
  عددي ٢٧اسليمسي سي  ٢٠٠و خامه  شير  شيرينگ عدد كارتن ٠٠٠/٥٠٠برگ شرايط مناقصه خريد 
  ٠٨/٩٦شماره 

  
از طريق برگزاري مناقصه  مورد نياز خود را اسليمسي سي  ٢٠٠ و خامه  شيررينگ يش عدد كارتن ٠٠٠/٥٠٠ شيرپاستوريزه پگاه همدان در نظر دارد شركت    

تا پايان ثر مهر شده حداك توانند ضمن رعايت مفاد برگ شرايط مناقصه ، پيشنهادات خود را در پاكتهاي الك و شنهاد دهندگان ميپي٠عمومي  خريداري نمايد
  شير پاستوريز پگاه همدان  تحويل و رسيد دريافت نمايند. شركتبه دبيرخانه   ١٧/٠٥/٩٦مورخ   شنبه سه وقت اداري روز

  موضوع مناقصه : -١ماده 
  .)٢مشخصات مندرج در ماده(طبق  ، عددي  ٢٧ اسليم  سي سي ٢٠٠و خامه شيرينگ شيرعدد كارتن  ٠٠٠/٥٠٠ خريد

   مي باشد. و بصورت دورنگ شركتدرخواستي  طرحمشخصات درج شده بر روي كارتن  طبق  -١تبصره 
  است .  يا كاهش  قابل افزايش %٢٥تا سقف  با نظر خريدار  موضوع مناقصه -٢تبصره 

  : شخصاتم -٢ماده
  سي سي :  ٢٠٠ن شرينگ شير و خامه مشخصات كارت -١-٢
  ابعاد : طبق نقشه پيوست .شكل و  -١-٢
  ارجيخاليه داخلي : كرافت  -٢-٢
  مازندران  :اليه مياني  -٣-٢
  يه خارجي : تاپ وايت خارجيال -٤-٢
  فلوت: عرضي  -٥-٢
  تحويل گردند . بر روي پالت بصورت شرينگ شده  ده همراه با محافظ ساپورت كارتنهاستي در دسته هاي كامال منظم و تسمه پيچي شكارتنها باي -٦-٢
  بقاياي حاصل از برش و دايكات نبايستي در كارتن وجود داشته باشد .  -٧-٢

  اول باشد .  شرينگ دايكات هاي درخواستي لفاف بايستي شفاف و از مواد مرغوب و دست -٨ -٢
  

  ه :سپرده شركت در مناقص -٣ماده 
ذيل صورو به يكي از قصه درمنا سپرده شركت را بعنوان ، ريال  ٦٠٠٠٠٠٠٠ميليون ريال ( بعدد)   شصتمبلغ ( بحروف )   مي باشند پيشنهاد دهندگان مكلف

  ٠ارائه نمايند بهمراه پيشنهاد خود، 

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

 چك تضمين شده بانكي  -

 ضمانت نامه بانكي معتبر و بدون قيدو شرط  -

 ارائه چك شخصي ، و جه نقد ، چك پول و ... مورد قبول  نمي باشد .  -تبصره

  سپرده حسن انجام كار : -٤ماده 
 اهد شد . اينكار اخذ خو بعنوان تضمين حسن انجام ضمانت نامه بانكي معتبر و بدون قيد و شرطموضوع مناقصه بصورت درصد مبلغ كل  ده از برنده مناقصه

  ٠باقي خواهد ماند و پس از تسويه حساب نهائي مسترد خواهد شد شركتنزد  داد منعقدهرقرااتمام زمان تا  ضمانت نامه
  : كارتنتائيد  -٥ماده 



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

  هد شد . كليه ضرر و زيان ناشي ازهرگونه تخلف از لحاظ كيفيت و مواد مصرفي بعهده برنده مناقصه بوده و خسارت احتمالي از برنده مناقصه اخذ خوا
حو نمي باشند به  نندگان در مناقصه مكلفدر صورت عدم تائيد نمونه هاي ارسالي ، سپرده برنده مناقصه به نفع شركت ضبط خواهد شد. لذا شركت ك -تبصره

