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   عمومیمناقصه شرکت در  طشرای

 ( عام) سهامی اصفهان فجر  و دامپروری  کشاورزی شرکت
 

می وعم   مناقصه  از طریق برگزاری      جو قصیلو حمل  برداشت    در نظر دارد نسبت به  فجر اصفهانو دامپروری  شرکت کشاورزی         

 .  برگه پیشنهاد خود را اعالم  دارند می توانند پس از قبول شرایط  مندرج در اینمتقاضیان   نماید.اقدام 
 

  کیلومتر ( 60حدود )نطنز دامداری رحمت آباد به واحدآن  حمل و چهارمیل ) اردستان (  واحد در جو قصیل برداشت:  موضوع مناقصه .1

 کیلومتر (  7) حدود حسین آباد بندی  روار پ  و واحد

تخلی  ه و پرواربن  دی    گ  اوداریواحدهای  در    کارفرمااز  بر اساس نیف است  وظم  نکارماپیمی باشد که    نت  10.000حدود  :    مقدار برآوردی .2

       .نماید

 .واهد شدرگزار خب  21/12/1401شنبه  مورخ  یکروز  صبح  11مناقصه رأس ساعت  :زمان برگزاری مناقصه .3

فرم شرکت در مناقصه را به    مناقصهیک روز قبل از برگزاری    کثرحداگهی  توانند از زمان انتشار آان میمتقاضی  مهلت تحویل پیشنهاد .4

 دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت دارند. 
 

سپرده  .5 در   میزان  باشد  ل  ریا  000.000504.مبلغ    حمله  قصمناو    ریال  000.000300.  مبلغ  برداشت  مناقصه  شرکت            ان یمتقاضکه  می 

 :ندینما نیتام لیذ یسپرده شرکت در مناقصه را به روشها یستیبا یم

 فجر اصفهان یو دامپرور یشاورزبنام شرکت ک   نطنزشعبه  یرزبانک کشاو    801312409شماره وجه نقد به حساب  زی( وار الف

 با ارائه فرم بانک (  یط متقاضوست شدهیداری( چک رمزدار )خرج                                                     ینامه بانک( ضمانتب

  ه صدر مناق  د یتوانند با اخذ رس  یسپرده م  بر صحت مطالبات و انتقال مطالبات به حساب  ی مبن  یواحد مال  دییبعد از تامطالبات از شرکت  ( در صورت داشتن  د

 .   ندینما شرکت

 . دیاز شرکت در مناقصه خواهد گرد تیمحروموجب و م شودینم رفتهیمناقصه پذ نویسیکمطرف از   عنوانچیههب یصچک شخ ارائه *

ج اق  دام درمن     13 و12های ذکر است درخصوص متقاضیانی که سپرده آنان از محل مطالبات ایشان از شرکت تامین میگردد بر اساس بندیان  * شا

 .خواهد شد
 

 رخانهیدب لیمقرر تحودر موعد   ( ب  و   الف  های  پاکت ) جداگانهپاکت دربسته  دو ر خود را د یشنهادهایپ  یستیبا مناقصهر کنندگان درکتش .6

 . ندیت فجر نمارکش

الف پردحاوی  (  پاکت  مناقصه  قبض  در  سپرده شرکت  بانکییا  چک    ،اخت  نامه  در خصوص   ،  ضمانت   ( تغییرات  آخرین  و  تاسیس  آگهی  ارائه 
مفید    ه و تجربه اجراییحسن سابق،  سابقه کاریداشتن    )  کاری  ، رزومه و سوابق(یقی  اشخاص حق)  ت ملی  تصویر شناسنامه و کار  ،  (  اشخاص حقوقی

   (    .موثر استبه تشخیص کارفرما مرتبط با موضوع مناقصه در انتخاب پیمانکار و 
  دیپیشنهات یمق مراهه  بهمناقصه رکت در مهر شده شرایط ش حاوی فرم امضاء و ( پاکت ب

 

