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 مهر و امضاء :
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 1صفحه 
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 فرم استعالم بهاء
 درخواست انجام خدمات

 
 
 
 
 

 
                      

 
 
 

 تاریخ :
 

1۴۰1/1۰/۰۳ 

 11۶۷۷۹۷۰ شماره :

 شرکت محترم :

خواهشمند است در صورت تمایل قیمت پیشنهادی خود را در خصوص موضوع فوق در جدول مربوطه اعالم و پس از تکمیل مشخصات، آن را مهر و         

.ارایه فرمایید تا توسط شرکت بررسی و در صورت صالحدید مورد معامله قرار گیرد امضا نموده ودر پاکت در بسته  

()ریالقیمت کل  )ریال(قیمت واحد    ردیف شرح خدمات مقدار واحد مشخصات فنی 

  PH:۷-۸ EC:۲-۵  K۲O:./۵-۲%  

P۲O۵: ۱-۴% ۲۵ درصدجرمی  رطوبت-

  ۱۸-۲۲  آلی کربن  ۴-۱ نیتروژن درصد ۲۰

   ۱۵-۲۵نیتروژن به کربن نسبت

 ۲۵۰.۰۰۰ کیلوگرم
 کیسه در کمپوست ورمی کود خرید

 کیلوگرمی ۲۵ های
۱ 

 

 مبلغ کل پیشنهادی به عدد)ریال( : 
 

 مبلغ کل پیشنهادی به حروف)ریال( :
 

 سایر شرایط استعالم به شرح زیر می باشد:
 شرایط استعالم ردیف

 پیشنهاد پاکت در را پیشنهادی قیمت و داده قرار "بهاء استعالم" پاکت در و باشند دارا را زیر مستندات و مدارک بایست می بهاء استعالم در کنندگان شرکت ۱

 :نمایند ارائه قیمت

 باشد حقوقی یا و حقیقی اشخاص از توانند می بهاء استعالم در کنندگان شرکت ۲

 .استعالم موضوع با منطبق معتبر اقتصادی فعالیت مجوز تصویر 3

 معتبر افزوده ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت گواهی تصویر ارائه ۴

 آخرین با مطابق افزوده ارزش بر مالیات مبلغ نماید ارائه افزوده ارزش سامانه در نام ثبت اسناد پیمانکار چنانچه و است نشده لحاظ افزوده ارزش بر مالیات فوق پیشنهادی قیمت در ۵

 باشد می اعمال قابل ایشان پیشنهادی قیمت به مالیاتی امور سازمان های بخشنامه

 .باشد می افزوده ارزش بر مالیات احتساب بدون پیشنهادی مبلغ کل جمع بهاء استعالم در شدن برنده مالک "ضمنا

  . باشد می ... و گمرکی عوارض ، تخلیه ، حمل ، بارگیری های هزینه : شامل پیشنهادی قیمت 6

 .باشد می روز ۱۰ استعالم موضوع کار انجام زمان مدت ۷
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1۴۰1/1۰/۰۳ 

 11۶۷۷۹۷۰ شماره :

 شرایط استعالم ردیف

 باشد می ماه یک مدت به موقت تحویل زمان از استعالم موضوع تضمین دوره ۸

 استعالم موضوع اجرای حسن بر نظارت دستگاه عنوان به نمایند معرفی ایشان که حقوقی یا حقیقی شخص هر یا و شرکت  زیست محیط و شهری امور  معاونت ۹

 .بود خواهد نظارت دستگاه تأیید به منوط پرداخت هرگونه و گردیده تعیین بهاء

 . نماید اخذ کارفرما از ار آن اجرای مجوز ، کار از مرحله هر شروع از قبل و نماید اقدام کار انجام به نسبت کارفرما دستورالعمل برابر است موظف استعالم برنده ۱۰

 .باشد می بهاء استعالم برنده عهده بر مقررات و قوانین اساس برو...  بیمه شامل قانونی کسورات کلیه ۱۱

 قرارداد بلغم درصد۱۰ سقف تا حساب صورت/وضعیت صورت از ریال ۵.۰۰۰.۰۰۰مبلغ روز هر ازای در نظارت، دستگاه اعالم برابر کار، انجام تأخیردر صورت در ۱۲

 .گردد کسرمی

 . باشد می کیش جزیره در خدمات و آب ، عمران شرکت تولیدات مرکز گلخانه ، استعالم موضوع اقالم تحویل محل ۱3

 افزایش به ربوطم مبلغ جمع شامل افزایش این)  افزایش متوسط، معامالت سقف تا پیشنهادی کل مبلغ %۲۵ میزان به را بهاء استعالم مبلغ است مجاز کارفرما ۱۴

 .دهد کاهش یا (است جدید قیمت با کارها مبلغ و مقادیر

 یا و نگرفته ویلتح را کود تواند می خریدار باشد، مخلوط ... و ماسه و شن قبیل از میلیمتر ۴ از بیش خارجی اجسام تحویلی کودهای در شود مشخص صورتی در ۱۵

 .داشت نخواهد اعتراضی هیچگونه حق فروشنده و ننماید پرداخت تحویلی کودهای بابت ای هزینه

 .است الزامی استعالم خصوص در مربوطه مدارک و آنالیز ارائه ۱6

 .باشد پارگی بدون و سالم بصورت و کیلوگرمی ۲۵ های کیسه در بایست می کودها کلیه ۱۷

 باشد می الزامی موضوع ثباتا بر مبنی معتبر مدارک ارائه و گردد تحویل و تهیه آنها قانونی نمایندگی یا و کننده تولید کارخانه از مستقیم بایست می ها کود تمامی ۱۸

 .شود نمی گرفته تحویل استعالم موضوع اینصورت غیر در ( است الزامی مدارک اصل ارائه و برداری بهره یا تولید پروانه داشتن )

 از ای هزینه خصوص این در است بدیهی نماید، فراهم کررات به را کود تولید مراحل و محل از بازدید مقدمات کارفرما اعالم صورت در باشد می موظف فروشنده ۱۹

 .گردید نخواهد پرداخت کارفرما سوی

 تائید مورد باسکول در تحویلی کودهای تناژ به نسبت باشد می موظف فروشنده و باشد می نظارت دستگاه تائید مورد کود مقدار پرداخت، جهت محاسبه مبنای ۲۰

 .نماید اقدام کیش جزیره در کارفرما

 .باشد می پیمانکار بعهده آزمایشگاه هزینه ۲۱

 برگ ضمیمه اسناد استعالم بوده که می بایست توسط شرکت کنندگان مهر و امضاء شده و در پاکت در بسته تحویل گردد . ۱شرایط خصوصی به پیوست  ۲۲

 


