
 و دامپروری فجر اصفهان ) سهامی عام (  یشرکت کشاورز

 مزايده   شرايط عمومي  

 
از طريق برگزاری  هن آالت آپالستیک و ضايعات  و مستعمل اقالم فروش شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد نسبت به 

بازديد  رايط ومورد بررسی کامل و جامع قرار داده و پس از قبول شايده را ،کلیه شرايط مز می بايست متقاضیان . مزايده  عمومی اقدام نمايد 

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

 برو  رحمت آباد نطنز و مهیار شهرضا    حدهایدر واحل تحويل ضايعات  و مزايده  محل استقرار درج شده در لیست م  :  اقالم  محل تحویل   .1

ضااايعاتی باارآوردی بااوده و متقاضاایان مو اا  و پالستیک ) مقادير درج شده برای آهن آالت   خواهد بود.رائه شده ل اسکوصورت بااساس  

گونه اعتراضاای در خصااو  هستند طبق رويت و به طور کامل نسبت به بارگیری و خارج نمودن آن اقدام نمايند لذا پس از اعالم برنده هیچ

   د .(مسموع نخواهد بو کیفیت و کمیت اقالم

در می باشد و پاکاات پیشاانهادات    12/10/1401مورخ    شنبه  دوصبح روز    9تا ساعت  از زمان انتشار آگهی  حداکثر مهلت دريافت پیشنهادات   .2
جاااده  15نطنز ، کیلااومتر شهرستان در ، واقع  باد رحمت آواحد  در 12/10/1401مورخ  نبه شدوروز  صبح  10ساعت  راس    کمیسیون مزايده  

  . مفتوح و بررسی خواهد شد وستای رحمت اباد ، راصفهان  – قديم نطنز

  از اقالم جداگانه مشخص و درج شده است لذا قیمت برای هر يک  در لیست پیشنهاد  مبلغ سپرده  :    ن سپرده شرکت در مزایدهزامی .3

 . تامین نمايندو يا  واريز به روشهای زيررا  آنها مجموع ،  اد سپرده پیشنهمتقاضیان می بايست به تناسب تعداد 
 

 پروری فجر اصفهان کشاورزی شعبه زواره بنام شرکت کشاورزی و دام  259260623 شمارهبه حساب واريز وجه نقد   ( 1-3

  ینامه بانکضمانت ( 2-3

   بانک ( با ارائه فرم  یتوسط متقاض شدهیداريخر ار )چک رمزد( 3-3

تايی  (  4-3 از  بعد  شرکت  از  مطالبات  داشتن  انتقال    ددر صورت  و  مطالبات  بر صحت  مبنی  مالی  سپرده مطالواحد  حساب  به         بات 

 ند. نماي می توانند با اخذ رسید در مزايده شرکت

خواهد مزايده  رومیت از شرکت در  شود و موجب محپذيرفته نمیمزايده  یون  ز طرف کمیسعنوان اهیچکه ارائه چک شخصی به ضمن اين   *
 گرديد.  

شده   مندرج  14و13از شرکت تامین میگردد بر اساس بند  که سپرده آنان از محل مطالبات ايشان    صو  متقاضیانیخرشايان ذکر است د  *
 هد شد. اقدام خوا

د. صااالحیت مزايااده  شاارکت کنناا   توانند با رعايت ضااوابط مناادرج در باارط شاارايط درکلیه اشخا  حقیقی و حقوقی دارای صالحیت می .4

 کیوو خوو د را در    یشنهادهایپ  یستیبا  دهیدر مزاکنندگان  رکتششود.  یده  احراز مضای کمیسیون مزاياعط  متقاضیان شرکت در مزايده  توس

 . ندینما شرکت  رخانهیدب لیدر م عد مقرر تح  دباشیم( الف و ب ) دو پاکت جداگانه  ی پاکت دربسته که محت

