
11/00/1001 تازیخ ثبت :  
 شمازه ثبت :

 

 
  پیوست :

  شناسه نامه :

 «باسمه تعالی»

 واگرازی سسویس ایاب و ذهاب کازکنان نوبت دوم  شسایط شسکت دز مناقصه محدود

 1001شسکت لبنیات پاستوزیزه پاک خسداد 
 

بدا   …………………کد هلی/ کدد الصادا     اب …………………نواینده  …………………اینجانب 

 اهضاءاین فرم کلیه هوار  فوق را لبول نوو ه و حك هر گونه اعصراضی را  ر هوار  فوق از خو  سلب هی نواین.

 متقاضی..............................نام و امضاء 

 تازیخ .......................

 3 از 1 صفحه

 
 
 

 مىاقصٍ گسار:  وام ي وشاوی دستگاٌ -1

عبمٍ َمىف ياحـذ باصساـاوی داخ ـی طـشو       62بٍ وظاوی : تُشان ـ خیابان عالماوی ـ خیابان غفاسصادٌ ـ خیابان سيدسش پالن    

 لبىیات پاستًسیضٌ پان

 وًع ي مبلغ تضميه شرکت در مىاقصٍ  –2

سیال سا بـٍ وـًست  ـه سمـضداس یـا  ـماو         6022202220222می بایش  تضمیه طشو  دس مىالصٍ بٍ مب غ  پیظىُاد دَىذٌ

باوـه سـ ٍ طـ بٍ     622222باوىی دس يجٍ طشو  لبىیات پاستًسیضٌ پان )سُامی عام( ي یا ياسیـض ومـذب بـٍ طـماسٌ حشـا       

 " الـف  "پاو  دس  IR  032002222220622022622222وام لبىیات پاستًسیضٌ پان طماسٌ طبا ٍ ب 0622وذ تشمیىال ساَا

 باطذ0 عىًان بخظی اص مذاسن مثبتٍ جُ  طشو  دس مىالصٍ میٍ یذ وٍ بوما تش یم ایه طشو   بٍ

 محل، زمان ي مُلت دريافت اسىاد:  – 3

بٍ دفتش مشوـضب طـشو     02الی  0َاب  بیه ساع می تًاوىذ بٍ بٍ وًست حضًسب ،  60/22/0220پیظىُاد دَىذاان تا تاسیخ 

 ومایىذ0 مشاج ٍ  62پالن  -خیابان سيدسش  -خیابان غفاسصادٌ  -خیابان عالماوی  -يالع دس تُشان 

 تاريخ  تحًيل پيشىُادَا:-4

ٍ ثش تـا پایـان يلـ  اداسب  سيص    متما یان بایشتی پیظـىُاد خـًد سا بـش اسـاا طـشایظ مىالصـٍ تىحـیم ي حـذاو          مـًس    طـىب

 اسسال ومایىذ0 60/22/0222

( پاو  تضمیه )الف( ، پاو  سيصمٍ ، سًابك واسب ي تًاومىذیُاب مشتبظ )  ( ي پاو   لیمـ )   طشو  وىىذاان می بایش   

 -خیابـان سيدسـش    -اسصادٌ خیابـان غفـ   -خیابان عالمـاوی   -دفتش مشوضب طشو  يالع دس تُشان سا بصًست فیضیىی  بٍ آدسا :  

 تحًیل ي سسیذ دسیاف   ومایىذ0    11۹۷203۹11 بٍ وذپشتی– 62پالن 

 محل اجرای کار:-5

 تُشان ـ وی ًمتش سٍ جادٌ لذیم وش  میذان طیش پاستًسیض سابك ـ واسخاوٍ لبىیات پاستًسیضٌ پان  

 



11/00/1001 تازیخ ثبت :  
 شمازه ثبت :

 

 
  پیوست :

  شناسه نامه :

 «باسمه تعالی»

 واگرازی سسویس ایاب و ذهاب کازکنان نوبت دوم  شسایط شسکت دز مناقصه محدود

 1001شسکت لبنیات پاستوزیزه پاک خسداد 
 

بدا   …………………کد هلی/ کدد الصادا     اب …………………نواینده  …………………اینجانب 

 اهضاءاین فرم کلیه هوار  فوق را لبول نوو ه و حك هر گونه اعصراضی را  ر هوار  فوق از خو  سلب هی نواین.

