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اسناد مناقصه عمومی
بارگیری خمیر کاغذ( اسلج) حاصل از فرآیند جوهرزدایی و درام، جابجایی و دپو آخال در سطح کارخانه و انبار

میزان سپرده شرکت در مناقصه ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که می بایست بصورت چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت محصوالت کاغذی لطیف  -۱
یا از طریق ارائه فیش واریزی به حساب شماره ۰۲۰۵۳۶۵۸۴۷۰۰۴ این شرکت نزد بانک صادرات (شعبه هشتگرد) باشد.

شرکت محصوالت کاغذی لطیف در رد یا قبول پیشنهاد مختار خواهد بود. -۲
به پیشنهادات فاقد تضمین( سپرده شرکت در مناقصه) هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.  -۳

وسیله بارگیری می بایست از نوع لودر با ارتفاع دپو حداقل ۴متر می باشد، بطوریکه قابلیت بارگیری تریلی کمپرسی را دارا باشد.  -۴
پیمانکار می بایست توان الزم برای تأمین ماشین آالت جهت بارگیری خمیر کاغذ( اسلج) حاصل از فرآیند جوهرزدایی و درام به میزان حداقل ۲۰۰۰ تن  -۵
در ماه و همچنین دپو آخال در سطح انبار به مقدار نیاز را داشته باشد و یک فقره چک بدون تاریخ (بدون قید و شرط) به میزان مبلغ کل قرارداد در اختیار 

کارفرما قرار دهد.
اسناد پس از تحویل در پاکت های در بسته و جداگانه مشتمل بر پاکت (الف) شامل سپرده شرکت در مناقصه و پاکت (ب) شامل پیشنهاد قیمت و پاکت  -۶
(ج) شامل تصویر مدارک شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی شامل اساسنامه، آخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی، رزومه کاری و مشخصات لودر 

موجود بصورت مهر و موم شده تحویل گردد.
توجه: درج موضوع مناقصه، مشخصات و شماره های تماس شرکت کننده بر روی پاکت ها الزامی است. به پاکت های فاقد مشخصات ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
سپرده برندگان اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد با برنده به ترتیب اولویت توسط شرکت محصوالت کاغذی لطیف برگشت داده نخواهد شد و در صورت  -۷

امتناع هریک از نفرات(به ترتیب) فوق، شرکت سپرده آنها را به نفع خود ضبط خواهد کرد. 
مهلت دریافت پیشنهادات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸و زمان بازگشایی پاکت ها و اعالم نتیجه ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ تعیین شده می باشد. محل  -۸

بازگشایی پاکتها کارخانه شرکت محصوالت کاغذی لطیف واقع در شهر صنعتی هشتگرد، کیلومتر ۷۰ اتوبان تهران- قزوین می باشد.
مدت قرارداد برای ۱۲ ماه بوده که در صورت رضایت از عملکرد پیمانکار تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.  -۹

محل بارگیری اسلج، جابجایی و دپو آخال کارخانه و انبار شرکت محصوالت کاغذی لطیف واقع در شهر صنعتی هشتگرد خواهد بود. -۱۰
شرکت محصوالت کاغذی لطیف اختیار دارد مقدار تناژ قرارداد را تا ۲۵% افزایش یا کاهش دهد.  -۱۱

برنده مناقصه حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع مورد معامله را بدون موافقت کتبی شرکت محصوالت کاغذی لطیف به شخص دیگری نخواهد داشت. -۱۲
هزینه تأمین سوخت، هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آالت و خودروها، بیمه و سایر کسورات قانونی بر عهده پیمانکار خواهد بود.  -۱۳

در طول مدت قرارداد هیچگونه تعدیلی بر قیمت های پیشنهادی ارائه شده توسط پیمانکار تعلق نخواهد گرفت. -۱۴
شرکت محصوالت کاغذی لطیف از ارائه هر گونه پیش پرداخت و تحویل چک پیش از سر رسید ماهیانه به پیمانکار معذور می باشد.  -۱۵



۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳۷۰۸/ص/۱۴۰۰

دارد

مالک تعیین برنده، کمترین قیمت پیشنهادی و در صورت صالحدید شرکت محصوالت کاغذی لطیف گزارش کمیته فنی و بازرگانی مبنی بر توانایی انجام  -۱۶
موضوع مناقصه و صرفه و صالح شرکت محصوالت کاغذی لطیف می باشد.

پیمانکار موظف است طبق ساعت اعالمی از طرف کارفرما به فعالیت بپردازد، ساعت کار از ۷صبح لغایت ۱۷ عصر با احتساب ایام تعطیالت رسمی با نظر  -۱۷
کارفرما ممکن است حسب نیاز ساعت کار افزایش یا کاهش یابد.

قیمت پیشنهادی اینجانب پیرو بازدید به عمل آمده از محل و آشنایی با نوع کار جهت انجام موضوع مناقصه به شرح ذیل می باشد:

قیمت (ریال) میزان موضوع ردیف

هر ساعت کارکرد لودر
بارگیری خمیر کاغذ(اسلج) و درام، 

جابجایی و دپو آخال در سطح 
کارخانه و انبار با استفاده از لودر

۱

جمع قیمت پیشنهادی                                                  ریال

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

 


