
 
 9 از 1 صفحه

 

 به نام خدا
 
 

 (سهامی خاص) شرکت سامان داروي هشتم
 

 اسناد مناقصه
 

  براي خرید و انجام عملیات به شرح موضوع قرارداد
 
 
 

موارد تهیه و تسلیم پیشنهادها و قبول شرایط مناقصه عمومی 

 به انضمام موارد و مفاد

 ارزیابی کیفی مناقصه گران
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 دستورالعمل برگزاري مناقصه
 )) سرویس ایاب و ذهاب پرسنل((    اقصه :من شرح موضوع

  ) ( سهامی خاصشرکت سامان داروي هشتم  : مناقصه گزار )1
چک تومان )  پنج میلیون( معادل  ریال 000,000,50 /- مبلغ  : نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )2

 . به تاریخ روز "سامان داروي هشتمشرکت "در وجه  بانکی  شدهنیتضم
فردوسی، جنب مسجد  راهسهقوچان ، بعد از  -جاده مشهد  18کیلومتر  ،مشهد  : مناقصه گزار از نادسامحل دریافت  )3

شرکت سامان داروي  – 3پامچال  – رضوي پارك علم و فناوري خراسان، (ص)  اهللارسولمحمد حضرت 
  مهشت

 24ساعت  تیالغ 04/02/1401خیتار سناد مناقصه ازا  : کنندگانشرکتاسناد مناقصه به  تحویلمهلت  )4

  .گرددیم لیتحو انیبه متقاض  samandaroo.comدر آدرس  14/02/1401خمور
ایت لغ 8:00 از ساعتدر مناقصه  کنندگانشرکت پیشنهاد ي پیشنهاد :هاپاکتمهلت و محل پذیرش    )5

 گردد.تحویل  الذکرفوق 3مندرج در ردیف هاي آدرس  هب 19/02/1401مورخ  15:00 ساعت
شرکت سامان داروي "در محل  21/02/1401در تاریخ  هاپاکتبازگشایی  : هاپاکتگشایی محل باززمان و  )6

 .گرددیمانجام  "هشتم
  : کنندهشرکتمدارك شناسایی و رزومه  )7
،  آخرین آگهی  سیتأسی آگه یمرساساسنامه ؛  روزنامه   ،قی باشد شخص حقو کنندهشرکت کهیدرصورت )1-7

امضاء مجاز و   رهیمدئتیهانتخاب اعضاي سرمایه ، آخرین آگهی روزنامه رسمی براي  روزنامه رسمی براي  تغییر
با  ارائه مختصري از سوابق کاري و تجربهاظهارنامه مالیاتی ،  ، ، آگهی روزنامه براي آخرین آدرس قانونی

تلفن ثابت ، کد  قرارداد ، شماره ثبت ، شناسه ملی ، کد اقتصادي ؛ع وضومه طرف قرارداد در حوز يهاشرکت
 ( به شرح پیوست شماره دو ) . پستی

، آدرس ،  ياشناسنامهشخص حقیقی باشد: نام و نام خانوادگی ؛ کد ملی ؛ مشخصات  کنندهشرکت کهیدرصورت  )2-7
 ه .قصانم وعابق کاري و تجربیات  در حوزه موضشماره تلفن ؛ کد پستی ، سو

 تضامین و انجام تعهدات مفاد قرارداد .  ارائه اعالم آمادگی جهت ارائه نامه مبنی بر  )8
 .هاي پیوست و امضاء تمامی صفحات آن تکمیل نمودن فرم )9

مناقصه گر توسط یا نقص در آن  ...)  شدهخواستهاعم از عدم اطالعات و مدارك  ( به هر دلیل کهیدرصورت )10
 گرفتند، بدون در نظر و اشکال باش داراي ایراد مدارك ارسالی  واقع نشده و یا دیتائد روم نیفنی بازرگا کمیته

