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ایم در نما  پذیرفته و تعهد میفروشنده را  مقررات و ضوابطسایر  ، نمودهاعالم  را قیمت پیشنهادی خویش از جمله شرایط زیر مرغ اجداد زربال شراتو مقررات  ضوابطبه نسبت 

 نمایم: ءرت اام  اجرارا به صو مربوطهیای  تعهدات و مسئولیتتمام و  اقداماعالم فروشنده نسبت به  با بالفاصله، به عنوان خریدار انتخابصورت 

 شرايط :

 باشد.یمواریز کل مبلغ )پیش واریز(  نحوه پرداخت به صورت .1

 جاده فومن به سراوان، روبروي شهرک صنعتی، روستاي بهدان باالگیالن، :  بارگیريتحویل و محل  .2

هاي موجود را بر اساس ضوابط بهداشتتی و فنتی   تمام مرغ و خروس ایشاناعالم روز کاري پس از  2خریدار ملزم و متعهد است بالفاصله با اعالم فروشنده حداکثر  .3

ریتا  بعنتوان خرتارت بته      2202220222نماینده ایشان تخلیه و بارگیري نماید. در غیر این صورت و به ازاي هر روز تاخیر در تخلیته مبلتغ   فروشنده و تحت نظر 

 نماید.فروشنده پرداخت نماید و خریدار در این خصوص حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می

حمل،  يخودروها یشماره انتظامباشد. خریدار باید  الزحمه رانندگان و کارگران بر عهده خریدار می و نیز پرداخت حقهاي حمل، هزینه بارگیري و تخلیه  تهیه کامیون .4

 صبح روز بارگیري به فروشنده اعالم نماید. 9شماره تلفن همراه راننده را طی یک نامه مکتوب و حداکثر راس ساعت و  يریکد رهگ ،یکد بهداشت

گردند باید در محتل اعالمتی از ستوي فروشتنده و در حنتور نماینتده ایشتان،        تمامی خودروهاي حمل مرغ و خروس زنده که بابت تخلیه توسط خریدار معرفی می .5

 باشد. هزینه کارواش به عهده خریدار میکارواش و ضدعفونی گردند.

هاي سازمان دامپزشکی( و هر نحوه نامطلوب حمل )بر خالف مقررات فروشنده و دستورالعملهاي حمل، بیمه، خرارات ناشی از حمل، تصادفات و مرئولیت و هزینه .6

 باشد.آنچه بار مالی بر آن مرتبط باشد بر عهده خریدار می

باشد. بتدیهی  ه فروشنده میباشد که خریدار مکلف است به ارائه کارت باسکو  قبل و بعد از بارگیري بمالک اوزان مطابق با قبوض باسکو  مورد تایید فروشنده می .7

 .فروشنده تعهدي نربت به تلفات احتمالی پس از بارگیري و در حین حمل ندارداست 

 کشتار و تخلیه به فروشنده اقدام نماید.معتبر مکلف و متعهد است در پایان زمان تخلیه و پس از کشتار بالفاصله نربت به تحویل مجوز  خریدار .8

 باشد.ي خریدار میا حراب از مراجع ذیصالح بر عهدهصارائه مفا کرورات قانونی، دولتی وکلیه  .9
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