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  پسته تن 12.3فروش  مزایده در شرایط شرکت

  شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

 
 با و ت مطالعهرا به دق ذیلشرایط  کلیهدرخواست میگرددکه  18/11/1400ورخ م فروش پسته شرکت کنندگان در مزایده از

 دارند. اعالم را خود کتبی پیشنهادات آن مفاد به عنایت

 19ائه شده در بندار را با توجه به جدول مزایده در شرکت سپرده مبلغ بایست می یدهمزا در کننده شرکت متقاضیان -1

 اوران واریزخبه نام شرکت کشت و صنعت پیوند  کشاورزی بانکنزد  215417114 جاری حساب شماره به همین برگه

 داده قرار بسته رد های پاکت درامضا شده  برگ شرایط و خرید درخواست شده تکمیل فرم همراه به واریزی را فیش و

 متقاضی قیمت دپیشنها.نمایند دریافت رسید و نموده شرکت تحویل 18/11/1400 مورخ شنبهدو روز 11:00 ساعت تا و

و مضا شده ا،برگ شرایط مزایده  در شرکت سپرده "الف" پاکت در شود، ارائه "ب" و "الف" پاکت دو در باید

 گردد. ارائه پیشنهادی قیمت صرفا "ب" پاکت در و متقاضیمدارک هویتی 

 نخواهد داده اثر یبترت گردد تحویل مخدوش یا سپرده بدون و یا تعیین شده تاریخو  ساعت از بعد که پیشنهاداتی به -2

 شد.

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

 حضوری هکنند برگزار میسیونک و شرکت تشخیص با لزوم صورت در و گردد می برگزار کتبی صورت به مزایده  -4

 جاری روز قررم ساعت راس واصله های پاکت و است الزامی جلسه در دهندگان پیشنهاد هکلی حضور لذا .بود خواهد

 .گردد می برگزار مزایده و باز

ده از نیشنهاد دهپت نام می باشد در غیر اینصور بابت هر نوع پسته هر پیشنهاد دهنده مجاز به ارائه یک پیشنهاد قیمت -5

 لیست شرکت کنندگان در مزایده حذف خواهد شد.

 .است مختار اول نفر انتخاب روش اتخاذ درو کمیسیون مزایده  شرکت مساوی شرایط در  -6

 .ماند خواهد باقی شرکت نزد برنده مزایده قرارداد انعقاد تا سوم و دوم نفر سپرده  -7

ظر کمیسیون مزایده نسبت ( پس از اعالم ن21/11/1400ا پایان روز کاری )ت سهمی بایست حداکثر تا پایان برنده مزایده  -8

 .یگرددمت ضبط اهد شد و سپرده وی بنفع شرکبه انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت انصراف تلقی خو

سوم پس از  یام توسط نفر اول ضمن ضبط سپرده وی با نفرات دو 21/11/1400در صورت عدم عقد قرارداد تا تاریخ  -9

در صورت انصراف  قرارداد منعقد خواهد شد و 27/11/1400و  24/11/1400به ترتیب تا تاریخ عالم کتبی به آنان ا

  نفرات دوم و سوم سپرده های ایشان نیز پس از موعد مقرر بنفع شرکت ضبط خواهد شد.



 

 97175-368ه کشاورزی مجتمع تولیدات گیاهی امام رضا )ع(  صندوق پستی جنب دانشکد  -جاده بیرجند ، کرمان  5کیلومتر  –آدرس : دفتر مرکزی بیرجند 

 Email:  peyvandekhavaran@gmail.com +          056-32254355بر  +     نما056-32254351+     056-32254350تلفن    :   
 

 

 زمان توزین زنو اساس بر شده تعیین بهای کل پرداخت از پس تحویل است بدیهی و بوده نقدی صورت به پسته فروش  -10

 .باشد می تحویل

د خریدار در موع نچهچنا، وروز کاری بعد از انعقاد قرارداد می باشد 7 محصولحداکثر زمان تسویه قرارداد و تحویل  -11

