
  بسمه تعالی 

  کشت و صنعت پیوند خاورانشرکت 
  شرایط عمومی مزایده 

  فرم الف
  

،کلیه شرایط مزایده را مورد بررسی کامل و جامع قرار داده و پس از قبول شرایط وبازدید از عین موضوع  نسبت  می بایست متقاضیان  .1
 . کلیه شرایط خواهد بود  به ارائه قیمت پیشنهادي اقدام نمایند لذا پیشنهاد قیمت به منزله قبول

  

لوازم  -هن آالتضایعات  آ ، مستعمل و تراکتور وسائط نقلیه  ،ماشین آالت ،  ادوات  الکتروموتور،فروش  از عبارتست موضوع مزایده .2
 اداري

 
براي هر  جداگانه مشخص و درج شده است لذا متقاضیان می بایست يپیشنهادهاي لیست  هر یک از درمبلغ سپرده :   مبلغ سپرده .3

یک فقره چک بانکی رمز دار در وجه شـرکت  نقدا به حسابداري شرکت پرداخت و رسید دریافت نمایند و یا طی  لیست مبلغ سپرده را
  : اقدام نمایند ذیل  شماره حسابو یا واریزي به 

   کشت و صنعت پیوند خاوراننام شرکت به     215417114جاري مدرس شعبه ، بانک کشاورزي    -1-3
  

 . به پیشنهادات مبهم ، بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد  .4
  

لذا ، ارائه شده است اقالم مازاد و ضایعاتی و لیست  ادواتماشین آالت و خودرو ها و لیست اقالم مورد مزایده در دو لیست مجزا شامل  .5
طـه و در  ومت پیشنهادي اقالم مورد درخواست خود را دقیق و بـدون خـط خـوردگی جلـوي ردیـف مرب     متقاضی محترم می بایست قی

لیسـت   واعم از بـرگ شـرایط مزایـده    ( و امضاء کلیه صفحات خود ل رج نموده و پس از درج مشخصات کامستون قیمت پیشنهادي د
 . و به اموراداري شرکت ارائه نمایند  هداد آنها را به همراه فیش واریزي سپرده در پاکت قرار) قیمت  ي پیشنهادها

  

 . شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .6
  

همچنـین  .برگزار گردد  بصورت حضوري  ممکن است بنا به صالحدید کمیسیون مزایده جلسه مزایده بعد از بازکردن پاکتهاي پیشنهاد .7
بصـورت  جلسـه  بر اساس نظر کارشـناس و صـالحدید هیـات برگـزار کننـده ،      ر صورت به حد نصاب نرسیدن  قیمتهاي پیشنهادي د 

 .زایده الزامی استمحضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه لذا . حضوري برگزار خواهد شد 
 

 . به عهده برنده مزایده خواهد بود کلیه هزینه هاي مزایده و درج آگهی و مالیات  ، پرداخت هرگونه عوارض  .8
  
  

 مورد مزایده ، محل استقرار درج شده در لیست مزایده خواهد بود  اقالممحل تحویل  .9
  
  

  امضاء خریدار                                                                                                   
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اسـاس کـد درج    مورد مزایده شماره گذاري شده اند لذا متقاضی دقت نمایند که بر اقالم مازاد و ضایعاتیبه منظور سهولت تشخیص ،  .10
بدیهی است در غیر این صورت هیچگونه اعتراضی قابل قبـول نبـوده و پیشـنهاد    . شده روي دستگاهها پیشنهادات خود را اعالم نمایند 
 . واصله     غیر قابل برگشت و قطعی تلقی خواهد شد 

الت کشاورزي فاقد دفترچـه یـا سـند مالکیـت     ماشین ا .  شرکت اسناد مربوطه موجود را ظرف مدت یکماه به خریدار انتقال می نماید .11
مـاه بـوده و شـرکت از صـدور     کثر مهلـت انتقـال مالکیـت اسـناد یک    حـدا . ( می باشند و طبق قرارداد نحویل برنده مزایده خواهد شد 

