
   ) PET ( 38دهانه  شير بطري مناقصه خريد  برگ شرايط
  06/96شماره مناقصه 

 هندگان ميپيشنهاد د0را از طريق مناقصه عمومي  خريداري نمايد )1(به شرح ماده مورد نياز خود پت بطري انواع شيرپاستوريزه پگاه همدان در نظر دارد شركت
    هادات خود را در پاكتهاي الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روزتوانند ضمن رعايت مفاد برگ شرايط مناقصه ، پيشن

  پگاه همدان  تحويل و رسيد دريافت نمايند. زهشير پاستوري شركتبه دبيرخانه    02/02/96  مورخ  شنبه 
  موضوع مناقصه : -1ماده 
و بــه همــراه  )2(ده طبق مشخصات ذكر شــده در مــا  شفاف  شير 38دهانه   سي سي 946پت   بطري عدد)  يك ميليونعدد (  000/000/1 تعداد خريد -1-1

  .درب آب بند مربوطه 
  مشخصات : -2ماده 

   :  پت سي سي 946مشخصات بطري  -2
  ميليمتر  260ارتفاع  -1-2
  ميليمتر  38قطر دهانه :  -2-2
  ميليمتر 2/83قطر بدنه :  -3-2
    گرم  34حداقل وزن :  -4-2
  نخ / گام  5/2درب : م تعداد گا -5-2
  وضعيت پايه : تخت  -6-2
  و بدون نشتي باشد . داراي درب آب بند  -7-2
  دو نايلونه . سته بندي شده در نايلون هاي شفاف وب -8-2
  ط در ماشين هاي مسقف بايستي انجام پذيرد . حمل بطري فق -9-2

  سب و ليبل شرينگ را داشته باشند . يستي طوري طراحي شده باشند كه قابليت نصب برچبطر ي ها با -10-2
  باشد .  30با تلرانس سي سي   5/970تا زير گلو ي بطري   جم خالص محصول داخل بطري بايستي ح -11-2
  باشد . مي شفافرنگ بطري نوع پريفرم بطري خوش فرم و  -12-2
  ضوع مناقصه بايستي فاقد آلودگي ميكروبي باشد .   بطري هاي مو -13-2
   ه باشند." صاف بوده و خميدگي به هيچ سمتي نداشتيي بطري حالت شكستگي نداشته باشد و در ضمن بطر ي ها بايستي كامالگلو -14-2
  باشد .   SUNCAP" بايستي از نوع درب بطري حتما -15-2

  سپرده شركت در مناقصه : -3ماده 
ذيل ، صوراز  و به يكيدرمناقصه  سپرده شركت بعنوانريال  ميليون  هشتاد حروف)ريال ، (ب 000/000/80مي باشند مبلغ(بعدد) پيشنهاد دهندگان مكلف     

  0ارائه نمايند بهمراه پيشنهاد خود

ز پگاه شير پاستوري شركتهمدان بنام  شير پگاهشعبه  2492310053به شماره    تجارتبه حساب بانك  الذكر غ فوقلفيش واريزي مبني بر واريز مب - 
 همدان 

 بانكي چك تضمين شده  - 

 ضمانت نامه بانكي  - 

 . باشد ارائه وجه نقد  ، چك مسافرتي  و... مورد قبول نمي -تبصره 

  سپرده حسن انجام كار : -4ماده 
ن هد شد . ايبعنوان تضمين حسن انجام كار اخذ خوا ضمانت نامه بانكي معتبر و بدون قيد و شرطدرصد مبلغ كل موضوع مناقصه بصورت ده  از برنده مناقصه

  0باقي خواهد ماند و پس از تسويه حساب نهائي مسترد خواهد شد شركتنزد  داد منعقدهرقرااتمام زمان تا  مانت نامهض
  : بطريتائيد  -5ماده 



