
 
 
 
 
    

 

    بسمه تعالي 
 7 از 1صفحه  شرايط عمومي شركت در مناقصه عمومي 

 (دو مرحلهاي) 

كيلوگرم برنج ايراني از نوع هاشمي 61000خريد گروه هتل هاي هما (شركت سهامي خاص) در نظر دارد نسبت به 

مورد نياز هتلهاي تابعه ( تهران ، شيراز ، مشهد ) با مشخصات مندرج در برگ شرايط از نظر مقدار و  دانه بلند درجه يك
 كيفيت و نوع از طريق مناقصه عمومي (دو مرحلهاي) اقدام نمايد.

 با مراجعه به 1398/ 17/07متقاضيان واجد شرايط مي توانند با رعايت موارد ذيل در ساعات اداري از روز چهارشنبه تاريخ 
واحد تداركات و پشتيباني دفتر مركزي نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام و سپس پيشنهادهاي خود را حداكثر تا پايان وقت 

 به دبيرخانه حراست دفتر مركزي شركت واقع در تهران ميدان ونك - انتهاي خيابان 29/07/1398اداري روزدو شنبه مورخ 
 . طبقه اول تحويل و رسيد دريافت نمايند2برزيل شرقي- بن بست الله - پالك 

 اسناد و مدارك مناقصه:

  قرار گيرد.(الف ، ب ، ج)پيشنهادات و مدارك مناقصه  ميبايست در سه پاكت جداگانه الك و مهر شده 

 :  اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود:1ماده 

  مي باشد.ميليون تومان سي  معادلريال000/000/300سپرده شركت در مناقصه به مبلغ

  سپرده شركت در مناقصه ::1تبصره 
  نزد بانك تجارت شعبه توانير بنام شركت گروه هتل هاي هما 83416343الف : بصورت واريز نقدي به حساب جاري 

 ب: ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر از يكي از بانك هاي معتبر بانك مركزي قابل تمديد 

 به پيشنهاداتي كه فاقد قبض سپرده بوده و يا مبلغ سپرده آن كمتر از مبلغ فوق باشد و يا بصورت چك هاي عادي، :2تبصره 
 چك پول و ساير طرق پرداخت صادر شود ، ترتيب اثر داده نخواهد شد و پيشنهاد شركت كننده مردود شناخته خواهد شد.

  : اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (ب ) قرار داده شود:2ماده 

 الف- اشخاص حقوقي:
 -تصوير اساسنامه و آگهي تأسيس و شماره ثبت و شناسه ملي شركت.1

- تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي مربوط به آخرين تغييرات اساسنامه و مديران و دارندگان امضاء مجاز  اسناد مالي و 2
           تعهد آور بهمراه فرم تكميل شده مشخصات مديران و اطالعات شركت.

 تصوير شناسنامه و كارت ملي صاحبان امضاء مجاز.- 3

 .- سوابق فعاليت هاي  مشابه موضوع مناقصه در شركت ها و موسسات دولتي و خصوصي4
 -جواز كسب از اتحاديه مربوطه و مدارك احراز صالحيت و استانداردها در صورت لزوم.5
- پيشنهاد دهنده موظف است كليه اسناد و مدارك مناقصه به خصوص شرايط عمومي و خصوصي مناقصه را امضاء و ممهور 6

 نموده و به استثناي برگ فرم پيشنهاد قيمت  در پاكت ب الك و مهر شده تحويل نمايد .
 شركت هايي كه قصد شركت در مناقصه را دارند مي بايست شركت ثبت شده با تابعيت ايراني و موضوع فعاليت  :3تبصره 

  آن با موضوع اين مناقصه مرتبط باشد.

                   مهر و امضاء شركت كننده در مناقصه و پيشنهاد دهنده      



 
 
 
 
    

 

 7 از 2صفحه                                                   ب- اشخاص حقيقي:
 -تصوير شناسنامه و كارت ملي.1
 -جواز كسب يا پروانه كار از اتحاديه مربوطه و مدارك احراز صالحيت و استانداردها در صورت لزوم.2
 -سوابق فعاليت ها ي قبلي مشابه موضوع مناقصه در شركت ها و موسسات دولتي و خصوصي.3
-  پيشنهاد دهنده موظف است كليه اسناد و مدارك مناقصه به خصوص شرايط عمومي و خصوصي مناقصه را امضاء و ممهور 4

 نموده و به استثناي برگ فرم پيشنهاد قيمت  در پاكت ب الك و مهر شده تحويل نمايد .
 - گواهي حسن انجام كار  5

  : اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (ج) قرارداده شود:3ماده 
فرم تعهد نامه و پيشنهاد قيمت مربوط به اين مناقصه كه بايستي توسط پيشنهاد دهنده تكميل و امضاء و مهر و در پاكت جداگانه 

تحويل شده باشد. پيشنهاد دهندگان بايد توان انجام همه موارد مندرج در اين مناقصه را داشته و ميبايست براي تمام موارد 
 مبادرت به ارائه يك پيشنهاد قيمت به عدد و حروف نمايند.

