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 اسناد از جزئي و نيست گر مناقصه پيشنهاد مدارك از جزئي دستورالعمل، اين

 .گرفت نخواهد قرار نيز قرارداد

 را دستتورالعمل  این ، مربوطه جداول و اسناد تکمیل از قبل شود می درخواست گران مناقصه از

 و تکمیتل  بته  نستبت  استناد،  در شتده  ذکتر  توضیحات و شرایط با مطابق نموده و مطالعه دقت به

 :نمایند اقدام خود پیشنهاد و مدارك ارسال

 و مستتندا   همچنتین  و پيشتنهاد  درخواستت  هاي برگهباید  محترم گران مناقصه -1

 قتراردادن  یتا  و حتف   تغییر، بدون شده، ذکر ترتیب همان به را درخواستي مدارك

 شرکت اساسنامه در مفکور مجاز اشخاص توسط و نموده تنظیم و تکمیل ، آن در شرط

 نمایند. امضاء و مهر تغییرات آگهی آخرین یا

 استناد  ایتن  مناقصته  شرایط در مندرج زمانی برنامه مطابق ، مدارك تسلیم مهلت آخرین -2

کشتت   شترکت  ستایت  طریتق  از متورد  حستب  .گردد تمدید مدت این چنانچه .باشد می

 کتباً را اسناد که دریافت گرانی مناقصه اطالع به مکاتبه، یا و ودام گلدشت نمونه اصفهان

 .رسید خواهد اند، نموده اعالم

 و مستتندات  و پیشتنهاد  درخواست اسناد در شده ذکر مطالب اصالت و صحت مسئولیت -3

 متدارك  کته  شتود  مشتخ   هرگتاه  .باشتد  می گران مناقصه عهده بر شده ارائه مدارك

 و تطمیتع  و تهدیتد  از یتا  و گردیتده  گزار ارائه مناقصه به واقع خال  اطالعات یا جعلی

 ضتوابط  با گزار مطابق مناقصه تشخی  به است، شده استفاده پیشنهادها قبول براي رشوه

 در شترکت  بته  مجاز که شرکتهایی لیست در شرکت آن نام و برخورد وي با مقررات و

 .گرفت خواهد قرار باشند نمی نمونه اصفهان معامالت شرکت کشت ودام گلدشت

 هستند، پیشنهاد درخواست در شده خواسته اطالعات تکمیل و تهیه مسئول گران مناقصه -4

 ستوي  از که اسنادي و مدارك همچنین و اسناد در شده درج توضیحات که اي گونه به
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 استناد  تکمیل عدم یا مدارك، نق  .باشد کامل الزامات پاسخگوي شود، می ارائه آنان

 حتال  هتر  در .شتود  در ارزیتابی  دهنتده  پیشنهاد شدن مردود به منجر است ممکن مناقصه

ارائته   یتا  و اطالعتات  کامتل  درج عدم یا و ناق  مدارك قبال در مسئولیتی گزار مناقصه

 .داشت نخواهد مبهم و متناقض اطالعات

 استناد  در تتا  باشتند  داشتته  را کتافی  دقت مدارك ارسال و تکمیل در باید گران مناقصه -5

 و استناد  تحویتل  از بعتد  زیترا  .باشتد  نداشتته  وجتود  نقصتی  و کمبتود  گونته  هیچ ارسالی

 تحویل گران مناقصه از هیچ یك از مدرکی و اسناد هیچگونه ، گزار مناقصه به مدارك

 گران خواهد مناقصه بعهده ارسالی مدارك نق  و کمبود عواقب و .شد نخواهد گرفته

 داشتته  را الزم دقتت  متدارك  تکمیتل  و ارسال در گردد، می تاکید مجددا این بنابر .بود

 کته  را متدرکی  هرگونه گزار مناقصه کیفی ارزیابی مدت طول در چنانچه فقط و .باشند

 حداکثر مدت ظر  است موظف متقاضی نماید و می درخواست متقاضی از بداند الزم

بته شترکت کشتت ودام     گتزار  مناقصته  نیتاز  متورد  متدارك  تحویتل  بته  نستبت  هفته یك

 .نماید اقدام گلدشت نمونه اصفهان

 عهتده  بتر  جانبی هاي هزینه و آن ارائه و پیشنهاد نمودن آماده به مربوط هاي هزینه کلیه -6

 .داشت نخواهد مورد این در مسئولیتی هیچگونه گزار مناقصه و بود خواهد گر مناقصه

 متی  کسب کیفی ارزیابی معیارهاي براساس که امتیازي از نظر صر  گران مناقصه کلیه -7

 تمتامی  در شترکت  بتراي  الزم شترط  شترایط،  ایتن  .باشند زیر شرایط داراي باید نمایند،

 متی ( قترارداد  مبادله و مالي ارزيابي ، كيفي ارزيابي :شامل( مناقصه این مراحل

 . باشد

 بصتورت  و باشتند  متی  مشتترك  متدیره  هیئتت  یتا  متثرر  سهامداران داراي که شرکتهایی -8

 نظتر  از آنهتا  پیشنهاد ، اند نموده اقدام مناقصه این در پیشنهاد ارائه به نسبت هم از مجزاء

