
 بسمه تعالی

)مردانه(فرم اداریالبسه توافق نامه خرید  

 و دریایي خدمات توسعه شركتبین مافی  .............................مورخ  ................................مربوط به قرارداد شماره توافق نامهاین 

به  088110080101اقتصادي كد با 84134002301وشناسه ملي 081814شماره ثبت  )سهامي خاص(به بتاء بندري

با سمت عضو  خانم مینا قرین احمدينمایندگي آقاي مهدي قائم مقامي با سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و 

آقاي به نمایندگي .......................فروشگاه و و  بعنوان خریدار كه.........................................نشاني: تهران،  هیات مدیره به

فرم اداري  البسهعنوان فروشنده با  .........................كد پستي ..............................به نشاني: ................با كدملي ..................

 به شرح موارد ذیل امضاء مي گردد: مردانه

 

شركت توسعه دریایي و بندري بتاء )طبق نمونه لوگوي فروشنده موظف است براي دوخت پیراهن فرم اداري از  -1

 استفاده نماید. ذیل(

BETA 
 

 سایزگیري اختصاصي پرسنل  نسبت به انجام ,تمامي افراد موضوع قرارداد البسهفروشنده موظف است براي تحویل  -2

 .اقدام نماید روز پس از ابالغ قرارداد( 82جنس )حداكثر به هنگام ثبت سفارش 

با  ,نسبت به دوخت و تحویل پیراهن و شلوار موضوع قرارداد در قرارداد رف مدت مقررظفروشنده متعهد گردید  -3

خریدار  دستگاه نظارتبر اساس نمونه تایید ( ودرجه یک زیب مرغوبآستر جیب  و ,)استفاده از نخ  دوخت مناسب

 اقدام نماید.

جمله تغییر در سایز و...( داشته باشد فروشنده موظف است بدون شده نیاز به تغییر) از درصورتي كه لباس تحویل  -4

 ساعت اعمال نماید. 01 مدت گونه هزینه اي تغییرات درخواستي را حداكثر ظرف درخواست هیچ

 وهمچنین تحویل لباس با طرح فروشنده به هیچ عنوان حق تعویض البسه موضوع قرارداد را با سایر البسه متفرقه -5

ندارد در صورت مشاهده هر مورد معادل قیمت پیراهن و شلوار به عنوان جریمه از مطالبات فروشنده  ,اي متفاوته

 كسر مي گردد.

 توافق نامه در دو نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده  كه هر كدام حکم واحد دارد.

 

مهر و امضاء خریدار :                                                                مهر و امضاء فروشنده :                                                        

 



 مهر و امضاء خریدار :                                                                                مهر و امضاء فروشنده :

 

 

                                                                

 

 مردانه اداری فرم البسه فروش قرارداد                                                                   

 

به شماره  31814به شماره ثبت   )سهامی خاص(شركت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاءمابين اين قرارداد في

، آرژانتین تهران، میدان به آدرس:  311480010804و کد اقتصادی  14434002308و شناسه ملي  318144ثبت 

و شماره تماس 1210833211و کد پستی ، طبقه دوم شرقی  23، پالک اسفراینکوچه روبروی ، الوندخیابان 

امی با سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قائم مق نمایندگی و به43188034438

روبروی ، الوند، خیابان آرژانتین تهران، میدان  نشانی به  ت مدیرهبا سمت عضو هیئ احمدی قرین خانم مینا 

 که 43188034438و شماره تماس 1210833211و کد پستی ، طبقه دوم شرقی  23، پالک اسفراینکوچه 

با  ..................آقای به نمايندگي  ..................از يك سو و  شوددر اين قرارداد اختصار خريدار ناميده مي

در اين  که...................................کد پستي .........................................................به نشاني: ..........................کدملي

  شود از سوی ديگر و شرايط و الزامات ذيل منعقد گرديد.قرارداد به اختصار فروشنده ناميده مي

  (موضوع قرارداد1ماده 

 پلگي%02تتگرو  )4314 با کد رنگگبروجرد  با جنس کرمبه رنگ شرکت خريدار فرم  پيراهن عبارت است از فروش    

 رنگگ )دو دوخگت( بگا جگنس پارچگهقهوه ای و شلوار دوخت تمام صنعتي پارچه  با( گرم 184 گرماژويسکوز %44ستر وا

بگا سگايزهای   424 ~ 434بگا گگرم  ( تگری وريگادرصگد 84درصگد پشگو و 34)مشخصات و  340کد رنگ  با مطهری

