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مناقصه عمومي خريداري نمايد . پيشنهاد دهندگان مي  انجامماست مورد نياز خود را از طريق  دبهعدد   000/500/1 تعداد شير پاستوريزه پگاه  همدان  در نظر دارد شركت

شير  شركتبه دبيرخانه  02/02/96 مورخ  شنبه پايان وقت اداري روزتا حداكثر پاكتهاي الك و مهر شده ايط مناقصه ، پيشنهاد خود را در شر توانند ضمن رعايت مفاد برگ
  پاستوريز پگاه همدان  تحويل و رسيد دريافت نمايند.

  موضوع مناقصه : 1ماده 
  ) 2طبق مشخصات مندرج در ماده (بر حسب نياز و   گرمي 1500و  2000و  2300 ماست دبه )عدد 000/500/1( عدد   هزار پانصدو  ميليون يكخريد 
   مشخصات : – 2ماده 
گرمي (طبق نمونه مورد تاييد  شركت) و قالب هر دو نوع دبه طوري طراحي گردد كه دبه توليدي مقاومت   1500و  2000و  2300شكل : استوانه اي جهت دبه هاي  -1-2

 ه باشد . و ايستائي مطلوبي داشت

  جنس : پلي اتيلن -2-2
  ميليمتر 87ميليمتر و قطر داخلي  97قطر خارجي  قطر دهانه : -2- 3
  .  دستگيره دبه به شكل خورشيدي ( طبق نمونه مورد تاييد شركت) باشد بطوريكه دستگيره هر دو دبه قابليت كاربري دو نوع دبه را داشته باشد -2- 4

  گرم  67 - +  2و دسته ، حداقل  گرم و بدون احتساب درب 97 -+  2 ، حداقل هو دست وزن : با احتساب درب -5-2
  گرم  1400 / 2200/1900حجم : تا ابتداي گلوي ظرف(قبل از رزوه ها) حداقل   -6-2
  بدنه دبه نبايستي ضعيف باشد و ضخامت بدنه و توزيع آن در تمامي نقاط يكسان و يكنواخت باشد .  -7-2
  وع دبه بايستي طوري طراحي شود كه دبه توليدي قابليت شرينگ شدن در سيني هاي پالستيكي مورد تاييد را داراباشد . قالب هر دو ن -8-2
  طبق ابعاد مورد نظر خريدار بطوريكه براحتي سيل شده و مشكلي در فرآيند توليد ايجاد ننمايد ارتفاع  دبه برحسب سفارش  :  -9-2

  اقد برآمدگي بطوريكه هنگام توليد بر روي ريل دستگاه مشكلي ايحاد نكند . وضعيت كف : كامال تخت و ف - 10-2
  گام 5/2 تعداد گام درب : - 11-2
  گرم را دارا باشد . 2300دسته دبه : دسته دبه بصورت گلويي ( حلقه اي)  مي باشد و بايستي محكم بوده و تحمل فشار وزن  - 12-2
گونه نشتي  باشد و همچنين قابليت سيل شدن را داشته باشد و همچنين درب بايستي كامالگ مدور بوده و داراي انحناء  درب  دبه بايستي آب بست و بدون هيچ - 13-2

  نباشد  و در ضمن گلويي و لبه دبه از مقاومت  مناسبي در برابر فشار سيل و دماي آن برخوردار باشد  .  
سفيد و شفاف و از نوع مواد يك ، بصورت غير قابل نفوذ در برابر هوا و گرد  بسته بندي شده درون نايلونبسته و درب عددي)  32: به صورت شانه اي ( نوع بسته بندي - 14-2

  . غبار
  دبه هاي تحويلي بايستي فاقد هرگونه اجسام خارجي در داخل ظرف باشند .  -تبصره
  تاييديه آناليز شيميايي ا ي دارا بودن پروانه ساخت از وزارت بهداشت و - 15-2
  رنگ درب و دستگيره به سفارش شركت خريدار مي باشد   ، و بايستي فاقد هر گونه پليسه باشد  .  - 16-2
باشد و كليه هزينه هاي نوع سفارش ( طرح و شكل  دبه / اوزان درخواستي )  بر حسب نياز شركت خريدار ممكن است متغير باشد و برنده مناقصه ملزم به تهيه آن مي  - 17-2

  ز جمله ساخت قالب و ... برعهده برنده مناقصه مي باشد . مربوطه ا
  درج پروانه ساخت و نام توليد كننده در زير دبه هاي  توليد ي - 18-2

  : سپرده شركت در مناقصه -3ماده 
بهمراه پيشنهاد خود ارائه ل يذصورت را بعنوان سپرده شركت در مناقصه ب) 000/000/250(ريال ميليون  و پنجاه  دويست مبلغ باشند يم مكلفپيشنهاددهندگان 

