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 شرایط شرکت در مناقصه عمومی خرید کود حیوانی

  هکعة هتش 7000 یا تي 4600 ًیاص هَسد گاٍی کَد هقذاس-1

 (...ٍ سٌگ سیضُ -هاسِ تادی)% 10 صیش ًاخالصی -

 کسش ًاخالصی ٍ سطَتت عٌَاى تِ تاس ٍصى اص هتشهکعة دس ٍصى اضافِ کیلَگشم، 680 حذاکثش هتشهکعة دس ٍصى  -

 .گشدد هی

 (کوپشسی تشیلی تا حول ).تاشذ هی پیواًکاس عْذُ تِ ٍاحذ دس حیَاًی کَد تخلیِ ٍ حول  -

 عصش 5 لغایت صثح 8 کَد تحَیل ساعت  -

  تیشجٌذ شْشستاى اص کیلَهتش 100 فاصلِ حذاکثش ششکت تاتعِ ّای ٍاحذ تخلیِ هحل  -

 30/10/98 لغایت 01/10/98 اص تحَیل صهاى -

 .تاشذ هی هقصذ دس کاهیَى دس هَجَد کَد حجن هتشاط ٍ ششکت تاسکَل ٍصى ،هعیاس -

 .ًوایذ اقذام هتشاط ٍ ٍصى قیوت پیشٌْاد تِ ًسثت تایستی هتقاضی  -

 .گیشد هی صَست هتشاط یا ٍ صىٍ تا ششکت صالح ٍ صشفِ اساس تش قیوت اًتخاب  -

 پاکات ٍ تاشذ هی 24/09/98 هَسخ یکشٌثِ سٍص اداسی ٍقت پایاى تا پیشٌْادات دسیافت هْلت حذاکثش -2

 دس ٍاقع خاٍساى پیًَذ ششکت هشکضی دفتش هحل دس 25/09/98 دٍشٌثِ سٍص صثح 10 ساعت ساس پیشٌْادات

 .شذ خَاّذ تشسسی ٍ حهفتَ کشاٍسصی داًشکذُ جٌة کشهاى تیشجٌذ جادُ 5 کیلَهتش تیشجٌذ
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 حساب شواسُ تِ ٍاسیضی فیشطی  تایستی کِ تاشذ هی کٌٌذُ ششکت پیشٌْادی هثلغ کل اص %5 سپشدُ هثلغ-3

 .گشدد اسائِ ششکت تِ قیوت پیشٌْاد پاکت تا ّوشاُ سهضداس چک فقشُ یک طی یا ریل

 خاٍساى پیًَذ ششکت ًام تِ 215417114 جاسی حساب شواسُ هذسس شعثِ کشاٍسصی تاًک  -

 ًخَاّذ دادُ اثش تشتیة شَد ٍاصل هقشس هذت اًقضای اص تعذ کِ پیشٌْاداتی ٍ سپشدُ تذٍى ،هثْن پیشٌْادات تِ -4

 .شذ

 .است هختاس پیشٌْادات کلیِ یا یک قثَل یا سد دس ششکت -5

 ششکت ًفع تِ ٍیسپشدُ  ،دّذ اًصشاف هٌاقصِ هَسد قشاسداد عقذ اص علت ّش تِ هٌاقصِ تشًذُ کِ صَستی دس -6

 هذت تِ سَم ٍ دٍم ًفشات ّای سپشدُ ّوچٌیي .شذ خَاّذ ٍاگزاس دیگشی ششایط ٍاجذ فشد تِ هٌاقصِ هَسد ٍ ضثط

 ششکت صالحذیذ صَست دس ،اٍل ًفش اًصشاف صَست دس تا هاًذ خَاّذ تاقی ششکت ًضد (کاسی سٍص سِ)ساعت 72

 قثلی ًفشات اص پس قطعی تشًذُ هٌضلِ  تِ سَم ٍ دٍم ًفش اعالم تٌاتشایي) .شَد هزاکشُ ٍاسد سَم ٍ دٍم ًفشات تا

 (.تَد خَاّذ خشیذ کویسیَى اختیاساتٍ  ششکت صالح ٍ صشفِ اساس تش صشفاً ٍ تَد ًخَاّذ

 .پشداخت ّش گًَِ هالیات ٍ عَاسض تِ عْذُ تشًذُ هٌاقصِ هی تاشذ-7
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 شرایط کیفی و محل تحویل (تن)مقدار نوع کود
 مقدار و نرخ پیشنهادی

 (ریال)مبلغ کل 
 (ریال)نرخ (مترمکعب/تن)مقدار

کَد حیَاًی 
 (صٌعتیگاٍی )

 تي 4600

کیلَگشم دس  680ٍصى حذاکثش -
 %10هتش هکعة تا ًاخالصی صیش 

ٍاحذّای : هحل تحَیل-
ششکت پیًَذ خاٍساى حذاکثش 

 کیلَهتش اص تیشجٌذ 100شعاع 

 

  

هتش  7000
 هکعة

کیلَگشم دس  680ٍصى حذاکثش 
 %10هتش هکعة تا ًاخالصی صیش 

ٍاحذّای : هحل تحَیل-
حذاکثش ششکت پیًَذ خاٍساى 

 کیلَهتش اص تیشجٌذ 100شعاع 

 

  

 

کذ هلی                                                   /ایٌجاًة                            فشصًذ                     شٌاسِ هلی

 هتَلذ                              آدسس

 تلفي ّوشاُ

 .قثَل ششایط ًسثت تِ اسائِ قیوت اقذام ًوَدُ امتا تشسسی کلیِ هفاد هششٍحِ فَق، ضوي 

 مهر و امضا فروشنده          


