
 بسمه تعالی
 (عامشرکت مرغ اجداد زربال )سهامی                                                                          

 و شرکت در مزایده خرید یاعالم قیمت پیشنهادفرم              

  ضایعاتی کارتن وشانه فروش   
 

 .................................................................و آدرس  ............................................... به شماره/شناسه ملی ........................................................................ اینجانب

 IR.......................................................................................................... و دارنده شماره شباا ........................................................................................................... 

ضوابط و مقررات شرکت مرغ اجداد زربال از جمله شرایط زیبر یممبت شمهبنیاد      با آگاهی کامل نسات به ...................................................................  و شماره تماس

هبا  مربوهبه را ببه     نمایم در صورت انتخاب به عنوان خریدار، تمام تعیبدات و مسبلوتمت   ، سایر مقررات و ضوابط فروشنده را شذیرفته و تعید می خویش را اعالم نموده

 صورت کامل اجراء نمایم:
 

 :های خریدارولیتئمستعهدات و و ضوابط شرکت در مزایده و  شرایط
حاکم برآن می باشد.بدییی است یوانمن  زایده به منزته شذیرش یوانمنشرکت در مزایده توسط متقاضمان اتزامی است و شرکت در م"شرایط و ضوابط"مطاتعه  .1

 شرکت در مزایده فروش ایالم مازاد وضایعاتی حاکم خواهد بود. یطاشر و مقررات جمیور  اسالمی ایران بر کلمه ضوابط و

روشنده )شرکت مرغ اجداد زربال( تمام مالب  واریبز شبده    در صورت تهخمص تاانی بمن دو یا چند نفر از شرکت کنندگان در مزایده توسط کممسمون مزایده ف .2

 توسط متخلفمن ضاط و از هریق مرجع یضایی بر علمه نفرات متخلف ایدام یانونی صورت خواهد شذیرفت.

د زرببال( شبرایط   درصورتی که برنده نیایی از مزایده انصراف داده یا در بررسی ها  صورت شذیرفته توسط کممسمون مزایده فروشبنده )شبرکت مبرغ اجبدا     .3

 معامله را نداشته باشد،کل مال  شرداختی توسط شرکت کننده در مزایده به عنوان جریمه به نفع شرکت مرغ اجداد زربال ضاط می گردد.

نده )شرکت مرغ اجداد به صورت نقد و یال از شروع بارگمر  به حساب فروش% بابت ماتمات بر ارزش افزوده( 9)بعالوه مال   مال  کل ایالم خریدار موظف است  .4

اعالم فروشبنده   امال  ب ( ما به اتتفاوتتعداد  از ایالم مذکوربدییی است در صورت افزایش مقدار/وزن ایالم ضایعاتی )باتوجه به تقریای بودن  واریز نماید. زربال (

 و بصورت نقد به حساب فروشنده واریز گردد.

 باشد.  خریدار میحساب از مراجع ذیصالح بر عیده اضاکلمه کسورات یانونی دوتتی از جمله ماتمات بر ارزش افزوده و ارائه مف .5

 )واحد جوجه کهی ضمابر( جاده اختصاصی گاز، شرکت مرغ اجداد زربال، بعد از صومعه سرا، ضمابر ،شلمس راه رشت،جاده فومنگمالن،  محل تحویل و بارگمر : .6

نماید. در غمر این صورت ببه   خارجرا با هماهنگی مدیریت واحد  مذکور ضایعاتیه کار  و با اعالم فروشنده، تمام کارتن وشانروز  3حداکثر  استیدار متعید خر .7

 ندارد. گونه اعتراضیبه فروشنده شرداخت نماید و خریدار در این خصوص حق همچ ریال بعنوان خسارت 202220222ازا  هر روز تاخمر مال  

ها  حمبل،  بدییی است مسلوتمت و هزینه .باشد یم داریاتزحمه رانندگان و کارگران بر عیده خر شرداخت حق زمو ن همو تخل  رمبارگ نهیحمل، هز  ها ونمکام همتی .8

 باشد.میبممه، خسارات ناشی از حمل، تصادفات و نحوه نامطلوب حمل و هر آنچه بار ماتی بر آن مرتاط باشد بر عیده خریدار 

یبدام  در صورت عدم تخلمه، فروشنده حق دارد ضمن برداشت وجه واریز  توسط خریدارنسات به فروش ایالم فوق به نفبر بعبد  شبرکت کننبده در مزایبده ا      .9

در صورت هرح هرگونه ادعا و ایهان  حق همچگونه اعتراض و ادعایی ندارد و   خریدار اول بوده نماید.در این صورت چنانچه ایراد وخسارت وارد آید بر عیده

 از درجه اعتاار سایط است.

فبوق   طیشبرا  همب و ارزش و نبوع آن، ببا یابول کل    تمفمک ت،مو با اهالع کامل از مهخصات، کم دیگرد تیو رو یبه دیت بررس دهیمورد مزا مینما یم یگواهبدینوسمله 

 نیا رمدر غ باشم یم دهیمندرج مزا طیشرا همانچه به عنوان برنده اعالم گردم، موظف به انجام کلچن مینما یایدام نموده و ایرار م هنیادمش نیو امضاء ا ممنسات به تنظ

خبود    را از سبو  یو حق هرگونه اعتراض دیبه نفع خود ایدام نما نجانبیصورت شرکت مرغ اجداد زربال به عنوان فروشنده مجاز است نسات به جاران خسارت از ا

 . مینما یسلب م
   

  باشدتمام موارد فوق مورد تایمد اینجانب می                                                                                                                         

 م و نام خانوادگی پیشنهاد دهندهنا                                                                                                                      

 اثر انگشتو  امضا                                                                                                                  
 

 

 )ریال(مبلغ کل  )ریال(فی   )تقریبی(مقدار  احد سنجشو شرح کاال  ردیف

   100111 عدد کارتن ضایعاتی  1

   1110111 عدد  شانه ضایعاتی 2

  جمع کل

 21/50/2055اعتبار فرم: 


