
  بسمه تعالي

  عموميبرگ شرايط مناقصه 

ز برنـده مناقصـه   از طريق مناقصه عمومي و بر اساس شرايط ذيـل ا  خود ماهه ششمورد نياز   OPPليبل نسبت به خريد انواع  نظر داردزنجان درشركت شير پاستوريزه پگاه 

روز   را در پاكت هـاي الك و مهـر شـده تـا پايـان وقـت اداري       خودات گ شرايط پيشنهادبراين ضمن رعايت مفاد ، لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود نمايد  اقدام

 :در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند ن واقع درخيابان پروين اعتصامي به دبيرخانه شركت شير پاستوريزه پگاه زنجا  13/08/95مورخه پنجشنبه 

  :شرح ذيل  oppانواع ليبل :  موضوع مناقصه:  ماده يك

    كيلو گرم 5000  به مجموع   oppل ليب -

  :مشخصات :  ماده دو

  .داراي بسته بندي باشد-

  .داراي ثبات چاپ بطوريكه بدون ريزش رنگ باشند-

  . فيت بطوريكه چاپ خوانا و واضح باشديداراي چاپ با ك -

  .داراي مشخصات توليد از جمله تاريخ، بچ نامبر و نام اپراتور جهت رد يابي مناسب باشد -

  .ارائه پروانه ساخت الزامي ميباشد-

  . مطابق نمونه ارائه شده باشد ليبل -

  و چاپ طرح مورد نظر خريدار  بسته بندي مناسب مخصوص محصوالت غذائي -

  :نحوه ارسال آن  و نياز مدارك مورد : سهماده 

  :ئه نمايد پيشنهاد دهنده مي بايست پيشنهادات خودرا در سه پاكت الف ، ب و ج  بشرح زير ارا 

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

گواهينامـه هـاي   (،مـدارك مربـوط بـه ارزيـابي تـامين كننـده گـان از جملـه        سوابق كاري و  تمامي صفحات  حاوي برگ شرايط مناقصه مهر و امضأ شده –ب 

ISOارت ملي و شماره حساب بانكي جهت عودت سپرده با كد بانك مربوطه و نام صاحب حساب كپي پشت و رو از ك ،)،استاندارد،پروانه ساخت و پروانه بهداشت .  

  حاوي پيشنهاد قيمت  –ج 

  :سپرده شركت در مناقصه  : چهارماده 

شـعبه   يكشـاورز بانـك   63461016ريال را  بعنوان سپرده شركت در مناقصه به شماره حسـاب بـانكي     50،000،000 مبلغ پيشنهاد دهنده مؤظف است -

و يا معادل مبلغ فوق ، ضمانت نامه بانكي معتبـر و بـدون قيـدو     و اصل فيش را ارائه نموده  واريز خرمشهر زنجان بنام شركت شير پاستوريزه پگاه زنجان

 .نمايدارائه درداخل پاكت الف شرط تهيه و 

  . قبول نمي باشد  مورد پول نقد يا و چك پول و شخصيارائه چك  -

  . شد نخواهد نفرات اول مسترد يا نفر با قرارداد قبل از عقد مناقصه تاو سوم  دوم  درمناقصه نفرات اول و سپرده شركت -

  : عقد قرارداد  : پنجماده 

ر اقدام نمايد تا به خريدابراي هريك از ابعاد كيلو نوار كره 10و  برنده مناقصه مي بايست پس از اعالم كتبي نسبت به ارسال هزار عدد از فويل هاي مورد نظر -

  . در صورت تائيد نسبت به عقد قرارداد به شرح ذيل اقدام شود 

  

  

  

  

  

  



  

% 10روز پس از اعالم كتبي خريدار مبني بر تائيد نمونه هاي ارسالي با ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط معـادل  10برنده مناقصه مي بايست  -

چنانچه برنده مناقصه از عقد قرارداد خودداري نمايد بعنوان سپرده حسن انجام كار نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد ماهه  هفتو با اعتبار ارزش كل قرارداد 

عنـوان از عقـد    ميگردد و چنانچه نفر دوم نيز بهـر  ، سپرده يا ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه مشاراليه به نفع شركت ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد

نفر سوم نيز بهر عنوان از عقد و با نفر سوم قرارداد منعقد مي گردد و چنانچه ارداد خودداري نمايد ، سپرده و ضمانت نامه بانكي وي نيز ضبط خواهد گرديد قر

  . قرارداد خودداري نمايد سپرده و ضمانت نامه بانكي ايشان نيز ضبط خواهد شد

  :مدت قرارداد :   شش ماده

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

  .مي باشدقابل كاهش و افزايش  توافق طرفينمدت قرارداد با   -

  :  هفت ماده

  شد پرداخت خواهد  رسمي اصل فاكتور وارائه دريافتپس از  روز  60 نهايتا تا  محمولهبهاي هر : نحوه پرداخت  

