
  کارتن شیر سه گوش انواع  برگ شرایط شرکت در مناقصه خرید 
 15/95شماره     

  
مناقصه  انجاممورد نیاز خود را از طریق سی سی  200عدد کارتن شیر سه گوش   000/700 تعداد شیر پاستوریزه پگاه  همدان  در نظر دارد شرکت

پاکتهاي الك و مهر شده ایط مناقصه ، پیشنهاد خود را در مفاد برگ شرعمومی خریداري نماید . پیشنهاد دهندگان می توانند ضمن رعایت 
  شیر پاستوریز پگاه همدان  تحویل و رسید دریافت نمایند. شرکتبه دبیرخانه   07/11/95مورخ  هشنب پنجپایان وقت اداري تا حداکثر 
  موضوع مناقصه : 1ماده 
  )  2طبق مشخصات مندرج در ماده (بر حسب نیاز و سی سی  200ش کارتن شیر سه گو )عدد 000/700( هزار عدد  هفتصدخرید 
   مشخصات : – 2ماده 

  . ٢۴*٢۴*١۵شکل و ابعاد : بھ ابعاد  -١-١
  الیھ داخلی : چوكا -٢-٢
  الیھ میانی : مازندران  -٣-٢
  الیھ خارجی : كرافت -۴-٢
  تحویل گردد شیرینگ پالت بھ صورت کارتنھا بایستی  بر روي پالت در دستھ ھای کامال منظم و  -۵-٢
  بقایای حاصل از برش و دایکات نبایستی در کارتن وجود داشتھ باشد .  -۶-٢ 

  : سپرده شرکت در مناقصه -3ماده 
بهمراه ل یذرا بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت ) ریال 000/000/65(ریال ونیلیم شصت و پنج مبلغ باشند یم مکلفپیشنهاددهندگان 

   0د ارائه نمایندپیشنهاد خو
شیر  شرکتهمدان بنام  شیر پگاهشعبه  2492310053به شماره           تجارتبه حساب بانک  الذکر غ فوقلفیش واریزي مبنی بر واریز مب -

 پاستوریز پگاه همدان 
 چک تضمین شده بانکی  -
 ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قیدو شرط  -

  0باشد مورد قبول نمی 000و  یصشخوجه نقد ، چک ، پول چکارائه  -تبصره
  سپرده حسن انجام کار : - 4ماده

بعنوان تضمین حسن انجام کار  معتبر و بدون قید و شرط یضمانت نامه بانکمبلغ کل موضوع مناقصه بصورت  ) %10(درصد ده از برنده مناقصه
  0واهد ماند و پس از تسویه حساب نهائی مسترد خواهد شدباقی خ شرکتنزد  قرارداد منعقدهاتمام زمان تا  ضمانت نامهاخذ خواهد شد . این 

در صورتیکه برنده مناقصه قادر به ارائه ضمانتنامه بانکی نباشد خریدار ( شرکت شیر پگاه همدان ) مکلف می باشد معادل مبلغ تضـمین   -تبصره
  ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات بلوکه نماید . را از محل مطالبات فروشنده ، بابت 

  : کارتنتائید  -5ماده 
به را کارتن عدد 200 تعداد حداقلروز، هفت حداکثر ظرف مدت پس از اعالم شرکت ،  مکلف می باشد خود کارتنهايبرنده مناقصه جهت تائید 

ایستی با نمونه اولیه یکی بدیهی است کلیه کارتنهاي تحویلی ب اقدام به عقد قرارداد گردد.، ارسال نماید تا پس از آزمایش و تائید آنها این شرکت 
 باشد. در غیر اینصورت کلیه ضرر و زیان ناشی ازهرگونه تخلف از لحاظ کیفیت و مواد مصرفی بعهده برنده مناقصه بوده و خسارت احتمالی از

  برنده مناقصه اخذ خواهد شد . 



بط خواهد شد. لذا شرکت کنندگان در مناقصه مکلف می در صورت عدم تائید نمونه هاي ارسالی ، سپرده برنده مناقصه به نفع شرکت ض -تبصره
  باشند به نحو مقتضی نمونه مورد تائید شرکت را تهیه نمایند .