ت مختـار بـه   شـرک ، مزایده در ایـن خصـوص   برنده وکالتنامه و یا تمدید مهلت انتقال معذور خواهد بود و در صورت عدم اقدام بموقع 
  ).ضبط سپرده و فروش مورد مزایده به شخص ثالث خواهد بود 

نرخ پایه و کارشناسی در صورت صالحدید کمیسیون مزایده براي حاضرین قرائت خواهد شد در غیـر ایـن صـورت شـرکت هیچگونـه       .12
 .  الزامی در خصوص قرائت نرخ پایه نخواهد داشت 

در صورتی که برنده مزایده به  عت نسبت به انعقاد قرارداد در محل دفتر شرکت نمایند ، سا 48برندگان مزایده می بایست ظرف مدت  .13
هر علت از خرید مورد مزایده انصراف دهد سپرده وي به نفع شرکت ضبط و مورد مزایده به فرد واجد شـرایط دیگـري واگـذار خواهـد     

صالحدید  با، اقی خواهد ماند تا در صورت انصراف نفر اول ساعت نزد شرکت ب 72پرده هاي نفرات دوم و سوم به مدت همچنین س.شد
انتخاب نفر دوم . بدیهی است که در صورت انصراف سپرده آنها نیز به نفع شرکت ضبط خواهد شد  ،آنها قرارداد منعقد گردد شرکت با 

 . صرفاً بر اساس صرفه و صالح شرکت و از اختیارات کمیسیون فروش خواهد بود  و سوم 

ـ بقیـه  نده مزایده تازمان پرداخت کامل بهاي مورد مزایده ، حق خـروج  رو بدي بوده نقبه صورت فروش  .14 ولویـت  ا.  را نخواهـد داشـت  آن
 خروج اقالم بر اساس نظر شرکت خواهد بود

  

آن  خریداري شده را از شـرکت خـارج نمـوده و پـس از    اموال پس از انعقاد قرارداد  ساعت 48خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت  .15
 .نخواهد داشت فروش رفته  اموال شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال 

  

در کمیسـیون  می باشـد و پاکـت پیشـنهادات      03/11/1396مورخ   سه شنبهروز اداري  پایان وقت حداکثر مهلت دریافت پیشنهادات .16
  .مفتوح و بررسی خواهد شد   04/11/1396مورخ   چهارشنبهصبح روز  10راس ساعت  مزایده 

                             
 .اعالم برندگان مزایده در روز برگزاري مزایده صورت خواهد گرفت  .17

 
  قبولی و مبلغ پیشنهادي شرکت در مزایده  

  
  ........................  :اره شناسنامه شم..  .........................................................: ........فرزند    ....................................................................................اینجانب 

     .............................................................: ...................تلفن    ............................: .........متولد : .............................................................................  ..کدملی  

             ....................................................................................................................................................................................................................................  :  آدرس

  .پیشنهاد می نمایم ) و ج فرم ب (  طبق لیست پیوسترا  خود قبول شرایط مزایده  فوق الذکر نرخهاي  ضمن  

  مضاء خریدارا                                                                                                   
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 شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران
 لیست اقالم مازاد و ضایعاتی

تصویر کارت .....................................................(به کد ملی..........................فرزند......................................... .....اینجانب 
ضمن آگاهی کامل و مطالعه دقیق شرایط مزایده و رویت دقیق و کامل اقالم مورد ) ملی پیوست شود

خود را به شرح جدول ذیل اعالم می دارم، ضمنا بدینوسیله  اعالم میدارم که درخواست قیمت پیشنهادي 
را به طور کامل ... وضعیت ظاهري، بدنه و موتوري و همچنین وضعیت مدارك ماشین آالت کشاورزي و 

