
 

 نام و نام خانوادگی پشنهاد دهنده :
 امضا :

 امضای تاییدیه فرد درخواست کننده

 

امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه باالترین مقام واحد 

 

 تاییدیه باالترین مقام تایید واحدامضای 

 

 
 1صفحه 

 

 

 
 موضوع : تهيه انواع کودهاي شيميايي

 
 

 فرم استعالم بهاء
 درخواست خرید کاال

 
 

 

 
 

   

  
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ تاریخ :
 ۶۴۸۴۶۵۷۲ 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      

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

)ريال(قيمت کل  )ريال(قيمت واحد    شرح خدمات مقدار واحد مشخصات فني 
دیفر  

 ۱ آهن کالت کود ۱۷۰ کيلوگرم   

 ۲ %۲۲ آهن سولفات کود ۱۷۰۰ کيلوگرم   

 ۳ %۲۲ منگنز سولفات ۱۷۰۰ کيلوگرم   

 ۴ %۲۴ مس سولفات کود ۱۷۰۰ کيلوگرم   

 ۵ %۱۶ منیزیم سولفات کود ۶۸ کيسه   

 ۶ پتاس سولو کود ۷۰۰ کيلوگرم   

 N.P.K ۷ کود ۲۰۰۰ کيلوگرم   

 ۸ (میکرو) کمپلکس کود ۸۰۰ کيلوگرم   

 ۹ هیومیک اسید کود ۲۶۰۰ کيلوگرم   

 مبلغ کل پيشنهادي به عدد)ريال( : 

 مبلغ کل پيشنهادي به حروف)ريال( :

 ساير شرايط استعالم به شرح زير مي باشد:

 شرايط استعالم رديف

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

 :نمایند ارائه قیمت پیشنهاد پاکت



 

 نام و نام خانوادگی پشنهاد دهنده :
 امضا :

 امضای تاییدیه فرد درخواست کننده

 

امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه باالترین مقام واحد 

 

 تاییدیه باالترین مقام تایید واحدامضای 

 

 
 2صفحه 

 

 

 
 موضوع : تهيه انواع کودهاي شيميايي

 
 

 فرم استعالم بهاء
 درخواست خرید کاال

 
 

 

 
 

   

  
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ تاریخ :
 ۶۴۸۴۶۵۷۲ شماره :

 شرايط استعالم رديف

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

 .استعالم موضوع با منطبق معتبر اقتصادی فعالیت مجوز تصویر ۳

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

۵ 
 از اقتصادی یتفعال مجوز دریافت به موظف ، خدمت ابالغ از پس استعالم برنده ، کیش جزیره از خارج کنندگان شرکت درخصوص : تبصره

   .است مذکور مجوز ی ارائه به منوط مالی حساب تسویه یا پرداخت هرگونه و بود خواهد کیش آزاد منطقه سازمان

 .شد نخواهد یبازگشای ایشان قیمت پاکت و گردد می حذف استعالم فرآیند از کننده شرکت ، فوق مستندات و مدارک ارائه عدم درصورت ۶

۷ 

یات بر ارزش اید مبلغ مالرائه نمدر قیمت پیشنهادی فوق مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نشده است و چنانچه پیمانکار اسناد ثبت نام در سامانه ارزش افزوده ا

 سازمان امور مالیاتی به قیمت پیشنهادی ایشان قابل اعمال می باشد.افزوده مطابق با آخرین بخشنامه های 

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

 .باشد می روز ۱۰ استعالم موضوع کار انجام زمان مدت ۸

 باشد می ماه یک مدت به موقت تحویل زمان از استعالم موضوع تضمین دوره ۹

۱۰ 
 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

 .بود خواهد نظارت دستگاه تأیید به منوط پرداخت هرگونه و گردیده تعیین بهاء استعالم موضوع
 . نماید اخذ کارفرما از را آن اجرای مجوز ، کار از مرحله هر شروع از قبل و نماید اقدام کار انجام به نسبت کارفرما دستورالعمل برابر است موظف استعالم برنده ۱۱

 .باشد می بهاء استعالم برنده عهده بر مقررات و قوانین اساس بر...  و بیمه قانونی کسورات کلیه ۱۲
 .گردد می کسر حساب صورت /وضعیت صورت از ریال ۱۰.۰۰۰.۰۰۰غمبل روز هر ازای در نظارت، دستگاه اعالم برابر ،رکا انجام در تأخیر صورت در ۱۳

 . باشد می کیش جزیره در خدمات و آب ، عمران شرکت  تولیدات مرکز گلخانه ، استعالم موضوع اقالم تحویل محل ۱۴

