
 برگ شرایط مناقصه عمومی

 1مناقصه شماره 

    13/11/98مورخ     ابرار اقتصادیشرکت شیر خشک نوزاد پگاه در نظر درارد بر اساس آگهی درج شده در روزنامه 

 ری نماید.شرح ذیل و مشخصات فنی پیوست خریدامورد نیاز خود را به  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور

 شرایط عمومی:

کوپله ایران موتور  1100kvaدیزل ژنراتور   تجهیزات یکدستگاهو نصب ید موضوع مناقصه عبارتست از خر -1بند 

CUMMINS مدلQST30GS  و ژنراتور استمفورد مدلHCI634K  اصل انگلستان با برد کنترل پنل سنکرون

    انگلستان DESمدل 

 مندرج است.سایر اطالعات و جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه  - 2بند 

 17محل دریافت برگ شرایط مناقصه امور بازرگانی شرکت شیر خشک نوزاد پگاه به نشانی شهرکرد کیلومتر  -3بند 

 اصفهان و محل تسلیم پیشنهادات نیز دبیرخانه شرکت تعیین می گردد. –جاده شهرکرد 

پس از  تا فرصت داشته24/11/98شرکت هایی که مایل به شرکت در مناقصه می باشند حداکثر تا تاریخ  -4بند 

 دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند. در پاکت دربسته بهمدارم مورد نیاز را دریافت و تکمیل اسناد 

 ضمنا می بایست بر روی پاکت، شماره مناقصه و عنوان آن قید گردد.

  کلیه برگ های شرایط مناقصه می بایست به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده رسیده شده باشد.  -5بند 

 جاریلایر به عنوان شرکت در مناقصه به حساب میلیون 200پیشنهاد دهنده می بایست مبلغ  -6بند 

نتنامه بانکی معتبر .بنام شرکت شیر خشک نوزاد پگاه واریز و یا معادل مبلغ فوق ضماکشاورزیبانک 212462353

 و بدون قید و شرط تهیه و همراه پیشنهاد قیمت ارائه نماید.)ارائه چک مسافرتی و معمولی مورد قبول نمی باشد.(

روز پس از ابالغ نسبت به عقد قرارداد اقدام  10شرکت ظرف مدت  برنده مناقصه موظف است پس از اعالم  -7بند 

 نماید .

روز پس از ابالغ حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود  10قصه ظرف مدت در صورتیکه برنده منا-8بند 

سپرده او به نفع شرکت ضبط و با نفر دوم شرکت کننده در مناقصه قرارداد منعقد می شود.همچنین سپرده برنده دوم 

متناع ورزد به نفع شرکت ضبط مناقصه یک هفته پس از ابالغ نیز در صورتیکه از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله ا

 خواد شد.

 سپرده شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم ،تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد. -9بند 

 شرکت کننده می بایست ممنوع المعامله نبوده و و با توجه به این مطالب اقدام به ارسال پیشنهاد نماید.– 10بند 

پیشنهادات پس از انجام مذاکرات با کلیه شرکت کنندگان د پگاه در رد یا قبول هریک از شرکت شیر خشک نوزا -11بند 

 صورت جزئی یا کلی مختار می باشد. ، به



 شرکت در مناقصه به منزله پذیرفتن تمام مقررات و آئین نامه معامالت شرکت می باشد. -12بند 

انجام تعهدات به صورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی به برنده مناقصه ملزم به تامین تضمین و سپرده حسن  -13بند 

 میزانی که شرکت تعیین می نماید می باشد.

 کلیه هزینه های مربوط به انجام مناقصه از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. -14بند 

نامبردگان سپرده پیشنهاد دهندگان برنده نشده در مناقصه ،پس از تعیین تکلیف نتیجه مناقصه و درخواست  -15بند 

 مسترد می گردد.

به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر در این شرایط تسلیم گردد  -16بند 

 تحت هیچ شرایطی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ارائه نماید.ج به شرح زیر  -ب –پیشنهاد دهنده می بایست پیشنهادات خود را در سه پاکت مجزا الف  -17بند 

 حاوی سپرده یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه -پاکت الف    

 حاوی برگ شرایط مناقصه با مهر و امضاو ذکر سوابق کاری به شرح ذیل: –پاکت ب     

تصویری از قرار داد های  -3ارائه رزومه کاری  -2ارائه آخرین تغییرات اساسنامه ،آگهی ثبت شرکت  -1)

 (منعقده

حاوی پیشنهاد قیمت به صورت عدد و حروف به صورت تفکیک شده جهت هر قیمت با مهر و امضای  –پاکت ج 

مربوطه .ضمنا پرداخت هزینه ها به صورت بازپرداخت عرف  بازار و اعتباری همزمان با پیشرفت کار و اخذ 

 تاییدیه های الزم ارائه گردد.

بازگشایی خواهد شد .در صورتیکه پاکت الف فاقد سپرده  ب و ج -است پاکت های فوق به ترتیب پاکت الف وبدیهی 

شرکت در مناقصه باشد از بازگشایی دو پاکت دیگر خودداری و چنانچه پاکت ب فاقد شرایط باشد پاکت ج بازگشایی 

 نخواهد شد.

ه می گردد ، باید با توجه به ابالغ قانون ارزش افزوده مبالغی که در این مناقصه به عنوان پیشنهاد قیمت ارائ -18بند 

مالیات و عوارض قانون مذکور بوده و در صورت مشمول بودن پیشنهاد دهنده برای این قانون و رد %9بدون اعمال 

صورت برنده شدن باید بعدا به وظایف قانونی خود عمل نموده و این مبلغ را در ذیل فاکتور های فروش خود جداگانه 

 درج نماید.

سیونی که به همین منظور در محل یدر کم26/11/98مورخ شنبه روز  14راس ساعت پیشنهادات رسیده  -19بند 

 شرکت شیر خشک نوزاد پگاه تشکیل می گردد رسیدگی خواهد شد.

 حضور نماینده از طرف پیشنهاد دهنده با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در کمیسیون بالمانع است.

 می باشد()هزینه آگهی منافصه به عهده برنده مناقصه 

 


