
 

 (پخت وسرو غذاشرايط عمومي شركت در مناقصه )

 .باشند گواهي صالحيت ورتبه باتاييديه اداره كاروتعاونو  كليه اشخاص حقوقي كه دارای شرايط ذيل مي باشند ، مي توانند اسناد مناقصه را دريافت نمايند . -1

 داشته باشند. سال سابقه كار رستوران 5شركت كنندگان در مناقصه مي بايستي حداقل دارای 

و ب بره  الر  های الك و مهرر شرده پيشنهاد خود را در پاكت  روز10(ازتاريخ درج آگهي بمدت 14:30تا پايان وقت اداری)ساعت  متقاضيان مي بايستي حداكثر              

 )امورقراردادها( تحويل نمايند.تتامين وتداركاواحدکارخانه سیمان یاسوج  –گچساران-جاده یاسوج 25کیلومتر-یاسوج  نشاني شرح ذيل به

 پاكت الف :

 در وجه شركت سيمان ياسوج به عنوان سپرده شركت در مناقصه ارائه گردد. راريال  يكصدميليوننامه بانكي معتبر به مبلغ  يك فقره چك تضمين ياضمانت

 سپرده تلقي شده و ترتيب اثر داده نمي شود. توجه : ضميمه بودن چك شخصي به عنوان چك بانكي در پاكت ال  ، به منزله پيشنهاد فاقد

 پاكت ب :

های مالي حسابرسي شده سال  . ارسال صورتوتاييديه اداره كارهای گذشته،تصوير قراردادها،رضايت نامه از كارفرمايان قبلي  رزومه كاری و سوابق اجرايي در سال

 گذشته تابراساس آن پيمانكارارزيابي شود.

 پاكت ج:

 بايد خوانا و بدون خط خوردگي با عدد و با حروف در متن پيش نويس درج گردد.پيشنهاد قيمت 

هي است  پيش تمامي صفحات پيش نويس قرارداد تاييد و ممهور شده، وتكميل جدول آناليز قيمت پيشنهادی به تفكيك ودرج  نقطه نظرات الزامي ميباشد. بدي

 مايد.يس قرارداد صرفا جهت اطالع از شرايط كلي بوده و هيچ اعتبار قانوني ندارد وممكن است در هنگام انعقاد قرارداد برخي از شرايط تغيير ننو

 تمامي صفحات شرايط عمومي مناقصه)همين برگ( تائيد و ممهور شده باشد. - 

 در مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد. به پيشنهادات ناقص ، مشروط ، مبهم ، فاقد سپرده وامضاء شركت -

 شركت سيمان ياسوج در رد و يا قبول هر يك و يا كليه پيشنهادات وارده مختار مي باشد. -

ز انجام رنده مناقصه  اسپرده شركت در مناقصه نفرات اول ، دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و ساير سپرده ها آزاد خواهد شد. لذا اگر پس از ابالغ ، ب -

 و انعقاد قرارداد امتناع ورزد ، سپرده آن به نفع مناقصه گذار ضبط خواهد گرديد.

 به  پيشنهادات زير قيمت كارشناسي سيمان ياسوج ترتيب اثری داده نمي شود. -

 كشور به عهده برنده مناقصه خواهد بود. روزنامهپرداخت هزينه چاپ آگهي های مناقصه در  -

 )طبق مفاد قرارداد( به عهده برنده مناقصه خواهد بود.اليات بر ارزش افزوده وم كليه كسورات قانوني  -

،ودرصورت تحويل اسناد ياشركت در كليه پرسنل مشغول بكار در كارخانه سيمان ياسوج  اعم ازنيروهای شركتي وقراردادی حق شركت در مناقصه را ندارند  -

 مناقصه به اسنادتحويلي ترتيب اثر داده نمي شود.
 

 گونه اعتراضي وارد نخواهد بود. شرايط فوق مورد تائيد اينجانب/اين شركت ..................................... مي باشد و پس از مهر و امضا هيچ                          
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