شرکت كشاورزي رضوي
آستان قدس رضوي

تاریخ :

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

شماره :

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

فرم درخواست و تعهد نامه شرکت در مناقصه خرید کیسه بذری بدون لمینت با چاپ

پاکت (( ب ))

کمیسیون محترم معامالت

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

شخص حقوقی

مشخصات متقاضی

شخص حقیقی

مشخصات
مشخصات

نام و نام خانوادگی  ...................................به شماره ملی  .....................................و شماره شناسنامه .....................................................
آدرس  .......................................................................................تلفن ثابت  ..........................تلفن همراه ............................................................

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

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

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 واحد کشت
و صنعت اسفراین آستان قدس 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  :طی فیش  /حواله شماره  ...............................مورخ  .......................................به شماره حساب  7787878788نزد
بانك ملت شعبه آستان قدس بنام شرکت کشاورزی رضوی واحد اسفراین به پیوست تقدیم می باشد .

نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /امضاء

محل درج پیشنهاد  :خرید کیسه جهت شرکت کشاورزی رضوی واحد اسفراین

موضوع و نوع اقالم  :خرید کیسه بذری به شرح ذیل
ردیف

1

شرح کاال و مشخصات

کیسه بذری گندم و جو بدون لمینت به ابعاد طول 111سانتی متر مفید و
عرض  01سانتی متر مفید و به وزن  59گرم با چاپ

مقدار /تعداد

مبلغ پیشنهادی

مبلغ پیشنهادی

واحد ( بریال )

کل ( بریال )

00888

جمع کل پیشنهاد
 % 5ارزش افزوده
هزینه حمل و تحویل به انبار مزرعه ( واقع در خراسان شمالی –شهرستان اسفراین کیلومتر  01جاده زرق آباد )
جمع کل مبلغ پیشنهاد :

توضیح اینکه هزینه های کارشناسی و روزنامه بعهده فروشنده خواهد بود .

نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /امضاء

شرکت كشاورزي رضوي
آستان قدس رضوي
برگه شرایط شرکت در مناقصه خرید کیسه بذری بدون لمینت با چاپ

تاریخ :

9311 /..... /.....

شماره :

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

پاکت (( ب ))

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 .
* انجام کار شرکت کننده:

 -1حمل محموله تا انبار شرکت کشت و صنعت اسفراین .
 –0پیشنهادات باید صریح و بدون ابهام  ،با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشدو قیمت پیشنهادی باید به عدد و حروف ارائه شود .
 – 3پیشنهادات باید در پاکت در بسته و مهر یا امضاء شده طی  0پاکت شامل (( الف و ب)) به واحد بازرگانی شرکت کشاورزی رضوی واحدد اسدفراین
واقع در استان خراسان شمالی شهرستان اسفراین کیلومتر  38جاده زرق آباد تسلیم گردد .قید نام و نشانی و تلفن متقاضی بر روی پاکت الزامی است .
 – 4پاکت (( ب )) می بایستی محتوی فیش یا چك بین بانکی سپرده شرکت در مناقصه باشد .

توضیح  :سپرده شرکت در مناقصه

برای موضوع مناقصه معادل  %5مبلغ پیشنهادی می باشد که بایستی طيی یيیو راریيبی بيه سيا

