
 

 

   

 تامین نیروی انسانی خط تولید کنسروفرم شرکت در مناقصه 

قدام نموده و ا تامين نيروي انسانی خط توليد کنسرو در خصوص عقد قرارداد پيشنهادي شرایط مشروحه ذیل نسبت به اعالم نرخ فاً با توجه به لط

فرم مناقصه )پيشنهاد  -و ج مدارک و اسناد فنی و حقوقی رزومه کاري، -سپرده تضمين ب -در سه پاکت مجزا درب بسته )الفپس از تكميل فرم 

ضمنا پيشنهاد  فرمائيد. رضوي صنایع غذاییشرکت آنرا تحویل دبيرخانه  14/04/1401  ورخم نبهسه شیان وقت اداري روز حداکثر تا پاقيمت(( 

 می باشد. پيمانكار خالص بوده و  کليه کسورات قانونی برعهده  قيمت به صورت

 موضوع

 امين نيروي انسانی مورد نياز کارفرما توسط پيمانكار در خط توليد کنسرو با شرایط مورد نظر و مندرج در ذیل، طبق برنامه ریزي کارفرمات  

 نفر 70نفر الی  10جهت توليدات )رب، کمپوت، کنسرو و کنسانتره( در فصل بهره برداري از حداقل  

 ایطشر

 گيري نيرو، تعداد و مشخصات نيروي انسانی مورد نظر خود را به اطالع پيمانكار خواهد رساند.حداقل یک روز قبل از به کار کارفرما 

 مورد نياز ملبس به لباس  پيمانكار متعهد است نيروهاي آموزش دیده ي مورد نظر کارفرما، از نظر تعداد، ویژگی و جنسيت در زمان و مكان 

 ید.اعالم نما اداريکار و سایر ملزومات را به واحد 

          کارفرما در رد یا قبول یک یا تمامی نيروهاي معرفی شده اي که فاقد ویژگی ها و مشخصات مورد نظر باشند، مجاز بوده و پيمانكار متعهد   

 به جایگزین نمودن نيروهاي مناسب می باشد. 

 رجاعی به آنان را نداشته و این نيروها مجري پيمانكار حق هيچ گونه دخالتی در به کارگيري و تخصيص نيروها به شغل، و نوع کار ا 

 دستورات مدیران ميانی کارفرما خواهند بود. چنانچه هر یک از نيروهاي معرفی شده به هر علت از سوي کارفرما نامطلوب معرفی شوند، 

 بود. حساب با مشاراليه بوده و پيمانكار مجاز به معرفی مجدد نيروي خاطی نخواهدتصفيه این امر به منزله 

  در تمامی ایامی که  خطوط توليد کارفرما مشغول به کار است و نياز به نيروي انسانی وجود دارد، نيروهاي پيمانكار باید در محل حضور 

 تحت عنوان تعطيلی رسمی و امثال آن براي عدم حضور در محل کار پذیرفتنی نخواهد بود. عذريداشته باشند و هيچ  

 ل بيمه تامين اجتماعی، ماليات و ... به عهده ي پيمانكار می باشد.تمامی کسورات قانونی شام 

 .دریافت گواهی عدم سوء پيشينه از مراجع ذیصالح، دریافت کارت بهداشت براي تمامی نيروهاي به کارگيري شده الزامی باشد 

  الم کارفرما نسبت به معرفی جایگزین آن هر یک از کارکنان معرفی شده به صرف اع ... در صورت مرخصی، بيماري، غيبت وپيمانكار 

 صالحيت دار و مورد تائيد کارفرما اقدام نماید. 

  کارفرما خواهد بود.حساب نهایی منوط به تنظيم تائيده اي با امضاء مشترک پيمانكار و  صفيهماهانه و تبصورت پرداخت مطالبات 

 عی در قبال کارکنان و کارفرما می باشد و در پایان قرارداد می بایست پيمانكار مكلف به رعایت صحيح و کامل قوانين کار و تامين اجتما 

 تائيدیه هاي الزم را از مراجع ذیصالح اخذ و به کارفرما ارائه نماید. 

 پيمانكار مكلف به تمامی مراحل استخدامی از جمله تشكيل پرونده، انجام آزمایشات و معاینات، سوء پيشينه و ... می باشد و پرونده هاي  

 تشكيل شده می بایست در دسترس کارفرما باشد. 

