به مهلت مقرر دربرنامه زماني مناقصه 

ايام تعطيالت پيش بيني )ضمنا چنانچه اين ايام .ده ميگرددبه ميزات تعطيالت افزو(مهلت دريافت و تحويل اسناد

مصادف با زمان بازگشايي پاكات وپيشنهادات باشد،زمان بازگشايي به اولين روز كاري پس از تعطيالت مذكور (نشده

 .موكول ميگردد

 :شرح پاکات

 (تضمين شركت درفرآيند ارجاع كار) تضمين شرکت در مناقصهاصل  حاوي  –پاکت الف 

الف ) مي بايست به يكي از صور زير در پاكت  مي باشد كه ريال( 666/666/006/4 ضمين شركت در مناقصه به مبلغت

 . تسليم گردد( دستگاه مناقصه گذار)ه شركت خدمات حمايتي كشاورزي ب( 

اري كه مورد ارائه اصل ضمانتنامه بانكي صادره توسط يكي از بانكهاي كشور و يا موسسات مالي و اعتب :  2تبصره 

ماهه از تاريخ صدور و قابل تمديد بدون قيد و شرط  6تائيد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران باشد و داراي اعتبار 

 .باشد
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 و ارائه اصل فيش آن   2006002060666به شماره حسابيز وجه نقد به حساب وار : 3تبصره 

 

 . پيشنهادات فاقد تضمين شركت در مناقصه بررسي نخواهد شد  : 4تبصره 

برنده دوم در صورتي اعالم مي گردد كه تفاوت قيمت  )تضمين شركت در مناقصه نفرات اول و دوم  : 5تبصره

تا پايان عقد قرارداد نگهداري مي شود و تضمين  ( .متر از مبلغ تضمين باشدك, پيشنهادي وي با برنده اول 

 . سايرشركت كنندگان پس از اعالم نتيجه مناقصه و تعيين برنده مسترد خواهد شد

پس ازارائه ضمانتنامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه تضمين شركت در مناقصه نفرات اول و  : 0تبصره 

 .نيز مسترد خواهد شد  دوم

چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا تضمين انجام تعهدات را در مهلت تعيين شده ارائه :  7تبصره 

در صورت . تضمين شركت درمناقصه وي ضبط و قرارداد با نفر دوم براساس ضوابط ومقررات منعقد مي گردد,ننمايد

 .ت درمناقصه وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد تضمين شرك, امتناع نفر دوم 

  حاوي سوابق کاري  - پاکت ب

 ,توسط صاحبان امضاء مجاز ( تمام صفحات ) نسخ مهر و امضاء شده شرايط و مشخصات مناقصه  – 0

 ,توسط صاحبان امضاء مجاز ( تمام صفحات )نسخ مهر و امضاء شده فرمت قرارداد  –2

 تصوير اساسنامه - 6

 .موضوع مناقصه مي بايست در اساسنامه  شركت كنندگان قيد گرديده باشد:  8بصرهت

 تصويرگواهي ثبت نام موديان مالياتي  - 4

 شركت مناقصه گر  بروز شده تغييراتآگهي آخرين   - 0

 (قصه گرمنا)درصورت داشتن مغايرت امضاء با صاحب يا صاحبان امضاء مجاز با اساسنامه شركت متبوع:تبصره :0تبصره

 .الزم است طبق آگهي آخرين تغييرات اساسنامه نسبت به ارايه گواهي امضاء صاحب يا صاحبان امضاء مجاز اقدام نمايد

 تصوير پروانه فعاليت معتبر در مبدأ مذكور  – 0

 (در صورت داشتن سوابق مرتبط ) سوابق كاري مرتبط با نوع مناقصه  – 0

 فرم ويژه پيمانكاران-0

 2از مديريت امورمالي اين شركت بر اساس فرم پيوست  استعالم –0

مصوب كميسيون موضوع اصل , آيين نامه راهكارهاي ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي ( 2)با توجه به ماده  –06

ضروري است شركت كنندگان نسبت به ارايه آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده خود اقدام , قانون اساسي  060

 .نمايند

 

 

 

 

----------صاحبان امضاء/نام ونام خانوادگی صاحب 
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 ثبت اطالعات در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات و ارايه كدكاربري  -00

با تشخيص كميسيون معامالت  ( ج)درصورت ارائه مدارک مشروحه فوق و تأئيديه هاي اشاره شده ، پاكت  : 9تبصره 

