
 

 برگ شرايط شركت در مناقصه خريد دستگاه هموژن 

  ١٣/٩٦شماره 
  

 
ا از طريق برگزاري مناقصه عمومي مورد نياز خود ر هموژن دستگاهتوريزه پگاه همدان در نظر دارد شير پاس شركت

هاي الك خريداري نمايد . پيشنهاد دهندگان مي توانند ضمن رعايت مفاد برگ شرايط مناقصه، پيشنهاد خود را در پاكت
همدان  شير پاستوريزه پگاه  شركت دبير خانه به  ٢٢/٥/٩٦مورخ  يكشنبه ومهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز 

                                                                                                                                                                                                                                    تحويل و رسيد دريافت نمايند .
  : مناقصه موضوع  – ١ماده 

طبق مشخصات ذكر ،  ( بر حسب نياز و انتخاب شركت پگاه همدان )   بر ساعت تن ١٠ يا   ٥ هموژن يك دستگاه خريد 
  . )٢شده در ماده (

  : دستگاه هموژن مشخصات -٢ماده 
 
  تني  ٥و هموژن  تني  ١٠هموژن  -١

كشك  در ماده –)دوغ (وجود نمك –ماست –ير متناسب با محصوالت تخميري( ش بهداشتي  فرايند دستگاه -٢

 )٢٤الي   ٦خشك 

 ميكرون  ٥٠٠حداكثر اندازه ذرات كمتر از  -٣

  ٩٥الي  ٥٠دماي پذيرش  -٤

   ton ١٠و  ٥ظرفيت   -٥

 بار ٢٠٠فشار هموژنايزر  -٦

 بار (دو هده ) ٢٠٠فشار كل هموژن  -7

 بار  ٢فشار ورودي حداقل  -8

 اجراي كامل بهداشتي  -٩

 ده براي تغيير كردن حداكثر دماي قابل استفا -١٠

 دقيقه  ٣حداكثر دماي استريليزاسيون يا شستشو   -١١

 گير بكس  مجهز به  -١٢

 و الكتريكي باشد–پنوماتيكي –داراي هد فشار دستي  -١٣



 

 باشد .  OUT DOORبصورت خارج از كابين  تابلوي برق و تجهيزات برقي ساخت شركت هاي معتبر -١٤

 ر اختيار گيرد قطعات مورد نياز سرويس اوليه دستگاه رايگان د -١٥

  3/6جنس هد و پمپ استيل يك تكه ضد زنگ  -١٦

 جنس ساختار قالب لوله اي چهار گوش ضخيم از آهن كربن  -١7

 قابليت عبور آب نمك داشته باشد  -١8

 هرتز  ٥٠ولت با فركانس  ٣8٠ولتاژ تغذيه :  -١٩

 پيستون مقاوم در مقابل خوردگي باشد .  -٢٠

 روانكاري تحت فشار توسط پمپ -٢١

 لي از سوي پيشنهاد دهندگان نيز قابل بررسي مي باشد . ساير مشخصات تكمي -٢٢

  سپرده شركت در مناقصه : -٣ماده 

ركت در به عنوان سپرده ش را)  ريال ( يكصد و بيست ميليونريال  ٠٠٠/٠٠٠/١٢٠پيشنهاد دهندگان مكلف مي باشند مبلغ 
  ٠ارائه نمايند بهمراه پيشنهاد خودذيل ، صورو به يكي از مناقصه 

ان بنام همد شير پگاهشعبه  ٢٤٩٢٣١٠٠٥٣به شماره  تجارتبه حساب بانك  الذكر غ فوقلواريزي مبني بر واريز مب فيش -
 شير پاستوريز پگاه همدان  شركت

 چك تضمين شده بانكي  -

 ضمانت نامه بانكي  -

  . ارائه چك شخصي ، و جه نقد ، چك پول و ... مورد قبول  نمي باشد -تبصره
  حسن انجام كار : سپرده – ٤ماده 

ضــمين از برنده مناقصه ، ده درصد مبلغ كل قرارداد منعقده بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر و بدون قيد و شرط به عنوان ت
قرارداد  منعقده و پــس تحويل موضوع  زمان ماه از  ششپس از گذشت حسن انجام كار اخذ خواهد شد .اين ضمانتنامه 

  اهد شد .از تسويه حساب نهائي مسترد خو
  شركت شير پاستوريزه پگاه همدان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد .  – ٥ماده 
  برگ شرايط شركت در مناقصه بايستي داراي امضاء و ممهور به مهر شركت كننده در مناقصه باشد . – ٦ماده 
باشــد همچنــين ارائــه  مان تحويل ميزدستگاه در انيكي برنده مناقصه موظف به ارائه نقشه برقي ، تاسيساتي و مك -7ماده 

  برنامه سرويس و نگهداري دستگاه نيز ضروري مي باشد . 



