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ن محص ول سب بت ب ه يد از ع يبازد ط وايکامل و جامع قرار داده و پس از قبول شرسی ده را مورد برريط مزايه شرايکل،ده يان شرکت در مزايمتقاض

پس از قبول کليه شرايط با امضای خود در پايان اين .  ط خواهد بود  يه شرايمت به منزله قبول کليشنهاد قيلذا پ.  ند  يشنهادی اقدام سمايمت پيارائه ق

  . ورقه ، آن را به همراه پيشنهاد قيمت عودت سمايند 

ب ا  ب ر اس ا  يزان آن تقريمو ب يترک ،شنهادی يدر جدول بهای پمی باشد که  «  پبته خشك» تن محصول  32فروش حدود    موضوع مزايده .1

م ت يم ی باش د و ارائ ه ق يكجاف محصول به صورت يمت برای هر رديشنهاد قيبه ارائه پ  نده موظفشنهاد دهيلذا پ.    سوع درجه مشخص می باشد

 .  قبول سخواهد بود  دبرای بخشی از آن مور

ه ا پاکت ديي برگ زار و پ س از ت  ونيب يکم یکه با حضور اعضا باشد یم بعدازظهر 13ساعت  08/08/1401مورخ    شنبهيكدر روز    دهيمزا  خيتار .2

توس ط  ش نهادات يآن ب ا پ بهيو مقا ونيب يکم دييمورد ت  یکارشناس متياقدام خواهد شد و باتوجه به ق  يیسببت به بازگشا  دهيمزا  ونيب يتوسط کم

 . استخاب خواهند شد  طيدر صورت احراز شرا  دهيبرسدگان اول تا سوم مزا،   دهيمزا ونيب يمک

شرکت    رخاسهيرا به دبايده  مزفرم شرکت در    8/08/1401مورخ     ظهر    12  عتساآگهی تا  از زمان استشار    تواسنديم  انيمتقاض:      مهلت تحویل .3

 دارسد.  افتيدر ديو رس ليتحو

مزايده    سپرده .4 در  هر  ريال    .000.000.0002    مبلغ:  شرکت  و جهت  خريدار متقاضی    برای)    ريال    000.00006.تن  جهت کل محصول 

 :نديسما ني تام زير یرا به روشهاايده مزر دده شرکت پرس یبتيبا  یم انيضکه متقاباشدمی موردی( 

 فجر اصفهان یو دامپرور یاره  بنام شرکت کشاورزه زوشعب یرزباسك کشاو  610451473ه حباب سقد ب  وجه زيوار(  الف

   یسامه باسك( ضماستب
 با ارائه فرم باسك ( یتوسط متقاض شدهیداري( چك رمزدار )خرج
در  ديرس تواسند با اخذ یسپرده م مطالبات به حباب لتقامطالبات و اسبر صحت  یمبن یواحد مال دييبعد از تا مطالبات از شرکت( در صورت داشتن د

 .   نديشرکت سما مذاکره 

 .  ديخواهد گردمزايده  از شرکت در  تيو موجب محروم شودیسم رفتهيپذمزايده  وني ب ياز طرف کم عنوانچيهبه یارائه چك شخص کهنيضمن ا* 
اس  * شايان بند  ت درخصوذکر  بر اسا   تامين ميگردد  از شرکت  ايشان  از محل مطالبات  آسان  اقدام    20و  19ص متقاضياسی که سپرده  مندرج 
 خواهد شد. 

 بهای پيشنهادی بايد از حيث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تبليم دبيرخاسه شرکت گردد.  .5
در مزايده ، مهلت عودت وجه واريزی يك هفته تعيين می ت کنندگان در مزايده و برسده سشدن  ر از طرف شرکوکر صورت واريز وجه به حباب مذد .6

 گردد . 

ب ا   مزاي دهدر روز  االختي ار آسه ا  ستايج بررسی پيشنهادات در کميبيون بازگشائی و ستيجه صورتجلبه خواهد شد. )حضور متقاضيان يا سمايندگان تام .7

 .   می باشد جلوگيری از تردد غير ضروری اختياری وسا و بمنظوررکتوجه به شيوع ويرو   

 

در موع د مق رر  دباش یم( ال ف و ب ) دو پاک ت جداگاس ه  یپاکت درببته که محتو  كيخود را در    یشنهادهايپ  یبتيبا  دهيکنندگان در مزارکتش .8

 .  نديشرکت فجر سما رخاسهيدب  ليتحو

خرين آاشخاص حقوقی  و    تصوير کارت ملی    در خصوص اشخاص حقيقی)    یتيارک هوو مد  دهيو سپرده شرکت در مزا  نيشامل تضم  (پاکت الف  

  (  آگهی تغييرات و ثبت شرکت 

 مزايده  شرکت در امضاء و مهر شده شرايط به همراه قيمت پيشنهادی  ( پاکت ب 
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گرم مغز می باشد .بديهی است  افزايش يا کاهش درصد مغز بررر  50بر اساس  همبنای محاسبه قیمت پسته های دهان بست    .9

 روی قیمت پیشنهادی اعمال می شود . 

