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لیست استعالم کرایه بها بارگیری ،حمل و توزیع محصوالت از کارخانه فرآورده های لبنی رضوی یا مراکز توزیعع
شرکت مستقر در کنسور و سردخانه رضوی به مشتریان در سطح مناطق مشهد
شرایط اختصاصی شرکت کنندگان در مناقصه:

 -1این مناقصه در حال حاضر در شهر مشهد به تعداد  65دستگاه خوردو به ترتیب  50دستگاه خورد در شبکهه مبویر
و  15دستگاه در شکهه هشت در حال فعالیت م باشند.
تبصره  :1پرداخت حقوق به رانند ان در مسیر مویر

بر اساس درصبد ابارم د ح بز ا  %3تبا  %6بسبته ببه نبو

محصول متغییر م باشد
تبصره  :2پرداخت حقوق به رانند ان در مسیر شکهه هشت بصورت رو انه مکلغ  1.350.000ریال م باشد
تبصره  :3پاداش فروش نی بر اساس آیین نامه داخل شرات به مکالغ فوق اف وده خواهد شد.
تبصره  :4تعداد خودرو های درحال ه هاری به ترتیبب شبامز  6 :دسبتگاه ایسبو و یالالبدار  54دسبتگاه نیسبان
یالالدار و  5دستگاه وانت آریسان یالالدار م باشد.
 -1الیه اسورات قانون (  %23بی ه تامین اجت اع سهم اارفرما مالیات حقوق پرسنز) به عهده پی انهار م باشد.
 -2تو یع در ت ام ایام هفته با نظر واحد با ر ان انجام م شود و در رو های تعطیز در صورت نیا شرات پی انهار موظف
به انجام سرویس و ح ز مح وله خواهد بود.
 -3برنده مناقصه جهت تض ین و حسن اجرای قرارداد م بایسبت مکلبغ  1.500.000.000ریبال ضب انت نامبه ببانه نب د
شرات قرار دهد ه لنین یک ماه حقوق را راس اول ماه پرداخت و ض ن ارائه اسناد و مدارک آن را ا اارفرما دریافبت
ن اید.
 -4در صورت عدم پرداخت به موقع حقوق رانند ان و لیست بی ه آنها عواقب ناش ا آن به عهده پی انهار م باشد.
 -5داشتن اارت بهداشت پروانه فعالیت سا مان ح ز و نقز درون شهری و سایر ال امات قانون برای تردد در مشهد و سایر
مسیر ها ال ام م باشد ه ینه سوخت و الیه جرایم رانند

ا هر لحاظ به عهده پی انهارخواهد بود.

 -6ح ز سکد خال و محصوالت بر شت احت ال به شرات تحویز به واحد انترل ایفیت پیگیری تعیبین تهلیبف و اخب
رسید بر شت به حساب مشتری به عهده راننده های طرف قرارداد با پی انهار م باشد.
عنوان ااال

مکلغ پیشنهادی مناقصه

مدیریت پی ان
توجه :مبلغ پیشنهادی پیمانکار به صورت ناخالص
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