رت رارداد بصوقفسخ از انبار اقدام ننماید، شرکت محق است نسبت به  محصولو خروج به تسویه حساب نسبت  مقرر 

 .ردخریدار حق هیچگونه اعتراضی نداسپرده شرکت در مزایده خریدار اقدام نماید و  یک طرفه و ضبط

باشد  می دارری و حمل محصول بعهده خریهزینه بارگیو مرکزی شرکت بودهویل محصول خریداری شده درب انبارتح -12

 .استبیرجند شهرستان همچنین مبنای محاسبه وزن،باسکول 

 پیشنهاد صورتاین غیر در گردد واریز کامل صورت بههر نوع پسته  سپرده غمبل می بایست مزایده در شرکت جهت  -13

 .گیرد نمی قرار بررسی مورد شما قیمت

صد مغز در زمان گرم مغز می باشد که افزایش یا کاهش در 50بر اساس   پسته دهان بستانواع مبنای محاسبه قیمت  -14

 عمال میگردد.تحویل در حضور خریدار و فروشنده محاسبه و بر روی قیمت ا

 .باشد می مزایده برنده عهده بهو کارشناسی  آگهی هزینه  -15

 برگهپیوست  یدبا آن کپی و رسیده دبیرخانه واحد رویت بهمتقاضی می بایست  شناسایی مدارک یا ملی کارت اصل  -16

 .گردد شرایط

 پرداخت هرگونه مالیات و عوارض به عهده برنده مزایده می باشد. -17

        (09159639182)تلفن همراه:احد بازرگانی شرکت هماهنگی الزم صورت گیرد.با و جهت رویت کاال  -18

 مبلغ سپرده شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل می باشد: -19

 مبلغ سپرده )ریال( (کیلوگرممقدار) نوع محصول ردیف

 800.000.000 8933 پسته دهان بست فندقی 1

 150.000.000 1450 فندقی خندانپسته  2

 40.000.000 1410 نخودی پسته 3

 50.000.000 540 پسته دهان بست احمد آقایی 4

                                                                                                               

 مضا متقاضیا                                                                                                                     
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 پسته  فرم درخواست خرید و تعهدنامه شرکت در مزایده

 18/11/1400مورخ 

 
 :شناسه ملی/د ملیک                                  فرزند:                                :                                                شرکت/اینجانب

 

 آدرس و تلفن:                    صادره از :                           

 
سئولین و مفی از با مطالعه دقیق شرایط شرکت در مزایده که کامالً مورد قبول اینجانب می باشد و با کسب اطالعات کا

 رم.را دا همچنین با توجه به بازدید دقیق از مورد مندرج در آگهی مزایده مذبور تقاضای شرکت در جلسه مزایده

 یمت پستهجدول پیشنهاد ق

 قیمت پیشنهادی هر کیلوگرم)ریال( )کیلوگرم( مقدار شرح ردیف

  8933 پسته دهان بست فندقی 1

  1450 پسته خندان فندقی 2

  1410 پسته نخودی 3

  540 پسته دهان بست احمدآقایی 4

 ر بانک                د                فرم شرکت در مزایده یک فقره فیش واریز شده به شماره       19و  1ضمناً با توجه به بند 

وران به عنوان ت پیوند خاو صنع شعبه                   شهرستان                    به مبلغ                      ریال در وجه شرکت کشت

دم ودداری نموخر دلیلی هاز انجام معامله به و سپرده به پیوست تقدیم می گردد و چنانچه طبق شرایط اعالم شده برنده مزایده گردیدم 

      آن تعهد ند هایسپرده اینجانب به نفع شرکت مذبور ضبط گردد.اینجانب ضمن مطالعه دقیق کلیه شرایط مزایده و پذیرفتن تمام ب

 کنم که در صورت عدم رعایت موارد،هیچگونه اعتراضی نداشه و مطابق مقررات شرکت عمل نمایم.می

 ام و نام خانوادگین                                                                                                                               

 امضا           

 


