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 مقدمه -1

 کسبونقل هر شود و ناوگان حملهای هر صنعت محسوب میترین بخشیکی از کلیدی کاال حمل و نقل و توزیعحوزه 

های مدیران است. ارتقای کارایی حمل و نقل کاال های آن و کنترل آن یکی از دغدغهترین بخشیکی از مهم وکار

توان با هوشمندسازی ناوگان عنوان حلقه واسط بین تولیدکننده و توزیع کننده، از اهمیت بسزایی برخوردار است که میبه

 ایجاد کرد.  حوزهحمل و نقل تحولی چشمگیر در این 

 باشد.مروزه فناوری اطالعات برای حل مشکالت حمل و نقل درجوامع بشری مورد توجه کارشناسان این حوزه میا 

 Intelligentسیستم حمل و نقل هوشمند یا استفاده از فناوری اطالعات در حوزه حمل و نقل با عنوان 

Transportation Systems ها از قبیل مهندسی امکانات و تخصص ای از ابزارها،مجموعهشود که به معنای گفته می

که به صورت هماهنگ و یکپارچه به منظور بهبود  استافزاری و مخابراتی ختافزاری، سنرم هایترافیک، تکنولوژی

 شود.در سیستم حمل و نقل به کار گرفته می، ارزش آفرینی و ارتقای ایمنی کارآیی

عنوان بزرگترین هلدینگ چند رشته ای فعال در کشور که در حوزه های شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)شستا( به 

متنوعی همچون نفت و گاز، پتروشیمی، دارو، سیمان، صنایع فلزی و معدنی، کشاورزی و دامپروری، برق و انرژی، خدمات 

وری، بهبود اقتصاد حمل رهاپراتوری تلفن همراه و ...  فعالیت می نماید، در نظر دارد به منظور ارزش آفرینی و افزایش به

های گروه و همچنین توسعه فعالیت خود در حوزه و نقل، هوشمندسازی فعالیت حمل محصوالت و محموالت شرکت

اقدام به شناسایی یک شریک تجاری با تجربه فعالیت در  ،ای همگام با پیشرفت های تکنولوژی روزحمل و نقل جاده

 حوزه حمل و نقل هوشمند بار نماید.

جهت شناسایی و انتخاب شریک تجاری  ،اقدام به برگزاری مناقصهگذاری تامین اجتماعی شرکت سرمایهبر این اساس 

توانند می باشندکه شرایط ذیل را دارا میهایی اندازی یک شرکت حمل و نقل هوشمند بار نموده است. شرکتبرای راه

 :در این مناقصه شرکت نمایند

 ک از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجوز بازارگاه الکترونی 

 :دارای پلتفرم مدیریت حمل بار جاده ای با قابلیت 

 افزارهای غیر ایرانیافزار و یا الیسنس معتبر برای نرمنرم دارای حق مالکیت -الف

  ارتقاء و همچنین دسترسی آسان برای کاربران روزآوری،به  -ب

 صورت برخطرهگیری ناوگان حمل و نقل به  -ج

 عدم محدودیت در تعداد باالی کاربران به صورت همزمان  -د

 رعایت پروتکل های امنیتی به منظور حفظ امنیت داده ها -هـ

 صدور بارنامه الکترونیکی از طریق اپلیکیشن و وب -و

 گذاری هوشمند خدمات ارایه شده قیمت -ز
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  پیشتیبانی پلتفرمدر اختیار داشتن تیم متخصص در حوزه مدیریت، توسعه و 

 عالقمند به فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل هوشمند 

 موضوع مناقصه -2

 اندازی شرکت حمل و نقل هوشمند بار راه جهت مشارکت درشناسایی و انتخاب شریک تجاری 

 زارگمناقصه -3

 )شستا( گذاری تامین اجتماعیشرکت سرمایه 

 کنندگان در مناقصهشرکت -4

 .را رعایت نموده باشد مناقصهو اسناد در این مناقصه  زارگمناقصههر شخص حقوقی که کلیه شرایط مورد نظر 

 های مهمبندی و تاریخزمان  -5

 

