شرایط شرکت در مناقصه عمومی بازرسی ونظارت کمی وکیفی بر
فرآیندخرید،حمل ،ذخیره سازی وتوزیع سیب و پرتقال طرح تنظیم بازار درسال ۱۳۹8
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایرران رر ظررر رارر اظجرا ملیاراب زازرسری و ظررارب کلری وکایری
زر خرید ،حلل ،ذخارر سرازی و توزیر حردور  ۶۰هرزارت مارو ( سرا

و پرتقرا) رررت تیررا

زررازار ماررو ایررا پایرراظی سررا)  97و ظرروروز  98را رراسررتاظیای تودادکییررد و مصرررک کییررد را از
حقروقی وااداداررایا زرا میاسر

رریق میاقصر ملرومی زر اشراا

ترری قالرپ پاارییاری

واگذار ظلاید،
دررذا از کیا ر شرررکتیای واادصرریحاپ و متقاضرری ک ر رر زمای ر ظرررارب وکیتررر) کلرری وکایرری
محصوالب کااورزی (زاالخص سا

و پرتقا) فعرا) هترتید رمروب زعلرل مری یرد ترا ظترتپ زر

اظجا مراحل ذیل اقدا ظلایید:
الف  -اسناد و مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه :
 -۱مدارک مورر ظااز شامل:
ادف – تصویر اساسیام شررکپ ب – تصرویر روزظامر رسرلی ج – گیری خرری تیاارراب یتتری
شرکپ ر– تصویر پرواظ زازرسی مروار ذرذایی و محصروالب کاراورزی از سرازمان میری اسرتاظدارر
و زاظر

مرکرزی الیروری اسریمی

– تصرویر کرارب کرد اقتصراری و-سروازق فعادارپ مررتتا

شرکپ زازرسی و ظاز سوازق کارشیاسران مررتتا ز-زالر ظامر معتترر مترووداپ مردظی و حرفر ای
حداقل ی

مایاارر ریا) ت -امی شع

رسلی یتپ شد رر ظقاط ماتیف کاور.

 – ۲پااییاراب زایتتی زصرورب ادتتروظاتری از رریرق سراماظ ادتتروظاتری رودرپ توسرا شررکپ
متقاضی تتلال شور و ز پااییاراتی کر خرارج از سراماظ اظجرا پرذیرر ترتار

ایرر رار ظاواهرد

شد.
 – ۳شرکپ کییدگان رر میاقص زایتتی زر تیتار  ،سرهرر شررکپ رر میاقصر را رر پاکرپ (ادرف
 ،اسیار و مردارک شررکپ را رر پاکرپ (ب و پاارییار قالرپ را رر پاکرپ (ج قرراررار و پرا از
است و زرارگزاری رر سراماظ ادتتروظاتری رودرپ ،اصرل پاکراب زصرورب پیلر

و ملیرور زر میرر

شررکپ شررد ترا قتررل از پایران مییررپ تعارا شررد رر اسریار میاقصر زر رزارخاظر کلاترراون
معامیب سازمان مرکرزی تعراون روسرتایی ایرران واقر رر تیرران خاازران وداعصرر (مر
سایلا فریقا شلار  ۱8۱۳تحویل و رساد رریافپ ظلایید.
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روزرروی

خرری مییرپ رریافرپ پاارییاراب زر مردب

 -4پاکپ (ادف  :حراوی ضرلاظتیام زراظتی از تراری

 ۳ما و قازل تلدید زر مردب  ۳مرا رر وار سرازمان مرکرزی تعراون روسرتایی ایرران یرا فرا
واریز ظقدی ز حتاب شرلار  4۰۰۱۰۳9۲۰۶۳7۱۲۲۰زاظر

مرکرزی ( قازرل واریرزی رر کیار شرع

زاظر

میی زیا سازمان مرکزی تعراون روسرتایی ایرران مری زاشرد و زرا اسرت اسریار و مردارک شرامل :
مااصرراب کامررل شرررکپ کییررد و اریمرراب مرزرروط اشرراا

حقرروقی از قتاررل کررد اقتصرراری ،

اساسیام  ،روزظام رسلی زا خری تیااراب  ،صاحتان امضای مجاز و ...
 - 5پرراخپ حق ظرارب زرمتیای مازان ماو خریداری شد اظجا خواهد شد.
 –6مقدار تقریتی محصرو) مرورر میاقصر  ۶۰.۰۰۰ت (شرامل ۲5۰۰۰تر سرا

