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   اقصه عمومیــشرکت در من طشرای

 ( خاص) سهامی اصفهان فجر و دامپروری کشاورزی  شرکت
 

 مراقبت از سم در گله مولد و درمان لنگش دامهای غیر مولد شرکت در مناقصه موضوع : 

و ( راس  0333در حدود  ) مراقبت از سم در گله مولد"  واگذاریاصفهان در نظر دارد نسبت به فجر و دامپروری کشاورزی شرکت   -1

 از طریق برگزاری مناقصه اقدام  نماید.، به پیمانکار واجد شرایط غیر مولد  دامهای نگش لدرمان 

  ر یکسال می باشد. مدت انجام کا -2

 دامپروری شرکت فجر اصفهان در واحد  محل انجام کار  -0

 برگزار خواهد شد. 11/30/1433روز دوشنبه  مورخ  بعدازظهر  10: مناقصه رأس ساعت زمان برگزاری -4

فرم شرکت در مناقصه را  10/30/1433صبح مورخ   11توانند از زمان انتشار آگهی تا ساعت تحویل پیشنهاد : متقاضیان میمهلت  -5

 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت دارند.

  بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم دبیرخانه شرکت گردد. -6

  613451410شماره   به حسابمورد نظر مبلغ الزم است  ریال میباشد که می بایستی1303330333میزان سپرده شرکت درمناقصه  -1

چک رمزدار  ای ینامه بانکصورت ضمانتبه ایو  زیواربانک کشاورزی شعبه زواره  بنام  شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  

 یارائه چک شخص کهنیضمن ا.  ندینما افتیدر دیو رس لیشرکت تحو رخانهیبه دببانک (  ارائه فرم با  یتوسط متقاض شدهیداری)خر

 . دیاز شرکت در مناقصه خواهد گرد تیو موجب محروم شودینم رفتهیمناقصه پذ  ونیسیاز طرف کم عنوانچیهبه

مندرج  15و  16شرکت تامین میگردد بر اساس بند  شایان ذکر است درخصوص متقاضیانی که سپرده آنان از محل مطالبات ایشان از -8

 شده اقدام خواهد شد. 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید همراه با مدارک مناقصه و پیشنهادات تحویل شرکت گردد که پس از مهلت مقرر برای بازگشائی   -9

 اکتهای پیشنهادی قابل استرداد است.از زمان بازگشائی پکاری روز 1پاکتهای مناقصه و تعیین نفرات اول تا سوم و گذشت 

 شرکت کنندگان موظف به ارسال اطالعات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشند.  -13

 :احراز صالحیت شرکت در مناقصه 

   ت کنند. توانند با رعایت ضوابط مندرج در این برگ شرایط در مناقصه شرککلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت می        

شود. بدین منظور متقاضیان شرکت در مناقصه باید دو پاکت صالحیت متقاضیان شرکت در مناقصه توسط اعضای کمیسیون مناقصه احراز می

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

ها و مستندات و مه بانکی و رزومه و سوابق کاری  و هرگونه تأییدیهحاوی  پرداخت سپرده در وجه شرکت یا چک ضمانت نا (پاکت الف        

باشد. در این رابطه ارائه آگهی تاسیس وآخرین گواهینامه و سایر مواردی که صالحیت و اصالت شخص حقوقی و حقیقی را تأیید نماید می

 نامه و کارت ملی اشخاص حقیقی ضروری است.تغییرات ثبت ، روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت برای اشخاص حقوقی و تصویر شناس

 حاوی فرم امضاء و مهر شده شرایط شرکت در مناقصه به همرا ه قیمت پیشنهادی  (پاکت ب        

حق  یو متقاضل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد به پیشنهادات مبهم ، بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واص -11

 . نخواهد داشت را  یضاعترا گونهچیه

 شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. -12

 افزایش یا کاهش دهد. %25شرکت می تواند مقادیر حجم کار را تا  -10

پس از عقد قرارداد با نفر اول ، سپرده نفرات دوم و نزد شرکت باقی خواهد ماند تا تا زمان عقد قرارداد دوم و سوم اول ، پرده نفرات س -14

 م مسترد گردد. سو

در صورت انصراف نفرات اول تا سوم کل سپرده انان به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کننده در مناقصه حق هیچگونه  -15

 اعتراضی نخواهد داشت.

