اسناد مناقصه خرید سنگ آهک  -شرکت شکر سهامی عام

نام شرکت کننده  /حقوقی  ،حقیقی :
آدرس و تلفن:

شماره و تاریخ فیش سپرده :
ظرفیت تولید ( تن /ماه ) :
خلوص آهک ( حداقل  %95با سایز : )10
فاصله محل تولید تا کارخانه قند شاهرود ( کیلومتر):
نحوه حمل (قطار  ،کامیون  ،تریلی ) :
آیا آنالیز سنگ آهک به پیوست میباشد :
چه مدت بعد از عقد قرارداد آمادگی تحویل دارید:
نوعضمانت حسن انجام کار (ضمانتنامه بانکی،سپرده ،چک)

قیمت پیشنهادی ( هر کیلوگرم ) :
مالیات بر ارزش افزوده ( هر کیلوگرم ) :

جمع کل قیمت تمام شده هر کیلوگرم سنگ
آهک تحویل درب کارخانه قند شاهرود(با
احتساب کلیه هزینه های فوق الذکر) :
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آگهی مناقصه عمومی
 -1موضوع مناقصه :
خرید سنگ آهک
 -2محل تحویل:
شههرسهتا شهاهرود میدا هفت تیر جاده روسهتای مغا کارخانه قند شهاهرود بر روی باسهکو
کارخانه
 -3کارفرما:
شرکت شکر
 -4شرایط عمومی :
 .1شررکت کننده در مناقهره می باییرتی دارای حیرن شرهرت و مورد تادید با موعرون مناقهره بوده و از توانایی
کافی و قابل قبول برخوردارباشد.
 .2اطالعات مورد نیاز در زمان عقد قرارداد شررامل کد اقتهررادی یا ملی ،شررماره و محل تبت ،شررناسرره ملی،
آدرس ،کدپیتی ،تلفن و نمابر ،اسناد شناسایی شرکت آگهی تبت و تغییرات شرکت می باشد.
 .3مدت قرارداد یکیرال می باشرد( .بعد از اتمام مدت قانونی قرارداد در صرورت درخواسرت کتبی کارفرما به
مدت  2ماه قابل تمدید می باشد).
 .4پیمانکار جهت تضرمین حیرن اناام کار مفاد قرارداد یک فقره چک بانکی بدون قید و شرر به مبل پانهرد
میلیون ریال در اختیار کارفرما قرار داده و به ایشران اجازه میدهد تا در صرورت عدم اجرا هر یک از مفاد
قرارداد و یا بروز هرگونه خیرارت توسرپ پیمانکار ،کارفرما نیربت به عربپ کل آن به نفخ خود اقدام نماید
و پیمانکار حق هرگونه اعتراض در مراجخ قضایی را از خود سلب می نماید.
 .5واریز مبل بییررت میلیون ریال ( 20/000/000ریال) به صررورت نقدی در بانک ملت به شررماره حیررا
 7447188645شعبه مرکزی شاهرود .

محل مهر و امضای اشخاص حقوقی

محل مهر و اثر انگشت اشخاص حقیقی

اسناد مناقصه خرید سنگ آهک  -شرکت شکر سهامی عام

 .6تمام اسررناد مناقهرره از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضررا مااز تعهد آور پیشررنهاد دهنده برسررد و
همراه با پیشنهاد قیمت تیلیم و یا ارسال شود.
 .7به پیشرنهادات مبهم و مشررو و فاقد سپرده و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اتر داده نخواهد
شرد .در صرورت عدم اجرای کامل شررایپ مناقهره ،پیشرنهاد واصرله مورد قبول نخواهد بود و این شررکت
چنین پیشنهاد را مردود می داند.
 .8مهلت تحویل پاکت تا پایان وقت اداری مورخ  1399/3/20می باشد.
 .9برنده مناقهره باییرتی ظرم مدت پانزده روز از تاریخ اعالم برنده شردن نیربت به عقد قرارداد اقدام نماید
در غیر این صورت سپرده او بدون تشریفات قضایی عبپ و مراتب به نفر دوم اعالم می گردد.
 .10پس از بررسررری پیشرررنهادات رسررریده و تعیین برنده مناقهررره ،سرررپرده شررررکت در مناقهررره سرررایر
پ یشرنهاددهندگان پس از تقاعرای آنان به آنها میرترد می گردد  .سرپرده های نفرات اول ،دوم و سروم تا
عقد قرارداد نگهداری خواهد شرد و پس از انعقاد قرارداد و تیرلیم تضرمین حیرن اناام کار تعهدات توسرپ
پیمانکار برنده میترد خواهد شد.
 .11شرکت شکر در رد و یا قبول پیشنهادات اختیار کامل دارد.
 .12پیشرنهاد دهندگان می توانند با هماهنگی قبلی قبل از محاسربه مبل پیشرنهادی از محل اجرای خدمات
بازدید بعمل آورده و نیربت به شررایپ محلی وکلیه عواملی که ممکن اسرت به نحوی در محاسربه مبل
پیشنهادی موتر باشد آگاهی حاصل نموده باشد.
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