   0نمايند
 شير پاستوريز پگاه همدان  شركتهمدان بنام  شير پگاهشعبه  2492310053به شماره   تجارتبه حساب بانك  الذكر غ فوقلفيش واريزي مبني بر واريز مب - 

 چك تضمين شده بانكي  - 

 ضمانت نامه بانكي معتبر و بدون قيدو شرط  - 



  0باشد مورد قبول نمي 000و  يشخصوجه نقد ، چك ، لپو چكارائه  -تبصره
  سپرده حسن انجام كار : -4ماده

ضمانت ن خذ خواهد شد . ايابعنوان تضمين حسن انجام كار  معتبر و بدون قيد و شرط يضمانت نامه بانكمبلغ كل موضوع مناقصه بصورت  ) %10(درصد ده از برنده مناقصه
  0باقي خواهد ماند و پس از تسويه حساب نهائي مسترد خواهد شد شركتنزد  دهقرارداد منعقاتمام زمان تا  نامه

فروشــنده ،  محــل مطالبــات ر صورتيكه برنده مناقصه قادر به ارائه ضمانتنامه بانكي نباشد خريدار ( شركت شير پگاه همدان ) مكلف مي باشد معادل مبلغ تضــمين را ازد -تبصره
  ات بلوكه نمايد . ضمانت اجراي عدم انجام تعهدبابت 
  تائيد ظروف : -5ماده 

اقدام نموده تا روز  دهكثر ظرف مدت حداقرارداد   به تعداد مورد نياز،  2مي باشد پس از اعالم شركت ، نسبت به تحويل نمونه دبه هاي درخواستي طبق ماده مكلف  برنده مناقصه
ناشي ازهرگونه تخلف  ه ضرر و زيانينصورت كلييهي است كليه دبه هاي تحويلي بايستي با نمونه اوليه يكي باشد. در غير ابد اقدام به عقد قرارداد گردد.، پس از آزمايش و تائيد آنها 

 از لحاظ كيفيت و مواد مصرفي بعهده برنده مناقصه بوده و خسارت احتمالي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد . 

 مناقصه به نفع شركت خريدار ضبط سپرده برنده روز از تاريخ اعالم شركت خريدار)  ، 10ثر تعداد سه نمونه طي مهلت در صورت عدم تائيد نمونه هاي ارسالي( حداك -تبصره
 لذا شركت كنندگان در مناقصه مكلف مي باشند به نحو مقتضي نمونه مورد تائيد شركت را تهيه نمايند .خواهد شد. 

عدد دبه درخواستي خريدار را  00051 روزانهو برنده مناقصه بايستي توانايي تامين ل خواهد گرفت يتحو يكسالمدت موضوع مناقصه را ظرف  يشركت تعداد دبه ها -6ماده 
  داشته باشد .

  0باشد شير پاستوريزه پگاه همدان در رد ياقبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي شركت -7ماده
  .مناقصه باشدهوربه مهرشركت كننده دربرگ شرايط شركت درمناقصه بايستي داراي امضاء ومم -8ماده 
يهي است در صورت احراز خالف بد 0شركت كننده در مناقصه نبايستي ممنوع المعامله بوده و يا مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي باشد  - 10ماده

  0آن شركت كننده در مناقصه مسئول پيامدهاي قانوني آن خواهد بود
  0باشد بعهده برنده مناقصه مي مناقصه ينه آگهيهز - 11ماده
  شير پاستوريزه پگاه  همدان مي باشد .   شركت انبار مورد نظر ، دربموضوع قراردادمحل تحويل  -21ماده 
  شركت كنندگان در مناقصه بايستي در قيمت پيشنهادي كليه كسور قانوني و هزينه حمل ظروف را لحاظ نمايد . -31ماده 

داره دارايي باشد زش افزوده از اداراي گواهي ار عوارض دارائي (ارزش افزوده ) در صورتيكه برنده مناقصهدر فرمت اداره دارايي باشد و "اكتور هاي صادره بايستي حتماف  -تبصره 
ه مناقصه خود در ظ گردد و برندتور ها لحاافزوده نبايستي در فاكدر غير اينصورت ارزش قابل پرداخت به برنده مناقصه خواهد بود ( تاييديه اداره دارايي جهت اخذ ارزش افزوده ) 

 اين خصوص پاسخگوي مراجع مربوطه مي باشد . 

