
 بسمه تعالی
 (عامشرکت مرغ اجداد زربال )سهامی 

 و شرکت در مزایده خرید یاعالم قیمت پیشنهادفرم              

 (تنکابن ضایعات )واحد

 

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

  IR.......................................................................................................... ده شماره شباودارن..............................................................................................................................آدرس

رات و ضوابط فروشنده را پذیرفته ، سایر مقر رویت تمام اقالم و با آگاهی کامل نسبت ضوابط و مقررات شرکت مرغ اجداد زربال، قیمت پیشنهادی خویش را به شرح زیر اعالم نمودهضمن 

 های مربوطه را به صورت کامل اجراء نمایم: نمایم در صورت انتخاب به عنوان خریدار تمام تعهدات و مسئولیت و تعهد می

 

 :های خریدارمسئولیتتعهدات و و ضوابط شرکت در مزایده و  شرایط

ست قوانین و مقررات جمهوری حاکم برآن می باشد.بدیهی ا شرکت در مزایده توسط متقاضیان الزامی است و شرکت در مزایده به منزله پذیرش قوانین"شرایط و ضوابط"مطالعه  .1

 شرکت در مزایده فروش اقالم مازاد وضایعاتی حاکم خواهد بود. یطاشر اسالمی ایران بر کلیه ضوابط و

 .داشتن شرایط قانونی انجام معامالت و تصرف در اموال وحقوق مالی برای حضور در مزایده ضروری است .2

واریز وخریدار موظف  اسفت    به صورت نقد و قبل از شروع بارگیری به حساب فروشنده )شرکت مرغ اجداد زربال (رزش افزوده( % بابت مالیات بر ا9)بعالوه مبلغ  مبلغ کل اقالم  .3

مبلغ به اعالم  تبدیهی است در صورت افزایش مقدار/وزن اقالم ضایعاتی )باتوجه به تقریبی بودن وزن تعدادی از اقالم مذکور ( ما به التفاو فیش واریزی را تحویل فروشنده نماید.

 فروشنده و بصورت نقد به حساب فروشنده واریز گردد.

  باشد.ی خریدار میحساب از مراجع ذیصالح بر عهده اضاو ارائه مفاز جمله مالیات بر ارزش افزوده ولتی د کلیه کسورات قانونی .4

 خشکه داران(، بعد از شرکت پارس نئوپان )واحد اجرایی تنکابن(مازندران، جاده چالوس به تنکابن، بعد از عباس آباد، جاده خزر خز): محل بارگیری .5

ر غیر این صورت به ازای هر روز نماید. د خارجرا با هماهنگی مدیریت واحد  الکان واحد .......ضایعاتی و  الک و پالستیککاری و با اعالم فروشنده، روز  3حداکثر  استخریدار متعهد  .6

 .نداردگونه اعتراضی و خریدار در این خصوص حق هیچنماید به فروشنده پرداخت  ریال بعنوان خسارت 1000000000خیر مبلغ تا

واریز شده توسط متخلفین ضبط  تمام مبلغ در صورت تشخیص تبانی بین دو یا چند نفر از شرکت کنندگان در مزایده توسط کمیسیون مزایده فروشنده )شرکت مرغ اجداد زربال( .7

 .نفرات متخل  اقدام قانونی صورت خواهد پذیرفت ع قضایی بر علیهو از طریق مرج

 باشد.، تصادفات و نحوه نامطلوب حمل و هر آنچه بار مالی بر آن مرتبط باشد بر عهده خریدار میی حمل، بیمه، خسارات ناشی از حملهامسئولیت و هزینه .8

شرایط معامله را نداشته باشد،کل  ای صورت پذیرفته توسط کمیسیون مزایده فروشنده )شرکت مرغ اجداد زربال(درصورتی که برنده نهایی از مزایده انصراف داده یا در بررسی ه .9

 مبلغ پرداختی توسط شرکت کننده در مزایده به عنوان جریمه به نفع شرکت مرغ اجداد زربال ضبط می گردد.

اخذ مجوز های قانونی جهت حمل و خروج اقالم و تمام مسئولیت  ،حق الزحمه کارگران و رانندگان، پرداخت گرماشین، بارگیری تهیه کار تمام تعهدات و مسئولیت های ناشی از تامین .10

 ها و هزینه های مرتبط با موضوع حمل و خروج اقالم ازجمله بیمه و مالیات و... بر عهده خریدار می باشد.

خریدارنسبت به فروش اقالم فوق به نفر بعدی شرکت کننده در مزایده اقفدام نمایفد.در ایفن صفورت     ، فروشنده حق دارد ضمن برداشت وجه واریزی توسط در صورت عدم تخلیه .11

 و خریدار نیز حق هیچگونه اعتراض و ادعایی ندارد و در صورت طرح هرگونه ادعا از درجه اعتبار ساقط است.چنانچه ایراد وخسارت وارد آید فروشنده هیچگونه مسئولیتی ندارد

بدیهی است در صورت عدم حمل، فروشنده حق دارد بفا هزینفه    .نماید و خارج را در موعد مقرر حمل مذکور اقالمدر هر صورت و تحت هر شرایطی تمام متعهد است و خریدار ملزم  .12

روشنده هیچگونه مسئولیتی ندارد و خریدار نیز حق اقدام نماید در این صورت چنانچه ایراد و یا خسارت وارد آید ف مذکور اقالم خروجنسبت به از محل تضماین ارائه شده،  خریدار 

 هیچگونه اعتراض و ادعایی ندارد و در صورت طرح هر گونه ادعا از درجه اعتبار ساقط است.

   

 باشد موارد فوق مورد تایید اینجانب می تمام                                                                                                                         

 م و نام خانوادگی پیشنهاد دهندهنا                                                                                                                      

 اثر انگشتو  امضا                                                                                                               

 

 )ریال(مبلغ کل  )ریال(فی  )تقریبی(مقدار  واحد سنجش شرح کاال  ردیف

   077 کیلوگرم پالستیک 1

   20777 کیلوگرم ذوبی آهن 2

   10077 کیلوگرم آهن پرسی 3

  جمع کل

 0011/ف/ض/25 : شماره

 10/10/0011 :تاریخ 

 01/10/0011 :مدت اعتبار


