
  134-35333343فاکس :                 134 -35333345تلفن : 

  

 متحرک یک دستگاه فیدرخرید  شرکت در مناقصهشرایط 

 مونتاژ داخل  افقیمتر مکعب  21 خوراک دام
 

 افقیمتر مکعب  41 متحرک خرید یک دستگاه فیدر )سهامی خاص( در نظر دارد نسبت به   فجر اصفهاندامپروری کشاورزی و شرکت 

 اقدام نماید. پرواربندی واحد خوراک دام  در ،  مونتاژ داخل 

 افقی متر مکعب  41 متحرک ستگاه فیدر عبارت است از خرید یک د موضوع مناقصه: .4

   پروار بندیواحد ، حسین آباد روستای  ، جاده اردستان به کاشان  43کیلومتر  : ل اجرای طرحمح .1

صبح( فرم شرکت در  9از شروع مناقصه )ساعت یک ساعت قبل توانند از زمان انتشار آگهی تا : متقاضیان  میمهلت تحویل پیشنهاد  .3

 مناقصه را به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت دارند.

 برگزار خواهد شد. 44/11/4511تاریخ  صبح روز شنبه  41مناقصه رأس ساعت  زمان برگزاری مناقصه: .5

عنوان خود را به یشنهادیدرصد از کل مبلغ پ 1مبلغ  الزم است جهت شرکت در مناقصه  یتقاض  م سپپرد  شپرکت در مناقصپه:    .3

ص  ورت به ایو  زیواربانک کش  اورزی ش  عبه نبنز بنام  ش  رکت کش  اورزی فنر اص  فهان    914341519ش  ماره   س  درده به حس  ا 

مورخ نبه ص  بح  روز ش   9حداکثر تا س  اعت بانک ( با ارائه فرم  یتوس  م متقاض   ش  دهیداریچک رمزدار )خر ای ینامه بانکض  مانت

  ونیسیاز طرف کم عنوانچیهبه یارائه چک شخص کهنیضمن ا.  ندینما افتیدر دیو رس   لیش رکت تحو  رخانهیبه دب  44/11/4511

 .  دیاز شرکت در مناقصه خواهد گرد تیو موجب محروم شودینم رفتهیمناقصه پذ

پس از عقد قرارداد با نفر اول ، سدرده نفرات نزد شرکت باقی خواهد ماند تا تا زمان عقد قرارداد دوم و س وم  اول ، درده نفرات س   .6

 دوم و سوم مسترد گردد. 

برنده های دوم تا س وم پس از ابغ  ش رکت از امءاق قرارداد یا قبول اننام کار    چنانچه برنده نفر اول مناقص ه و به ترتیب اووویت  .7

روز کاری خودداری کنند سدرده آنان به نفع شرکت ضبم گردیده و  شرکت کننده در مناقصه  حق هیچگونه اعتراضی  3پس از 

  نخواهد داشت.

برنده نش  دن در مناقص  ه  ، مهلت عودت وجه در ص  ورت واریز وجه به حس  ا  مذکور از طرف ش  رکت کنندگان در مناقص  ه  و  .9

  واریزی یک هفته تعیین می گردد.

 احراز صالحیت شرکت در مناقصه: .9

وابم مندرج در این برگ شرایم در مناقصه شرکت کنند. ضتوانند با رعایت صغحیت میکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای *

شود. بدین منظور متقاضیان شرکت در مناقصه باید سیون مناقصه احراز مییصغحیت متقاضیان شرکت در مناقصه توسم اعءای کم

 دارند.به شرح زیر به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت  ب ، الفپاکت  دو

سبح کشور( در ساخت و فروش )اعم از  رزومه کاریدر وجه شرکت یا چک ضمانت نامه بانکی  و   پرداخت سدرده حاوی  -پاکت الف

. در دباشمی و سایر مواردی که صغحیت و اصاوت شخص حقوقی و حقیقی را تأیید نماید مستندات و گواهینامه و هاو هرگونه تأییدیه

برای اشخاص حقوقی و مستندات سنلی برای شخص حقیقی ضروری و اساسنامه شرکت  روزنامه رسمی  ، هی ثبتاین راببه ارائه آگ

 است.

