رشکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

فرم درخواست و تعهد نامه شرکت در مناقصه تامین خدمات حمل غالت /کلزا

تاریخ :

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

شماره :

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

به وسیله کمپرسی در سال  1399کشت و صنعت های تحت شرکت کشاورزی رضوی
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 ....................................................... :

شماره ملی ..................................................... :

شماره شناسنامه ................................................. :

آدرس  ............................................................................................................................. :تلفن ثابت  .................................... :تلفن همراه ............................................ :
تاریخ انقضاء پروانه ................................................ :

شماره پروانه کسب  ............................................... :تاریخ صدورپروانه ............................................... :

نام شرکت  /موسسه  .....................................................نام مدیر عامل  .................................................کد اقتصادی ........................................................ :
شناسه ملی ...................................................................... :

شماره ثبت  ................................تاریخ ثبت ..................................... :

آدرس  ..............................................................................................................................تلفن ثابت  ................................تلفن همراه ...........................................................
صاحبان امضاء طبق آخرین تغییرات ثبتی ................................................................................................................................................................................................. :

بدین وسیله گواهی می نمایم موضوع مناقصه به دقت بررسی و رویت گردید و با اطالع کامل از مشخصات  ،کمیت  ،کیفیت  ،ارزش و نوع آن  ،با قبول کلیه شرایط
مندرج پیوست ،نسبت به تنظیم و امضاء این پیشنهاد اقدام نموده ام و اقرار می نمایم چنانچه برنده شناخته و اعالم گردیدم موظف به انجام کلیه شرایط می باشم
در غیر اینصورت شرکت کشاورزی رضوی مجاز است نسبت به ضبط سپرده اینجانب به نفع خود اقدام نماید و حق هر گونه اعتراضی را از سوی خود سلب می نمایم .


مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  :چک بین بانکی  /ضمانتنامه بانکی حواله شماره  ...............................مورخه

 .....................................................به حساب

الکترونیک شماره حساب  8602365053نزد بانک ملت شعبه آستان قدس بنام شرکت کشاورزی رضوی ارائه گردید .
نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /مهر و امضاء

توضیح اینکه  :برداشت در  7کشت و صنعت این شرکت در شهرستان های مشهد ( مزرعه نمونه و کنه بیست  /سرخس  /تربت حیدریه  /انابد کاشمر  /اسفراین  /سمنان
و دامغان و چناران ) انجام می گردد لذا الزم است در تکمیل پیشنهاد قیمت نام شهرستان محل ارائه خدمات توسط شرکت کننده تکمیل گردد .

توضیح اینکه  :به جهت همکاری در سال جاری مناقصه فاقد سپرده می باشد .

پیشنهاد قیمت در صفحه دوم

رشکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

فرم پیشنهاد ریالی شرکت کننده در مناقصه تامین خدمات حمل غالت /کلزا
به وسیله کمپرسی در سال  1399کشت و صنعت های تحت شرکت کشاورزی رضوی
محل درج پیشنهاد :
موضوع :

بارگیری و حمل گندم و جو و کلزا کنار کمباین در حین برداشت توسط کمپرسی

در  7کشت و صنعت این شرکت در شهرستان های مشهد ( مزرعه نمونه و کنه بیست  /سرخس  /تربت حیدریه  /انابد کاشمر  /اسفراین  /سمنان و دامغان و چناران در مزارع ( همراه
کمباین ) و حمل به انبارهای کشت و صنعت می باشد .

ردیف

شرح کاال و مشخصات

ارائه خدمات حمل
غالت

1

واحد سنجش

پیشنهاد قیمت به ریال

پیشنهاد قیمت به ریال

پیشنهاد قیمت به ریال

کمپرسی تک

کمپرسی  10چرخ

کمپرسی تریلی

( ریال )

( ریال )

( ریال )

نام شهرستان بکار گیری

هر شبانه روز
(  24ساعت )

کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات بعهده پیمانکار می باشد .
کارفرما هیچ تعهدی در خصوص تامین غذا و سوخت  ،ایاب ذهاب و سایر نیازهای پیمانکار ندارد .
نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /مهر و امضاء

محل درج پیشنهاد :
موضوع :

بارگیری و حمل غالت و کلزا از انبارهای هر کشت و صنعت و یا حین برداشت به کارخانه های آرد و سیلو های غالت و کلزا
توسط کمپرسی در  7کشت و صنعت این شرکت در شهرستان های مشهد ( مزرعه نمونه و کنه بیست  /سرخس  /تربت حیدریه  /انابد کاشمر  /اسفراین  /سمنان و دامغان و چناران )
ردیف

1

شرح کاال و مشخصات

هزینه حمل غالت و
کلزا

واحد سنجش

پیشنهاد قیمت به ریال

پیشنهاد قیمت به ریال

پیشنهاد قیمت به ریال

کمپرسی تک

کمپرسی  10چرخ

کمپرسی تریلی

( ریال )

( ریال )

( ریال )

نام شهرستان بکار گیری

کیلوگرم
برحسب

2

بیمه حمل بار

قیمت طبق
تعرفه دولتی

کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات بعهده پیمانکار می باشد .
کارفرما هیچ تعهدی در خصوص تامین غذا و سوخت  ،ایاب ذهاب و سایر نیازهای پیمانکار ندارد .

نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /مهر و امضاء

رشکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

برگه شرایط شرکت در مناقصه تامین خدمات حمل غالت /کلزا
به وسیله کمپرسی در سال  1399کشت و صنعت های تحت شرکت کشاورزی رضوی
قابل توجه شرکت کنندگان در مناقصه  ،خواهشمند است شرایط و تذکرات زیر را با دقت مطالعه و پیشنهادات خود را بر اساس
آن تهیه و تنظیم نمایند .
توضیح اینکه  :برداشت در  7کشت و صنعت این شرکت در شهرستان های مشهد ( مزرعه نمونه و کنه بیست  /سرخس  /تربت حیدریه  /انابد کاشمر  /اسفراین  /سمنان
و دامغان و چناران ) انجام می گردد لذا الزم است در تکمیل پیشنهاد قیمت  ،نام شهرستان محل ارائه خدمات توسط شرکت کننده تکمیل گردد .

* انجام کار حمل مورد نیاز برای دو نوع خدمات می باشد که شامل :

الف ) بارگیری غالت  /کلزا همراه با کمباین و حمل به انبارهای کشت و صنعت ها ( این عملیات برای مزارع داخل کشت و صنعت و مززارع
تابعه می باشد )
ب ) بارگیری و حمل غالت  /کلزا از انبارهای کشت و صنعت به کارخانجات آرد ( سیلوهای دریافت دانزه هزای روغنزی ) تزا شزعاع 50
کیلومتر از شهر .
 – 1پیشنهادات باید صریح و بدون ابهام  ،با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد .
 – 2پیشنهادات باید در پاکت در بسته و مهر یا امضاء شده طی یک پاکت به واحد دبیرخانه شرکت کشاورزی رضوی واقع درمشهد  ،رو بزه
روی مسجد النبی تسلیم گردد .قید نام و نشانی و تلفن متقاضی و موضوع مناقصه بر روی پاکت الزامی است.
-3پاکت (( پیشنهاد )) می بایستی محتوی اوراق ذیل باشد :
الف ) برگ ارائه رزومه شرکت کننده در مناقصه  (.شامل مدت فعالیت در موضوع مناقصه و در صورت امکان گواهی حسن سزابقه از سزایر
مشتریان ارائه گردد )
ب ) برگ پیشنهاد قیمت و تعهد نامه شرکت در مناقصه
ج ) عین برگ امضا شده شرایط مناقصه .
د ) سایر موارد درصورت نیاز ( .کپی کارت ملی مالک و راننده  ،اسناد مالکیت  ،مزدار

ثبزت شزرکتی بزرای اشزخاص حقزوقی  ،کپزی

گواهینامه  ،کپی کارت کامیون  ،و سایر اطالعات الزم و اطالعاتی که در تصمیم گیری موثر باشد )

توضیح اینکه  :به جهت همکاری در سال جاری مناقصه فاقد سپرده می باشد .
 –4به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط و فاقد سپرده 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 خود را حداکثر تا ساعت  14روز سه شنبه مورخ  1399/02/30به واحد دبیرخانه شرکت کشاورزی رضزوی
به آدرس فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت دارند .
 – 6پیشنهادات واصله در تاریخ  1399/02/31در محل شرکت باز و قرائت گردیده و نتیجه اعالم خواهد شد .
 -7شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 –8در صورتیکه برنده اول در مدت سه روز پس از اعالم نتایج حاضر به عقد قرارداد نگردد ،سپرده وی به نفزع شزرکت کشزاورزی رضزوی
ضبط و شرکت برای عقد قرارداد با نفرات بعدی مختار خواهد بود .
 – 9مورد مناقصه از جهت نوع کار و خدمات قابل ارائه و کمیت و کیفیت خدمات به اطالع کامل شرکت کننده در مناقصه رسزیده و پزس از
برگزاری مناقصه هیچگونه ادعا و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد
 -10پس از انجام کار توسط برنده مناقصه  ،حسب تشخیص و رضایت کارفرما نسبت به تسویه حساب اقدام خواهد شد .
 – 11هزینه آگهی روزنامه از برندگان مناقصه به نسبت مساوی و براساس تعداد کامیون اخذ خواهد شد (.هزینه آگهی مبلغ 13.000.000ریال )

 – 12کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه است .

نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /مهر و امضاء

رشکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

ارائه کپی از سند و

فرم ارائه اطالعات در خصوص رزومه شرکت کننده در مناقصه :

مجوز های کسبی از مراجع ذیصالح الزامی است .

درباره من ( :درج اطالعات شخصی یا شرکتی مربوط به شرکت کننده حقیقی یا حقوقی ) ---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سوابق و پیشینه شغلی -------------------------------------------------------------- :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مشخصات و اطالعات فنی قابل ارائه جهت خودروهای شرکت کننده در مناقصه :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده در مناقصه