 

شركت كننده در مناقصه نبايستي ممنوع المعامله بوده و يا مشــمول قــانون منــع مداخلــه كاركنــان دولــت در  – 8ماده 
كت كننده در مناقصه مســئول پيامــدهاي قــانوني آن معامالت دولتي باشد . بديهي است در صورت احراز خالف آن شر

  خواهد بود .
  بعهده برنده مناقصه خواهد بود. مناقصه هزينه هاي آگهي كليه  – ٩ماده 
  محل تحويل موضوع مناقصه ، شركت شير پاستوريزه پگاه همدان مي باشد.  -١٠ماده 

  و آموزش مرتبط با موضوع قرارداد برعهده برنده مناقصه مي باشد . كليه هزينه هاي حمل ،  نصب ، راه اندازي  تبصره :
اقصــه مــي و اخذ مفاصا حساب از سازمانهاي ذيربط بر عهده برنده من ( بيمه ، ماليات و ...)  قانوني اتكليه كسور -١١ماده 

   باشد . 
  د گرد و مشخص ظيستي در قيمت پيشنهادي لحا) باارزش افزودهعوارض دارائي و شهرداري ( –تبصره  

  به پيشنهادات مبهم ، مشروط و پيشنهاداتي كه خارج از موعد مقرر ارائه گردند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد . – ٢١ماده 
ساعت قبل از تشكيل كميســيون ، مراتــب را بــه  ٢٤شركت كننده در مناقصه در صورت انصراف بايستي حداقل  -٣١ماده 

  زه پگاه همدان اعالم نمايد .صورت كتبي به شركت شير پاستوري
شــد .  خواهــدعقد قرارداد با نفر اول مســترد پس از سوم مناقصه  سپرده شركت در مناقصه نفرات اول ، دوم و – ٤١ماده

ضبط  چنانچه نفر اول مناقصه از عقد قرارداد خودداري نمايد ، سپرده مشاراليه به نفع شركت شير پاستوريزه پگاه همدان
بــه  ناقصه اقدام به عقد قرارداد مي گردد . در صورت خودداري نفر دوم از عقد قــرارداد ، ســپرده وي نيــزو با نفر دوم م

خواهد شد . در صــورت خــودداري نفــر  دنفع شركت شير پاستوريزه پگاه همدان ضبط و با نفر سوم اقدام به عقد قراردا
  بط خواهد شد .سپرده ايشان هم به نفع شركت شير پاستوريزه پگاه همدان ض ، سوم

برنده مناقصه مكلف است ظرف مدت هفت روز پس از اعالم كتبي شركت شير پاستوريزه پگاه همدان نسبت بــه  –تبصره
  عقد قرارداد و ارائه  تضمين هاي الزم اقدام نمايد .

يل ارسال نمايند ترتيب ذ ج) به( ) و(ب ، الف)دات خود را در سه پاكت (پيشنهاد دهندگان مكلف هستند پيشنها -٥١ماده 
:  

  سپرده شركت در مناقصه . –پاكت ( الف ) 
  برگ شرايط امضاء و مهر شده ، كاتالوگ و شرح مشخصات فني و ارائه سوابق كاري . –پاكت ( ب ) 
  و شرايط پرداخت) زمان تحويل(تعيين قيمت پيشنهادي –پاكت ( ج ) 

تــن را  ١٠يــا  ٥شده  ممكــن اســت فقــط يــك دســتگاه   ركت پگاه همدان بر حسب نياز و قيمت هاي اعالمش -١تبصره 
  انتخاب نمايد . 



 

پاكت ها به ترتيب فوق بازگشائي مي شود. چنانچه پاكت (الف) فاقد سپرده و پاكت (ب) فاقد برگ امضــاء و  – ٢تبصره 
قرار نگيــرد ، مورد تائيد  ممهور شده برگ شرايط شركت در مناقصه ، سوابق كاري، شرح مشخصات باشد و يا كيفيت كار

  ) بازگشائي نخواهد شد و پيشنهاد دهنده مي تواند اسناد خود را دريافت نمايد .پاكت (ج
برنده مناقصه بايستي كليه  خسارات احتمالي  خريدار را كه ناشي از نقص و ارائه دستگاه بي كيفيت افروخته  -١٦ماده

  شده باشد را تقبل نمايد .   
  : نحوه پرداخت -١7ماده 
قرارداد منعقده پس از تحويل و نصب و راه اندازي  دستگاه طبق صورتجلسه تحويل  ، ارائه فاكتور و تائيد دستگاه  مبلغ

نظارت قابل پرداخت به برنده مناقصه خواهد بود . بديهي است در صورت درخواست برنده مناقصه جهت دريافت پيش 
اخذ يك فقره ضمانت نامه بانكي به ميزان مبلغ پيش پرداخت  % مبلغ كل قرارداد منعقده در قبال ٢٥پرداخت ، حداكثر 

  ، قابل پرداخت به برنده مناقصه مي باشد .
طي كميسيوني كه به همين منظــور  صبح  ١١راس ساعت  ٢٣/٥/٩٦مورخ  دوشنبه روز به پيشنهادات رسيده در  – ١8ماده 

  تشكيل مي گردد رسيدگي خواهد شد .
  در جلسه بازگشائي اسناد مناقصه بال مانع مي باشد . )با ارائه معرفينامه كتبي(پيشنهاد دهندهضور يكنفر نماينده ح -تبصره
در صورتي كه پيشنهادات ارائه شده نياز به بررسي بيشتر داشته باشند ، كميسيون مي تواند بازگشائي پاكت(ج)  -١٩ماده 

  نده مي تواند در جلسه آتي شركت نمايد . را به وقت ديگري موكول نمايد . در اينصورت نماينده پيشنهاد ده
  
  

  
 شركت شير پاستوريزه پگاه همدان


