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فروشدنهه را  مقدررات و ضدوابطسدایر  ،نمدودهاعدم   را قیمت پیشنهادی خویش از جمله شرایط زیر مرغ اجهاد زربال شرکتو مقررات  ضوابطبه با آگاهی کامل نس ت 

را  مربوطدههای تعههات و مسدووییتتما  و  قرارداد فروش اقها  دبا اعم  فروشنهه نس ت به انعقا بمفاصله، به عنوان خریهار انتخابایم در صورت نمپذیرفته و تعهه می

 نمایم: ءرت کامل اجرابه صو

 شرايط :

غ اجهاد زربال واریز و رسیه وجه واریزی به همدراه بانک ملت به نا  شرکت مر 133263429به شماره حساب  که بایه  توسط مزایهه گر ریال 000.000300.سپرده شرکت در مزایهه م لغ  .1

 تحویل گردد. 145778541که پستی  (حراست)شرکت مرغ اجهاد زربال  واحه  29بسته به آدرس: تهران، میهان توحیه، خیابان نصرت غربی، پمک  بفر  شرکت در مزایهه در پاکت در

جهاد زربال ) مزایهه گزار(، نس ت به انعقاد قرارداد فروش و انجا  تعههات خود در زمان مقتضی اقها  نمایه، در غیر این صورت بایست بمفاصله پس از اعم  شرکت مرغ ابرنهه مزایهه می .2

 نمایه. گردد و مزایهه گر در این خصوص حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط میسپرده شرکت در مزایهه به نفع مزایهه گزار ض ط می

 باشه.مابین میبر اساس قرارداد فروش فی )پیش واریز( واریز کل م لغه صورت نحوه پرداخت ب .3

 )شرکت مرغ اجهاد زربال(. ،یجنب سرخانه ارجمنه كستان،یوی یمازنهران، تنكابن، بعه از ع اس آباد، روستامحل تحویل و بارگیری:  .4

 کدودمابین(، تما  )بر اساس قرارداد فروش فی پس از اعم  فروشنهه  روز کاری  10قرارداد فروش اقها  و حهاکثر  انعقادخریهار ملز  و متعهه است بمفاصله با اعم  فروشنهه نس ت به  .5

 0.000.0005غ به ازای هر روز تاخیر در تخلیده م لد ،را بر اساس ضوابط بههاشتی و فنی فروشنهه و تحت نظر نماینهه ایشان تخلیه و بارگیری نمایه. در غیر این صورتدر فار   موجود 

 نمایه.ریال بعنوان خسارت به فروشنهه پرداخت نمایه و خریهار در این خصوص حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می

های مربوطه( شكی و سایر ارگانهای سازمان دامپزهای حمل، بیمه، خسارات ناشی از حمل، تصادفات و نحوه نامطلوب حمل )بر خمف مقررات فروشنهه و دستورایعملمسووییت و هزینه .6

 باشههر آنچه بار مایی بر آن مرت ط باشه بر عههه خریهار میو  و نیز پرداخت حق ایزحمه راننهگان و کارگران 

تمامی خودروهای ه فروشنهه اعم  نمایه و ص ح روز بارگیری ب 9حهاکثر تا ساعت را شماره تلفن همراه راننهه و  یریکه رهگ ،یکه بههاشتحمل،  یخودروها یشماره انتظامخریهار بایه  .7

 باشه.ی خریهار میبهیهی است هزینه کارواش بر عههه بایه در محل اعممی از سوی فروشنهه و در حضور نماینهه ایشان، کارواش و ضهعفونی گردنه. کودحمل 

 باشه.ت باسكول ق ل و بعه از بارگیری به فروشنهه میباشه که خریهار مكلف به ارائه کارممک اوزان ق وض باسكول مورد تاییه فروشنهه می .8

 .است یضرور ههیحضور در مزا یبرا یانجا  معاممت و تصرف در اموال و حقوق مای یقانون طیداشتن شرا .9

 باشه.ی خریهار میا حساب از مراجع ذیصمح بر عهههصکسورات قانونی، دویتی و ارائه مفاکلیه  .10

بده فروشدنهه  در زمان انعقادقرارداد فروشدر وجه فروشنهه )شرکت مرغ اجهاد زربال( ( بابت تضمین و حسن انجا  کار قرارداد )معادل کل م لغ سفته /خریهار موظف است یک فقره چک .11

 ارائه نمایه.
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   500.000 کیلو گرم کود  1

 27/06/1401مدت اعتبار: 
 
 

 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

 )مزایده گر(

   

 امضا و مهر