  قیمت پیشنهادیه به همرا شده شرایم شرکت در مناقصه  و مهر حاوی فرم امءاق -پاکت ب
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 متقاضی برسد.باشد که جز الینفک آن بوده و باید به امءاق و مهر این فرم دارای یک  پیوست می .41

و ل تکمیدر مناقصه ،  توسم متقاضی شرکتفرم پیوست طبق می بایست افقی متر مکعب  41 متحرک مشخصات فنی فیدر میکسر  .44

 .گردد ارائه 

.... به عهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم  ، ارزش افزوده وکلیه کسورات قانونی متعلقه به قرارداد اعم از بیمه، ماویات، عوارض  .41

و عوارض  و کلیه کسورات قانونی  ارزش افزوده پیشنهاد و امءای مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دویل برقبول و پرداخت ماویات

 باشد.می

 برعهده برنده مناقصه خواهد بود. آگهی مناقصهچاپ هزینه  .43

 در قبول و یا رد پیشنهاد مختار است. فنر اصفهانی ایناد نخواهد کرد و شرکت قی برای متقاضارائه پیشنهاد هیچگونه ح .45

 ارائه پیشنهاد قیمت به منزوه قبول کلیه شرایم مناقصه و رفع هر گونه ابهام در این خصوص می باشد .   .43

 یو متقاضبه پیش نهادات مبهم ، بدون س درده و پیش نهاداتی که بعد از انقء ای مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .      .46

 . نخواهد داشت را  یاعتراض گونهچیحق ه

  بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم دبیرخانه شرکت گردد. .47

 شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. .49

 هر گونه تغییر قیمت و نوسانات بازار در طول اجرای قرارداد ، تاثیری بر قیمت پیشنهادی نخواهد داشت .  .49

 

 

 پیشنهاد قیمت :برگ 

 

                          ......................................................................مدیرعامل / به نمایندگی از شرکت  ............................................................................ ایننانب

) به عدد  به مبلغپیوست مشخصات فنی دستگاه را  طبق حاضرم این ت این فرم با مباوعه کامل و پذیرش مندرجا

 .........................................................................................................به حروف( ......... و ) ریال................................................................................(.............

 تأمین نمایم.ریال ...................................................................................................................................................................................

 

 : اقصه انتخا  شوم تعهد می نمایم که رنده منبچنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان  -4

اوف: اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امءاق نموده و همراه تءمین اننام تعهدات حداکثر ظرف 

 مدت سه روز کاری از تاریخ ابغ  به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم .

 ناد و مدارک مناقصه جزق الینفک این پیشنهاد محسو  می شود . تائید می نمایم که کلیه ضمائم اس -1

و در قبول یا رد پیشنهادات کامغ مختار  ر به هر یک از پیشنهادها ندارداطغع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار اوزامی برای واگذاری کا -3

 است . 

 

 نام شرکت/نام ونام خانوادگی                                                                                                                                  

 مهر و امءاق                                                                                                                                           

 تاریخ                                                                                                                                                

                                                                         

                                                                                                                                
 



  134-35333343فاکس :                 134 -35333345تلفن : 

 متر مکعب افقی مونتاژ داخل  11 مشخصات فیدر متحرک(  1پیوست 
  

 توضیحات مشخصات فنی ردیف 

 نوع گیربکس :  4

 
 نوع سیستم هیدرولیک فیدر  1

 
 تعداد و نوع لودسل ها  3

 
 شرح مانیتور و مشخصات آن  5

 
 مشخصات الستیک  3

 
 ضخامت ورق و مشخصات شاسی  6

 
 ضخامت ورق مارپیچ اصلی  7

 
 ضخامت ورق کف  فیدر  9

 
 ضخامت ورق بدنه فیدر  9

 
 تعداد مارپیچ  41

 
نوع و مشخصات نوار نقاله انتقال  44

  خوراک به بیرون 
سیستم کنترل سیستم هیدرولیک  41

  شیر کنترل 
نس تیغه های جنوع و تعداد و  43

  استفاد  شد  
   
 