 .بازگشايي خواهد شد 

 پاکت پيشنهاد ,( ب ) در پاکت (  7بجز مورد شماره ) در صورت عدم ارايه هر يك از مدارك مذکور

لذا از شرکت کننده محترم درخواست می شود که نهايت دقت را , بازگشايی نخواهد شد( پاکت ج ) قيمت 

 . معمول دارد ( ب ) در تكميل و ارايه مدارك پاکت

  حاوي پيشنهاد قيمت – پاکت ج

ارائه نرخ پيشنهادي بصورت تن كيلومتر وبر اساس فرم پيوست بدون خط خوردگي وبا مهر و امضاءيكي از صاحبان 

  .امضاء مجاز به صورت الک و مهر شده 

 . پيشنهادها تعيين مي گردد  روز از تاريخ آخرين مهلت تحويل 40مدت اعتبار نرخ پيشنهادي حداقل  : 11تبصره 

 .ارائه هرگونه پيشنهاد خارج از فرم پيوست قابل پذيرش نخواهد بود  " : 12تبصره 

 تضمين انجام تعهدات  -2

، به منظورتسليم  (به استثناي ايام تعطيل)كتبيابالغ روز پس از  0برنده مناقصه موظف است ظرف مدت حداكثر 

تضمين انجام تعهدات به استناد مصوبه شماره  .اد اقدام نمايدتضمين انجام تعهدات و عقد قرارد

ابالغيه مصوبه هيت محترم وزيران درخصوص آيين دراجراي  كمسيون معامالت شركت،06/2/0600مورخ2066/00/00

مطابق نمونه پيوست ) بعنوان تضمين انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكي نامه تضمين معامال ت دولتي محاسبه و

درغيراينصورت تضمين شركت . يا واريزنقدي در وجه شركت خدمات حمايتي كشاورزي ارائه نمايد ( (3)ماره ش

 .درمناقصه بدون مراجعه به مراجع قضايي و تشريفات حقوقي توسط شركت خدمات حمايتي ضبط و وصول خواهد شد

داد في مابين و خاتمه قرارداد برگشت تضمين انجام تعهدات پس از اجراي كامل تعهدات مندرج در قرار: 13تبصره 

 .خواهد شد

 مدت قرارداد  -3

 .ماه شمسي از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود  02مدت قرارداد

درصورتيكه درپايان مدت قرارداد پيمانكارقادربه انجام كامل تعهدات خود نگرديده وعلت آن متوجه :0تبصره

 .ماه قرارداد قابل تمديد خواهد بود6براي مدت كارفرما باشد،به درخواست كارفرما وحداكثر 

 .درصورت افزايش يا كاهش مدت يا مقدار ،ساير مفادبه قوت خود باقي است:2تبصره 
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 : صی شرايط و ضوابط اختصا -4

( در مبدأومقصد) پيشنهاد دهندگان مي بايست نرخ پيشنهادي خود را با لحاظ نمودن كليه هزينه هاي پايانه ، باسكول 

محاسبه و نرخ پيشنهادي (  باستثناء ماليات بر ارزش افزوده ) وحمل و تخليه در مقصد و ساير عوارض متعلق به قرارداد

 .اعالم نمايند  (2)ست شماره خود را طبق شرايط زير بر اساس فرم پيو

 نرخ حمل وتخليه هرتن کود شيميايی(= الف×ب)

 نرخ پيشنهادي برحسب تن کيلومتر= الف 

 مسافت= ب    

نرخ پيشنهادي خود را  "الف"متغير بوده و پيشنهاددهندگان صرفأ براي حرف ( مسافت) "ب"درفرمول فوق حرف  -

 .برحسب تن كيلومتر ارايه نمايند

 .ماليات بر ارزش افزوده  به عهده كارفرما مي باشد  :14تبصره 

. مي بايستي پسكرايه بارنامه ها را در مقاصد يا مراكز استان به ترتيب مقتضي پرداخت نمايد پيمانكار  : 15تبصره 

 .هزينه تخليه درمقصد با راننده وبرعهده پيمانكاراست  "ضمنا

ار بوده که توسط رانندگان به نمايندگی از ايشان در مقاصد هزينه تخليه محموالت بعهده پيمانك  :10تبصره 

و کارفرما هيچگونه مسئوليتی درخصوص تخليه محموالت ويا تأمين و پرداخت هزينه . پرداخت خواهد شد 

