
 ) سهامی عام ( فجر اصفهان و دامپروری شرکت کشاورزی 

 مزايده  شرايط عمومی 
 

از طريق کیلوگرم  000/00در حدود هن آالت فروش ضايعات آشرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد نسبت به 

ورد بررسی کامل و جامع قرار داده و پس از قبول ،کلیه شرايط مزايده را م می بايست متقاضیان . برگزاری مزايده  عمومی اقدام نمايد 

 بازديد از عین موضوع  نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمايند لذا پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرايط خواهد بود . شرايط و

     خواهدد بدود.  کول ارائه شده صورت باسبر اساس   مهیار شهرضا  در واحدهای رحمت آباد نطنز و محل تحویل ضایعات مورد مزایده .1

) مقادير درج شده برای آهن آالت ضايعاتی برآوردی بوده و متقاضیان موظف هستند طبق رويت و به طور کامل نسبت به بدارگیری و  

 خارج نمودن آن اقدام نمايند لذا پس از اعالم برنده هیچگونه اعتراضی در خصوص کیفیت و کمیت اقالم مسموع نخواهد بود .(  

  می باشد  01/00/0000مورخ روز شنبه صبح  00از زمان انتشار آگهی تا ساعت :  قبول پیشنهادات مدت .2
 روستای رحمت آباد –اصفهان  –جاده قديم نطنز  00شهرستان نطنز ، کیلومتر :  سناداتحویل و  برگزاریمحل      .3

 برگزار خواهد شد.) به آدرس فوق (     01/00/0000:  روز شنبه مورخ  زمان برگزاری مزایده .4

 بهای پیشنهادی بايد از هر حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم دبیرخانه شرکت گردد.  .5

مبلغ مورد نظر ريال می باشد که می بايستی  000.000.000میزان سپرده شرکت مزايده  مبلغ :   میزان سپرده شرکت در مزایده .6
بانک کشاورزی شعبه زواره بنام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان واريز و يا بصورت  000000041به حساب شماره 

 شده توسط متقاضی با ارائه فرم بانک (  به دبیرخانه شرکت تحويل و رسید دريافت نمايند . نامه بانکی يا چک رمزدار )خريداریضمانت
مزايده شود و موجب محرومیت از شرکت در پذيرفته نمیمزايده کمیسیون عنوان از طرف هیچکه ارائه چک شخصی بهضمن اين *

 خواهد گرديد. 
مندرج  00 و00شايان ذکر است درخصوص متقاضیانی که سپرده آنان از محل مطالبات ايشان از شرکت تامین میگردد بر اساس بند  *

 شده اقدام خواهد شد.
االختیار آنها با حضور متقاضیان يا نمايندگان  تامگشائی و صورتجلسه خواهد شد. )نتايج بررسی پیشنهادات در کمیسیون معامالت باز

 معرفی نامه معتبر در روز مزايده با توجه به شیوع ويروس کرونا و بمنظور جلوگیری از تردد غیر ضروری اختیاری می باشد . ( 

 شرکت در رد يا قبول هر يک و يا تمامی پیشنهادات مختار است . .7
 نندگان موظف به ارائه  اطالعات مورد نیاز جهت شرکت در مزايده  بشرح ذيل  می باشند.شرکت ک .8

توانند با رعايت ضوابط مندرج در برگ شرايط در مزايده  شرکت کنند. صالحیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت می
بدين منظور متقاضیان شرکت در مزايده  بايد دو پاکت   شود.متقاضیان شرکت در مزايده  توسط اعضای کمیسیون مزايده  احراز می

 بشرح زير به دبیرخانه شرکت تحويل نمايند .