  درصورت تعارض بين قيمت عددي و حروف، قيمت حروفي  پيشنهاد دهنده مالك خواهد بود. :4تبصره

  : ساير شرايط عمومي مناقصه:4ماده 

 (الف،ب،ج)پيشنهاد دهنده مي بايست تمام اسناد و مدارك مناقصه را مهر و امضاء شده در سه پاكت الك و مهر شده  -1
قرار داده و هر سه پاكت را در يك پاكت الك و مهر شده ديگر و با درج مشخصات خود در روي پاكت مذكور و در مقابل 

) به دبيرخانه حراست شركت تحويل 29/07/1398اخذ رسيد و در موعد مقرر (تا آخر وقت اداري روزدو شنبه مورخ 
 دهند. به پيشنهاداتي كه پس از مهلت مذكور تحويل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

به پيشنهادهاي مشروط، مبهم، مخدوش و يا فاقد برگ سپرده يا اينكه مبلغ سپرده كمتر از مبلغ تعيين شده در برگ شرايط  -2
 باشد و يا پيشنهادهايي كه هر يك از شرايط مناقصه در آن رعايت نشده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 در محل ساختمان مركزي گروه هتل هاي هما 14/08/1398پيشنهادهاي رسيده (پاكات الف و ب ) در روز سه شنبه مورخ -3
 طبقه اول اداره كل تداركات و پشتيباني ، مفتوح و بر 2واقع در تهران ميدان ونك خيابان برزيل شرقي بن بست الله پالك 

  آئين نامه معامالت اقدام خواهد شد.20اساس ماده 

حضور پيشنهاد دهندگان يا نماينده آن ها با ارائه برگ نمايندگي در صورت لزوم و تشخيص دستگاه مناقصه گزار در هنگام  -4
 بازگشايي پاكات بالمانع خواهد بود.

 در اين مناقصه كه دو مرحلهاي مي باشد بدواً پاكات «الف» و «ب» پيشنهاد دهندگان مفتوح ميگردد و پاكات «ج»  :5تبصره 
شركت كنندگان در مناقصه پس از ارزيابي كيفي و فني بازرگاني مناقصه گران مفتوح خواهد گرديد . پاكات پيشنهاد قيمت «ج» 

 مناقصه گراني كه در ارزيابيهاي فني بازرگاني پذيرفته نشدهاند مفتوح  نميگردد.
پرداخت هزينههاي مربوط به انجام مناقصه شامل : هزينه آزمايشگاه ، هزينه درج آگهي و هرگونه ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض  -5

متعلقه به قرارداد منعقده طبق مقررات و قوانين جاري كشور به عهده برنده مناقصه است و شركت كسورات قانوني را از وجوه پرداختي 
 كسر خواهد نمود. پيشنهاد دهندگان ميبايست در قيمت پيشنهادي خود موارد را مورد نظر قرار دهند.

پس از افتتاح پاكات و تعيين برنده مناقصه و انتخاب نفر دوم، مبلغ سپرده آنان تا خاتمه عمليات مناقصه و انعقاد قرارداد نزد  -6
گروه باقي خواهد ماند و پس از انعقاد قرارداد با برنده، سپرده نفر ديگر مسترد خواهد شد در هر صورت سقف زمان استرداد 

  از تاريخ بازگشايي پاكت ها و تعيين برنده  مي باشد.يك ماهسپرده هاي ساير شركت كنندگان در مناقصه حداكثر 

 مهر و امضاء شركت كننده در مناقصه و پيشنهاد دهنده              



 
 
 
 
    

 

  7 از3صفحه              

         
  روز كاري پس از تشكيل كميسيون معامالت خواهد بود.7مدت الزم براي ابالغ برنده مناقصه حداقل  -7

سپرده نفرات اول و دوم  پيشنهاد دهندگان كه در مناقصه برنده مي شوند تا تاريخ امضاء قرارداد و تسليم ضمانت حسن اجراي  -8
 تعهدات قرارداد منعقده آتي توسط شركت نگهداري خواهد شد.