تا پس  نموده اقدام روز دهحداكثر ظرف مدت به تعداد مورد نياز،  درب بطري  ي و نسبت به تحويل نمونه بطر مي باشد پس از اعالم شركت ،مكلف  برنده مناقصه
تحويلي بايستي با نمونه اوليه يكي باشد. در غير اينصورت كليه  هاي  درب بطري و  بطريبديهي است كليه  اقدام به عقد قرارداد گردد.، از آزمايش و تائيد آنها 

  ي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد . ضرر و زيان ناشي ازهرگونه تخلف از لحاظ كيفيت و مواد مصرفي بعهده برنده مناقصه بوده و خسارت احتمال
، سپرده برنده مناقصه به نفع  روز از تاريخ اعالم شركت خريدار)  10( حداكثر تعداد سه نمونه طي مهلت در صورت عدم تائيد نمونه هاي ارسالي -تبصره
  مورد تائيد شركت را تهيه نمايند . ضبط خواهد شد. لذا شركت كنندگان در مناقصه مكلف مي باشند به نحو مقتضي نمونه خريدار شركت

و برنده مناقصه بايستي توانايي تامين درخواست خريدار را طبق سفارش و بر اساس شمسي خواهد بود  ماه   شش ،مدت زمان انجام موضوع مناقصه  -6ماده 
  درخواست كتبي و يا برنامه زمانبندي كه خريدار به فروشنده اعالم مي نمايد  را داشته باشد

تصوير آنها را به همراه برگ شرايط مناقصه ارائه نمايند   …پيشنهاد دهندگان مكلف مي باشند در صورت دارا بودن گواهينامه ها ، پروانه بهره برداري و  -7ادهم
) مواد  FOOD GRADEگريد ( ان گواهينامه هاي مذكور مي باشد الزم به ذكر است ارائه پروانه ساخت و گواهي فود . بديهي است اولويت خريد با دارندگ

 برنده مناقصه الزامي است مصرفي از طرف 

  0باشد پيشنهادات مختارمييا هريك ازكليه  شيرپاستوريزه پگاه همدان درقبول يا رد شركت -8ماده
  .برگ شرايط شركت درمناقصه بايستي داراي امضاء وممهوربه مهرشركت كننده درمناقصه باشد -9ماده 
بديهي است در  0ده در مناقصه نبايستي ممنوع المعامله بوده و يا مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي باشد شركت كنن -10ماده

  0شركت كننده در مناقصه مسئول پيامدهاي قانوني آن خواهد بود ، صورت احراز خالف آن
  0باشد ه برنده مناقصه ميديگر بعهد مرتبطو ساير هزينه هاي  مناقصه هزينه آگهي -11ماده 
  شير پاستوريزه پگاه  همدان مي باشد .   شركت، درب موضوع مناقصه محل تحويل  -12ماده 
  شركت كنندگان در مناقصه بايستي در قيمت پيشنهادي كليه كسور قانوني و هزينه حمل را لحاظ نمايد . -13ماده 

ارزش افزوده ) در صورتيكه برنده ماليات بر(متعلقه عوارض در فرمت مورد تاييد اداره دارايي باشد و فاكتور هاي صادره از سوي برنده مناقصه بايستي -تبصره
قابل پرداخت به برنده  مناقصه خواهد بود و در نهايت مناقصه داراي گواهي ارزش افزوده از اداره دارايي باشد ( تاييديه اداره دارايي جهت اخذ ارزش افزوده ) 

 ناشي از تخلفات مالياتي و پاسخگويي به مراجع مربوطه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .   كليه مسئوليت هاي

  و پيشنهاداتي كه خارج از موعد مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده  نخواهد شد.  به پيشنهادات مبهم  ، مشروط -14ماده 
شير  شركتمراتب را به صورت كتبي به  ساعت قبل ازتشكيل كميسون ، 24ل در مناقصه درصورت انصراف ، بايستي حداق گانشركت كنند -15ماده 

