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 در مناقصهخواست و تعهد نامه شرکت فرم در

 روزانه کارکنانتهیه و پخت غذاي انتخاب پیمانکار 
 

 کمیسیون محترم معامالت 

   ..............................................مورخه  .........................................................مندرج در روزنامه  ................ ............................. ، بازگشت به آگهی مناقصهاحتراماً
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 ..................................... و شماره شناسنامه    .....................................................  به شماره ملی  .................. .....................................نام و نام خانوادگی  

 .....................................  تلفن همراه.................. .................. تلفن ثابت ..................................... ........................................................................................آدرس 
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 ...................................................................نام مدیر عامل .................. ...................................نام شرکت / موسسه   

 .........................................................:اقتصادیکد :....................................... شناسه ملی .....................................تاریخ ثبت :    ................................شماره ثبت   

 ................................................... تلفن همراه................. ............... تلفن ثابت ......................................... .....................................................................................آدرس 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................صاحبان امضاء  

 

 با، کمیت، کیفیت، ارزش و نوع آن، مشخصاتاز با اطالع کامل و  به دقت بررسی و رویت گردید مناقصهنمایم موضوع گواهی می بدین وسیله  

 یدو اعالم گردبرنده شناخته چنانچه  می نمایم اقرار و نموده ام این پیشنهاد اقدام و امضاء نسبت به تنظیم ، قبول کلیه شرایط مندرج پیوست

اینجانب به نفع  ضبط سپردهمجاز است نسبت به  (خاص)سهامی خمیرمایه رضوی شرکت غیر اینصورت در باشممی  کلیه شرایط موظف به انجام

 . خود سلب می نمایماز سوی را اعتراضی حق هر گونه و  ایداقدام نمخود 

 

  مناقصهدر  شرکتسپرده مبلغ :  

 

نزد     ................................................................ه حسابب  .......................................مورخه ................................................................طی فیش

  .می باشدتقدیم پیوست  به................................................................بانک

 

 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده 

 امضاء مهر و                      

 

 

 توصیه: تمامی صفحات فرم مناقصه می بايست توسط پیشنهاد کننده)مناقصه گر(، مهر و امضاء شود.

 1401...../ ...../ :  تاریخ 

 .......................... :  شماره
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 جهت توزیع بشرح ذیل می باشد: غذاي کارکنان برند و مقادیر

 

 :صبحانه 
 

o گرم. 50گرمی و توزيع برای هر نفر حداقل  400برند رضوی، پگاه، يا صباح با بسته بندی   :پنیر 

o گرمی.15برند خرم يا رضوی و توزيع برای هر نفر يک بسته     :کره 

o برند به صبا يا چین چین با بسته بندی يک نفره.     :مربا 

o برند عقاب يا سیمرغ با بسته بندی يک نفره.  :حلوا آرده 

o  عدد(. 15گرم) هر کیلو  70استاندارد هر عدد    مرغ:تخم 

 

 :نهار 

o : (21/11نوع برنج پاکستانی گل پسند  )کد:  –گرم  200هر نفر   برنج 

o گرمی 350با مرغ      :تازهبا مرغ  چلومرغ 

o  گرمی 350با مرغ     :یخیچلو مرغ با مرغ 

o :تازهگرم گوشت  70 با      خورشت قیمه 

o :یخیگرم گوشت  70با       خورشت قیمه 

o :تازه گرم گوشت  70با      خورشت قورمه سبزي 

o یخیگرم گوشت  70با     ي: خورشت قورمه سبز 

o گرم  200هر نفر     :تازهبا مرغ  جوجه کباب 

o گرم  200هر نفر     :یخیبا مرغ  جوجه کباب 

o :تازه گرم گوشت 70با       خورشت کرفس 

o :یخیگرم گوشت 70با        خورشت کرفس 

o چرخ کردهتازه وشت گگرم  50با    :استامبولی با گوشت و لوبیا 

o چرخ کردهيخی وشت گگرم  50با    :استامبولی با گوشت و لوبیا 

o گرم  100هر سیخ       :تازهبا مرغ  کباب مرغ 

o گرم  100هر سیخ       :یخیبا مرغ  کباب مرغ 

 1401...../ ...../ :  تاریخ 

 .......................... :  شماره

)) ج ((  پاکت  
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      محل درج  پیشنهاد :

 

 فرم مناقصه( 2صفحه طبق مشخصات ارائه شده از طرف مناقصه گذار)بشرح ) يپیشنهاد نرخ خدمات آشپزموضوع: 

 تعداد)پرس(مقدار/  نوع گوشت      کاال و مشخصاتخدمات / شرح  ردیف
 بهاي  واحد)هر پرس(