 پیشنهاد دهندگان مکلف می باشند در صورت دارا بودن مهر استاندارد ، پروانه ساخت و پروانه بهره برداري ، تصویر آنها را به همراه برگ - 6ماده
  ه نمایند . بدیهی است اولویت خرید با دارندگان گواهینامه هاي مذکور می باشد .  شرایط مناقصه ارائ

و برنده مناقصه بایستی توانایی تامین درخواست خریدار را طبق سفارش و شمسی خواهد بود  ماه  شش ،مدت زمان انجام موضوع مناقصه  -7ماده
  ه فروشنده اعالم می نماید  را داشته باشد . بر اساس درخواست کتبی و یا برنامه زمانبندي که خریدار ب

  0باشد پیشنهادات مختارمییا هریک ازکلیه  شیرپاستوریزه پگاه همدان درقبول یا رد شرکت - 8ماده
  .برگ شرایط شرکت درمناقصه بایستی داراي امضاء وممهوربه مهرشرکت کننده درمناقصه باشد - 9ماده 
  0باشد ش کلیه شرایط وآئین نامه معامالت شرکت صنایع شیرایران میشرکت درمناقصه به منزله پذیر - 10ماده 
بدیهی  0شرکت کننده در مناقصه نبایستی ممنوع المعامله بوده و یا مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی باشد  - 11ماده

  0ونی آن خواهد بودشرکت کننده در مناقصه مسئول پیامدهاي قان ، است در صورت احراز خالف آن
  0باشد و سایر هزینه هاي متفرقه دیگر بعهده برنده  مناقصه می مناقصه آگهی هاي کلیه هزینه -21ماده 
  بعهده برنده مناقصه می باشد .  کلیه طرح هاي درخواستی با برند هاي آویسا و پگاهچاپ  و / سیلندر هزینه هاي طراحی ، ساخت کلیشه -13ماده 

  شیر پاستوریزه پگاه  همدان می باشد .   شرکت، درب کارتنها حویل محل ت -41ماده 
  را لحاظ نماید . کارتنهاشرکت کنندگان در مناقصه بایستی در قیمت پیشنهادي کلیه کسور قانونی و هزینه حمل  -15ماده 
اداره دارایی باشد ( تاییدیه اداره دارایی جهت  عوارض دارائی (ارزش افزوده ) در صورتیکه برنده مناقصه داراي گواهی ارزش افزوده از -تبصره

ده را اخذ ارزش افزوده ) و فاکتور هاي صادره در فرمت اداره دارایی باشد میتواند در فاکتور هاي صادره جدایی از  قیمت پیشنهادي  ارزش افزو
ه مناقصه خود در این خصوص پاسخگوي مراجع مربوطه لحاظ  فرمایند، در غیر اینصورت ارزش افزوده نبایستی در فاکتور ها لحاظ گردد و برند

 می باشد . 
  و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر ارائه گردد ، ترتیب اثر داده  نخواهد شد.  به پیشنهادات مبهم  ، مشروط -16ماده 

،  موضوع قرارداد مبنی بر تایید شیر پاستوریزه پگاه همدان ،  شرکتپس از اعالم کتبی  یک هفتهبرنده مناقصه مکلف است ظرف مدت  -17ماده 
   . نسبت به  عقد قرارداد و ارائه تضمین هاي الزم اقدام نماید

برنده مناقصه بایستی کلیه  خسارات و ضایعات احتمالی  خریدار را که ناشی از نقص و ارائه محصول بی کیفیت وي می باشد را تقبل  -18ماده
  نماید .   

در صورتیکه موضوع مناقصه بر خالف شرایط تعهد شده ارائه شود و این موضوع باعث خسارتی به محصول تولیدي شرکت خریدار  :1بصره ت
گردد عالوه بر خسارت هاي جانبی ضرر و زیان وارده به محصول به قیمت مصرف کننده کاالي مورد نظر محاسبه و به حساب بدهکار برنده 

  شد . مناقصه منظور خواهد 
برنده  از مطالبات  ل مناقصهک ریالی   ، به ازاي هر روز تاخیر معادل یک دهم درصد مبلغ مناقصهدر صورت تاخیر در تحویل موضوع  - 2تبصره 
   میزان جریمه حداکثر تا سقف ده درصد مبلغ کل قرارداد  منعقده خواهد بود .  کسر خواهد شد . مناقصه
  ز بودن تاخیر بعهده خریدار می باشد .  تشخیص مجاز یا غیر مجا - 3تبصره

برنده مناقصه متعهد می گردد در کلیه مدت زمان قرارداد کلیه درخواست هاي خریدار را تامین نماید در غیر اینصورت خریدار  مجـاز   -4تبصره  
و کلیه هزینـه هـاي مربـوط بـه خریـد هـاي        خواهد بود جهت جلوگیري از توقفات خط تولید از سایر منابع نسبت به تامین موضوع  مناقصه  اقدام



اقصـه نـزد   مذکور را به عالوه  کلیه خسارات وارده ناشی از تاخیر در ارسال برنده مناقصه را از محل ضمانتنامه مذکور و یا هر تضمینی که برنـده من 
  وي دارد جبران نماید . 

