شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

برگه شرایط شرکت در مناقصه خرید و نصب سردخانه و واحد بسته بندی گلخانه

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( ج ))

کشت و صنعت باغات -شرکت کشاورزی رضوی – تیر ماه 99

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 .
 – 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 سه پاکت شامل (( الف و ب و ج )) به واحد دبیرخانه کشت و صنعت
دبیرخانه کشت و صنعت باغات واقع درمشهد – بین حر عاملی  63/1و  65تسلیم گردد .قید نام و نشانی و تلفن متقاضی و موضوع
مناقصه بر روی پاکت الزامی است .
-3پاکت (( الف )) می بایستی محتوی اوراق ذیل باشد :
الف ) برگ ارائه رزومه شرکت کننده در مناقصه
ب ) کلیه گواهی ها و  Certificateهای موجود برای موضوع مناقصه .
ج ) سایر موارد درصورت نیاز  (.توضیحات  ،مدارک استاندارد  ،پروانه بهره برداری  ،پروانه کسب  ،نمایندگی  ،مدارک ثبت شرکتی و
مالیاتی و کاتالوک و سایر اطالعات الزم و یا اطالعاتی که در تصمیم گیری موثر باشد).
 – 4پاکت (( ب )) می بایستی محتوی ضمانتنامه بانکی و یا چک بین بانکی  /فیش نقدی سپرده شرکت در مناقصه باشد .
توضیح  :سپرده شرکت در مناقصه برای موضوعات مناقصه معادل  5درصد مبلغ پیشنهادی می باشد که بایستی طی یک فقره چک بین بانکی
و یا یک فقره ضمانتنامه بانکی ( معتبر برای سه ماه ) در وجه شماره حساب  8543016452نزد بانک ملت شعبه آستان قدس بنام
شرکت کشاورزی رضوی – کشت و صنعت باغات به شرکت ارائه گردد.
-5پاکت (( ج )) می بایستی محتوی اوراق ذیل باشد :
الف ) برگ پیشنهاد و تعهد نامه شرکت در مناقصه امضا شده باشد .
ب ) عین برگ امضا شده شرایط مناقصه .
 –6به پیشنهادات ناقص و مب هم 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 .
 –7متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  12روز یکشنبه مورخ  99 /04/29به واحد دبیرخانه کشت و صنعت مزرعه نمونه
به آدرس فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت دارند .
 – 8پیشنهادات واصله در تاریخ  99/04/30در محل شرکت باز و قرائت گردیده و نتیجه اعالم خواهد شد .
 -9شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 – 10در صورتیکه برنده اول در مدت سه روز پس از اعالم نتایج حاضر به عقد قرارداد نگردد ،سپرده وی به نفع شرکت ضبط و شرکت
برای عقد قرارداد با نفرات بعدی مختار خواهد بود .
 - 11مورد مناقصه از جهت کمیت و کیفیت به اطالع کامل شرکت کننده در مناقصه رسیده و پس از برگزاری مناقصه هیچگونه ادعا و
اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .
 -12پس از تحویل کاال توسط برنده مناقصه  5 ،درصد از موضوع مناقصه تا زمان تست و کنترل سیستم نزد خریدار به امانت باقی خواهد
بود و بعد از تایید فنی و راه اندازی سیستم توسط ناظر گلخانه این مبلغ عودت می گردد .
 – 13افرادی که در مناقصه برنده نمی شوند  ،می توانند حداکثر ده روز بعد از اعالم نتایج  ،جهت دریافت سپرده خود با در دست داشتن
رسید پاکت به واحد بازرگانی شرکت کشاورزی رضوی – کشت و صنعت باغات مراجعه نمایند .
 -14کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه است.

نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /مهر و امضاء

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

فرم درخواست و تعهد نامه شرکت در مناقصه خرید و نصب سردخانه و واحد بسته بندی گلخانه
کشت و صنعت باغات -شرکت کشاورزی رضوی – تیر ماه 99

پاکت (( ج ))

کمیسیون محترم معامالت

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

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

شخص حقوقی

نام شرکت  /موسسه  ...................................نام مدیر عامل ...............................
مشخصات

مشخصات متقاضی

شخص حقیقی

مشخصات

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

کد پستی ..................................................

