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تاريخ :
شماره :
پيوست :

دعـوتنامه شـركت در مناقـصه
به شركتهای محترم :
از  :شرکت صنایع غذایی رضوی
موضوع  :دعوت به مناقصه
بدینوسيله از شما دعوت می شود درمناقصه محدود به شماره  ، ..........با مشخصات مشروحه زیر شرکت نمائيد .
 - 1موضوع مناقصه :

تهیه  ،بسته بندی  ،بارگیری،حمل ،تخلیه  ،تحویل پای کار هوارسان و چیلر جهت پروژه هایپر مارکت رضوی مشهد مطابق ردیف های
کاری زیر  ،نقشه ها  ،مشخصات فنی  ،استانداردها و دستورات دستگاه نظارت .
 -2شرح مختصری از مشخصات و مقادير:

ردیف
1
2

شرح
تهیه هوارسان به ظرفیت هوادهی17600فوت مکعب دردقیقه طبق مشخصات فنی نقشه ها ازبرند موردتاییددستگاه
نظارت
تهیه چیلر به ظرفیت 45تن واقعی باکمپرسور  SCROLLطبق مشخصات فنی نقشه ها ازبرند مورد تایید دستگاه نظارت

تعداد

واحد

2

دستگاه

1

دستگاه

 - 3محل اجرای كار  :استان خراسان رضوی  ،شهر مشهد  ،بزرگراه آسیایی  ،نبش آزادی  ، 52هایپر مارکت نان رضوی .
تبصره  : 1آیتمهای کاری کسر و یا اضافه کار نسبت به نقشه های اجرائی  ،مشخصات فنی در قالب کاهش و یا افزایش  25درصد احجام کار به
برنده مناقصه ابالغ و سپس کسر و یا افزایش پرداخت خواهد شد.
 -4به اين مبايعه نامه پیش پرداخت به روش ذيل پرداخت خواهد شد  :خریدار موافقت دارد که بنا بر تقاضای فروشنده و به منظوور تقویوت
بنیه مالی فروشنده 25( ،درصد) مبلغ اولیه مبایعه نامه را به عنوان پیش پرداخت پس از صورتجلسه تحویل کارگواه  ،تصوویب برناموه زمانبنودی
اجرای ردیفهای کاری  ،ارائه بیمه نامه مسوولیت( )CGLو آغاز عملیات اجرایی در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی مورد قبول واحد امور مالی خریدار
به فروشنده پرداخت نماید.
به قيمتهای این پيمان هيچگونه تعدیل آحادبهاء و مابه التفاوت بهاء تعلق نمیگيرد.
 - 5مدت اجرای كار  60 :روز شمسی پس از ابالغ مبایعه نامه می باشد.
 - 6كارفرما  :شرکت صنایع غذایی رضوی .
 - 7دستگاه نظارت  :گروه مهندسین نظارت کهرم .
 - 8دستگاه مناقصه گزار  :کمیسیون معامالت شرکت صنایع غذایی رضوی .
 - 9مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل  %5قیمت کل اعالمی از طرف شرکت کننده است که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر ،همراه بااسوناد
مناقصه در پاکت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود .
 .1وجه نقه واریز شه به حساب  1301752428بانک ملت بنام شرکت صنایع غذایی رضوی و معادل  %5قیمت کل اعالمی از طرف شرکت کننه
 .2ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه موسسات اعتباری مورد تاییه بانک مرکزی که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی غیر قابل برگشت و بهون قیه و شرط
با مهت اعتبار اولیه  3ماهه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمهیه بنا به درخواست شرکت صنایع غذایی رضوی
 .3ضمانت نامه صادر توسط موسسات بیمه گر مورد تاییه بیمه مرکزی ایران
 .4اوراق مشارکت بی نام
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 .5گواهی خالص مطالبات قطعی از قراردادهای قبلی با تاییه امور مالی شرکت صنایع غذایی رضوی

