فرم شماره1

بسمه تعالي

برگ شرايط شرکت در مناقصه عمومی (مديريت حمل تولیدات شرکت فراورده های لبنی رضوی توسط ماشین يخچالدارو غیر يخچالدار)

( تیر ماه )99

شركت كنندگان محترم مناقصه (مدیریت حمل تولیدات شركت فرآورده های لبنی رضوی توسط ماشین یخچالدارو
غیر یخچالدار ) پیشنهاد قیمت خود را با رعایت شرایط و تذكرات ذیل بصورت ناخالص اعالم فرمائید.
 -1تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
 -2دارابودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصالح قانونی.
 -3دارابودن حسن شهرت اخالقی  ،اجتماعی و كاری .
 -4برخورداری وتوانایی مالی الزم جهت ارائه خدمات .
 -5به پیشنهادات مشروط  ،مبهم  ،ناقص و فاقد سپرده و دارای قلم خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6مبلغ سپرده شركت در مناقصه مبلغ 100/000/000ریال( یکصد میلیون ریال ) می باشد كه شركت كنندگان
محترم می بایست طی فیش نقدی به جاری  775908099یا شماره شبا  IR 470160000000000775908099نزد
بانک كشاورزی شعبه شهرک رضوی مشهد (كد  )2275بنام شركت فرآورده های لبنی رضوی واریز نمایند.
تبصره  :اخذ تاییدیه از امور مالی شركت فرآورده های لبنی رضوی برای پیمانکارانی كه در حسابهای فی مابین
بستانکار می باشند الزامی خواهد بود.
 -8شركت كنندگان در مناقصه موظفند:
 فیش نقدی و یا تائید مالی سپرده شركت در مناقصه را در پاكت (الف) فرم شماره  ( 1شرایط عمومی مناقصه ) پس از درج مشخصات حساب جاری و امضاء و مهرر همرراه براسوابق كاری ،شماره ثبت شركت  ،شناسه ملی و كداقتصادی (پروانه فعالیت-آخررین تیییررات-اساسرنامه
شركت) در پاكت (ب)
 فرم شماره  2/1و  ( 2/2فرم پیشنهاد قیمت ) در پاكت (ج) همگی بصورت درب بسته تحویل نمایند. -9مدت قبول پیشنهاد حداكثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه  99/04/18می باشد.
 -10كلیه پاكتهای پیشنهادی واصله روز پنجشنبه مورخه  99/04/19با حضور اعضای كمیسیون معرامالت شرركت
بازگشایی و برندگان اول تا سوم حداكثر ظرف  72ساعت بعد اعالم خواهد شد .

 -11برنده مناقصه مکلف است از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه ظرف مدت حداكثر  3روز كاری نسبت به عقد قرارداد
اقدام نماید.
تبصره  :چنانچه برنده مناقصه برای انجام انعقاد قرارداد ظرف مدت اعالم شده حاضر نشود سپرده وی به نفع مناقصه
گذار ضبط خواهد شد ومراتب به همین ترتیب با برنده دوم و سوم مناقصه ابالغ و در صورت عدم حضور به موقرع
جهت عقد قرارداد در مدت فوق سپرده ایشان نیز به نفع مناقصه گذار ضبط خواهد شد.
-12هزینه چاپ آگهی روزنامه به عهده برندگان مناقصه می باشد.
 -13میزان ضمانت حسن انجام قرارداد مبلغ  1/500/000/000ریال (یک میلیارد ریال) می باشد كه نوع ضرمانت و
نحوه دریافت این تضمین توسط مناقصه گذار ضمن عقد قرارداد با برنده مناقصه تعیین خواهد گردید .
 -14مناقصه گذار در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات ارائه شده مختار می باشد.
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