 

 

 



 

 

   

  رعایت شئونات اسالمی، عدم اعتياد به مواد مخدر و زیان آور، سالمت جسمی و فكري، امانت داري، توانایی کامل فيزیكی و روحی، و عدم 

 وجود مشكالت اخالقی نيروها براي انجام فعاليت هاي تعيين شده و نيز الزام آنان به رعایت مقررات کاري شرکت از نظر ساعات حضور در  

 محل کار و زمان ترک کار از جمله تعهدات پيمانكار در مقابل کارفرما می باشد. 

 

 تضمین انجام تعهدات 

و جهت تضمين انجام تعهدات و حسن اجراي آنها و همچنين تضمين پرداخت هرگونه دین یا خسارت برنده مناقصه جهت تنظيم قرارداد نهایی 

در حق ریال  000/000/250 احتمالی موظف و متعهد می باشد نسبت به تودیع ضمانت نامه بانكی بدون قيد و شرط یا وثيقه ملكی تا سقف  مبلغ 

د رهنی ، تفویض وکالتنامه رسمی به مناقصه گذار نيز ضروري بوده و برنده مناقصه متعهد به شرکت مناقصه گذار اقدام نماید، در صورت تنظيم سن

تار انجام تعهدات خویش فوق قراردادي که متعاقباً منعقد خواهد شد می باشد ، در صورت تخلف و تخطی از شروط مفاد قرارداد ، مناقصه گذار مخ

ضمين ارائه شده اقدام و برنده مناقصه حق هرگونه ایراد ، اعتراض و ادعاي احتمالی را از خواهد بود نسبت به جبران خسارت خویش از محل ت

 خویش سلب و ساقط می نماید .

 رایط شرکت در مناقصهش

  گونوه ادعوا، ایوراد و اعتراضوی در ایون زمينوه مسوموع نخواهود بوود.         گذار در قبول یا رد هر یک یا تمام پيشنهادها مخير بووده و هويچ  مناقصه 

 گووردد. بوودین منظووور متقاضووی در فوورض رد تمووام یووا برخووی پيشوونهادها، وجووه تضوومين شوورکت در مناقصووه، بووه متقاضووی مسووترد مووی  

 سووپرده واریووزيشووعبه. . . . . . . . . . .  مبلووغ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . .  و مشخصووات  . . . . . . . . . . . . . .  بانووک . . . . .  .  حسوواب شووماره

 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . هموراه. . . . .   به نام و نام خانوادگی. . . . . . . .. . . . . . . . . .  . . . . .   کود ملوی. . . . . . . . .. . . .  . . . .  شوماره تلفون ثابوت      

بایست با متقاضی شرکت در مناقصه نماید )دارنده این حساب الزاماً میاعالم میعنوان حسابی که وجه تضمين به آن عودت داده خواهد شد را به 

 یكی باشد(.

 .کليه هزینه هاي مرتبط با برگزاري مناقصه اعم از چاپ آگهی و ... بر عهده برنده مناقصه خواهد بود 

 

 بانك ملت  1301752428بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه به حساب  ریال  000/000/010 مبلغ ضمناً ً

 صنایع غذایی رضوی واریز گردید و اصل فیش در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه گردد.شرکت بنام 

 

 

  مدیر عامل

 مجتبی هادیان

 

 

 



 

 

   

 

 شرکت صنایع غذایی رضوی

 .......... بوه شوماره ثبوت ...................................    احتراماً اینجانب .......................................... مدیرعامل/ مسئول شورکت ........................... 

 ....... ................................... تلفون ............................. مورخ ............................... آدرس ...................................................................................

 قيمت مورد نظر مشروح در موضوع مناقصه  را  بشرح ذیل اعالم می نماید:

 

 قیمت  به ریال )خالص( موضوع

  ستی به ازای هر نفر نیرو در یك روز کاریحق سرپر

  در یك روز کاریحقوق و دستمزد به ازای هر نفر نیرو 

 

 

مزد فرد شاغل، عيدي، پاداش، ساعت کارکرد شامل دست 9توضيح اینكه یک روز کاري شامل 

 حق سنوات، حق بيمه، حق البسه و ایاب و ذهاب می باشد.

                                       

 

 پیمانکار و مهر شرکتامضاء 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 


