«آگهی مناقصه»
خرید تعداد  7،000،000قطعه کارت مغناطیسی

 -1مقدمه:
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در نظر دارد نسبت به تأمین تعداد  7.000.000قطعه کارت مغناطیسی مصرفی خود از طریق مناقصه
عمومی یک مرحلهای اقدام نماید .از این رو به دنبال شناسایی توانمندیها و اخذ پیشنهادهای شرکتهای معتبر با برگزاری مناقصه عمومی
یک مرحلهای میباشد .لذا مقتضی است در این خصوص شرکتهای واجد شرایط مطابق اسناد ارائهشده ،پیشنهاد خود را در سه پاکت
جداگانه به شـرح ذیل به صورت در بسته حداکثر تا ساعت  16:30مورخ  ،1399/12/24به همراه معرفی نامه شخص تحویل دهنده ،به دفتر
مدیریت بازرگانی و امور قراردادها به آدرس :تهران ،سعادتآباد ،چهارراه سرو ،خیابان سرو غربی ،جنب بانک پاسارگاد ،پالک  ،52طبقه 4
تحویل و رسید آن را دریافت نمایند.
پاکت الف :شامل تضمین معتبر به مبلغ  4.000.000.000ریال بابت شرکت در مناقصه.
پاکت ب :شامل مدارک و اطالعات به شرح ذیل:
 -1اسناد مناقصه ،مشخصات فنی ،فرم های پیوست (پیوست یک و دو) به همراه پیش نویس قرارداد (متذکر میگردد شرکت کننده در
مناقصه فقط نمونه تیپ قرارداد ضمیمه اسناد را امضاء و از درج قیمت پیشنهادی درفرم قرارداد اکیدا خودداری نماید).
توجه :کلیه صفحات اسناد مناقصه  ،مشخصات فنی ،فرمهای پیوست و پیش نویس قرارداد میبایستی توسط افراد صاحب امضاء معرفی شده
امضاء و ممهور به مهر شرکت گردد.
 -2اعالم مشخصات دقیق کاالی پیشنهادی بدون ذکر قیمت به همراه مستندات و کاتالوگهای مربوطه
 -3مشخصات کامل پیشنهاد دهنده طبق فرم پیوست شماره دو
 -4تصاویر اساسنامه ،روزنامه رسمی و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ،مجوز اشتغال به کار ،پروانه بهرهبرداری ،تصویر آگهی تاسیس
 -5ارائه تصویر کد اقتصادی ،شناسه ملی ،گواهی ثبت در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 -6ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و صاحب و یا صاحبین امضاء(شرکت کنندگان حقوقی)
 -7ارائه تصویرکارت ملی و کدپستی ( محل زندگی و کار) ( شرکت کنندگان حقیقی )
 -8ارائه تصویر قراردادهای منعقد شده مرتبط با موضوع مناقصه و رضایتنامههای دریافتی
 -9ارائه  5نمونه کارت مغناطیسی جهت تست و بررسی فنی
 -10شرکتهای تأمین کننده که موضوع مناقصه را تأمین مینمایند ضروری است مستندات شرکت تولید کننده را ارائه نمایند.
پاکت ج :شامل پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست
 -2مشخصات و اطالعات خریدار:
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
آدرس :تهران ،سعادتآباد ،بلوار پاکنژاد ،چهارراه سرو ،سرو غربی ،جنب بانک پاسارگاد ،پالک 52
تلفن تماس 02123502790 :
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 -3موضوع مناقصه:
موضوع مناقصه عبارت است از تأمین تعداد  7.000.000قطعه کارت مغناطیسی
 -4شرایط و ضوابط:
 -1-4تضمین معتبر صرفا شامل ضمانتنامه بانکی (با اعتبار  3ماهه و قابل تمدید) یا چک تضمین شده بانکی در وجـه خریدار یا واریز وجـه
به شماره حساب  202810212191به نام شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد نزد بانک پاسارگاد شعبه خوردین میباشد .به پیشنهادهای
فاقد تضمین ،تضمین های مخدوش یا نامعتبر ،تضمین های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2-4مدت قرارداد یک سال و نحوه پرداخت پس از تحویل هر پارت و بر اساس صورتحساب ارسالی از سوی فروشنده و تأیید شده توسط
ناظر قرارداد خواهد بود .همچنین اولین پارت تحویلی حداکثر دو هفته پس از اعالم برنده مناقصه و حداقل به تعداد  100.000قطعه باشد.
برنده مناقصه موظف است در هر ماه در صورت نیاز خریدار حداقل  400.000قطعه و حداکثر  1.000.000قطعه کارت تحویل نماید.
 -3-4فروشنده متعهد است سفارشات چاپ کمتر از  100،000عدد کارت را ظرف مدت  5روز کاری و در صورتی که تعداد سفارش بیشتر
از  100،000عدد تا سقف  500،000عدد باشد ظرف مدت  10روز کاری تحویل خریدار نماید.
* تبصره :در سه ماه پایانی سال(دی ،بهمن و اسفند)  ،مدت زمان تحویل در صورت درخواست خریدار برای سفارشات چاپ کمتر از
100،000عدد کارت به  2روز کاری و برای سفارشات بیشتر از  100،000عدد تا سقف  500،000عدد به  5روز کاری کاهش می یابد.
 -4-4پرداخت کلیه مالیاتهای ناشی از قرارداد (به استثناء مالیات بر ارزش افزوده) به عهده فروشنده میباشد و در اجرای ماده  38قانون
تامین اجتماعی از ناخالص هر پرداختی به فروشنده میزان  %5بعنوان سپرده بیمه کسر و به عالوه آخرین صورت وضعیت یا صورتحساب نزد
