
 مناقصه  شرایط موضوع و                                                             

 شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر   روتاری توسط  خرید یک عدد دستگاه           

ون و صنایع یتوسعه مکانیزاسدر وجه شرکت    ریال    دویست میلیونفیش واریز    به همراه    مناقصه    تکمیل و تحویل فرم   .1

واریز و در پاکت  میدان توحید    شعبه  دینزد بانک     0200461711002به حساب پشتیبان شماره   کشاورزی کوثر  

 وقت مقرر با اخذ رسید تحویل شرکت نمایند.  تا جداگانه 

نی و تخصصی دستگاه  معیار تصمیم گیری نسبت به خرید  و یا عدم خرید توسط مناقصه گذار، در نظر گرفتن موارد ف .2

میباشد و مناقصه گذار در   و زمان تحویل و نحوه پرداخت مناقصه گذار    پیشنهاد دهنده و همچنین قیمت آن دستگاه  

 دود و یا تجدید مناقصه به دالیل فنی و مالی مختار است.  حرد یا پذیرش هر کدام از تصمیم ها و یا برگزاری مناقصه م

و  ر واصل شود  سپرده، فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقربه پیشنهاد های فاقد   .3

 ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. سپرده های مخدوش

  مناقصه  ه  و سایر هزینه های مرتبط از برنداز جمله کارشناسی، آگهی، بیمه، عوارض متعلقه    مناقصه    تمامی هزینه های .4

 اهد شد. اخذ خو

 می باشد.   06/06/1401 مورخ یکشنبه آخرین مهلت تحویل پاکت ها تا پایان وقت اداری روز .5

 در صورت وجود دو یا چند پیشنهاد مشابه، اعالم برنده بر اساس قرعه کشی انجام خواهد شد.  .6

حتی بعد   مناقصهله از گذار در رد یا قبول هریک از پیشنهادها و یا حذف هر یک از اقالم موضوع در هر مرح مناقصه   .7

 گر حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. مناقصهاز اعالم برندگان بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار بوده و 

سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد عودت داده نمی شود و چنانچه نفر اول از انعقاد قرارداد در زمان مقرر  .8

نفع شرکت ضبط خواهد شد و در صورت صالحدید شرکت چنانچه نفرات دوم و سوم هم  خودداری نماید سپرده او به  

ط خواهد شد و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی  ند سپرده ایشان هم به نفع شرکت ضبحاضر به انعقاد قرار داد نگرد

 را در این خصوص نخواهند داشت. 

اثر انگشت پیشنهاد دهنده رسیده و    به  مناقصهضروری است تمام صفحات اسناد    مناقصهجهت شرکت در   .9 امضا و 

 تحویل متصدی مربوطه نماید. 

مشخصاتی که بر اسناد درج شده است تنها مبنا برای شناسایی می باشد. در صورت درج اطالعات مغایر هیچگونه  .10

 مسئولیتی متوجه برگزار کننده مزایده نمی باشد. 

  44907941-3تلفن: 31شهید لشگری(خیابان سپاه اسالم، پالک  کرج )بزرگراه -جاده مخصوص تهران 11آدرس: کیلومتر 

 

                   پیشنهاد دهنده                                           واثر انگشت    امضا مهر،                                                                                                 

                                                                                                                     

 



 شخصات فنی مد نظر:حداقل م 

  240با عرض حداقل  دریبا کاربر سان ف  ینیچ ای یرانیکارتن ا دیتول یستگاه روتارد، انتقال و راه اندازی یک خرید، نصب

و جمع کننده   کریو ش برهیو یاستکر چاک زن روتار یرنگ دارا 4چاپ  دارای  یکیغلطک الست  لوکسیآن لندریمتر س یسانت

 با گارانتی حداقل دو ساله   کیو تمام اتومات عاتیضا

 مشخصات فنی دستگاه پیشنهاد دهنده به طور کامل و با جزییات دقیق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان تحویل: 

 

 نوع پرداخت مد نظر شرکت کننده:  

 

 : صه، نصب، راهاندازی و انتقال مورد مناقهمراه با خرید  قیمت پیشنهادی

 ارزش افزوده: 

 قیمت نهایی: 

 