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

  :ساير شرايط :  نهماده 

  . بر عهده برنده مناقصه مي باشد و يا سيلندر كليه هزينه هاي ساخت كليشه  -

  . خذ خواهد شد كليه كسورات قانوني وهزينه هاي آگهي مناقصه از برنده مناقصه ا –

  .شركت در مناقصه به منزله قبول آئين نامه معامالت شركت مناقصه گذارخواهدبود  –

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

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

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

  .تواند با دو شركت قرارداد منعقد نمايددر صورتي كه براي يك كاال دو قيمت يكسان پيشنهاد شود خريدار مي -

  قيمت قرارداد با توافق طرفين قابل تغيير خواهد بود  و نوار كره با ارائه مدارك معتبر  به توليد فويل مواد اوليه مربوط% 5در صورت افزايش يا كاهش بيش از  -

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

  اد نمايند شركت كننده در مناقصه مي بايست ممنوع المعامله نبوده و با توجه به منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي اقدام به ارسال پيشنه –

و وسيله نقليه را متناسب با ارائه نمايد  ركتشبه محل  احتساب هزينه حملرا با خود پيشنهاد دهنده مي بايست قيمت پيشنهادي  -

  .ميزان سفارش انتخاب نمايد 

 .آخرين آگهي تغييرات انجام شده الزاميست،در صورت عقد قرارداد ارائه مدارك صاحبان امضاء،گواهي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده،تصوير روزنامه رسمي-

  الي توسط واحد كيفيت خريدار محموله عودت خواهد شد و ضايعات مربوطه به حساب فروشنده منظور خواهد شد ارسمحموله هاي درصورت عدم تائيدكيفيت  –

كه پس از موعد مقرر در اين برگ شرايط تسليم گردد تحت هـيچ شـرايطي ترتيـب اثـر داده      به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده و پيشنهاداتي –

  .نخواهدشد 

  

  

  

  

  



مورد نظر  ليبل هاي هفته نسبت به ارسال   دوظرف مدت حداكثر  كتبي شركت  درخواستدريافت  با هماهنگي و رارداد فروشنده مي بايستپس از عقد ق -

  . ر خواهد شد به ازاء هر روز ضررو زيان ناشي از عدم توليد و فروش آن روز از صورتحساب فروشنده به نفع خريدار كساقدام نمايد كه درصورت عدم ارسال درمدت مقرر 

و به غيرازروزهاي جمعه وارد شركت شـودكه در غيراينصـورت شـركت     14فروشنده مي بايست بگونه تنظيم نمايد كه محموله هاي ارسالي قبل از ساعت  -

  .بودوطه در روز بعد تخليه خواهد شد  و هزينه خواب وسيله نقليه بعهده فروشنده خواهد هيچگونه مسئوليتي نداشته و محموله مرب

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

  .مناقصه منظور خواهد شد

هاي پيشنهاد  امكانات شركت شرايط وبررسي  كميسيون مناقصه مي توانند جهتاي در صورتي كه شرايط پيشنهاد دهنده نياز به بررسي داشته باشد اعض -

  .ول نمايند كوقت ديگري موه قيمت موضوع مناقصه مي باشد بپيشنهاد دهنده بازگشائي پاكت ج را كه حاوي 

  :تاريخ بازگشايي  :ه ازديماده 

شـير پاسـتوريزه پگـاه زنجـان     شـركت  محل كميسيوني كه به همين منظور در توسط   17/08/95مورخه   دوشنبهروز    14به پيشنهادات رسيده ساعت 

  .تشكيل ميگردد ، رسيدگي خواهدشد 

  شركت شير پاستوريزه پگاه زنجان                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  بسمه تعالي

  فرم پيشنهاد قيمت

  :شركت كننده محترم  

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

  تعداد  عنوان

  ليبلقيمت 

  حروف/بدون ارزش افزوده

  ليبلقيمت 

  عدد/بدون ارزش افزوده

      كيلوگرم OPP 5000انواع ليبل 

  

  . روري است خاص حقيقي ضشبراي ا و كد پستي  ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي  براي اشخاص حقوقي و كد ملي-

  .كرايه حمل به عهده فروشنده ميباشد -

  

  

  

 ......................................نام شركت ................................... نام و نام خانوادگي  :  مشخصات پيشنهاد دهنده  - 

  ...........................................كد پستي.................................................كد ملي/كد اقتصادي - 

  : ...............................................شماره تلفن : ...................................................................... آدرس  -

 
  درج مهر و امضاء الزامي است -

  

 
 


