
  بسمه تعالي  

  عموميبرگ شرايط مناقصه 

براساس شرايط و  عموميازطريق مناقصه خود   يكسالهنياز مورد  عسلشركت شير پاستوريزه پگاه زنجان در نظر دارد نسبت به خريد    

يشنهادات خودرا در واجد شرايط دعوت مي شود ضمن رعايت مفاد اين برگ شرايط پ متقاضيانلذا از ، برنده مناقصه اقدام نمايد از ذيل

بيرخانه شركت شير پاستوريزه پگاه زنجان واقع در دبه  13/08/95پنجشنبه  روز پاكت هاي الك و مهر شده تا پايان وقت اداري 

   .خيابان پروين اعتصامي در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند

   :در قالب بسته بندي هاي عسل خريد: موضوع مناقصه  :ماده يك 

  

  

  

  

  :مشخصات  ماده

ايش يا كاهش تن در سال ميباشد كه اين مقدار تقريبي بوده و از طرف خريدار قابل افز 70حداقل مقدار خريد عسل در  مجموع  )1- 1

  .ميباشد

و كيفيت ميكروبي مطابق با استاندارد ملي به شماره  92ايران به شماره مي بايست  با استاندارد ملي تحويلي عسل شيميايي كيفيت )2- 1

  .مطابقت داشته باشد  7610

  .محصول درمراحل صاف كردن و بسته بنديGMPرعايت شرايط )2-2

  .ول از نظر تميزي و نحوه بسته بندي به منظور كاهش ضريب ضايعات ناشي از بسته بنديمناسب بودن وضعيت بسته بندي محص)2- 3

مي بايستي مورد تائيد كتبي آزمايشگاه خريدار و مطابق با استانداردهاي فني و بهداشتي  برنده مناقصهكيفيت عسل تحويلي توسط ) 2- 4

  :ابق شرايط ذيل باشدو مططبق ضوابط اداره نظارت برمواد غذايي و موسسه استاندارد 

  درسطح عسل نبايد هيچ كفي موجود باشد ) الف

   5/4ساكارز عسل                    حداكثر         )ب

  5/3حداقل                                           PH) ج

          40اسيديته آزاد                      حداكثر        )د

  8حداقل                 فعاليت  دياستازي       )ذ

  9/0نسبت فروكتوز به گلوكز      حداقل        )ر

  40هيدروكسي متيل فورفورال   حداكثر     )ز

  .تحويل خريدار نمايد   5 حداكثر موظف است عسل را با ساكاروز برنده مناقصه:  )5-2

  

  

  

  

  

  

  )با موم(گرم 450فانوسي   گرم 800سنبله   م گر 80استكاني 

  گرم 250فشاري   گرم 170پت   )بدون موم(گرم 450فانوسي 

  گرم 20تك نفره فرم سيل   گرم 300پت   گرم 350پت 



  :مدارك موردنياز ونحوه ارسال آن :  ماده سه

  :يست پيشنهادات خودرا در سه پاكت الف ، ب و ج  بشرح زير ارائه نمايدپيشنهاد دهنده مي با

  حاوي سپرده و يا ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه  –الف 

،مـدارك مربـوط بـه ارزيـابي تـامين كننـده گـان از        و سوابق كـاري   تمامي صفحات حاوي برگ شرايط مناقصه مهر و امضأ شده –ب     

كپي پشت و رو از كارت ملي و شـماره حسـاب بـانكي جهـت      ،)،استاندارد،پروانه ساخت و پروانه بهداشتISOگواهينامه هاي (جمله

  .  و شماره شبا عودت سپرده با كد بانك مربوطه و نام صاحب حساب

  .حاوي پيشنهادات قيمت  –    ج

الف فاقد سپرده شـركت در مناقصـه باشـد از     بديهي است پاكت هاي فوق به ترتيب الف ، ب و ج بازگشائي خواهدشد ، در صورتيكه پاكت

شـد ، پاكـت ج  بازگشـائي    بازگشائي پاكت هاي ديگر خودداري خواهدشد و چنانچه پاكت ب نيز فاقد برگ شرايط مهر و امضأ شده با