را صرفأ می بايست در نرخ ....... تخليه و, لذا شرکت کنندگان در مناقصه مذکور هزينه هاي حمل .آن ندارد 

بجزء ( شرکت خدمات حمايتی ) بر حسب تن کيلومتر محاسبه و منظور نمايند و کارفرما  پيشنهادي خود

توجه الزم به اين تبصره بسيار . مبلغ تن کيلومتر هيچ مبلغ ديگري را به پيمانكار پرداخت نخواهد نمود 

 .ضروري می باشد 

تأمين اجتماعي بابت سپرده بيمه كسر و  قانون 60در اجراي ماده % 0از هر صورتحساب پيمانكار معادل  : 17تبصره 

سپرده بيمه % 0 ست بديهي ا. پرداخت آخرين صورتحساب پيمانكار نيز موكول به ارائه مفاصا حساب بيمه خواهد بود 

 .مكسوره نيز پس از ارائه مفاصا حساب بيمه در وجه پيمانكار مسترد مي گردد 

 . تن  مي باشد  756 حداقل حمل روزانه  : 18تبصره 

در صورتيكه پيمانكار براساس حواله هاي صادره براي مقاصد موردنظر كارفرما ، حمل را براي مقاصدي  : 19تبصره 

روز رسيده باشد حتي اگر پيمانكار تعهد حمل روزانه  0خاص به موقع انجام ندهد و تأخير آن از زمان ابالغ به بيش از 

خود را نسبت به ساير مقاصد انجام داده باشد كارفرما مجاز است به تشخيص خويش حمل كاالي موضوع حواله هاي 

مذكور را به مقاصد موردنظر انجام داده وكليه هزينه هاي پرداخت شده و خسارات وارده را از محل تضامين  ومطالبات 

 .مانكارتأمين نمايدپي

 

 

  

چنانچه پيمانكار نتواند روزانه به ميزان مورد تعهد ، وسيله نقليه جهت حمل كاال به مقاصد مورد نياز اعزام  : 26تبصره 

 در اثر اين عمل ، عمليات حمل متوقف گردد يا از ميزان نرم  و. نمايد 

----------صاحبان امضاء/نام ونام خانوادگی صاحب 

------------------------------------ 
 صاحبان امضاء/مهروامضاء صاحب



 5 

وفق . ) بود روزانه پائين بيايد ،كليه خسارات ناشي ازعدم اعزام كاميون جهت بارگيري بعهده پيمانكار خواهد

 والحاقيه هاي  00/0/00مورخ  60606/00/00دستورالعمل هزينه هاي اضافي به شماره 

 ( . 26/4/06مورخ  006و شماره  20/2/00مورخ  4046/00/00شماره 

به پيمانكار اعالم مي  "چنانچه در اثناي مدت قرارداد ، كارفرما خواستار فسخ قرارداد باشد مراتب را كتبا : 21تبصره 

پيمانكار حق هرگونه ادعايي جهت مطالبه باقيمانده مبلغ قرارداد و يا خسارات را  از خود سلب و ساقط  مي . نمايد 

 . نمايد

مدت  يماه پس از انقضا( 0)ست حداكثر ظرف مدت يبا يقرارداد م ييه حساب نهاينكه تسويبا توجه به ا : 22تبصره 

ق يد ، كارفرما مراتب را از طريصادره را ارئه ننما يه بارنامه هايمانكار كليد ، چنانچه در مدت فوق، پيقرارداد بعمل آ

 4ماده  0ل محموله ووصول آن در مقصد ، وفق بند يت عدم تحوع هوشمند كنترل نموده و در صوريستم توزيس

كه  يدرخصوص محموالت. شود  يمه ميشده و اعمال جر يده تلقيمحموله مذكور بعنوان محموله به مقصد نرس,  قرارداد

آن  ا صورتحسابيده باشند لكن ظرف مدت مذكور در اين بند، بارنامه يبه استناد سيستم توزيع هوشمند به مقصد رس

شان  پرداخت يمذكور توسط كارفرما به ا يا صورتحسابهايه حمل مندرج در بارنامه يده باشد ، كرايل كارفرما نگرديتحو

 . ن خصوص ندارديرا درا يچگونه اعتراضيمانكار حق هينخواهد شد و پ

ز اجراي قانون ناشي ا, كارفرما مي تواند در صورت افزايش قيمت سوخت مرتبط با حمل و نقل بار : 23تبصره 