کار پس از چنانچه برنده نفر اول مناقصه و به ترتیب اولویت برنده های دوم تا سوم پس از ابالغ شرکت از امضاء قرارداد یا قبول انجام  -16

روز کاری خودداری کنند سپرده آنان به نفع شرکت ضبط گردیده و  شرکت کننده در مناقصه  حق هیچگونه اعتراضی نخواهد  0

 داشت. 
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در صورت واریز وجه به حساب مذکور از طرف شرکت کنندگان در مناقصه  و برنده نشدن در مناقصه  ، مهلت عودت وجه واریزی  -11

 د. یک هفته تعیین می گرد

 کلیه مدارک ارسالی توسط شرکت کننده در مناقصه باید مهر و امضاء گردد. -18

 ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرایط مناقصه و رفع هر گونه ابهام در این خصوص می باشد -19

 عهده برنده مناقصه خواهد بود.کارشناسی و چاپ آگهی مناقصه به هزینه  -23

پیشنهاد و امضای مدارک از طرف  و .... به عهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم به قرارداد اعم از بیمه کلیه کسورات قانونی متعلق -21

 باشد.پیشنهاد دهنده دلیل برقبول و پرداخت  کلیه کسورات قانونی می

عتبر بانکی( بعنوان بهای مبلغ قرارداد را تضمین معتبر)ضمانت نامه بانکی یاچک م%5برنده مناقصه موظف است معادل حداقل   -22

به پیمانکار مسترد خواهد شد و در  قرارداد حسن انجام کار وتعهدات قراردادی به شرکت  تحویل نمایدکه پس ازاجرای کامل مفاد

 بودمین خواهد اخسارتهای وارده از محل فوق یا سایر اموال قابل رجوع ت صورت عدم انجام تعهد طبق نظر شرکت فجر اصفهان  ،

شرایط مناقصه پیمانکار تائید می نماید که از کلیه قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران  با امضا   -20

رعایت خواهد  مرتبط با امور پیمانکاری جاری کشور آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد قرارداد با شرکت کلیه قوانین مذکور را

 نمود.

 شرایط اختصاصی 
 

امور سم چینی و درمانی که در باکس درمان انجام می گیرد و تهیه و تامین کلیه وسایل مورد نیاز برای سم چینی) رنت  ، قیچی ، صفحه  کلیه -24

 سنگ سم چینی (  جهت  انجام مراحل اجرایی کار سم چینی به عهده پیمانکار خواهد بود . 

روز پس از زایش، سم  133 – 123انجام گیرد. ) سم چینی تمامی گاوها در فاصله  سم چینی بر اساس فرموالسیون ارائه شده در طول سال باید -25

،  عقب مانده تولید مثلی طبق فرمول ارائه شده ، دامهای ارجاعی و  5و  4چینی تمامی گاوها در زمان خشک کردن ، دامهای با اسکور حرکتی 

 سایر موارد ( دامهای خشک شده بر اساس شیر و  دامهای لنگشی بخش غیر مولد و

پیش  5و  4پیمانکار متعهد می گردد تا با انجام عملیات سم چینی و اجرائی پروتکل ها به سمت تغییر مطلوب در راستای کاهش دامهای اسکور  -26

 رود . 

توسط پیمانکار انجام روز در هفته با درصد ماده ضد عفونی کننده موثر طبق نظر کارفرما  0انجام پروتکل حمام سم با تامین نیروی مورد نیاز  -21

 گیرد . 

 انجام تزریقات داروها در صورت نیاز توسط پیمانکار انجام می گیرد.   -28

 پیمانکار موظف است کارهای مراقبت از سم کلیه دامهای مشخص شده در پروتکل ها را در هر ماه انجام دهد و به ماه بعد موکول نکند.  -29

  ه عهده کارفرما است.تامین محل انجام سم چینی ) باکس سم چینی ( ب -03

 اینجانب/ اینجانبان 

 .................دارای کدملی......................  .................................................نام خانوادگی :     .................................................................... نام/ شرکت 

 ............................................................................................................ تلفن: ....................................................................................ه ملی ـشناس

                                                                                             ..............................................................................................................................................................................................................................انی:نش  

فجر و دامپروری کشاورزی شرکت سم چینی دارای حق امضاء بر اساس مستندات پیوست ضمن آگاهی از موضوع و شرایط مناقصه   

 تقدیم می نمایم.  ذیل اصفهان پیشنهاد خود را به شرح 
 

 شرح 
 توضیحات: مبلغ پیشنهادی 

  حروف  عدد 

ه شده مراقبت از سم در گله مولد طبق فرموالسیون ارائ

 به ازای هر راس دام مولد  -توسط کارفرما
  

 

    هر راسبه ازای   -غیر مولد های دام لنگش درمان 

 مهر و امضاء                                                                                                       

 تاریخ                                                                                                         