  به پيشنهادات مبهم  ، مشروط و و پيشنهاداتي كه خارج از موعد مقررشده ارائه گردد ، ترتيب اثر داده  نخواهد شد. -41ماده 
  ايد.نسبت به ارائه تضمينهاي الزم و عقد قرارداد اقدام نم شركت ،پس ازاعالم  روزده ظرف مدت رحداكث باشد يمف كلبرنده مناقصه م -51ماده 
ار اليه  به د ، سپرده مشز عقد قراردادرصورت خود داري نفر اول ا عقد قرارداد با نفراول مسترد نخواهد شد. پس ازسپرده  شركت در مناقصه نفرات اول و دوم مناقصه  -61ماده 
الزم و عقد  ينهايائه تضمروز نسبت به ار هفتباشد پس از اعالم شركت حداكثر ظرف مدت  يز مكلف ميننفر دوم  خواهد شد .شير پاستوريزه پگاه همدان ضبط  شركتنفع 

  .ضبط خواهد شد  شركتدر صورت خود داري نفر دوم ازعقد قرارداد ، سپرده ايشان هم به نفع  .د ينمااقدام قرارداد 
شير پاستوريزه پگاه  همدان  شركتمراتب را به صورت كتبي به  ساعت قبل ازتشكيل كميسون ، 24در مناقصه درصورت انصراف ، بايستي حداقل  گانشركت كنند -تبصره 

  اعالم  نمايد.
  .    را تقبل نمايد يت وي مي باشدبرنده مناقصه بايستي كليه  خسارات و ضايعات احتمالي  خريدار را كه ناشي از نقص و ارائه محصول بي كيف - 17ماده

بي سارت هاي جانالوه بر خدر صورتيكه موضوع مناقصه بر خالف شرايط تعهد شده ارائه شود و اين موضوع باعث خسارتي به محصول توليدي شركت خريدار گردد ع :1تبصره 
  ب بدهكار برنده مناقصه منظور خواهد شد . ضرر و زيان وارده به محصول به قيمت مصرف كننده كاالي مورد نظر محاسبه و به حسا

يزان م ر خواهد شد .كس برنده مناقصه ات از مطالب ل مناقصهك ريالي   ، به ازاي هر روز تاخير معادل يك دهم درصد مبلغ مناقصهدر صورت تاخير در تحويل موضوع  -2تبصره 
   .  جريمه حداكثر تا سقف ده درصد مبلغ كل قرارداد  منعقده خواهد بود

  تشخيص مجاز يا غير مجاز بودن تاخير بعهده خريدار مي باشد .   -3تبصره



بــود جهــت جلــوگيري از برنده مناقصه متعهد مي گردد در كليه مدت زمان قرارداد كليه درخواست هاي خريدار را تامين نمايد در غير اينصورت خريدار  مجــاز خواهــد  -4تبصره  
رســال نسبت به تامين موضوع  مناقصه  اقدام و كليه هزينه هاي مربوط به خريد هاي مذكور را به عــالوه  كليــه خســارات وارده ناشــي از تــاخير در اتوقفات خط توليد از ساير منابع 

  برنده مناقصه را از محل ضمانتنامه مذكور و يا هر تضميني كه برنده مناقصه نزد وي دارد جبران نمايد . 
برگ شرايط مناقصه ارســال نمايــد در صــورت عــدم امكــان مصــرف  2صه اوزان درخواستي  موضوع قرارداد را كمتر از مقادير مشخص شده در ماده در صورتيكه برنده مناق -5تبصره

مــذكور بصــورت برگ شرايط مناقصه اقدام خواهد شــد و در صــورت امكــان مصــرف ، محمولــه  17ماده   4موضوع قرارداد  كل محموله ارسال شده عودت مي گردد  و طبق تبصره 
قرارداد  بصورت درصدي  توسط شركت خريدار محاسبه و مابه التفاوت مربوطه به  2مشروط پذيرفته مي گردد و مقدار كسر ي وزن با در نظر گرفتن مشخصات درخواستي در ماده 

  حساب بدهكار برنده مناقصه لحاظ مي گردد . 
ا و تجهيــزات مــورد نيــاز جهــت انجــام كليــه دســتگاه هــد فرآيند توليد را در محل شركت پگاه همدان  به انجام برساند در صورتيكه بخواهموظف مي باشد  برنده مناقصه -18ماده

  موضوع قرارداد را در محلي كه شركت خريدار مشخص مي نمايد مستقر نمايد .
 برنــده مناقصــه ز بر عهده خريدار مي باشد كه بابت در اختيــار قــرار دادن مــوارد مــذكور : در اختيار قراردادن مكان توليد موضوع قرارداد / تامين آب / سيستم باد مورد نيا 1تبصره 

  ريال به خريدار پرداخت نمايد .  000/000/10بايستي ماهانه مبلغ 
  ي ان به خريدار مي باشد . مكلف به پرداخت هزينه ها برنده مناقصهفروشنده با نصب كنتور مجزا محاسبه و : برق مصرفي مورد  ماشين آالت و تجهيزات 2تبصره
  مي باشد و خريدار هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد .  برنده مناقصهتامين نيروي كار ماهر جهت توليد و انجام  خدمات توليد موضوع قرارداد بر عهده  :3تبصره 
زينه هاي نيروي انساني و مرتبط با موضوع قرارداد بر عهده برنده مناقصه مي باشد و خريدار اياب و ذهاب ، اسكان و غذا ، البسه ، كفش ايمني و ساير ه: كليه هزينه هاي  4تبصره 