 .هدفمندسازي يارانه ها اقدامات ذيل را در راستاي تعديل مبلغ قرارداد حمل و نقل معمول نمايد 

اصالح مبلغ قرارداد در صورت افزايش قيمت سوخت متناسب با مصوبات ابالغ شده توسط مراجع ذيصالح قانوني  -

 .امكان پذير مي باشد       يمتحداكثر تا سقف درصد اعالم شده به نسبت آثار آن درآناليز ق

در صورت افزايش قيمت سوخت مرتبط با حمل و نقل و عدم ملحوظ نمودن درصد يا ميزان آن در مصوبات ابالغ  -

اصالح مبلغ قرارداد به تشخيص كارفرما پس از كارشناسي و باستناد استعالمات , شده توسط مراجع ذيصالح قانوني 

 .نسبت آثار آن در آناليز قيمت امكان پذير است دريافتي از مراجع ذيصالح به 

 

 

 

 

 

 

 :ساير شرايط 

 . شركت كنندگان در مناقصه مي بايستي داراي كد اقتصادي باشند : 24تبصره 

شركت كنندگان در مناقصه بايستي توانايي فني و عوامل الزم براي انجام كار و همچنين بنيه مالي را  : 25تبصره 

 .براي شروع كار داشته باشند 

 به  "يا جزا "پيمانكار تحت هيچ عنوان حق واگذاري عمليات موضوع قرارداد را كال : 20تبصره

 بصورت يكطرفه قرارداد را فسخ  "اساغير ندارد و در صورت وقوع تخلف كارفرما اختيار دارد ر

 .و ضمن ضبط تضامين  ، خسارات وارده را از محل مطالبات ويا تضامين توديعي تأمين نمايد

----------صاحبان امضاء/نام ونام خانوادگی صاحب 
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منع مداخله  0660اعالم نمود كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون مصوب دي ماه سال  "پيمانكار رسما : 27تبصره 

در صورتي كه خالف آن احراز شود ،  ومالت دولتي و كشوري نمي باشد وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معا

 .قرارداد باطل بوده و كارفرما مي تواند به تشخيص خود خسارات وارده را از محل تضامين توديعي پيمانكار وصول نمايد

هيچگونه اراده اي تصادفات و يا واژگوني كاميونهاي حامل كودشيميايي كه , در خصوص سوانح رانندگي   : 28تبصره 

كارفرما معادل قيمت تمام شده كاالي موضوع قرارداد را از ,پس از ارايه مدارک مثبته , باشددر ايجاد آن نقش نداشته 

در  .پيمانكار حمل مطالبه و دريافت مي نمايد و به موارد مشمول اين تبصره هيچگونه جريمه اي تعلق نخواهدگرفت

 .راه وشركت بيمه با تائيدوقوع سانحه درزمان حادثه الزامي مي باشد اينگونه مواردگزارش مشروح پليس

تناژ قرارداد رادر مدت قراردادكاهش يا % 20اختيار دارد تا ميزان شركت خدمات حمايتي كشاورزي    : 29تبصره 

 .افزايش دهد

كه هر سه ماه يكبار در ر كس كارفرماحسن انجام كار از سوي  سپرده بعنوان% 06ازهرصورتحساب پيمانكار : 36تبصره

 . گرديدپيمانكار پرداخت خواهد در وجه( كتبي)صورت فاقد بارنامه به مقصد نرسيده و اعالم رضايت كامل 

درصورتيكه حائز حداقل بهاء بيش از يك نفر باشد ، حق تقدم با شركت كننده اي خواهد بود كه در   : 31تبصره 

 . محل انجام كار سكونت دارد

شركت كنندگان مي بايست بابت قراردادهاي قبلي تسويه حساب قطعي نموده و هيچگونه بدهكاري به   : 32تبصره 

در غير اينصورت مناقصه گر نمي تواند در مناقصه شركت . امورمالي شركت خدمات حمايتي كشاورزي نداشته باشند

 .نمايد 

ي به زيان كارفرما تباني كرده اند مناقصه هرگاه درمناقصه اي وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان  : 33تبصره 

 .  در ليست سياه اين شركت قرارگرفته وگزارش به مراجع ذيربط اعالم خواهد شد , ان متخلفپيمانكارابطال  و نام 

 

 

 

 

 
 

..... ( نيترات آمونيوم و –از جمله اوره )پيمانكار ملزم به رعايت مسائل ايمني در حمل كودشيميايي  : 34تبصره 

