
 

 

 

  

  

  

 

 

 

   مناقصه خريد لیفتراک برقی دو تنی  تجديد در  برگ شرايط شركت  

 13/1401شماره    
 

مناقصه عمومی خريداري نمايد . پيشنهاد دهندگان می توانند ضمن رعايت    تجديد    مورد نياز خود را از طريق انجام   يک دستگاه ليفتراک برقی دو تنی   شرکت شير پاستوريزه پگاه  همدان  در نظر دارد

شير پاستوريز پگاه همدان  تحويل و رسيد   شرکت به دبيرخانه  1401/ 10/ 08 مورخ   شنبه  پنج  پايان وقت اداري روزتا مفاد برگ شرايط مناقصه ، پيشنهاد خود را در پاکتهاي الک و مهر شده حداکثر 

 دريافت نمايند.

 موضوع مناقصه :  1ماده 

 ( 2طبق مشخصات مندرج در ماده )  خريد يکدستگاه ليفتراک برقی دو تن خريد 

   مشخصات : – 2ماده 

 ميليمتر   500تن در مرکز ثقل بار  2 ظرفيت  -1-2

 ميليمتر   1470ميليمتر و ارتفاع باالبري آزاد  2160ميليمتر و ارتفاع دکل در حالت بسته  4800باالبري دکل سه مرحله اي با ارتفاع  -2-2

 قابليت ورود و کار در داخل کانتينر   -2-3

   کيلووات بر ساعت  40آمپر ساعت با توان  500 –ولت  80باتري  -2-4

  داراي شارژر سه فاز مجهز به قطع کن تمام اتوماتيک  -5-2

    ACداراي دو موتور حرکت و يک موتور هيدروليک از نوع   -6-2

  متر   1000فورک ) شلخک(  بطول   -7-2

   الستيک ها از نوع توپر سوپر االستيک با طول عمر باال  -8-2

   صندلی فنر بندي شده با قابليت تنظيم وزن و رعايت آرگونومی جهت جلوگيري از بروز کمر درد و خستگی  -9-2

   DIagnosticو عيب ياب هوشمند  LCDپانل الکترونيکی با نمايشگر مخصوص  -10-2

  OS-MS-ARB-ARD-ATSLداراي سيستم هاي حفاظتی   -11-2

 جهت باز توليد انرژي  REGENERATIVE BRAKINGسيستم پيشرفته  -12-2

    ر بند ايمنی و آينه هاي جانبی داراي تجهيزات ايمنی متشکل از سيستم روشنايی شامل پروژکتورهاي جلو ، چراغ راهنما ، چراغ ترمز ، چراغ دنده عقب ، بوق دنده عقب ، کم -13-2

   . ساير مشخصات اختصاصی و تکميلی از سوي پيشنهاد دهندگان قابل ارائه و بررسی می باشد که الزم است در برگ مشخصات پيشنهادي ارائه گردد  -14-2

 :  سپرده شركت در مناقصه -3ماده 

   0بهمراه پيشنهاد خود ارائه نمايندذيل بصورت  مناقصه را بعنوان سپرده شرکت در ( 200/ 000/000ريال)میلیون    دويست  مبلغمی باشند  پيشنهاددهندگان مکلف

 شير پاستوريز پگاه همدان   شرکتشعبه شير پگاه همدان بنام  2492310053به حساب بانک تجارت به شماره   الذکر غ فوق لفيش واريزي مبنی بر واريز مب  -

 چک تضمين شده بانکی   -

 بدون قيدو شرط  ضمانت نامه بانکی معتبر و  -

 .باشد مورد قبول نمی …و شخصی وجه نقد ، چک چک پول، ارائه  -تبصره

 سپرده حسن انجام كار :  -4ماده

به مدت شش ماه از   ضمانت نامه بعنوان تضمين حسن انجام کار اخذ خواهد شد . اين   ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قيد و شرط% ( مبلغ کل موضوع مناقصه بصورت 10درصد) ده از برنده مناقصه

 مسترد خواهد شد پس از طی دوره مذکور با تاييد ناظر قرارداد ) امور  انبارها ( به فروشنده باقی خواهد ماند و  شرکتنزد  زمان تحويل موضوع مناقصه 

ضومانت اجراي ز محل مطالبات فروشونده ، بابت  در صوورتيکه برنده مناقصوه قادر به ارائه ضومانتنامه بانکی نباشود خريدار ) شورکت شوير پگاه همدان ( مکلف می باشود معادل مبلغ تضومين را ا  -تبصرره

 عدم انجام تعهدات بلوکه نمايد . 

 .باشد کليه پيشنهادات مختار میشير پاستوريزه پگاه همدان در رد ياقبول يک يا  شرکت -5ماده

 .برگ شرايط شرکت درمناقصه بايستی داراي امضاء وممهوربه مهرشرکت کننده درمناقصه باشد -6ماده 

بديهی است در صورت احراز خالف آن شرکت کننده در    0شرکت کننده در مناقصه نبايستی ممنوع المعامله بوده و يا مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی باشد    -7ماده  

 .مناقصه مسئول پيامدهاي قانونی آن خواهد بود

 .باشد ه برنده مناقصه میبعهد  ) مراحل اول و دو م (  مناقصه هزينه آگهی -8ماده 

 هزينه حمل موضوع مناقصه  طبق بارنامه رسمی برعهده خريدار می باشد   -9ماده 

 شرکت کنندگان در مناقصه بايستی در قيمت پيشنهادي کليه کسور قانونی را لحاظ نمايد . -10ماده 