: حاوی پرداخت سپرده در وجه شرکت يا چک ضمانت نامه بانکی و ارائه آگهی تاسیس و آخرين تغییرات ) در خصوص پاکت الف
      بض پرداخت سپرده شرکت در مزايدهاشخاص حقوقی و تصوير شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی (  ق

 حاوی فرم امضاء و مهر شده شرايط شرکت در مزايده به همراه قیمت پیشنهادی پاکت ب(
حق  یو متقاضبه پیشنهادات مبهم ، بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد  .9

 داشت . را نخواهد  یاعتراض گونهچیه



 می باشد.ه مزايده عهده برندهزينه کارشناسی و چاپ آگهی به  .11
 شرکت در مزايده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع مزايده می باشد. .11

به هر علت در صورتی که برنده مزايده نسبت به انعقاد قرارداد در محل دفتر شرکت نمايند ،   روز کاری 1طی برنده  مزايده می بايست  .12
شرکت طبق ضوابط با نفر دوم قرارداد امضاء خواهد نمود. در صورت از خريد مورد مزايده انصراف دهد سپرده وی به نفع شرکت ضبط 

واهد شد. شرايط عدم امضای قرارداد توسط نفر دوم، سپرده وی نیز به نفع شرکت ضبط شده و با نفر سوم برنده مزايده قرارداد امضاء خ
ضبط سپرده برای نفر سوم نیز ساری و جاری خواهد بود. انتخاب نفر دوم و سوم صرفاً بر اساس صرفه و صالح شرکت و از اختیارات 

 کمیسیون فروش خواهد بود .

اول ، سپرده نفرات دوم و  پس از عقد قرارداد با نفرنزد شرکت باقی خواهد ماند تا تا زمان عقد قرارداد دوم و سوم اول ، پرده نفرات س .13
 سوم مسترد گردد.

حق هیچگونه اعتراضی  مزايدهدر صورت انصراف نفرات اول تا سوم کل سپرده آنان به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کننده در  .14
 نخواهد داشت.

ضاء قرارداد يا قبول انجام کار پس از و به ترتیب اولويت برنده های دوم تا سوم پس از ابالغ شرکت از ام مزايدهچنانچه برنده نفر اول  .15
 حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.  مزايدهروز کاری خودداری کنند سپرده آنان به نفع شرکت ضبط گرديده و  شرکت کننده در  1

ی يک هفته ، مهلت عودت وجه واريزمزايدهو برنده نشدن در  مزايدهدر صورت واريز وجه به حساب مذکور از طرف شرکت کنندگان در  .16
 تعیین می گردد. 

 کلیه مدارک ارسالی توسط شرکت کننده در مزايده  بايد مهر و امضاء گردد. .17

شرکت کننده مجاز به ارائه يک پیشنهاد قیمت می باشد در غیر اين صورت نام پیشنهاد دهنده از لیست شرکت کنندگان در مزايده  هر .18
نهادی خود را دقیق و بدون خط خوردگی جلوی رديف مربوطه و در ستون متقاضی محترم می بايست قیمت پیش شد . حذف خواهد

پیشنهاد فرم  قیمت پیشنهادی درج نموده و پس از درج مشخصات کامل خود و امضاء کلیه صفحات ) اعم از برگ شرايط مزايده و
 قیمت ( آنها را به امور اداری شرکت ارائه نمايند .

د می نمايد که از کلیه قوانین تجاری و کار و امور اجتماعی و ساير قوانین جاری جمهوری اسالمی با امضا شرايط مزايده ، خريدار تائی .19
 ايران مرتبط با موضوع آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد قرارداد با شرکت کلیه کلیه قوانین مذکور را رعايت خواهد نمود .

 مالیات و عوارض و ... به عهده خريدار خواهد بود  کلیه هزينه های جانبی شامل بارگیری ، حمل ، جمع آوری ، .21

فروش به صورت نقدی بوده و برنده مزايده تازمان پرداخت کامل بهای مورد مزايده ، حق خروج بقیه آنرا نخواهد داشت . اولويت خروج  .21
 اقالم بر اساس نظر شرکت خواهد بود.

خريداری شده را از شرکت خارج نموده و پس از آن شرکت اموال داد روز پس از انعقاد قرار 4خريدار موظف است حداکثر ظرف مدت  .22

 . نخواهد داشتفروش رفته  اموال هیچگونه مسئولیتی در قبال 
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