  کنار گذاشته خواهد شد. ،نام، شهرت و سوابق ، مناقصه گر از دور رقابت در این مناقصه
 .شودینماثر داده  بیترت  نعنواچیهبه،  در مناقصه حضور سپرده چک فاقد يهاشنهادیپبه  )11
 .داده نخواهد شد ثرا بیترت عنوانچیهبه واصله پس از مهلت مذکور يهاداهنشیپبه  )12
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  مختار است . هاشنهادیپیک یا کلیه ، در رد یا پذیرش  شرکت سامان داروي هشتم )13
ه پیشنهادهاي خود را به در مناقصه پس از دریافت اسناد مناقص کنندگانشرکت : هایشنهادپروند تهیه و تسلیم  )14

  :کنندیمبه مناقصه گزار تسلیم  و هیهتر ترتیب زی
 . شرکت در مناقصه اصل چک  سپرده پاکت الف حاوي  )1-14
که تمامی صفحات پاکت ب باید  9 و 7پاکت ب حاوي مدارك شناسایی ، رزومه و سوابق کاري منطبق با بند )2-14

  . به  امضاء و مهر  مناقصه گر برسد
اد قیمت باید . بدین منظور فرم پیشنهباشدیمپیشنهادي مناقصه گر  يدنبزمانقیمت و برنامه  يهاشنهادیپ پاکت ج حاوي  )3-14

، الك گرفتگی و هرگونه خدشه ، توضیح یا شرحی تنظیم  یخوردگخطعددي و حروف) بدون  صورتبه به ریال (
 . ن پاکت تحویل گردد مضاء و در همیهاي آن باید اپیوستکلیه اوراق اسناد مناقصه و تمامی  ضمناًگردد. 

  : دخوانا مشخصات ذیل درج گرد طوربهباید  هاپاکتروي  رب )4-14
 . نام  کامل مناقصه گر  )1-4-14
 . نوع پاکت ( منظور الف ؛ ب، ج )  )2-4-14
 .  درج تاریخ تحویل به متصدي مسئول در شرکت مناقصه گزار )3-4-14
که  ییهاپاکتاء گردد. از پذیرش هر و امضالك و م کنندهشرکتو توسط  شدهبستهباید  هاپاکتدرب کلیه  )4-4-14

 . شودیم يخوددارباز است  هاآندرب 
 يهاخیتاردر   هاپاکتباید تحویل متصدي مسئول گردد و پذیرش جداگانه  زمانهم طوربههر سه پاکت  )5-14

  جداگانه ممنوع است.
 هاپاکتدریافت  منزلهبه صرفاًد . این رسیگرددیمرسیدي به نماینده مناقصه گر تحویل  هاپاکتپس از دریافت  )6-14

  .دینماینم دیتائرا  هاپاکتمدارك  داخل  کن صحت یا عدم صحت؛ وجود یا عدم وجود مستندات یالی هدوب
  است. ریپذامکان ذکرشدهدر مهلت مقرر و در محل  صرفاً هاپاکتپذیرش   )7-14
 .باشدیم اهتاکپعدم دریافت  منزلهبهویل گردد؛ یا واحدهاي دیگر مناقصه گزار تح رمسئولیغبه فرد  هاپاکتچنانچه   )8-14

 . باشدیم ز اداري از تاریخ ابالغ به برنده مناقصهزمان تنظیم و مبادله قرارداد ظرف هفت رو )15
که برنده مناقصه از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز نسبت به سپردن تضمین انجام  در صورتی )16

مناقصه  به نفعپرده شرکت در مناقصه وي س دوشنر انجام تعهدات و عقد قرارداد حاض تعهدات اقدام نکند و یا براي
چنانچه نفر دوم نیز از تاریخ ابالغ مدت هفت  گرددیمو مراتب به نفر دوم برنده مناقصه ابالغ  شودیمگزار ضبط 

قرارداد حاضر نشود سپرده وي  روز نسبت به سپردن تضمین انجام تعهدات اقدام نکند و یا براي انجام تعهدات و عقد
 . خواهد شدقرارداد مبادله  منفر سوبا و در این صورت به تشخیص مناقصه گزار،  هدشطبض نیز