بيه

شماره  7787878788نبد بانک ملت شعبه آستان قدس رضوی بنام شرکت کشاررزی رضوی را د اسفراین راریب گيردد ر یيا ضيمانتنامه
بانکی معتبر برای سه ماه ارائه گردد .
-9پاکت (( الف )) می بایستی محتوی اوراق ذیل باشد :
الف ) برگ پیشنهاد و تعهد نامه شرکت در مناقصه و پیش نویس قرارداد امضا شده باشد .
ب ) عین برگ امضا شده شرایط مناقصه .
 –8به 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 باشدد
و همچنین به پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر در آگهی واصل شود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 –8متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 10روز سه شنبه مورخ  1311 /80/31به واحد بازرگانی شرکت کشاورزی رضوی کشت و صنعت
اسفراین به آدرس فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت دارند.
 – 7پیشنهادات واصله در تاریخ  1311/80/81ساعت 11در محل شرکت باز و قرائت گردیده و نتیجه اعالم خواهد شد .
 -1شرکت در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 – 18در صورتیکه برنده اول در مدت  3روز پس از اعالم نتایج حاضر به عقد قرارداد نگردد ،سپرده وی به نفع شرکت ضبط و شرکت برای عقد قرارداد بدا
نفرات بعدی مختار خواهد بود .
 – 11مورد مناقصه از جهت نوع کار و خدمات قابل ارائه و کمیت و کیفیت خدمات به اطالع کامل شرکت کنندده در مناقصده رسدیده و پدس از برگدزاری
مناقصه هیچگونه ادعا و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد

 -10پس از تحویل کاال توسط برنده مناقصه  ،سب تشخیص خریدار نسبت به تست ر کنترل موضوع قيرارداد اقيدام ميی نمایيد ر نتيایج آن
مالک تصمیم نهایی تسویه سا

خواهد بود ضمن اینکه هبینه آزمایشات یوق بعهده یررشنده می باشد .

 – 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 بده
واحد بازرگانی شرکت مراجعه نمایند  .و یا با اعالم شماره حساب بانکی به صورت کتبی به حساب شرکت کننده واریز می گردد.
 – 10هزینه آگهی روزنامه و کارشناسی از برندگان مناقصه (حدود 1008880888ریال) اخذ خواهد شد
 – 10کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه است .

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده
امضاء

شرکت كشاورزي رضوي
آستان قدس رضوي

تاریخ :

9311/..... /.....

شماره :

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

پاکت (( الف ))

بسمه تعالی
نمونه ضمانت نامه شماره  -0شرکت درمناقصه
نظرباینکه ................................به نشدانی ..........................................................................:

مایدل اسدت درمزایدده

...............................................................شدددددرکت نمایدددددد ،لدددددذا ایدددددن ...........................................از
....................................درمقابل  ...............................بدرای مبلد .........................ریدال().................................ریدال
تضمین و تعهد مینمایدچنانچه ..............................به این .........................اطالع دهدکده پیشنهادشدرکت کنندده /
نامبرده موردقبول واقع شده ومشارالیه ازامضای پیمدان مربوطه یاتسلیم ضدمانت نامده انجدام تعهددات پیمددان
استنکاف نموده است تامیزان ( )..........................ریال هرمبلغی راکه ................................مطالبده نماید،بده محد
دریافت اولین تقاضای کتبی واصله ازسوی ..............................بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یااقامه دلیل
ویاصدددوراظهارنامه یددا اق ددامی ازمجدداری قددانونی یاقضددائی داشددته باشددد بالدرنددا دروجدده یاحوالدده کددرد
.......................................پردازد.
مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است وتا آخرساعت اداری روز........................................معتبرمی باشدد .وبنابده
درخواست کتبی  .................................................برای حداکثرسه ماه دیگرقابل تمدیدخواهد بدود و درصدورتی کده
...................................................نتواند یانخواهد مدت این ضمانتنامه راتمدید کند ویا ..................................موجبدات
تمدید را فراهم نسازد و .........................................راموافق باتمدیدد ننمایدد ...........................................متعهداسدت
بدون اینکه احتیاجی بده مطالبده مجددباشدد مبلد درج شدده درایدن ضدمانتنامه رادروجده یدا حوالده کدرد
..........................................پرداخت کند .
* عنوان شرکت کننده در مزایده
** عنوان بانك یا شرکت بیمه
*** عنوان دستگاه اجرائی
****موضوع قرارداد مورد نظر
مشخصات جهت دریافت ضمانتنامه :
نام دستگاه مناقصه گذار  :شرکت کشاورزی رضوی واحد اسفراین

