پالستیک ( شرینک -بسته بندی )

ضمن مطالعه و قبول شرايط عمومي ( فرم شماره يک) و فرم شرايط اختصاصي ( فرم شماره  ) 2و با اطالع از اينکه ميزان سفارش فوق مي
تواند داراي  %25افزايش يا کاهش باشد  ،و هزينه هاي اعم از چاپ ،کليشه  ،سيلندر  ،حمل و هزينه درج آگهي در روزنامه بعهده تامين کننده مي باشد و قيمت پشنهادي خود را بشرح فوق اعالم ميدارم

رديف

مشخصات فني

)1عرض  45سانتيمتر باضخامت  40ميكرون.
)2عرض 45سانتيمتر با ضخامت  75-65ميكرون .
بایدازمواددرجه یک تهيه شده،شفاف و مقاوم بوده و عرض و ضخامت آن در طول رول
یكسان باشد ،حتی المقدور -وزن رولها بدون احتساب توپی آنها محاسبه شده و حداکثر
 15کيلو گرم با شد.کيفيت جنس به گونه اي با شد که دوخت انجام شده پس از عبور از
تونل شرررینو و شرررایم گرمخانه وسررردخانه باز ن ررود.با توجه به اینكه دسررت اه اي
شرینو اتومات ميبا شد رول پيچ به گونه اي با شد که به راحتی باز شود(بع ضا انتهاي
رول باز نمی شود) ونيز بسته اي شرینو شده در حمل ونقل سرنخورند.
پالستيک بسته بندي :
)1ابعاد 6 0* 41چهار الیه ضخامت  40تا  45ميكرون
 )2ابعاد  70 * 41ضخامت دوالیه  70ميكرون
)3ابعاد  70 * 52ضخامت دوالیه  70ميكرون
ارسال نمونه  3مرحله ودرر نوبت 500کيلوگرم نياز است.
ميزان سپرده ( معادل  %5قيمت پيشنهادي مطابق بند  4فرم شماره يک مناقصه) مي باشد .

نوع

قيمت پيشنهادي

مقدار/کيلوگرم

واحد/ريال
به عدد

1

پالستيک شيرينگ

 30/000کيلوگرم

2

پالستيک بسته بندي

 1/000کيلوگرم

به حروف

به عدد

به حروف

به عدد

ريال

جمع کل
به حروف

نام و نام خانوادگي
مهرو امضاء

تاريخ

پالستیک سه الیه پری پک چاپدار در چهار طرح
ضمن مطالعه و قبول شرايط عمومي ( فرم شماره يک) و فرم شرايط اختصاصي ( فرم شماره  ) 2و با اطالع از اينکه ميزان سفارش فوق مي
تواند داراي  %25افزايش يا کاهش باشد  ،و هزينه هاي اعم از چاپ ،کليشه  ،سيلندر  ،حمل و هزينه درج آگهي در روزنامه بعهده تامين کننده مي باشد و قيمت پشنهادي خود را بشرح فوق اعالم ميدارم

مشخصات فني

رديف

داراي پروانه سراخت معتبر بوده و وود گرید باشرد ،وا د رگونه آلودگی ،جسرا خارجی بوده و تسرت
سررروآی ميكروبی آن منفی باشرررد .وزن ر رول بي  18تا 20کيلوگرم بوده  ،داراي رول پيچ منظا ،
یكنواخت و بدون پارگی و سرروراد در تمام طول رول باشررد  ،عرض رول 33سررانتيمتر وضررخامت آن
حداکثر  80ميكرون و وزن رپاکت متو سم بي  6/2الی  6/4گرم با شد و وا صله بلک پوینت براي ب سته
اي  900سی سی  22/5سانتيمتر با شد .کيفيت دوخت منا سب ضخامت و عرض رولها در تمام طول
رول یكسرران بوده و داراي چای مناسررب  ،صررحيا  ،خوانا  ،با وبات و مقاوم باشررد  .وزن توپی رولها
حدا ل 500گرم بوده و از وزن کلی درصررورت امكان کسررر گردد  .بسررته بندي رولها درون نایلون و
سپس در کارت انجام گردد.دربي طا ه چسباندن سر وته رول انجام ن ود .بل از توليد ارسال نمونه و
پس از تایيد داراي یكنواختی کيفيت در تمامی محموله اي ارسالی باشد.
ارسال  3مرحله ودر ر نوبت  500تا 1000کيلو نياز است.

1

ميزان سپرده ( معادل  %5قيمت پيشنهادي مطابق بند  4فرم شماره يک مناقصه) مي باشد .

نوع

قيمت پيشنهادي

مقدار/کيلوگرم

واحد/ريال

به عدد

پالستيک سه اليه پري پک
( جهت دوغ  ،شير کاکائو و
شير آزاد  900گرمي )

 48/000کيلوگرم
به حروف

به عدد

ريال

جمع کل
به حروف

نام و نام خانوادگي
مهرو امضاء

تاريخ

پودر کاکائو(گرکنز-دلفی -بنسدروپ )Dp 10-12

ضمن مطالعه و قبول شرايط عمومي ( فرم شماره يک) و فرم شرايط اختصاصي ( فرم شماره  ) 2و با اطالع از اينکه ميزان سفارش فوق مي
تواند داراي  %25افزايش يا کاهش باشد  ،و هزينه هاي اعم از چاپ ،کليشه  ،سيلندر  ،حمل و هزينه درج آگهي در روزنامه بعهده تامين کننده مي باشد و قيمت پشنهادي خود را بشرح فوق اعالم ميدارم

مشخصات فني

رديف

رطوبت حد اکثر  7درصد -چربی  12-10درصد ( PH = 6/8 -8 -ليایی شده باشد) -
رنو هوه اي روش ر تا سررير -عاري از موادخارجی کيفيت پودر کلوخی نباشررد-تاریخ
توليد و انق ضا منا سب با شد  -ا شر شيا در گرم منفی -سالمونال در 25گرم منفی  -ب سته
بندي مناسررب با دوخت کامل -سرره الیه  -تميز و عدم باز شررد گی در برابر ضررربات
مكانيكی -داراي برگه آناليزو تائيدیه بهدا شتی داراي پروانه ساخت  -بل از خرید کلی
ارسال نمونه و در صورت تایيد داراي یكنواختی کيفيت در تمامی محموله اي ارسالی .