 موارد زير مي باشد : شاملکه  پرسنل آقا نفر ...................تعداد برای اطالع فروشنده رسيده است که به درخواستي

 ثگو  شگلوار .................و )که شامل يك دست آستين کوتاه و دو دست آستين بلند(پيراهن دست ............تعداد  -1

 نفر ............................برای تعداد 

ثو  شلوار  ...............و  )که شامل يك دست آستين کوتاه و سه دست آستين بلند(پيراهن  دست .................تعداد -3

 نفر  ....................برای تعداد

ثگو   ................و  )که شامل يك دست آستين کوتاه و يك دست آستين بلنگد(پيراهن  دست .................تعداد   -4

 نفر ................شلوار برای تعداد

 
 مگي باشگد کگهطبق نمونه ارائه شده از سوی فروشنده و تائيد شده از سگوی خريگدار قرارداد تبصره : البسه موضوع 

 پيوست قرارداد مي باشد.  

 ماده 3( مبلغ قرارداد: 

 لباشدکه به شرح ذيمي   .............................ریاله مبلغ کل قرارداد با احتسا  مقادير مندرج در موضوع قرارداد ب

.:تفکيك مي شود  

ريال....................................... غبابت فروش هر عدد پيراهن مبلالف:   

ريال.........................................  مبلغ : بابت فروش هر ثو  شلوار  

 

 



 مهر و امضاء خریدار :                                                                                مهر و امضاء فروشنده :

 

 

 
 
  

  .شدبا دارايي مياقتصاد و استاندارد و مصو  وزارت  یه صورت حسا  هاائ: فروشنده موظف به ار1تبصره 

 .: کليه کسورات قانوني متعلقه به اين قرارداد بر عهده و هزينه فروشنده خواهد بود3تبصره

را افزايش دهد و فروشنده متعهد مي  تعداد اجناس موضوع درصد 52: به موجب اين قرارداد خريدار مي تواند تا 4تبصره

بر اساس قيمتهای توافق شده از  ادکاالی موضوع قراردبالفاصله نسبت به تحويل  در صورت اعالم کتبي خريدار،دد گر

 سوی خريدار اقدام نمايد. 

 زمانبندی پرداخت به شرح زير مي باشد::3تبصره 

 در ازای ارائه يگك فقگره چگك معتبگر معگادل پگيش پرداخگت درصد مبلغ قرارداد به عنوا  پيش پرداخت 24معادل( 1

  پرداخت خواهد شد.

 

و طبق تعداد رسيد شگده در انبگار  و روز بعد از تحويل کل موضوع قرارداد 44حداکثر ظرف مدت  مبلغ قراردادمابقي  (3

قرارداد  دو، طبق ماده مبني بر حسن انجام تعهدات فروشنده با تاييد دستگاه نظارت خريدارمطابقت با نمونه ارسالي  و 

 .محاسبه و پرداخت خواهد شد

 ماده 4(مدت تحویل:

 قرارداد مي باشد. پيش پرداختاز تاريخ  ماه دو  ظرف مدت حداکثر،  ماده يكفروشنده متعهد به تحويل کامل موضوع 

  روز قابل تمديد خواهد بود. 12تبصره: اين مدت صرفأ در صورت توافق کتبي طرفين و حداکثر تا 

 ( محل تحویل:3ماده 

 شهر  بنگدر عبگاس در ازای درواقع  مجتمع بندری شهيد رجايي فروشنده موظف به تحويل اقالم موضوع قرارداد در محل

به تاييد و امضاء دستگاه نظارت خريدار نيگز رسگيده باشگد، مگي مشتمل بر تعداد پيراهن و شلوار است و  اخذ رسيدی که

 باشد.

 ( تضمین:2ماده 

فروشنده موظف است به هنگام عقد قرارداد و به منظور تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد يك فقره چك به ميزا  کگل 

نسگبت بگه  خريدار مگي توانگد عهدات اين قرارداد ،غ قرارداد تسليو خريدار نمايدکه در صورت عدم ايفای هر يك از تمبل

 د.مي نمايضبط و وصول تضمين مذکور اقدام نمايد و فروشنده حق هر گونه اعتراضي در اين خصوص را از خود سلب 

 دستگاه نظارت چك ضمانت به فروشنده مسترد مي گردد.  تبصره: در صورت ايفای کامل تعهدات فروشنده پس از تائيد 