 17/12/1399و  16/12/1399 تاریخ درج آگهی و انتشار اسناد

 20/12/1399 تاریخ برگزاری جلسه توجیهی به صورت حضوری

 26/12/1399 اسنادتاریخ اتمام مهلت تحویل 

 27/12/1399 تاریخ بازگشایی پاکات فنی و بازرگانی )پاکت الف(

و امضای  ( 70) باالتر از اعالم نتایج حائزین حداقل شرایط فنی و بازرگانی 

 تفاهم نامه یا قرارداد

14/01/1400 

 17/01/1400  بازگشایی پاکات درصد مشارکت پیشنهادی )پاکت ب( و اعالم برنده

 25/01/1400 ابالغ کتبی به برنده مناقصه
                  

دریافت یا از طرق ایمیل های دیگر که پس از مهلت مذکور  حضوری یا ایمیل هایی بدیهی است به پیشنهادهایتبصره: 

 .گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد

 

 شرایط مناقصه  -6

گذاری تامین اجتماعی به نشانی محل دریافت اسناد مناقصه سایت رسمی شرکت سرمایه -1-6

https://www.ssic.ir  خواهد بود. های تابعهها و شرکتهای مجاز از هلدینگو سایر درگاه 

تکمیل، به طور مجزا در پاکت  خوردگیقلم، خوانا و بدون بایست اسناد مناقصه را به طور کاملمتقاضیان می -2-6

 26/12/1399شنبه مورخ روز سه 17به شرح ذیل و به صورت الک و مهر شده، حداکثر تا ساعت « ب»و « الف»

، 11به دفتر مرکزی حراست شستا به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان گاندی جنوبی، کوچه سوم، پالک 

 الکترونیک از طریق پست الکترونیکارسال اسناد به صورت دریافت نماید.طبقه دوم تسلیم نموده و رسید 

https://www.ssic.ir/
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tender@ssic.ir در پیوست های جداگانه « ب»و پاکت « الف»های پاکت در قالب فایل فشرده تحت نام

اساسنامه با آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ارسال  بایست عالوه برمتقاضیان می باشد.پذیر میامکان

شور، آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور، آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده، فرم ک

فرم ، (2فرم تکمیل شده اطالعات عمومی شرکت متقاضی )فرم شماره ، (1اسناد مناقصه امضاء شده ) فرم شماره 

صاحبان امضای مجاز در گواهی امضا ، (3تکمیل شده خوداظهاری اطالعات فنی و بازرگانی  )فرم شماره 

مدارک ، تصویر قراردادهای منعقده، تأییدیه تعداد تراکنش های ثبت شده در درگاه بانکی، دفترخانه اسناد رسمی

تفرم که لیست بیمه یا لیست حقوق نفرات کلیدی مرتبط با پل، تحصیلی و رزومه نفرات کلیدی مرتبط با پلتفرم

و فرم تکمیل شده درصد پیشنهادی جهت مشارکت  رک ارسالیچک لیست مداتوسط بانک تأیید شده است، 

 ارسال نمایند.بر اساس چک لیست مدارک ارسالی و در قالب پاکات )الف( و )ب( را 

، کلیه اسناد و مدارک فوق الذکر و چک  3،  2،  1در فرم های  تکمیل شده اطالعات حاوی  پاکت الف:

 مدارک ارسالیلیست 

   4تکمیل شده  شماره حاوی فرم  پاکت ب:

 ، متقاضیانی که حائز شرایط فنی در پاکت الف شده باشنددر صورت ارسال پاکات به صورت الکترونیکی -3-6

 ار تحویل نمایند.زگبه مناقصه« ب»ت اهای تکمیل شده را در روز بازگشایی پاکبایست اصل اسناد و فرممی

باشد و درصد پیشنهادی شرکت درصد می 30مشارکت در شروع شریک تجاری حداکثر درصد سهام پیشنهادی  -4-6

 مناقصه نباید بیشتر از درصد فوق باشد. در کننده

از فرم ارزیابی فنی و « 70»امتیاز  حداقل کسب ،برای متقاضیان« ب»حداقل امتیاز الزم برای بازگشایی پاکت  -5-6

از ادامه فرآیند مناقصه متیاز مذکور کنندگان با کمتر از ابدیهی است شرکت باشد.می« الف»بازرگانی در پاکت 

 کنار گذاشته خواهند شد.

