
 اجرای پروژه های آبیاری و آبرسانی لوازماستعالم بهای 

 

 نوینآبیاری  های طرحلوله خرید برگزاری فراخوان موضوع: 

  :نام متقاضی -1

 به شرح لیست پیوست اسفراینشهرستان آبیاری نوین  های طرح

 کاال:و تخلیه محل تحویل  -2

 ی ذکر شده در اسناد فراخوانااسفراین روستاهشهرستان 

  23/11/1318 :یل پیشنهاداتمهلت تحو -3

 نقدی صورت به :تامین اعتبار نحوه -4

 سامانه طرح از مجریکلیه شرکت هایی تولید کننده لوله های پلی اتیلن که دارای رتبه شرکت های مجاز:  -5

می باشند می توانند در فراخوان استعالم ( www.novinabyari.maj.ir)فنی  معاونت - آبیاری نوین های

 ت شرکت نمایند.قیم

 خواهد تمدید قابل نیز زمان این همچنین و باشد اعتبار دارای ماه 3 مدت به بایست می ارائه شده پیشنهادات -6

 .بود

برای هر  را خود های فاکتور پیش و تکمیل را قیمت پیشنهاد فرم بایست میشرکت های پیشنهاد دهنده  -7

 امضاء و مهر باشد، می فراخوان این ضمیمه که شده اعالم ترتیب به و لیست مطابق طرح به صورت جداگانه

 .دهند ارائه و نمایند

شرایط  رعایت و با ریال به را خود پیشنهادهای پیشنهاد دهندگان می بایست محل تحویل پیشنهادات: -8

سازمان نظام  - میدان شهیدمحمدزاده - جنوردب درسآ ساعت اداری روز تعیین شده به پایان تا فراخوان

 تسلیم نمایند. منابع طبیعی خراسان شمالی کشاورزی ومهندسی 

 

 

 

 شماره تلفن ثابت ...................همراه..........................پیشنهاد دهنده 

 

 

 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

 8811شماره : 

 81/88/8111تاریخ: 



 فراخوانشرایط 

 
 .پیشنهاد دهنده باید دارای تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی باشد -

  "طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری"شرکت در سایت ارائه برگه درج نام  -

 15حداکثر ظرف مدت متقاضی و کاال توسط برنده فراخوان در محل اجرای پروژه با هماهنگی و تخلیه تحویل  -

 صورت پذیرد. روز کاری

مبنی بر انجام آزمایشات کنترل کیفیت لوله های و یا این سازمان درصورت درخواست سازمان جهاد کشاورزی  -

 ، هزینه انجام آزمایشات به عهده برنده فراخوان می باشد.و ...( 1)بازرسی سطح  تولیدی

 به عهده قرارداد به مربوط عوارض دیگر و کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده ، بیمه گونه هر پرداخت -

 بود. خواهد فراخوان برنده

 امر و این است مختار واصله پیشنهادات کلیه یا یك قبول یا در رداخذ استعالم قیمت  یا بعد از ن قبلاین سازما -

 .داد خسارتی نخواهد مطالبه یا و حق ادعا پیشنهاد دهنده به

شرکت هایی که تاکنون تفاهم نامه همکاری با با سازمان نظام مهندسی کشاورزی )داشتن تفاهم نامه همکاری  -

 قد ننموده اند، می بایست پس از برنده شدن، نسبت به انعفاد تفاهم نامه اقدام نمایند.(سازمان منع

به شماره حساب درصد مبلغ پیشنهادی خود را  5پیشنهاد دهندگان می بایست در زمان شرکت در فراخوان  -

لی واریز و یا بانك آینده به نام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شما 0201888740004

ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه این سازمان ارائه نمایند در غیر این صورت پاکت های پیشنهاد قیمت آنان 

 بازگشایی نخواهد شد.

 کلیه صفحات اسناد فراخوان می بایست دارای مهر و امضای شرکت باشد. -

 گردد معذور خواهد بود. سازمان از قبول استعالم هایی که خارج از برگه پیشنهاد قیمت ارائه -

 

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

 

 

 محل مهر و امضای پیشنهاد دهنده

 


