سود مایع
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

نوع

مقدار/کيلوگرم

ناخالصی نداشته باشد – بسته بندی به گونه ای باشد که در اثر حمل و نقل نشتی

نماید – دارای مجوزها و تاییدیه های کنترل کیفی و آنالیز بهدا شتی دا شته با شد -
دارای بستتتته بندی مناستتت

واحد/ريال
به عدد

ندا شته با شد – در صد خلوص  %40تا حداکثر  %50باید دا شته با شد – محلول
آبی آن دارای بافت ژله ای و سفت نگردد تا در هنگام تخلیه سهول کار را ایجاد

قيمت پيشنهادي

1

120/000
کيلوگرم

سود مايع

به حروف

 -ثبات کیفیت و یکنواختی در تمامی محوله ها ی

ارسالی – قبل از ارسال محموله جهت تائید نهایی ارسال شود.
ميزان سپرده ( معادل  %5قيمت پيشنهادي مطابق بند  4فرم شماره يک مناقصه) مي باشد .

به عدد

ريال

جمع کل
به حروف

نام و نام خانوادگي
مهرو امضاء

تاريخ

شیر خشک

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

ویژگی ها مطابق ا ستاندارد شماره  2012درجه  - Skim :1حد اکثر رطوبت  5در صد  -حد
اکثر ا سیدیته  -0/15حد اکثر چربی 1/5در صد -پروتئین 32تا 35در صد -الکتوز  48تا 52
درصد  -تست آنتی بیوتیک منفی-فاقد آلودگی میکروبی -فسفاتاز منفی دارای رنگ  .بو
و طعم طبیعی .کلوخه ای نبا شد .ب سته بندی منا س ( پاکت سه الیه  25کیلویی) -دارای
پروانه ساخت و مهر ا ستاندارد  -قبل از خرید کلی ار سال نمونه و در صورت تایید دارای
یکنواختی کیف یت در ت مامی محمو له های ارستتتالی  .دارای تاریو تول ید و انق تتتای
مناس (.سایر ویژگیها در محدوده استاندارد  2012باشد )
معمولی - Skim:حد اکثر رطوبت 5در صتتتد -حد اکثر استتتیدیته  - 0/17حد اکثر چربی
1/5درصد -پروتئین  32تا  35درصد -الکتوز  48تا  52درصد -تست آنتی بیوتیک منفی -
فاقد آلودگی میکروبی -ف سفاتاز منفی ب سته بندی منا س ( پاکت سه الیه  25کیلویی)-
کلوخه ای نبا شد .دارای پروانه ساخت و مهر ا ستاندارد قبل از خرید کلی ار سال نمونه و
در صتتتورت تایید دارای یکنواختی کیفیت در تمامی محموله های ارستتتالی  .دارای تاریو
تولید و انق ای مناس (.سایر ویژگیها در محدوده استاندارد  2012باشد )

1

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

نام و نام خانوادگي
مهرو امضاء

تاريخ

نوع

قيمت پيشنهادي

مقدار/کيلوگرم

واحد/ريال

به عدد

شیر خشک

 35/000کيلوگرم
به حروف

ريال

به عدد

جمع کل

به حروف

عسل
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

نوع

مقدار/کيلوگرم

رطوبت حداکثر، 20حداقل، pH= 3/5اسیدیته حداکثر ،40افزودن هرنوع مواد(مثل
شکرو اسانس)تقل

محسوب میشود عطر وطعم مناس

رنگ زرد تا قرمز دارای

مجوز های بهداشتی نظارت واستاندارد -ویژگیها مطابق با استاندارد (میزان ساکاروز

واحد/ريال
به عدد

1

عسل

 3/500کيلوگرم
به حروف

حداکثر  5درصد) ارسال نمونه قبل از ارسال محموله جهت تایید نهایی الزامی است.