  پاستوريزه پگاه  همدان اعالم  نمايد.
     برنده مناقصه بايستي كليه  خسارات و ضايعات احتمالي  خريدار را كه ناشي از نقص و ارائه محصول بي كيفيت وي مي باشد را تقبل نمايد . - 61ماده

در صورتيكه موضوع مناقصه بر خالف شرايط تعهد شده ارائه شود و اين موضوع باعث خسارتي به محصول توليدي شركت خريدار گردد عالوه بر  :1تبصره 
  شد . خسارت هاي جانبي ضرر و زيان وارده به محصول به قيمت مصرف كننده كاالي مورد نظر محاسبه و به حساب بدهكار برنده مناقصه منظور خواهد 

كسر  برنده مناقصه از مطالبات  ل مناقصهك ريالي   ، به ازاي هر روز تاخير معادل يك دهم درصد مبلغ مناقصهدر صورت تاخير در تحويل موضوع  -2بصره ت
   ميزان جريمه حداكثر تا سقف ده درصد مبلغ كل قرارداد  منعقده خواهد بود .  خواهد شد .

  تاخير بعهده خريدار مي باشد .  تشخيص مجاز يا غير مجاز بودن  -3تبصره
بود جهت برنده مناقصه متعهد مي گردد در كليه مدت زمان قرارداد كليه درخواست هاي خريدار را تامين نمايد در غير اينصورت خريدار  مجاز خواهد  -4تبصره  

  هزينه هاي مربوط به خريد هاي  جلوگيري از توقفات خط توليد از ساير منابع نسبت به تامين موضوع  مناقصه  اقدام و كليه
اقصه نــزد وي دارد جبــران مذكور را به عالوه  كليه خسارات وارده ناشي از تاخير در ارسال برنده مناقصه را از محل ضمانتنامه مذكور و يا هر تضميني كه برنده من

  نمايد . 
برگ شرايط مناقصه ارسال نمايد در صورت عدم  2از مقادير مشخص شده در ماده  در صورتيكه برنده مناقصه اوزان درخواستي  موضوع قرارداد را كمتر -5تبصره

برگ شرايط مناقصه اقدام خواهد شد و در صورت امكان مصرف  16ماده   4امكان مصرف موضوع قرارداد  كل محموله ارسال شده عودت مي گردد  و طبق تبصره 
قرارداد  بصورت درصدي  توسط شركت  2ر كسر ي وزن با در نظر گرفتن مشخصات درخواستي در ماده ، محموله مذكور بصورت مشروط پذيرفته مي گردد و مقدا

  خريدار محاسبه و مابه التفاوت مربوطه به حساب بدهكار برنده مناقصه لحاظ مي گردد . 
  مينهاي الزم و عقد قرارداد اقدام نمايد.نسبت به ارائه تض شركت ،پس ازاعالم  ده روزظرف مدت حداكثر مي باشدف كلبرنده مناقصه م -17ماده 



درصورت خود داري نفر اول از عقد قرارداد ،  شد. خواهدعقد قرارداد با نفراول مسترد  پس از سپرده  شركت در مناقصه نفرات اول و دوم مناقصه  -18ماده 
نيز مكلف مي باشد پس از اعالم شركت حداكثر ظرف مدت هفت روز نفر دوم  خواهد شد .شير پاستوريزه پگاه همدان ضبط  شركتسپرده مشار اليه  به نفع 

  .ضبط خواهد شد  شركتدر صورت خود داري نفر دوم ازعقد قرارداد ، سپرده ايشان هم به نفع  .نمايداقدام نسبت به ارائه تضمينهاي الزم و عقد قرارداد 
ضبط سپرده شركت در مناقصه كليه هزينه هاي متفرقه مرتبط با موضــوع مناقصــه نيــز بــه در صورت انصراف شركت كنندگان از عقد قرارداد  عالوه بر  -تبصره 