از سوي  واحد  شدهنییتعقبول اختیارات و تکالیف  منزلهبهشرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد توسط مناقصه گر  )17
 . باشدیممناقصه گزار 
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ها جزء الینفک اوراق می، جداول و پیوستعمو طیرااختصاصی، ش اسناد مناقصه، شرایط تمامی اوراق قرارداد، )18
 صه گر  شوند. وده و باید ممهور به مهر مناقمناقصه ب

از دور رقابت  شنهاددهندهیپنقص در مدارك ارسالی موجب حذف  هرگونه،  الذکرفوق 10 فیردبهبا توجه  )19
کافی صورت گیرد. به  تقد دهشخواستهل اسناد مناقصه و مدارك خواهد شد، لذا در تهیه و تکمیل و ارسا

 ترتیب اثري داده نخواهد شد .  گونهچیه شدهخواستهقد موارد مبهم، مشروط و فا يهاشنهادیپ
است، متن نهایی قرارداد و  شدهارائهدر ادامه عدم افشاء اطالعات ، قرارداد و توافقنامه  سینوشیپن ومتنمونه  )20

 .دردگیمپس از تعیین برنده ارائه  ، توافقنامه
/  جانبنیاپیوست ، توسط  يهافرماسناد و  میضماهمراه  به ) بند 21اسناد و شرایط مناقصه در (تمامی صفحات  )21

 واقع  دیتائو  رشیموردپذو  تیرؤ مطالعه ، ثبت ..................... / شناسه ملی /به کد ملی  شرکت ........................
 شد. 

آن و مفاد  ...................... متن فوق را مطالعه نمودهه ثبت....................... شناسه ملی .......ارمش ه.بامضاء : شرکت ............
 اریخ .............        امضاء مجاز و مهر شرکت ت                                                .رمیپذیم را

 آن رامتن فوق را مطالعه نموده و مفاد  ................به شناسه ملی ................................................... انبنجیاء : امضا
 .رمیپذیم

  تاریخ .............                   امضاء                                                                         
 

باید یط اختصاصی آن قرارداد ، شرا سینوشیپمدارك ارسالی و نیز متن  و هصقامنصفحات اسناد  تمام : توجه مهم
 تحویل گردد. ، شدهگفتهو به ترتیب امضاء 

 شامل : مناقصهپیوست اسناد 
 اصلی موضوع مناقصه به شرح زیر است :الزامات، استانداردها و مشخصات :  1پیوست 

RFP پیوستدر مناقصه )  ست شرکت( درخوا  . 
  (رزومه)گر  مناقصهتوسط  شدهانجامفرم ارائه و معرفی نمونه کارهاي  : 2 توسپی
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 اسناد مناقصه : 3پیوست 
 "مالی مناقصه  يهاشنهادیپفرم ارائه  "

 .  باشدیممطابق اسناد مناقصه  "ج  " مهرشدهتذکر: مناقصه گر موظف به ارائه این برگه در پاکت الك و 
یط مندرج در ..................................... کلیه شرا.................... با کد ملی/ شناسه ملی ....  تکرش /جانبنیابه این وسیله 

ها و کلیه و پیوست مناقصه گزار يهاخواستهشامل دستورالعمل شرکت در مناقصه، آگهی مناقصه و  اسناد مناقصه، 
باال، در  شده بردهنامکه مدارك  امنمودهو اطمینان حاصل  دهرک لترمطالعه،بررسی، و کن دقتبهه را، اسناد مناقص

اجراي  .  بنابراین به این وسیله پیشنهاد خود را برايباشدیم ،یرش و پذ موردقبولیا اشکالی نبوده و داراي اشتباه 
 .مینمایماعالم  صفحه بعد، به شرح  موضوع مناقصه
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 :است  ذیل دارمو اسبر اس فرم پیشنهاد مالی مناقصه
 قیمت پیشنهادي مسیر نوع وسیله ردیف

1 
 12با ظرفیت  سواري ون

 نفر

 دالورانبه سمت  ناوريپارك علم و فرفت و برگشت از 
و ساعت خروج  07:30ساعت ورود پرسنل به شرکت 