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

قيمت پيشنهادي

ريال

به عدد

جمع کل
به حروف

نام و نام خانوادگي
مهرو امضاء

تاريخ

انواع فویل آلومینیوم
مشخصات فني

رديف

نوع

مقدار/کيلوگرم

فويل زبانه دارباضخخمامت  40-35ميکرون دايره اي شخخکل و با قطرهاي 127 ،97 ،76و 147ميلي متر
ومسخختطيل شخخکل براي 400و100و uf 270با ابعاد 130×90و 70×90ميلي متر و(115باضخخمامت 65الي
70ميکرون) براي دبه از جنس پلي اتيلن PEباشد  .جنس الک مطابق جنس ظروف  psو cppبوده  ،داراي
امباس و پانچ مناسخخ ، ،کيفيت چاپ يکنواخت  ،خوانا و با ابا ( چاپ اناصخخاري شخخرکت ) و کيفيت
دوخت آن مناس ،باشد(درحين توليد،شرينک،گرممانه وسردخانه جدا نشوند) ،بدون برش و تا خوردگي و
همچنين بدون تکه هاي فويل بين فويل هاي کامل باشد .تست سوآپ ميکروبي براي آنها منفي بوده و عاري
از جسم خارجي باشد  ،داراي پروانه ساخت معتبر و بسته بندي مناس ،بوده و مرت ،داخل نايلون و کارتن
باچيدمان يکنواخت فويلها بر روي هم .قبل ازتوليد انبوه ارسال نمونه و از پس تاييد داراي يکنواختي کيفيت
در تمامي ماموله هاي ار سالي .وزن 30ميکرون با قطر)0/435 ( 76گرم و  40ميکرون باقطر 0/53 - 76گرم
وزن فو يل هاي با قطر  97به ميزان( ) 0.7الي ( 0.8گرم) ،قطر 1.3 (،127گرم) ،قطر2( 147گرم) و پنير
الکتيکي(1/3گرم)  ،قطر) 1/5 (، 115گرم باشد
فويل آلومنيوم پنيرخامه اي :حداکثر قطر بيروني رول  300ميليمتر،حداکثروزن رول  25کيلوگرم،عرض
 44/5سانتيمتر و ضمامت  40ميکرون .قطر بوبين  7/5سانتيمتر -فاصله فتوسل،140طول
فتوسل،12عرض فتوسل 5وفاصله فتوسل از لبه  3ميليمتر
دارای پروانه ساخت معتبر بوده و فود گرید باشد .فاقد هرگونه جسم خارجی ،بو و یا رنگ باشد .دارای
مقاومت و کیفیت مناس .بسته بندی مناس وبدون هیچ ضرب خوردگی در قسمت بوبین
و ب سته بندی منا س بوده و مرت داخل نایلون وپال ستیک یا فوم های ضربه گیر تااز صدمات حین حمل ونقل
جلوگیری کند .قبل از تولید انبوه ارستتتال نمونه و از پس تایید دارای یکنواختی کیفیت در تمامی محموله های
ارسالی.

1

فويل دهانه PS 147

 800/000عدد

به حروف

2

فويل پنير خامه اي 30گرمي

 500کيلوگرم

به عدد
به حروف

3

فويل پنير خامه اي 100گرمي

 1000کيلوگرم

4

فويل پنير  400UFگرمي دوجزئي

 500/000عدد

5

فويل  76دوجزئي

6

فويل دهانه  115دوجزئي

 300/000عدد

7

فويل دهانه  125دوجزئي

2/000/000عدد

8

فويل پنير خامه اي 80گرمي

6/000/000عدد

 500کيلوگرم

به عدد
به حروف
به عدد
به حروف
به عدد
به حروف
به عدد
به حروف
به عدد
به حروف
به عدد
به حروف
به عدد
به حروف

ارسال نمونه  3مرحله ودرهر نوبت از هر سایز10000عدد نیاز است.
ميزان سپرده ( معادل  %5قيمت پيشنهادي مطابق بند  4فرم شماره يک مناقصه) مي باشد .

به عدد

قيمت پيشنهادي
واحد/ريال

ريال

به عدد

جمع کل

به حروف

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

نام و نام خانوادگي
مهرو امضاء

تاريخ

کفی تخم مرغی

ضمن مطالعه و قبول شرايط عمومي ( فرم شماره يک) و فرم شرايط اختصاصي ( فرم شماره  ) 2و با اطالع از اينکه ميزان سفارش فوق مي

مشخصات فني

کفی100گرمی(20تایی):وزن حداقل103گرم-ارتفاع  23میلیمتر عرض  30سانتیمتر
طول  38/5سانتیمتر-قطردایره ها 68الی 70میلی متر
کفی500گرمی:وزن:حداقل96گرم قطرداخلی76-75:میلی متر ارتفاع 25:میلی
مترعرض28/2:سانتیمتر طول38/5:سانتی متر
کفی 900گرمی:وزن:حداقل80گرم قطرداخلی100:میلی متر ارتفاع 20:میلی
مترعرض25/8:سانتی مترطول38/5:سانتی متر
کفی1400گرمی:وزن:حداقل65گرم قطرداخلی 125 120:میلی متر ارتفاع30:میلی
متر عرض28/5:سانتی مترطول 29:سانتی متر
دارای بسته بندی پالستیک،فشردگی مناس به گونه ای که هنگام جداکردن پاره
نشوند و به آسانی جدا شوند .همچنین کفی ها فاقد رطوبت بوده زیرا در این
صورت براحتی دچار پارگی می گردند .دایره ها دارای طراحی استوانه ای مانند
باشند به طوری که قطر دهانه باالیی و کف دایره های یکسان باشد .داشتن استحکام
کافی ،عاری بودن ازهرگونه ضایعات دربافت کفی،دارابودن مجوزهای بهداشتی.
عاري از گرد و غبار و پرزهاي ناشي از جنس خود کفي به همراه آن.

