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لیست استعالم بها کرایه حمل محصوالت از کارخانه تا مراکز توزیع و شرکت های تابعهه سسهتاق سه
رضوی در سطح شهر مشه و حومه تا شعاع  50کیلومتر مشه و نیز برگشت سب خهال و ضهایعات بهه
کارخانه واسع در مزرعه نمونه سستاق س
شرایط اختصاصی شرکت کنندگان در مناقصه:

 -1مبلغ پیشنهادی مورد مناقصه به ازای هر نوبت بارگیری محصوالت در روز خواهد بود
تبصره  : 1دستمزد مبلغ انجام هر سرویس ( رفت و برگشت) بصورت پایه مناقصه برای هرر دسرتهاه تریلر
یخچالدار مبلغ  6.500.000ریال ،برای هر دستهاه تک یخچال به مبلغ  3.500.000ریال ،برای هرر دسرتهاه
ایسوزو  8تن یخچالدار مبلغ  1.800.000ریال ،و برای هر دستهاه نیسان یخچالدار مبلغ  750.000ریال مر
باشد.
تبصره  :2در صورت تغییر نرخ بنزین و گازوئیل ،تعدیل قیمت صورت خواهد گرفت.
 -2رانندگان تحت پوشش قرارداد ( مجریان موضوع قرارداد) م بایست دارای سالمت کامل ،منضربط و برا اخرال ،
خوش پوش ( ترجیحاً دارای لباس فرم در نیم سال اول و دوم سال) بوده و باید کلیه مدارک گواهینامه های مورد
نیاز را داشته باشند.
 -3پیشنهاد دهنده باید دارای حداقل یک دستهاه تریل یخچالدار ،یک دستهاه تک یخچال دار ،یک دستهاه ایسروزو
هشت تن یخچال دار و یک دستهاه نیسان یخچالدار ( باالی صفر و زیر صفر)ترجیحا صفر یا مدل  1390به باال (
حداالمکان با بغل نویس رضوی)
 -4کلیه کسورات قانون ( ماده  38قانون تامین اجتماع ) به عهده پیمانکار م باشد.
 -5تعداد روزهای کاری  30روز در ماه بوده که از  5صبح تا اتمام بارگیری م باشد.
 -6توزیع در تمام ایام هفته با نظر واحد بازرگان انجام مر شرود و در روزهرای تع یرل در صرورت نیراز شررکت
پیمانکار موظف به انجام سرویس و حمل محموله خواهد بود.
 -7برنده مناقصه جهت تضمین و حسن اجرای قرارداد م بایست برابر با یک ماه پرداخت حقو پرسنل  ،ضرمانت
نامه بانک نزد شرکت قرار دهد ،همچنین یک ماه حقو را راس اول ماه پرداخت و ضمن ارائه اسرناد و مردارک
آن را از کارفرما دریافت نماید.
 -8در صورت عدم پرداخت به موقع حقو رانندگان و لیست بیمه آنها ،عواقب ناش از آن به عهرده پیمانکرار مر
باشد.
تبصره  :3الزم به ذکر است که در مسیر بندی به صورت پیش فرض است و امکان هر نوع تغییری در تعرداد
مسیر و تعداد فروشهاه ها در طول دوره همکاری وجود دارد که مالک عمل مسیر تایید شده واحد بازرگان
شرکت خواهد بود.

 -9داشتن کارت بهداشت ،پروانه فعالیت سازمان حمل و نقل درون شهری و سرایر الزامرات قرانون بررای ترردد در
مشهد و سایر مسیر ها الزام م باشد ،هزینه سوخت و کلیه جرایم رانندگ از هر لحاظ به عهده پیمانکارخواهد
بود.
 -10پیمانکار موظف به همکاری با شرکت برای دریافت تعهدات مال مشتریان مورد معامله در قالب چرک یرا اورا
بهادار م باشد.
 -11در صورت عدم انجام حمل محموله به هر دلیل پیمانکار موظف به تامین جایهزین خودرو مشابه همراه با راننده
م باشد ،در غیر اینصورت پرداخت هزینه های مربوط به این پیشامد به عالوه  2.000.000ریال جریمه به عهده
پیمانکار خواهد بود.
 -12در صورت بروز خراب در سیسم سرمایش یخچال ،تعمیر آن به عهده پیمانکار بوده و در صورت مشاهده عردم
تعمیر به ازا هر روز خراب هر دستهاه ترموکینگ ،مبلغ  2.000.000ریال به عنوان جریمه از پیمانکار اخذ خواهد
شد و خراب و فساد احتمال محصوالت نیز به عهده پیمانکار خواهد بود.
 -13پیمانکار موظف به معرف یک نفر نماینده به صورت تمام وقت و مستقر در دفتر شرکت بروده و کلیره حقرو و
هزینه های آن را پرداخت نماید.
 -14کمک به جابجای  ،تخلیه و تحویل بار مشتری و برخورد مناسب و صبورانه با مشتری الزام است.
 -15حمل سبد خال و محصوالت برگشت احتمال به شرکت ،تحویل به واحد کنترل کیفیت ،پیهیری تعیین تکلیرف
و اخذ رسید برگشت به حساب مشتری به عهده راننده های طرف قرارداد با پیمانکار م باشد.
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مبلغ انجام هر سرویس به صورت ناخالص جهت خودرو تریل یخچالدار
مبلغ انجام هر سرویس به صورت ناخالص جهت خودرو تک یخچالدار
مبلغ انجام هر سرویس به صورت ناخالص جهت خودرو ایسوزو یخچالدار
مبلغ انجام هر سرویس به صورت ناخالص جهت خودرو نیسان یخچالدار
نرخ برگشت سبد خال به ازا هر عدد
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