  در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتي ندارد . 
  ، پيشنهادات خود را در سه پاكت (الف) ،(ب)،(ج)  بترتيب ذيل ارسال نمايند: باشند يمف كلپيشنهاد دهندگان مو - 19ماده    

  سپرده شركت در مناقصه : پاكت (الف) - 19-1
و درصورت دارا بودن ، رت بهداشت يا آناليز شيميايي تصوير پروانه  ساخت از وزا، پروانه بهره برداري تصوير  ،برگ شرايط امضا و مهر شده ( تمام صفحات)  پاكت (ب): - 19-2

   پروانه كاربرد نشان استاندارد 
برگ  18طبق مفاد ماده استقرار دستگاه برنده مناقصه در محل شركت پگاه همدان  حالت مختلف)  اول : دو( در قيمت  با ارائه آناليز : قيمت پيشنهاديپاكت (ج) - 19-3

  بصورت دبه آماده به ازاي هر عددخريد :  دوم، ، حالت  شرايط مناقصه
ائه نمايند در ضمن هيچگونه پــيش پرداختــي بابــت موضــوع  قــرارداد از پيشنهاد دهندگان مكلف مي باشند قيمت پيشنهادي خود را طبق جدول تنظيم شده پيوست ار -1تبصره 

  طرف خريداربه فروشنده پرداخت نخواهد شد .
% قيمت پيشنهادي موضوع مناقصه ( مبلغ قرارداد)  به دالليل مختلف از جمله مشكالت  تحريم ، نوسانات شديد قيمت مــواد اوليــه 5در صورت  افزايش يا كاهش بيش از -2تبصره

از بررسي و طرح در كميسون معامالت و اخــذ ر بازار و ...  خريدار  و فروشنده ضمن ارائه  مستندات الزم به طرف مقابل  نسبت به اخذ استعالم قيمت از بازار اقدام مي نمايد و پس د
% مالك عمل نبوده و مابه التفاوت مربوطه در قــرارداد 5يش يا كاهش كمتر از تاييديه نهايي با توافق طرفين تغييرات قيمت در قالب متمم قرارداد اعمال خواهد شد بديهي است افزا

  قابليت اجرا پيدا مي كند .  
رداخت تصويب شرايط پرداخت طبق جدول پيشنهادي پيوست در جلسه بازگشايي اسناد مناقصه بررسي و در نهايت بر اساس صرف و صالح شركت خريدار مدت زمان پ -3تبصره 

  ر قرارداد فيمابين لحاظ خواهد شد .  و در نهايت د
(ج) ، پاكت و يا كيفيت كار مورد تائيد قرار نگيرد ارد ذكر شده در باال باشدبترتيب فوق بازگشايي شده و  چنانچه پاكت (الف) فاقد سپرده يا پاكت (ب) فاقد مو پاكتها - 4تبصره 

   .شد  خواهدبازگشائي ن
  طي كميسيوني كه به همين منظور تشكيل مي گردد، رسيدگي خواهد شد. 11ساعت  راس  03/02/96 مورخه   شنبه يك روزبه پيشنهادات رسيده در  -20ماده 

 يد . در اينصورت نمايندهدر صورتي كه پيشنهادات ارائه شده نياز به بررسي بيشتر داشته باشند ، كميسيون مي تواند بازگشائي پاكت(ج) را به وقت ديگري موكول نما -21ماده 
  پيشنهاد دهنده مي تواند در جلسه آتي شركت نمايد . 

 
  . باشد يممعرفي نامه كتبي در جلسه بازگشايي اسناد مناقصه بالمانع ارائه  حضور يك نفر نماينده پيشنهاد دهنده با -تبصره 

  
  
  



  
                            

          شير پاستوريزه پگاه همدان شركت   
  
  
  
  
  

  ( بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده )با در نظر گرفتن  خريد دبه يمت پيشنهادي  آناليز قجدول 
  

  نقدي  نوع مواد  گرمي   2000و 1500 و  2300دبه ماست 
  (ريال)

  يكماهه
 ( ريال) 

  دو ماهه
 ( ريال)

ارزش   نوع دبه   هزينه مواد ( بدنه دبه ) 
  نهايي

1500    
2000    
2300    

 

ارزش   نوع دبه
  نهايي

1500    
2000    
2300    

 

ارزش   نوع دبه
  نهايي

1500    
2000    
2300      

       هزينه مواد ( درب  و دستگيره )
       هزينه دستمزد 
      هزينه سربار و...

  
  مهر و امضاء فروشنده : 

  تاريخ : 