 توضیحات
 به حروف به عدد

1 
    پرس 100حدود  تازه و ماست مهیخورشت ق

    پرس 100حدود  یخی و ماست مهیخورشت ق

2 
    پرس 100حدود  تازه کباب مرغ و ماست

    پرس 100حدود  تازه کباب مرغ و ماست

3 
    پرس 100حدود  تازه و ماست يخورشت قورمه سبز

    پرس 100حدود  یخی و ماست يخورشت قورمه سبز

4 
    پرس 100حدود  تازه جوجه کباب و ماست

    پرس 100حدود  یخی جوجه کباب و ماست

5 
    پرس 100حدود  تازه  خورشت کرفس و ماست

    پرس 100حدود  یخی خورشت کرفس و ماست

6 
    پرس 100حدود  تازه  چلومرغ و ماست

    پرس 100حدود  یخی چلومرغ و ماست

7 
    پرس 100حدود  تازه  سبز و ماست ایبا گوشت و لوب یاستامبول

    پرس 100حدود  یخی سبز و ماست ایبا گوشت و لوب یاستامبول

    پرس 100حدود  - صبحانه عیو توز هیته 8

   جمع کل پیشنهاد 

 % ارزش افزوده  9
  

 :93641-66894کد پستی:  قوچان -جاده مشهد  67کیلومتر  –خراسان رضوي خمیرمایه رضوي)سهامی خاص( واقع در هزینه حمل و تحویل به انبارشرکت 

 :جمع کل مبلغ پیشنهاد

 مشخصات کاال:

 
 

 

 ریال............................................................. ( .............................................................................................................................حروف ه : ) بجمع مبلغ پیشنهاد 

  )مناقصه گر(نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده

 مهر و امضاء

 1401...../ ...../ :  تاریخ 

 .......................... :  شماره

)) ج ((  پاکت  
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 مناقصهبرگه شرایط شرکت در 
 روزانه کارکنانتهیه و پخت غذاي انتخاب پیمانکار                                 

 

را با دقت مطالعه و پیشنهادات خود را بر : خواهشمند است شرایط و تذکرات زیر مناقصهدر  )مناقصه گران(قابل توجه شرکت کنندگان

 اساس آن تهیه و تنظیم نمایند .

 :تامین کنندهشرایط  – 1

 دارای توان مالی به تشخیص کارفرما.الف ( 

 .دی باید به عدد و حروف ارائه شودقیمت پیشنها – 2

 .خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد، با یشنهادات باید صریح و بدون ابهامپ – 3

خراسان آدرس پستی شرکت: ((  به ج و ب ،))الفپاکت شامل سهشده طی یا امضاء بسته و مهر پاکت درپیشنهادات باید در  -4

 .گردد)پست(ارسال  93641-66894کد پستی:  –شرکت خمیرمایه رضوی – چنارانشهرستان  –رضوی 

 :اوراق ذیل باشد (( می بایستی محتويالف پاکت ))  – 5

 .باشد مناقصهشرکت در  واریزیفیش  الف (

 که بایستی طی فیش واریزی به حساب می باشد (میلیون تومان پنجمعادل ریال) 000/000/05مبلغ  مناقصهشرکت در تضمین سپرده  :توضیح

 .ارائه گردد ماهسه و یا ضمانتنامه بانکی معتبر برای واریز گردد  شرکت خمیرمایه رضويشعبه طالقانی بنام  ،بانک صادراتنزد  0101275074007

 ب( فرم درخواست عودت مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و فرم درخواست عودت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه

 .یا ارائه ضمانتنامه بانکی وج( گواهی واریز وجه سپرده 

 (( باید محتوي اوراق ذیل باشد :ب پاکت )) -6

 .امضا شده باشد مناقصهتعهد نامه شرکت در  الف(

  .عین برگ امضا شده شرایط مناقصه ب( 

  .ج ( فرم اطالعات مربوط به سوابق شرکت

  .امه رسمید ( تصویر سوابق حقوقی شرکت شامل اساسنامه، برگ آگهی تاسیس روزن

  .های دولتی و خصوصی ه (سوابق مناقصه گر مربوط به قراردادهای منعقده مرتبط با موضوع در سایر ادارات و سازمان

  .مستندات مربوط به توانمندی های کاری و مالی و مهارتی شرکتچ ( 

تی و کاتالوک و سایر اطالعات الزم و یا اطالعاتی که در امالیکپی کارت ملی، نمایندگی، مدارک استاندارد، پروانه بهره برداری،پروانه کسب، (خ 

 .تصمیم گیری موٍثرباشد

 :(( باید محتوي اوراق ذیل باشد جپاکت )) -7

 .پیشنهاد قیمتبرگ  الف(

 یا اسناد واردات کاال Certificateآنالیز، مشخصات و اطالعات کاال  و  ب( برگ مشخصات فنی برای موضوع مناقصه شامل

مغایرت داشته  مناقصهبه پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط و فاقد سپرده و به پیشنهاداتی که با شرایط مندرج در آگهی و شرایط شرکت در  – 8

