رشکت کشاورزی رضوی

آستان قدس رضوی

تاریخ :

1399 /..... /.....

شماره :

..........................

فرم شرایط شرکت در مناقصه احداث پایگاه خدمات پهپاد در حوزه کشاورزی
( سم پاشی  ،محلول پاشی  ،گرد پاشی  ،تصویر برداری و طیف سنجی )
شرکت کشاورزی رضوی – خرداد ماه 1399
قابل توجه شرکت کنندگان در مناقصه  ،خواهشمند است شرایط و تذکرات زیر را با دقت مطالعه و پیشنهادات خود را بر اساا
آن تهیه و تنظیم نمایند .
-1شرکت کشاورزی رضوی با عنایت به پروژه احداث خدمات پهپادی مورد نیاز خود در نظر دارد از طریق مناقصاه دو مرحلاه ای بشار
اسناد جاری نسبت به تامین نیاز خود اقدام نماید :
الف )مرحله اول  :شناسایی رزومه و توانمندی های اشخاص حقیقی و حقوقی سطح کشور و دریافت پیشنهادات فنی و تخصصی در حوزه
کشاورزی ( سم پاشی  ،محلول پاشی  ،گرد پاشی  ،تصویر برداری و طیف سنجی )
ب ) مرحله دوم  :دریافت پیشنهادات ریالی از برگزیدگان مرحله اول .
-2شرکت کنندگان می بایستی پیشنهادات خود را در پاکت بسته و مهر یا امضاء شده طی پاکت الف به واحد دبیرخانه شرکت کشاورزی
رضوی واقع درمشهد – خیابان کوهسنگی بین کوهسنگی  8و  10روبه روی مسجد النبی تسلیم نمایند  .قیاد عناوان مناقصاه  ،ناام و
نشانی و تلفن متقاضی بر روی پاکت الزامی است .
-3پاکت (( الف )) می بایستی محتوی اوراق ذیل باشد :
الف ) برگ پیشنهاد فنی و تعهد نامه شرکت در مناقصه امضا شده باشد .
ب ) عین برگ امضا شده شرایط مناقصه .
 -4به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط و به پیشنهاداتی که با شرایط مندرج در آگهی و شرایط شرکت در مناقصه مغایرت داشته باشد
و همچنین به پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر در آگهی واصل شود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -5متقاضیان باید پیشنهادات مرحله اول خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1399/03/ 20باه دبیرخاناه شارکت
کشاورزی رضوی به آدر

های فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت دارند .

 -13پیشنهادات واصله در تاریخ  1399/03/21در محل شرکت باز و قرائت گردیده و از برگزیدگان مرحله اول خواسته می شود نسبت به
ارسال پیشنهاد ریالی اقدام نمایند .
 -14شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 -15در صورتیکه برگزیدگان در مدت  7روز کاری پس از اعالم نتایج حاضر به ارائه پیشنهاد ریالی نگردند ،از لیست مرحله اول خاارج و
از سایر شرکت کنندگان برای این منظور دعوت خواهد گردید .
 -16مورد مناقصه از جهت نوع کار و خدمات قابل ارائه و کمیت و کیفیت خدمات به اطالع کامل شرکت کننده در مناقصه رسیده و پس از
برگزاری مناقصه هیچگونه ادعا و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .

نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /مهر و امضاء

رشکت کشاورزی رضوی

آستان قدس رضوی

تاریخ :

1399 /..... /.....

شماره :

..........................

فرم درخواست و تعهد نامه شرکت در مناقصه احداث پایگاه خدمات پهپاد در حوزه کشاورزی
( سم پاشی  ،محلول پاشی  ،گرد پاشی  ،تصویر برداری و طیف سنجی )
شرکت کشاورزی رضوی – خرداد ماه 1399
کمیسیون محترم معامالت

احتراما ،بازگشت به آگهی مناقصه شماره  ................................مندرج در روزنامه  .......................................مورخه .......................................

مشخصات
مشخصات

مشخصات متقاضی

شخص حقیقی
شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی  .......................................................به شماره ملی  .....................................................و شماره شناسنامه .....................................
آدر

 .............................................................................................................................تلفن ثابت  ....................................تلفن همراه .....................................

نام شرکت  /موسسه  .....................................................نام مدیر عامل  ...................................................................کد اقتصادی ............................................... :
شماره ثبت  ................................تاریخ ثبت ..................................... :
آدر

شناسه ملی ............................................... :

 ..............................................................................................................................تلفن ثابت  ................................تلفن همراه .........................................