 ( تعهدات طرفین: 0ماده 

 رعايت کامگل دوخت مناسب و بارا پيراهن و شلوار های موضوع قرارداد  ائهنسبت به ار فروشنده متعهد گرديد -1

لباس فرم ارايگه  بر اساس نمونه تاييد شده و ا  مي باشد اييد اتحاديه صنف خياطت استاندارد های الزم که مورد

 که مورد تائيد ناظر خريدار مي باشد، اقدام نمايد.از سوی فروشنده شده 

 

 

 



 مهر و امضاء خریدار :                                                                                مهر و امضاء فروشنده :

 

 

 
مي بايستي عالوه بگر تقبگل کليگه  در صورتي که فروشنده تاخير در تحويل اقالم مندرج در موضوع قرارداد داشته باشد-3

ريگال بگه ازای  840444پيراهن و ريال به ازای هر عدد 340444مبلغ هزينه های مربوطه به ازای هر روز تاخير در تحويل

هر ثو  شلوار بابت تاخير و ديرکرد در تحويل در وجه خريدار پرداخت نمايد و اين مبلغ از مطالبات فروشنده کسر يگا از 

محل تضمين ايشا  برداشت خواهد شد و تشخيص تاخير غير مجاز بگر عهگده خريگدار بگوده و فروشگنده حگق هي گونگه 

 تراضي در اين خصوص را ندارد.اع

 .غير نداردت کلي و جزيي به ورصفروشنده حق واگذاری موضوع قرارداد را به -4

مطابقگت نداشگته دوخگت اعو از جنس و سايز چنان ه اقالم موضوع قرارداد با مشخصات تاييد شده از جانب خريدار -3 

شنده مي بايستي عالوه بر استرداد کليه مبالغ پرداختي هزينه ها و ضرر و زيا  وارده بگه وفرو  مسترد باشد، اقالم موصوف

نظر دستگاه نظارت در اينخصوص برای فروشنده الزم االتباع و غيرقابل اعتراض خريدار را طبق نظر خريدار جبرا  نمايد. 

  .است

 ماده 2( دستگاه نظارت: 

 پشتيباني ريتمدي ، بر عهدهنظارت بر کيفيت و تطبيق مشخصات اقالم موضوع قرارداد با مشخصات تاييد شده خريدار 

.خريدار مي باشد شرکت   

 ماده 8( فسخ قرارداد: 

اخطار کتبي به فروشگنده قگرارداد را فسگخ نمايگد و در صگورت فسگخ قگرارداد يك بار خريدار حق دارد در موارد ذيل با 

 تواند مطالبات و تضمين حسن انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد را به نفع خود ضبط و وصول نمايد. مي خريدار

 بدو  بروز حوادث غير مترقبه(  تاخير روز سه گ تاخير در تحويل اقالم موضوع قرارداد )بيش از1

 گ انتقال موضوع قرارداد به صورت جزيي يا کلي به شخص ثالث و به انحاء مختلف.. 3

 گ قصور در اجرای تعهدات قراردادی مطابق با مفاد قرارداد. 4

 گ عدم انجام تعهدات مصرح در قرارداد. 3

 . گي فروشگاه فروشندهتورشکس گ انحالل يا2

 : فروشنده تحت هيچ عنوا  حق فسخ يکجانبه اين قرارداد را ندارد. تبصره

 ماده 0( حل اختالف: 

قص یا هرگونه اختالف، دعوا یا ادعا ناشی از این قرارداد یا در رابطه با این قرارداد از جمله اعتبار قرارداد، تفسیر یا اجرای قرارداد و ن      

کارفرماا ی گردد. طرفین نماینده دستگاه نظاار  و سپس از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل مخاتمه آن ابتدا از طریق مذاکره 

 را به عنوان داور مرضی الطرفین خود قرار دادند و نظر ایشان برای طرفین قطعی، الزم االجرا و غیرقابل اعتراض می باشد.

