
 

 

   

 ، آبمیوه و کنسرورب گوجه فرنگیچاپدار فلزی انواع قوطی خرید فرم شرکت در مناقصه 

سی سی با  240 با درب ایزی اوپن، قوطی فلزی چاپدار آبمیوه  گرم 800 انواع قوطی فلزی چاپدار رب گوجه فرنگیشرح مشخصات فاً با توجه به لط

نسبت به درج گردیده، که در ذیل  مورد نیاز این شرکت گرم با درب ایزی اوپن، 380 کنسروچاپدار و قوطی فلزی  آسان بازشو درب آلومینیومی

رزومه کاری، مدارک و اسناد فنی و  -سپرده تضمین ب -در سه پاکت مجزا درب بسته )الفاعالم نرخ پیشنهادی اقدام نموده و پس از تكمیل فرم 

 صنایع غذاییشرکت آنرا تحویل دبیرخانه  11/04/1401  ورخم شنبهوقت اداری روز  یانحداکثر تا پافرم مناقصه )پیشنهاد قیمت((  -و ج حقوقی

 خالص بوده و  کلیه کسورات قانونی برعهده تامین کننده می باشد. ضمنا پیشنهاد قیمت به صورت فرمائید. رضوی

 موضوع

 خرید انواع؛            

  عدد 000/000/2 تعدادی اوپن به گرم با درب ایز 800قوطی فلزی چاپدار رب گوجه فرنگی 

   عدد 000/000/2 تعدادبه آسان بازشو سی سی با درب آلومینیومی  240قوطی فلزی چاپدار آبمیوه 

  عدد 000/300 تعدادگرم با درب ایزی اوپن به  380قوطی فلزی چاپدار کنسرو 

 شرایط شرکت در مناقصه 

  گونوه ادعوا، ایوراد و اعتراضوی در ایون زمینوه مسوموع نخواهود بوود.         ها مخیر بووده و هوی   گذار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادمناقصه 

 گووردد. بوودین منمووور متقاضووی در فوورر رد تمووام یووا برخووی پیشوونهادها، وجووه تضوومین شوورکت در مناقصووه، بووه متقاضووی مسووترد مووی  

 . . . . .  مبلوو. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . .  و مشخصووات سووپرده واریووزی  شووعبه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بانووک . . . . .  .  حسوواب شووماره

 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . هموراه. . . . .   به نام و نام خانوادگی. . . . . . . .. . . . . . . . . .  . . . . .   کود ملوی. . . . . . . . .. . . .  . . . .  شوماره تلفون  ابوت      

بایست با متقاضی شرکت در مناقصه نماید )دارنده این حساب الزاماً میعنوان حسابی که وجه تضمین به آن عودت داده خواهد شد اعالم میرا به 

 یكی باشد(.

  اسناد فنی و حقوقی، مدارک در سه پاکت بطور مجزا: پاکت الف( فیش واریزی به حساب شرکت جهت ضمانت، پاکت ب( رزومه کاری و

 )پیشنهاد قیمت( ، تحویل دبیرخانه شرکت گردد.پاکت ج( فرم مناقصه 

  مالک تائید و برنده مناقصه می باشد. ،کنترل کیفی شرکتتضمین و توضیح اینكه تائید واحد 

 .کلیه هزینه های مرتبط با برگزاری مناقصه اعم از چاپ آگهی و ... بر عهده برنده مناقصه خواهد بود 

 

 بانك ملت  1301752428ضمانت شرکت در مناقصه به حساب بعنوان  کلمبلغ پیشنهادی  % 5ضمناً ً 

به همراه دو پاکت سربسته در  پاکت و یا ضمانتنامه فیش اصل  واخذ صنایع غذایی رضوی واریز و یا ضمانتنامه بانکی شرکت بنام 

 تحویل دبیرخانه گردد.دیگر 

 تماس حاصل فرمائید.  09151575350به شماره  بلوریانجهت توضیحات بیشتر با آقای 

 

 



 

 

   

 

