
 به نام خدا   

 ت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان شرک

  در مزايده فروش دام فجر اصفهان برگ شرايط شركت   
 

گاو غيرآبستن کشتارگاهي ، تليسه   تعدادیمبني بر فروش    25/03/1401و    03/1401/ 21های  طالعات در تاريخاپيرو آگهي مندرج در روزنامه         
، بز شيری پرواری   )دو رگ (  وشتيگماده گوساله ،  دو رگ پروارینر گوشتي جوانه گوساله نر شيرخوار، گوساله نر قطع شير،  غير باردار کشتارگاهي، 

 مي گردد: شرايط مزايده بشرح ذيل اعالم رحمت آباد در واحد بز نر کشتارگاهي و ماهه   6نر داشتي ) پايه  ، بز کشتارگاهيغيرآبستن
 

   از برگزاری مزايده قبل  تا  پس از تکميل  مراجعه نموده و  دفتر شرکت    به  ، برگ شرايط و فرم پيشنهاد قيمت  دريافتنند جهت  متقاضيان مي توا -1
 رحمت آباد شرکت تسليم و رسيد دريافت دارند.  به امور اداری واحد  1401/ 03/ 31 مورخ

و تليسيه غير باردار يا فری مارتين، گاو غير  ريال  10.000.000متقاضييان خريد مي بايسيت بابت هر ر گ گوسياله نر ) قطع شيير و شييرخوار( و ماده مبل   -2
       وان  ريال بعن   2.000.000و هر ر گ بز مبل   ريال  30.000.000، هر راگ جوانه نر مبل    ريال  25.000.000آبسيييتن و گاو و تليسيييه آبسيييتن مبل  

 به روش ذيل تامين نمايند:در مزايده  " سپرده شركت"

 کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در وجه شرکت نزد بانک کشاورزی شعبه نطنز   801312409واريز وجه نقد به شماره حساب  الف ( 

واحد مالي مبني بر صيتت مطالبات و انتقال مطالبات به حسياب سيپرده مي توانند با اخ   تاييدب( در صيورت داشيتن مطالبات از شيرکت بعد از 
 رسيد در مزايده شرکت نمايند . 

 . فروش كلیه دامها بصورت نقدی می باشد  -3
مهر و امضاء مجدد   و در صورت وجود قلم خوردگي مورد م کور را باکليه پيشنهادات الزم است با حروف و بدون قلم خوردگي نوشته شده باشد   -4

  .تأييد نمايند
 متل واحد رحمت آباد مي باشد. در  31/03/1401مورخ  نبهسه شروز  11تاريخ برگزاری مزايده در ساعت  -5

االختيار آنها با معرفي متقاضيان يا نمايندگان تامنتايج بررسي پيشنهادات در کميسيون معامالت بازگشائي و نتيجه صورتجلسه خواهد شد. )حضور   -6
 با توجه به شيوع ويروگ کرونا و بمنظور جلوگيری از تردد غير ضروری اختياری مي باشد .  مزايدهنامه معتبر در روز 

 به پيشنهادات بدون وديعه و مشروط و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد .  -7

 .ند باشاست که برای کل مورد مزايده قيمت داده  پيشنهادهايياولويت با و گاوهای غير آبستن کشتارگاهي    3و  2دامهای آبستن داشتي درجه  درخصوص  -8

 گاوهای غير آبستن ح في کشتارگاهي و تليسه های غير باردار ح في کشتارگاهي بصورت زنده قپان به فروش مي رسند  . -9
روز   ) بیست (   20در خصوص دامهای نر کشتارگاهي ) جوانه نر ( حداکثر مدت    وروز کاری    (ده  )  10مدت  ا  برندگان مزايده حداکثر ت -10

در غير اينصورت کليه دامهای فروش رفته را از واحد خارج نمايند  فرصت دارند نسبت به تسويه حساب کامل و حمل دام اقدام نمايند و    کاری
 سپرده به نفع شرکت ضبط خواهد شد. 

 مالک سالمت دام فروش رفته ، تائيد مدير سالمت گله فروشنده مي باشد و خريدار در اين مورد حق اظهارنظر ندارد . -11
 انتخاب دام فروش رفته بصورت رندوم ) تصادفي( توسط فروشنده به خريدار اعالم مي گردد و جدا کردن دام توسط خريدار ممنوع است . -12
ل بهای دام بر اثر مشکالت احتمالي موفق به حمل آنها نشوند و اين موضوع مورد قبيول فيروشنده  چنانچه خريداران پس از پرداخت کام -13

ريال و      1.000.000جهت گاو و تلیسه مبلغ  روزانه  توانند با پيرداخت هيزينه نگهيداری  قيرار گيرد ، خيريداران با موافقت فيروشنده ميي
حادث شود از    ه در اين مدت هر اتفاقي برای دامديگر جهت حمل اقدام نمايند . چنانچده روز  حداکثر بمدت    ريال    500.000گوساله مبلغ  

 جمله تلف شدن مسئوليت آن بعهده خريدار خواهد بود.
مي باشد که مي بايست توسط خريدار   ريال  50.000و بز مبلغ  ريال   000150.گاو مبلغ  حق العمل بارگيری دام به ازای هر يک راگ    -14

 پرداخت شود .  
پس از تتويل دام شرکت هيچگونه مسئوليتي در قبال دام تتويل شده  ندارد و هر گونه اعتراض در اين زمينه مردود است . چنانچه در ايام  -15

 خريد دام تا زمان حمل ، دامي زايمان نمايد بطور کلي از ليست خريد و فروش ح ف خواهد شد . 
سائل پيش بيني نشده در اين برگ شرايط بصورت متمم برگ شرايط که مورد توافق طرفين معامله باشد پس از امضاء مورد قبول خواهد م -16

 بود 
از مبداء تا مقصد از مبادی ذيصالح در   حمل داممسئوليت    خريدار ملزم به اخ  مجوز بوده و  شرکت هيچگونه مجوزی جهت حمل دام صادر نخواهد کرد و -17

 است .  مهلت مقرر به عهده خريدار
 دام های غير آبستن )گوشتي ( ملزم به ارائه برگ کشتارگاه به شرکت از سوی خريدار مي باشد .  -18
 باشد با شرکت کننده بومي آن منطقه مي  در صورت مساوی بودن قيمت پيشنهادی از سوی شرکت کنندگان،اولويت فروش دام ) بز نر و ماده کشتاری و داشتي (   -19
شده حاضر به انجام معامله ن  . چنانچه نفر اول تا تاريخ تعييسپرده نفرات دوم و سوم برنده مزايده تا تسويه حساب نفر اول نزد مزايده گ ار باقي خواهد ماند   -20

 نشد مورد مزايده به ترتيب به نفرات بعدی واگ ار و سپرده نفرات قبل به نفع شرکت ضبط خواهد شد .    
 شرکت در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است . -21
 شرکت در مزايده به منزله اطالع کامل و قبول کليه شرايط مزايده مي باشد . -22
   .ايست در حضور نماينده متترم حراست ذبح گردد و برگ کشتارگاه و شماره گوش را به ايشان تتويل نمايندتليسه ها مي ب -23
 و متل انتقال دام را مشخص نموده باشد.خريدار موظف مي باشد قبل از بارگيری مجوز حمل دام را از سازمان دامپزشکي تهيه  -24

 امضای متقاضی                                                                                                                خص بزهای نر 0ر
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 .  می باشد  بصورت نقدی كلیه دامها  توضیح : فروش  •
 قابل مذاكره نیست .ضمنا قیمت های پیشنهادی بصورت نهايی می باشد و به هیچ عنوان       
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