1

ميزان سپرده ( معادل  %5قيمت پيشنهادي مطابق بند  4فرم شماره يک مناقصه) مي باشد .

نوع

قيمت پيشنهادي

مقدار/کيلوگرم

واحد/ريال
به عدد

 5/000کيلوگرم

پودر کاکائو

به حروف

ريال

به عدد

جمع کل
به حروف

نام و نام خانوادگي
مهرو امضاء

تاريخ

حلب  17کیلویی پنیر درب گرد
ضمن مطالعه و قبول شرايط عمومي ( فرم شماره يک) و فرم شرايط اختصاصي ( فرم شماره  ) 2و با اطالع از اينکه ميزان سفارش فوق مي
تواند داراي  %25افزايش يا کاهش باشد  ،و هزينه هاي اعم از چاپ ،کليشه  ،سيلندر  ،حمل و هزينه درج آگهي در روزنامه بعهده تامين کننده مي باشد و قيمت پشنهادي خود را بشرح فوق اعالم ميدارم

رديف

مشخصات فني
 )1ضخامت مناسب(ورق )030با حدا ل وزن به مراه درب آن  1050گرم و داراي ابعاد
استاندارد ،ساده و چاپدار باشد.
 )2الک داخلی یكنواخت بوده و داراي درجه غذایی باشد.
 )3الک خارجی با مقاومت و یكنواختی مناسب
 )4حلب با درب بسته باید وا د ن تی بوده و داراي مقاومت کاوی باشد
 )5وا د ر گونه جسا خارجی و تست سوآی ميكروبی منفی باشد
 )6درب بندي مناسب و درب گرد با طر  17سانتی متر براي درب
 )7داراي پروانه ساخت معتبر بوده بل از توليد ارسال نمونه و پس از تایيد داراي یكنواختی
کيفيت در تمامی محموله اي ارسالی.
 )8ن انه گذاري استاندارد رعایت شده باشد.
 )9چسب مورد استفاده در درزبندي حلب بعد از توليد کامال از بي شيار ا برطرف شده
باشد.
لكه اي سياه رنو گریس مانند در سطا و مخصوصا کف حلب نباشد.
ميزان سپرده ( معادل  %5قيمت پيشنهادي مطابق بند  4فرم شماره يک مناقصه) مي باشد .

نوع

قيمت پيشنهادي

مقدار/عدد

واحد/ريال

به عدد

1

حلب  17کيلویی
درب گرد

 5000عدد
به حروف

به عدد

ريال

جمع کل
به حروف

نام و نام خانوادگي
مهرو امضاء

تاريخ

دبه پالستیکی
ضمن مطالعه و قبول شرايط عمومي ( فرم شماره يک) و فرم شرايط اختصاصي ( فرم شماره  ) 2و با اطالع از اينکه ميزان سفارش فوق مي
تواند داراي  %25افزايش يا کاهش باشد  ،و هزينه هاي اعم از چاپ ،کليشه  ،سيلندر  ،حمل و هزينه درج آگهي در روزنامه بعهده تامين کننده مي باشد و قيمت پشنهادي خود را بشرح فوق اعالم ميدارم

مشخصات فني

وزن  :حدا ل  90گرم با درب  /حجا خاالص  2000:براي چهارگوش و 1900و1700

رديف

نوع

مقدار/کيلوگرم

1

دبه پالستيکي 10
کيلويي(چهار رنگ
درب)

 15/000عدد

گرم براي گرد  /استحكام بدنه متناسب و عاري از ر گونه جسا خارجی عاري از ر
سوراخی دربدنه وکف دسته ان به گونه اي باشد که به راحتی جدا ن ود.بسته بندي
دربها داخل کيسه بصورت وله اي نباشد بلكه مرتب و ردیف چيده شودتا اینكه دراور

2

دبه پالستيکي
(1/9کيلويي)-اکتا

استاندارد بروي دبه .طربدنه  112 :1900ميليمتر وکف 120:ميليمتر باارتفاع21:
سانتيمتر .طر بدنه  112 :1700ميليمتر وکف 118 :ميليمتر باارتفاع 19/5 :سانتيمتر
دبه پالستيكی باظرويت  9کيلوگرم :وزن  300گرم ،طر بدنه  21سانتيمتر ،طر کف18
سانتيمتر،ارتفاع  28سانتيمتر
ميزان سپرده ( معادل  %5قيمت پيشنهادي مطابق بند  4فرم شماره يک مناقصه) مي باشد .

به حروف
به عدد

 45/000عدد

به حروف
به عدد

دبه پالستيکي
( 2کيلويي)

 90/000عدد

داراي مجوز وتایيدیه اي بهداشتی نيز باشد
4

واحد/ريال
به عدد

و ار وزن دورمه ن وند درب ان موج دار بيضی وورو روته نباشد.درج ن انه گذاري
3

قيمت پيشنهادي

دبه (1/7کيلويي)
-اکتااليت

به حروف
به عدد

 200/000عدد

به حروف
به عدد

ريال

جمع کل
به حروف

نام و نام خانوادگي
مهرو امضاء

تاريخ