 كيلوگرم برنج ايراني هاشمي درجه يك دانه 61000خريد با ابالغ كتبي شركت ، برنده نفر اول مي بايست جهت عقد قرارداد  -9

 روز كاري در 7با رعايت تمامي موارد فني ، مالي و حقوقي مورد نظر شركت گروه هتلهاي هما و حداكثر ظرف مدت  بلند
شركت حضور به هم رسانده و نسبت به امضاء قرارداد و ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات با شرايط مقرر در قرارداد اقدام 

نمايد در غير اينصورت سپرده شركت در مناقصه وي ضبط خواهد شد و برنده مذكور حق هيچگونه اعتراض و ادعايي را 
 نخواهد داشت و مطابق مقررات به نفر دوم رجوع خواهد شد.

درصورتيكه نفر دوم نيز به شرح مذكور حاضر به انعقاد قرارداد و ارائه تضمين مذكور نشود سپرده او نيز ضبط خواهدگرديد.  -10
 بديهي است درصورت انعقاد قرارداد با نفر اول سپرده نفر دوم مسترد مي گردد.

 موارد مربوط به مهلت مراجعه جهت دريافت اسناد مناقصه مطابق شرايط مندرج در آگهي يا دعوتنامه مي باشد. -11

شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف دستگاه مناقصه گزار مي باشدو برنده مناقصه متعهد به  -12
انجام شرايط شركت در مناقصه و انعقاد قرارداد مطابق نمونه و نظر گروه در انجام كار موضوع مناقصه و با نظر مناقصه گزار  

 خواهد بود.

شركت كنندگان در مناقصه بايد توان فروش كل مقادير برنج موضوع اين مناقصه و همچنين داراي حسن شهرت و سوابق مفيد  -13
و توان و تجربه كافي و مرتبط با انجام موضوع مناقصه را داشته باشند. گروه مي تواند امكانات ، توانايي مالي ، تخصصي و فني ، 

 مديريتي و ساير موارد مربوط را بررسي و بدواً تعيين صالحيت نمايد تا بر اين اساس برنده مناقصه را تعيين و معرفي نمايد.

مدت و محل و نحوة تحويل اسناد موضوع مناقصه و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برنده مناقصه در انجام  -14
 تعهدات كالً يا بعضاً تأخير نمايد و ساير شرايط طبق شرايط مندرج در قرارداد مي باشد.

  را حداقل به مدت يكسال از نظر كيفي ضمانت و گارانتي بي قيد و شرط نمايد.موضوع مناقصهپيشنهاد دهنده متعهد است  -15

برنده مناقصه مي بايد كل موضوع مناقصه را شخصاً انجام دهد، و حق واگذاري تمام يا قسمتي از موضوع مناقصه را تحت هيچ  -16
 بديهي است در صورت عدم توانايي برنده مناقصه در فروش برنج موضوع اين قرارداد يا واگذاري آن به عنوان به غير ندارد.

 غير در مدت قرارداد مي بايست از عهده خسارات وارده و طبق نظر مناقصه گذار برآيد .

شركت حق تغيير، اصالح و يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات موضوع و كار مناقصه را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادات  -17
براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب به متقاضيان ابالغ مي شود و در صورتيكه پيشنهادي قبل از ابالغ 

 مراتب مزبور تسليم گروه شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد و اصالح پيشنهاد خود را نمايد.

 شركت كنندگان بايد قانون منع مداخله كاركنان دولت در انجام معامالت دولتي را رعايت نمايند. -18

 گروه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادهاي واصله مختار است. -19

 
 مهر و امضاء شركت كننده در مناقصه و پيشنهاد دهنده               

 

      



 
 
 
 
    

 

 7 از 4صفحه           : ارزيابي كيفي مناقصه گران:5ماده 
 در اين مرحله ارزيابي كيفي پيشنهادهاي دريافت شده صورت خواهد گرفت كه شامل موارد ذيل است: 

 

 رديف
 شرح

حداكثر 

 امتياز

جمع امتياز 

 مكتسبه

  70 كيفيت محصول 1

  10  داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظرو ارائه رزومه كاري 2

  10  قرارداد مشابه و رضايت نامه 3حسن سابقه و ارائه  3

  5 داشتن پروانه كار /آگهي تأسيس و آخرين تغييرات شركت   4

  5  ماه )  6توان مالي متقاضي (گواهي تمكن بانكي  5

  100 جمع كل

         

 در صورت لزوم موارد ارزيابي فني توسط كميته فني بازرگاني گروه بررسي ميگردد و در صورت صالحديد و حسب  :6تبصره 