شماره ثبت  .......................تاریخ ثبت  ....................... :کد اقتصادی  ...................................شناسه ملی ............................................
آدرس  ......................................................................................تلفن ثابت  .....................................تلفن همراه .................................................
صاحبان امضاء ..............................................................................................................................................................................................................

بدین وسیله گواهی می نمایم مورد 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 به عنوان
برنده شناخته و اعالم گردم موظف به انجام کلیه شرایط مندرج مناقصه می باشم در غیر اینصورت شرکت کشاورزی رضوی مجاز است
نسبت جبران خسارت از اینجانب به نفع خود اقدام نماید و حق هر گونه اعتراضی را از سوی خود سلب می نمایم.
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه  :طی چک بین بانکی  /ضمانتنامه بانکی  /حوالهه شهماره  ..............................مورخهه  .............................بهه
حساب الکترونیک شماره حساب  8543016452الکترونیک شعبه آستان قدس بنام شرکت کشاورزی رضوی ارائه گردد .

نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /امضاء

محل درج پیشنهاد :
موضوع و نوع اقالم  :خرید و نصب سیستم سردخانه و بسته بندی
ردیف

شرح

1

سردخانه

2

فضای بسته
بندی

مبلغ پیشنهادی

مشخصات

جمع کل ( بریال )

ابعاد سردخانه  2/6*8*4متر؛ کمپرسور به همراه متعلقات کامل درجه یک /کندانسور به همراه متعلقات کامل درجه یک /لرزه گیر،نور گیر
،اسکلت درجه  1به همراه جنس دیواره ها سادویچ پنل درجه  / 1تابلو برق،ترموستات و به همراه متعلقات کامل درجه .1
ابعاد فضای بسته بندی  2/6*8*10متر /اسکلت :ستونها ،شاسی کف و کالف سقف از جنس ورق فوالدی و پروفیل های خمکاری شده /رنگ :
سندبالست و بعد رنگ کوره ای /سقف و دیواره ها :ساتدویچ پانل درجه یک  /کف راهروها  :سرامیک /درب :ساندویچ پانلی با قفل و و دستگیره
درجه یک پنجره  :آلومینیوم با شیشه های دو جداره  /تاسیسات  :لوله کشی آب سرد وگرم با شیرآالت استاندارد ،سیستم برق و تهویه

 9%ارزش افزوده :
جمع کل :
هزینه حمل و تحویل در محل گلخانه (:مشهد-بلوار فرامرز عباسی بین فرامرز عباسی  46و )48
مدت زمان تحویل از زمان تنفیذ سفارش:
شرایط پرداخت :

جمع مبلغ پیشنهاد  ( :به حروف  ) ..........................................................................................................................................................................................ریال
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده  /مهر  ،امضاء و تاریخ

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( الف ))

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 ------------------------------------------------------------- :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مهارت های جانبی مرتبط با موضوع مناقصه ----------------------------------------------- :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده در مناقصه

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( الف ))
مشخصات و اطالعات فنی قابل ارائه جهت محصوالت پیشنهادی :

ارائه گواهی ()Certificate
که توسط تولید کننده محصوالت تنظیم گردیده

---------------------------------------------------------------------------باشد الزامی است .

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

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده مناقصه

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( ب ))

قرارداد
درصورت ارائه ضمانتنامه بانکی
جهت سپرده

نمونه ضمانت نامه شماره  -1شرکت درمناقصه
نظرباینکه ................................به نشانی..........................................................................:

