اسناد مناقصه
شرايط مناقصه عمومي يک مرحله ای نمونه برداری از اسباب بازيهای وارداتي در گمركات استان بوشهر  ،خوزستان ،هرمزگان
،تهران و ساير گمركات سطح كشور و ارائه فايل گزارش تصويری نمونه برداری به همراه نمونه های پلمپ شده بر اساس
دستورالعمل اجرايي كه شورا نظارت بر ورود اسباب بازی تعيين و به طرف دوم ابالغ مي نمايد.
سال1397-
كانون پرورش فكری كودكان ونوجوانان

مديريت محترم شركت

سالم عليكم
با مطالعه دقيق مفاد مندرج در اسناد مناقصه و پس از اطالع از كم و كيف خدمات مورد نظر پاكت هاي  3گانه ( الفف
ب ج) را بعد از تكميل محتويات خواسته شده عالوه بر بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيک دولفت بفه رفورت
دربسته و الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  1397/02/02تحويل دبيرخانه كميسيون مناقصه داده
و رسيد دريافت داريد.
موضوع مناقصه :نمونه برداري از اسباب بازيهاي وارداتي در گمركات استان بوشهر هرمزگان وخوزسفتان و ارائفه
فايل گزارش تصويري نمونه برداري به همراه نمونه هاي پلمپ شده بر اساس دستورالعمل اجرايي كه شورا تعيين و بفه
طرف دوم قرارداد ابالغ نموده به شماره  200971093000001ستاد.
پاكت « الف»  :محتوي تضمين شركت درمناقصه

ميزان تضمين شركت در مناقصه را با توجه به مبلغ اعالم شده ذيل دروجه كانون پرورش فكري كودكفان ونوجوانفان
برابر آيين نامه تضمين در معامالت دولتي داخل پاكت« الف» قراردهيد (.ضمانت نامه بانكي (
.1ميزان تضمين شركت درمناقصه مبلغ ( يک ميليارد ) ريال مي باشد.

پاكت « ب»  :محتوي مدارك فني بازرگاني
مهر و امضاء

 .1تمامي رفحات اسناد مناقصه ( اعم از شرايط عمومي و فني) پس از مهر و امضاي مجاز شركت.
 .2تصوير اساسنامه و روزنامه رسمي ثبت شركت (همراه آخرين تغييرات )و گواهي ثبفت نفام ماليفات بفر ارزش
افزوده و اظهار نامه مالياتي به انضمام تصوير شناسنامه و كد ملي اعضاي مجاز شركت (.برابر ارفل شفود) يفا
تصوير مجوز فعاليت (برابر ارل شود)
 .3تصاويرسوابق كاري به همراه گواهي حسن انجام كار ازسوي كارفرماهاي قبلي.
 .4تصاوير كد اقتصادي شناسنامه ملي.
 .5كليه مدارك خواسته شده در برگه هاي شرايط فني ( اختصاري) .
 .6گزارش حسابرسي شده آخرين سال مالي.
 .7عدم شمول منع مداخله كاركنان دولت در معامالت.
 .8گواهينامه يا تأييد رالحيت نمونه برداري اعم از استاني كشوري و يا بين المللي اسباب بازي ( بفا ارايفه تصفوير
اسناد)
 .9تبصره )1موضوع فعاليت شركت مي بايست منطبق با موضوع مناقصه بوده و در برگه تاييد صالحيت قيد شده باشد

.10

گواهينامه بين المللي (سورويانس) درحوزه نمونه برداري كاال ( با ارايه تصويراسناد)

.11

سوابق شركت در حوزه نمونه برداري و بازرسي خصوراً نمونه برداري اسباب بازي در گمركات كشور

.12

معرفي شعبه هاي رسمي داخلي در گمركات پر تردد درسطح كشور

.13

معرفي دفاتر خارج ازكشور براي انجام نمونه داري از مبدأ (با ارايه تصويراسناد)

.14

ليست بيمه پرسنل شركت در حوزه اداري و بازرسي

.15

ليست نيروي انساني بازرسان و نمونه برداران اسباب بازي باتوجه به سوابق كاري و ميزان تحصيالت

.16

وضعيت آموزش نيروي انساني نمونه بردار و بازرس درحوزه اسباب بازي

.17

ارايه سوابق و تجربيات درحوزه نمونه برداري خصوراً اسباب بازي

.18

مجوز حقوقي تدوين استاندارد و ليست استانداردهاي تدوين شده توسط شركت

.19

مجوز ردور گواهينامه آموزشي در زمينه استانداردهاي مرتبط

.20

ميزان سرمايه گذاري شركت درحوزه بازرسي و نمونه برداري و امور جانبي

.21

آشنايي باقوانين و دستورالعمل هاي گمرك و ...