 :گرم با درب ایزی اوپن 800قوطی فلزی چاپدار رب گوجه فرنگی  مشخصات فنی

 باشد. ددارای تاریخ تولید، سری ساخت و استاندار -1

 فاقد نقاط الک نخورده باشد. -2

 شد.با 1881فاکتورهای درب بندی مطابق با حدود استاندارد ملی به شماره  -3

 باشد. 2509الک قوطی مطابق با استاندارد ملی به شماره  -4

 مندرجات چاپ مطابق با نمونه تائید شده سفارش دهنده باشد. -5

 میلیمتر باشد. 109-111ارتفاع قوطی  -6

 ضخامت ورق بدنه و کف توسط تامین کننده اعالم شود. -7

 روی درز جوش از بیرون دارای الک باشد. -8

 مین کننده اعالم شود.تمپر ورق بدنه و کف توسط تا -9

 کشور سازنده ورق بدنه و کف توسط تامین کننده اعالم گردد. -10

 

 شرکت صنایع غذایی رضوی

 .......... ره  بوت ......................... احتراماً اینجانب .......................................... مدیرعامل/ مسووول شورکت ..................................... بوه شوما    

 ................................... تلفوون .................................... مووورخ ............................... آدر. ...................................................................................

.......................... را  به ازای هر عدد به صوورت خوالص ........   فوقمندرج در فنی شخصات قیمت مورد نمر مشروح در موضوع مناقصه  و م

 اعالم می نماید.ریال، نحوه پرداخت ........................................... و زمان تحویل ............................................. 

 مهر و امضاء

 تاریخ       

 

 

 



 

 

   

 

 :آسان بازشو سی سی با درب آلومینیومی 240قوطی فلزی چاپدار آبمیوه  خصات فنی مش

 آسان بازشو PRT-200سی سی با چاپ و درب  240قوطی آلومینیومی  -1

 میلی متر 133ارتفاع قوطی  -2

 میلی متر 51قطر داخلی دهانه قوطی  -3

 2509مطابق با استاندارد ملی به شماره و الک قوطی  1881فاکتورهای درب بندی با حدود استاندارد ملی به شماره  -4

 

 شرکت صنایع غذایی رضوی

 ره  بوت ...................................  احتراماً اینجانب .......................................... مدیرعامل/ مسووول شورکت ..................................... بوه شوما    

 ........ تلفوون .................................... ......... آدر. ..............................................................................................................مووورخ ......................

دد به صوورت خوالص ..................................   قیمت مورد نمر مشروح در موضوع مناقصه  و مشخصات فنی مندرج در فوق را  به ازای هر ع

 م می نماید.ریال، نحوه پرداخت ........................................... و زمان تحویل ............................................. اعال

 مهر و امضاء

 تاریخ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 :گرم با درب ایزی اوپن 380و قوطی فلزی چاپدار کنسرمشخصات فنی 

 باشد. ددارای تاریخ تولید، سری ساخت و استاندار -11

 فاقد نقاط الک نخورده باشد. -12

 باشد. 1881فاکتورهای درب بندی مطابق با حدود استاندارد ملی به شماره  -13

 باشد. 2509الک قوطی مطابق با استاندارد ملی به شماره  -14

 سفارش دهنده باشد. مندرجات چاپ مطابق با نمونه تائید شده -15

 میلیمتر باشد. 98ارتفاع قوطی  -16

 ضخامت ورق بدنه و کف توسط تامین کننده اعالم شود. -17

 روی درز جوش از بیرون دارای الک باشد. -18

 تمپر ورق بدنه و کف توسط تامین کننده اعالم شود. -19

 کشور سازنده ورق بدنه و کف توسط تامین کننده اعالم گردد. -20

 

 یشرکت صنایع غذایی رضو

 ره  بوت ...................................  احتراماً اینجانب .......................................... مدیرعامل/ مسووول شورکت ..................................... بوه شوما    

 ........................................................................... تلفوون .................................... مووورخ ............................... آدر. ...........................................

.... قیمت مورد نمر مشروح در موضوع مناقصه  و مشخصات فنی مندرج در فوق را  به ازای هر عدد به صوورت خوالص ..............................  

 اید.حوه پرداخت ........................................... و زمان تحویل ............................................. اعالم می نمریال، ن

 مهر و امضاء

 تاریخ       

 

                                  