صاحبان امضاء .........................................................................................................................................................................................................................................

بدین وسیله گواهی می نمایم موضوع مناقصه به دقت بررسی و رویت گردید و با اطالع کامل از مشخصات  ،کمیت  ،کیفیت  ،ارزش و ناوع
آن  ،با قبول کلیه شرایط مندرج پیوست ،نسبت به تنظیم و امضاء این پیشنهاد اقدام نموده ام و اقرار می نمایم چنانچه برای شارکت در
مرحله دوم انتخاب شدم ،موظف به انجام کلیه شرایط می باشم در غیر اینصورت شرکت کشاورزی رضوی مجاز است بر اساا

سیاسات

جاری خود اقدام نماید  .و لذا اینجانب حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نمایم ،.

نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /مهر و امضاء

رشکت کشاورزی رضوی

آستان قدس رضوی

تاریخ :

1399 /..... /.....

شماره :

..........................

مناقصه احداث پایگاه خدمات پهپاد در حوزه کشاورزی
( سم پاشی  ،محلول پاشی  ،گرد پاشی  ،تصویر برداری و طیف سنجی )
شرکت کشاورزی رضوی – خرداد ماه 1399

فرم ارائه اطالعات در خصوص رزومه شرکت کننده در مناقصه :

درباره من ( :درج اطالعات شخصی یا شرکتی مربوط به شرکت کننده حقیقی یا حقوقی ) -------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سوابق و پیشینه شغلی مرتبط با موضوع مناقصه :

محل فعالیت

کارفرما

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

( پیوست کپی قرارداد)
سایر توضیحات :

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده

رشکت کشاورزی رضوی

آستان قدس رضوی

تاریخ :

1399 /..... /.....

شماره :

..........................

مناقصه احداث پایگاه خدمات پهپاد در حوزه کشاورزی
( سم پاشی  ،محلول پاشی  ،گرد پاشی  ،تصویر برداری و طیف سنجی )
شرکت کشاورزی رضوی – خرداد ماه 1399

فرم ارائه اطالعات فنی و تخصصی شرکت کننده در مناقصه :

تاریخ صدور

لیست مجوزات الزم

امتیاز مبنا

مجوز سازمان صنعت و معدن و تجارت در حوزه هوا فضا

4

مجوز اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

7

مجوز وزارت کشاورزی معاونت مکانیزاسیون

6

در صورت دانش بنیان بودن مجوز فعالیت معاونت فناوری ریاست جمهوری

12

مجوز واردات قانونی پهپادهای کشاورزی

9

مجوز ثبت پالک پهپاد در سازمان هواپیمایی کشور

5

رتبه مهندسی مشاور در حوزه کشاورزی

10

گرید پدافند غیر عامل

6

کارگاه سرویس و نگهداری و تعمیرات پهپاد کشاورزی در کشور

15

ارائه گارانتی پهپادهای کشاورزی

12

عضویت در اتحادیه پهپادی کشور

14

امتیاز اکتسابی

جمع:
سایر مجوزات :

لیست پرسنل فنی و تخصصی :
مشخصات پرسنلی

تعداد

مدارک الزم جهت پیوست

امتیاز مبنا

تحقیق و توسعه

25

بازرگانی

15

حوزه مدیریت

10

واحد فنی و پشتیبانی

25

امور بین الملل

7

صدای مشتریان

18

جمع

100

امتیاز اکتسابی

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده

رشکت کشاورزی رضوی

آستان قدس رضوی

تاریخ :

1399 /..... /.....

شماره :

..........................

مناقصه احداث پایگاه خدمات پهپاد در حوزه کشاورزی
( سم پاشی  ،محلول پاشی  ،گرد پاشی  ،تصویر برداری و طیف سنجی )
شرکت کشاورزی رضوی – خرداد ماه 1399

جدول لوازم پیشنهادی جهت احداث پایگاه پهبادی موضوع مناقصه :
لیست تجهیزات پیشنهادی

تعداد

مشخصات

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده

این قسمت توسط کارفرما تنظیم می گردد :
نتیجه بررسی فنی کارفرما :
نتایج جمع بندی رزومه

امتیاز اکتسابی مجوزات

امتیاز اکتسابی لیست لوازم

امتیاز اکتسابی لیست
پرسنل فنی

حد نصاب جمع امتیازات الزم جهت تایید معادل  ----است .
امضاء کمیته فنی بازرگانی کارفرما :

جمع امتیازات

