
  فويل درب ليوان پنير انواع مناقصه خريد  برگ شرايط
  ١٢/٩٦شماره 

  
طريــق برگــزاري مورد نياز خود را از  UFعدد فويل درب ليوان پنير   ٠٠٠/٠٠٠/٧ تعداد شيرپاستوريزه پگاه همدان در نظر دارد شركت 

  ٠مناقصه عمومي  خريداري نمايد
پايان پيشنهادات خود را در پاكتهاي الك و مهر شده ، حداكثر تا ايط مناقصه ، پيشنهاد دهندگان ميتوانند ضمن رعايت مفاد برگ شر

  شير پاستوريز پگاه همدان  تحويل و رسيد دريافت نمايند. شركتبه دبيرخانه  ٢٢/٠٥/٩٦مورخ  شنبهيكروز وقت اداري 
  موضوع مناقصه : -١ماده 
طبق مشخصات ذكر شده در مــاده  در طرح هاي مختلف UFيوان پنير فويل درب لميليون عدد)  هفت (  عدد  ٠٠٠/٠٠٠/٧تعداد  خريد

٢ .  
  مشخصات : -٢ماده 

  :  )pp يو اف ( فويل درب ليوان پنير مشخصات  -١-٢
  ميكرون  ٤٠ضخامت :  -١-١-٢
  ميليمتر  ٩٠:  فويلعرض  -٢-١-٢
  ميليمتر  ١٣٠:  طول فويل -٣-١-٢
  گرم  ٢الي  ٣/١بينوزن :  -٤-١-٢
و برحسب سفارش ممكــن اســت در مي باشد در برند هاي پگاه و آويسا طرح اختصاصي شركت  پگاه همدان  وي فويل ،طرح ر -٥-١-٢

  .  گرمي ) درخواست گردد و ... ٤٥٠و ٤٠٠،  ٣٥٠، ٣٠٠انواع مختلف ( 
  ابعاد و اندازه  چاپ بصورتي باشد كه در هنگام سيل منجر به ايجاد دود در سالن توليد نشود  -٦-١-٢
  نوع الك مصرفي هم بصورتي باشد كه منجر به عوارض سوختن در اثر سيل نگردد  -٧-١-٢

  سپرده شركت در مناقصه : -٣ماده 
 سپرده شركت بعنوانريال ميليون  هشتادريال ، (بحروف)    ٠٠٠/٠٠٠/٨٠مبلغ  (بعدد) مي باشند پيشنهاد دهندگان مكلف     

  ٠ارائه نمايند شنهاد خودبهمراه پيذيل ، صورو به يكي از درمناقصه 

همدان بنام  شير پگاهشعبه  ٢٤٩٢٣١٠٠٥٣به شماره           تجارتبه حساب بانك  الذكر غ فوقلفيش واريزي مبني بر واريز مب -
 شير پاستوريز پگاه همدان  شركت

 چك تضمين شده بانكي  -

 ضمانت نامه بانكي معتبر و بدون قيدو شرط  -

  . باشد مسافرتي  و... مورد قبول نميارائه وجه نقد  ، چك  -تبصره 
  سپرده حسن انجام كار :-٤ماده 



منعقده  بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر و بدون قيدو شرط بعنوان تضــمين حســن انجــام  درصد مبلغ كل قرارداد ١٠از برنده مناقصه 
ماند و پس از تسويه حساب نهائي مســترد خواهــد  باقي خواهد شركتكار اخذ خواهد شد.اين ضمانت نامه تا اتمام  قرارداد منعقده نزد 

  ٠شد
  : فويلتائيد  -٥ماده 

(طبــق مشخصــات  بعنوان نمونــهفويل درب ليوان پنير را  عدد ٢٠٠٠تعداد  حداقل  مي باشد پس از اعالم شركت ،مكلف  برنده مناقصه
ايش ، آنها را آزمــ فويلها پس از دريافت نمونه باشدمي نيز مكلف  شركت.  تحويل نمايد پنج روزمندرج در ماده دو ) حداكثر ظرف مدت 

  ٠برساند  برنده مناقصهبه اطالع هفته  ظرف مدت يكرا نموده تائيد يا عدم تائيد آنها 
  عقد قرارداد با برنده مناقصه منوط به تاييد نمونه هاي ارسالي مي باشد . -تبصره 

اي بطــه بــا فويــل و يــا داربهــره بــرداري توليــد در را ساخت / داراي پروانه شركتهايي مي توانند در مناقصه شركت نمايند كه -٦ماده 
  تائيديه نمايندگي رسمي و انحصاري شركتهاي معتبر خارجي توليد كننده فويل باشند .

