
 در مزايده فروش دام فجر اصفهان برگ شرايط شركت   
 

                گوساله نر شیرخوار و  مبني بر فروش تعدادي 61/90/6901پيرو آگهي هاي مندرج در روزنامه اطالعات در تاريخ 

شرايط   رحمت آباد در واحدکشتارگاهی  تلیسه غیرباردار حذفی وتارگاهی گاو غیرآبستن حذفی کش  قطع شیر ،

 مزايده بشرح ذيل اعالم مي گردد:

متقاضيان مي توانند جهت بازديد از دامها به محل  واحدها مراجعه و ضمن بازديد ، برگ شرايط و فرم پيشنهاد قيمت را از  -1

            به امور اداري واحد 99/90/6901مورخ  از برگزاری مزایدهقبل تا دفتر واحدهاي شرکت دريافت و پس از تكميل 

 رحمت آباد شرکت تسليم و رسيد دريافت دارند.

و تليسهه  یيهر بهاردار و     دو میلیون ریال متقاضيان خريد مي بايست بابت هر رأس گوساله نر ) قطع شير و شيرخوار(مبلغ  -2

يل و رسهيد اخه    بعنوان وديعه  بصورت چك بانكي در وجه شرکت فجر اصفهان تحوچهار میلیون ریال گاو یير آبستن مبلغ 

 نمايند .

کليه پيشنهادات الزم است با حروف و بدون قلم خوردگي نوشته شده باشد و در صورت وجود قلم خوردگي مورد م کور را  -3

 با مهر و امضاء مجدد تأييد نمايند .

 ي باشد.در محل واحد رحمت آباد م 31/10/1304شنبه مورخ  دوصبح روز  11تاريخ برگزاري مزايده در ساعت  -4

 به پيشنهادات بدون وديعه و مشروط و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد . -5

 گاوهاي یير آبستن ح في کشتارگاهي و تليسه هاي یير باردار ح في کشتارگاهي بصورت زنده قپان به فروش مي رسند  . -6

بصورت حضوري برگزار خواهد شد ل ا چنانچه قيمتهاي پيشنهادي مورد موافقت کميسيون فروش قرار نگرفت مزايده  -7

 باشد .حضور پيشنهاد دهندگان در مزايده حضوري الزامي مي باشد و اعتراض بعدي مسموع نمي

روز کاري فرصت دارند نسبت به تسويه حساب کامل و حمل دام اقدام نمايند در )پنج(  5مدت برندگان مزايده حداکثر تا  -8

 بط خواهد شد.یير اينصورت سپرده به نفع شرکت ض

 

 



 

چنانچه خريداران پس از پرداخت کامل بهاي دام بر اثر مشكالت احتمالي موفق به حمل آنها نشوند و اين موضوع مورد  -0

روزانه یكصد وپنجاه توانند با پهرداخت ههزينه نگههداري قبهول فهروشنده قهرار گيرد ، خهريداران با موافقت فهروشنده مهي

ديگر جهت حمل اقدام نمايند . چنانچه در اين مدت هر اتفاقي براي  یک هفتهريال( حداکثر بمدت  111/151) هزار ریال

 دام  حادث شود از جمله تلف شدن مسئوليت آن به عهده خريدار خواهد بود.

ين زمينه مردود پس از تحويل دام شرکت هيچگونه مسئوليتي در قبال دام تحويل شده  ندارد و هر گونه اعتراض در ا -11

 است . چنانچه در ايام خريد دام تا زمان حمل ، دامي زايمان نمايد بطور کلي از ليست خريد و فروش ح ف خواهد شد .

مسائل پيش بيني نشده در اين برگ شرايط بصورت متمم برگ شرايط که مورد توافق طرفين معامله باشد پس از امضاء  -11

 مورد قبول خواهد بود .

هيچگونه مجوزي جهت حمل دام صادر نخواهد کرد و مسئوليت اخ  مجوز از مبداء تا مقصد از مبادي ذيصالح در  شرکت-12

 مهلت مقرر حمل به عهده خريداراست .

