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توضیحاتواحدسطحعنوان عملیاتها

براساس دستورالعمل تغذیه ای و در صورت نیاز می تواند انجام شودهکتار100(فسفات و پتاسه)کودپاشی کودهای پایه 1

با استفاده از دستگاه بذرکارهکتار100تامین و کاشت بذر2

بر اساس دور آبیاری مشخص شده در کل دوره رشدهکتار100آبیاری بارانی با سیستم کالسیک ثابت3

هکتار100کوددهی سرک و محلولپاشی4
کود سرک اوره با استفاده از سیستم آبیاری بارانی یا دستگاه سانترفیوژ و محلولپاشی با 

سمپاش توربوالینر

در صورت وجود علفهای هرز باریک برگ یا پهن برگهکتار100مبارزه با علفهای هرز با سمپاش پشت تراکتوری5

در صورت حمله آفاتهکتار100مبارزه با آفات با سمپاش توربوالینر6

یا کمباین مورد تائید کارشناسان کارفرماهکتار100برداشت با دستگاه کمباین نیوهلند7

کل دوره کاشت تا برداشتهکتار100تعمیر و نگهداری سیستم های پمپاژ، آبیاری و چاه8

شده پشت کمباین (پرس)محصول شامل بذور جو برداشت شده و کاه و کلش بسته بندی 

:توضیحات

: .............................................................................................................................................................................................................شرایط پرداخت - 3

: ..................................................................................................................................................................................................................مدت زمان تحویل - 4

: .........................................................................................................................................................................................................مدت اعتبار استعالم قیمت - 5

: ........................................................................................................................................................................................................شماره شبا و بانک - 6

.پیمانکار کلیه موارد فوق را مطالعه نموده و با توجه به آن اقدام به پیشنهاد قیمت کرده است/ فروشنده - 7

*شرکت کشت و دامداری فکا*

«فرم استعالم بهاء»

: پیمانکار / نام شرکت

: نام متصدی یا مدیر فروش 

:آدرس 

 هکتاری ماکو 100 در اراضی 1401-1402مشارکت در کشت  و تولید محصول جو دانه ای در سال زراعی :  موضوع

.اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی بر عهده پیمانکار میباشد - 2

سموم  شامل علف کش و حشره کش و در صورت نیاز قارچ کش و همچنین کودهای شیمیایی میکرو و ماکرو بر عهده پیمانکار  (با تائید ناظر کارفرما  )کلیه هزینه های مربوط به خرید و حمل بذر مرغوب و گواهی شده - 3

.کلیه هزینه های مربوط به تامین ماشین آالت کاشت ، داشت و برداشت بر عهده پیمانکار میباشد . میباشد 

.بدیهی است بقایای گیاهی پس ازبرداشت محصول و بسته بندی کاه و کلش پشت کمباین در قرارداد مشارکت منظور نخواهد شد و جهت تقویت خاک به زمین برگردانده میشود - 2 

.انجام شده و زمین مذکور آماده کشت میباشد (... شامل تسطیح ، شخم ، کود پاشی و پنجه غازی و )شایان ذکر است کلیه مراحل آماده سازی زمین - 1 

:تلفن 

کلیه کسورات قانونی، هزینه های ایاب و ذهاب، نهار، سوخت، نیروی کار، اسکان، تجهیزات ایمنی، تامین ماشین آالت و ادوات مورد نیاز و هزینه های مربوطه وحفاظت و حراست از - 1

.به عهده پیمانکار می باشد... اموال  و 

.ضمنا استعالم های فاقد مهر و امضاء از درجه اعتبار ساقط است. خواهشمند است با مطالعه دقیق مندرجات ذیل، فرم استعالم را تکمیل و در پاکت دربسته تحویل فرمائید

درصد پیشنهادی سهم پیمانکار از محصول

 مهر و امضاء پیمانکار

 تاریخ تنظیم استعالم


