شركت مديريت توليد برق شازند (سهامي خاص)

صفحه

شماره استعالم :

اسناد مناقصه خريد كاال يا خدمت بدون اخذ سپرده
توضيحات:

 -1كليه اوراق اين مناقصه جزء اسناد مناقصه تلقي مي گردد .بنابر اين شركت در مناقصه و تكميل و ارسال پاكات
بمنزله قبول كليه شرايط مي باشد و عدم پذيرش شرايط در هر مرحله موجب حذف مناقصه گر ميگردد.
 -2فروشندگان محترم ،لطفا پرسشنامه اطالعات مربوط به ارزيابي صالحيت تامين كنندگان را كه در زير
مجموعه بخش مناقصات سايت مي باشد را تكميل و همراه با برگ استعالم بهاء ارسال نمايند.
 -3تامين كنندگان اعم از توليد كنندگان  ،موسسات تحقيقاتي و ارائه دهندگان خدمات فني ،اين فرم را كه در
زير مجموعه بخش مناقصات سايت مي باشد را تكميل و همراه با برگ استعالم بهاء ارسال نمايند.
روش ارسال پيشنهادات (بدون اخذ سپرده):

 -1كليه پيشنهادات مي بايست با توجه به تمام مشخصات و جزييات فرم استعالم بهاء به همراه مشخصات و آدرس
شركت،شماره هاي تلفن و نمابر/فاكس و نام و نام خانوادگي مدير عامل بدون قلم خوردگي تنظيم و به مهر
شركت ممهور و ارائه گردد.
 -2پيشنهاد دهندگان مي بايست فرم استعالم بهاء ،فرم ارزيابي و اطالعات فني را درون پاكت گذاشته و با درج شماره
استعالم به آدرس شركت ارسال نمايند.
 -3نرخ پيشنهاد دهندگان بايد مقطوع بوده و كليه هزينه ها از جمله  %9ماليات ارزش افزوده  %3ماليات ساخت (در
صورت ساخت كاال)  %3ماليات نصب ،عوارض شهرداري ،آموزش و پرورش و ساير هزينه مرتبط باشد و حداقل
براي يك دوره يك ماهه داراي اعتبار بوده و در صورت طوالني شدن تشريفات مناقصه براي يك دوره ديگر
قابل تمديد باشد .ذكر شماره حساب بانكي پيشنهاد دهنده كه در صورت برنده شدن و انجام كامل سفارش وفق
اين اسناد ،بايد مطالبات ايشان به آن حساب واريز گردد الزامي است.
 -4در برگ پيشنهاد نرخ مبلغ دريافتي بابت ماليات بر ارزش افزوده مي بايست از بهاي تمام شده كاال تفكيك و
هريك را جداگانه اعالم نمايند .در صورتي كه  %9ماليات از مبلغ كاال تفكيك نشده باشد و يا مشخص نگردد
مبلغ پيشنهادي با ماليات و يا بدون ماليات محاسبه شده است .مبلغ پيشنهادي با احتساب ماليات بر ارزش افزوده
تلقي و جهت تعيين برنده مناقصه  %9از مبلغ پيشنهادي كسر و بعنوان مبلغ كاال لحاظ خواهد شد .
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 -5محل تحويل كاال شركت مديريت توليد برق شازند بوده و هزينه حمل كاال به عهده فروشنده /سازنده مي باشد.
 -6وجه كاال /خدمت تنها در قبال دريافت كامل و تاييد كاال/خدمات در محل شركت مديريت توليد برق شازند از
طريق شماره حسابي كه،پيشنهاد دهنده اعالم خواهد نمود قابل پرداخت است.
تبصره: 1تاييد كاالهاي عمومي مانند ولو ،پايپ،پيچ و مهره و .....و كاالهاي ساخت داخل به دليل نياز به تست
متريال و ساير تست ها زمان بر خواهد بود و مناقصه گر از اين بابت هيچ گونه ادعاي نخواهد داشت.
تبصره  :2وجه كاالهائي كه در اسفند ماه هر سال دريافت مي شوند ،در سال مالي بعد پرداخت خواهد شد و لذا
فروشنده از اين بابت هيچ گونه ادعايي نخواهد داشت.
 -7در صورت عقد قرارداد ،به تشخيص خريدار حداقل  %11ضمانتنامه انجام تعهدات از فروشنده/سازنده اخذ
ميگردد
 -8شركت مديريت توليد برق شازند اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام و يا تعدادي از پيشنهادها را
بدون ذكر علت رد نمايد و به هيچ وجه مقيد به پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر پذيرش پيشنهاد و صدور
سفارش به كمترين قيمت ندارد.
 -9نظر به اينكه شركت مديريت توليد برق شازند وجه اقالم خريداري شده را به صورت ريالي پرداخت خواهد نمود
لذا ارسال پيشنهاد هاي ارزي به هيچ وجه پذيرفته نمي شود مگر اينكه پيشنهاد دهنده كتبا قبول نمايد كه معادل
ريالي آنرا در روز تحويل كاال به خريدار بر اساس نرخ رسمي بانك مركزي دريافت نمايد.
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