خریدار نگهداری می شود .بدیهی است آزاد سازی سپرده حق بیمه و آخرین صورتحساب مذکور منوط به اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی
توسط فروشنده و ارائه آن به خریدار خواهد بود.
 -5-4پیش از انعقاد قرارداد ،شرکت برنده مناقصه ملزم به ارائه یک فقره چک بانکی به میزان  %10مبلغ کل قرارداد ،بابت تضمین حسن
انجام تعهدات میباشد.
 -6-4به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مبهم ،مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات ،باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 -7-4برگ استعالم قیمت می بایست مطابق با فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد .بدیهی است پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع
نمی گردد.
 -8-4در صورتی که برنده مناقصه ظرف مدت  7روز کاری از زمان اعالم برنده ،حاضر به تسلیم تضمین حسن انجام تعهدات یا انعقاد قرارداد
و انجام معامله نشود ،سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده ،معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد
و یا انجام معامله امتناع ورزد ،ضبط خواهد شد .قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم تضمین انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه ،تضمین برنده و
نفر دوم مسترد نخواهد شد.
 -9-4هیچیک از شرکتکنندگان در مناقصه ،نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
 -10-4هر سه پاکت توأما در یک پاکت واحد دربسته و الک و مهر شده که روی آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مناقصه تأمین تعداد
 7.000.000قطعه کارت مغناطیسی» درج شده باشد ،قرار داده شوند.
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 -11-4برنده مناقصه ملزم به امضای موافقت نامه محرمانگی و منع افشای اطالعات با خریدار است.
 -12-4مناقصه گر با امضای ذیل اسناد مناقصه ،موافقت خود را با کلیه مفاد آگهی و اسناد مناقصه اعالم می دارد.
 -13-4کلیه هزینه های باربری ،حمل و تحویل کارت های موضوع مناقصه تا انبارکل به آدرس :شهرقدس ،بلوار کلهر ،خیابان سنگستان،
پالک 25به عهده برنده مناقصه میباشد و خریدار دراین خصوص هیچ گونه هزینه ای پرداخت نخواهد نمود.
 -14-4نمونه های ارائه شده توسط شرکت کنندگان در مناقصه توسط کارشناسان خریدار مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتیکه
نمونه ارائه شده از سوی پیشنهاد دهنده در مناقصه به تشخیص ایشان برابر مشخصات اعالم شده در این اوراق نباشد و از سوی آنان رد شود
پیشنهاد وی از مناقصه خارج و شرکت کنندگان در این خصوص هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت و حق اعتراض را از خود سلب مینمایند.
 -15-4کاالی مورد معامله باید مطابق با نمونه کاالی تأیید شده از سوی خریدار باشد در غیر این صورت خریدار حق فسخ قرارداد ،ضبط
تضامین و دریافت خسارات وارده را خواهد داشت.
 -16-4برنده مناقصه می بایست کلیه سفارش را مطابق مشخصات موردتائید خریدار به لحاظ کمی و کیفی تحویل نماید و چنانچه مشخصات
مورد سفارش با مشخصات ارائه شده مغایر و یا دارای عییب و نقص باشد ،برنده مناقصه موظف است با هزینه خود نسبت به تأمین و جایگزین
نمودن آن تا سقف مورد قرارداد اقدام نماید و خریدار در این خصوص هیچ گونه هزینه ای پرداخت نخواهد نمود.
 -17-4در صورت برنده شدن در مناقصه و عقد قرارداد ،نوسانات نرخ ارز تأثیری در تغییر قیمتهای پیشنهادی نخواهد داشت و فروشنده
موظف به تحویل کاال تا اتمام قرارداد با همان قیمتهای ذکر شده در قرارداد میباشد و در صورت انصراف نسبت به ضبط تضمین از سوی
خریدار اقدام خواهد شد.
 -18-4برنده مناقصه موظف است کلیه کارتها را مطابق فایل نمونه طراحی و پس از ارائه نمونه اولیه چاپ شده به خریدار و اخذ تأیید
نهایی نسبت به چاپ و تحویل باقی کارتها اقدام نماید.
 -19-4خریدار مختار خواهد بودکارت ها را در طرح های مختلف و از هر طرح به تعداد دلخواه سفارش دهد.
 -20-4مناقصه گذار در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -21-4هزینه آگهی مناقصه در جراید به عهده برنده میباشد و از اولین صورتحساب کسر میگردد.
 -22-4برنده مناقصه متعهد به انجام سایر تعهدات مندرج در پیش نویس قرارداد که به پیوست این آگهی ارائه شده است.
 -23-4در صورت هرگونه پرسش در خصوص شرایط مناقصه با سرکارخانم مهندس لطفی (  )02123502230تماس حاصل فرمایید.