۱۵ 
 بروز صورت در.باشد می  الماستع برنده هزینه و عهده بر کار اجرای مدت طول در ایمنی الزامات و مالحظات کلیه رعایت و کار اجرای حین در ایمنی رعایت

 .ندارد صوصخ این در مسئولیتی هیچگونه کارفرما و باشد می بهاء استعالم برنده عهده به کامل مسئولیت ثالث، اشخاص برای حادثه هرگونه

۱۶ 
 مبلغ جمع شامل یشافزا این( متوسط معامالت سقف تا افزایش پیشنهادی کل مبلغ %۲۵ میزان به را بهاء استعالم مبلغ است مجاز کارفرما

 .دهد کاهش یا )است جدید قیمت با کارها مبلغ و مقادیر افزایش به مربوط

 و قطعی وضعیت صورت تصویب از پس آن از نیمی .گردد می کسر کار انجام حسن سپرده عنوان به درصد ۱۰ پیمانکار به پرداخت هر از ۱۷
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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ تاریخ :
 ۶۴۸۴۶۵۷۲ شماره :

 شرايط استعالم رديف

 دستگاه تایید با استعالم موضوع قطعی تحویل صورتجلسه و تضمین دوره پایان از پس دیگر نیم و نظارت دستگاه تایید با موقت تحویل صورتجلسه

 .شد خواهد مسترد نظارت

۱۸ 
 ده و در غیرام نموخدمات موضوع استعالم به تفکیک اقد شرکت کنندگان در استعالم بهاء موظف می باشند نسبت به تکمیل کلیه اقالم شرح

 اینصورت از فرآیند استعالم حذف می گردد.
 .باشند شده پلمپ و سالم گرمی، کیلو یک ( کارتن ) بسته در بایست می آهن کالت کودهای کلیه ۱۹

 .باشد می فروشنده بعهده مربوطه آنالیز و آزمایشگاه به ارسال برداری، نمونه به مربوط های هزینه کلیه ۲۰

 .ددگر می انجام برداری نمونه آنالیز و آزمایش برای تحویلی کودهای از فروشنده نماینده حضور در کارفرما کودها، تحویل هنگام ۲۱

 .باشند شده پلمپ و سالم لیتری، یک های قوطی در بایست می ( میکرو )کمپلکس کودهای کلیه ۲۲

 .باشد می کیش جزیره در خدمات و آب عمران، شرکت تولیدات مرکز گلخانه استعالم، موضوع اقالم تحویل محل ۲۳

۲۴ 
 شده پلمپ صورتب لیتری ۲۰ های گالن در اسید هیومیک کودهای و کیلوگرمی، ۲۵ و پارگی بدون سالم، های کیسه در بایست می N.P.K کودهای کلیه

 .شنداب

 .باشند گرمیکیلو ۲۵ و پارگی بدون سالم، های کیسه در بایست می پتاس، سولو و منیزیم، سولفات منگنز، سولفات آهن، سولفات کودهای کلیه ۲۵

۲۶ 
 تأئید مورد باسکول رد تحویلی کودهای تناژ به نسبت باشد می موظف فروشنده و باشد می نظارت دستگاه تأئید مورد کود مقدار پرداخت محاسبه مبنای

 .نماید اقدام کیش جزیره در کارفرما

۲۷ 
 و تولید تاریخ .باشد ده درج اخوان صورت به مربوطه آنالیز و وزن تولید،انقضاء، تاریخ بایست می استعالم موضوع های گالن و کودها کلیه های کیسه روی بر

 .باشد تولید از عدب سال ۳ آن انقضائ و میالدی ۲۰۲۲ یا و شمسی جاری سال در بایست می استعالم موضوع موارد کلیه تاریخ و مشخص کامال انقضاء

۲۸ 
 کود و مواد ثبت دفتر از (هاکود) تأئیدیه که آنها قانونی نمایندگی یا و کننده تولید کارخانه از مستقیم کودها تمامی باشد می موظف پیمانکار

 .شود نمی گرفته تحویل استعالم موضوع اینصورت غیر در .گردد وتحویل تهیه داشته، آب و خاک ت تحقیقا موسسه

 .نماید معرفی نظارت دستگاه به را خود خرید منابع خرید، سفارش قبل است موظف فروشنده ۲۹

۳۰ 
ده ودر پاکت برگ ضمیمه اسناد استعالم بهاء می باشد که می بایست توسط شرکت کنندگان مهر و امضاء ش ۱ شرایط خصوصی به پیوست 

 دربسته تحویل گردد.
 
 


