
  UFكارتن پنير انواع  برگ شرايط مناقصه خريد 
  ٠٧/٩٦شماره 

  
مناقصه عمومي  خريداري  مورد نياز خود را از طريق  UFعدد كارتن پنير    ٠٠٠/٥٠٠ شيرپاستوريزه پگاه همدان در نظر دارد شركت    

را در پاكتهاي الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت  توانند ضمن رعايت مفاد برگ شرايط مناقصه ، پيشنهادات خود پيشنهاد دهندگان مي٠نمايد
  . دان  تحويل و رسيد دريافت نمايندشير پاستوريز پگاه هم شركتبه دبيرخانه   ١٧/٠٥/٩٦ مورخ   شنبهسه   اداري روز

  موضوع مناقصه : -١ماده 
كه بــر حســب  )٢(طبق مشخصات ذكر شده در ماده  ي عدد ١٢عدد كارتن پنير  ٠٠٠/١٠٠عددي و  ٢٤ UFكارتن پنير انواع  عدد  ٠٠٠/٤٠٠ خريد

  نياز در اوزان و طرح هاي مختلف ( آويسا و پگاه ) درخواست مي گردد .
  قابل افزايش يا كاهش  است .  %٢٥موضوع مناقصه با نظر خريدار  تا سقف  -تبصره 

  مشخصات : -٢ماده 
و ابعــاد كــارتن  ٤٠*٤٠*٥/١٣ : عــددي )  ٢٤( گرمي٣٥٠ابعاد كارتن ،  نتيمترسا ٤٠*٤٠*٥/١٤ :  عدد ي )  ٢٤(  گرمي ٤٠٠ابعاد كارتن -١-٢

 : عــددي )  ٢٤گرمــي (  ٣٠٠، ابعــاد كــارتن ٤٠*٤٠*١٧ عــددي )  ٢٤( گرمــي ٥٠٠ابعــاد كــارتن ،  ٤٠*٤٠*٥/١٥ عــددي )  ٢٤( گرمي ٤٥٠
٤٠*٤٠*٥/١٢  

 ٣٠٠، ابعاد كارتن ٥/٣٩*٥/٣٩*٥/٧عددي ) :  ١٢گرمي (  ٣٥٠نير ، ابعاد كارتن پ ٥/٣٩*٥/٣٩*٥/٧عددي ) :  ١٢گرمي (  ٤٠٠ابعاد كارتن 
   ٥/٣٩*٥/٣٩*٨: عددي )  ١٢گرمي (  ٤٥٠و ابعاد كارتن پنير  ٥/٣٩*٥/٣٩*٧گرمي 

 تعداد اليه هاي كارتن  : سه اليه -٢-٢

 خارجيسفيد گرمي  ١٤٠كاغذ رويه سفيد :  -٣-٢

 گرمي مازندران ١٢٧كاغذ وسط :  -٤-٢

 گرمي چوكا ١٤٠لي : كاغذ داخ -٥-٢

  ميلي متر ٣فاصله بين دربها :  -٦-٢
و هيچگونه چسبندگي  استحكام و مقاومت كافي داشته باشد همراه با محصول  در چيدمان ده رديفي تسمه پيچ شده بوده و كارتن بايستي -٧ -٢

  .   بين كارتن ها به علت تزريق نامناسب چسب كارتن وجود نداشته باشد . 
   ياني كارتن از استحكام مناسب و مطلوبي برخوردار باشد .چسب م -٨-٢
  .) ( برند آويسا و پگاه در طرح هاي مختلفرنگ  دوو بصورت  شركتمشخصات درج شده بر روي كارتن : طبق نمونه درخواستي  -٩ -٢
  بق تاييد شركت خريدار) ايجاد دو حفره در دو طرف كارتن جهت تبادل دمايي بطوريكه چاپ كارتن مخدوش نگردد . ( ط -١٠-٢
كامال منظم و تسمه پيچي شده همراه با محافظ ساپورت كارتنها بر روي پالت بصورت شرينگ شــده  كارتن ها بايستي  در بسته بندي بيست عددي  -١١-٢

  تحويل گردند .
 

