
 به نام خدا  

 ت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانشرک

  در مزايده فروش دام فجر اصفهان برگ شرايط شركت   
ی کشتارگاه رآبستنیغ گاو  مبني بر فروش تعدادی 9/40/0044و  6/40/0044 های  طالعات در تاريخاپيرو آگهي مندرج در روزنامه 

کوالر  ،کشتارگاهی رن بزجوانه نر نیمچه ، ،  پرواری جوانه نر،  آبستن تلیسه  خوار ، گوساله نر شیر، گوساله نر قطع شیر ، 

 مي گردد: شرايط مزايده بشرح ذيل اعالم رحمت آباد در واحدماهه (  6) پایه نر داشتی  و  بزماهه غیر آبستن  8داشتی 

ا تپس از تكميل مراجعه نموده و دفتر واحدهای شرکت  به ، برگ شرايط و فرم پيشنهاد قيمت دريافتنند جهت متقاضيان مي توا -0

 رحمت آباد شرکت تسليم و رسيد دريافت دارند. به امور اداری واحد  66/40/6044 مورخ  از برگزاری مزایدهقبل 
يا دار و تليسه غير بارمیلیون ریال  هشتمبلغ و ماده  متقاضيان خريد مي بايست بابت هر رأس گوساله نر ) قطع شير و شيرخوار( -2

سپرده عنوان بمیلیون ریال یک هر رأس بز مبلغ و میلیون ریال بیست مبلغ  آبستنو تليسه ، گاو غير آبستتن و گاو  فری مارتين
 نمايند:تامين  ذيل به سه روش شرکت در مزايده

 به يكي از حساب های شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان نقدوجه واريز  الف(
 کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  بانكي در وجه شرکت تضميني چك  ب(
 و رسيد اخذ نمايند . در صورت داشتن مطالبات از شرکت بعد از تائيد واحد مالي مبني بر صحت مطالبات ميتوانند اقدام کردهج(

و  مهر کليه پيشنهادات الزم است با حروف و بدون قلم خوردگي نوشته شده باشد و در صورت وجود قلم خوردگي مورد مذکور را با -3
 امضاء مجدد تأييد نمايند 

 محل واحد رحمت آباد مي باشد.در  66/40/6044مورخ  شنبهچهارروز  01تاريخ برگزاری مزايده در ساعت  -0

 به پيشنهادات بدون وديعه و مشروط و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد . -1
 کشتارگاهي بصورت زنده قپان به فروش مي رسند  .گاوهای غير آبستن حذفي کشتارگاهي و تليسه های غير باردار حذفي  -6
و مي بايست روز کاری فرصت دارند نسبت به تسويه حساب کامل و حمل دام اقدام نمايند ( ده ) 64مدت برندگان مزايده حداکثر تا  -7

 شرکت ضبط خواهد شد.در غير اينصورت سپرده به نفع ساعت کليه دامهای فروش رفته را از واحد خارج نمايند 20در مدت زمان 
 مالک سالمت دام فروش رفته ، تائيد مدير سالمت گله فروشنده مي باشد و خريدار در اين مورد حق اظهارنظر ندارد . -8
انتخاب دام فروش رفته بصورت رندوم ) تصادفي( توسط فروشنده به خريدار اعالم مي گردد و جدا کردن دام توسط خريدار ممنوع  -9

 است .
چنانچه خريداران پس از پرداخت کامل بهای دام بر اثر مشكالت احتمالي موفق به حمل آنها نشوند و اين موضوع مورد قبتول  -04

جهت گاو و تلیسه مبلغ روزانه توانند با پترداخت هتزينه نگهتداری فتروشنده قترار گيرد ، ختريداران با موافقت فتروشنده متي
ه در اين مدت هر اتفاقي ديگر جهت حمل اقدام نمايند . چنانچده روز حداکثر بمدت  ریال  244.444ریال و گوساله مبلغ  044.444
 حادث شود از جمله تلف شدن مسئوليت آن بعهده خريدار خواهد بود. برای دام

ه دود است . چنانچپس از تحويل دام شرکت هيچگونه مسئوليتي در قبال دام تحويل شده  ندارد و هر گونه اعتراض در اين زمينه مر -00
 در ايام خريد دام تا زمان حمل ، دامي زايمان نمايد بطور کلي از ليست خريد و فروش حذف خواهد شد .

مسائل پيش بيني نشده در اين برگ شرايط بصورت متمم برگ شرايط که مورد توافق طرفين معامله باشد پس از امضاء مورد قبول  -02
 خواهد بود

از مبداء تا مقصد  حمل داممسئوليت  خريدار ملزم به اخذ مجوز بوده و مل دام صادر نخواهد کرد وشرکت هيچگونه مجوزی جهت ح -03
 است . از مبادی ذيصالح در مهلت مقرر به عهده خريدار

 دام های غير آبستن )گوشتي ( ملزم به ارائه برگ کشتارگاه به شرکت از سوی خريدار مي باشد . -00
پيشنهادی از سوی شرکت کنندگان ،  اولويت فروش دام ) بز نر و ماده کشتاری و داشتي ( با شرکت در صورت مساوی بودن قيمت  -01

 کننده بومي  آن منطقه  مي باشد
. چنانچه نفر اول تا تاريخ تعيين سپرده نفرات دوم و سوم برنده مزايده تا تسويه حساب نفر اول نزد مزايده گذار باقي خواهد ماند  -06

 معامله نشد مورد مزايده به ترتيب به نفرات بعدی واگذار و سپرده نفرات قبل به نفع شرکت ضبط خواهد شد .    شده حاضر به انجام
 شرکت در رد يا قبول يك يا کليه پيشنهادات مختار است . -07
 شرکت در مزايده به منزله اطالع کامل و قبول کليه شرايط مزايده مي باشد . -08
  .ه محترم حراست ذبح گردد و برگ کشتارگاه و شماره گوش را به ايشان تحويل نمايندتليسه ها مي بايست در حضور نمايند -09
 و محل انتقال دام را مشخص نموده باشد.خريدار موظف مي باشد قبل از بارگيری مجوز حمل دام را از سازمان دامپزشكي تهيه  -24

 خصوص بزهای نر 4در

 امضای متقاضی                                                                                           
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