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 مناقصه عمومی یک مرحله ای                         

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان   
 

 

 
 

عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد استان کردستان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای سازمانی قروه و سنندج به سایر نقاط در داخل و خارج از استان را از  (نوزده هزار)00111

. واگذار نماید(ستاد)یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه عمومی  طریق برگزاری 

به ( ستاد)طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد "ه از کلیه مراحل برگزاری مناقص

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و  ir.setadiran.www آدرس 

 .را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند( توکن)یافت گواهی امضای الکترونیکی در

 00/0/0900مورخ  0100110510111110 شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه -0

ابتدای  –بلوار پاسداران  –سنندج : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان به آدرس : نام و نشانی مناقصه گزار  -0

 . استان کردستان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی –جنب مرکز تحقیقات ، آموزش و منابع طبیعی  –شهرک پیام 

 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام  111/511مبلغ : هزینه خرید اسناد مناقصه  -9

 .می گیرد

 05/0/0900مورخیکشنبه روز 04:05لغایت ساعت  01/0/0900شنبه مورخ از روز سه : سناد مناقصه از سامانه مهلت زمانی دریافت ا -4

 .5/0/0900مورخ  پنجشنبهروز  04:05تا ساعت : آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهاد بارگزاری در سامانه  -5

 .آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشندروز از تاریخ  45الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل *

 .صبح در محل دفتر مدیریت شرکت 0ساعت  7/0/0900مورخ   شنبهروز : تاریخ گشایش پیشنهادها  -1

که به دو صورت ضمانتنامه بانکی  یا پرداخت  (ریال 111/111/011)ریال  نهصدمیلیون: میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ  -7

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه   IR051011114110190714115700بحساب شبای شماره ( فیش واریزی)نقدی 

 .می باشد  قابل ارائه  950190714019511151111111111111داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 

عالوه بر ( الف)اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع : آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  -0

پنجشنبه بارگزاری در سامانه ، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

 .صه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شودبه دبیرخانه کمیسیون معامالت مناق 5/0/0900مورخ 

به آدرس اینترنتی شرکت  107-99700414جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن ضمناً 

www.assc.ir   و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصاتhttp://iets/mporg.ir  نیز مراجعه فرمایید. 

ه اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان و دفتر ثبت نام در سامانه نمایند 100-40094پشتیبانی سامانه شماره تماس  -

 107-99110105کردستان آقای گیوه چیان شماره تلفن 
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