 و نداشتته  آنهتا  قبال در مسئولیتی هیچ گونه گزار مناقصه و باشد می مردود گزار مناقصه

   .داشت نخواهند را اعتراضی هیچگونه حق نیز گران مناقصه



 خوانده شد ومورد قبول است
 مهر وامضاء مناقصه گر

 مناقصه این ضوابط و شرایط کلیه بر خود اشرا  و اطالع اسناد این امضاء با گر مناقصه -9

 .باشند داشته را شرایط از اطالع عدم ادعاي توانند بعداً نمی و داشته اعالم را

 مناقصته  و کنتد  نمتی  ایجتاد  گتران  مناقصه براي را حقی هیچگونه مناقصه اسناد دریافت-11

 .است مختار پیشنهادها کلیه یا هر یك قبول یا رد در گزار

 تسلیم و تکمیل تغییري هیچگونه بدون مناقصه اسناد سایر و پیشنهاد فرم طبق باید پیشنهادها-11

 گردد
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شرکت  شرايط

 مناقصه در
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 انجتام  جهتت  شترکت کشتت ودام گلدشتت نمونته اصتفهان در نظتر دارد       :موضوع مناقصه -1

براستاس شترایط و طتر       تتن روزانته  151حدودا حمل شیر خام به تمام نقاط کشور به مقدار 

واجد شترایط وداراي تائیدیته   اشخاص حقیقی وحقوقی قرارداد از طریق برگزاري مناقصه، به 

 .واگفار نماید  این زمینهدر  صالحیت

 .اي میباشد مناقصه عمومی یك مرحله نوع مناقصه: -2

 شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان :گزار نام دستگاه مناقصه -3

جاده  8کاشان،کیلومتر -اصفهان ،مقابل پلیس راه شاهین شهر:گزار نشاني دستگاه مناقصه -4

 علویجه.

صتالحیت  حقتوقی داراي   حقیقتی و  در این مناقصته شتخ    (:پيشنهاددهنده)گر مناقصه -5

 .مناقصه شرکت میکند است که اسناد مناقصه را دریافت و در

پیشتنهاددهندگان بتا ارائته     :مبلغ، نوع و چگونگي ارائه سپرده شتركت در مناقصته   -6

 .ضمانتنامه بشر  زیر میتوانند در مناقصه شرکت نمایند

ریال به عنتوان تضتمین شترکت    میلیون  51مبلغ مبلغ تضمين شركت در مناقصه:-1-6

 .در مناقصه میباشد

 .مناقصه گر جهت شرکت در مناقصه باید :نوع تضمين وچگونگي ارائه آن -2-6

ماهه  3بانکی به نام شرکت گلدشت نمونه اصفهان با مدت اعتبار  میلیون ریال چك 51مبلغ 

به نام شرکت گلدشت نمونته   518126482نقد به حساب شماره  وجهویا واریر و قابل تمدید

 اصفهان نزد بانك کشاورزي شعبه شاهین شهر.

 :محل دريافت ومهلت تحويل اسناد ومحل وزمان بازگشايي پاكت- -7

 کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان شرکت :مناقصهمحل دريافت اسناد  -1-7

 :و یا از طریق سایت شرکت به آدرس واحدبازرگانیو یا نماینده شرکت در 

www.goldashtco.com 
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کلیتتتتته مناقصتتتتته  زمتتتتتان و مهلتتتتتت تحويتتتتتل پيشتتتتتنهاد هتتتتتا: -2-7

مهلتت   15/1411/   شتنبه متور    چهتار روز12حداکثر تتا ستاعت   (پیشنهاددهندگان)گران

مطابق با شرایط این مناقصه میباشد در  الزمدارند تا اسناد مناقصه را که حاوي کلیه مدارك 

بته آدرس   ویتا ، دهندو مهر شده قرار  الكهمگی در یك لفافه مناسب  سه پاکت مجزا که

و مناقصه گران استان همدان به نماینده شرکت مستقر در محتل  فوق تحویل  4مندرج در بند

 .نمایید پروژه تحویل

 . 17/15/1411شنبه صبح روز 11ساعت  زمان بازگشايي پاكت: -3-7

 .4آدرس مندرج در بند  محل بازگشايي پاكت: -4-7

دعتوت میشتود کته     (پیشتنهاد دهنتدگان  )بدینوسیله از کلیه مناقصه گتران  :دعو  به جلسه -8

جلسته بازگشتایی   حضتور در   ختیار خود را بتا معرفتی نامته معتبتر بتراي     نماینده مطلع و تام اال

 .پاکت این مناقصه در زمان مقرر به محل یاد شده اعزام فرمایند

کلیه پیشنهادات باید از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکت بته متدت    مد  اعتبار پيشنهاد: -9

 .ماه اعتبار داشته باشد 3

 .یکسالاز زمان عقد قرارداد به مدت : مد  زمان اجراي قرارداد -11

 :پيشنهادي طبقه بندي كليه پاكتهاي -11

پاکت جداگانه از یکدیگر تنظیم و همگی در یك لفافه 3کلیه پیشنهادها میبایست در  -1-11