  حساب بدهكار آنها منظور خواهد شد .  
  ، پيشنهادات خود را در سه پاكت (الف) ،(ب)،(ج)  بترتيب ذيل ارسال نمايند: مي باشندف كلپيشنهاد دهندگان م -19ماده 
  ناقصه پاكت (الف) : سپرده شركت در م -19-1
  )7به همراه موارد ذكر شده در ماده(برگ شرايط امضا و مهر شده ( تمام صفحات)  : پاكت (ب) -19-2
  به شرح جدول پيوست  پاكت (ج) : قيمت پيشنهادي -19-3

ونــه پــيش پرداختــي بابــت پيشنهاد دهندگان مكلف مي باشند قيمت پيشنهادي خود را طبق جدول تنظيم شده پيوست ارائه نمايند در ضمن هيچگ -1تبصره 
  موضوع  قرارداد از طرف خريداربه فروشنده پرداخت نخواهد شد .

% قيمت پيشنهادي موضوع مناقصه ( مبلغ قرارداد)  به دالليل مختلف از جمله مشكالت  تحريم ، نوسانات شــديد 5در صورت  افزايش يا كاهش بيش از -2تبصره
و فروشنده ضمن ارائه  مستندات الزم به طرف مقابل  نسبت به اخذ استعالم قيمت از بازار اقدام مي نمايد و پس از بررسي و  قيمت مواد اوليه در بازار و ...  خريدار 

% 5كاهش كمتــر از  طرح در كميسون معامالت و اخذ تاييديه نهايي با توافق طرفين تغييرات قيمت در قالب متمم قرارداد اعمال خواهد شد بديهي است افزايش يا
  مالك عمل نبوده و مابه التفاوت مربوطه در قرارداد قابليت اجرا پيدا مي كند .  

بوده و يا كيفيت كار مورد تائيد قرار بترتيب فوق بازگشايي شده و  چنانچه پاكت (الف) فاقد سپرده و يا پاكت (ب) فاقد موارد ذكر شده درباال  پاكتها -3تبصره
  . دش ، پاكت(ج) بازگشائي نخواهد نگيرد
يد . در در صورتي كه پيشنهادات ارائه شده نياز به بررسي بيشتر داشته باشند ، كميسيون مي تواند بازگشائي پاكت(ج) را به وقت ديگري موكول نما - 20ماده 

  اينصورت نماينده پيشنهاد دهنده مي تواند در جلسه آتي شركت نمايد . 
شير  شركتطي كميسيوني كه به همين منظور در محل  صبح11 راس ساعت      03/02/96 مورخ     شنبه يك روز به پيشنهادات رسيده در  -21ماده 

  پاستوريزه پگاه  همدان تشكيل مي گردد ، رسيدگي خواهد شد .
  . مي باشدارائه معرفي نامه كتبي در جلسه بازگشايي اسناد مناقصه بالمانع  حضور يك نفر نماينده پيشنهاد دهنده با -تبصره

  
  
  
  
  

      
  شير پاستوريزه پگاه همدان شركت

                                                                                                          
  
  
  
  
  
  
  



     
         

 قيمت پيشنهادي بر اساس مدت زمان پرداخت مبلغ موضوع مناقصه از زمان تحويل آن آناليز جدول 

  )عددواحد ( 
  

 ( بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ) 

  
  نقدي  نوع مواد  ( خوش فرم )  946بطري پت 

  (ريال)
  يكماهه

 ( ريال) 

  دو ماهه
 ( ريال)

       هزينه مواد 
       هزينه دستمزد 

      هزينه حمل 
      هزينه سربار و...

      جمع كل قيمت پيشنهادي 
  
  
  

  نقدي  مواد  نوع ( سان كپ )  38درب بطري دهانه 
  (ريال)

  يكماهه
 ( ريال) 

  دو ماهه
 ( ريال)

       هزينه مواد 
       هزينه دستمزد 

      هزينه حمل 
      هزينه سربار و...

      جمع كل قيمت پيشنهادي 
  
  
  
  
  

  مهر و امضاء   