 متقاضی..............................نام و امضاء 

 تازیخ .......................

 3 از 2 صفحه

 
 
 

 پاسخگًيی بٍ سًاالت پيشىُاد دَىذگان: -6

دبیشخاوـٍ   260- 22322202بـا  طـماسٌ ت فـه    02الـی   3دس ساعات  بیظتشجُ  وشب اعالعات پیظىُاد دَىذاان میتًاوىذ 

 بشاضاسب مىالصات ي مضایذات طشو   سشواس خاوم حشیىی تماا حاول ومایىذ0

 رد يا قبًل پيشىُادَا:-7

 می باطذ0   مىالصٍ بٍ عُذٌ بشوذٌسسمی داداشتشب جشایذ ي واسطىاسی  َضیىٍ دس  آاُی دس

 طشو  دس سد یا لبًل و یٍ پیظىُادات دس َش مشح ٍ مختاس اس  0 ایه 

 پزیشفتٍ ومی طًد0م تبش پیظىُاد مظشيط ي فالذ س شدٌ 

 (ج  - ب  -پاکات مىاقصٍ ) الف -8

 پاکت الف : مربًط بٍ ضماوتىامٍ شرکت در مىاقصٍ: -

سیـال دس  6022202220222طًد حايب تضمیه طشو  دس مىالصٍ، بٍ مب ـغ   مظخص می” الف “ ایه پاو  وٍ با حشف 

بایش  بٍ وًست  ه سمضداس یا  ماو  بـاوىی دس يجـٍ طـشو  لبىیـات      طشایظ مىالصٍ خًاَذ بًد0 مب غ س شدٌ می

 0622وه س ٍ ط بٍ تشمیىـال سـاَا وـذ    با 622222پاستًسیضٌ پان )سُامی عام( ي یا ياسیض ومذب بٍ طماسٌ حشا  

 باطذ0 می IR  032002222220622022622222بىام لبىیات پاستًسیضٌ پان طماسٌ طبا 

 َای مرتبظ ريزمٍ کاری، سًابق کاری ي تًاومىذی پاکت ب : -

 ُاب  مالی ي واسباسسال سصيمٍ واسب بٍ َمشاٌ تاییذیٍ اصواسفشمایان لب ی ي َمچىیه تًاومىذی

 تصًیش يا ح اص پظ  ي سيب واست م ی / وذ التصادب / سيصوامٍ سسمی واحبیه امضاء مجاص الضامی می باطذ0          

 مربًط بٍ پيشىُاد قيمت  شرکت در مىاقصٍ: پاکت ج  -

لیم  پیظىُادب دس بشي پیظىُاد لیم  )بٍ عذد ي حشيف(، بایشتی بذين احتشا  مالیات بش اسصص افضيدٌ ي مغـابك  

 با تىمیل جضئیات اسائٍ اشدد0جذيل پیًس  ي 



11/00/1001 تازیخ ثبت :  
 شمازه ثبت :

 

 
  پیوست :

  شناسه نامه :

 «باسمه تعالی»

 واگرازی سسویس ایاب و ذهاب کازکنان نوبت دوم  شسایط شسکت دز مناقصه محدود

 1001شسکت لبنیات پاستوزیزه پاک خسداد 
 

بدا   …………………کد هلی/ کدد الصادا     اب …………………نواینده  …………………اینجانب 

 اهضاءاین فرم کلیه هوار  فوق را لبول نوو ه و حك هر گونه اعصراضی را  ر هوار  فوق از خو  سلب هی نواین.