 .ارائه گردند به واحد حراست شرکت ك و مهر شدهمناسب ال

 (ج)و(ب)و(الف)هریك از پاکتها با الصاق برچسب وبا حرو  بزرگ به صورت  -2-11

 .مشخ  شوند

ونام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاکتها  (پیشنهاد دهنده)قید نام و آدرس مناقصه گر  -3-11

 .الزامی است
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 :محتويا  پاكتهاي پيشنهادي -12

اصل تضمین سپرده شرکت در مناقصه بته   باید محتوي(پاکت تضمین) پاكت الف -1-12

 .6شر  بند 

زیتر در یتك نستخه     اطالعتات باید محتتوي متدارك و    (فنی بازرگانی) پاكت ب -2-12

 :باشد

 پستتی  کتد  – فاکس – تلفن شماره – آدرس –مشخصات مناقصه گر شامل نام - -1-2-12

 .)وشماره ربت شرکت الزامی است شخصیت حقوقی و قید مشخصات)

 امضتاء  حتق  کستانیکه  و اجرایتی  مدیران –نام وعنوان شغلی اعضاء هیئت مدیره  -2-2-12

گواهی امضاء صاحبان امضاء تأیید شده توسط دفتر  و ایشان ملی کارت تصویر همراه دارندبه

 . اسناد رسمی

 .تصویر اساسنامه شرکت که بایستی به مهر اداره ربت شرکتها ممهور شده باشد -3-2-12

 .تصویر روزنامه رسمی کشور حاوي آخرین تغییرات شرکت -4-2-12

مبلغ پیشنهادي خود را با  پیشنهاد دهندگان موظفند)فرم پیشنهاد قیمت ( پاكت ج-5-2-12

بته صتورت شتفا  در     (منتدرج در استناد مناقصته   )توجه به الزام تخصی  مبلغ پایه کارفرمتا  

 . برگ پیشنهاد قیمت مندرج در اسناد مناقصه ارائه نمایند

 

 .)گر مناقصه)موارد مذكورقرائت شده و به طور كامل مورد قبول خواهد بود و رعايت خواهد شد
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 مناقصه اختصاصی شرايط
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دستگاه کامیون تریلی باشد ویا امکان  3مناقصه گر باید مالک حداقل  -1

فراهم وآماده نمودن حداقل پنج دستگاه کامیون تریلی وتانکر حمل شیر 

 را داشته باشد.

درتمام طول سال وحتی روزهای تعطیل رسمی وغیر رسمی به صورت  -2

 خدمات پیشنهادی انجام گردد.ساعته کلیه  22

 هزینه بیمه وبارنامه بعهده کارفرما می باشد. -3

 روزه می باشد. 24تسویه حساب بصورت  -2

 تن می باشد.141میزان تناژقابل حمل درروز حدود  -4
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 یشنهاد قیمتپ                                                                    

تتن درطتول   151حمتل شتیر ختام بته مقتدار حتدودا       موضوع  1411-2بعد از بررسی ومطالعه دقیق اسناد مناقصه 

که همه آنها امضا شده وبه پیوست مسترد می شود،بدینوسیله خدمات موضوع فتوق  ساعته به تمام نقاط کشور24

 رابادر نظرگرفتن کلیه هزینه ها وشرایط اعالمی ،بشر  ذیل تقبل می کند.

 کرایه حمل بدون تانکر کرایه حمل باتانکر شرکت نام

 به حرو  به عدد به حرو  به عدد
 اسالم 

 شهر)دومینو.میهن(
    

-پاك-تهران دامداران

 پگاه تهران(
    

     اراك)
مورچه خورت)زرین 

 پگاه -سالم پودران-شاد
    

شهرك صنعتی اصفهان 

 )کیمیا پودر(
    

     شیراز
     

 

کارفرما مبلغ مالیات متعقه را تحت سرفصل جداگانه اي از محل بودجه طتر  پرداختت متی نمایتد لتفا پیشتنهاد       

 دهنده نبایستی هیچگونه مبلغ جداگانه اي بابت مالیات بر ارزش افزوده در پیشنهاد قیمت خود منظور نماید.

 

روز کتاري   7می نماییم حداکثر ظر  متدت  ما مورد قبول واقع شود وکتبا اعالم گردد،تعهد  ها چنانچه پیشنهاد

درصد مبلغ پیمان به عنتوان ستپرده انجتام تعهتدات تهیته       11از تاریخ ابالغ نامه پفیرش پیشنهاد،سپرده اي معادل 

 وتسلیم نماییم.
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متاه معتبتر بتوده ودر عترن ایتن متدت هتر لحظته اي کته           3این پیشنهاد از تاریخ گشایش پاکات مالی به مدت 

ام گلدشت نمونه اصفهان قبولی خود را کتبا به آن اعالم نماید براي طترفین التزام آور خواهتد    شرکت کشت ود

 بود.

 شماره ربت شرکت: نام ونام خانوادگی:

 ادرس: کد ملی:

 شماره تماس: کد اقتصادي:

 مهر وامضا: کد پستی:

 