( را کسب نمایند قبل از بازگشایی پاکات  70متقاضیانی که حداقل امتیاز فرم ارزیابی فنی و بازرگانی ) امتیاز  -6-6

مطالعه، مهر و امضاء نمایند در غیر این صورت از ادامه فرایند  قرارداد مشارکت رانهاد پیش تفاهم نامه یا )ب( باید

 مناقصه حذف خواهند شد.

به صورت برخط قابل مشاهده برای تمامی متقاضیان شرکت در « ب»و « الف»گشایی پاکات زکلیه جلسات با -7-6

 باشد.میسر مینیز امکان شرکت در جلسات مذکور به صورت حضوری  ،مناقصه خواهد بود. درصورت تقاضا

بر اساس میانگین محاسبه تراز شده درصدهای مالک اعالم برنده مناقصه، کمترین درصد مشارکت پیشنهادی  -8-6

 میلیون تن  50، رسیدن به %20وزن درصد پیشنهادی در شروع مشارکت  .خواهد بود  4 اعالمی در فرم شماره

  . خواهد بود %50کیلومتر بار میلیون تن  100، و در %30بار کیلومتر 

  .گرددمی و پست الکترونیک ارسالدورنگار  ، از طریقغیهبالمراتب در قالب ا مناقصهپس از مشخص شدن برنده  -9-6
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.  را با دقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت آنها بداند مناقصهدهنده باید کلیه اسناد و مدارک  پیشنهاد -10-6

منزله قبول تمامی شرایط ه از سوی پیشنهاددهنده ب مشارکتدرصد و تسلیم مدارک و پیشنهاد  مناقصهشرکت در 

دهنده تمامی اسناد و  دهنده این است که پیشنهاد تلقی شده و نشان مناقصهو ضوابط مندرج در اسناد و مدارک 

عاتی مربوط به آنها را به دست آورده و نسبت به موارد الرا به دقت مطالعه نموده و هرگونه اط مناقصهمدارک 

 .شده در اسناد هیچگونه ابهام یا نکته مبهمی برای او وجود ندارد مطرح

و پیشنهاداتی که پس از انقضای  6ماده  4و باالتر از درصد ذکر شده در بند  به پیشنهادات ناقص و مبهم، مخدوش -11-6

ت. واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد و مورد تایید نیس و یا مسیرهایی که ذکر نشده است مهلت مقرر

مختار  مناقصههمچنین این شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید 

  .خواهد بود

   https://www.ssic.ir نشانیشستا به  تارنامی رسمیاز طریق  5های مندرج در ماده هرگونه تغییر در تاریخ -12-6

 .خواهد رسیدبه اطالع متقاضیان 

نظر  چنانجه مصلحت بداند میتواند جهت تسریع در کار از اجرای بعضی تشریفات رسمی صرف گزارمناقصه -13-6

حق هرگونه اعتراض و دعوی علیه  ( 1اسناد مناقصه ) فرم شماره  دهنده همزمان با امضای کند. پیشنهاد

نماید که از این به بابت هیچگونه ادعایی  م میالیا کارکنان یا نمایندگان او را از خود ساقط و اع گزارمناقصه

 .نخواهد داشت

 به پیشنهاد مشارکتار الزامی برای واگذاری زگمناقصهع کامل دارد که دستگاه الاطمتقاضی شرکت در مناقصه  -14-6

 .دهنده را ندارد

 اخذ تائیدیه الزم از مراجع ذی صالح خواهد بود.ابالغ رسمی به برنده مناقصه مشروط به  -15-6

از هر جهت  مناقصهم موضوع الاقرار و اعتراف نموده است که از کلیه خصوصیات کمی و کیفی اق پیشنهاد دهنده -16-6

  د.ع کامل و کافی دارد و در این مورد هیچگونه امر مبهم و مجهولی برای وی وجود ندارالو هر لحاظ اط

 

مطالعه کامل اسناد شرکت ......................... ضمن  حقوقی نماینده /.......................... بعنوان مدیر عاملاینجانب ..........

رؤیت آن و قبول  مناقصه شناسایی و انتخاب شریک تجاری جهت راه اندازی کسب و کار حمل و نقل هوشمند بار، با

م الاع مناقصه دربدینوسیله آمادگی خود را در مهلت تعیین شده جهت شرکت  ،م شدهالبندهای مندرج در متن شرایط اع

 نمایم.می

 مهر و امضای شرکت         

 تاریخ                 

 

https://www.ssic.ir/