 .، ترتیب اثر داده نخواهد شدس از موعد مقرر در آگهی واصل شودباشد و همچنین به پیشنهاداتی که پ

از طریق به آدرس فوق الذکر شرکت  دبیرخانه به 21/20/1140شنبه چهارروز حداکثر تا پایان وقت اداری متقاضیان می بایست پیشنهادات –9

 گردد.تسلیم پست 

 .ت گردیده و نتیجه اعالم خواهد شدقرائ کارخانهدر محل  22/20/1401 شنبهپنج روز  درپیشنهادات واصله  – 10

 .یک یا کلیه پیشنهادات مختار است در رد یا قبول شرکت – 11

 

 1401...../ ...../ تاریخ  :  

 ..........................شماره : 
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برای عقد  شرکتو  ضبط شرکتسپرده وي به نفع در صورتیکه برنده اول در مدت سه روز پس از اعالم نتایج حاضر به عقد قرارداد نگردد،  – 12

   قرارداد با نفرات بعدی مختار خواهد بود .

دعا و اعتراضی هیچگونه ا مناقصهاز جهت کمیت و کیفیت به اطالع کامل شرکت کننده در مناقصه رسیده و پس از برگزاری  مناقصه مورد – 13

 .پذیرفته نخواهد شد

اقدام می نماید و نتایج آن مالک  و کنترل موضوع قرارداد، حسب تشخیص خریدار نسبت به تست برنده مناقصهاز تحویل کاال توسط پس  -14

 . می باشد منتخب )مناقصه گر(پیمانکار /تامین کنندهتصمیم نهایی تسویه حساب خواهد بود ضمن اینکه هزینه آزمایشات فوق بعهده 

داکثر ده روز بعد از ، می توانند حبرنده نمی شوند مناقصه که در مناقصه گرهایو  نگهدارینزد مناقصه گذار  و دوماول  مناقصه گرهایسپرده  – 14

 .نماینداقدام و کارت شناسایی معتبر ، جهت دریافت سپرده خود با در دست داشتن رسید اعالم نتایج

 اخذ خواهد شد. مناقصههزینه کارشناسی و آگهی روزنامه از برنده  – 15

 است . مناقصهکلیه کسورات قانونی بعهده برنده  – 16

       در ارائه پیشنهاد جهت یک یا همه اقالم مورد نیاز مجاز هستند.  )مناقصه گران(شرکت کنندگان  – 17

ذخیره می گردد تا در نزد مناقصه گذار سپرده حسن انجام تعهدات کسر و به عنوان درصد  10از مبلغ هر پرداختی   در صورت عقد قرارداد – 18

ایجاد گردد یا سبب آن فراهم شود  مناقصه گذارصورتی که به هر جهتی بدهی ناشی از این قرارداد یا به صورت غیر مستقیم مربوط به آن، برای 

ه حساب کامل و ارایه مفاصا مطالبات خود را از محل آن وصول و برداشت نماید. این مبلغ سپرده در پایان قرارداد و پس از احراز تصفی مناقصه گذار

 ، پرداخت خواهد شد.مناقصه گذارحسابهای مربوطه و احراز عدم بدهی به 

در صورتیکه پیمانکار در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشد، در قبال ارائه صورتحساب رسمی، مالیات و عوارض  -19

 ارزش افزوده نیز قابل پرداخت می باشد.

ستان قدس رضوی و در آپرونده حراستی در مجموعه های  نداشتنباید دارای حسن شهرت و  )مناقصه گران(پیشنهاد دهندگان -20

 صورت تقاضای شرکت گواهی عدم سوء پیشینه ارائه نماید.
 . باشدمی  گذارمناقصه و حفظ اسرار و مستندات مربوط به نظام های جاری آستان قدس رضوی موظف به رعایت  برنده مناقصه - 21

از محل تضامین بر اساس تشخیص  مناقصه گذار، خسارت گونه تخلف و زیان وارده به مناقصه گذار در صورت مشاهده هر - 22

 .برداشت خواهد شد مناقصه گذار

د و برابر جاده چناران به سمت قوچان می باش 10محل انجام کار واقع در آشپزخانه شرکت خمیرمایه رضوی به آدرس کیلومتر  -23

قانون تامین اجتماعی در طول مسیر رفت و برگشت به کار نیز مسئولیت های کارگران با پیمانکار است و می بایست نظارت  60ماده 

 و حفاظت داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 )مناقصه گر(نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده                    

                                                                                                                                                                             

 مهر ، امضاء و تاریخ                                                                                                                                      
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 مناقصه شرکت در -1نمونه ضمانت نامه شماره 

مایل است درمناقصه  نظرباینكه ................................به نشانی:..........................................................................

......................از ....................................درمقابل   ...............................................................شرکت نماید، لذا این  .....................

