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 شرایط شرکت در مزایده

 شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران
 توجه مورد را ذیل شرایط  دقت نهایت با دارد استدعا متقاضیان از خراسان 31/33/89و  اطالعات روزنامه در 31/33/89 مورخ مزایده آگهی موضوع پیرامون

 دارند. اعالم را خود کتبی پیشنهادات آن مفاد به عنایت با و داده قرار

به  کشاورزی بانک 331234332شرکت  جاری حساب شماره به را مزایده در شرکت سپرده مبلغ بایست می مزایده در کننده شرکت تقاضیانم -3

 داده قرار بسته در پاکت در را مربوطه تعهد و درخواست شده تکمیل فرم همراه به را آن فیش و نام شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران واریز

بدیهی است فیش واریزی می بایست جداگانه دارند. دریافت رسید و نموده شرکت تحویل 38/33/89 مورخ دوشنبه روز33110 ساعت تا و

 تحویل حسابداری شده رسید آن به انضمام فرم تکمیل شده قیمت در پاکت در بسته تحویل امور اداری گردد.

 شد. نخواهد داده اثر ترتیب گردد تحویل دوشمخ یا سپرده بدون و یا فوق تاریخ ساعت از بعد که پیشنهاداتی به -3

 است. مختار پیشنهادات کلیه یا یک قبول یا رد در شرکت  -3

 هکلی حضور لذا .بود خواهد حضوری کننده برگزار کمیسیون و شرکت تشخیص با لزوم صورت در و گردد می برگزار کتبی صورت به مزایده  -2

 .گردد می برگزار مزایده و باز جاری روز مقرر ساعت راس واصله یها پاکت و است الزامی جلسه در دهندگان پیشنهاد

هر پیشنهاد دهنده مجاز به ارائه یک پیشنهاد و قیمت برای هر ردیف محصول می باشد در غیر اینصورت نام پیشنهاد دهنده از لیست شرکت  -1

 کنندگان در مزایده حذف خواهد شد.

 .است مختار اول فرن انتخاب روش اتخاذ در شرکت مساوی شرایط در  -6

 .ماند خواهد باقی شرکت نزد مربوط قرارداد انعقاد تا سوم تا اول نفر سپرده  -4

 .شد خواهد ضبط شرکت نفع به آنان سپرده سوم تا اول نفر انصراف صورت در  -9

 .شود قید برگه ذیل در متقاضی بانکی حساب شماره  -8

 .باشد می تحویل زمان توزین وزن اساس بر شده تعیین بهای کل پرداخت از پس تحویل است بدیهی و بوده نقدی صورت به پسته فروش  -30

قیمت پیشنهادی از سوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد و در صورت وجود پیشنهاد مساوی، مزایده حضوری بین افرادی که پیشنهاد  -33

 برنده مزایده شناخته خواهند شد. مساوی داده اند برگزار خواهد شد و هر کدام که قیمت بیشتری پیشنهاد کنند

 .باشد می شده امضا قرارداد ارائه و حساب تسویه به ملزم ،محموله گرفتن تحویل جهت مزایده برنده  -33

 .باشد می ریال 3080000000000خندان مبلغ   پسته بابت و ریال 3040000000000  مبلغ بست ناده فندقی پسته بابت سپرده مبلغ  -31

 قرار بررسی مورد شما قیمت پیشنهاد اینصورت غیر در گردد واریز کامل صورت به سپرده مبلغ مزایده در شرکت تجه در است خواهشمند  -32

 .گیرد نمی

 .باشد می مزایده برنده عهده به آگهی هزینه  -31

 .گردد شرایط برگهپیوست  باید ملی کارت کپی و برسد دبیرخانه واحد رویت به باید شناسایی مدارک یا متقاضی ملی کارت اصل  -36

 پرداخت هرگونه مالیات و عوارض به عهده برنده مزایده می باشد. -34

 متقاضی امضای 
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 فرم درخواست خرید و تعهد نامه شرکت در مزایده

 35/11/53مورخ 

 

 

 : کدملی                                     :                      :                                                                        فرزند اینجانب

 : آدرس و تلفن      : صادره از

 

 به توجه با همچنین و مسئولین از کافی اطالعات کسب با و باشد می نباینجا قبول مورد کامالً که شرکت در مزایده شرایط دقیق مطالعه با

 م.دار را مزایده جلسه در رکتش تقاضای بورذم مزایده آگهی در مندرج مورد از دقیق بازدید

 

 جدول پیشنهاد قیمت پسته

 میانگین وزن واحد سنجش شرح ردیف
هر قیمت پایه 

 )ریال(کیلوگرم
 قیمت پیشنهادی )ریال(

  002.222 02 تن پسته فندقی دهان بست 1

  002.222 02 تن پسته فندقی خندان 0

 

 

  در                 شماره به شده واریز فیشرسید  رهفق یک مزایده در شرکت فرم یک بند به توجه با ضمناً 

 صنعت و کشت شرکت وجه در ریال                     مبلغ به                شهرستان           شعبه                 بانک

 گردیدم دهمزای برنده شده اعالم شرایط طبق چنانچه و گردد می تقدیم پیوست به سپرده عنوان به خاوران پیوند

اینجانب                          .گردد ضبط بورذم شرکت نفع به اینجانب سپرده نمودم خودداری دلیلی هر به معامله انجام از

 رعایت عدم صورت در که مکن می تعهد آن بندهای تمام پذیرفتن و مزایده شرایط کلیه دقیق مطالعه ضمن

 م.نمای عمل شرکت مقررات مطابق و نداشته اعتراضی هیچگونه ،موارد

 

 ام و نام خانوادگین                                                                                                                   

 امضا                                                                                                                                                
 

 

 

 