اص اشووخو   یر کووارم م ووی صوو ت قییقص اشخاص ح خصدر )  یتیارک ه و مد  دهیرکت در مزارده شو سپ  نیشامل تضم  (پاکت الف  

  (  آگهی تغییرام و ثبت شرکت خرین آ حق قی  

 مزایده شرکت در امضاء و مهر شده شرایط به همراه قیمت پیشنهادی  ( پاکت ب        

 می باشد.ايده مزه عهده برندهزينه کارشناسی و چاپ آگهی به   .5
 .  ه خريدار خواهد بود ، مالیات و عوارض و ... به عهدمع آوری ج ، بی شامل بارگیری ، حمله های جانکلیه هزين .6

ی است که  اولويت با پیشنهادبا قیمت پیشنهادی مشابه    متقاضیاندر خصو   .    پیشنهادات مختار استهمه  ا قبول يک يا  شرکت در رد ي .7
 . دداده باشمت قیی بیشترمقادير برای 

زی يک هفته ، مهلت عودت وجه واريمزايدهو برنده نشدن در    مزايده کنندگان در    تکرشوجه به حساب مذکور از طرف    يزاردر صورت و .8
 تعیین می گردد.  

  گونهچیحق ه  یمتقاض  و، بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد  به پیشنهادات مبهم .9
 خواهد داشت . ا نر یاعتراض
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 شرکت گردد.هام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم دبیرخانه یث مبلغ مشخص و بدون ابد از هر حيابهای پیشنهادی ب .10

یار آنها با معرفی االختحضور متقاضیان يا نمايندگان  تامت بازگشائی و صورتجلسه خواهد شد. )نتايج بررسی پیشنهادات در کمیسیون معامال .11
 از تردد غیر ضروری اختیاری می باشد . (  و بمنظور جلوگیری  ع ويروس کروناویده با توجه به شمعتبر در روز مزاينامه 

ز رو   3جام کار پس از  مضاء قرارداد يا قبول انم پس از ابالغ شرکت از او به ترتیب اولويت برنده های دوم تا سو  مزايدهچنانچه برنده نفر اول  .12
 حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.  مزايدهشرکت کننده در   ده آنان به نفع شرکت ضبط گرديده ود سپرخودداری کنن کاری

ان .13 نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کنن در صورت  به  آنان  تا سوم کل سپرده  اول  نفرات  اعتراضی   مزايده ده در  صراف  حق هیچگونه 
 نخواهد داشت. 

ر اول ، سپرده نفرات دوم و سوم  پس از عقد قرارداد با نفنزد شرکت باقی خواهد ماند تا  ارداد  تا زمان عقد قروم و سوم  داول ،  پرده نفرات  س .14
 مسترد گردد. 

زی يک هفته ، مهلت عودت وجه واريمزايدهنشدن در  و برنده    مزايده اريز وجه به حساب مذکور از طرف شرکت کنندگان در  در صورت و .15
 عیین می گردد.  ت

آنرا نخواهد داشت . اولويت خروج رنده مش به صورت نقدی بوده و بفرو .16 زايده تازمان پرداخت کامل بهای مورد مزايده ، حق خروج بقیه 
 اقالم بر اساس نظر شرکت خواهد بود.

پس از آن شرکت   خارج نموده واز شرکت  خريداری شده را  اموال  رداد  ز انعقاد قراپس اکاری  روز    10خريدار مو   است حداکثر  رف مدت   .17
 .  نخواهد داشتفروش رفته  اموال  تی در قبال مسئولیهیچگونه 

 و شرکت   دهيلغو گرد  طرفهکيقرارداد بصورت  ،  باشد و در صورت مشاهده    یشخص ثالث ممنوع مکالً به    اي    اد جزاًردراموضوع ق  یواگذار .18
 . ديقدام نماداد اکل مبلغ قرار افتياند به درتو یم
 شروط و تکالی  موضوع مزايده می باشد. ه قبول و دادن پیشنهاد به منزل شرکت در مزايده .19