 مورد و نياز به طرق ذيل عمل ميكند:

  اخذ نظر كارشناس يا خبره مورد نظر و تاييد مناقصه گزارالف-

    اخذ نظر از آزمايشگاه ذيصالح و معتبر مورد نظر و تاييد مناقصه گزارب-

     اخذ نظر از واحد درخواست كننده كاال يا خدماتج-

  : ارزيابي مالي 6ماده 

در اين مرحله ارزيابي مالي براساس آئين نامه مالي ومعامالت گروه هتلهاي هما با مناسب ترين قيمت در انتخاب نهايي با رعايت 

 صرفه و صالح  گروه و موارد ارزيابي كيفي و فني لحاظ خواهد شد.

نازل بودن يا مناسب ترين پيشنهاد قيمت در شرايط مساوي (با توجه به مقدار موضوع مناقصه)،بهترين كيفيت، توان اجرايي باال، 

داشتن سوابق و رزومه مناسب مرتبط با موضوع مناقصه، ارائه كمترين زمان ممكن جهت انجام موضوع مناقصه با در نظر داشتن 

 موارد ارزيابي كيفي و فني در تصميم گيري مناقصه گزار براي برنده مناقصه نيز موثر خواهد بود.

 
 
 

 

 مهر و امضاء شركت كننده در مناقصه و پيشنهاد دهنده       

 

 

 



 
 
 
 
    

 

 7 از 5صفحه                          شركت در مناقصه عموميفرم پيشنهاد قيمت و تعهد نامه                                            

 (دو مرحلهاي)

.......................................................... دارنده امضاي مجاز اينجان طي ارسال دعوتنامه،در خصوص دعوت آن شركت  به نمايندگي از ب 
 بررسي شرايط شركت در مناقصه و با اطالع و... پس ازآگاهي كامل ......................................................................شخص حقيقي/حقوقي 

 كليه شرايط انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه : مشخصات فني وكامل از

 مشخصات مربوطه و يط وابر اساس شر و  كيلوگرم برنج ايراني هاشمي درجه يك دانه بلند61000 فروش بابت -1
 شامل بيمه، ماليات بر ارزش افزوده به ازاي هر كيلو برنج مبلغ مدارك مناقصه، به همراه هزينه هاي مربوطه

.................................................................ريال(به حروف) و  ... ريال .....................................بمبلغ ............. جمعاً...............................ريال (به عدد) و 
.پيشنهاد قيمت مينمايم بابت انجام موضوع مناقصه........... ريال (به حروف) ........................................................................... (به عدد) و

برنده مناقصه مكلف و متعهد است مطابق نظر مناقصهگزار مي بايست نسبت به حمل اقالم موضوع مناقصه به محل هر  -2
) اقدام نمايد و هزينههاي حمل در قبال ارائه بارنامه رسمي از      7يك از هتلهاي مناقصه گزار (مطابق جدول صفحه 

مناقصه گزار قابل دريافت مي باشد.

برنج خالص، بدون احتساب وزن كيسه محاسبه و پرداخت خواهد شد. -3

 كيلويي باشد.10نوع كيسه مي بايست متقال مرغوب با چاپ مشخصات فروشنده در بسته بندي  -4

  مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم كه : قيمت اينجانب/شركتپيشنهاد چنانچه -5

 حداكثر ظرف همراه تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد را امضاء نمايم وشرايط و ضوابط شركت  قرارداد را بر اساس الف:
 تسليم نمايم. مدت هفت روز كاري از تاريخ ابالغ (باستثناي روزهاي تعطيل)

 آماده و در محل انبار هر يك از هتلهاي تابعه (مطابق  از تاريخ مبادله قرارداد...................ظرف مدت   موضوع مناقصه راكل : ب
  نمايم.) صحيح و سالم تحويل7جدول صفحه 

  قيمت جزء الينفك اين پيشنهاد را رويت و مفاد آن را قبول كرده ومدارك مناقصه  اسناد و،تائيد مي نمايم كه كليه ضمائم -6
 محسوب ميگردد.

 اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هريك از پيشنهاد دهندگان را ندارد. -7
ئيد مي كنم كه هرگاه اين پيشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گيرد تا موقعي كه قرارداد ابدينوسيله موافقت و ت -8

           يك تعهد الزم االجرا براي پيشنهاد دهنده تلقي و ابالغ قبولي قيمتمربوطه تنظيم و مبادله نشده است اين پيشنهاد
 مي گردد.

