
 

 بسمه تعالي 
 

 شرکت کشاورزی فجر اصفهان 

  بصورت سردرختي "به  "ل شرايط عمومي مزايده فروش محصو

 
بول شرايط و بازديد از عين محصول متقاضيان شرکت در مزايده ،کليه شرايط مزايده را مورد بررسی کامل و جامع قرار داده و پس از ق(  1 

 . د لذا پيشنهاد قيمت به منزله قبول کليه شرايط خواهد بود نسبت به ارائه قيمت پيشنهادی اقدام نماين

واعالم نرخ به منزلهه بازديهد کامهل از     م نمودهاعال( 1شماره ) پيوست استعالم بها خريدار ضمن رويت از باغهای مربوطه پيشنهاد خود را در ( 2

 . باغها و آشنايی با کم و کيف مورد مزايده می باشد 

تهن بصهور     066هکتار در قالب هشت قطعه به قرار ذيل و بهرآورد تممينهی    5/25تقريبی  درسطح« به » محصول وش موضوع مزايده  فر( 3

   مورچه خور   –جاده قديم نطنز  15يکجا با ارائه پيشنهاد متوسط قيمت واقع در رحمت آباد نطنز به نشانی کيلومتر 

    

 سطح شماره منطقه شماره قطعه رديف 
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1 
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2 2 3 

3 3 3 

4 4 3 

5 14 4 

0 11 3.2 

7 11 3 

8 11 3 

 

        

روی زمين در بر سايز بندی و حتی محصول ريمته شده  و شامل کليه رده هایبوده طريق پاک چين ه بو روش محصول بصور  يکجا ف( 4

 . حشرا  نيز می باشد  اثر هر گونه تغييرا  جوی ، آب و هوايی و يا خسارا  احتمالی ناشی از حيوانا  و

 . شرکت به عهده شرکت فجر اصفهان می باشد و توان مالی و اجرايی اسان نآبياری و تغذيه قطعا  مذکور بر اساس نظريه کارش( 5

بعههده خريهدارمی باشهد و     عقهد قهرارداد    خياز تهار برداشت  جمع آوری و کليه هزينه های روی درخت فروخته شده و" به " محصول  ( 0 

 .کت هيچگونه مسئوليتی در قبال محصول فروش رفته نداردشر

از طرف شرکت کننده باشد که بايد  می شنهادی يبراساس قيمت پ"به  " کل محصولمبلغ   درصد 2معادل  شرکت در مزايده ، سپرده( 7

 :  واريز نمايد طی يك فقره چك بانکی رمز دار در وجه شرکت و يا به يکی از حسابهای ذيل

 به نام شرکت کشاورزی فجر اصفهان     256206023بانك کشاورزی ، شعبه زواره ،  جاری     -1-7           

 به نام شرکت کشاورزی فجر اصفهان      80804651بانك ملت  ، شعبه اردستان  ، جاری     -2-7           

 . مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نمواهد شد  مد  یکه بعد از انقضا یبه پيشنهادا  مبهم ، بدون سپرده و پيشنهادات( 8 

باشد در غير اين صور  نام پيشنهاد دهنده از ليست شرکت کننهدگان در مزايهده    یهرشرکت کننده مجاز به ارائه يك پيشنهادقيمت م( 6

 .حذف خواهد شد 

 .شرکت در رد يا قبول پيشنهادا  ممتار است ( 16

 .به عهده برنده مزايده خواهد بود ( کسورا  قانونی ) پرداخت هرگونه عوارض و ماليا  ( 11

 .کليه هزينه های مزايده و درج آگهی به عهده برندگان  می باشد( 12

 

 

 



 
 

 .بر اساس قبض باسکول شرکت خواهد بودپس از برداشت توسط برنده مزايده ، مبنای محاسبه "به "خروج محصول ( 13

 :باشدبقرار ذيل می " به"فروش محصول نحوه ( 14

 (روز بعد از برگزاری مزايده  3حداکثر به مد  ) در زمان عقد قرارداد بصور  نقدی  "به"درصد کل فروش محصول  56( الف        

در وجهه شهرکت    يها سهفته  حسهن انجهام تعههدا     آن با ارائه ضهمانت نامهه بهانکی    در زمان عقد قرارداد درصد ديگر 56الباقی  و(ب         

 يا پرداخت نقدی  از سوی برنده مزايدهبدهی  تا زمان تسويه کامل هان کشاورزی فجر اصف

 پرداخت نمائيد "روی باسکول نقدا(بيست هزارريال)ريال 26666ت مبلغ شازابتدای بردا محصول درازای هرکيلو خروجی ( ج         

کمتر  یاز نرخ کارشناس یشنهاديو پس از بازکردن پاکتهاچنانچه نرخ پ ندگان در جلسه مزايده الزامی استحضور کليه شرکت کن( 15

 .بصور  حضوری خواهد بود  دهيباشد مزا

الزم بهه ذکهر اسهت در    . شرکت کنندگان و خريداران محصول در جلسه مزايده دسته چك و اوراق بهادار را بهمراه خود داشهته باشهند  ( 10

مزمان منعقد می گردد  و شرکت هيچگونه تأخير و عهذری را نمواههد پهذيرفت در غيهر ايهن      صور  برنده شدن در جلسه مزايده قرارداد ه

 .صور  انصراف تلقی گرديده و سپرده وی نزد شرکت ضبط می گردد

در صورتی که برنده مزايده به هر علت از خريد مورد مزايده انصراف دهد سپرده وی به نفع شرکت ضبط و مورد مزايده بهه فهرد واجهد    ( 17

نزد شرکت باقی خواهد ماند تا در صور  انصهراف   روز 5همچنين سپرده های نفرا  دوم و سوم به مد  .رايط ديگری واگذار خواهد شد ش

بنابراين اعالم نفر دوم و سوم به منزله برنده قطعی پهس از نفهرا    . نفر اول ، در صور  صالحديد شرکت با  نفرا  دوم و سوم استفاده نمود

 .ود و صرفاً بر اساس صرفه و صالح شرکت و از اختيارا  کميسيون فروش خواهد بود قبلی نمواهد ب

شرکت پس از انعقاد قرارداد هيچگونه مسئوليتی در قبال ضرر و زيان حاصل از عوامل طبيعی آفا  و بيماری محصول و تغيير نرخ ( 18

  . برداشت شود  1364خته شده حداکثر تا پايان مهر ماه و الزم است محصول فرو در قبال محصول فروش رفته ندارد ... بازار و 

 .ار غبن از خريدار ساقط بوده و قرارداد قطعی و با علم کامل به تمام مسائل می باشدخيکليه خيارا  بمصوص ( 16

 16راس سهاعت  می باشهد و پاکهت پيشهنهادا       25/0/64صبح روز چهار شنبه  مورخ  6حداکثر مهلت دريافت پيشنهادا  تا ساعت ( 26

 .روستای چهارميل مفتوح و بررسی خواهد شد اردستان ، در محل شرکت ، واقع در   25/0/64صبح روز چهارشنبه 

 .شد ساعت بعد اعالم خواهد 72مزايده صور  خواهد گرفت درغير اينصور  حداکثر تا  یاعالم برندگان مزايده در روز برگزار( 21
 

 كاشان، روستای چهارميل –پانصد متر قبل از پليس راه اردستان ،ان ، اردستان اصفه:  آدرس محل برگزاری مزایده
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