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

رديف

نوع

مقدار/عدد

1

کفي ماست  20( 100تايي )

 350/000عدد

2

کفي ماست  4( 1400تايي)

 110/000عدد

3

کفي  200سي سي دوغ
( 12تايي )

 40/000عدد

4

کفي ماست 900سي سي
( 6تايي)

 500/000عدد

5

کفي ماست چکيده  250سي سي
( 12تايي)

 50/000عدد

ريال

قیمت کل

قيمت پيشنهادي
واحد/ريال
به عدد
به حروف
به عدد
به حروف
به عدد
به حروف
به عدد
به حروف
به عدد
به حروف
به عدد
به حروف

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

نام و نام خانوادگي
مهرو امضاء

تاريخ

کارتن
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

استحکام بدنه پایه ها و تحمل وزن مناس (که بسته به وزن محتوی هر کارتن تحمل حداقل 12کارتن
مشابه را داشته باشد ).ضربه پذیری مناس و عدم پارگی در محل تا شونده .
دایکات مناس وبدون زائده صرفا"جهت کارتن پنيرخامه اي100و40گرمي (.پانچ سوراخ به منظور
جریان هوا به تعداد مناس در سطح ).چاپ یکنواخت و مناس ( دو رنگ تا  4رنگ ) و عرض ل چس
حداقل  3/5سانتی متر .غیر قابل نفوذ به رطوبت بوده .دارای پروانه های بهداشتی و یا صنعتی معتبر از اداره
جات مربوطه باشد  .قبل از تولید انبوه ارسال نمونه و در صورت تایید دارای یکنواختی کیفیت در تمامی
محموله های ارسالی باشد .الیه های ورق مورداستفاده از بیرون به داخل:کرافت خارجی( سفیدیا قهوه ای )-
فلوت مازندران  .ابعاد خارجی کارتن ها به سانتی متر می باشد  .برش برای کارتن ها و کفی های پنیرخامه
ای و شیر استریل به طور کامل انجام شده باشد.
ابعاد کفی مقوائی استریل 200پایه بلند(طرح جدید) = 34 cmطول  =15/5cmعرض  = 12/5 cmارتفاع
ابعاد کفی خامه استریل 200پایه بلند  = 32/5 cmطول  = 15/5cmعرض  = 12/5 cmارتفاع
 = 22 cmعرض  = 17/8cmارتفاع
کارتن شیر استریل(10تایی)  = 34 cm :طول
اابعادکفی مقوائی پنیرخامه ای چهار گوش  = 29 cmطول  = 27 cmعرض  = 9 cmارتفاع
ارسال نمونه  3مرحله ودرهر نوبت از هر سایز5000عدد نیاز است.

نوع كاال

تعداد /عدد

کفي خامه –خامه عسل استريل

 60/000عدد

 200سي سي

 250/000عدد

کفي استريل  200سي سي

کارتن شير استريل يک ليتري کامبي بالک

( 10عددي)

کفي پنير خامه اي چهارگوش

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

نام و نام خانوادگي
مهرو امضاء

تاريخ

قيمت پيشنهادي
واحد /ريال

 150/000عدد

 60/000عدد
به عدد

ريال

قیمت کل

به حروف

مالتودکسترین

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

کلوخه نباشد .سفید باشد .دارای پروانه ساخت معتبر یا برگه آنالیز بهداشتی و استاندارد
قبل از ارسال محموله نمونه جهت تایید نهایی ارسال گردد .دارای تاریو تولید و انق ای
مناس ت داشتتته باشتتد .یکنواختی کیفیت در کل محموله های ارستتالی De.برابر با 18.:تا
20باشد،پایه گندم،دارای حاللیت باالی 99درصد باشد

1

نوع

قيمت پيشنهادي

مقدار/کيلوگرم

واحد/ريال

به عدد

مالتودکسترین

 14/000کيلوگرم
به حروف

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

ريال

به عدد

جمع کل
به حروف

نام و نام خانوادگي
مهرو امضاء

تاريخ