توجه :چک شخصی یا چک شرکت ویا سفته قابل قبول نخواهد بود و در صورت ارسال اینگونه موارد  ،پیشنهاد شرکت کننده در مناقصه مفتووح
نخواهد شد.
 - 10اسناد مناقصه در ساعتهای اداری از تاریخ  99 /09 /16تا  99/09/23با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز در واحد دبیرخانه شرکت
تحویل خواهد شد  ).بجز روزهای تعطیل)
 - 11نشانی محل دریافت اسناد مناقصه:مشهد،ابتدای بزرگراه آسیایی،آزادی ،52شرکت صنایع غذایی رضوی به شماره تلفن هوای -36654002-8
 051دبیرخانه.
 - 12درصورتی که مایل به مشارکت در این مناقصه نیستید  ،مراتب را کتباً تا آخر وقت اداری مورخ  99/09/23به دبیرخانه شرکت صنایع غذایی
رضوی اطالع دهید .
 - 13چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه  ،مایل به مشارکت در آن نیستید مراتب را کتباً تا آخر وقت اداری مورخ  99/09/23به دبیرخانه شورکت
صنایع غذایی رضوی اطالع دهید .
 - 14آخرین مهلت تسلیم پیشنهادهای الک و مهر شده  ،راس ساعت  16مورخ  99/09/23می باشد .
 - 15نشانی محل تسلیم پیشنهادها  :مشهد،ابتدای بزرگراه آسیایی،آزادی ،52شرکت صنایع غذایی رضوی به شماره تلفن هوای 36654002-051-8
دبیرخانه .
کدپستی - 9189966631 :کداقتصادی  - 41187784878:شناسه ملی  - 10380098441:شماره ثبت . 840:
 - 16اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده آن شرکت با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد .
 -17تمام اسناد مناقصه  ،از جمله این دعوتنامه باید به مهر وامضای مجاز تعهدآورپیشنهاد دهنده برسد و در پاکت( ب) تسلیم شود.
 -18برگه پیشنهاد قیمت و آنالیز و نحوه محاسبه می بایست به جهت یکسان سازی ارائه آنالیز قیمت از سوی مناقصه گران  ،تهیه و پس از مهر و
امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده ،در پاکت (ج ) تسلیم شود.
 -19حق فسخ در مبایعه نامه در صورت عدم انجام تعهدات برای خریدار محفوظ است.
 -20سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد مبایعه نامه همانند نفر اول نگهداری و در صورت امتناع نفر اول سپرده وی ضبط و کار بوه نفورات دوم و
سوم ارجاع خواهد شد در صورت امتناع از انعقاد مبایعه نامه سپرده نفرات بعدی نیز ضبط شده و مناقصه تجدید خواهد شد.
 -21متقاضیان میبایست براساس شرایط اعالم شده مبلغ پیشنهاد خود را به عدد و حروف به صورت خوانا بدون خط خوردگی ارائه دهند و بوه
پیشنهادات مشروط و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمیشود .ضمنا مدارک ارائه شده توسط متقاضیان (بجز ضمانتنامهها آن هم با رعایت شورایط
عمومی مبایعه نامه) مسترد نخواهد شد.
 -22کلیه کسورات قانونی بر عهده شرکت برنده مناقصه خواهد بود بجز مالیات بر ارزش افزوده بر ارزش افزوده بر عهده خریدار است و با ارائه
مستندات الزم قابل پرداخت میباشد.
 -23به اسنادی که مشخصات خصوصی شرکت در مناقصه را نداشته باشند ،ترتیب اثر داده نمیشود.
-24کمیسیون معامالت شرکت صنایع غذایی رضوی در رد یا پذیرش پیشنهادات در هر زمان مختار(چه قبل و چه بعد از بازگشایی) است.
 -25از قرار دادن ردیفی به عنوان تخفیف خودداری فرمایید ،چنانچه به هر دلیلی قصد اعمال تخفیف دارید ،عدد مورد نظر را با لحاظ کوردن در
قیمت واحد جدول ،این موضوع را اعمال کنید.
 -26کمیسیون معامالت شرکت صنایع غذایی رضوی به پیشنهادات مبهم و مشروط ،بدون تضمین معتبر ،یا پیشنهادات بعد از انقضاء مدت مقورر
در آگهی یا دعوتنامه ترتیب اثر نخواهد داد.
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 -27برنده مناقصه از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه موظف است حداکثر طی مدت  7روز کاری نسبت به سپردن تضمین انجام تعهدات اقدام نمایود و
در غیر اینصورت و یا عدم حضور طی مدت مذکور جهت انعقاد مبایعه نامه ،سپرده شرکت در مناقصه وی ضبط و مراتب به نفر دوم مناقصه ابالغ
میگردد .اگر نفر دوم هم به ترتیب فوق اقدام ننماید سپرده وی نیز به نفع واحد مناقصه گزار ضبط خواهد شد.
 -28در طول مدت مبایعه نامه در هر زمان که خریدار به این نتیجه برسد که فروشنده توانمندی انجام کار را نداشته و یا در انجام وظایف مطوابق
شرایط اعالم شده کوتاهی مینماید ،میتواند نسبت به فسخ یک طرفه مبایعه نامه اقدام نماید و فروشنده حق هیچگومه اعتراضی ندارد.
 - 29پیشنهادهای واصله در مورخ  99/09/25درکمیسیون معامالت شرکت باز و خوانده می شود .
 -30دستگاه مناقصه گزار  ،برنده مناقصه را براساس ماده  20قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت خود  ،تعیین می نمایود  ،و در رد یوا
قبول هریک از پیشنهاد ها مختار است و بر حسب نیاز و صالحدید خریدار  ،تعیین می شود.
 - 31هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان باهم تبانی کرده اند طبق بند (ب  )5-ماده  24قانون برگزاری مناقصات با آنها رفتار خواهود
شد .
 - 32کلیه کسورات قانونی متعلقه بعهده پیمانکار می باشد  .بدیهی است در صورت ارائه گواهی ثبت مالیات ارزش افزوده  ،خریدار برابر ضوابط
نسبت به واریز آن اقدام می نماید.
 -33کمیسیون برگزار کننده مناقصه پیشنهادات مبهم مشروط و مخدوش و فاقد قیمت به حروف و ناقص ( کسر اسناد مناقصه ) را مردود دانسته و
ترتیب اثر نخواهد داد .
رونوشت :
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