  .نخواهدشد

  :سپرده شركت در مناقصه   :  پنجماده 

بانـك   63461016سپرده شركت در مناقصـه بـه شـماره حسـاب بـانكي      ريال را  بعنوان   50،000،000 مبلغ پيشنهاد دهنده مؤظف است -

يا معادل مبلغ فوق ، ضمانت  و نمودهاصل فيش را ارائه  واريز و شعبه خرمشهر زنجان بنام شركت شير پاستوريزه پگاه زنجان كشاورزي

  . نمايدارائه درداخل پاكت الف  نامه بانكي معتبر و بدون قيدو شرط تهيه و 

  .مورد قبول نمي باشد  و يا پول نقد  چك پولو  شخصي ارائه چك -

  .مناقصه تا قبل از عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهدشد  و سوم سپرده شركت در مناقصه نفرات اول و دوم -

   :عقد قرارداد : ششماده 

بـه   در اوزان و قالب هاي درخواستي  مورد نظر هاي عسل برنده مناقصه مي بايست پس از اعالم كتبي نسبت به ارسال نمونه قابل تست از  

  . نسبت به عقد قرارداد به شرح ذيل اقدام شود  و نحوه بسته بندي  ها عسلخريدار اقدام نمايد تا در صورت تائيد 

ارزش كـل  % 10روز پس از اعالم كتبي خريدار با ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي بدون قيـد و شـرط معـادل    10برنده مناقصه مي بايست  -

چنانچه  برنده مناقصه از عقد قرارداد خودداري نمايد ، سپرده قرارداد بعنوان سپرده حسن انجام كار نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد 

ـ     يا ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه مشاراليه به نفع شركت ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد ه ميگردد و چنانچـه نفـر دوم نيـز ب

 .و با نفر سوم قرارداد منعقد مي گردد رعنوان از عقد قرارداد خودداري نمايد ، سپرده و ضمانت نامه بانكي وي نيز ضبط خواهد گرديده

   هرعنوان از عقد قرارداد خودداري نمايد ، سپرده و ضمانت نامه بانكي وي نيز ضبط خواهد گرديده نيز ب سوم چنانچه نفر 

  : مدت قرارداد:   هفت ماده

  .خواهد بود و بر اساس اين برگ شرايط منعقد خواهد شد  ماه 12مدت قرارداد از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت   -

  .ميباشدقابل كاهش و افزايش  توافق طرفينمدت قرارداد با   -

  : نحوه پرداخت :  هشتماده    

  خواهد شد پرداخت رسمي اصل فاكتور ارائه   و تاييد و پس از  روز  پس از دريافت 60تا   محمولهبهاي هر فاكتور 

  . مي باشدقابل افزايش و يا كاهش با توافق طرفين كل موضوع مناقصه % 25 :افزايش يا كاهش  :  نه ماده 

  

  

  

  



  .:سايرشرايط  :  دهماده 

  .كليه كسورات قانوني بعهده فروشنده ميباشد     -        

  .اندارد محصوالت توليدي در ارسال اولين محموله الزامي ميباشدارسال پروانه ساخت و نشان است -        

  .برنده مناقصه مي بايست قبل از ارسال و حمل كاال با خريدار هماهنگي كامل نمايد   -      

  .هزينه هاي آگهي مناقصه از برنده مناقصه اخذ خواهدشد  كسورات قانوني و كليه -

  .نامه معامالت شركت مناقصه گذار خواهد بود شركت در مناقصه به منزله قبول آئين  -

  . در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات رسيده مختار است  شركت شير پاستوريزه پگاه زنجان -

  .برنده مناقصه حق واگذاري تمام يا قسمتي از موضوع مناقصه را به افراد حقوقي و حقيقي ندارد  -

  .به همراه محموله به شركت ارسال گردد در زمان ارسال هر محموله نتايج آزمون عسل-

  .در صورتيكه برنده مناقصه به تعهدات خود عمل ننمايد شركت حق فسخ قرارداد را در هنگام اجراي قرارداد دارد  -