 ماده14( نسخ قرارداد: 

نسخه تنظيو شده و حکو واحد دارند. 4ماده و در 41اين قرارداد مشتمل بر  



 

 شرایط مناقصه

     

  

  

 

 مهر و امضاء مجاز تعهد آور  

 

    

 : قبول شرایط مناقصه  1ماده 

بوده و هر پیشنهاد که مطابق  www.betaco.orgسایت شرکت به نشانی طبق اوراق دریافتی از مستندات مناقصه  ارائه : الف

 و یا متضمن قیود و شرایط خاص دیگری باشد کان لم یکن تلقی خواهد شد. باشدن اضربا شرایط مناقصه ح

 هر عنوان پذیرفته نخواهد شد. و تغییری تحت  سلیم پیشنهادات هیچ گونه اصالحپس از انقضای موعد ت : ب

  : موضوع مناقصه 2ماده 

 (مردانه) فرم اداری البسهخرید موضوع مناقصه عبارت است از 

 

 : محل اجرای مناقصه  3ماده 

 شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء -رجایی مجتمع بندری شهید –بندرعباس 

 : محل تسلیم پیشنهادات مناقصه 4ماده 

واحد حقوقی شرکت توسعه  طبقه همکف  – پایانه کانتینری بندرعباس آریاترمینال -مجتمع بندری شهید رجایی  –بندرعباس 

 خدمات دریایی و بندری بتاء

 : مهلت تسلیم پیشنهادات مناقصه5ماده 

 .می باشد05/11/1000مورخ   سه شنبه روز ساعت اداریپایان  تا  فروشندهاز سوی  پاکت های پیشنهادی  مهلت ارائه

 : شرایط تسلیم پیشنهاد مناقصه 6ماده 

  پیشنهادات شرکت در مناقصه باید حاوی اسناد مشروحه ذیل باشد.

شرکت کنندگان ( حاوی ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز نقدی سپرده شرکت در مناقصه می باشد. )پاکت الف  -1

یا فیش واریزی به شماره درصد مبلغ پیشنهادی  2مبلغ ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی بهمناقصه مؤظف به در



 

 شرایط مناقصه

     

  

  

 

 مهر و امضاء مجاز تعهد آور  

 

به پاکات بدون سپرده  (بتاء می باشند شرکت خدمات دریایی و بندرینام  نزد بانک ملی به 2010123019220

 ترتیب اثرداده نخواهد نخواهد شد.

 ( حاوی اسناد و مدارک ذیل میباشد: پاک ب -2

 ابی کیفی مناقصه گران شامل : اسناد ارزی 

 و حداقل ارائه سه قرارداد مشابه.رزومه کاری مرتبط با موضوع مناقصه  -

 ارائه رضایت نامه کارهای قبلی. -

 مدت زمان تحویلبرنامه زمانبندی و  -

 شده باشد. امضاء و مهراوراق شرایط مناقصه که تمام صفحات آن توسط شرکت کننده در مناقصه  -

روزنامه  هاد دهنده اشخاص حقوقی باشند کپی برابر اصل شده اساسنامه شرکت و آگهیدرصورتی که پیشن -

 و آگهی تغییرات شرکت ارائه نماید. رسمی 

  .ارائه اوراق هویتی شامل کارت ملی -

 مدارک داشتن توان مالی مناقصه گر)مفاصاحساب ، بیمه(ارائه  -

 هر .( محتوی جدول ارائه قیمت پیشنهادی با امضاء و م پاکت ج -3

 ارسال نمونه دوخت شامل پیراهن و شلوار الزامی است. -0

 : افتتاح پیشنهادات مناقصه 7ماده 

 و مورد  گشاییکمیسیون معامالت تشکیل جلسه داده و پیشنهاداتی را که در موعد مقرر وصول گردیده باشد را باز

 رسیدگی قرار خواهد داد.

  بازگشایی و پس از ارزیابی اسناد مناقصه پاکت الف و ج  بازگشایی می گردد.  توسط اعضاء  بابتدا پاکت 

  پس از قرائت مبالغ پیشنهادی ، اعضاء با در نظر گرفتن ارزیابی فنی مناقصه گران به تبادل نظر پرداخته و در نهایت

 با انتخاب برنده مناقصه جلسه کمیسیون خاتمه می یابد. 

