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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ تاریخ :
 ۹۲۸۵۵۵۴۵ 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  

 

)لایر(قیمت کل   
قیمت واحد 

لایر()  
 شرح خدمات مقدار واحد مشخصات فني

دیفر  

-PH:۲.۵ :موس پیت کود به مربوط آنالیز  
۵.۵t، ماده ،%۹۰ از بیش موثر ماده 

 ،۲.۵ از کمتر EC ،%۶۵ از بیش خشک
 پتاس ،۳۰از کمتر فسفر ،۵۰ کمتر ازت
 ۴۰از کمتر

 1 ليتري 300 موس پيت کود ۴۰۰ کیسه

 

 مبلغ کل پیشنهادی به عدد)لایر( : 
 

 

 مبلغ کل پیشنهادی به حروف)لایر( :
 
 

 
 سایر شرایط استعالم به شرح زیر می باشد:

 

 شرایط استعالم ردیف

1 
 پيشنهادي يمتق و داده قرار "بهاء استعالم" پاکت در و باشند دارا را زير مستندات و مدارک بايست مي بهاء استعالم در کنندگان شرکت

 :نمايند ارائه قيمت پيشنهاد پاکت در را

 باشد حقوقي يا و حقيقي اشخاص از توانند مي بهاء استعالم در کنندگان شرکت ۲

 .استعالم موضوع با منطبق معتبر اقتصادي فعاليت مجوز تصوير ۳

 معتبر افزوده ارزش بر ماليات نظام در نام ثبت گواهي تصوير ارائه ۴
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 شرایط استعالم ردیف

۵ 
 از تصادياق فعاليت مجوز دريافت به موظف ، خدمت ابالغ از پس استعالم برنده ، کيش جزيره از خارج کنندگان شرکت درخصوص : تبصره

   .است مذکور مجوز ي ارائه به منوط مالي حساب تسويه يا پرداخت هرگونه و بود خواهد کيش آزاد منطقه سازمان

 .شد هدنخوا بازگشايي ايشان قيمت پاکت و گردد مي حذف استعالم فرآيند از کننده شرکت ، فوق مستندات و مدارک ارائه عدم درصورت ۶

7 

 ليات بر ارزشمبلغ ما در قيمت پيشنهادي فوق ماليات بر ارزش افزوده لحاظ نشده است و چنانچه پيمانکار اسناد ثبت نام در سامانه ارزش افزوده ارائه نمايد

 سازمان امور مالياتي به قيمت پيشنهادي ايشان قابل اعمال مي باشد.افزوده مطابق با آخرين بخشنامه هاي 

 مالک برنده شدن در استعالم بهاء جمع کل مبلغ پيشنهادي بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. "ضمنا

 .باشد مي روز ۱0 استعالم موضوع کار انجام زمان مدت 8

 باشد مي ماه يک مدت به موقت تحويل زمان از استعالم موضوع تضمين دوره ۹

1۰ 
 سنح بر نظارت دستگاه عنوان به نمايند معرفي ايشان که حقوقي يا حقيقي شخص هر يا و شرکت  زيست محيط و شهري امور معاونت

 .بود خواهد نظارت دستگاه تأييد به منوط پرداخت هرگونه و گرديده تعيين بهاء استعالم موضوع اجراي

11 
 از را آن اجراي جوزم ، کار از مرحله هر شروع از قبل و نمايد اقدام کار انجام به نسبت کارفرما دستورالعمل برابر است موظف استعالم برنده

 . نمايد اخذ کارفرما

 .باشد مي بهاء استعالم برنده عهده بر مقررات و قوانين اساس بر...  و بيمه قانوني کسورات کليه 1۲

 .رددگ مي کسر حساب صورت /وضعيت صورت از ريال 5.000.000غمبل روز هر ازاي در نظارت، دستگاه اعالم برابر ،رکا انجام در تأخير صورت در 1۳

 . باشد مي کيش جزيره در خدمات و آب ، عمران شرکت  توليدات مرکز گلخانه ، استعالم موضوع اقالم تحويل محل 1۴

1۵ 

 مي  ستعالما برنده هزينه و عهده بر کار اجراي مدت طول در ايمني الزامات و مالحظات کليه رعايت و کار اجراي حين در ايمني رعايت

 مسئوليتي نههيچگو کارفرما و باشد مي بهاء استعالم برنده عهده به کامل مسئوليت ثالث، اشخاص براي حادثه هرگونه بروز صورت در.باشد

 .ندارد خصوص اين در

1۶ 
 جمع لشام افزايش اين( متوسط معامالت سقف تا افزايش پيشنهادي کل مبلغ %۲5 ميزان به را بهاء استعالم مبلغ است مجاز کارفرما

 .دهد کاهش يا )است جديد قيمت با کارها مبلغ و مقادير افزايش به مربوط مبلغ

17 
 تحويل هصورتجلس و قطعي وضعيت صورت تصويب از پس آن از نيمي .گردد مي کسر کار انجام حسن سپرده عنوان به درصد ۱0 پيمانکار به پرداخت هر از

 .شد خواهد دمستر نظارت دستگاه تاييد با استعالم موضوع قطعي تحويل صورتجلسه و تضمين دوره پايان از پس ديگر نيم و نظارت دستگاه تاييد با موقت
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 شرایط استعالم ردیف

18 
ز ينصورت ااخدمات موضوع استعالم به تفکيک اقدام نموده و در غير  شرکت کنندگان در استعالم بهاء موظف مي باشند نسبت به تکميل کليه اقالم شرح

 فرآيند استعالم حذف مي گردد.

 .است الزامي کودها کليه خصوص در مربوطه مدارک و آناليز ارائه 1۹

 .باشد پارگي بدون و سالم بايست مي ها بندي بسته تمامي ۲۰

 .باشد شده درج خوانا صورت به آناليز و انقضاء توليد، تاريخ بايست مي استعالم موضوع کود هاي کيسه روي بر ۲1

۲۲ 
 سوي از اي ههزين هيچگونه بهاء، استعالم اسناد در شده اعالم آناليز با تحويلي کودهاي آناليز خصوص در مغايرتي هرگونه وجود درصورت

 .داشت نخواهد اعتراضي هيچگونه خصوص اين در پيمانکار و گرديد نخواهد پرداخت کارفرما

۲۳ 
 ؛50 زا کمتر ازت ؛۲.5 کمتراز EC ؛%۶5 از بيش خشک ماده ،%۹0 از بيش موثر ماده ؛ PH:۲.5-5.5 :موس پيت کود به آناليزمربوط

 ۴0کمتراز پتاس ؛30 از کمتر فسفر

 .گردد تحويل و تهيه آن قانوني نمايندگي يا و کننده توليد کارخانه از مستقيم بايست مي کودها تمامي ۲۴

 .باشد مي اعالمي آناليز برابر کارفرما تائيد مورد کود مقدار پرداخت جهت محاسبه مبناي ۲۵

۲۶ 
 بر... و کيگمر عوارض و کيش جزيره در کارفرما نظر مورد محل در چيدمان تخليه، حمل، بارگيري، بندي، بسته به مربوط هاي هزينه کليه

 . باشد مي برنده استعالم عهده
 
 