را واســت خريــدار و برنده مناقصه بايستي توانــايي تــامين درخمسي خواهد بود ش ماه  شش ،مدت زمان انجام موضوع مناقصه  -٧ماده 
  د . داشته باشرا  كه خريدار به فروشنده اعالم مي نمايد  و بر اساس درخواست كتبي و يا برنامه زمانبنديطبق سفارش 

   .  شير پاستوريزه پگاه همدان درقبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات  مختار ميباشد شركت -٨ماده
  . هر شركت كننده در مناقصه باشدبرگ شرايط مناقصه بايستي داراي امضاء  و ممهور به م -٩ماده
  .  باشد شركت در مناقصه به منزله پذيرش كليه شرايط و آئين نامه معامالت شركت صنايع شيرايران مي  -١٠ماده 
 ركت كننده در مناقصه نبايستي ممنوع المعامله بوده و يا مشمول قانون منع مداخلــه كاركنــان دولــت در معــامالت دولتــيش -١١ماده 
  ٠بديهي است در صورت احراز خالف آن شركت كننده در مناقصه مسئول پيامدهاي قانوني آن خواهد بود . باشد

  ٠باشد و ساير هزينه هاي متفرقه ديگر بعهده برنده  مناقصه مي مناقصه آگهي هاي كليه هزينه -١٢ماده 
بعهــده  سا و پگاههاي درخواستي با برند هاي آوي كليه طرحچاپ فويل  ، پانچ و سيلندر  /هزينه هاي طراحي ، ساخت كليشه -١٣ماده 

  برنده مناقصه مي باشد . 
  . ركت كننده در مناقصه بايستي در قيمت پيشنهادي كليه كسور قانوني وهزينه حمل را لحاظ نمايدش -١٤ماده 

داره ا( تاييديه  داره دارايي باشدارائي (ارزش افزوده ) در صورتيكه برنده مناقصه داراي گواهي ارزش افزوده از عوارض دا  -تبصره  
يمت دايي از  قادره جصدارايي جهت اخذ ارزش افزوده ) و فاكتور هاي صادره در فرمت اداره دارايي باشد ميتواند در فاكتور هاي 

خود در  نده مناقصهد و برايند، در غير اينصورت ارزش افزوده نبايستي در فاكتور ها لحاظ گردپيشنهادي  ارزش افزوده را لحاظ  فرم
 اين خصوص پاسخگوي مراجع مربوطه مي باشد . 

  .شير پاستوريزه پگاه  همدان مي باشد شركت ، درب  موضوع مناقصهمحل تحويل  -١٥ماده 
  ٠دشارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد  خارج از موعد مقرر به پيشنهادات مبهم ، مشروط و پيشنهاداتي كه -١٦ماده 



ساعت قبل از تشكيل كميسيون مراتب را بــه صــورت كتبــي  ٢٤شركت كننده در مناقصه در صورت انصراف ، بايستي حداقل -١٧ماده 
  شير پاستوريزه پگاه  همدان اعالم نمايد . شركتبه 

يفيت وي مي ئه محصول بي كضايعات احتمالي  خريدار را كه ناشي از نقص و ارا برنده مناقصه بايستي كليه  خسارات و -١٨ماده
  باشد را تقبل نمايد .   

د مســترد نخواهــ ضمانتنامه يا سپرده شركت در مناقصه نفرات اول ، دوم و سوم  مناقصه تــا زمــان عقــد قــرارداد بــا نفــر اول -١٩ماده
ا نفــر مــدان ضــبط و بــشير پاستوريزه پگاه هشركت اري نمايد،سپرده مشاراليه به نفع شد.چنانچه نفر اول  مناقصه از عقد قرارداد خودد

ه پگــاه ير پاســتوريزشــ شــركتدوم مناقصه اقدام به عقد قرارداد ميگيرد.در صورت خودداري نفر دوم از عقد قرارداد، سپرده او نيز بنفع 
شــير  شــركتع در صورت خودداري نفر سوم،سپرده ايشــان هــم بنفــهمدان ضبط و بانفر سوم  مناقصه اقدام به عقد قرارداد خواهد شد.