 

 

 

  

  

  

تاييديه اداره دارايی   در فرمت اداره دارايی باشد وعوارض دارائی )ارزش افزوده ( در صورتيکه برنده مناقصه داراي گواهی ارزش افزوده از اداره دارايی باشد )  "فاکتور هاي صادره بايستی حتما    -  1تبصره

زش افزوده نبايستی در فاکتور ها لحاظ گردد و برنده مناقصه خود در اين خصوص پاسخگوي مراجع مربوطه می  جهت اخذ ارزش افزوده ( قابل پرداخت به برنده مناقصه خواهد بود در غير اينصورت ار

 يدار اعالم نمايد . همچنين ارائه کد کارگاهی فروشنده  ضروري می باشد و فروشنده  بايستی در فاکتور صادره  و يا در قالب اعالم کتبی کد کارگاهی را به خرباشد 

 بيمه و ..( و ارائه آنها به شرکت خريدار ضروري می باشد  و برنده مناقصه مکلف به انجام آن می باشد .   –اخذ مفاصا حساب از سازمانهاي ذيربط ) دارايی  – 2تبصره 

 به پيشنهادات مبهم  ، مشروط و و پيشنهاداتی که خارج از موعد مقررشده ارائه گردد ، ترتيب اثر داده  نخواهد شد. -11ماده 

 نسبت به ارائه تضمينهاي الزم و عقد قرارداد اقدام نمايد. شرکت ،پس ازاعالم  روزده ظرف مدت می باشد حداکثرف کلبرنده مناقصه م -12ماده 

شير    شرکتعقد قرارداد ، سپرده مشار اليه  به نفع  درصورت خود داري نفر اول از    سپرده  شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم مناقصه پس از عقد قرارداد با نفراول مسترد نخواهد شد.  -13ماده  

در صورت خود داري   .نمايد اقدام روز نسبت به ارائه تضمينهاي الزم و عقد قرارداد  هفتنيز مکلف می باشد پس از اعالم شرکت حداکثر ظرف مدت نفر دوم  خواهد شد .پاستوريزه پگاه همدان ضبط 

 .ضبط خواهد شد  شرکتنفر دوم ازعقد قرارداد ، سپرده ايشان هم به نفع 

 شير پاستوريزه پگاه  همدان اعالم  نمايد. شرکت مراتب را به صورت کتبی به  ساعت قبل ازتشکيل کميسون ،  24در مناقصه درصورت انصراف ، بايستی حداقل  گانشرکت کنند - 1 تبصره

خواهد شد . ميزان جريمه حداکثر تا سقف   صورت تاخير در تحويل موضوع مناقصه ، به ازاي هر روز تاخير معادل يک دهم درصد مبلغ  ريالی  کل مناقصه از مطالبات  برنده مناقصه کسردر    -2تبصره  

 ده درصد مبلغ کل قرارداد  منعقده خواهد بود .   

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

 ، پيشنهادات خود را در سه پاکت )الف( ،)ب(،)ج(  بترتيب ذيل ارسال نمايند:  می باشندف کلپيشنهاد دهندگان مو -14ماده    

 پاکت )الف(: سپرده شرکت در مناقصه  -14-1

ميايی و درصورت دارا بودن ، پروانه کاربرد نشان  پاکت )ب(: برگ شرايط امضا و مهر شده ) تمام صفحات( ، تصوير پروانه بهره برداري ، تصوير پروانه  ساخت از وزارت بهداشت يا آناليز شي  -14-2

 استاندارد  

 با مشخص نمودن گارانتی و خدمات پس از فروش پاکت )ج(: قيمت پيشنهادي  -14-3

 

ع  قرارداد از طرف خريداربه فروشونده  پيشونهاد دهندگان مکلف می باشوند قيمت پيشونهادي خود را طبق جدول تنظيم شوده پيوسوت ارائه نمايند در ضومن هيچگونه پيش پرداختی بابت موضوو  -1تبصرره 

 پرداخت نخواهد شد .

قرار نگيرد ، پاکت)ج( بازگشائی نخواهد شد  بترتيب فوق بازگشايی شده و  چنانچه پاکت )الف( فاقد سپرده يا پاکت )ب( فاقد موارد ذکر شده در باال باشد و يا کيفيت کار مورد تائيد پاکتها -2تبصره 

  . 

 کميسيونی که به همين منظور تشکيل می گردد، رسيدگی خواهد شد.طی  11راس  ساعت  1401/ 10/ 10به پيشنهادات رسيده در روز شنبه   مورخه   -15ماده 

يد . در اينصورت نماينده پيشنهاد دهنده می  در صورتی که پيشنهادات ارائه شده نياز به بررسی بيشتر داشته باشند ، کميسيون می تواند بازگشائی پاکت)ج( را به وقت ديگري موکول نما  -16ماده  

 تواند در جلسه آتی شرکت نمايد .  

 

 . می باشدنامه کتبی در جلسه بازگشايی اسناد مناقصه بالمانع  ارائه معرفی حضور يک نفر نماينده پيشنهاد دهنده با -تبصره 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                            

         شیر پاستوريزه پگاه همدان شركت   

 

 

 

 
 
 



 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ( قيمت پيشنهادي  جدول  

 

 مبلغ ) ريال (  تعداد  شرح 

لیفتراک برقی دو تنی 

طبق مشخصات 

درخواستی موضوع  

 مناقصه 

 

 يکدستگاه  

 

 

 

 

 مهر و امضاء فروشنده : 

 تاريخ :  

 


