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اسناد مناقصه عمومی خرید ۲ دستگاه درایر تبریدی با ظرفیت ۵۰مترمکعب در دقیقه به همراه تجهیزات جانبی

(ساخت شرکت FRIULAIR کشور ایتالیا)

میزان سپرده شرکت در مناقصه بصورت یک فقره چک تضمین شده بانکی، ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی معادل ۲/۵درصد قیمت کل پیشنهادی  -۱
بوده که میبایست در وجه شرکت محصوالت کاغذی 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 ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ و زمان بازگشایی پاکت ها و اعالم نتیجه نهایتاً ظرف مدت ۵ روزکاری از تاریخ  -۲
تعیین شده میباشد. محل بازگشایی پاکتها کارخانه شرکت محصوالت کاغذی لطیف میباشد و حضور شرکت کنندگان در جلسه مذکور بالمانع می

باشد.
محل تحویل، کارخانه شرکت محصوالت کاغذی لطیف واقع در شهر صنعتی هشتگرد، کیلومتر ۷۰ اتوبان تهران- قزوین خواهد بود و هزینه حمل تا  -۳

محل کارخانه میبایست در قیمت پیشنهادی لحاظ شده باشد.
زمان تحویل در پیشنهاد مشخص گردد. -۴

شرکت محصوالت کاغذی لطیف در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. -۵
اسناد پس از تکمیل در پاکت های در بسته و جداگانه مشتمل بر پاکت (الف) شامل سپرده شرکت در مناقصه، پاکت (ب) شامل پیشنهاد قیمت و  -۶

پاکت (ج) شامل کاتالوگ و اطالعات فنی اصالت کاال به صورت مهر و موم شده با اخذ رسید، تحویل واحد حراست شرکت گردد.
توجه: درج موضوع مناقصه، مشخصات و شماره های تماس شرکت کننده بر روی پاکت ها الزامی است. لذا به پاکت های فاقد مشخصات ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
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  -۷

از اشخاص از اجرای قرارداد، سپرده مذکور به نفع شرکت ضبط خواهد کرد.
برنده مناقصه حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت محصوالت کاغذی لطیف به شخص دیگری ندارد. -۸

برنده مناقصه میبایست کلیه تجهیزات را از نوع اصلی تأمین و به مدت یکسال گارانتی نماید و بدین منظور از کل مبلغ قرارداد ۱۰% کسر که پس از  -۹
گذشت مدت گارانتی و تأیید واحد تحویل گیرنده نسبت به عودت آن اقدام خواهد شد.  

شرکت محصوالت کاغذی لطیف از ارائه هرگونه پیش پرداخت و تحویل چک قبل از موعد مقرر اعالمی معذور است. -۱۰

اینجانب با مطالعه اسناد و آگاهی کامل از شرایط مناقصه پیشنهاد قیمت خود را به شرح جدول ۱ پیوست اعالم میدارد. 

نام و نام خانوادگی شرکت کننده در مناقصه:           مهر و امضاء شرکت کننده:
نام شرکت :                       تاریخ:

شماره تماس:
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جدول شماره۱

قیمت پیشنهادی قیمت جزء تعداد شرح ردیف

۲ درایر تبریدی با ظرفیت ۵۰ مترمکعب در دقیقه
به همراه تجهیزات جانبی

۱

- قیمت بدون احتساب مالیات برارزش افزوده درج گردند.
- در صورت درخواست پیمانکار مبنی بر پرداخت ارزش افزوده به وی، این امر منوط به ارائه گواهینامه معتبر از سازمان امور مالیاتی کشور 

مبنی بر ثبت نام در نظام ارزش افزوده و ارایه مدارک پرداخت مالیاتی می باشد.

                                                                                                                                            مهر و امضاء شرکت کننده