 ) 1( مسیرها در پیوست 19:00یا  16:30
  

2 
 12با ظرفیت  سواري ون

 نفر

 قاسم آبادمت به س پارك علم و فناوريت از ت و برگشرف
و ساعت خروج  07:30ساعت ورود پرسنل به شرکت 

 )1مسیرها در پیوست (19:00یا  16:30
  

3 
با ظرفیت  سواري ون
 نفر 12

رفت و برگشت از پارك علم و فناوري به سمت احمدآباد 
و ساعت خروج  07:30ساعت ورود پرسنل به شرکت 

 )1(مسیرها در پیوست 19:00یا  16:30
  

4 
 12ظرفیت با  سواري ون

 نفر

 جراز پارك علم و فناوري به سمت پل ف رفت و برگشت
یا  16:30روج و ساعت خ 07:30ساعت ورود به شرکت 

 )1(مسیرها در پیوست 19:00
 

  

 دستگاه سواري 14 5

 
رهاي رفت و برگشت از پارك علم و فناوري به مسی

 )2(پیوست 
 

 

 
 نمونه قرارداد : 4یوست پ

 مت عمومی قراردادفر
 / رهمدیتیئهکمیسیون معامالت شماره ............. مورخه ....................... یا مجوز مصوبه  اساسبر ضر قرارداد حا

 باشدیم تفکیکیرقابلغ يامجموعهارداد که قر 2اه با اسناد و مدارك موضوع ماده . همر.................... یرعاملمد
... به نمایندگی ...................... ویکی از اعضاء .................داروي هشتم با مشخصات ......بین شرکت سامان 

و  شودیمکارفرما نامیده  پسینزاا.................... که ......................... مدیرهیئته
..... با ................................................................... به نمایندگی .........شرکت .....

یطی را. طبق مقررات و ششودیمده ري نامیمج پسینازاخصات .............................................................. که مش
 .گرددیماست منعقد  شدهدرجه در اسناد و مدارك این قرارداد ک

 
 . ) شودیمذکر  در این بند و شفافخالصه  صورتبه شدهیهته RFP بر اساس(  قراردادو دامنه موضوع  )1 ماده

 :  اسناد و مدارك قرارداد )2 ماده
  اسناد مناقصه  )1-2
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 قرارداد حاضر  )2-2

  یمانمومی پع شرایط )3-2
  شامل ؛ پیوست ها  )4-2
  یازموردنو خدمات  RFPداد و قرار وعشرح موض )1-4-2
  بلغ قراردادآنالیز م )2-4-2
  هایتفعالکلیه  MSPکلی ( گانت چارت ) یا  يبندزمانبرنامه   )3-4-2
  یشرایط خصوص )4-4-2
  جريصات افراد ممشخ )5-4-2
 .دشویم لهاسناد تکمیلی و مکاتباتی که در حین انجام عملیات بین مجري و کارفرما مباد )5-2

قرارداد است ، با توجه به شرایط عمومی  2که شروع آن مطابق ماده رداد راموضوع ق  : انجام قرارداد مدت )3 ماده
....... است و شروع آن از تاریخ ابالغ قرارداد .................ت « ج » برابر با .........پیوس شدهاعالم يبندزمانبرنامه 

 . باشدیم
....... میلیون پیوست « ب »  برابر ............. ساسبر ا و قرارداد 1نجام موضوع ماده براي اارداد قرمبلغ  : مبلغ قرارداد )4 ماده

  .باشدیمریال 
 مسئولاکتور توسط نماینده ی و تأیید فز بررسپس انوع و موضوع قرارداد ، با توجه به :  شرایط پرداخت )5 ماده

 .  ددگریمنسبت به پرداخت اقدام ،  شرکت سامان داروي هشتم

مواردي که نیاز به  و دربوده مالیات به عهده مجري و بیمه شامل ی کلیه کسورات قانون:  انونیورات قکس )6 ماده
  .استمتعهد به پرداخت  ارفرماک، باشد  افزودهارزشپرداخت مالیات بر 

 .  ) شودیمشفاف و کامل با توجه به موضوع قرارداد در این ماده آورده  صورتبه(  دات مجريتعه )7 ماده