 نامه از شرکت جهت اقدامات قراردادی به واحد حقوقی شرکت مراجعه مینماید. برنده مناقصه پس از دریافت 

   آن از بعد و سوم نفرات تضامین و ماند می باقی شرکت نزد دوم نفر تضمین ،اول نفر با قرارداد انعقاد زمان تا 

 . میگردد عودت

 



 

 شرایط مناقصه

     

  

  

 

 مهر و امضاء مجاز تعهد آور  

 

 

 : تذکرات  8ماده 

  .ندارند صخصو این در اعتراض حق گران مناقصه و گردد می طضب شرکت در مناقصه ردهسپ اولانصراف نفر   درصورت -1

  .است مختار واصله پیشنهادات از یک هر قبول یا رد در خریدار-2

.دگرد می ضبط تضمین برنده حضور عدم دلیل به اول نفر با قرارداد انعقاد عدم صورتدر -3  

و در صورت پرداخت ، پیش  تعهدات انجام تضمین تجه قرارداد مبلغ میزان به بانکی چک ارایه به موظف فروشنده  -0

                                                                                                    .باشد میقرارداد  امضاءاز  پس  مبلغ پیش پرداختمعادل یک فقره چک  پرداخت

 خود پیشنهادی متقی اساس بر تعهدات اجرای تضمین سپردن با ، خریدار ابالغ زا پس روز هفت تا حداکثر باید مناقصه برنده -5

 گونه هیچ حق و شود می ضبط خریدار نفع به ، مناقصه در شرکت تضمین اینصورت غیر در.  نماید مبادرت پیمان انعقاد به ،

  ندارد اعتراضی

. 

 

  ها الزامیست و درصورت عدم مهر و امضاء مهر و امضاء شرکت کننده  بر روی تمامی اوراق مناقصه و پاکت

 ،اوراق مورد پذیرش نمیباشد.

 .هرگونه خط خوردگی و الک گرفتگی جزء  مواردی مخدوش میباشد و اوراق فاقد اعتبار میباشند 

 تماس حاصل فرمایید    20111911100در صورت نیاز با شماره                  

 
 
  

 

 



 

 مدارک درخواستی ارزیابی کیفی شرکت کنندگان

  شرکت خدمات دریایی و بندری بتاء

  

 

 مهر و امضاء مجاز تعهد آور  

 

 

 تکمیل اوراق  و الزم مدارك جمع آورینسبت به  ،اسناد مطالعه از پس بایست می پیشنهاد دهندگان

 اسکن و ءامضا و درجدول ذیل مهر مندرج اولویت ترتیب به را خود مستندات کلیهاقدام و مربوط

 روی رب شده کامپیوتری ذخیره فایل قالب در و یا فیزیکی نسخه بصورت را شده یاد مدارك و نموده

به امور حقوقی و قراردادهای این  05/11/1000 سه شنبه روز اداری وقت پایان تا حداکثر فشرده لوح

پایانه کانتینری بندرعباس  مجتمع بندری شهید رجایی، ساختمانشرکت در ناحیه هرمزگان واقع در 

 ارسال نمایند. آریا طبقه همکف 
 

  هاد دهندگان قرار خواهد گرفت. مالك ارزیابی کیفی پیشن درخواستی ذیل  مدارك

 

 ارزیابی کیفی  مالک امتیاز دهی و شرح  مدارک درخواستی ردیف
برای  شرکت مجاز امضاء حق دارندگان و تغییرات آخرین -تاسیس ( رسمی روزنامه آگهی و اساسنامه 1

 اشخاص حقوقی و اوراق هویتی برای اشخاص حقیقی(
 )قراردادهای قبلی(اسناد و مدارک مرتبط با تجربه و سابقه اجرایی 2

 خریداران قبلی( انجام کارو رضایت ئید)تأاسناد و مدارک مرتبط با حسن سابقه در کارهای قبلی 3
  )مقدار درصد پیش پرداخت قرارداد(اسناد و مدارک مرتبط با توان مالی 4
 )مدت زمان تولید و ارائه (رنامه ریزیاسناد و مدارک مرتبط با توان فنی و ب 5
 اسناد و مدارک مرتبط با اشتغال در مرکز استان 6

 

   
 



جنس پارچه مطهریجنس پارچه مطهریمشخصاتنوع 

قهوه ای: رنگ 

350  -340:گرماژ

80* 20مشخصه

236:کد رنگ

%80تری وریا %20پشم

جنس پارچه بروجردجنس پارچه بروجردمشخصاتنوع 

کرم: رنگ

180:گرماژ 

3210:کد رنگ

%33پلی استر%67تترون

کت کننده مهر و امضا شر

. جدول ارائه پیشنهاد قیمت فروش لباس فرم  اداری مردانه  با مشخصات ذیل تکمیل و به مهر و امضاء فروشنده  برسد

پیراهن

بابت فروش هرعدد پیراهن          پیراهن 1811بابت فروش تعداد         

بابت فروش هر ثوب شلوار    شلوار 1373بابت فروش تعداد    

شلوار




