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جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 88776325 به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی و کشاورزی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد تعداد 24 قلم سموم شیمیایی فرموله به شرح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه  عمومی بین المللی یک مرحله ای خریداری نماید.

شركت خدمات حمایتی كشاورزیوزارت جهاد كشاورزي

مقدار مورد 
نیاز )تن(

فرموالسیون 
ثبت شده

خلوص سم 
فرموله ثبت شده نام کاال ردیف

100 SL 67.5 تو فوردی+ ام ث پ آ 1

40 EC 40 بروموکسینیل اکتانوات+ ام ث پ آ 2

20 EC 56 بروموکسینیل+تو فوردی 3

200 EC 8 کلودینافوپ پروپارژیل 4

60 EC 5 پینو کسادون+ ایمن کننده 5

100 EC 5 پینو کسادون+کلودینافوپ پروپارژیل 6

100 OD 1.2 مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ ایمن کننده 7

50 OD 8.25
یدوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون 

متیل + دیفلوفنیکان +ایمن کننده
8

20 OEC 12.5 ستوکسیدیم 9

60 SL 30 کلوپیرالید 10

400 EC 25 پروپیکونازل 11

200 EW 25 تبوکونازل 12

90 SC 49.7 اپوکسی کونازول+ تیوفانات متیل 13

40 EC 33 سایپرکونازول+ پروپیکونازول 14

500 EC 57 ماالتیون 15

600 EC 2.5 دلتامترین 16

300 DS 2 تبوکونازل 17

200 FS 6 تبوکونازل 18

10 FS 40 تبوکونازل+ پروتیوکونازل 19

150 DS 3 دیفنوکونازل 20

100 FS 3 دیفنوکونازل 21

40 WP 50 کاربندازیم 22

100 WP 75 کاربوکسین+ تیرام 23

80 FS 40 کاربوکسین+ تیرام 24

لذا از متقاضیان معتبر دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 99/09/01 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/09/05 )5 روز 
کاری( با در دست داشتن معرفی نامه و ارائه فیش واریزی به مبلغ 1200000ریال در وجه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به شماره حساب 4001039704005791 
)به شماره شبا IR 250100004001039704005791( نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت شناسه شماره 358039782263500650000000000006 از 
طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا به نام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به آدرس تهران خیابان گاندی کوچه چهارم شماره 1 طبقه نهم دفتر کمیسیون 

معامالت مراجعه نمایند. 
ضمنًا آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا حداکثر 10 صبح روز شنبه مورخ 99/10/06 به اداره حراست شرکت واقع در طبقه هشتم می باشد. بازگشایی پاکت های 
در  شرکت  تضمین  مبالغ  می گردد  یادآوری  بود.  خواهد  فوق الذکر  آدرس  در   14 ساعت  رأس  شمسی  هجری   99/10/06 مورخ  شنبه  روز  در  نیز  پیشنهادی 

فرآیند ارجاع کار به شرح ذیل می باشد:
1 16416 یورو برای توفوردی + ام ث پ آ 67/5 درصد SL معادل 5192760000 ریال 

۲ 14521 یورو برای بروموکسینیل اکتانوات+ ام ث پ آ40 درصد EC  معادل 4593168128 ریال 
۳ 9299 یورو برای بروموکسینیل + توفوردی56 درصدEC  معادل 2941456800 ریال

۴ 40688 یورو برای کلودینافوپ پروپارژیل8درصد EC  معادل 12870460800ریال
۵  45688 یورو برای پینوکسادن+ ایمن کننده 5درصد EC معادل 14451920640 ریال   

۶ 48136 یورو برای پینوکسادون+کلودینافوپ پروپارژیل 5 درصدEC  معادل 15226272000 ریال
۷ 42616 یورو برای مزوسولفورون+یدوسولفورون+ایمن کننده 1/2 درصد OD معادل 13480185600 ریال

۸ 20829 یورو برای یدوسولفورون متیل سدیم+مزوسولفورون متیل+ دیفلوفنیکان + ایمن کننده8/25 درصد OD  معادل 6588705600 ریال
۹ 8353 یورو برای ستوکسیدیم 12/5 درصدOEC  معادل 2642325000 ریال

10 18749 یورو برای کلوپیرالید 30درصد SL  معادل 5930616960 ریال
11 62153 یورو برای پروپیکونازول 25 درصد EC معادل 19660281600ریال
1۲ 47623یورو برای تبوکونازول 25درصد EW معادل 15064089600ریال

1۳ 91616 یورو برای اپوکسی کونازول+ تیو فانات متیل 49/7 درصد SC معادل 28980000000 ریال
1۴ 48856 یورو برای سایپروکونازول+ پروپیکونازول 33 درصد EC معادل 15454022400 ریال

1۵ 57395 یورو برای ماالتیون 57درصدEC  معادل 18155112000 ریال
1۶ 51986 یورو برای دلتامترین 2/5درصد ECمعادل 16444296000 ریال

1۷  22193 یورو برای تبوکونازول 2درصدDS  معادل 7020000000 ریال
1۸  25987 یورو برای تبوکونازول 6درصدFS  معادل 8220000000ریال

1۹  12000 یورو برای تبوکونازول + پروتیوکونازول 40درصد FS  معادل 3795840000 ریال
۲0  19234 یورو برای دیفنو کونازول 3درصدDS  معادل 6084000000 ریال
۲1  17868یورو برای دیفنوکونازول 3درصد FS معادل 5652000000 ریال

۲۲ 11348 یورو برای کاربندازیم 50درصد WP معادل3589574400 ریال
۲۳  34699 یورو برای کاربوکسین + تیرام 75درصدWP  معادل10975963200ریال
۲۴  43840 یورو برای کاربوکسین+ تیرام 40درصد FS معادل 13867564800 ریال

 تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ارائه شده از سوی شرکت کنندگان خارجی می بایست به صورت یورو و یا هر ارز دیگری به غیر از دالر و براساس نرخ حواله 
ارزی سنایی )که شامل معامالت ارزی انجام یافته در سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی ]نیما[  نیز می باشد به تاریخ 99/08/25 برای هر یک از اقالم، ارائه گردد. 

 شرکت پیشنهاد دهنده مجاز می باشد از مطالبات قبلی و قطعی خود نزد این شرکت به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، پس از تأیید مدیر مالی 
این شرکت، استفاده نماید.

آگهي مناقصه عمومي بين المللي يك مرحله اي 
نوبت اولشرکت خدمات حمايتی کشاورزی
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