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ماه  ششبرگ شرایط به مدت  و براساسمناقصه  ظروف یکبارمصرف دوغ موردنیازخودرا ازطریق شرکت  شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد
 خریداري نماید، لذا از تولیدکنندگان محترمی که دراین زمینه فعالیت دارند دعوت می شود جهت شرکت درمناقصه وکسب اطالعات بیشتربه آدرس

رشده تا آخر وقت اداري  گلپایگان اموربازرگانی شرکت مراجعه وبرگ شرایط شرکت درمناقصه را دریافت وپیشنهادات خود را در پاکتهاي الك ومه
 .به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند 09/11/١٣٩٢مورخ

 :موضوع مناقصه عبارت است ازخریدظروف بشرح ذیل

 عدد)یکصد هزار( 100.000لیتري بادرب مربوطه وقالب 4بطري دوغ –الف 
 عدد)صد هزار هش(800،000لیتري بدون درب 2بطري دوغ  -ب
 عدد)هزار دویست(200،000لیتري بدون درب 5/1بطري دوغ  -ج
 عدد)هزار ششصد( 600.000سی سی بدون درب 250بطري دوغ  -د
 عدد)یکصدهزار( 100.000لیتري بادرب وقالب به تعداد  5/2بطري دوغ -ه

 .ازکل ظروف با نظرخریدارقابل افزایش یاکاهش میباشد% 25) 1تبصره 
اف ، انعطاف پذیر، مقاوم درمقابل گازدارشدن ، ته ظرف پافیلی باشد، عدم نفوذپذیري ، شف PETجنس ظروف :مشخصات عمومی ظروف )2 

 . ته ظرف استحکام الزم راداشته باشدوپایه هاي بطري یکنواخت باشدتاروي ریل واژگون نشود –موادخارجی 
 )وزن مورد نظر ظروف در جدول قیمت آمده است( مشخصات کنترلی ظروف)3 

 )رنگ درب وقالب آبی رنگ باشد( mm156-150قطر بطري :  mm46-44،قطرگلو cm33-30ارتفاع: CC 4000تظرفی:لیتري4بطري-3-1
  mm107-105قطر بطري: mm29قطرگلو: cm 32-30ارتفاع: CC 2000ظرفیت:لیتري 2بطري  -3-2
  mm86-85، قطر بطري mm 5/25قطرگلو: cm 32-30ارتفاع: CC1500ظزفیت:لیتري5/1بطري -3-3

 mm 56-54قطربطري mm26-25،قطرگلو cm 16-15ارتفاع: CC250ظرفیت:CC 250يبطر -3-4
 )رنگ درب وقالب آبی رنگ باشد( mm160قطر بطري :  mm46-44،قطرگلو cm33-30ارتفاع -  2500CCظرفیت : لیتري  5/2بطري -3-5
 4عدد درهر کیسه پالستیکی براي  40لیتري و  2و 1.5راي بطري در هر کیسه ب60تعداد (  پالستیک هاي دوالیهبصورت منظم درداخل  بطري ها - 3-6

میکرون وهر الیه جداگانه گره زده شود، بطري ها به یک انـــدازه باشند و ازیک طـــرف چیده شده  40با ضخامت هر الیه حداقل ) لیتري 2.5لیتري و
نام تولیدکننده یا عالمت اختصاري (تولید گردد و درب بطري گازبند باشدلیتري می بایستی بادرب وقالب 4وبطري باشند و انــــدازه آنان متغیرنباشد 

 .وجودداشته باشد....) تاریخ تولیدو-تعدادهربسته-نام شرکت تولیدکننده(و روي هر بسته برچسب شناسائی) آن درجایی ازبطري حک شود

 2براي بطري ریال ) میلیون  شصت( 60.000.000مبلغ لیتري ،  4 ریال براي بطري) بیست میلیون (20.000.000مبلغ دهنده موظف است  پیشنهاد) 4 
سی سی و مبلغ  250ریال براي بطري) میلیون بیست( 20.000.000لیتري ، مبلغ  1.5ریال براي بطري )میلیون  بیست(20.000.000لیتري ، مبلغ
گلپایگان  واریز و یا  5102030ه بحساب بانک اقتصادنوین جاريبعنوان سپرده شرکت درمناقصلیتري  2.5ریال براي بطري) بیست میلیون (20.000.000

