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 به نام خدا  

 فجر اصفهان و دامپروری شرکت کشاورزی 

 نه دخادر سرموجود  "به  "ل شرایط عمومي مزایده فروش محصو
 

از طریق برگزاری   در سردخانه    موجود    1401تولیدی سال  "به    "محصول شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش  
با امضای در سردخانه محصول رویت  و  شرایطکلیه پس از قبول ه قبول کلیه شرایط خواهد بود . قیمت به منزلشنهاد پی الذمزایده  عمومی اقدام نماید . 

  . به همراه پیشنهاد قیمت عودت نمایندقه آن را خود در پایان این ور
 

باغدات  1401تولیددی سدال تقالی  ، درجه یک و پرممتاز،  سوپر  ه های  شامل درج  "به  "محصول  تن    200حدود  وش  فر:    يدهموضوع مزا .1

  . می باشد قم  جاده قدیم 10کیلومتر  راوند ، کاشان به آدرس کاشان راوند ( شرکت تبرید صنعت کوثر )سردخانه موجود در ت آباد نطنز رحم

 

 دیی أپ   ا  ت   برگ زار و  ونیس یمک  یحضور اعضا  که بامی باشد    رهظ 21ساعت    13/10/1401مورخ   روز سه شنبه مورخ  :   يده  مزامان  ز .2

 ش نهادات یآن ب ا پ  س هیو مقا  ونیس یکم  دییمورد تأ  یکارشناس  متیه قتوجه ب  شد و با  اقدام خواهد  یینسبت به با گشا  دهیمزا  ونیس یها توسط کمپاکت

 . د شدخاب خواهننتا  طی  شرادر صورت احرا  دهیبرندگان اول تا سوم مزا،   دهیمزا ونیس یمکتوسط  

فدرم شدرکت   13/10/1401مورخ  شنبه سه روز صبح  11ساعت تا  یاز زمان انتشار آگه  می بایست    انیمتقاض:  شنهادیپ  لیمهلت تحو .3

  دارند.  افتیدر دیو رس  لیشرکت تحو  رخانهیرا به دب مزایده در 

 زیر   یرا به روشها  دهایمزر  دده شرکت  پرس  یستیبا  یم  انیضکه متقاباشدمی  ریال    5.000.000.000    مبلغ:    سپرده شرکت در مزايده  .4

 :ندینما نی تام
 هاناصف جرف یو دامپرور  یاره  بنام شرکت کشاورزه زو شعب یرزبانک کشاو  610451473ه حساب نقد ب هوج زیوار(  فال

   ینامه بانکانت ضم (ب

 با ارائه فرم بانک (  یتوسط متقاض شدهیداریچک رمزدار )خر (ج

 توانند با اخذ  یسپرده م  ات به حساب الب مط  ل تقا و ان  ت ابمطالبر صحت    یمبن  یواحد مال  دییتا  بعد از  مطالبات از شرکت( در صورت داشتن  د 
 .  ندیشرکت نمامزایده در  دیرس

 .  دیخواهد گردمزایده  از شرکت در  تیو موجب محروم  شودینم رفتهیپذمزایده  ونیس یاز طرف کم عنوانچیهبه یصارائه چک شخ *
اقدام    مندرج  15و14بندهای  میگردد بر اساس    کت تامینایشان از شرات  حل مطالبم  زا آنان    ی که سپردهاضیانص متقت درخصوذکر اس  * شایان

 خواهد شد. 

 انه شرکت گردد. و مهر شده تسلیم دبیرخبدون ابهام بوده و در پاکت الک غ مشخص و یث مبلهر حدی باید از بهای پیشنها .5
االختیار آنها با معرفی ان یا نمایندگان  تامضور متقاضیسه خواهد شد. )حزگشائی و صورتجل نتایج بررسی پیشنهادات در کمیسیون معامالت با .6

 ز تردد غیر ضروری اختیاری می باشد . (لوگیری ابمنظور ج رونا ووس کنامه معتبر در روز مزایده با توجه به شیوع ویر 

شرکت کنند. صالحیت متقاضیان  یط در مزایده ج در برگ شراندرتوانند با رعایت ضوابط مدارای صالحیت می قیقی و حقوقیکلیه اشخاص ح .7
پاکت دربسته که محتوی   دودهای خود را در تی پیشنهاه بایس زایدکنندگان در مشرکتشود.  توسط اعضای کمیسیون مزایده  احراز میشرکت در مزایده  
 مایند . نباشد در موعد مقرر تحویل دبیرخانه شرکت  ) الف و ب ( میدو پاکت جداگانه 

