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دارد

اسناد مناقصه عمومی تأمین برق صنعتی مجموعاً به میزان ۴ مگاوات
میزان سپرده شرکت در مناقصه بصورت یک فقره چک تضمین شده بانکی، ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی معادل ۲% قیمت کل پیشنهادی بوده که می -۱
بایست در وجه شرکت محصوالتکاغذی لطیف صادر و یا به حساب شماره ۰۲۰۵۳۶۵۸۴۷۰۰۴ بانک صادرات شعبه هشتگرد به نام شرکت محصوالت 

کاغذی لطیف واریز و فیش واریزی ارائه شده باشد.
مهلت دریافت پیشنهادات تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ و زمان بازگشایی پاکت ها و اعالم نتیجه نهایتاً ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ تعیین شده  -۲

میباشد. محل بازگشایی پاکتها کارخانه شرکت محصوالت کاغذی لطیف می باشد و حضور شرکت کنندگان در جلسه مذکور بالمانع میباشد.
محل تأمین برق کارخانه شرکت محصوالت کاغذی لطیف واقع در شهر صنعتی هشتگرد، کیلومتر ۷۰ اتوبان تهران- قزوین می باشد. -۳

برنده مناقصه جهت وجه التزام قرارداد میبایست یک فقره چک در وجه شرکت محصوالت کاغذی لطیف (بدون تاریخ) به میزان ۱۵ درصد کل قرارداد در  -۴
اختیار خریدار قرار دهد.

برق مورد نیاز این واحد صنعتی به میزان مجموعا ۴ مگاوات ماکزیمم ماهیانه می باشد. -۵
قیمت پیشنهادی میبایست بر اساس کیلووات ساعت ارائه گردد و نوع قرارداد بصورت سالیانه با سر رسید پرداخت ۲۰ الی ۳۰ روزه پس از پایان دوره مصرف  -۶

می باشد، لیکن پیشنهاد دهندگان می توانند شرایط پرداختی پیشنهادی خود را ارائه نمایند.
امکان تغییر در پروفیل بار درخواستی قبل از شروع دوره مصرف هر ماه. -۷

امکان کاهش ظرفیت خریداری شده هر ماه در طول دوره مصرف بدلیل عدم تحقق مصرف ناشی از خطا در برآورد و یا میزان مصرف اولیه و یا حوادث پیش  -۸
بینی نشده.

۹- ارائه پیش نویس قرارداد مربوطه توسط کلیه پیشنهاد دهندگان الزامی می باشد.
۱۰- مالک واگذاری موضوع استعالم به پیشنهاد دهنده صرفا بر اساس ارزیابی شرایط پیشنهادی تامین کنندگان توسط کارفرما بوده و کارفرما این حق را برای 
خود محفوظ می دارد که هر یک از پیشنهادات را رد یا قبول نموده و نیز در هر زمان ملغی نماید بدون اینکه کارفرما تعهدی در برابر پیشنهاد دهندگان داشته 

باشد و پیشنهاد دهندگان حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمودند.
۱۱- کلیه کسور متعلقه اعم از بیمه، مالیات و ... (به غیر از مالیات بر ارزش افزوده مطابق ضوابط مربوطه) بعهده پیشنهاد دهنده بوده و میبایست در پیشنهاد 

قیمت و همچنین پیش نویس قرارداد خود لحاظ و ارسال نماید.
۱۲- اسناد پس از تکمیل در پاکتهای در بسته و جداگانه مشتمل بر پاکت (الف) شامل سپرده شرکت در مناقصه، پاکت (ب) شامل پیشنهاد قیمت و اطالعات 

فنی به صورت مهر و موم شده با اخذ رسید، تحویل واحد حراست گردد.
سپرده اشخاص منتخب اول و دوم تا مرحله انعقاد قرارداد توسط شرکت محصوالت کاغذی لطیف عودت داده نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از  -۱۳

اشخاص از اجرای قرارداد، سپرده مذکور به نفع شرکت ضبط خواهد کرد.
شرکت محصوالتکاغذی لطیف اختیار دارد مقدار موضوع مورد معامله را تا ۲۵% با اعالم کتبی قبلی افزایش یا کاهش دهد. -۱۴

برنده مناقصه حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت محصوالت کاغذی لطیف به شخص دیگری ندارد. -۱۵
شرکت محصوالت کاغذی لطیف از ارائه هرگونه پیش پرداخت و تحویل چک قبل از موعد مقرر اعالمی معذور است. -۱۶
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