.بررسی نموده و اطالعات کامل و کافی در خصوص موارد ذکر شده کسب نموده ام  

کد   مشخصات ردیـف
دادتع واحد مشخص ریال-مبلغ پیشنهادي وضعیت   

  مستعمل 1 دستگاه 1 دینام دستگاه باد 1
  مستعمل 9 شاخه 2 لوله آب فرسوده 2

3 
شاسی خاك برگردان 

  مستعمل 1 عدد 3 فرسوده

  مستعمل 1 عدد 4 شاسی موتور سم پاش 4
  مستعمل 11 عدد 5 چرخ بارانی 5
  مستعمل 2 عدد 6 پره دستگاه سواتر 6
  مستعمل 1 عدد 7 ی گاوآهنشاس 7
  مستعمل 15 عدد 8 پره دیسک 8
  مستعمل 1 عدد 9 رومانی گازوئیلپمپ  9
  مستعمل 6 عدد 10 موتور بارانی 10
  مستعمل 5 عدد 11 تیغه نهر کن 11
  مستعمل 2 عدد 12 سرتخلیه 12
  مستعمل 2 عدد 13 جعبه دنده 13
  مستعمل 9 شاخه 14 8لوله  14
  مستعمل 1 عدد 15 رومانیتریلی چرخ  طوقه 15
  مستعمل 1 دستگاه 16 بخاري 16
  مستعمل 2 عدد 17 چهارچوب آهنی 17
  مستعمل 52 شاخه 18 لوله چاه آب 18
  مستعمل 3 عدد 19 توربین 19
  مستعمل 8 تیکه 20 کانال کولر 20
  مستعمل 1 عدد 21 تابلو 21
  مستعمل 21 شاخه 22 غالف 22
  مستعمل 30 شاخه 23 فتشا 23
  مستعمل 50 کیلوگرم 24 آلومینیوم 24
  مستعمل 1 عدد 25 شاسی سم پاش 25
  مستعمل 1 دستگاه 26 بخاره اي چکه اي 26
  مستعمل 1 عدد 27  )نوار نقاله(بارکن چغندر 27

ریال  10.000.000: مبلغ سپرده براي اقالم فوق   امضاء خریدار 
 تاریخ

 فرم ب

  ریال 10.000.000:مبلغ سپرده براي اقالم فوق
 محل استقرار انبار مرکزي



 شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران
پیشنهاد قیمت خودروها ، تراکتور ، الکتروموتور ، ادوات و دنباله بندها فرم  

تصویر کارت .....................................................(به کد ملی..........................فرزند.............................................. اینجانب 
مل و مطالعه دقیق شرایط مزایده و رویت دقیق و کامل اقالم مورد ضمن آگاهی کا) ملی پیوست شود

درخواست قیمت پیشنهادي خود را به شرح جدول ذیل اعالم می دارم، ضمنا بدینوسیله  اعالم میدارم که 
را به طور کامل بررسی نموده و ... و خودرو وضعیت ظاهري، بدنه و موتوري و همچنین وضعیت مدارك 

.کافی در خصوص موارد ذکر شده کسب نموده اماطالعات کامل و   
 

ریال-مبلغ پیشنهادي وضعیت تعداد واحد  مشخصات ردیـف  

 دستگاه بیلر جاندیر 1
1  

 طبق رویت
 

 دستگاه لولر دو چرخ 2
1 

 طبق رویت
 

 دستگاه دیسک کششی 3
2 

 طبق رویت
 

  86وانت تویوتا مدل  4
 55د995شماره پالك

 دستگاه
1 

 طبق رویت
 

5 
  86تویوتا مدل  وانت

 دستگاه  64د373شماره پالك
1 

 طبق رویت
 

 دستگاه  چغندر کن 6
1 

 طبق رویت
 

 دستگاه  کیلووات 45الکتروموتور  7
1 

 طبق رویت
 

 دستگاه  کیلووات90الکتروموتور  8
1 

 طبق رویت
 

 دستگاه  کیلووات 110الکتروموتور  9
1 

 طبق رویت
 

 دستگاه  بذرکار همدانی ١٠
2  

 طبق رویت
 

 دستگاه  1377مدل  285تراکتور فرگوسن  11

1  

 طبق رویت

 

  دستگاه  سواتر 12
1  

 طبق رویت
  

  دستگاه  موور 13
1  

 طبق رویت
  

ریال  10.000.000: مبلغ سپرده براي اقالم فوق   امضاء خریدار 
 تاریخ

 جفرم 

  ریال 50.000.000:مبلغ سپرده براي اقالم فوق
 قرار سواتر مزرعه گیو و مابقی انبار مرکزيمحل است


