آگهي مىاقصٍ عمًمي شمارٌ 79-621

مًضًع  :تهیٍ مًاد ايلیٍ ي طبخ ي تًسیع غذای رستًران مجتمع پتزيشیمي شاسود
ضطكت پتطٍضيوي ضاظًس ( سْاهي ػام ) زض ًظط زاضز  ،پيواى فَق الصكط ضا تِ ضطح هٌسضج زض تٌس ( الف ) اظ ططیق تطزقعاضم هٌاه قِ ػوقَهي ٍ طثق
ضطایط ذ َصي ٍ العاهات تؼييي ضسُ تِ ضطكت ٍاجس ضطایط ٍازصاض ًوایس  .لصا اظ كليِ ضطكتْام هؼتثط ٍ زاضام تر ص ٍ تجطتقِ هیيقس ٍ هقطتثط تقا
هَضَع هٌاه ِ  ،زػَت هي زطزز اظ تاضید زضج آزْي تا هَضخ  ( 79/5/22تِ غيط اظ ضٍظّام تؼطيل )  ،ضوي هؼطفي ًوایٌسُ هطلغ ٍ آزاُ ٍ تقا ّوقطاُ
زاضتي كليِ هساضک هَضز ًياظ زض تٌس ( ب ) جْت تحَیل هساضک ٍ تکويل فطم تقاضا تِ ًطاًي اضاک – كيلَهتط  22جقازُ تطٍجقطز  -هجتوقغ پتطٍضقيوي

ضاظًس  -زفتط اهَض پيواًْا ٍ تطآٍضز هطاجؼِ ٍ زض صَضت ًياظ تِ اطالػات تيطتط تا ضواضُ تلیي  086-32633163- 65تواس حاصل ًوایٌس.
الف)شزح کار:

تْيِ هَاز اٍليِ ٍ طثد ٍ تَظیغ غصا ضستَضاًْام هجتوغ كِ آهاض تقطیثي آى تطام ّط ضثاًِ ضٍظ تِ ضطح شیل هي تاضس .
ًاّاض  2400پطس  ،ضام  700پطس ٍ صثحاًِ  600پطس زض ظهاى تؼويطات اساسي هجتوغ ایي تؼساز آهاض تا حسٍز  5000پطس هاتل افعایص است .
ب)مدارک مًرد ویاس:
-1ت اٍیط اساسٌاهِ ،آزْي تأسيس ٍ ثثت ضطكت ٍ آذطیي ت ويوات ٍ تغييطات هٌسضج زض ضٍظًاهِ ضسوي ،
 -2فْطست سَات كاضّام اًجام ضسُ یا زض حال اًجام ٍ یا هطاتِ هَضَع هٌاه ِ تا اضائِ زَاّي ٍ ضضایت ًاهِ اظ كاضفطهایاى هثلي .
-3ت َیطزَاّي ًاهِ ثثت ًام هَزیاى هالياتي (كس اهت ازم ) ٍ ضٌاسِ هلي ً ،طاًي ٍ كسپستي ٍ ضواضُ تلیي  /فاكس .
-4اضائِ زطزش هالي ضطكت  ،هیاصا حساب هطاضزازّام اًجام ضسُ ،زَاّي اضظش افعٍزُ  ،كپي ضواًت ًاهِ ّام اذص ضسُ طي یکسال زصضتِ
 -5ت َیط ضٌاسٌاهِ ٍ كاضت هلي ( پطت ٍ ضٍ ) صاحثاى اهضام هجاظ ضطكت .
 -6زَاّي صالحيت ایوٌي پيواًکاض اظ ٍظاضت تؼاٍى  ،كاض ٍ ضفاُ اجتواػي تا اػتثاض ظهاًي ( زض صَضت ػسم اضائِ ایي زَاّيٌاهِ اظ پصیطش هتقاضي هؼصٍضین )
 -7سایط هساضک ٍ زَاّي ّام هؼتثط ٍ هطتثط تا هَضَع هٌاه ِ كِ زض اضظیاتي تَاًوٌسم ٍ تأیيس صالحيت هتقاضي هَثط تاضس .
تًجٍ :زض صَضت ًقص ٍ ػسم تکويل هساضک هصكَض اضظیاتي هتقاضياى هاتل تطضسي ًرَاّس تَزّ .وچٌيي اضائِ هساضک ٍ ػسم تأیيس صالحيت ّ ،يچ زًَِ
حقي ضا تطام هتقاضياى ایجاز ًرَاّس كطز ٍ ایي ضطكت زض ضز یا هثَل ّط یک یا توام پيطٌْازات تسٍى آًکِ هحتاج تِ شكط زليل تاضقس زض ّقط هطحلقِ اظ
هٌاه ِ هرتاض هي تاضس .
ج) سایز شزایط مىاقصٍ:
ٍ -1ازصاضم اسٌاز هٌاه ِ  :پس اظ اضائِ هساضک هٌسضج زض تٌس ب زض هقاتل ٍاضیع هثلغ  500/000/-ضیال تِ حساب جاضم ضواضُ  0105763780000تِ ًام
ضطكت پتطٍضيوي ضاظًس ًعز تاًک هلي (ضٌاسِ ٍاضیع  )280598تحَیل ضطكت كٌٌسزاى ذَاّس ضس یازآٍض هي ضَز هثلغ هصكَض زض صَضت ػقسم تأیيقس
پيواًکاض هستطز ًرَاّس ضس.
 -2هثلغ تضويي ضطكت زض هٌاه ِ  %5 :هثلغ كل پيطٌْازم هاتل ٍاضیع تِ صَضت ًقسم تِ حساب صسض االضاضُ ٍ یا اضائِ چک تضويٌي تيي تقاًکي ٍ یقا ضقواًت ًاهقِ
تاًکي ثثت ضسُ زض ساهاًِ پيام ضساًي الکتطًٍيکي هالي تاًک هطكعم ( سپام ) تا اػتثاض سِ هاُ تِ ًام ضطكت پتطٍضيوي ضاظًس.
 -3پيواًکاض تایس زاضام ضر يت حقَهي  ،تَاى فٌي هٌاسة تا تطًاهِ ضیعم ٍ تَاًایي هالي الظم جْت اضائِ ضواًت ًاهِ ّام هَضز ًياظ ضطكت زض هٌاه ِ
ٍ یا ػقس هطاضزاز ضا طث هقطضات ٍ ضَاتط ایي ضطكت زاضتِ تاضس .
 -4پطزاذت ّعیٌِ زضج آزْي تِ ػْسُ تطًسُ هٌاه ِ هي تاضس .

ريابط عمًمي ي امًر بیه الملل
شزکت پتزيشیمي شاسود