آخرین  اص حقوقی  سپرده شرکت در مزایده و مدارک هویتی ) در خصوص اشخاص حقیقی تصویر کارت ملی  و اشخشامل    (لف  پاکت ا

 رکت (    ات و ثبت شرتغیی گهی آ

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

 ده می باشد. ایمزن ارندگیا به رندکارشناسی و چاپ آگهی به عهده بهزینه  .8

 خواهد بود . ( برنده مزایده خریدار )  به عهده کسورات قانونی ( )  پرداخت هرگونه عوارض و مالیات  .9

 ست .  ر اختایشنهادات م مه پک یا هول یبقیا  رددر  شرکت .10

شود     .11 واصل  مقرر  مدت  انقضای  از  بعد  که  پیشنهاداتی  و  سپرده  بدون  مبهم،  پیشنهادات  نخویب  ترت به  داده  متقاثر  و  شد                اضیاهد 
 .  را نخواهد داشت نه اعتراضیگویچحق ه
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کت کنندگان در مزایده حذف صورت نام پیشنهاد دهنده از لیست شر  یر اینهر شرکت کننده مجاز به ارائه یک پیشنهاد قیمت می باشد در غ .12
را دقیق و بد خواهد پیشنهادی خود  بایست قیمت  متقاضی محترم می   . قیمدر ست   خوردگیخط  ون  شد  نموده و پسون  پیشنهادی درج  ز درج  ا  ت 

 .امور اداری شرکت ارائه نمایند مت ( آنها را بههاد قیمشخصات کامل خود و امضاء کلیه صفحات ) اعم از برگ شرایط مزایده و فرم پیشن

 . نماید داد اقدامقرار نعقادابه بت نس  یدهیسیون مزاپس از اعالم نظر کم روز کاری 3ده می بایست حداکثر تا پایان ایمز برنده  .13

م ات دوم و سواد با نفر اول ، سپرده نفر راردقد قد شرکت باقی خواهد ماند تا پس از عسپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد نز .14
 مسترد گردد.

  3قبول انجام کار پس از    اد یاقرارد  امضاء  رکت ازغ شباله برنده نفر اول مزایده و به ترتیب اولویت برنده های دوم تا سوم پس از اچنانچ .15

 ت. حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داش ایدهر مزبه نفع شرکت ضبط گردیده و  شرکت کننده دکاری خودداری کنند سپرده آنان  روز

ئولیتی ه مس شرکت هیچگون،  ده  یا تعیین برنده مز  پس ازبدیهی است    و  موجود در سردخانه توسط خریدار رویت گردیده  "به"کیفیت محصول   .16

 .  نداشت نخواهد فروش رفته  "به  "در قبال کیفیت محصول 

) به ازی هر  دید کل مبلغ قرارداد به عالوه هزینه نگهداری محصول مقرر گر،  فروش رفته "به "محصول نحوه پرداخت  در خصوص   .17

پرداخت گردد . چنانچه در صفهان (  ) شرکت فجر افروشنده  توسط خریدار ) برنده مزایده ( به    اریروز غیر ک  15مدت  ریال ( در    13.500کیلوگرم  

و برنده می آورد  فروشنده مبلغ سپرده را ضبط و از بارگیری و خروج محصول ممانعت بعمل    ،این مدت مبلغ مشخص شده توسط خریدار پرداخت نگردد
  . مزایده حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید

 . نخواهد داشت ردخانه را از س محصولمورد مزایده ، حق خروج زمان پرداخت کامل بهای  یده تابرنده مزا            

  . ی باشدمبندی درجه  و شامل کلیه رده هایده بوحصول بصورت یکجا وش مرف .18

آن مورد قبدول نخواهدد ت برای بخشی ازمی باشد و ارائه قیم  محصول بصورت یکجاکل  پیشنهاد دهنده موظف به ارائه پیشنهاد قیمت برای   .19

 بود . 