 .  ) شودیمه موضوع قرارداد در این ماده آورده وجه بت شفاف و کامل با صورتبه(  ارفرماهدات کتع )8 ماده

  شت.را خواهد داارداد حق فسخ قر طرفینشرایط زیر  در هر یک از:  فسخ یا تعلیق پیش از موعد قرارداد )9 ماده
در این صورت ، د. ور ورزیا قص و ننموده از مفاد قرارداد اقدام هر یک انجام به مجري نسبت کهیدرصورت )9-1

نزد حکمیت  بایدیمکه این موارد  پذیردیمارداد صورت نظارت بر قر ام و یا قصور، توسط کمیتهم اقدعدشناسایی 
  باشد. اثباتقابلري و داو

  باشد. بر اساس قوانین جمهوري اسالمی ایران در انجام معامالت قانونی منع ولخریدار مشم کهیتدرصور )9-2
در  یا ساقط اعتبار درجه از مملکتی جاریه قوانین موجببه ردادقرا نای از ییهاقسمت یا و بندها از یکی هرگاه )9-3

 قرارداد مواد و صاتمشخ سایر د،نساز نغیرممک را قرارداد ادامه کنلی گردد محسوب اعتبار از اسقاط حکم

 نینچ در .گردد شرایط و موارد یرسا قاطاس و ضنق به تلقی نبایستی و ماندیم باقی آورالزام و نافذ درهرحال

 جاریه قوانین با متناسب که يانامهموافقت عقد به نسبت طرفین ه،شد ملغی مواد جایگزینی منظوربه رایطیش

 قرارداد به یالحاق صورتبه و اقدام نباشد، مغایر نیز قرارداد این حرو با و ودهب یرانا جمهوري اسالمی دولت

  .دیداهد گرخو منضم حاضر
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 د حاضر توسط طرفیت در موعد مقرر.رارداق عدم اجراي تعهدات مندرج در )9-4
 نههرگوا بروز ي  و یدم انجام تعهدات از سوي مجره  : کارفرما  مجاز و مخیر است در صورت فسخ قرارداد و یا عتبصر

و از ت و داوري د حکمیو تائیت و پس از اثباخسارت به کارفرما، خسارات وارده را با نظر کمیته نظارت محاسبه 
   ل نماید.ري و یا هر محل دیگر به تشخیص خود وصوي  مجارمحل بستانک

وضوع ام عملیات مان انجخارج از کنترل طرفین ، امک چنانچه به دلیل اتفاقات قهري:  یرمترقبهغحوادث  )10 ماده
 7رف مدت است ظ ، موظف دانقرارگرفتهقرارداد ممکن نباشد ، هر یک از طرفین که در معرض حوادث قهري 

این شرایط  کهیدرصورتامر مطلع نماید.  کتبی از علت این صورتبهطرف دیگر را  حادثهع روز از تاریخ وقو
ر نباشد ، هریک از طرفین پس از تسویه حقوق از آن مقدو اجتنابه پیدا کند و برطرف شدن یا بیش از دو ماه ادام

  .رندراداد دا، حق فسخ قرار یرساناطالعمربوطه و 
 :  مکاتبات رسمی و تغییرات )11 ماده

  است. ذکرشدهطرفین قرارداد در متن قرارداد شانی ن )1-11
  مقابل برسد. مکتوب به اطالع طرف صورتبههرگونه تغییر نشانی باید  )2-11
که جزء الینفک قرارداد تلقی خواهد  یالحاقصدور برگ  یلهوسبها توافق طرفین و ن قرارداد بدر مت هرگونه تغییر )3-11

  است. یرپذنامکا، د ش
و طرفین موظف  شودیمسمی مکاتبات تلقی ارسال ر منزلهبهل یا پست الکترونیکی ایمی رسمکاتبات از طریق آد )4-11

 دباشنیمبه پاسخگویی 
و طرفین ملزم به  باشدیمایران بر موضوع این قرارداد حاکم وري اسالمی ین جمهکلیه قوان:   قوانین حاکم )12 ماده

  .باشندیمرعایت آن 
ن قرارداد، موضوع   مفاد ای رد تفسیر و یا اجراي تعهدات ودر مو رنظاختالفدر صورت بروز :  داوري کمیت وح )13 ماده

