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دارد

اسناد مناقصه عمومی
شناسایی پیمانکار بسته بندی تیشو 

   مقدار ٥۰ تن برای یکسال

شرایط عمومی
سپرده معادل ۲/٥ درصد مجموع قیمت کل پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانکی، چک بانکی تضمین شده و یا واریز مبلغ در  (۱

وجه شرکت محصوالت کاغذی لطیف که می بایست در پاکت در بسته گذاشته و تحویل شود. 
اسناد پس از تکمیل در پاکت های دربسته و جداگانه مشتمل بر پاکت (الف) شامل سپرده شرکت در مناقصه و  پاکت (ب) شامل  (۲

پیشنهاد قیمت بصورت مهر و موم شده تحویل گردد. 
شرکت محصوالت کاغذی لطیف در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار خواهد بود.  (۳

به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثری داده نخواهد شد.   (٤
سپرده پیمانکاران اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده به ترتیب اولویت توسط شرکت محصوالت کاغذی لطیف برگشت داده  (٥
نخواهد شد و در صورت امتناع هریک از پیمانکاران به ترتیب فوق از انجام معامله، سپرده آن ها را به نفع شرکت ضبط خواهد 

کرد. 
مالک وزن، باسکول شرکت محصوالت کاغذی لطیف خواهد بود.  (۶

زمان بازگشایی پاکتها و اعالم نتیجه ظرف مدت ۱٥ روز از آخرین زمان پیش بینی شده برای دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد  (۷
قیمت مندرج در آگهی خواهد بود. 

پیمانکار میبایست توان الزم برای ارائه ضمانت نامه معتبر و مورد قبول برای کارفرما را داشته باشد.  (۸
پیشنهاد قیمت به همراه سپرده(چک بانکی) در پاکت در بسته مهر وموم شده تا مورخ ١٤۰١/۰٢/٢٢ تحویل این  (۹

شرکت گردد. 

نام و نام خانوادگی شرکت کننده:       مهر و امضاء شرکت کننده : 

نام شرکت:      تاریخ: 

آدرس و شماره تماس :
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شرایط اختصاصی

توانایی حداکثر بسته بندی ماهیانه ٤تن تیشو به شرح جدول پیوست به تفکیک انواع محصوالت بسته بندی با برند لطیف بسته  .١
به درخواست تولید از طرف شرکت لطیف. 

کلیه هزینه های جعبه/ لفاف/ کارتن، کیسه مادر، لوله کر، چسب و سایر هزینه های تولید به عهده پیمانکار می باشد.  .٢
کلیه طرحهای پیشنهادی از سوی پیمانکار بایستی حتماً به تأیید کارفرما (شرکت لطیف) رسیده باشد.  .٣

٤. پیمانکار بایستی توانایی دپو بیش از ٥تن محصول بسته بندی شده را در انبارهای خود داشته باشد. ضمناً انبار پیمانکار بایستی 
کامالً مطابق با استانداردهای ملی بوده و در صورت ورود هرگونه آسیب به محصوالت بسته بندی شده مسئولیت آن بر عهده 

پیمانکار خواهد بود. 
اخذ کلیه مجوزهای مربوطه اعم از سازمان غذا و دارو، استاندارد، وزارت صنعت معدن و تجارت و غیره نیز بر عهده پیمانکار خواهد  .٥

بود. 
برند لطیف اختصاصاً  متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار هیچ گونه حق و حقوقی از بابت این برند ها ندارد. .٦

٧. پیمانکار بایستی ماشین آالت و دستگاههای بهروز، فضای تولید و انبار مناسب، پروانه بهره برداری، پروانه استاندارد و بهداشت 
را داشته باشد. 

هزینه ارسال تیشو از کارخانه بر عهده کارفرما می باشد و هزینه حمل کاالی بسته بندی شده از کارخانه پیمانکار به محل کارخانه  .٨
کارفرما بر عهده پیمانکار میباشد. 

پیمانکار به هیچ عنوان حق واگذاری موضوع قرارداد بدون رضایت کارفرما به غیر ندارد.  .٩
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