     خواهد بود.سردخانه قبض باسکول اساس  بررفته  ش وفر "به  "ن محصول وزبنای محاسبه م .20

خروج محصول از سردخانه  در زمان    ، اف و پوشال نگهدای می شود  الستیکی با گرپ  موجود در سردخانه در سبد     "به"اینکه  توجه به    اب .21

،  فجر اصفهان    تر نمایندگان شرکوحضبا  که  جلسه ای  ورتصطی  و  سبه  محا  "به"  محصول  وزن خالص  ،ه (  ) برنده مزایدخریدار  ل به  و تحوی
به همراه  ، پوشال و گراف به دست آمده  متوسط سبدوزن    ،خواهد شدتنظیم  ه (  ) برنده مزایدو خریدار    (  دار  سردخانهت تبرید صنعت کوثر )  شرک

 .   یددگرکسر خواهد  "ه ب "محصول  الص وزن ناخ ازوزن پالت 

است   .22 موظف  قرارداد  ا  پ خریدار  انعقاد  پایان ساحدا  ا  ر"  به"  ولمحص،  یه حساب  تسو  و   تا   ، نماید خارج  سردخانه  ا     1401ل  کثر 
 نخواهد داشت .و هزینه سردخانه فروش رفته محصول یتی در قبال هیچگونه مسئول، شرکت مدت مذکورسپری شدن پ  ا  بدیهی است 

با برنده مزایده ،  قرارداد    ادانعق  ا   مان  ،ن سال جاری  تا پایابابت نگهداری محصول    کوثرشرکت با سردخانه  این  قرارداد منعقده    پیرو .23
   اصفهان پرداخت گردد .  به شرکت فجر و می بایست می باشدبرنده مزایده هزینه مذکور به عهده 

  شد . باخریدار می  به عهده و ...  سردخانهداخل حمل محصول ،بارگیری  ، تامین نیرو، تخلیه  ، ندی بسته بسورت ، ی اکلیه هزینه ه .24

هداری می شود ،  نگان  فجر اصفهبرداشت و حمل متعلق به شرکت    پالستیکی مخصوصهای  دسب  در  "  هب"صول  نکه محبا توجه به ای .25
ت ورت و بسته بندی نسبت به تحویل سبدهای مذکور به صورت سالم و طبق صورملیات سعانجام  پ  ا   موظف است  (  برنده مزایده    )خریدار  

اقدام نماید . بدیهی    اصفهانفجربه شرکت  ،  ده مزایده (  ن) برو خریدار    دار    ، سردخانه فجر اصفهان  ت  رکشایندگان  نمجلسه تنظیم شده توسط  
در صورت   قمفقود شدن  یا    وارت  خس   گونه رهایراد  است  اساس  بر  آن  هزینه   ، محاسبهسبدها  رو   مزایر  خریداو    یمت  برنده   (  ) به  ده  موظف 
باپرداخت آن   بابت    ریال  3.000.000.000به مبلغ  صیادی  چک  یک فقره  موظف است  (    ) برنده مزایده خریدار  خصوص  این  ضمنا در    .شدمی 
عودت  خریدار ) برنده مزایده (  به  مورد نظر  سبدها ، چک  الم  سکامل و  تحویل  پ  ا   که    بگذاردرکت به امانت  نزد شی،  تحویل  یسبدها ضمانت  
   می گردد .  

     لغو گردیده و شرکت   طرفهو در صورت مشاهده ، قرارداد بصورت یک  نوع می باشدشخص ثالث ممکالً به    ی موضوع قرارداد جزاً  یاگذاروا  .26
 دام نماید. می تواند به دریافت کل مبلغ قرارداد اق

 مزایده می باشد.شروط و تکالیف موضوع   شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول  .27
ان لیه قوانین تجاری و کار و امور اجتماعی و سایر قوانین جاری جمهوری اسالمی ایر اید که از کنمشرایط مزایده ، خریدار تائید می  با امضا   .28

 .  د نمودهرعایت خوا یه قوانین مذکور راقرارداد با شرکت کل مرتبط با موضوع آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد
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 در مزایده    مبلغ پیشنهادی شرکتقبولي و    
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 می نمایم. پیشنهاد   یرود  را طبق جدول خ فوق الذکر نرخت کلیه شرایط باتوجه به رعای 

 

 تن وزن تقريبی  محصول
 قیمت پیشنهادی هر کیلو )ريال(

 به حروف  به عدد 

       200    سردخانه  موجود در" به " 
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 امضاء خریدار                                                                                    

  