  ساعت قبل از تشكيل كميسيون مناقصه مراتب را به دبيرخانه شركت اعالم نمايد  24شركت كننده در صورت انصراف مي بايست  -

عسل هاي  ارسالي از نظر مشخصات مي بايست مطابق با نمونه هاي تحويلي باشدو در اين خصوص نظـر آزمايشـگاه خريـدار مـالك      -  -

  .ميباشد

مرجوعي عسل دررابطه با ضايعات ، شكرك عسل و موارديكه درتوليد و بسته بندي ايجاد شده ، مورد پذيرش برنده مناقصه بوده و كليه  -

 .را نيز بعهده خواهد داشت هزينه هاي مرجوعي

برنده مناقصه ملزم به تهيه بيمه نامه محموله هاي ارسالي طبق نرخ هاي تعيين شده  "ضمنا. تحويل كاال درب كارخانه خريدار مي باشد -

  .براي هرمحموله مي باشد

رت گرفته موارد خواسته شده در قرارداد فروشنده در طول زمان قرارداد مورد ارزيابي خريدار قرار مي گيرد ، چنانچه درارزيابي هاي صو -

  .رارعايت نكرده باشد قرارداد بصورت يكطرفه لغو خواهد شد

همزمان با برنده مناقصه موظف است نتايج آزمايشات كنترل كيفي كارخانه را درمورد عسل تحويلي به شركت پاستوريزه پگاه زنجان  -

 .ارسال محموله ارائه نمايد 

محموله مرجوعي وجود داشته باشد فاكتورهاي مورد قبول برنده مناقصه توسط خريدار كاهش مي يابد و  5چنانچه دركل قرارداد  -

 .قرارداد بصورت يكطرفه لغو خواهد شد

  .خريدار مي تواند جهت بازديد و نمونه برداري دراثناي توليد مفاد اين قرارداد به كارخانه برنده مناقصه مراجعه نمايد  -

 .ليد شده تاپايان زمان ماندگاري مندرج بر روي اتيكت بسته بندي محصول بعهده فروشنده ميباشدكيفيت مطلوب عسل تو  -

غيره بعهده ، درپوش ، ليبل ، كارتن ، شيشه، درب شيشه و PETنايلون شيرينگ ، عسل ، ظروف : اقالم بسته بندي از جمله كليه هيه ت -

وي بسته بندي و ليبل ها با هماهنگي و بر اساس طرح هاي پيشنهادي پگاه برنده مناقصه مي باشد و نيز طرح و مشخصات مندرج بر ر

 . زنجان مي باشد 

  .مشخصات مندرج بر روي بسته بندي ها بايستي با هماهنگي خريدار چاپ گردد  -

  

  

  

  

  



  

مالت دولتي اقـدام بـه ارسـال    شركت كننده در مناقصه مي بايست ممنوع المعامله نبوده و با توجه به منع مداخله كاركنان دولت در معا -

  .پيشنهاد نمايند 

به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده و پيشنهاداتيكه پس از موعد مقرر در اين برگ شرايط تسليم گردد تحـت هـيچ شـرايطي     -

  .ترتيب اثر داده نخواهدشد 

و  وسيله نقليه را متناسب با ميزان شركت ارائه نمايدپيشنهاد دهنده مي بايست قيمت پيشنهادي خودرا با احتساب هزينه حمل به محل  -

  .سفارش انتخاب نمايد

  در صورتي كه براي يك كاال دو قيمت يكسان پيشنهاد شود خريدار ميتواند با دو شركت قرارداد منعقد نمايد  

مربوطه به حساب فروشنده  زيانو شد  محموله عودت خواهد خريدارتوسط واحد كيفيت  ارساليهاي  عسلدر صورت عدم تأييد كيفيت  -

  .منظور خواهد شد 

 موردنظر كااليارسال  نسبت بهوز ر  10 ظرف حد اكثر شركتكتبي درخواست  باهماهنگي ومي بايست برنده مناقصه پس از عقد قرارداد   -