ر حل مشکل ، اختالف دم موفقیت دصورت عخواهد شد. در  وفصلحلتقیم و مذاکره مس یزآممسالمتاز طریق  بدواً
 ويت مؤسسه سازمان اقتصادي رضوقی وقدیر حقم از طریق ارجاع امر به داوري حل خواهد شد. بدین منظور طرفین

صلح و انتخاب نمودند . حق  الطرفینیمرضداور  عنوانبهاوري ) را یر حقوقی وقت در هنگام ارجاع اختالف د( مد
و  اعتراضیرقابلغاعطاء گردید. نظریه داور براي متعاملین قطعی ،  نالطرفییمرضداور  سازش از سوي طرفین به

همچنین رابطه  فرما  با مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي وکار نبیمایف. رابطه  باشدیمراء م االجو الز الابطیرقابلغ
ن با علم و اطالع از شریح و ایشاداد  تحقوقی وقت براي مجري  قرار مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي با مدیر مابینیف

  مودند.ن ي و امضاء قرارداد اقداماین رابطه نسبت به پذیرش شرط داور
بانکی ،  احتمالی تضمین ياهخسارتدر قبال  یپاسخ گوئقرارداد و  ی شدنات« مجري » براي عملی:  هانیتضم )14 ماده

  .دهدیمرفرما » قرار در اختیار « کاسفته ، چک یا ملک 
معاون اجرایی بوده و در صورت بروز  بر عهدهعملیات اجرائی این قرارداد  بر صحت نظارت:  جرات بر انظار )15 ماده

  ر مسیر اجرائی دقیق قرار دهد.و ارائه طریق به کارفرما ، قرارداد د اشکالی ، مسئول است نسبت به بررس ا مانعکل و یمش
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نمایندگان ، واحد متقاضی ت متشکل از ه نظارکیفی و کمی دستگا ازنظرکار جهت تحویل :   دستگاه نظارت )16 ماده
 کهی . در قراردادهایباشندیمي از مجرارداد قر، واحد تضمین کیفیت و واحد مالی مسئولیت تحویل موضوع 

سئولیت . مکندیمقرارداد انتخاب  اجرامشاور براي نظارت بر چگونگی مستقل کارفرما ، نسبت به انتخاب  طوربه
  .باشدیمده مشاور به عه تحویل موضوع قرارداد

حجم کل قرارداد  ( شدهبینیشیپدرصورت نیاز به انجام برخی خدمات خارج از برنامه :  تغییر حجم قرارداد )17 ماده
  .باشدیم ییرتغبلقادرصد کل مبلغ قرارداد  25ما تا سقف کارفرت با درخواس

قسمتی از موضوع تمام یا  ینمابیفاسناد و مکاتبات  بر اساسا چنانچه به تشخیص کارفرم:   جریمه تأخیر )18 ماده
تا سقف  وزانهر صورتبهیال از کل قرارداد .... ر........تأخیر مبلغ ........... هرروز يازاقرارداد دچار تأخیر گردد به 

جریمه از مطالبات مجري کسر خواهد شد. سقف حداکثري  انعنوبهمدت قرارداد  3/1زمانی 
  .شدبایمارداد یال قر....................... ر جریمه

 :  نشدهبینییشپموارد  )19 ماده
رارداد رسیده و فین قطربه امضاء  یالحاق صورتبه بوده و اعماللقابهرگونه تغییر در مفاد قرارداد با توافق طرفین  )19-1

  د، قرار خواهد گرفت.جزء الینفک این قراردا
 . گرددیمام  ن کشور  اقدقوانی بر اساس عرف تجارت و مطابق در این قرارداد  نشدهبینییشپموارد  )19-2

  حسابیهتسونهایی و  حسابصورتتدوین شرایط  )20 ماده
  شرایط عمومی پیمان ) اسبر اس جزء ( انواگذاري به پیمانکار )21 ماده
  ن گردش کارص کردشخم )22 ماده
 نسخ قرارداد )23 ماده

 


