راهنماي شركت در مناقصه

 -1داوطلب شرکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته الک و مهر شده که محتوی سه پاکت جداگانه (الف) ( ،ب) و
(ج) می باشد به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و در موعد مقرر به نشانی مشهد – ابتدای بزرگراه آسیایی  ،آزادی  ، 52شرکت صنایع
غذایی رضوی به شماره تلفن های  ، 051-36654002-8شرکت صنایع غذایی رضوی  -دبیرخانه تسلیم نماید.

در روی پاکت های فوق الذکر باید موضوع مناقصه  ،نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در موعد مقرر تسلیم
گردد.
 -2مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتند از :
 2-1ضمانتنامه شرکت در مناقصه به شرح ذیل :
مبلغ تضمین جهت شرکت در مناقصه  5درصد کل قیمت است که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر ارائه شود:
 -1ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما بمدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .
 -3مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود ( الزاما کلیه صفحات محتوی پاکت (ب) می بایستی به مهر و امضاء صاحبان
امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برسد) عبارتند از :
- 3-1دعوت نامه شرکت در مناقصه
- 3-2پیش نویس مبایعه نامه
- 3-3دستور العملهای الزم شرکت در مناقصه
- 3-4برگ تعهد عدم شمول قانون منع مداخله
- 3-5نمونه ضمانت نامه ها
- 3-6برنامه زمانبندی پیشنهادی کلی از طرف پیمانکار
- 3-7نقشه ها و مشخصات فنی خصوصی پروژه
- 3-8رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده
-3-9کپی گواهی صالحیت پیمانکاری  ،کپی برابر با اصل اساسنامه شرکت ،کپی برابر با اصل اظهار نامه ثبتی ،آگهی تاسیس و آخرین
آگهی تغییرات حاوی معرفی امضاءهای مجاز معتبر شرکت در زمان حاضر  ،گواهی ثبت مالیات ارزش افزوده  ،کپی شناسنامه و
کارت ملی مدیرعامل  ،گواهی امضاءصاحبان امضاء مجاز.
 - 3-10رزومه و سوابق برجسته کاری شرکت
 -3-11مدارک و مستندات توان مالی شرکت
-3-12سایر اسناد پیوست شامل نقشه های موجود در یک عدد لوح فشرده حاوی فایل کلیه نقشه ها و اسناد مناقصه می باشد .الزم
به ذکر است که تمامی نقشه ها و اسناد موجود در لوح فشرده بایستی توسط پیشنهاد دهنده پرینت گرفته و به مهر و امضاء صاحبان
امضاء مجاز برسد.
 -4اسناد و مدارکی که باید در پاکت ج قرار داده شود عبارتند از :
 4-1برگ پیشنهاد قیمت.
 4-2آنالیز و نحوه محاسبه قیمت پیشنهادی .
 -5آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها راس ساعت  16مورخ  99/09/23خواهد بود .
 -6پیشنهاد های واصله در مورخ  99/09/25در کمیسیون مناقصه باز و خوانده میشود.

 -7دستگاه مناقصه گزار(کمیسیون معامالت شرکت صنایع غذایی رضوی) بر اساس آیین نامه معامالت خود نسبت به تعیین برنده اقدام و
در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها ( چه قبل و چه بعد از بازگشایی پاکات) مختاراست .
تاریخ

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور

نام و امضاء دستگاه مناقصه گزار

و مهر پیشنهاد دهنده