مایهل اسهت درمناقصهه

...............................................................شهههههرکت نمایهههههد ،لهههههذا ایهههههن ...........................................از
....................................درمقابههل  ...............................بههرای مبلههغ .........................ریال().................................ریههال
تضمین و تعهد مینمایدچنانچه ..............................به این .........................اطالع دهدکهه پیشنهادشهرکت کننهده /
نامبرده موردقبول واقع شده ومشارالیه ازامضای پیمهان مربوطه یاتسلیم ضهمانت نامهه انجهام تعههدات پیمههان
استنکاف نموده است تامیزان ( )..........................ریال هرمبلغی راکه ................................مطالبهه نماید،بهه محه
دریافت اولین تقاضای کتبی واصله ازسوی ..............................بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یااقامه دلیل
ویاصههدوراظهارنامه یهها اقههدامی ازمجههاری قههانونی یاقضههائی داشههته باشههد بالدرنههگ دروجههه یاحوالههه ک هرد
.......................................بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است وتا آخرساعت اداری روز........................................معتبرمی باشهد .وبنابهه
درخواست کتبی  .................................................برای حداکثرسه ماه دیگرقابل تمدیدخواهد بهود و درصهورتی کهه
...................................................نتواند یانخواهد مدت این ضمانتنامه راتمدید کند ویا ..................................موجبهات
تمدید را فراهم نسازد و .........................................راموافق باتمدیهد ننمایهد ...........................................متعهداسهت
بدون اینکه احتیاجی بهه مطالبهه مجددباشهد مبلهغ درج شهده درایهن ضهمانتنامه رادروجهه یها حوالهه کهرد
..........................................پرداخت کند .
* عنوان شرکت کننده در مناقصه
** عنوان بانک یا شرکت بیمه
*** عنوان دستگاه اجرائی
****موضوع قرارداد مورد نظر
مشخصات جهت دریافت ضمانتنامه :
نام دستگاه مزایده گذار  :شرکت کشاورزی رضوی با کد اقتصادی 411195199115
آدرس  :مشهد خیابان کوهسنگی – مقابل مسجد النبی
کد اقتصادی 411195199115 :
شناسه ملی 10380127747

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( ج ))
فرم درخواست عودت چک بین بانکی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه خرید و نصب سردخانه و واحد بسته بندی گلخانه
کشت و صنعت باغات -شرکت کشاورزی رضوی – تیر ماه 99

مدیریت محترم شرکت کشاورزی رضوی
باسالم
احتراما  ،این شرکت  /اینجانب  ----------------------پیشنهاد دهنده درمناقصه ---------
درخواست دارد جهت عودت چک بین بانکی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به شرح ذیل اقدام فرمایند :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خواهشمند است حسب نتایج حاصل از اقدام الزم معمول فرمائید .

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( ج ))
فرم درخواست عودت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه خرید و نصب سردخانه و واحد بسته بندی گلخانه
کشت و صنعت باغات -شرکت کشاورزی رضوی – تیر ماه 99

مدیریت محترم شرکت کشاورزی رضوی
باسالم
احتراما  ،آدرس این شرکت  /اینجانب  --------------پیشنهاد دهنده درمناقصه ---------
جهت عودت ضمانتنامه شرکت در مناقصه به شرح ذیل اعالم می گردد :
نام شهر ------------- :
نام بانک و شعبه -------------- :

کد شعبه --------------

آدرس محل ارسال ضمانتنامه بانکی بصورت پستی :
--------------------------------------------------------------------------- ------------کد پستی ---------------- :

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( ج ))

گواهی ارائه چک بین بانکی و یا ضمانتنامه بانکی سپرده
شرکت در مناقصه خرید و نصب سردخانه و واحد بسته بندی گلخانه
کشت و صنعت باغات -شرکت کشاورزی رضوی – تیر ماه 99

احتراما به اطالع می رساند سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ

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

ریال بشرح ذیل به نفع

شرکت کشاورزی رضوی بشرح ذیل کارسازی گردیده است :
الف ) چک بین بانکی ( فیش بانکی ) بشماره  ----------------مورخ  ---------------به حساب مندرج در اسناد واریز گردید .
ب ) ضمانتنامه بانک

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

بشماره

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

مورخ

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

برای مدت

---------

ارائه گردید .

ج ) گواهی خالص مطالبات قطعی از محل حساب های فی مابین قبلی با موسسه  ،مورد تایید امور مالی به مبلغ
مبلغ

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

ریال

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده مناقصه

پیوست :
-1اصل چک بین بانکی ( فیش نقدی ) و یا ضمانتنامه بانکی
یا
-2مهر و امضاء گواهی ذیل توسط واحد مالی موسسه .

کمیسیون محترم معامالت

احتراما  ،پیرو درخواست

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

ایشان در حساب های فی مابین مبلغ

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

شرکت کننده درمناقصه جاری بعرض می رساند

مطالبات خالص قطعی دارند که مبلغ ------------ریال

آن بنا به درخواست ایشان بابت سپرده شرکت درمناقصه مسدود گردید و عودت آن منوط به اعالم واحد بازرگانی پس
از برگزاری جلسه مناقصه خواهد بود .
مهر و امضاء امور مالی