 متقاضی..............................نام و امضاء 

 تازیخ .......................

 3 از 3 صفحه

 
 
 

دسوذ ول مب غ لشاسداد می باطـذ وـٍ  پـز اص اتمـام     02اخز تضمیه باب  حشه اوجام واس لبل اص او ماد لشاسداد بٍ میضان  -9

 لشاسداد ي اوجام ت ُذات ي تاییذ واسفشما تضمیه فًق لابل عًدت می باطذ0  

اـشدد ي  ىاوچـٍ بشوـذٌ ايل پـز اص      بٍ سایش طشو  وىىذاان مشتشد مـی  ب ذ اص عمذ لشاسداد با بشوذٌ ايل، تضامیه مشبًط -11

سيصواسب پز اص اعالم ایىىٍ بشوذٌ مىالصٍ طىاختٍ طذٌ اس  حا ش بٍ اوجام م ام ٍ یا او مـاد   7ابالغ وتبی واسفشما، ظشف مذت 

سيص 7وـًست يجـًد( ظـشف مـذت     لشاسداد وظًد س شدٌ طشو  دس مىالصٍ  يب بٍ وفع طشو   بظ ي لشاسداد با بشوـذٌ ديم )دس 

واسب  مى مذ خًاَذ طذ0 دس وًستیىٍ بشوذٌ ديم مىالصٍ ویض دس مذت ممشس پز اص اعالم طشو ، حا ش بٍ او ماد لـشاسداد وظـًد،   

)دسوًست يجًد( بـٍ َمـیه مىـًال    طشو   بظ خًاَذ طذ ي بشاب بشوذاان ب ذب ویض  س شدٌ طشو  دس مىالصٍ اي ویض بٍ وفع

 خًاَذ بًد0

ذ0 دس  ـمه  ىاًاَیىامـٍ سـالم  باطـ   بـًدٌ ي ساوىـذاان داساب   م ایىٍ فىـی  بایذ داساب بیمٍ طخص ثالث، و یٍ ماطیه َا -11

 داطته  مجًص والحی  ایمىی اص يصاست واس تًسظ پیماوىاس الضامی می باطذ0

اساشان ي غیشٌ، حفاظ  فىـی اوـًاع   وشًسات لاوًوی طامل اوًاع بیمٍ َا اعم اص تامیه اجتماعی، ووشًسات لاوًوی : َشاًوٍ -12

مالیات مشتمیم، غیش مشتمیم ي غیشٌ، دس َىگام او ماد لشاسداد ي یا ب ذ اص آن والً ب ُذٌ پیماوىاس خًاَذ بـًد ي پیماوىـاس  ارعـان    

 می ومایذ اص تمامی لًاویه مشبًعٍ وامالً مغ ع بًدٌ ي مت ُذ بٍ اوجام ي اجشاب آوُا میباطذ0

افضایض یا واَض خذمات مًسد دسخًاسـ   ي افضایض ي واَض وفشات تًسظ واسفشما محتمل خًاَذ بًد ي  تغییشدس مشیشَا-13

 ومایذ، لابل اعمال می باطذ0 مظشيط بشآوىٍ لیم  خذمات مًسدوحش وشب  بٍ ایه افضایض یا واَض تغییش ،دسوذ 60 سمف تا

 بش حشب ویم ساٌ می باطذ0 لیش  سشيیشُا-14

 داساب سیشتم سشمایظی ي اشمایظی مىاسب باطذ0 بایذ و یٍ يسایل وم یٍ-15

 ت ذاد ي مظخصات مشیشَاب ف  ی طشو  بٍ طشح لیش  پیًس  می باطىذ0 -16

 باطذ0  حمل ي وملتمامی خًدسيَا الضاماً داساب م ایىٍ فىی ي مًسد تاییذ ياحذ -17