چنانچه ..............................به  نماید ی............................... برای مبلغ .........................ریال).................................(ریال تضمین و تعهد م

امضای پیمـان مربوطه  مشارالیه از قبول واقع شده و .................اطالع دهدکه پیشنهادشرکت کننده / نامبرده مورداین ........

یاتسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات پیمـان استنكاف نموده است تامیزان )..........................( ریال هرمبلغی راکه 

ینكه احتیاجی به ................................مطالبه نماید،به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله ازسوی ..............................بدون ا

 صدوراظهارنامه یا اقدامی ازمجاری قانونی یاقضائی داشته باشد بالدرنگ دروجه یاحواله کرد یا اثبات استنكاف یااقامه دلیل و

 .......................................پردازد.

بنابه درخواست کتبی  تا آخرساعت اداری روز........................................معتبرمی باشد. و مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و

خواهد بود و درصورتی که   قابل تمدید سه ماه دیگر ................................................. برای حداکثر

نخواهد مدت این ضمانتنامه راتمدید کند ویا ..................................موجبات تمدید را فراهم  ...................................................نتواند یا

است بدون اینكه احتیاجی به مطالبه  د ننماید ...........................................متعهدنسازد و .........................................راموافق باتمدی

 باشد مبلغ درج  شده دراین ضمانتنامه رادروجه یا حواله کرد ..........................................پرداخت کند . مجدد

 * عنوان شرکت کننده در مناقصه 

 کت بیمه** عنوان بانک یا شر

 *** عنوان دستگاه اجرائی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر

 

  :مشخصات جهت دریافت ضمانتنامه

 

 12447شماره ثبت    (خاص)سهامی خمیرمایه رضوی شرکت                      : نام دستگاه مناقصه گذار

 شرکت خمیرمایه رضوی  –شهرستان چناران  –خراسان رضوی                           : آدرس

   411194864755                                                      : کد اقتصادی

 10380281365:                                                          شناسه ملی

 66894-93641                                                          کد پستی :

 1401...../ ...../ تاریخ  :  

 ..........................شماره : 
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 شرکت در مناقصه     تضمین سپردهمبلغ  عودتفرم درخواست                                         

 

 -------------------عطف به مناقصه 

 

 .........شرکت مدیریت محترم 

 باسالم 

---در مناقصه     )مناقصه گر(پیشنهاد دهنده ----------------------احتراما ، شماره حساب این شرکت / اینجانب          

 :مناقصه به شرح ذیل اعالم می گرددشرکت در تضمین جهت عودت مبلغ سپرده  --------------------

  -------------نام شهر : 

   --------------کد شعبه       --------------نام بانک و شعبه   : 

 ---------------------نوع حساب :    -----------------شماره حساب  : 

 ------------------------------------شماره شبا :       -----------------شماره کارت : 

 ید .  خواهشمند است حسب نتایج حاصل از مناقصه اقدام الزم معمول فرمائ         

 

 باتشکر                   

   )مناقصه گر(مهر و امضاء شرکت کننده

 : توضیحات مناقصه گذار 

 

 

 1401...../ ...../ تاریخ  :  

 ..........................شماره : 
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 شرکت در مناقصه  ضمانتنامه بانکی عودتم درخواست فر

 

 -------------------عطف به مناقصه 

 

 .............مدیریت محترم شرکت 

 باسالم 

---در مناقصه     )مناقصه گر(پیشنهاد دهنده -----------------------احتراما ، آدرس  این شرکت / اینجانب                 

 جهت عودت ضمانتنامه شرکت در مناقصه به شرح ذیل اعالم می گردد : --------------------

 -------------نام شهر : 

   --------------کد شعبه       --------------نام بانک و شعبه   : 

 آدرس محل ارسال ضمانتنامه بانكی بصورت پستی :  

----------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------پستی : کد ----------------------------------------

 

 باتشکر                     

   )مناقصه گر(مهر و امضاء شرکت کننده

  

 

 

 

 

 

 

 

 1401...../ ...../ تاریخ  :  

 ..........................شماره : 
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 شرکت کننده در مناقصه: روزمهفرم ارائه اطالعات در خصوص 

 
 

 ت شخصی یا شرکت مربوط به شرکت کننده حقیقی یا حقوقی( ا)درج اطالع       :در باره من   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق و پیشینه شغلی:  

 

 

 

 

 

 

 مشخصات کاالي پیشنهادي:      
 

 

 

 

 

 

 

 با تشکر                                                                                                                                                                                                          

 )مناقصه گر(مهر و امضاء شرکت کننده                                                                                                                                                              

 

که توسط تولید کننده محصوالت  certificateارائه گواهی 

 تنظیم گرديده باشد الزامی است

 1401...../ ...../ تاریخ  :  

 ..........................شماره : 