تبصره  )2درصورتي كه تعداد قيمت پيشنهادي از  2پيشنهاد كمتر باشد ،بر اساس نظر اعضاء كميسيون عمل خواهد گرديد.
تبصره  ) 3پيشنهادات بايد تا زمان انعقاد قرارداد و تشكيل پرونده ( مهلت مقرر درقانون) داراي اعتبار باشد.
تبصره  )4حد اقل امتياز براي باز شدن پاكت (ج) داشتن حد اقل  60امتياز از  100امتياز مي باشد.

مهر و امضاء

پاكت ج:حاوي درصد پيشنهادي به همرا فهرست بر آورد قيمت .

ساير شرايط عمومي

 .1برآورد قيمت پايه مناقصه موجود مي باشد و از محل اعتبارات كانون قابل پرداخت خواهد بود.
 .2مناقصه گزار در رد يا قبول هريک يا كليه پيشنهاد ها مختاراست.
 .3پيمانكار (برنده مناقصه) حق واگذاري موضوع قرارداد و تعهدات خود را چه جزئي و چه كلي به غير ندارد.
 .4به پيشنهادات مشروط غير منطقي مخدوش مبهم و همچنين پيشنهاداتي كه خارج از وقت مقرر وارفل گفردد
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 .5تمامي كسورات قانوني ناشي از قراردادهاي منعقده بر عهده پيمانكار( برنده مناقصه) مي باشد و كليه پرداخت ها
پس از كسر آنها رورت ميگيرد.
 .6شركت برنده موظف است جهت واريز وجوه كارشناسي توسط وارد كنندگان از دستگاه كارت خوان متصفل بفه
حساب كانون استفاده نمايد.
 .7درهنگام عقد قرارداد با برنده مناقصه  10دررد مبلغ كل قرارداد به عنوان تضفمين حسفن انجفام تعهفدات بفه
رورت ضمانت نامه بانكي اخذ مي گردد.
 .8به منظور حسن اجرا و تضمين اين قرارداد معادل  %10از هرپرداخت به طرف دوم به عنوان حسن انجفام كفار
كسر مي گردد و در پايان هر  6ماه پس از ارائه مفارا حساب و پس از تاييد ناظر در قبال اخفذ تضفمين آزاد مفي
گردد.
 .9برنده مناقصه موظف است ظرف مدت  10روز اداري از تاريخ ابالغ كتبي رأي كميسيون مناقصه ( به استثناي ايام
تعطيل) نسبت به توديع ضمانت حسن ان جام تعهدات و امضاي قرارداد اقدام نمايد درغير اين رورت سپرده وي به نففع
دولت ضبط مي گردد و طبق مقررات با رتبه بعدي شركت كننده در مناقصه قرارداد منعقد خواهد شد.
مهر و امضاء

تبصره) ارجاع كار به رتبه دوم مناقصه(درصورت انصراف نفر اول يا انقضاي مهلت مقرر) در صورتي انجام مي گيرد كه
تفاوت قيمت پيشنهادي نفر اول ودوم از مبلغ تضمين شركت در مناقصه بيشتر نباشد.

.10

اشتغال نيرو هاي تحت پوشش پيمانكار هيچگونه تعهد استخدامي براي كار فرما ايجاد نمي كند. .

بيمه و جبران خسارات و ردمات و زيان ها و فوت در طول مدت قرارداد به كاركنان موضوع قرارداد و اشخاص ثالث
كال به عهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه تعهدي دراين خصوص نخواهدداشت .
 .11برنده مناقصه مكلف به رعايت ضوابط و مقررات جاري محل كار كارفرما مي باشد.
 .12دررورتي كه كارفرما نياز به انجام خدمات اضافي يا كاهش خدمات در طول مدت قرارداد داشته باشد (حداكثر تا
 25دررد با ابالغ كتبي) پيمانكار مكلف به اجرا بوده و هزينه آن براساس قيمت هاي ارايه شده به كميسفيون مناقصفه
محاسبه و به نسبت حجم كار انجام شده پرداخت يا كسر خواهد كرد.
 .13پيمانكار مكلف مي باشد تا تعيين پيمانكار جديد كليه وظايف و تعهدات محوله را بفه نحفو احسفن انجفام دهفد.
(مطالبات جديد براساس نرخ افزايش اعالم شده از سوي دولت محاسبه مي گردد).
 .14سپرده رتبه هاي اول و دوم مناقصه تا تعيين تكليف نهايي (توديع تضمين حسن انجام تعهفدات و امضفاق قفرارداد
توسط برنده مناقصه) نگهداري مي گردد و سپرده بقيه مناقصه گران بعد از اعالم نتايج از سوي كميسفيون مناقصفه آزاد
مي شود.
 .15تمديد مدت و موضوع قرارداد بنا به تشخيص طرف اول ررفاً به ميزان حداكثر  25دررد مدت مذكور با همفان
شرايط قبل بالمانع خواهد بود.
 .16تحويل به موقع موضوع قرارداد مطابق سقف زماني ذكر شده دستورالعمل اجرايي نمونه برداري توسط طرف دوم.
 .17حضور در گمركات استانهاي بوشهر خوزستان و هرمزگان يا انبارهاي نگهداري اسباب بازي كه توسفط "شفورا"
تعيين مي شود.
 .18توجيه و آموزش كاركنان خود نسبت به مفاد دستورالعمل نمونه برداري
 .19انطباق اسناد با نمونه هاي موجود اسباب بازي در گمرك يا انبار و تأئيد آنها
 .20تنظيم ليست عدل بندي دستي و دقيق در رورتي كه در فاكتور ها و Packing listكلي گويي شده باشد.
 .21طرف دوم قرارداد مكلف است نمونه اسباب بازي هاي پلمپ شده راجهت ارائه به واحدردور مجوز به تفرخيص
كار و يا راحب كارتحويل نمايد.
 .22مستند سازي پرونده و تكميل آن شامل فرم بازرسي تصوير فاكتور و  Packing listو ليست عدل بندي و ...
مهر و امضاء