  مقتضي نمونه مورد تائيد شركت را تهيه نمايند .
رايط شه همراه برگ داري ، تصوير آنها را بپيشنهاد دهندگان مكلف مي باشند در صورت دارا بودن مهر استاندارد ، پروانه ساخت و پروانه بهره بر -٦ماده

  گواهينامه هاي مذكور مي باشد .  مناقصه ارائه نمايند . بديهي است اولويت خريد با دارندگان 
ارش و بــر اســاس و برنده مناقصه بايستي توانايي تامين درخواســت خريــدار را طبــق ســفشمسي خواهد بود  ماه  شش ،مدت زمان انجام موضوع مناقصه  -٧ماده

  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 - ٨دهما

  .برگ شرايط شركت درمناقصه بايستي داراي امضاء وممهوربه مهرشركت كننده درمناقصه باشد -٩ماده 
  رنده مناقصه پرداخت نخواهد كرد . شركت شير پگاه همدان هيچگونه مبلغي تحت عنوان پيش پرداخت / علي الحساب به ب -١٠ماده 
بديهي است در  ٠ي باشد شركت كننده در مناقصه نبايستي ممنوع المعامله بوده و يا مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولت -١١ماده

  ٠شركت كننده در مناقصه مسئول پيامدهاي قانوني آن خواهد بود ، صورت احراز خالف آن
  ٠باشد و ساير هزينه هاي متفرقه ديگر بعهده برنده  مناقصه مي مناقصه آگهي هاي ليه هزينهك -٢١ماده 
  ناقصه مي باشد . مبعهده برنده  كليه طرح هاي درخواستي با برند هاي آويسا و پگاهچاپ  و سيلندر  /هزينه هاي طراحي ، ساخت كليشه -١٣ماده 

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

ذ ارزش افزوده ارايي جهت اخداداره  اييديهعوارض دارائي (ارزش افزوده ) در صورتيكه برنده مناقصه داراي گواهي ارزش افزوده از اداره دارايي باشد ( ت -تبصره
ير اينصورت رمايند، در غف ا لحاظ ) و فاكتور هاي صادره در فرمت اداره دارايي باشد ميتواند در فاكتور هاي صادره جدايي از  قيمت پيشنهادي  ارزش افزوده ر

 خگوي مراجع مربوطه مي باشد . ارزش افزوده نبايستي در فاكتور ها لحاظ گردد و برنده مناقصه خود در اين خصوص پاس

  و پيشنهاداتي كه خارج از موعد مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده  نخواهد شد.  به پيشنهادات مبهم  ، مشروط -١٦ماده 
 نسبت به  عقــد،  اد موضوع قراردمبني بر تاييد شير پاستوريزه پگاه همدان ،  شركتپس از اعالم كتبي  يك هفتهبرنده مناقصه مكلف است ظرف مدت  -١٧ماده 

   . قرارداد و ارائه تضمين هاي الزم اقدام نمايد
    قبل نمايد . اشد را تببرنده مناقصه بايستي كليه  خسارات و ضايعات احتمالي  خريدار را كه ناشي از نقص و ارائه محصول بي كيفيت وي مي  -٨١ماده

عالوه بر  يدار گرددايط تعهد شده ارائه شود و اين موضوع باعث خسارتي به محصول توليدي شركت خربر خالف شر مناقصهدر صورتيكه موضوع  :١تبصره 
  اهد شد . نظور خومخسارت هاي جانبي ضرر و زيان وارده به محصول به قيمت مصرف كننده كاالي مورد نظر محاسبه و به حساب بدهكار برنده مناقصه 

 كسر ده مناقصهبرن از مطالبات  صهل مناقك ريالي   ، به ازاي هر روز تاخير معادل يك دهم درصد مبلغ مناقصهع در صورت تاخير در تحويل موضو - ٢تبصره 
   ميزان جريمه حداكثر تا سقف ده درصد مبلغ كل قرارداد  منعقده خواهد بود .  خواهد شد .

