« شرايط واگذاري مناقصه تامین کارتن مصرفی سالیانه شرکت داروسازي ثامن »
توجه:
1ـ چاپ روي كارتنها به رنگآبي ميباشد.
2ـ مشخصات چاپ شده روي كارتنها مطابق كليشه مربوطه ميباشد.
3ـ مشخصات تركيب كارتنها پنج اليه ميباشد.
1ـ3ـ كارتن پنج اليه قهوهاي با تركيب گرافت ـ خارجي قهوهاي ـ مازندران ـ چوكا ـ مازندران ـ خارجي.
4ـ درج شماره سري ساخت كارتن ,نام توليدكننده و تاريخ توليد الزامي ميباشد.
5ـ حداقل كارتن مورد نياز بر اساس مشخصات اعالم شده يا براي دوره يك ساله  4,5..,...عدد ميباشد.
6ـ شرايط پرداخت از زمان دريافت مورد سفارش و تحويل فاكتور بمدت  2ماه پس از تاييد كيفيت ورسيد انبار ميباشد.
7ـ مبلغ تضمين شركت در مناقصه  20...,...,...ريال ميباشد كه بصورت چك بين بانكها در وجه شركت داروسازي ثامن به شماره حساب 1351.21/71
بانك ملت شعبه دانشگاه مشهد كد 45551 :يا ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد و در پاكت مربوطه بوده و در غير اينصورت پيشنهادات ارائه شده فاقد اعتبار
ميباشد.
8ـ زماندريافت فرم شرايط شركت در مناقصه و تسليم پيشنهادات از تاريخ آگهي روزنامه تا پايان وقت اداري  55/.5/2.ميباشد .
- 5كليه پيشنهادات ميبايست در مهلت مقرر به آدرس مذكور در آگهي مناقصه در مشهد به آدرس جاده مشهد ـ قوچان سه راه فردوسي سمت چپ شركت
داروسازي ثامن تلفن  35...228 :و كد پستي1355178856 :
1.ـ به پيشنهاداتي كه بعد از وقت مقرر برسد به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.
11ـ پيشنهادات مشروط و مبهم و پيشنهاداتي كه فاقد امضاي فرم شرايط شركت در مناقصه و يا خط خوردگي باشد مردود خواهد شد.
12ـ شركت كنندگان پيشنهادات خود را به شرح ذيل تحويل و رسيد دريافت نمايند:
الف :پاكت اسناد مالي (چك 0رسيد واريز وجه ) بعد از ممهور نمودن تحويل واحد مالي و رسيد دريافت گردد.
ب) پاكت مشخصات فردي شامل (زمينه فعاليت تجربه كاري 0واحد فعاليت 0ميزان تحصيالت و كپي شناسنامه 0كارت ملي 0پروانه بهرهبرداري 0كپي شناسه ملي0
كپي كارت اقتصادي براي اشخاص حقيقي و كپي اساسنامه 0تصوير آخرين آگهي تغييرات در روزنامه رسمي 0آگهي تأسيس و آگهي روزنامه براي امضاء هاي مجاز
براي اشخاص حقوقي) بعد از ممهور نمودن تحويل واحد بازرگاني داخلي و رسيد دريافت گردد.
ج) پاكات پيشنهاد قيمت حداكثر تا تاريخ  55/.5/2.بعد از ممهور نمودن به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت گردد.
13ـ هزينه بارگيري حمل و تخليه كارتن از كارخانه فروشنده تا درب انبار خريدار ,بعهده فروشنده ميباشد.
 -14ـ پيشنهادات واصله در روز چهارشنبه مورخ  55/.5 /22در محل كارخانه باز و قرائت خواهد شد.
 -15سپرده نفرات دوم و سوم پس از  15روز از تاريخ بازگشايي و عدم انصراف برنده اول قابل استرداد خواهد بود.
16ـ برنده مناقصه پس از مشخص شدن بايستي حداكثر ظرف مدت  3روز اداري از تاريخ بازگشايي پاكات جهت عقد قرارداد به شركت مراجعه نمايد .در غير
اينصورت عدم حضور وي بمنزله انصراف از انجام معامله تلقي شده و سپرده وي بنفع شركت ضبط خواهد شد و يا در صورتيكه به هر دليل با نفر اول  0قرارداد منعقد
نگرديد  0نفر دوم به عنوان برنده مناقصه معرفي و با نامبرده قرارداد تنظيم مي گردد و در صورتيكه به هر دليل با نفر دوم نيز قرارداد عقد نگرديد  0نفر سوم به عنوان
برنده مناقصه معرفي و با نامبرده قرارداد تنظيم ميگردد.
 -17بديل انجام سفارش كار % 5 0از هر پرداخت و قسط(فاكتور آخر) قرارداد به عنوان سپرده بيمه(مطابق با ماده  38تأمين اجتماعي) نگهداري تا پس از ارائه مفاصه
حساب از تأمين اجتماعي به فروشنده عودت گردد.
-18درخصوص قرارداد مطابق قوانين جاري كشور اقدام خواهد شد.
-15با برنده مناقصه قرارداد منعقد خواهد شد.
-2.هزينه هاي آگهي مناقصه بر عهده برنده ميباشد.
21ـ شركت داروسازي ثامن در رد يا قبول هر يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

حداکثر وزن بار محصول داخل کارتن 81 kg :کیلوگرم
حداکثر فشار در چیدمان 881 kg :کیلوگرم