و  ۳5۰۰۰تر پرتقرا)

(تامتون شلا) و وادیتاا ایوب .
 – 7محل تاما امتتار اظجا میاقص از محل تتریایب تتیایری ازیذری رودرپ ( از محرل یاراظر هرا
می زاشد.
 – 8متیغ سهرر شرکپ رر میاقص  ۱.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریا) می زاشد.
 – 9مدب امتتار پااییاراب از تاری تتلال و تحویل اسیار ز مدب س ما می زاشد.
 – ۱۰مقدار محصو) قازل ظرارب ز تاااص سازمان تا  %۲5قازل افزای

و کاه

خواهد زور.

 – ۱۱شرکپ کییدگان رر میاقص زاید پاارییاراب خرور را زر صرورب یتجرا زررای ( تلرا اسرتاظیا
ارائ ظلایید.
 – ۱۲ز ر پااررییاراب مررتی  ،مارردوط  ،ماررروط  ،فاقررد مااصرراب پااررییار رهیررد  ،خررارج از
حدور شرایا گیی میاقص و زدون سهرر و ظارز پاارییاراتی کر زعرد از مومرد مقررر ارائر گرررر
ترتا

ایر رار ظاواهد شد.

 – ۱۳سازمان مرکزی تعاون روستایی رر رر و یا قترو) یر

یرا کیار پاارییاراب ماترار مری زاشرد.

و پااییار رهیدگان حق هاچگوظ امتراضی ز تصلا سازمان ظاواهید راشپ.
 – ۱4کیا هزیی های مرزوط ز چاپ گیی و  ...ز مید زرظد میاقص خواهد زور.
 – ۱5سایر موارر پا

زایی ظاد تراز

یرا ظامر معرامیب رودتری و قراظون زرگرزاری میاقصراب و

یا ظام های مرزور خواهد زور.
 – ۱۶پااررییاراب واصرری رر سررامپ ۱۰صررت یتارریت مررور  97/۱۰/9رر محررل سررازمان مرکررزی
تعاون روستایی ایران زازگاایی و قرائپ خواهرد شرد و حضرور پاارییار رهیردگان و یرا ظلاییردگان
قاظوظی ظیا رر ایت کلاتاون ( زازگاایی پاکپ ها
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زار می زاشد.

 – ۱7زرظد یا زرظدگان میاقص مری زایترتی حرداکظر ررک مردب یر

هیتر پرا از امری ظتاجر

ظتتپ ز ارائ تضلا معتتر معرار)  ۱۰ررصرد ارزط قرراررار ایرپ مقرد قرراررار اقردا ظلاییرد رر
ذار اییصورب سهرر شرکپ رر میاقص

ظان زر ظیر رودرپ ضرتا و زرا زرظرد رو  ،قرراررار میعقرد

خواهد شد ررصورب استیتاک ظیر رو سهرر شرکپ رر میاقص وی ظاز ضتا خواهد شد.
 – ۱8شرکپ کییدگان می زایتپ رترق یرا ظامر معرامیب رودتری و قراظون زرگرزاری میاقصراب و
یا ظام های مرزور  ،تضلا معتتر و متیاس

رر اختاار سازمان قرار رهید.

 – ۱9پرراخررپ کیا ر کترروراب قرراظوظی متعیق ر ز ر اظعقررار قررراررار و اظجررا معامی ر زعیررد زرظررد
میاقص خواهد زور.
 – ۲۰شرکپ کییدگان می زایتپ مالو) قراظون میر مداخیر کارکیران رودرپ رر معرامیب رودتری
ظتاشید.
 – ۲۱سهرر ظقدی شرکپ کییردگان رر میاقصر کر پاارییاراب ظران مرورر قترو) واقر ظگرریرد
اسپ ز شلار حتازی ک امی می کیید واریز ماگررر.
 – ۲۲شرایا پرراخرپ  :هزییر زازرسری و ظررارب کلری وکایری زرخریرد ،حلرل  ،ذخارر سرازی ،
ظگیداری وتوزی ماو ( زراساس تیرا مارو خریرداری شرد