 .بصورت ضمانت نامه بانکی معتبربدون قید و شرط حداقل سه ماهه دروجه شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان همراه پیشنهادارسال نماید
 .اعالم نماید  تحویل درب شرکت  پگاه گلپایگاني قیمت ظروف را با در نظرگرفتن کلیه هزینه هاي حمل و بسته بند باید پیشنهاد دهنده)5
 مورد سپردن حسن اجراي قرارداد و روزنسبت به عقد قرارداد10موظف میباشدپس ازاعالم کتبی شرکت ظرف مدت )برنده مناقصه(پیشنهاددهنده  )6 

 )ازمبلغ کل قرارداد% 10(شرکت که بصورت ضمانت نامه بانکی میباشداقدام نماید تأئید
مناقصه  شرکت ضبط وبانفردوم برنده مناقصه ازعقدقراردادخودداري نمایدسپرده یاضمانت نامه بانکی شرکت درمناقصه مشارالیه به نفع انچه برندهچن)7 

 .یگرددضبط منیز مناقصه وي  سپرده یاضمانت نامه بانکی شرکت در خودداري نمود قرارداد عقد قراردادمنعقدخواهدشد، چنانچه نفردوم به هرعنوان از
سابقه همکاري بااین شرکت نداشته قبل ازتاریخ بازگشایی، نمونه ار)8  ائه نماید پیشنهاددهنده میتواندازنمونه ظروف درشرکت بازدیدنمایدوچنانچه قبالً

 .اقدام نماید و با علم و اطالع کامل از نمونه تأئیدشده نسبت به ارائه پیشنهاد
 .م تاعقدقراردادبانفراول مستردنمی گرددوسپرده شرکت درمناقصه نفرات اول ود)9 
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اقدام  ظروف نسبت به ارسالروز بعد 10حداکثر شرکت کتبی  بااعالم فروشنده باید و میباشد مدت قرارداد ظروفمدت زمان تحویل  )10 
ن حسن اجراي تعهدات فروشنده ازتضمی ریال ازمطالبات فروشنده یا)  یک میلیون(  1.000.000نمایدوبه ازاي هرروزتأخیرغیرمجازروزانه مبلغ 

 .، ضمناً خسارات تعطیلی خطوط تولید شرکت خریدار محاسبه و از مطالبات یا سپرده فروشنده کسر خواهد شد  کسرمیگردد
 .نهادنمایدشرکت کننده درمناقصه میبایستی ممنوع المعامله نبوده وباتوجه به منع مداخله کارکنان دولت درمعامالت دولتی اقدام به ارسال پیش)11
افزایش ویاکاهش پیداکند، شرکت با بررسیهایی که انجام می دهد نسبت به افزایش یاکاهش قیمت بطري اقدام می % ١۵چنانچه قیمت بطري بیش از)12

 .نماید 
 .پیشنهادات مختارمیباشد ابطال هریک ازشرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان درردیا)13 
 .مناقصه میباشد برندهکلیه کسورات قانونی بعهده )14 

 .ترتیب اثرداده نخواهدشد این برگ ارسال گردددر به پیشنهادات مبهم ومشروط ومخدوش فاقدسپرده وپیشنهاداتی که پس ازموعدمقرر)15
 .قبول کلیه شرایط آئین نامه معامالت شرکت مناقصه گذار خواهدبود معنیشرکت درمناقصه به ) 16 
اهی خوراکی بودن جنس مواداولیه تولیدبطري وکپی پروانه ساخت ودرصورت داشتن مهراستانداردکپی آن رانیزبه پیشنهاددهنده میبایستی گو)17 

