
 

 

   

 1401ماهه دوم سال  6اقالم اساسی جهت  خریدفرم شرکت در مناقصه 

تخم مرغ پوسته، سبوس ريز،  به شرح؛  1401سال ه دوم ماه 6اساسي پرمصرف خود را جهت  شركت صنايع غذايي رضوي در نظر دارد اقالم

ند ايراني، سوربیتول، شیرخشک پروتئین كم، گلیسرين، كشمش پلوئي، بکینگ پودر كیک هاي رضوي، پودر كاكائو، امولسیفاير ژل، پروپیلن با بر

قارچ بالنچ و اساليس شده، شنسل مرغ )سینه بدون استخوان(، گوشت گوساله بدون چربي، كالباس خشک، كرمفیل التیم مخصوص كراواسان 

ان، روغن صاف قنادي، روغن سي بي ، روغن مايع فله سويا و آفتابگرد360كوچک، بکینگ پودر كیک هاي روغني، سبوس درشت، پودر كاكائو 

مورد  شرح مشخصاتفاً با توجه به طل .طريق مناقصه خريداري نمايد از، 500اس، روغن مخصوص سرخ كردني دونات، روغن مارگارين و نوارچسب 

 -كت مجزا درب بسته )الفدر سه پانسبت به اعالم نرخ پیشنهادي اقدام نموده و پس از تکمیل فرم درج گرديده، كه در ذيل  نیاز اين شركت

 شنبهسه يان وقت اداري روز حداكثر تا پافرم مناقصه )پیشنهاد قیمت((  -و ج رزومه كاري، مدارک و اسناد فني و حقوقي -سپرده تضمین ب

ه كسورات قانوني خالص بوده و  كلی ضمنا پیشنهاد قیمت به صورت فرمائید. رضوي صنايع غذاييشركت آنرا تحويل دبیرخانه  10/08/1401  ورخم

  برعهده تامین كننده مي باشد.

 

 شرایط شرکت در مناقصه

   گونیه ادعیا، ايیراد و اعتراضیي در ايین زمینیه مسیمود نخواهید بیود.         گذار در قبول يا رد هر يک يا تمام پیشنهادها مخیر بوده و هییچ مناقصه 

 گییردد. بییدين منظییور متقاضییي متقاضییي مسییترد مییي در فییرر رد تمییام يییا برخییي پیشیینهادها، وجییه تضییمین شییركت در مناقصییه، بییه 

 شییهبه. . . . . . . . . . .  مبلیی. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . .  و مشخصییات سییپرده واريییزي  . . . . . . . . . . . . . .  بانییک . . . . .  .  حسییاب شییماره

 . . . . . . . . . . .. . .  . . . . .   كید ملیي. . . . . . . . .. . . .  . . . .  شیماره تلفین  ابیت . . . . . . . . . . . همیراه. . . . .        به نام و نام خانوادگي. . . . . . . .. . . . . . . 

در مناقصه  بايست با متقاضي شركتنمايد )دارنده اين حساب الزاماً ميعنوان حسابي كه وجه تضمین به آن عودت داده خواهد شد اعالم ميرا به 

 يکي باشد(.

  ،مدارک در سه پاكت بطور مجزا: پاكت الف( فیش واريزي به حساب شركت جهت ضمانت، پاكت ب( رزومه كاري و اسناد فني و حقوقي

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

  تضمین و تائید واحد ، ساخت، تولید و مجوزهاي مربوطه باشد و تمامي موارد درخواستي بايستي داراي پروانه بهداشتتوضیح اينکه 

 .خواهد بودمالک تائید و برنده مناقصه  ،نترل كیفي شركتك            

 .كلیه هزينه هاي مرتبط با برگزاري مناقصه اعم از چاپ آگهي و ... بر عهده برنده مناقصه خواهد بود 

 

 

 بانك ملت  1301752428ضمانت شرکت در مناقصه به حساب بعنوان شده جهت هر ردیف  ضمناً ً به شرح جدول پیوست مبالغ تعیین

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.  09151132814به شماره  رضائیجهت توضیحات بیشتر با آقای 

 

 



 

 

   

 مشخصه فنی شرح درخواست ردیف

میزان مبلغ 

واریزی به حساب 

شرکت جهت 

 تضمین در مناقصه

میزان درخواست 

 )کیلوگرم(

قیمت خالص هر 

 کیلو گرم )ریال(

جمع خالص کل 

 )ریال(

   000/640 000/000/200  تخم مرغ پوسته 1

   000/300/1 000/000/200  يزهتخم مرغ مايع پاستور 2

   000/50 000/000/200 )ريز( 8-7طالئي سايز  كشمش پلوئي 3

   000/250 000/000/200 گندم گلوكز 4

   S9 000/000/200 000/23/370 فیوريچ تیره -پودر كاكائو  5

   000/100 000/000/200  امولسیفاير ژل 6

   000/120 000/000/200 يرانيا /كره SK پروپیلن با برند ايراني و خارجي 7

   000/220 000/000/200 گوجارات /گلشن /میز  سوربیتول 8

   000/280 000/000/200  شیرخشک پروتئین كم 9

 گلیسرين 10
KLK/پنسنتري /ولیمار 

 تیمور
000/000/200 000/190 

  

   000/40 000/000/200 حلب قارچ بالنچ و اساليس شده 11

   000/90 000/000/200 سینه بدون استخوان شنیسل مرغ 12

   000/35 000/000/200 بدون چربي گوشت گوساله 13

   000/100 000/000/200 گوشت %60 كالباس خشک 14

 مخصوص كراواسان كرمفیل 15
بهد از  -شکالتيطهم 

 ختپ
000/000/200 000/100   

   000/100 000/000/200 مديوم بکینگ پودر كیک هاي روغني 16

   000/90 000/000/200  سبوس درشت 17

   000/10 000/000/200 فیوريچ 360پودر كاكائو  18

   000/200/1 000/000/200  آفتابگردان روغن مايع فله سويا يا 19

   000/800 000/000/200  روغن صاف قنادي 20

   000/25 000/000/200  روغن سي بي اس 21

   000/470 000/000/200 لهف روغن مخصوص سرخ كردني 22

   000/190 000/000/200 42-45نقطه ذوب  روغن مارگارين 23

 000/000/200 پايه آب -میکرون 48 500نوار خودچسب  24
000/000/10 

 )يارد(

  

   000/25 000/000/200  پنیر پیتزا رنده شده 25
 

 .ماه می باشد و به مرور دریافت خواهد شد 6تبصره: مقادیر فوق جهت مصرف 

 



 

 

   

 شرکت صنایع غذایی رضوی

 

 ................................. اينجانییب .......................................... مییديرعامل/ مسییئول شییركت ..................................... بییه شییماره  بییت ..   
 ....... .......................................................................................... تلفیین .............................مییورخ ............................... آدرس ............................

نحیوه  كیلو طبق جدول فیو  و  را  به ازاي هر شرح فرم مناقصه مندرج در فني قیمت مورد نظر مشروح در موضود مناقصه  و مشخصات 
        اعالم مي نمايد........................................... پرداخت .

 

 

 تاريخ  -مهر و امضاء    