 دام هاي یير آبستن )گوشتي ( ملزم به ارائه برگ کشتارگاه به شرکت از سوي خريدار مي باشد . -13

سپرده نفرات دوم و سوم برنده مزايده تا تسويه حساب نفر اول نزد مزايده گ ار باقي خواهد ماند . چنانچه نفر اول تا تاريخ  -14

تعيين شده حاضر به انجام معامله نشد مورد مزايده به ترتيب به نفرات بعدي واگ ار و سپرده نفرات قبل به نفع شرکت ضبط 

 خواهد شد .   

 رد يا قبول يك يا کليه پيشنهادات مختار است .شرکت در  -15

 شرکت در مزايده به منزله اطالع کامل و قبول کليه شرايط مزايده مي باشد . -16

تليسه ها مي بايست در حضور نماينده محترم حراست ذبح گردد و برگ کشتارگاه و شماره گوش را به ايشان تحويل  -17

 نمايند .

 امضای متقاضی

 



 

 غير آبستن شيرید قيمت خريد گاو  فرم پيشنها

كشاورزی فجر اصفهانشركت 

 

-----------------آ اس  ............................................................................................صبببا از از ................................................................... .....................................................فرزنببب   ....................................................................................................................................................................................................اينجانببب  

قبول كليه مواا  ببر    ----------------------------- ----------تلفن   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ببه قيمبه  بر كيلبو ر       غيار آبساتن شايری   گااو   متقاضي خري  تع ا  ............... اأس  -------------------------شرايط شمااز 

 به شمااز  ای ذيل مي باشم . ....ايال............................................) حروف ( .................... ................... ايال

 گاو  غير آبستن شيری:شماره 

 تاریخ                         حل امضـاءم                                       نام و نام خانوادگی      



 فرم پيشنهاد قيمت خريد  تليسه غير باردار

كشاورزی فجر اصفهانشركت 

 

-----------------آ اس  ............................................................................................صبببا از از ................................................................... .....................................................فرزنببب   ....................................................................................................................................................................................................اينجانببب  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

متقاضبي خريب  تعب ا  ............... اأس     -------------------------قبول كليه مواا  بر  شبرايط شبمااز    -----------------------------------------------------------تلفن

 ايبال ) حروف ( ................................................................. به قيمه  ر كيلو ر  ................... ايال تليسه غير باردار

 به شمااز  ای ذيل مي باشم .

 :تليسه غير باردارشماره 

 تاریخ                         حل امضـاءم                                       نام و نام خانوادگی      



 فرم پيشنهاد قيمت خريد گوساله نرقطع شير             

 كشاورزی فجر اصفهانشركت 

-------------------------------------اينجان  .......................................... فرزن  ............................. صا از از ...................... آ اس 

  تعب ا  ............... اأس  متقاضبي خريب  -------------با قبول كليه مواا  بر  شبرايط شبمااز   ------------------تلفن  -------------

) حببروف ( ..........................................................ايببال                               پايببه يد بب  كيلببو  ببر  .................... ايببال بببه قيمببه  گوساااله یااای ناار  قطااع شااير

... ايال به قيمه پايه اضافه يا كسر مي  ر   و ..........................كسر ................... ............................ايال و......................و به ازاء  ر كيلو  ر  مازا  

 به شرح شمااز  امهای ج ول ذيل : 

 : قطع شير شماره گوساله یای نر

 شماره رديف شماره رديف شماره رديف

 تاریخ                         حل امضـاءم                                       نام و نام خانوادگی      



 فرم پيشنهاد قيمت خريد گوساله نرشيرخوار 

 كشاورزی فجر اصفهانشركت 

-------------------------------------اينجان  .......................................... فرزن  ............................. صا از از ...................... آ اس 

  تعب ا  ............... اأس  متقاضبي خريب  -------------با قبول كليه مواا  بر  شبرايط شبمااز   ------------------تلفن  -------------

اوز مبلغ ...................... ايال به قيمه پايه اضبافه   51اوزز  .................... ايال و به ازاء  ر اوز بيشتر از  51پايه به قيمه  گوساله یای نر  شيرخوار

 مي  ر   و به شرح شمااز  امهای ج ول ذيل :

 : شيرخوار شماره گوساله یای نر 

 شماره رديف شماره رديف شماره رديف

 تاریخ                         حل امضـاءم                                       نام و نام خانوادگی      


