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 شرکت کشاورزی فجر اصفهان 

   خشك شرايط عمومي مزايده فروش محصول پسته
 

ن محصوو   يد از عو يو بازد ط وايکامل و جامع قرار داده و پس از قبوو  شور  سی ده را مورد برريط مزايه شرايکل،ده يان شرکت در مزايمتقاض -1

 . ط خواهد بود يه شرايمت به منزله قبو  کليقشنهاد يند لذا پيشنهادی اقدام نمايمت پينسبت به ارائه ق

بوا  بور   يزان آن تقريو مو ب يو ترک ،شونهادی  يدر جدو  بهوای پ می باشد که  «  پسته خشك» تن محصو   78فروش حدود  موضوع مزايده  -2

می باشد و ارائوه   يكجاورت ف محصو  به صيمت برای هر رديشنهاد قيشنهاد دهنده موظف به ارائه پيلذا پ.  اساس نوع درجه مشخص می باشد

 . قبو  نخواهد بود  دمت برای بخشی از آن موريق

باشد که بايود از   می ( موردیخريدار متقاضی  برای) ريا   0،111،111ريا  جهت کل محصو  و جهت هر تن 111،111،111مبلغ سپرده   -3

 : به يكی از حسابهای ذيل باشد طرف شرکت کننده طی يك فقره چك بانكی رمز دار در وجه شرکت و يا واريزی 

 نام شرکت کشاورزی فجر اصفهانه ب     322062212  جاری ، زواره شعبه ، بانك کشاورزی    -1-3            

 نام شرکت کشاورزی فجر اصفهانه ب      72726101   جاری،  اردستان شعبه ،  ملت بانك   -3 - 2           

 . ب اثر داده نخواهد شد يمدت مقرر واصل شود ترت یشنهاداتی که بعد از انقضايسپرده و پبدون  ،دات مبهم اشنهيبه پ -6

ده يو سوت شورکت کننود ان در مزا   يدهنوده از ل  شونهاد ين صورت نام پير ايمت می باشد در غيشنهادقيك پيهرشرکت کننده مجاز به ارائه  -0

  .شد  حذف خواهد

 . ات مختار استشرکت در رد يا قبو  يك يا کليه پيشنهاد -2

و  زايده الزامی استمحضور کليه شرکت کنند ان در جلسه لذا  بصورت حضوری خواهد بود  جلسه مزايده بعد از بازکردن پاکتهای پيشنهاد -8

در صورت به حد نصاب نرسيدن قيمت ، قيمتهای پيشنهادی بر اساس نظر کارشناس و صوححديد هيوات بر وزار کننوده ، مزايوده بوه صوورت        

 . وری بر زار خواهد شد حض

 . ده خواهد بود يات به عهده برنده مزايپرداخت هر ونه عوارض و مال -7

 .می باشد برند ان کليه هزينه های مزايده و درج آ هی به عهده  -6

 .محل تحويل محصو  در انبار مزرعه چهارميل اردستان  و بر اساس قبض باسكو  شرکت خواهد بود  -11

چگونوه الزاموی   ين صورت شرکت هير اين قرائت خواهد شد در غيده برای حاضريون مزايسيد کميه و کارشناسی در صورت صححدينرخ پا -11

 . ه نخواهد داشت يدر خصوص قرائت نرخ پا

در صورت ر است الزم به ذک.  شرکت کنند ان و خريداران محصو  در جلسه مزايده دسته چك و اوراق بهادار را بهمراه خود داشته باشند -12 

برنده شدن در جلسه مزايده قرارداد همزمان منعقد می  ردد  و شرکت هيچگونه تأخير و عذری را نخواهد پذيرفت در غير اين صورت انصوراف  

  .تلقی  رديده و سپرده وی نزد شرکت ضبط می  ردد

ده وی به نفع شورکت ضوبط و موورد مزايوده بوه فورد واجود        در صورتی که برنده مزايده به هر علت از خريد مورد مزايده انصراف دهد سپر -13

ساعت نزد شرکت باقی خواهد ماند تا در صورت انصوراف   67پرده های نفرات دوم و سوم به مدت ن سيهمچن. شرايط ديگری وا ذار خواهد شد

و سوم به منزلوه برنوده قيعوی پوس از نفورات       بنابراين اعحم نفر دوم). نفرات دوم و سوم استفاده نمود ، در صورت صححديد شرکت با نفر او  

 . قبلی نخواهد بود و صرفا  بر اساس صرفه و صحح شرکت و از اختيارات کميسيون فروش خواهد بود 

 . رديا همراه با ضمانتنامه بانكی صورت می پذيد شرکت و يفروش به صورت نقدی بوده و قبو  چك با صححد -16

محصو  خريداری شده را از انبار شورکت  از تسويه حساب کامل  پسروز پس از انعقاد قرارداد  8رف مدت خريدار موظف است حداکثر ظ - 10

 .خارج نموده و پس از آن شرکت هيچگونه مسئوليتی در قبا  محصو  فروش رفته ندارد

صوبح   11پيشنهادات  راس سواعت  می باشد و پاکت  13/7/66مورخ  نبه شچهار  صبح روز 6حداکثر مهلت دريافت پيشنهادات تا ساعت  -12

  .در محل شرکت ، واقع در روستای چهارميل مفتوح و بررسی خواهد شد   13/8/66شنبه چهارروز 

 . ساعت بعد اعحم خواهدشد 82نصورت حداکثر تا ير ايده صورت خواهد  رفت درغيده در روز بر زاری مزاياعحم برند ان مزا -18

 33204443243: فاكس  -  33200434331 -3:  تلفن -اردستان چهارمیل

  33204330323: فاكس  -  33204330324 -24: تلفن - نطنز رحمت آباد


