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 )نوبت دوم( شرایط شرکت در مناقصه عمومی خریدکود حیوانی

 شرکت کشت وصنعت پیوند خاوران

 متر مکعب 0444 نیاز مورد گاوی کود مقدار-1

 و...( سنگ ریزه -% )ماسه بادی14 زیر :  ناخالصی -

 کسر ناخالصی و رطوبت عنوان به بار وزن از مترمکعب در وزن اضافه کیلوگرم، 6۰4 حداکثر مترمکعب در وزن  -

 گردد. می

 کمپرسی( تریلی با )حمل باشد. می پیمانکار عهده به واحد در حیوانی کود تخلیه و حمل  -

 عصر ۵ لغایت صبح ۰ کود تحویل ساعت  -

  بیرجند شهرستان از کیلومتر 144 فاصله حداکثر شرکت تابعه های واحد :تخلیه محل  -

 04/4۰/99 لغایت 14/47/99 از تحویل زمان -

 .باشد می مقصد در کامیون در موجود کود حجم متراژ و شرکت باسکول وزن ،معیار -

 .نماید اقدام متراژ قیمت پیشنهاد به نسبت بایستی متقاضی  -

 پاکت و باشد می 42/47/1099صبح روز چهارشنبه مورخ  14پیشنهاد ها ساعت  دریافت مهلت حداکثر -2

 بیرجند جاده ۵ کیلومتر به آدرس خاوران پیوند شرکت مرکزی دفتر محل درهمان روز  11 ساعت راس پیشنهادات

 .شد خواهد بررسی و حمفتو کشاورزی دانشکده جنب کرمان

سپرده شرکت در مناقصه و  "الف"پاکت  ، درارائه شود "ب"و  "الف"پیشنهاد قیمت متقاضی باید در دو پاکت -0

 .ارائه شود صرفا قیمت پیشنهادی "ب"پاکت در 
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قیمت پیشنهادی باید به طور صریح و روشن ،کامال خوانا و بدون خط خوردگی باشد و می بایست در پاکت -0

 مور اداری شرکت تحویل گردد.الک و مهر شده به همراه سپرده شرکت در مناقصه تاساعت مقرر به ا

ضمانت نامه  یا ذیل حساب شماره به واریزی فیشطی  بایستی که باشد می ریال  044.444.444 سپرده مبلغ-۵

 .گردد ارائه شرکت به قیمت پیشنهاد پاکت با همراه معتبر بانکی

 خاوران پیوند شرکت نام به 21۵017110 جاری حساب شماره مدرس شعبه کشاورزی بانک -     

 نخواهد داده اثر ترتیب شود واصل مقرر مدت انقضای از بعد که پیشنهاداتی و سپرده بدون ،مبهم پیشنهادات به -6

 .شد

 .است مختار پیشنهادات کلیه یا یک قبول یا رد در شرکت -7

قرارداد حاضر نشود، روز کاری پس از ابالغ کتبی جهت انجام معامله و انعقاد 0چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت-۰

 شرکت مجاز به ضبط سپرده برنده مناقصه خواهد بود.

 .پس از تعیین نفرات اول و دوم )برندگان مناقصه( سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مناقصه مسترد خواهد شد -9

قبل از انجام معامله و یا امضاء قرارداد توسط برنده مناقصه )نفر اول(، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد، تا در  -14

صورتیکه برنده مناقصه از انجام معامله یا انعقاد قرارداد خودداری نماید، شرکت قادر باشد با نفر دوم عقد قرارداد 

بالغ کتبی و انقضای مهلت مقرر حاضر به انجام معامله و یا عقد نماید. بدیهی است چنانچه نفر دوم نیز پس از ا

 می گردد.قرارداد نباشد، سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط 

 پرداخت هر گونه مالیات و عوارض به عهده برنده مناقصه می باشد.-11

 .هزینه آگهی و کارشناسی بعهده برنده مناقصه می باشد-12
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 شرایط کیفی و محل تحویل (مکعبمتر مقدار) نوع کود

 مقدار و نرخ پیشنهادی

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

کود حیوانی 
 )گاوی صنعتی(

متر  0444
 مکعب

کیلوگرم در  6۰4وزن حداکثر 
 %14متر مکعب با ناخالصی زیر 

محل تحویل: واحدهای -
شرکت پیوند خاوران حداکثر 

 بیرجندکیلومتر از  144شعاع 

 

  

 

   اینجانب                            فرزند                     شناسه ملی/کد ملی                                                

 متولد                              آدرس

 تلفن همراه

 اقدام نموده ام.با بررسی کلیه مفاد مشروحه فوق، ضمن قبول شرایط نسبت به ارائه قیمت 

 مهر و امضا فروشنده          