به حروف مالك مي باشد.قيمت عدد ،  به حروف وقيمت پيشنهادي در صورت تعارض بين  -9

10-  و در قالب قراداد و در قبال ارائه ضمانتنامه بانكي خواهد بود.25پيش پرداخت موضوع مناقصه به برنده مناقصه، تا سقف %

 :كننده در مناقصه نشاني شركت  و نام
:......................................................ام خانوادگي وسمت امضاء كننده ننام و   اسناد مناقصه 
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 7 از6 صفحه         ) فرم اخذ اطالعات از مناقصه گران داوطلب شركت در مناقصه عمومي (دو مرحلهاي            

 كيلوگرم برنج ايراني از نوع هاشمي درجه يك دانه بلند61000خريد 

 شماره وتاريخ تائيديه صالحيت: نام مدير عامل شركت: نام شركت:

 شكل(نوع)ثبتي شركت: تاريخ ثبت شركت: شماره ثبت شركت :

 كدملي: كدپستي: نشاني ثبتي شركت:

 شناسه ملي :  كد اقتصادي :

 اسامي و مشخصات كلي شركاء هيئت مديره ، مدير عامل و بازرسين شركت

 رديف
نام ونام خانوادگي اعضاء 

 هيت مديره
شماره و شناسنامه و 

 محل صدور
نوع مدرك و 
 رشته تحصيلي

سابقه تجربي 
مرتبط با موضوع 
 شركت (به سال)

سمت در اين 
 شركت

1      

2      

3      

4      

5      

     مدير عامل 

1      

     بازرسين 

1      

2      
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 بسمه تعالي

 7 از 7صفحه       شرايط خصوصي شركت در مناقصه عمومي(دو مرحلهاي)                  

  كيلوگرم برنج ايراني هاشمي درجه يك دانه بلند 61000خريد 

 -نوع برنج ايراني هاشمي دانه بلند درجه يك مرغوب با بهترين كيفيت باشدتا تحويل كل اقالم بشرح مندرج در قرارداد.1

كيلوگرمي )نمونه برنج همزمان با تحويل اسناد مناقصه مي بايد تحويل         10 كيسه 5 كيلوگرم(50معادل -2

 مناقصه گزار گردد.

برنج تحويل داده شده از نظر پخت ، طعم، كيفيت ،عطر ، درصد ناخالص ، درصد نيم دانه(خرد ، شكسته) ميزان -3

ري، يكدست بودن برنج قبل از انعقاد قرارداد توسط شركت بدوا ارزيابي خواهد گرديد و كل مقادير موضوع 

 قرارداد مي بايست مطابق نمونه تأئيد شده تحويل مناقصه گذار گردد .

 نمونه برنج تاييد شده از طريق آزمايشگاه معتبر ذيصالح مورد نظر شركت بررسي خواهد گرديد.-4

 نوع بسته بندي در كيسه هاي متقال درجه يك باشد.-5

  كيلوگرم خالص وزن برنج باشد.10وزن و ظرفيت بسته بندي: در هر كيسه -6

پس از انعقاد قرارداد و تحويل برنج به هريك از هتل هاي گروه ،نمونه هايي از برنج تحويل داده شده با نظر -7

مناقصه گذار انتخاب و مجددا از طريق آزمايشگاه معتبر ذيصالح مورد نظر شركت بررسي خواهد گرديد. بديهي 

 است نظريه اوليه و ثانويه آزمايشگاه مي بايست با هم مطابقت داشته باشد.

در صورت عدم تطابق برنج نمونه با هر مقدار از برنج ارسالي به هريك از هتلها، فروشنده عالوه بر تعهد به -8

جايگزيني برنج مرغوب در مدت مورد نظر مناقصه گزار مي بايست خسارات وارده به مناقصه گزار را به جهت هر 

 مقدار تحويل برنج نامرغوب طبق نظر مناقصه گذار جبران نمايد.

وثائق حسن انجام كار فروشنده تا تاريخ تحويل كل برنج مطابق شرايط مندرج در مناقصه  و انجام كل موضوع -9

قرارداد و پس از تاييد نهايي خريدار ، به فروشنده مسترد خواهد گرديد.



 پيشنهاد دهنده  شركت كننده در مناقصه وءضامهر و ام

 مقدار مورد نياز نام هتل رديف

 كيلوگرم 14000 تهرانبرنج مورد نياز هتل هما  1

 كيلوگرم10000 شيرازبرنج مورد نياز هتل هما  2

  كيلوگرم12000  مشهد2برنج مورد نياز هتل هما  3

 كيلوگرم20000  مشهد1برنج مورد نياز هتل هما  4

 كيلوگرم61000 مجموع *
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