شماره ثبت 87080

آدرس دفتر مرکزی :خراسان رضوی مشهد -خیابان کوهسنگی –بین کوهسنگی 7و -18مقابل مسجد النبی
آدرس کشت و صنعت اسفراین :خراسان شمالی – اسفراین کیلومتر  38جاده زرق آباد صندوق پستی 107
کد اقتصادی 0111-1011-1110 :
شناسه ملی 18378108808
کد پستی 1881801101 :

شرکت كشاورزي رضوي
آستان قدس رضوي

تاریخ :

9311 /..... /.....

شماره :

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

پاکت (( الف ))
فرم درخواست عودت مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
عطف به مزایده -------------------

مدیریت محترم شرکت کشاورزی رضوی

باسالم
احتراما  ،شماره حساب این شرکت  /اینجانب  ----------------------پیشنهاد دهنده در مزایده
 ----------------------جهت عودت مبل سپرده شرکت در مزایده به شرح ذیل اعالم می گردد :نام شهر ------------- :
نام بانك و شعبه -------------- :

کد شعبه --------------

شماره حساب  ----------------- :نوع حساب --------------------- :
شماره کارت ----------------- :

شماره شبا ------------------------------------ :

خواهشمند است حسب نتایج حاصل اقدام الزم معمول فرمائید .

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده

توضیحات مزایده گذار :
درصورت امکان حساب از بانک ملت معرفی گردد .

شرکت كشاورزي رضوي
آستان قدس رضوي

تاریخ :

9311/..... /.....

شماره :

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

پاکت (( الف ))
فرم درخواست عودت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه
عطف به مناقصه -------------------

مدیریت محترم شرکت کشاورزی رضوی

باسالم
احتراما  ،آدرس این شرکت  /اینجانب  -----------------------پیشنهاد دهنده در مزایده
 ----------------------جهت عودت ضمانتنامه شرکت در مزایده به شرح ذیل اعالم می گردد :نام شهر ------------- :
نام بانك و شعبه -------------- :

کد شعبه --------------

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

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده

شرکت كشاورزي رضوي
آستان قدس رضوي

تاریخ :

9311 /..... /.....

شماره :

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

پاکت (( الف ))

گواهی واریز وجه سپرده و یا ارائه ضمانتنامه بانکی
مناقصه خرید کیسه بذری بدون لمینت
شرکت کشاورزی رضوی

احتراما به اطالع می رساند سپرده شرکت در مزایده به مبل  ------------------------------------------ریال بشرح ذیل به نفع
شرکت کشاورزی رضوی بشرح ذیل کارساری گردیده است :
الف )چك بین بانکی ( فیش بانکی )بشماره  -------------------------------مورخ  ----------------------به حساب مندرج در
اسناد واریز گردید .
ب ) ضمانتنامه بانك شماره  ------------------------مورخ  ----------------------بانك  --------------------برای مدت  -----ارائه
گردید .
ج ) گواهی خالص مطالبات قطعی از محل حساب های فی ما بین قبلی با شرکت ؛ مورد تایید امور مالی به مبل
..........................................ریال

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده مناقصه
پیوست :
 -1اصل چک بین بانکی(فیش نقدی) و یا ضمانتنامه
 -2مهر و امضا گواهی ذیل توسط واحد مالی کشت و صنعت
کمسیون محترم معامالت
احتراماً پيرو درخواست

بعرض مي رساند در حساب هاي في مابين مبلغ

ريال مطالبات خالص قطعي موجود و ثبت گرديده است كه مبلغ

ريال آن بنا به درخواست جاري بابت

سپرده شركت در مناقصه مسدود گرديدو عودت آن منوط به اعالم مدير واحد بازرگاني پس از برگزاري جلسه مزايده خواهد بود.
کشت و صنعت .......