، وكليه ( ضميمه ) درزمان بارگيري، حمل وتخليه ، براساس دستورالعمل صادره كه جزء الينفك قرارداد است 

 .رانندگان نيزموظف به رعايت آن مي باشند

 .به عهده پيمانكار است داخل انبارهاي مقصددر انواع كودشيميايي صفافي  : 35تبصره 

پيمانكار موظف است عوامل و تجهيزات رايانه اي خود را جهت ثبت و ضبط عمليات مرتبط با سيستم   : 30تبصره 

مسئوليت حسن . هوشمند توزيع نهاده هاي كشاورزي كارفرما تهيه و همزمان با شروع قرارداد آن را به اجرا درآورد 

انجام عمليات و اجراي صحيح آن  بعهده پيمانكار طرف قرارداد  مي باشد  بديهي است كارفرما بعنوان ناظر برحسن 

و بررسي اسناد و مدارک . كنترل و هرگونه اقدام الزم در اين ارتباط مي باشد, اجراي عمليات مجاز به بررسي 

براساس نمونه ارائه شده )سيدگي وپرداخت منوط به ثبت و ضبط اطالعات وصورتحسابهاي ارائه شده به كارفرما جهت ر

در سيستم توزيع هوشمند ( قانون مربوط به ماليات بر ارزش افزوده  00ماده  –توسط معاونت ماليات بر ارزش افزوده 

 . نهاده هاي كشاورزي مي باشد 
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سوابق محكوميت كيفري و يا اشتهار به امين نبودن  تعهدمي نمايد از رانندگاني كه داراي برنده مناقصه:  37تبصره 

 .جهت حمل كاالي موضوع قرارداداستفاده ننمايد, مي باشند

برنده مناقصه موظف است كه محموله هاي تحويلي از كارفرما را از زمان بارگيري در مبدأ تا تخليه در  : 38تبصره 

هزينه هاي ناشي از بيمه نمودن كاال از مبدأ تا . نمايد بيمه  ،توسط شركت بيمه اي كه كارفرما معرفي نموده،مقصد

 . مقصد بعهده پيمانكار مي باشد 

استفاده از چادر براي پوشش محموله هاي كيسه شده ويا فله از مبدأ تا مقصد توسط راننده پيمانكار   : 39تبصره

 .الزامي مي باشد 

 .اء  ميباشد كسورات قانوني براي طرفين قرارداد الزم االجر : 46تبصره

چنانچه معلوم شود که طرف قرارداد ، براي تحصيل موافقت کارگزاران شرکت در انعقاد »:  41تبصره

قرارداد، وجهی را تأديه يا مال و يا سند پرداختی را تسليم نموده ، و يا به هرترتيبی غير مشروع ،کسب 

شی را نيز براي اعمال قانون به مقامات انتفاع نموده باشد شرکت حق فسخ قرارداد را داشته و راشی و مرت

 « .قضائی معرفی خواهد نمود

در صورت بروز تعطيالت غير منتظره و پيش بينی نشده ادارت دولتی  در ايام برگزاري مناقصه :  42تبصره 

 برنامه) بمنظور  جلوگيري از بروز اختالل در روند مناقصه ،  به  مهلت هاي مقرر در برنامه زمانی مناقصه 

 به  ( زمانی مربوط به شروع و اتمام مهلت دريافت و تحويل اسناد 

مصادف با  (  ايام تعطيالت پيش بينی نشده ) چنانچه اين ايام  "ضمنا. ميزان ايام تعطيالت افزوده ميگردد 

زمان بازگشائی پاکات وپيشنهادات باشد ، زمان بازگشائی به اولين روزکاري پس از تعطيالت مذکور موکول 

 . ميگردد

 

 

 

 

 

چنانچه پيمانكاردر برخی مقاطع تخليه ،داراي نيروي کار کافی نباشد انباردار کارفرما : 43تبصره 

به کار گيرد بديهی است کارگران (روزمزد )محدود مختار است نيروي انسانی الزم را براي مدت 

مزبور در مدتی که به کار اشتغال دارند نيروي پيمانكار تلقی شده و نامبرده عالوه بر پرداخت 

دستمزد ،کليه مسئوليت هاي ناشی از فعاليت آنها از جمله صدماتی که به کاال و يا خود وارد می 

 .سازند را عهده دار خواهد بود 

 

 

 

 

 

 شرکت خدمات حمايتی کشاورزي                                                 
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