 ل کلیه پیشنهادات مختار می باشد.یا قبودر رد کت  رش .7

  . خواهد شدتیجه صورتجلسه ئی و نت بازگشامالمعاسیون نتایج بررسی پیشنهادات در کمی .8
 

ر ب  رای بازگش  ائی دد ک  ه پ  س از مهل  ت مق  رنهادات تحویل شرکت گراقصه و پیشا مدارک مند همراه به بایمناقصمبلغ سپرده شرکت در   .9

حساب به  جهاریز ورت ودر صو روز از زمان بازگشائی پاکتهای پیشنهادی قابل استرداد است.7پاکتهای مناقصه و تعیین نفرات اول تا سوم و گذشت  

 تعیین می گردد. عودت وجه واریزی یک هفته ، مهلتدر مناقصه نده نشدن و بر اقصه ان در منطرف شرکت کنندگمذکور از 

 بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم دبیرخانه شرکت گردد.  .10

            متقاض  یو د د ش   عد از انقض  ای م  دت مق  رر واص  ل ش  ود ترتی  ب اث  ر داده نخواه   سپرده و پیشنهاداتی که ب به پیشنهادات مبهم ، بدون .11

 . اشت نخواهد درا  یاعتراض گونهچیحق ه
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در ص  ورتی نسبت به انعقاد قرارداد اق  دام نمای  د .نظر کمیسیون مناقصه  اعالمروز کاری پس از  3حداکثر تا پایان ت  می بایس  ه مناقصهندرب .12

 گذاربه فرد واجد شرایط دیگری وامناقصه  انصراف دهد سپرده وی به نفع شرکت ضبط و مورد    انجام مورد مناقصه  ز  ابه هر علت  مناقصه  رنده  که ب

 .  دهد شخوا

 3س از ک  ار پ   ا قبول انجام ابالغ شرکت از امضاء قرارداد ی م پس ازبرنده های دوم تا سوو به ترتیب اولویت مناقصه    چنانچه برنده نفر اول .13

  شرکت کننده در مناقصه  حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.  نان به نفع شرکت ضبط گردیده وآروز کاری خودداری کنند سپرده 

پس از عقد قرارداد با نفر اول ، سپرده نفرات دوم و س  وم نزد شرکت باقی خواهد ماند تا رداد تا زمان عقد قرادوم و سوم  اول ،    فراتده نپرس .14

 . گرددترد مس

 افزایش یا کاهش دهد. %25 شرکت می تواند مقادیر حجم کار را تا .15

 ود . خواهد ب یا برندگان مناقصه برندهبه عهده و کارشناسی  آگهی پ چاه هزین .16

 می باشد.  مناقصهشروط و تکالیف موضوع  لود به منزله قبو دادن پیشنهامناقصه  شرکت در  .17

و ش  رکت  دهیلغو گرد طرفهکیقرارداد بصورت ، ه صورت مشاهدباشد و در  یث ممنوع مالشخص ث  کالً به  ای    ارداد جزاًموضوع قر  یارگذوا .18

 . دیکل مبلغ قرارداد اقدام نما افتیتواند به در یم

 . (  فرما می باشد ماید . ) هزینه توزین بعهده کارا وزن نر آن مقصد و مبدا واحد در ، قصیل جو بارگیری موظف است بعد از  پیمانکار .19

 : می باشدزیر در مکانهای جو قصیل   خلیهت محل .20

و م  الک ت  وزین،  کیلومتر ( 60حدود  )روستای رحمت آباد  جاده قدیم مورچه خورت ، 15نطنز ، کیلومتر   اقع در  و    :ی رحمت آبادگاودار  •

 می باشد . آباد  رحمت گاوداریباسکول 

 واح  دس  کول با ،زینم  الک ت  وو  کیلومتر (  7) حدود  ان به کاشان ، روستای حسین آبادجاده قدیم اردست 15کیلومتر  : واحد پروار بندی •