  سپرده شركت در مناقصه : -٣ماده 



و به يكي از درمناقصه  سپرده شركت را بعنوان ، )ريال  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠(ريال ميليون  پنجاهو  يكصد مي باشند پيشنهاد دهندگان مكلف    
  ٠ارائه نمايند بهمراه پيشنهاد خودذيل ، صور

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

 ده بانكي چك تضمين ش -

  و شرط  ضمانت نامه بانكي معتبر و بدون قيد -
  ٠باشد مورد قبول نمي ٠٠٠و پول وجه نقد ، چك ، شخصي  چكارائه  -هتبصر

  سپرده حسن انجام كار : -٤ماده 
حسن انجام كار  بعنوان تضمين ضمانت نامه بانكي معتبر و بدون قيد و شرط) مبلغ كل موضوع مناقصه بصورت  %١٠درصد( ده از برنده مناقصه

  ٠باقي خواهد ماند و پس از تسويه حساب نهائي مسترد خواهد شد شركتنزد  قرارداد منعقدهاتمام زمان تا  ضمانت نامهاخذ خواهد شد . اين 
مبلغ تضــمين  در صورتيكه برنده مناقصه قادر به ارائه ضمانتنامه بانكي نباشد خريدار ( شركت شير پگاه همدان ) مكلف مي باشد معادل -تبصره

  ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات بلوكه نمايد . را از محل مطالبات فروشنده ، بابت 
  : كارتنتائيد  -٥ماده 

به را كارتن عدد ٢٠٠ تعداد حداقلروز، هفت حداكثر ظرف مدت پس از اعالم شركت ،  مكلف مي باشد خود كارتنهايبرنده مناقصه جهت تائيد 
بديهي است كليه كارتنهاي تحويلي بايستي با نمونه اوليه يكي  اقدام به عقد قرارداد گردد.، ا پس از آزمايش و تائيد آنها ارسال نمايد تاين شركت 

 باشد. در غير اينصورت كليه ضرر و زيان ناشي ازهرگونه تخلف از لحاظ كيفيت و مواد مصرفي بعهده برنده مناقصه بوده و خسارت احتمالي از
  خواهد شد .  برنده مناقصه اخذ

در صورت عدم تائيد نمونه هاي ارسالي ، سپرده برنده مناقصه به نفع شركت ضبط خواهد شد. لذا شركت كنندگان در مناقصه مكلف  -تبصره
  مي باشند به نحو مقتضي نمونه مورد تائيد شركت را تهيه نمايند .

تاندارد ، پروانه ساخت و پروانه بهره برداري ، تصوير آنها را به همراه برگ پيشنهاد دهندگان مكلف مي باشند در صورت دارا بودن مهر اس -٦ماده
  شرايط مناقصه ارائه نمايند . بديهي است اولويت خريد با دارندگان گواهينامه هاي مذكور مي باشد .  

تامين درخواست خريدار را طبق سفارش و و برنده مناقصه بايستي توانايي شمسي خواهد بود  ماه  شش ،مدت زمان انجام موضوع مناقصه  -٧ماده
  بر اساس درخواست كتبي و يا برنامه زمانبندي كه خريدار به فروشنده اعالم مي نمايد  را داشته باشد . 

  ٠باشد پيشنهادات مختارمييا هريك ازكليه  شيرپاستوريزه پگاه همدان درقبول يا رد شركت -٨ماده
  .تي داراي امضاء وممهوربه مهرشركت كننده درمناقصه باشدبرگ شرايط شركت درمناقصه بايس -٩ماده 
  شركت شير پگاه همدان  هيچگونه مبلغي تحت عنوان پيش پرداخت / علي الحساب به برنده مناقصه پرداخت نخواهد كرد -١٠ماده 
بديهي  ٠ن دولت در معامالت دولتي باشد شركت كننده در مناقصه نبايستي ممنوع المعامله بوده و يا مشمول قانون منع مداخله كاركنا -١١ماده

  ٠شركت كننده در مناقصه مسئول پيامدهاي قانوني آن خواهد بود ، است در صورت احراز خالف آن
  ٠باشد بعهده برنده  مناقصه مي مناقصه آگهي هاي كليه هزينه -٢١ماده 
  بعهده برنده مناقصه مي باشد .  واستي با برند هاي آويسا و پگاهكليه طرح هاي درخچاپ  و سيلندر  /هزينه هاي طراحي ، ساخت كليشه -١٣ماده 



  شير پاستوريزه پگاه  همدان مي باشد .   شركت، درب كارتنها محل تحويل  -٤١ماده 
  را لحاظ نمايد . كارتنهاشركت كنندگان در مناقصه بايستي در قيمت پيشنهادي كليه كسور قانوني و هزينه حمل  -١٥ماده 