 .23ايجاد فايل الكترونيكي از پرونده و مدارك و مستندات آن و تهيه بستر مناسب اينترنتي بفراي دسترسفي كفاربران
واحد ردور مجوز به آن.
 .24توزيع پرونده هاي گمركي بوشهر خوزستان و هرمزگان بفاابالغ مشخصفات اظهارنامفه هفاي درخواسفتي توسفط
شورامي باشد كه شركت برنده مناقصه موظف است ضمن هماهنگي باترخيص كفار يارفاحب كفاال امرنمونفه بفرداري
اسباب بازي رامطابق دستورالعمل ابالغي (بند 2ازماده )7در اولين فررت به انجام برساند.
 .25در تمام طول اجراي قرارداد برنده مناقصه مسئول عملكرد كارمندانش در اين رابطه خواهد بود.
 .26برنده مناقصه متعهد است تمام اطالعات مربوط به ابزار و اسناد رسيده در اجراي قرارداد را محرمانه تلقي كفرده و
احتياط الزم را درجهت عدم افشاي آنها در برابر شخص ثالث حقيقي يا حقوقي بعمل آورد.
 .27برنده مناقصه مطلقاً حق ندارد اسناد و اطالعات مذكور را درمواردي غيراز موضوع قرارداد به كار ببرد .
 .28برنده مناقصه و نمايندگان او به هيچ عنوان اجازه و اختيار ندارند كه گزارشها اسناد مدارك و اطالعات مربوط به
موضوع قرارداد را به كسي تسليم كنند( .مگر كساني كه شورا معرفي كرده است)
 .29تعرفه مبلغ دريافتي از وارد كنندگان به پيوست مي باشد كه تمامي رفحات آن بايد توسط شفركت كننفده امضفاق
شود.
 .30احتمال تغییر تعرفه دریافت حق الزحمه نمونه برداری اسباب بازی که در سامانه بارگزاری شده وجوود دارد و و
شرکت کنندگان در صورت تغییر حق هیچگونه اعتراضی ندارند.
 .31شركت كنندگان در مناقصه بايد دررد پيشنهادي خود از مبلغ دريافتي كانون از وارد كنندگان را اعالم نمايند.
 .32با توجه به حجم وسيع كار شركت كنندگان مي توانند به رورت كنسرسيوم(ادغام  2شفركت بفا هفم) در مناقصفه
شركت نموده و در اين شرايط هر  2يا چند شركت با يد با هم تففاهم نامفه تنظفيم و تففاهم نامفه مربوطفه در سفامانه
بارگزاري و ارسال گردد.
 .33در رورت ادغام  2شركت كانون فقط با يک شركت كه توسط هر  2شركت معرفي مي گفردد در ارتبفاط بفوده و
تمامي پرداختها و مكاتبات با آن شركت معرفي شده مي باشد.
 .34ناظر ارلي قرار داد تنظيمي دبير خانه شوراي نظارت بر اسباب بازي مي باشد و همچنين كانون در هر سه اسفتان
خوزستان هر مزگان و بوشهر داراي نمايندگي مي باشد كه هماهنگي هاي الزم بايد با آنها رورت پذيرد.
 .35تنظيم ضرايب گمركات با كانون بوده و از ارباب رجوع اخذ مي گردد.
 .36نمونه ها توسط شوراي نظارت به شركت برنده مناقصه ارجاع مي شود.
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