 بود . مزايده خواهد برسدگان برسده يا به عهده و کارشناسی آگهی هزينه  .10

 ده خواهد بود . يبه عهده برسده مزا اتيرداخت هرگوسه عوارض و مالپ .11

 مبنای محاسبه وزن باسكول شرکت می باشد . .عه چهارميل اردستان  و بر اسا  قبض باسكول شرکت خواهد بودل محصول در اسبار مزرمحل تحوي .12

  خريدار می باشد .  به عهده کليه هزينه های بارگيری و حمل محصول خريداری شده از داخل اسبار .13

اش ته باش ند ي ا سام ش رکت فج ر ( را د . اشخاصی که امكان صادرات مبتقيم پبته ) با پيشنهادات مختار استهمه ا قبول يك يا  شرکت در رد ي .14

 قاد قرارداد ارزی داشته باشند در شرايط برابر در اولويت هبتند . سمايندگی از اشخاص خارجی و اسع

پ .15 پ  ،مبهم  دات  اشنهيبه  و  ازيبدون سپرده  بعد  ترت   یاسقضا  شنهاداتی که  داده سخواهد شد  يمدت مقرر واصل شود  اثر   گوسه چ يحق ه  یو متقاضب 

  . سخواهد داشت را  یاعتراض

گان در ش رکت کنن دب ت يدهن ده از ل شنهادين صورت سام پير ايمی باشد در غبه ازای هر سموسه  مت  يشنهادقيك پيهرشرکت کننده مجاز به ارائه   .16

  شد .  ده حذف خواهديمزا

 . سمايد اسعقاد قرارداد اقدامروز کاری پس از اعالم سظر کميبيون مزايده سببت به  3ده می بايبت حداکثر تا پايان ايبرسده مز .17

 پذيرد.  یصورت م یبوده و قبول چك با صالحديد شرکت و يا همراه با ضماستنامه باسك یدفروش به صورت سق .18
م مب ترد هداری خواهد شد و پس از عقد قرارداد با سف ر اول س پرده سف رات دوم و س ول تا سوم تا زمان عقد قرارداد سزد شرکت سگسپرده سفرات او  .19

 د شد . خواه

حق هيچگوس ه اعتراض ی سخواه د  مزايده ف سفرات اول تا سوم کل سپرده آسان به سفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کننده در  در صورت اسصرا .20

 داشت. 

 ضبط سپرده وی با سفرات دوم و سوم قرارداد منعقد خواهد شد .  ضمنسصراف سفر اول  عدم عقد قرارداد و اورت ر صد .21

 . باشد یخصوص م نيو رفع هر گوسه ابهام در ا مزايده   طيشرا هيبه منزله قبول کل متيق شنهاديارائه پ .22

       و ش رکت   دهي لغ و گرد  طرف هكيق رارداد بص ورت  ،  باشد و در ص ورت مش اهده    یشخص ثالث ممنوع مکال  به    اي    اد جزا موضوع قرارد  یواگذار .23

 . ديقدام سماکل مبلغ قرارداد ا افتيتواسد به در یم

باش د و خ ارج از  یم یروز کار 30 داريمحصول به خر ليقرارداد و تحو هيحداکثر زمان تبو، پبته  متيبودن ق ريتغسوساسات سرخ ارز و م  بهبا توجه   .24

ق رر وجه و خ روج محص ول از اسب ار در زم ان م نيسببت به پرداخت ا دارياسچه خرکاال سداشته و چن  ليدر قبال تحو  یتيمبئول  گوسهچيآن شرکت ه

ي دار اق دام سماي د و خري دار ح ق هيچگوس ه رتعهد به خده به سفع خود در جهت جبران عدم  سببت به ضبط سپر  حق استشرکت م،    نديماناقدام س

          . اعتراضی را سدارد 
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