
 

طراحی سامانه برای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  جهت برنامه نویسانتخاب فراخوان 

 خراسان شمالی

  نام متقاضی: -1

 نظام مهندسی کشاورزی

 موضوع: طراحی سامانه برای امور مد نظر سازمان به شرح جدول پیوست -2

 .باشد اعتبار دارای ماه 3 مدت به بایست می ارائه شده پیشنهادات -3

 22/02/9911 :هلت تحویل پیشنهاداتم -4

شرایط  رعایت و با فرمت ارائه شده به را خود اتپیشنهاد پیشنهاد دهندگان می بایست محل تحویل پیشنهادات: -5

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

 تسلیم نمایند. ن شمالیمنابع طبیعی خراسا مهندسی کشاورزی و

 می باشد. انتخاب جزو اولویت پیشنهاد دهندهتوانایی امکانات و  سابقه، -6

 سازمان گردد:تحویل  به صورت زیر مهروموم شده A4 پاکت داخل فراخوان اسناد کلیه -7

  فرم پیشنهاد قیمت و ارائه رزومه کاری ،فراخواندعوت نامه شرکت در  :پاکتمحتوای 

در خصوص اینکه هر دو فاز را همچنین و مختار است واصله  پیشنهادات کلیه یا یك قبول یا این سازمان در رد -8

پیشنهاد  به امر این وآزاد است به یك نفر یا به صورت جداگانه هر فاز را به یك نفر جهت طراحی ارائه دهد، 

 .داد خسارتی نخواهد مطالبه یا و حق ادعا دهنده

 
 

 دهندهنام و نام خانوادگی پیشنهاد 

 امضامحل مهر و 

 

 

 

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

 8811شماره : 

 81/20/8911تاریخ: 

 بسمه تعالی



 
 

 ارجاع به دفتر شهرستان

 ارجاع به کارشناس استان 

 
 

 

 

 ورود به کارتابل

 تسهیالت

 ارجاع به دفتر شهرستان

 ارجاع به کارشناس استان

 ارسال به کارتابل رئیس سازمان 

 

 درخواست

 مجوز شرکت مکانیزاسیون

 صدور مجوز تاسیس

 برداریدرخواست بهره 

 ارسال به کارتابل رئیس سازمان

 ارجاع به دفتر شهرستان

 

 ارجاع به کارشناس استان

 ارسال به کارتابل رئیس سازمان 

 
 صدور مجوز

ماشین صدورمجوزکارت شناسایی 

 داران

 درخواست

 ارجاع به کارشناس استان

 

 ارسال به کارتابل رئیس سازمان

 

 صدور کارت شناسایی

نامه 

ارسال به کارتابل مدیر  تاییدیه

 شهرستان

 درخواست تمدید

 ارجاع به دفتر شهرستان

 
 ارجاع به کارشناس استان

 ارسال به کارتابل رئیس سازمان 

 صدور مجوز 

 ارجاع به دفتر شهرستان

 

 تمدید درخواست

 ارجاع به دفتر شهرستان

 ارجاع به کارشناس استان 

 
 ارسال به کارتابل رئیس سازمان

 صدور مجوز 

کارت شناسایی بهسازی و نوسازی 

 روستاییدامداری 

 درخواست

 

 ارجاع به دفتر شهرستان

 
 ارجاع به کارشناس استان

 

 ارسال به کارتابل رئیس سازمان

 

 صدور مجوز 

کارت شناسایی بهسازی و تمدید  

 نوسازی دامداری روستایی

 درخواست

 
 ارجاع به دفتر شهرستان

 ارجاع به کارشناس استان 

 
 ارسال به کارتابل رئیس سازمان

 

 
 صدور مجوز

 

 درخواست



 فاز دوم:

 

 

ارسال به نمایندگی دفتر نظام 

 مهندسی شهرستان

 ارسال به نظام مهندسی استان

 ارجاع به مشاور

 ارسال به نظام مهندسی استان

اب برگزاری فراخوان انتخ

 پیمانکار 

ارجاع به مدیریت جهاد 

 کشاورزی استان و شهرستان

 آبیاری نوین درخواست

 متقاضی

 آزادسازی اقساط

 تحویل موقت پروژه

 ارسال به جهاد شهرستان

 ارجاع به بازبین

 کمیته فنی

برگزاری فراخوان استعالم بهای 

 لوله و لوازم

اعالم نتایج فراخوان به مدیریت 

 جهاد شهرستان

 ارجاع به مشاور

 ستانارسال به نظام مهندسی ا

پیشنهاد قیمت توسط 

 پیمانکاران

پیشنهاد قیمت 

 شرکت ها

ارسال به نمایندگی دفتر نظام 

سی شهرستانمهند  

 ارسال به نظام مهندسی استان

 ارجاع به مشاور

  متقاضی درخواست

 ارسال به جهاد شهرستان

 ارسال به نظام مهندسی استان

 

ارجاع به مدیریت جهاد کشاورزی 

 استان و شهرستان

 

 آبیاری نوین احدات استخر

 صدور پروانه برای متقاضی

 

 ورود به کارتابل



 فرم پیشنهاد قیمت:

 

 جمع )ریال(  عنوان ردیف

  فاز اول 1

   فاز دوم 2

   مجموع

 جمع )ریال( به حروف:

  
  

 جمع با ارزش افزوده )ریال( به حروف:

  
  

دول فوق با خودکار آبی کلیه شرکت ها موظف می باشند فرم پیشنهاد قیمت را به صورت یکسان و به ترتیب قید شده در جتذکر: 

تکمیل نموده و جهت شرکت در استعالم بها ارائه دهند. الزم به ذکر است به پیشنهادات ارسالی که با فرمت فوق ارائه نشده باشند، 

 .ترتیب اثر داده نخواهد شد

 

نفر در  55حداقل به تعداد دارای یك راهبر باشد که راهبر بتواند می بایست توضیح: سامانه 

ایجاد نماید. همچنین سطح دسترسی ، سطح دسترسی کاربران شهرستان و استانبرای انه سام

کاربران در سامانه به گزارش گیری، رؤیت فرایندها، تغییر و اصالح اطالعات بر حسب تایید 

 راهبر تعیین گردد.

 

 

 

 امضای پیشنهاد دهندهمحل مهر و 

 


