
 و آبرسانینوین پروژه های آبیاری  لوازماستعالم بهای 

 

 تحت فشارآبیاری های طرح  لوازمخرید موضوع: 

 :نام متقاضی -1

 به شرح لیست پیوستو بجنورد  فاروجهای کشاورزان شهرستان 

 کاال:و تخلیه محل تحویل  -2

 مذکور در مدارک پیوست یهاروستاو بجنورد  فاروج های شهرستان

  30/30/9930 :مهلت تحویل پیشنهادات -3

  نقدی صورت به :امین اعتبارت نحوه -4

برای هر طرح به صورت  را خود های فاکتور پیشو  قیمت پیشنهاد فرم بایست می دهندگان پیشنهاد -5

 .دهند ارائه و امضاء نمایند و مهر باشد، می فراخوان این ضمیمه که لیست مطابق دقیقاجداگانه و 

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

 .بود خواهد

 .باشد می فراخوان برنده عهده به اتومات های دستگاه سایرو ، پمپ فیلتراسیون های سیستم نصب هزینه -7

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

سازمان نظام  - میدان شهیدمحمدزاده - جنوردب درسآ اری روز تعیین شده بهساعت اد پایان تا فراخوان

 تسلیم نمایند. منابع طبیعی خراسان شمالی مهندسی کشاورزی و

 

 

 

 

 

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

 

 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

 

 

 

 

 

 1021شماره : 

 11/21/1111تاریخ: 



 فراخوانشرایط 

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

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

فروشگاه هایی که از شرکت های تولید کننده اصلی، نمایندگی رسمی و یا عاملیت فروش دارند می بایست  -

 ر پاکت پیشنهاد قیمت ارائه دهند.تصویر نمایندگی های مربوطه را نیز د

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

 بود. خواهد فراخوان برنده

حداکثر توسط برنده فراخوان در محل اجرای پروژه با هماهنگی متقاضی و می بایست تحویل و تخلیه کاال  -

در تامین  الزم به ذکر است به ازای هر روز تاخیر .پذیردپس از ابالغ نتایج صورت روز کاری  15ظرف مدت 

 اخذ خواهد شد.شرکت تامین کننده لوازم  ازخسارت وارده به طرح به عنوان ریال  101110111مبلغ لوازم، 

نیز طبق نظر کارفرما ح دیده نشده را ا در طرورد نیاز طرح که از ابتدلوازم ماست رنده فراخوان موظف شرکت ب -

 باز پس گیرد. بال استفاده و اضافه باشدتامین نماید. همچنین لوازمی که در پروژه و تایید شرکت مشاور 

 لوازمیا این سازمان مبنی بر انجام آزمایشات کنترل کیفیت و درصورت درخواست سازمان جهاد کشاورزی  -

 ات به عهده برنده فراخوان می باشد.تولیدی، هزینه انجام آزمایش

 امر و این است مختار واصله پیشنهادات کلیه یا یك قبول یا در رداخذ استعالم قیمت  یا بعد از این سازمان قبل -

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

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

 اد تفاهم نامه اقدام نمایند.(ست پس از برنده شدن، نسبت به انعقسازمان منعقد ننموده اند، می بای

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

ظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی واریز و یا بانك آینده به نام سازمان ن 1211888741114

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. -

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

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

 محل مهر و امضای پیشنهاد دهنده