  می باشد.باد آسین یا ح چهارمیل

داخت یشنهاد دهنده دلیل برقبول و پرپیشنهاد و امضای مدارک از طرف پ  سلیمت، اشدعهده پیمانکار می ب سورات قانونی بهک  .21

 .   گرددناخالص ارائه ی می بایست با احتساب کسورات و پیشنهادلذا قیمت  باشد.  قانونی می تکلیه کسورا

 .  حمل اقدام نمایدمیونهای کاو برداشت  دستگاهنسبت به تامین میزان محصول آماده برداشت می باشد مطابق با حمل موظف  راپیمانک .22

 باشد .    می  پیمانکارعهده به   قصیل جوتا محل تخلیه هزینه های جانبی کلیه  وهزینه حمل  .23

 دارای هد دایر دیسک باشد .  به باال و   850 ( CLAAS JAGUAR )  وارگجکالس  ی بایستدستگاه چاپر م .24

با هددد دایددر همراه    850  وارجگکالس  دستگاه چاپر    2توانایی تامین  حداقل  می بایست  (  ) برداشتدر مناقصه  نده  شرکت کن .25

  . را داشته باشدک دیس

 .    تاکید می باشدمورد نجام عملیات برداشت ت اجهها اه به روز و توانمند بودن دستگ .26

  گردد .  ستقر( در واحد چهارمیل م  1402قبل از سال جدید ) ی بایست م برداشت دستگاه  .27

 می باشد .  1402فروردین  15حدود زمان برداشت جو قصیل  .28

گی دیصورت عدم رسقطعات مختلف و همچنین توقف عملیات برداشت در  درجو قصیل محصول  برداشتشروع زمان تعیین   .29

مشددخص (  احتشددامی    آقای  )توسط مدیر واحد چهارمیل  هفته  حداکثر به مدت یک  مساعد زمین و ...  محصول ، بارندگی ، شرایط نا

   می گردد . 

بایست   .30 باشد و روداراوسیله حمل محصول می  استاندارد  اتاق  به وسیلدر داخل زمین زراعی    ی محمولهی    یا هرگونه وسایل ه چادر  باید 

 ابان جلوگیری شود.ش در مسیر و خیتا  از ریز اهنمایی و رانندگی پوشیده باشد ق با قوانین راستاندارد مطاب

ننده دارای گواهینامه  وده و راو  بیمه شخص ثالث و حوادث ب، کارت خودرو ، معاینه فنی  عتبر  مالکیت م  وسیله حمل می بایست دارای سند  .31

 . شد ودرو بامتناسب با خ
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 ( عام  هان ) سهامیفجر اصفپروری و  دامکشاورزی رکت ش

 "ل جو قصی حمل برداشت و " برگ پیشنهاد قیمت 

 

 . ........................................................................................................................................م خانوادگی : نا  ...........................................................................................................................................................:   / شرکت  اینجانب  

    
 ......................................................ق........................................................: تلفن ....................................................................................................................:  شناسه ملی  .............................................................................................کدملی.
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 اصفهان پیشنهاد خود را به ش ر فجر ی و  دامپرورکشاورزی شرکت    جو قصیلبرداشت و حمل  قصه  منارایط  از موضوع و ش  ضمن آگاهی
 می نمایم.  ذیل اعالم

 
 

 شرح ردیف  
نرخ  پیشنهادی به ازای هر  

 ریال  -گرمکیلو
 توضیحات 

       یل چهارم واحددر  برداشت جو قصیل  1

2 
به گاوداری  چهارمیل  واحد  از    جو قصیل حمل  

 کیلومتر (  60حدود )  رحمت آباد 
  

3 
قصیل حمل    چهارمیل    و  واحد  واحد  به  از 

 متر (کیلو7)حدود  پروار بندی حسین آباد
  

 

 . دالص ارائه گردناخبه صورت با احتساب کسورات و یشنهادی قیمت پ   
 

 

                                                                                                  

 

 اریخت                                                                                                      

 مهر و امضاء                                                                                                          