درصورت خود داري نفر اول از  د قرارداد با نفراول مسترد نخواهد شد.عق پس از سپرده  شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم مناقصه  - 91ماده 
نیز مکلف می باشد پس از اعالم شرکت نفر دوم  خواهد شد .شیر پاستوریزه پگاه همدان ضبط  شرکتعقد قرارداد ، سپرده مشار الیه  به نفع 

در صورت خود داري نفر دوم ازعقد قرارداد ، سپرده  .نماید دام اقروز نسبت به ارائه تضمینهاي الزم و عقد قرارداد  هفتحداکثر ظرف مدت 
  .ضبط خواهد شد  شرکتایشان هم به نفع 

در صورت انصراف شرکت کنندگان از عقد قرارداد  عالوه بر ضبط سپرده شرکت در مناقصه کلیه هزینه هاي آگهی و سایر هزینـه هـاي    -1تبصره 
  ساب بدهکار آنها منظور خواهد شد .  متفرقه مرتبط با موضوع مناقصه نیز به ح

مراتب را به صورت کتبی به  ساعت قبل ازتشکیل کمیسون ، 24در مناقصه درصورت انصراف ، بایستی حداقل  گانشرکت کنند - 2تبصره
  شیر پاستوریزه پگاه  همدان اعالم  نماید. شرکت
  ه پاکت (الف) ،(ب)،(ج)  بترتیب ذیل ارسال نمایند:، پیشنهادات خود را در س می باشندف کلپیشنهاد دهندگان م - 20ماده 

  پاکت (الف) : سپرده شرکت در مناقصه  - 20-1
  )6به همراه موارد ذکر شده در ماده(برگ شرایط امضا و مهر شده ( تمام صفحات)  : پاکت (ب) -20-2
  با ارائه آنالیز قیمت  پاکت (ج) : قیمت پیشنهادي - 3- 20

مکلف می باشند قیمت پیشنهادي خود را طبق جدول تنظیم شده پیوسـت ارائـه نماینـد در ضـمن هیچگونـه پـیش        پیشنهاد دهندگان -1تبصره 
  پرداختی بابت موضوع  قرارداد از طرف خریداربه فروشنده پرداخت نخواهد شد .

یل مختلف از جمله مشـکالت  تحـریم ،   قیمت پیشنهادي موضوع مناقصه ( مبلغ قرارداد)  به دالل %5در صورت  افزایش یا کاهش بیش از -2تبصره
از بـازار   نوسانات شدید قیمت مواد اولیه در بازار و ...  خریدار  و فروشنده ضمن ارائه  مستندات الزم به طرف مقابل  نسبت به اخذ استعالم قیمـت 

تغییرات قیمـت در قالـب مـتمم قـرارداد اعمـال      اقدام می نماید و پس از بررسی و طرح در کمیسون معامالت و اخذ تاییدیه نهایی با توافق طرفین 
  مالك عمل نبوده و مابه التفاوت مربوطه در قرارداد قابلیت اجرا پیدا می کند .   %5خواهد شد بدیهی است افزایش یا کاهش کمتر از 

اسـاس صـرف و صـالح شـرکت      شرایط پرداخت طبق جدول پیشنهادي پیوست در جلسه بازگشایی اسناد مناقصه بررسی و در نهایت بر -3تبصره 
  خریدار مدت زمان پرداخت تصویب و در نهایت در قرارداد فیمابین لحاظ خواهد شد .  

بوده یا کیفیت کار بترتیب فوق بازگشایی شده و  چنانچه پاکت (الف) فاقد سپرده و یا پاکت (ب) فاقد موارد ذکر شده درباال  پاکتها -4تبصره
    .شد وپیشنهاد دهنده می تواند اسناد خود را دریافت نماید (ج) بازگشائی نخواهد، پاکت مورد تائید قرار نگیرد

در صورتی که پیشنهادات ارائه شده نیاز به بررسی بیشتر داشته باشند ، کمیسیون می تواند بازگشائی پاکت(ج) را به وقت دیگري  - 21ماده 
  در جلسه آتی شرکت نماید .  موکول نماید . در اینصورت نماینده پیشنهاد دهنده می تواند

شیر  شرکتطی کمیسیونی که به همین منظور در محل  صبح  11 راس ساعت 09/11/95مورخ  شنبهروز به پیشنهادات رسیده در  -22ماده 
  پاستوریزه پگاه  همدان تشکیل می گردد ، رسیدگی خواهد شد .

  . می باشدامه کتبی در جلسه بازگشایی اسناد مناقصه بالمانع ارائه معرفی ن حضور یک نفر نماینده پیشنهاد دهنده با -تبصره
  
  
  

  شیر پاستوریزه پگاه همدان شرکت                        



                                                                                            
       

         
  

 پرداخت مبلغ موضوع مناقصه از زمان تحویل آن  جدول قیمت پیشنهادي بر اساس مدت زمان
  )عددواحد ( 

  
 نظر گرفتن ارزش افزوده )  بدون در( 

  
  نقدي عنوان  

  (ریال)
  یکماهه

 ( ریال) 
  دو ماهه
 ( ریال)

  سی سی  200کارتن شیر سه گوش 
  
  

    

  
                

  
  
  
  
  

  مهر و امضاء   
  
  