گواهي ارزش افزوده از اداره دارايي باشد ( تاييديه اداره دارايي جهت  رض دارائي (ارزش افزوده ) در صورتيكه برنده مناقصه دارايعوا -تبصره
ده را اخذ ارزش افزوده ) و فاكتور هاي صادره در فرمت اداره دارايي باشد ميتواند در فاكتور هاي صادره جدايي از  قيمت پيشنهادي  ارزش افزو

ر ها لحاظ گردد و برنده مناقصه خود در اين خصوص پاسخگوي مراجع مربوطه لحاظ  فرمايند، در غير اينصورت ارزش افزوده نبايستي در فاكتو
 مي باشد . 

  و پيشنهاداتي كه خارج از موعد مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده  نخواهد شد.  به پيشنهادات مبهم  ، مشروط -١٦ماده 
 موضوع قــرارداد مبني بر تاييد شير پاستوريزه پگاه همدان ،  تشركپس از اعالم كتبي  يك هفتهمدت برنده مناقصه مكلف است ظرف  -١٧ماده 

   نسبت به  عقد قرارداد و ارائه تضمين هاي الزم اقدام 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  -١٨ماده

  نمايد .   
در صورتيكه موضوع مناقصه بر خالف شرايط تعهد شده ارائه شود و اين موضوع باعث خسارتي به محصول توليدي شركت خريدار  :١تبصره 

گردد عالوه بر خسارت هاي جانبي ضرر و زيان وارده به محصول به قيمت مصرف كننده كاالي مورد نظر محاسبه و به حساب بدهكار برنده 
  شد .  مناقصه منظور خواهد

برنده  از مطالبات  ل مناقصهك ريالي   ، به ازاي هر روز تاخير معادل يك دهم درصد مبلغ مناقصهدر صورت تاخير در تحويل موضوع  -٢تبصره 
   ميزان جريمه حداكثر تا سقف ده درصد مبلغ كل قرارداد  منعقده خواهد بود .  كسر خواهد شد . مناقصه
  از بودن تاخير بعهده خريدار مي باشد .  تشخيص مجاز يا غير مج -٣تبصره

برنده مناقصه متعهد مي گردد در كليه مدت زمان قرارداد كليه درخواست هاي خريدار را تامين نمايد در غير اينصورت خريدار  مجــاز  -٤تبصره  
م و كليه هزينــه هــاي مربــوط بــه خريــد هــاي خواهد بود جهت جلوگيري از توقفات خط توليد از ساير منابع نسبت به تامين موضوع  مناقصه  اقدا

اقصــه نــزد مذكور را به عالوه  كليه خسارات وارده ناشي از تاخير در ارسال برنده مناقصه را از محل ضمانتنامه مذكور و يا هر تضميني كه برنــده من
  وي دارد جبران نمايد . 

رنده مناقصه مكلف به جايگزيني كــارتن هــا در اســرع وقــت طبــق نظــر در صورت وجود كسري در محموله هاي ارسالي در نوبت اول  ب -٥تبصره 
شركت خريدار مي باشد و در صورت تكرار در نوبت هاي بعدي  برنده مناقصه عالوه بر جايگزيني كارتن ها معــادل ســه برابــر ارزش ريــالي كســري 

  ارسال شده جريمه خواهد شد  .  
درصورت خود داري نفر اول از  شد. خواهدعقد قرارداد با نفراول مسترد  پس ازدوم مناقصه سپرده  شركت در مناقصه نفرات اول و  - ٩١ماده 

نيز مكلف مي باشد پس از اعالم شركت نفر دوم  خواهد شد .شير پاستوريزه پگاه همدان ضبط  شركتعقد قرارداد ، سپرده مشار اليه  به نفع 
در صورت خود داري نفر دوم ازعقد قرارداد ، سپرده  .نمايد اقدام م و عقد قرارداد روز نسبت به ارائه تضمينهاي الز هفتحداكثر ظرف مدت 

  .ضبط خواهد شد  شركتايشان هم به نفع 
 شركتمراتب را به صورت كتبي به  ساعت قبل ازتشكيل كميسون ، ٢٤در مناقصه درصورت انصراف ، بايستي حداقل  گانشركت كنند -تبصره