  تشخيص مجاز يا غير مجاز بودن تاخير بعهده خريدار مي باشد .   -٣تبصره
بــود  خريــدار  مجــاز خواهــد برنده مناقصه متعهد مي گردد در كليه مدت زمان قرارداد كليه درخواست هاي خريدار را تامين نمايد در غيــر اينصــورت -٤ره تبص 

ليــه ك را بــه عــالوه  جهت جلوگيري از توقفات خط توليد از ساير منابع نسبت به تامين موضوع  مناقصه  اقدام و كليه هزينه هاي مربــوط بــه خريــد هــاي مــذكور
  ران نمايد . خسارات وارده ناشي از تاخير در ارسال برنده مناقصه را از محل ضمانتنامه مذكور و يا هر تضميني كه برنده مناقصه نزد وي دارد جب



خود داري نفر اول از عقد قرارداد ،  درصورت عقد قرارداد با نفراول مسترد نخواهد شد. پس ازسپرده  شركت در مناقصه نفرات اول و دوم مناقصه  -٩١ماده 
روز  هفتنيز مكلف مي باشد پس از اعالم شركت حداكثر ظرف مدت نفر دوم  خواهد شد .شير پاستوريزه پگاه همدان ضبط  شركتسپرده مشار اليه  به نفع 

  .ضبط خواهد شد  شركتقرارداد ، سپرده ايشان هم به نفع در صورت خود داري نفر دوم ازعقد  .نمايد اقدام نسبت به ارائه تضمينهاي الزم و عقد قرارداد 
شير پاستوريزه  شركتمراتب را به صورت كتبي به  ساعت قبل ازتشكيل كميسون ، ٢٤در مناقصه درصورت انصراف ، بايستي حداقل  گانشركت كنند - تبصره

  پگاه  همدان اعالم  نمايد.
  ادات خود را در سه پاكت (الف) ،(ب)،(ج)  بترتيب ذيل ارسال نمايند:، پيشنه 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
  به همراه ارائه آناليز قيمت  پاكت (ج) : قيمت پيشنهادي -٣-٢٠

پيشنهاد دهندگان مكلف مي باشند قيمت پيشنهادي خود را طبق جدول تنظيم شده پيوست ارائه نماينــد در ضــمن هيچگونــه پــيش پرداختــي بابــت  -١صره تب
  موضوع  قرارداد از طرف خريداربه فروشنده پرداخت نخواهد شد .

مبلغ قرارداد)  به دالليل مختلف از جمله مشكالت  تحريم ، نوســانات شــديد قيمت پيشنهادي موضوع مناقصه (  %٥در صورت  افزايش يا كاهش بيش از -٢تبصره
ام مي نمايد و پس از بررســي قيمت مواد اوليه در بازار و ...  خريدار  و فروشنده ضمن ارائه  مستندات الزم به طرف مقابل  نسبت به اخذ استعالم قيمت از بازار اقد

نهايي با توافق طرفين تغييرات قيمت در قالب متمم قرارداد اعمال خواهد شد بديهي است افزايش يــا كــاهش كمتــر از  و طرح در كميسون معامالت و اخذ تاييديه
  مالك عمل نبوده و مابه التفاوت مربوطه در قرارداد قابليت اجرا پيدا مي كند .   %٥

صه بررسي و در نهايت بر اساس صرف و صالح شركت خريدار مدت زمان شرايط پرداخت طبق جدول پيشنهادي پيوست در جلسه بازگشايي اسناد مناق -٣تبصره 
  پرداخت تصويب و در نهايت در قرارداد فيمابين لحاظ خواهد شد .  

ائيد قرار بوده يا كيفيت كار مورد تبترتيب 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 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 -٢١ماده 

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

  پاستوريزه پگاه  همدان تشكيل مي گردد ، رسيدگي خواهد شد .
  . مي باشدارائه معرفي نامه كتبي در جلسه بازگشايي اسناد مناقصه بالمانع  شنهاد دهنده باحضور يك نفر نماينده پي -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  

  ( لایر)
  

  يکماهه
 ( لایر) 

  دو ماهه
 ( لایر)

 ٢٠٠كارتن شرينگ شير 
  سي سي اسليم 

 ( با سلفون شرينگ )

    

 ٢٠٠كارتن شرينگ خامه 
  سي سي اسليم 

  ( با سلفون شرينگ )

    

  
  
  
  
  
  

  د دهنده :مهر و امضاء پيشنها 
  

   ريخ :  

  