 ط شرکت کننده در مزايده  بايد مهر و امضاء گردد. کلیه مدارک ارسالی توس  .20

ست شرکت کنندگان در مزايده حذف ورت نام پیشنهاد دهنده از لیشرکت کننده مجاز به ارائه يک پیشنهاد قیمت می باشد در غیر اين ص   هر .21
. واهدخ محترم    شد  بايمتقاضی  پیمی  قیمت  مرست  ردي   جلوی  خوردگی  خط  بدون  و  دقیق  را  خود  قیمت  شنهادی  ستون  در  و  بوطه 

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

اجتماعی و ساير قوانین جاری جمهوری اسالمی ايران   ید می نمايد که از کلیه قوانین تجاری و کار و امورخريدار تائيده ،  با امضا شرايط مزا .22
 رعايت خواهد نمود .قوانین مذکور را کلیه  مرتبط با موضوع آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد قرارداد با شرکت

 

   نهادي شركت در مزايده يش قبولي و مبلغ پ

 

.......................... : تلفن    .......................... .. : .........متولد .  ..ملی : ...........................کد....................: ........ فرزند    ......................... نب اينجا

 ............................... ..................................................................................................................................آدرس: .............................. 

 می نمايم.پيشنهاد  جدول زير  طبق  را   خود نرخهاي  يده  فوق الذکر  قبول شرايط مزا ضمن   

 

 امضاء خریدار                                                                                                     
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 و ضایعاتی  اسقاطی  اقالمجدول پیشنهاد قیمت 

 

    
ردي

 

 واحد     مقدار مشخصات  
محل  
 استقرار  

 وضعیت  
وزن  تقريبی  
 کیلوگرم / طبقه

  میزان سپرده
 ريال

 ريال   -مبلغ پيشنهادي  

   20,000,000   مستعمل گاوداری    دد ع75cm 1بار  600فیلتر شنی  1

   20,000,000   مستعمل گاوداری    عدد 60cm 1بار  600فیلتر شنی  2

   20,000,000   مستعمل گاوداری    عدد 5 اسکلت و تسمه باالبر آسیاب قديم  3

   20,000,000   مستعمل گاوداری    عدد 1 51لیتری ورودی  50ريسیور  4

   20,000,000   مستعمل گاوداری    عدد 12 پولساتور   5

   20,000,000   مستعمل گاوداری    * لوله و اتصاالت استیل   6

   20,000,000   مستعمل گاوداری    عدد 4 لیتری  1000مخزن استیل  7

   3,000,000   مستعمل گاوداری    عدد 20 شیشه رکورد سالم  8

   3,000,000   مستعمل گاوداری    عدد 24 جتر قديمی ثابت  9

   3,000,000   مستعمل گاوداری    عدد 300CC 24خرچنگی  10

دستگاه  1 اينچ   6توربين    11  

 ضايعاتی   مهیار  طبقه 

17 20,000,000   

دستگاه  2 اينچ   5توربين    12  32 20,000,000   

13 
     -اينچ  6لوله مستعمل آهنی 

 متري چاه   3
   20,000,000 9,000   ضايعاتی مهیار   کيلوگرم  شاخه180

   20,000,000 2,000 ضايعاتی   رحمت آباد   کيلوگرم  عدد 6 پره ديگ چدن )شوفاژ خانه(  14

15 
 -ليتري 1000مخزن سمپاش 

 فايبر گالس 
   20,000,000 _ ضايعاتی   رحمت آباد   عدد  3

 کيلوگرم  _ ضايعات آهن آالت  16
هر سه  
 واحد  

   30,000,000 7,000 ضايعاتی 

17 
شامل مخزن  ) یپالستیک ضايعات

    لیتری پالستیکی  و تانکر آب  400سمپاش
 پلی اتیلن (

 کیلوگرم   _
رحمت آباد  
 و مهیار  

   5,000,000 250 ضايعاتی 

 


