
 تحت فشاراجرای پروژه های آبیاری  جهتانتخاب پیمانکار مجاز فراخوان 
 

 فشار تحتاجرای سیستم آبیاری :  موضوع

  نام متقاضی: -1

 طرح های آبیاری نوین شهرستان راز و جرگالن

 النراز و جرگ شهرستان محل اجرا:  -2

 :  مساحت طراحی شده -3

 2.42هکتار، رسول باطر  1.54الدین بهمن ء، بهاهکتار 11.54هکتار، سلطان محمد نظری  11توتستان پرسه سو 

 هکتار 2.25اسماعیل سعیدی  هکتار و

 : ها هزینه سایر و اجرایی عملیات اولیه برآورد مبلغ -5

 پیوست جداول مطابق اجرایی عملیات شرح -

 پیوستاسناد  مطابق اجرایی های نقشه -

 کل درصد مبلغ 4 :نیاز مبلغ تضمین مورد -5

 به صورت نقدی: نحوه تامین اعتبار -6

 خواهد تمدید قابل نیز زمان این همچنین و باشد اعتبار دارای ماه 3 مدت به بایست می ارائه شده پیشنهادات -7

 .بود

 ول پیوستابه شرح جد: انجام کارمدت  -8

 31/33/1311 :مهلت تحویل پیشنهادات -9

 رعایت و با فرمت ارائه شده به را خود اتپیشنهاد پیشنهاد دهندگان می بایست محل تحویل پیشنهادات: -11

ام سازمان نظ - میدان شهیدمحمدزاده - جنوردب درسآ ساعت اداری روز تعیین شده به پایان تا فراخوانشرایط 

 تسلیم نمایند. منابع طبیعی خراسان شمالی مهندسی کشاورزی و

 

 

 : دهنده دشماره تماس ثابت و همراه پیشنها

 

 

 

 

 9911شماره : 

 42/30/9011تاریخ: 



 فراخوانشرایط 
 می باشد. انتخاب توانایی شرکت پیمانکار جزو اولویتامکانات و  سابقه، -

 سازمان گردد:ت تحویل با مهر شرک به صورت زیر مهروموم شده A4  پاکت 2داخل  فراخوان اسناد کلیه -

 ، تصویرفراخوان، فرم خوداظهاری ظرفیت، تضامین شرکت در فراخواندعوت نامه شرکت در پاکت الف( 

 پرینتو  نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی طرح ،شرکت تغییرات آخرین آگهی ،گواهی صالحیت پیمانکاری

 .یبرگه درج نام شرکت در سایت طرح توسعه سامانه های نوین آبیار

 فرم پیشنهاد قیمت (بپاکت 

مدرک مجری طرح سامانه های نوین آبیاری، شرکت های دارای  15/14/95مورخ  95/615/د/618به استناد نامه  -

 یل می توانند در زمینه پیمانکاری روش های نوین آبیاری فعالیت نمایند:ذ

 گواهی صالحیت معتبر از مجری طرح )سامانه آبیاری نوین( -1

نوین ) سایت  آبیاری سامانه در که بودجه و برنامه سازمان از آب معتبر صالحیت گواهی -2

www.novinabyari.maj.ir باشند کرده نام ( ثبت. 

سازمان نظام  از و پروانه اشتغال 99یست دارای کارت عضویت تمدید شده تا پایان سال شرکت ها می با -

)شرکت هایی که عضو سازمان نمی باشند می بایست و منابع طبیعی خراسان شمالی باشند.  مهندسی کشاورزی

قدام نسبت به ثبت اطالعات شرکت و اخذ شماره نظام مهندسی ا  www.agrieng.orgطریق مراجعه به سایت  از

 نمایند.(

 نخواهد آنها باز پاکت پیشنهاد فراخوان درصورت شرکت در شرکت هایی که ظرفیت کاری آنها تکمیل شده، -

 شد.