 -5مراحل برگزاری مناقصه:
ردیف

شرح

تاریخ

1

آخرین زمان برای ارسال پیشنهاد

ساعت  16:30مورخ 1399/12/24

3

اعالم برنده مناقصه

حداکثر تا تاریخ 1399/12/27
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(فرم پیوست شماره یک)

اینجانب  /شرکت  ............................................................به شماره شناسنامه  /ثبت  ....................صادره از
 ........................متولد/تاسیس .................با نمایندگی  .........................................و .............................................
که بموجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره ............مورخ  ...................به ترتیب .....................................و
 ....................................شرکت بوده و حق امضاء اوراق و اسناد تعهد آور را با مهر شرکت برابر آخرین روزنامه رسمی دارا میباشند
شرایط مندرج در برگ مناقصه را به دقت مطالعه نموده و از کم و کیف معامله و تمامی جزئیات آن آگاهی پیدا نموده و عالما در مناقصه
شرکت مینمایم.
آدرس دقیق  ................................................................................................................................................................کدپستی .............................
شماره تلفن................................................

(فرم پیوست شماره دو)

نام کامل شرکت :

نوع شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:
شماره ثبت :

تاریخ ثبت ........../........../....... :

کد اقتصادی:

شناسه ملی:

شماره آگهی روزنامه:
کد پستی:

مشخصات مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره:

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره شناسنامه

1
2
3
4
5
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کد ملی

سمت
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مشخصات صاحبان امضاء:
نام

ردیف

نام خانوادگی

شماره شناسنامه

کد ملی

سمت

1
2

(فرم اعالم قیمت پیشنهادی)
عنوان

تعداد

مبلغ هر عدد کارت (ریال)

جمع مبلغ کل (ریال)

کارت مغناطیسی مطابق با مشخصات
فنی و طرح های مد نظر شرکت
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
جمع مبلغ پیشنهادی به عدد :
جمع مبلغ پیشنهادی به حروف :
* مدت اعتبار پیشنهاد قیمت حاضر از تاریخ تعیین شده جهت ارائه پیشنهادات سه ماه می باشد و درصورت انقضای مدت اعتبار ،پیشنهاد
برای یک بار و به مدت  3ماه دیگر تمدید خواهد شد.
* قیمت پیشنهادی باید بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده درج گردد.
* در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده مبلغ آن براساس نرخ اعالمی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و پرداخت میگردد.
* تذکر  :قیمت های پیشنهادی باید مطابق جدول ارائه شده و بصورت کامل و دقیق درج گردد ،ضمنا این مبالغ مبنای تعیین برنده بوده
ومسئولیت ناشی از هرگونه اشتباه در درج مبالغ پیشنهادی به عهده مناقصه گر بوده و در این رابطه هیچگونه اعتراضی یذیرفته نخواهد بود.
نام فروشنده (شرکت) :
شماره اقتصادی:
نشانی کامل:
کدپستی ده رقمی:

مشخصات فنی
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 -1بدون نوار امضاء و هولوگرام
 -2مطابق استانداردهای ISO 7810 ، 7811 ، 12647-2
 -3بدنه کارت (PVC )4Layer
 -4نوار مغناطیسی مشکی )2750 oe( Hico
چاپ کارتها :
 -1چهاررنگ
 -2افست خشک
UV -3
 -4دورو
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