آن روز از  از دست رفته از فروش ، به ازاء هر روز تاخير مبلغ ضررو زيان وارده ناشيكه درصورت عدم ارسال درمدت مقرر اقدام نمايد

  صورتحساب فروشنده به نفع خريدار كسر خواهد شد

قضيه  ايندر صورت عدم تامين به موقع موضوع مناقصه ،شركت از ساير منابع نسبت به تامين اقدام خواهد نمود و ضرر وز يان ناشي از از -

  .به حساب برنده مناقصه منظور خواهد شد

  سالم محموله هايهاي ارسالي از نظر كيفي و بسته بندي مورد تأييد نباشد ضمن عودت دادن محموله ، جايگزيني  در صورتيكه محموله - 

و    ميباشد  و جبران خسارت و همچنين كرايه حمل متعلقه بعهده فروشنده مي باشد تشخيص اين امر بعهده امور كنترل كيفي خريدار

  .ي از عودت و از بين رفتن محصول مي باشدفروشنده  موظف به تامين ضرر و زيان ناش

در صورت عقد قرارداد ارائه مدارك صاحبان امضاء،گواهي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده،تصوير روزنامه رسمي،آخرين آگهـي  -    

  .تغييرات انجام شده الزاميست

و به غير از روزهاي جمعـه وارد شـركت شـودكه در     14از ساعتتنظيم نمايد كه محموله هاي ارسالي قبل اي فروشنده مي بايست بگونه  -

و هزينه خواب وسيله نقليه بر عهـده   غيراينصورت شركت هيچگونه مسئوليتي نداشته ومحموله مربوطه در روز بعد تخليه خواهد شد

  .  فروشنده خواهد بود

يسيون مناقصه مي توانند جهت بررسـي شـرايط و امكانـات    در صورتيكه شرايط پيشنهاد دهنده نياز به بررسي داشته باشد ، اعضاي كم -

  .شركت هاي پيشنهاد دهنده بازگشائي پاكت ج را كه حاوي پيشنهاد قيمت موضوع مناقصه مي باشد به وقت ديگري موكول نمايند 

يوني كه به همـين منظـور در   وسط كميست  17/08/95 مورخ  دوشنبهروز   14به پيشنهادات رسيده ساعت  :تاريخ  بازگشايي  : دهزسيماده 

  .تشكيل ميگردد ، رسيدگي خواهدشد  محل شركت شير پاستوريزه پگاه زنجان

  شركت شير پاستوريزه پگاه زنجان

  

  

  

  

  

  



  سمه تعاليب

  فرم پيشنهاد قيمت

  :شركت كننده محترم  

  :مهر و امضأ در داخل پاكت ج قرار دهيد جدول زير قيد و پس از در حروفي عددي وپيشنهادي خودرا بصورت هاي قيمت  "لطفا         

  

  مورد مناقصه
  )عددي )(ريال (قيمت پيشنهادي به ازاي هرعدد 

  بدون ارزش افزوده

  )حروفي )(ريال (قيمت پيشنهادي به ازاي هرعدد 

  بدون ارزش افزوده

      گرم  80استكاني 

      گرم 800سنبله 

      )بدون موم(گرم 450فانوسي 

      )ومبا م(گرم 450فانوسي 

      گرم 250فشاري 

      گرمي 170پت 

      گرم 350پت 

      گرم 300پت 

      گرم  20تك نفره فرم سيل 

  . حقيقي ضروري است  اشخاصبراي و كد پستي  ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي  براي اشخاص حقوقي و كد ملي  -

  .الزامي ستدر صورت احتساب ارزش افزوده در فاكتورها ارائه گواهي ارزش افزوده  -

  .كرايه حمل به عهده فروشنده ميباشد -

  :مشخصات پيشنهاد دهنده 

  ...............................كد ملي فروشنده /كد اقتصادي............................... ..........نام شركت .................................... نام و نام خانوادگي  

  ................................................................................: .....آدرس ............................................  كدپستي..................................  ..........شناسه ملي 

  ............................................:...همراه: ...............................................  شماره تلفن ثابت

  درج مهر و امضاء فروشنده الزامي است

  

 
 
 