از ذراز ملیاراب ظررارب زر صرورب

 ۳۰ررصررد ظقررد زعررد از اخررذ ضررلاظتیام معتتررر زرراظتی و  ۳۰ررصررد پررا از ارائرر صررورب
وضعاپ ملیاراب خریرد،حلل و ذخارر سرازی رر اسرتاظیای مقصرد و 4۰ررصرد مرازقی ماظرد زرا
اتلا کامل ملیااب ظرارب و ارائ صرورب وضرعاپ ظیرایی و تایادیر ظررارب زرخریرد،حلل ،ذخارر
سررازی وتوزی ر رراسررتاظیای مترردا و مقصررد ازسرروی سررازمان مرکررزی تعرراون روسررتایی پرراخررپ
خواهد شد .
ب – مواردکنترل ،نظارت و بازرسی :
 – ۱شرررکپ کییرردگان رر میاقصرر زایررد رارای پرواظرر زازرسرری کلرری وکایرری زررر مرروار ذررذایی و
محصوالب کااورزی معتتر از مراار ذیصریت را رر ررو) مردب اظجرا ملیاراب رر اختارار راشرت
زاشید.
 -۲زرظد میاقص زاید رک حرداکظر یر

هیتر زعرد از اظعقرار قرراررار زترت زر مارزان سریلا و

تعدار شیرستاظیای هر استان ظتتپ ز معرفی زازرسا مورر ظااز هر استان اقدا ظلاید.
 – ۳ظلوظ زرراری و تتپ سری یاظوی زعضی از ویژگایای کایی رر زدو خرید محصو).
 – 4زازرسی و ظلوظ زرراری از محصو) ز هیگرا خریرد و صردور گرزارط ارزیرازی اظقتراا زراسراس
ویژگایای تعاا شد رر رستورادعلل ازیذی قتل از خرید.
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 -5تیار و ازرریت رسررتورادعلییای فیرری مررورر ظارراز زراسرراس اسررتاظداررهای میرری و میققر ای زر
کارشیاسران خررور رر سرق اسررتاظیا زررای مراحررل پیجگاظر خریرد ،حلررل ،ذخارر سررازی (پادررپ
چایی  ،ظگیداری (کیتر) رروزپ و رما و توزی پا از هلاهیگی زا سازمان .
 – ۶زازرسرری متررتلر اظتارهررا  ،سررررخاظ هررا و مترران هررای ظگیررداری محصررو) و تقتاررق ظیررا زررا
ویژگایای اظتارهای استاظدارر فیی قازرل قترو) زرازرر رسرتورادعلل هرای ازیذری از ازتردای رررت ترا
توزی .
 – 7زازرسرری و ظرررارب زررر ظحررو زتررت زیرردی و ظگیررداری محصررو) رر اظتارهررا و سررررخاظ هررای
استاظیای متدا و مقصد.
 – 8ظرارب زر خروج از سررخاظ و حلل ز مقاصد تعاا شد .
 – 9ظرارب زر فر یید تایا محصو) پا از حلل رر مقاصد تعاا شد .
 – ۱۰کیتر) کلی وکایری خریرد سرا

و پرتقرا) زاتوار زر سریلا هرای تعارا شرد از سروی

سازمان مرکزی.
 – ۱۱ارائ گزارط مازان خرید،حلل و توزی محصوالب زصورب روزاظ ز تیتا

هر استان .

 -۱۲حضور رائر ظلاییرد و یاظلاییردگان شررکپ زازرسری کییرد رر مراکرز خریرد ،ذخارر سرازی
وتوزی رراستاظیای متدا و مقصد ادزامی اسپ.
ج) پیشنهاد قیمت :
متیغ پاارییاری شررکپ  .....................زررای زازرسری وظررارب زرر ملیاراب خریرد ،حلرل ،ذخارر
سررازی وتوزی ر محصرروالب مقررازق زررا شرررایا امرری شررد رر اسرریار و اوراا شرررایا میاقص ر و
رستورادعلل خرید ز ازای هر کایروگر مارو  ..............ریرا) مری زاشرد و ایر متیرغ پاارییاری از
تاری تتلال ادتتروظاتی ز مدب س ما رارای امتتار می زاشد.
توا :رر صورب راشرت هرر گوظر سروا) رر خصرو

موضروص میاقصر زرا شرلار ۰۲۱-889۰۱۰۱۱

تلاس حاصل ظلایید.

امضاا

نام و نام خاانوادیی متقایای
ترجیحاً جهت اشخاص حقیقی)
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مهار تااری

ااار ان(شات