  اعالم  نمايد. شير پاستوريزه پگاه  همدان



  ، پيشنهادات خود را در سه پاكت (الف) ،(ب)،(ج)  بترتيب ذيل ارسال نمايند: مي باشندف كلپيشنهاد دهندگان م -٢٠ماده 
  پاكت (الف) : سپرده شركت در مناقصه  -١- ٢٠
  )٦به همراه موارد ذكر شده در ماده(برگ شرايط امضا و مهر شده ( تمام صفحات)  : پاكت (ب) -٢- ٢٠
( با توجه به مقايسه قيمتي ، تكميل كامل  جدول قيمت پيشنهادي براساس مدت با ارائه آناليز قيمت  پاكت (ج) : قيمت پيشنهادي -٣-٢٠

  زمان پرداخت ضروري مي باشد ) 
هيچگونــه پــيش پيشنهاد دهندگان مكلف مي باشند قيمت پيشنهادي خود را طبق جدول تنظيم شده پيوســت ارائــه نماينــد در ضــمن  -١تبصره 

  پرداختي بابت موضوع  قرارداد از طرف خريداربه فروشنده پرداخت نخواهد شد .
قيمت پيشنهادي موضوع مناقصه ( مبلغ قرارداد)  به دالليل مختلف از جمله مشــكالت  تحــريم ،  %٥در صورت  افزايش يا كاهش بيش از -٢تبصره

دار  و فروشنده ضمن ارائه  مستندات الزم به طرف مقابل  نسبت به اخذ استعالم قيمــت از بــازار نوسانات شديد قيمت مواد اوليه در بازار و ...  خري
ال اقدام مي نمايد و پس از بررسي و طرح در كميسون معامالت و اخذ تاييديه نهايي با توافق طرفين تغييرات قيمــت در قالــب مــتمم قــرارداد اعمــ

  مالك عمل نبوده و مابه التفاوت مربوطه در قرارداد قابليت اجرا پيدا مي كند .   %٥ خواهد شد بديهي است افزايش يا كاهش كمتر از
شرايط پرداخت طبق جدول پيشنهادي پيوست در جلسه بازگشايي اسناد مناقصه بررسي و در نهايت بر اســاس صــرف و صــالح شــركت  -٣تبصره 

  لحاظ خواهد شد .  خريدار مدت زمان پرداخت تصويب و در نهايت در قرارداد فيمابين 
بوده يا كيفيت كار بترتيب فوق بازگشايي شده و  چنانچه پاكت (الف) فاقد سپرده و يا پاكت (ب) فاقد موارد ذكر شده درباال  پاكتها -٤تبصره

    .شد وپيشنهاد دهنده مي تواند اسناد خود را دريافت نمايد ، پاكت(ج) بازگشائي نخواهد مورد تائيد قرار نگيرد
در صورتي كه پيشنهادات ارائه شده نياز به بررسي بيشتر داشته باشند ، كميسيون مي تواند بازگشائي پاكت(ج) را به وقت ديگري  -٢١ماده 

  موكول نمايد . در اينصورت نماينده پيشنهاد دهنده مي تواند در جلسه آتي شركت نمايد . 
 شركتطي كميسيوني كه به همين منظور در محل  صبح  ١١ راس ساعت   ١٨/٠٥/٩٦مورخ  چهارشنبهروز به پيشنهادات رسيده در  -٢٢ماده 

  شير 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                            

  
  
  



  
  

      
  )واحد هرعدد/ لایرجدول قيمت پيشنهادی بر اساس مدت زمان پرداخت مبلغ موضوع مناقصه از زمان تحويل آن ( 

 ( بدون در  نظر گرفتن ارزش افزوده ، تحويل درب شركت خريدار ) 
 

  نقدي      عنوان  
  ( ريال)

  يكماهه
 ( ريال)

  وماههد
 ( ريال)

    عددي ٢٤گرمي  ٥٠٠كارتن  پنير 

    عددي  ٢٤گرمي  ٤٥٠كارتن پنير 

    عددي  ٢٤گرمي  ٤٠٠كارتن پنير 

     عددي  ٢٤گرمي  ٣٥٠كارتن پنير 

     عددي ٢٤گرمي  ٣٠٠كارتن پنير 

    عددي  ١٢گرمي  ٤٥٠كارتن پنير 

    عددي ١٢گرمي  ٤٠٠كارتن پنير 

     عددي  ١٢گرمي  ٣٥٠كارتن پنير 

     عددي  ١٢گرمي  ٣٠٠كارتن پنير 

  
  

  مهر و امضاء پيشنهاد دهنده :
   ريخ :  