 به امر و این است مختار واصله پیشنهادات کلیه یا یك قبول یا در ردانتخاب پیمانکار  یا بعد از این سازمان قبل -

 .داد نخواهدخسارتی  مطالبه یا و حق ادعا پیشنهاد دهنده

 گشایش تاریخ قبل از روز سه حداقل باید دنباش فراخوان در شرکت به مایل اسناد دریافت از پس مدعو چنانچه -

ضمانت نامه اخذ شده، به نفع سازمان  اینصورت درغیر .نماید اعالم این سازمان به کتباً را مراتب پیشنهادها

 .ضبط خواهد شد

 تسلیماز امضای قرارداد با متقاضی و یا  فراخوان،برنده شدن در  از که شرکت پیشنهاد دهنده پسصورتی  در -

تضمین ارائه شده جهت شرکت در فراخوان، به نفع سازمان  ،تعهدات خودداری نماید انجام حسن ضمانتنامه

 ضبط خواهد شد.

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

 بود. خواهد فراخوان برنده

http://www.agrieng.org/


 در معامالت دولت کارکنان مداخله منع به راجع قانون موضوع ممنوعیت شمول عدم به اقرار پیشنهاد دهنده -

 می نماید. دولتی

سازمان حق  از کار، مرحله هر در پیشنهاد دهنده، جانب از فراخوان در مندرج شرایط خالف احراز صورت در -

 رأساً را وارده کلیه خسارات و مطالبه را دهنده پیشنهاد تضمین و سپرده و فسخ یکطرفه را قرارداد داشت خواهد

 نماید. استیفاء نظر مورد تضمین محل از خود تشخیص به و

 عیطبی منابع و کشاورزی مهندسی نظام سازمان وجه در بانکی نامه ضمانت یا و سفته صورت به تضمین مبلغ -

 .است تأیید مورد

روز بعد از اعالم نتیجه فراخوان، نسبت به باز پس  15شرکت هایی که در فراخوان برنده نشده اند می توانند  -

گیری تضامین ارائه شده اقدام نمایند. درصورتی که پس از یك ماه، شرکت جهت تحویل تضامین به سازمان 

 .دمراجعه ننمود، تضامین توسط سازمان باطل خواهد ش

 
 
 
 
 
 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

 

 

 

 محل مهر و امضای پیشنهاد دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار یفرم خود اظهاری اعالم کارها

..............  رعایت ظرفیت های اجرائی امضاء کنندگان زیر متعهد می گردد در تاریخ ....... جهت ارجاع کار و

 آبیاری سیستم رحطپیمانکار مجاز برای اجرای  انتخاب فراخواندربرای مشارکت 

کارهای در دست اجراء و یا ،  .................................روستای.....................بهره بردار...............................

اجرایی پایه و رسته مربوط از  کارهایی که اخیرا برنده شده است به شرح ذیل می باشد و با آگاهی از ظرفیتهای

انتخاب  فراخوانظرفیت آماده به کار الزم را برای شرکت در  تعداد کار مجاز در دست اجرا، لغ ونظر مب

 پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم . قرارداد و عقدپیمانکار 

 

 

کار مذکور را تأیید ننماید ، مسؤولیت ظرفیت آماده ب نظام مهندسی و منابع طبیعی کشاورزیچنانچه سازمان 

عهده پیمانکار بوده است و مطابق با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم ه خیر در اجرای پروژه بتأ

 کار با این شرکت رفتار می گردد.رعایت ضوابط ارجاع 

 

 و مهر پیشنهاد دهنده: تعهدآور نام و نام خانوادگي و امضای مجاز

 :تاریخ

 شماره تماس ثابت و همراه پیشنهاد دهنده :

ف
دی

ر
 مساحت نام پروژه 

نام دستگاه اجرائی طرف 

 قرارداد

 ون ریالیمبالغ به میل      
 تاریخ انعقاد

 قرارداد
 تاریخ تحویل موقت

 مبلغ قرارداد
مبلغ کار کرد 

 قرارداد
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