  ٠پاستوريزه پگاه همدان ضبط خواهد شد
گهــي و ســاير آدر صورت انصراف شركت كنندگان از عقد قرارداد  عالوه بر ضبط سپرده شركت در مناقصه كليه هزينه هاي  -١تبصره 

  كار آنها منظور خواهد شد .  هزينه هاي متفرقه مرتبط با موضوع مناقصه نيز به حساب بده
ي تست و تاييد نهــاي بصورت نمونه جهتفويل ،  برنده مناقصه مكلف مي باشد قبل از عقد قرارداد  به تعداد مورد درخواست  -٢تبصره 

  به شركت ارسال نمايد .
تاييد فويــل  مبني برهمدان ،  شير پاستوريزه پگاه شركتپس از اعالم كتبي  يك هفتهبرنده مناقصه مكلف است ظرف مدت  -٢٠ماده 

   . نسبت به  عقد قرارداد و ارائه تضمين هاي الزم اقدام نمايد، 
  سال نمايد .ات  خود را در سه پاكت (الف ) ،(ب) و(ج) به ترتيب ذيل ارنهاد دهندگان مكلف هستند پيشنهادپيش -٢١ماده 

  سپرده شركت در مناقصه  -پاكت الف
  و تصوير پروانه بهره برداري يا تاييديه نمايندگي اريارائه سوابق ك ،مهر شده  برگ  شرايط امضاء و -پاكت ب
  به شرح جدول پيوست . قيمت پيشنهادي -پاكت ج
يشنهاد دهندگان مكلف مي باشند قيمت پيشنهادي خود را طبق جدول تنظيم شده پيوست ارائه نمايند در ضمن هيچگونه پ -١تبصره 

  پرداخت نخواهد شد . به فروشندهارداد از طرف خريدارپيش پرداختي بابت موضوع  قر
يط مهور شــده شــراپاكتها به ترتيب فوق بازگشائي ميشود چنانچه پاكت (الف) فاقد سپرده و پاكت (ب) فاقد برگ امضاء و م -٢تبصره 

شــائي اكــت (ج) بازگپقــرار نگيــرد، و ياكيفيــت كــار موردتائيــد  ، تصويرپروانه بهره برداري يا تاييديه نمايندگي باشد شركت در مناقصه
  ٠نخواهد شد و پيشنهاد دهنده ميتواند اسناد خود را دريافت نمايد

شكيل مــي طي كميسيوني كه به همين منظور ت ١١ساعت  راس  ٢٣/٠٥/٩٦ مورخه  دوشنبه  به پيشنهادات رسيده در روز -٢٢ماده 
 گردد، رسيدگي خواهد شد.

   مي باشد .ع هاد دهنده با معرفينامه كتبي در جلسه بازگشائي اسناد مناقصه بالمانحضور يك نفر نماينده پيشن  -تبصره



برنده مناقصه مكلف است تا پايان مدت زمان قرارداد طبق قيمت پيشنهادي و تصويب شده توسط خريدار ، نسبت به ارســال  -٢٣ماده 
لحــاظ را ر قيمت هاي پيشنهادي ( شناور بــودن قيمــت هــا ) موضوع قرارداد اقدام نمايد و شركت خريدار هيچگونه افزايش و كاهشي د

    .  نمي نمايد
  

  شير پاستوريزه پگاه همدان شرکت
  
  
  
  
  
  
  

  )لایر /عددهرواحد جدول قيمت پيشنهادی بر اساس مدت زمان پرداخت مبلغ موضوع مناقصه از زمان تحويل آن ( 
 ) ار تحويل درب شركت خريد ،نظر گرفتن ارزش افزوده  در  بدون( 

  
  نقدي  عنوان  

  ( لایر)
  

  يکماهه
 ( لایر) 

  دو ماهه
 ( لایر)

فويل درب ليوان  پنير 
)pp ( در طرح هاي

 مختلف

  
  
  
 

  

  
  
  
  
  

  
  

  
  مهر و امضاء پيشنهاد دهنده :

  



   ريخ :  