 .همراه پیشنهادارائه نماید
 .قابل پرداخت می باشد  هروز 45 حداکثروجه هرمحموله ارسالی پس از تائید و قبض انبار این شرکت  )17 
رداد می باشد و فروشنده می بایست با هماهنگی خریدار  نسبت به ارسال اقدام نماید در غیراینصورت محموله مدت خرید بطریها در طول زمان قرا)  19 

 .عودت داده می شود 
 )چاپ درروزنامه وغیره ( مناقصه میباشد کلیه هزینه هاي انجام مناقصه بعهده برنده )  20 
 .یدامضاءنما و مهر را پیشنهاددهنده میبایستی برگ پیشنهاد)21 
 .برنده مناقصه حق واگذاري تمام یاقسمتی ازموضوع مناقصه رابه افرادحقوقی ویاحقیقی ندارد)22 

 .درصورتی که کمیسیون صالح بداندمیتواندتعدادکل مناقصه رابین دو یا سه شرکت کننده تقسیم نماید)23
شرکت خریدارهیچگونه تعهدي درقبال    هش تولیدمواجه گرددچنانچه به هردلیل تولیدمحصول درظروف مربوطه ازتولیدات شرکت خارج یاباکا)24

 .خرید نداردو مدت زمان 
 :بشرح ذیل ارائه نماید) ب وج–الف ( پیشنهاددهنده میبایستی پیشنهادات خودرادرسه پاکت )25

 ).مسافرتی موردقبول نمیباشدیا معمولی ، ارائه چک( حاوي سپرده شرکت درمناقصه )پاکت الف
بامهر و امضاءشرکت کننده وکپی  f١١۴.۶وفرم تکمیل شده  مناقصه بامهروامضاء شرکت کننده وذکرسوابق کاري برگ شرایط حاوي) پاکت ب

 .گواهی خوراکی بودن مواداولیه مصرفی وکپی پروانه ساخت وکپی مهر استاندارد در صورت دارابودن 
 .بدون قلم خوردگی  شرط وتعیین بدون  حاوي پیشنهادقیمت)پاکت ج
بازگشایی دوپاکت دیگرخودداري  از بازگشایی میگردددرصورتی که پاکت الف فاقدسپرده باشد) ج-ب-الف( ست پاکتهاي فوق به ترتیب بدیهی ا

اشدپاکت ج بازگشایی نخواهدشدوچنانچه نیازبه مهر وامضاي پیشنهاد دهنده و مدارك خواسته شده بخواهدشدچنانچه پاکت ب فاقد برگ شرایط 
 .میسیون بازگشایی پاکتهاي ج را به روزدیگري موکول خواهدنمودبررسی داشته باشدک

نتیجه بصورت کتبی  ومی شود   بازگشایی به همین منظورتشکیل میگردد که درکمیسیونی10/11/1392مورخ 10 پیشنهادات ارسال شده رأس ساعت)26
 .به برنده اعالم میگردد

 امورمالي   امورتوليد                    كيفيت                
 )سهامی خاص( شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان  

 0372-3273005 -7تلفن تماس
 لي                   

 
 
 
 حقوقي            
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شرکت                                           حاضربه فروش ظروف بشرح ذیل مطابق بابرگ شرایط / اینجانب 
 .شدیل درشرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان میبامیباشم ، تحو

 
 

 :مهروامضاءپيشنهاددهنده     
 :آدرس و تلفن تماس      

 

 )ریال(قیمت / وزن  نوع بطري
 گرم  17 سی سی 250بطري 

 :قیمت 
 گرم  19

 :قیمت 
 گرم 22

 :قیمت 
 گرم  38 لیتري 1.5بطري  -2

 :قیمت 
 گرم  40

 :قیمت 
 گرم  42

 :قیمت 
 گرم49-50 لیتري 2بطري -3

 :قیمت 
 گرم 52

 :قیمت 
 گرم 54

 :قیمت 
 لیتري 2.5بطري -4

 با درب گازبند و قالب
 گرم 85

 :قیمت 
 گرم90

 :قیمت 
 

 لیتري 4بطري -5
 با درب گازبند و قالب

 گرم 90
 :قیمت 

 گرم94
 :قیمت 
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