
 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 06شرايط شركت در مزايده فروش اقالم ضايعاتی شماره 

 .اقالم ضایعاتی آماده براي فروش از طریق مزایده بشرح ليست پيوست می باشد -1

 آسديایی گدراه  داوطلبان شركت در مزایده ميتوانند همه روزه غير از ایام تعطيل از اقالم اعالم شدده موودود در انبدار مربوطده شدركتع واقدب در ابتدداي بزر        -2
 .نبش ميدان قائم بازدید نمایند 

قيمت كدل و ومدب كدل    / داوطلبان پس ازدریافت برگ استعالم قيمت و بازدید اقالم ضایعاتی باید براي اقالم مورد درخواست بطور مجزا و بصورت قيمت واحد  -3
ه ثبت شود مالك عمل براي مزایده قيمت ثبت شده بده حدروت توسد     چنانچه ارقام قيمتها به هر دليلی اشتبا.اقالم پيشنهادي خود را بصورت صحيح ارائه دهند

 .داوطلب می باشد

واري 1311572421قيمت كل پيشنهادي اقالم مورد تقاضاي خود را محاسبه و بعنوان سپرده به حساب شماره  (ده درصد%)11متقاضيان و داوطلبان بایستی   -4
قيمدت   -الف)بطور مجزا  پاكت سربستهسه  ووه رابه پيوست فرم پيشنهادقيمت خریدعدر رسيد واریز بانك ملت شعبه نان قدس رضوي واریزواصل وام شركت نزد

 .به دبيرخانه شركت تحویل ورسيددریافت نمایند (مدارك و رزومه -جع وهت ضمانتبه بانك فيش واریزي  -بپيشنهاديع 

 .ووه واریزي افرادي كه در مزایده برنده نشده اند به آنها مسترد خواهد شد -7

 .نهادات مشروط ع مبهم و كلی ترتيب اثر داده نمی شودبه پيش -6

 .كسانی كه بيش از یك پيشنهاد ارائه داده اند بصورت داوطلب شركت در مزایدهع مطرح نخواهد شد -5

 .پيشنهادات فاقد شرای  شركت در مزایده كن لم یكن تلقی خواهد شد -1

 .می باشد 24/11/1411مدت قبول پيشنهادات حداكثر تا پایان وقت اداري مورخ -9

 ركت ضدب  چنانچه فرد یا افراد برنده به هر دليلی از تحویل و حمل هر یك اقالم ضایعاتی در مهلت مقررخودداري نماید مبلغ كل سدپرده وي  بده ن دب شد     -11
 .خواهد شد 

 .شركت در رد یا قبول یك یا كليه پيشنهادات مختار می باشد -11

 ارزش افدزوده %9كميسيون فروش اقالم ضایعاتی عباز و نتيجه اعالم می گردد؛وبده مبلدغ پيشدنهادي    ولسه مزایده غيرحضوري می باشد و پاكتها در ولسه  -12
 .اضافه خواهد شد 

 صنایب غذایی رضوي می باشد كليه مسئوليت ها و هزینه ها اعم از بارگيري وحمل ونقل بعهدده خریددار مدی باشدد    شركت محل تحویل اقالم ضایعاتی انبار  -13
 .نده هيچگونه مسئوليتی نخواهد داشتو در این رابطه فروش 

 . می باشد 31/12/1411مدت توافق نامه براي اقالم ضایعاتی حدود شش ماه می باشد و پایان آن   -14

 .در طی مدت توافقنامهع شركت مختار است با تووه به صرفه و صالح شركت از تحویل اقالم خودداري نماید -17

 .ی در طول مدت مزایده به تدریج وارد انبار ضایعات می گردد و به برندگان مزایده واگذار و فروختده مدی شدود   مقدار اقالم قيد شده در ليست اقالم ضایعات  -16
 .به وز آهن آالت ضایعاتی كه بر اساس مووودي فعلی می باشد و شامل فروش تدریجی نمی باشد 

 . عداع ایدراد و اعتراضدی در ایدن زمينده مسدموه نخواهدد بدود        گونده اد  مزایده گذار در قبول یدا رد هدر یدك یدا تمدام پيشدنهادها مخيدر بدوده و هدي           -15
 بدددین منرددور متقاضددی   . گددردد در فددرر رد تمددام یددا برخددی پيشددنهادهاع وودده تضددمين شددركت در مزایدددهع بدده متقاضددی مسددترد مددی           

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلددددغ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .شددددعبه. . . . . . . . . . . . . .  بانددددك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسدددداب شددددماره  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .كددددد ملددددی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   و مشخصددددات سددددپرده واریددددزي بدددده نددددام و نددددام خددددانوادگی     

 نمایدد   عنوان حسابی كه ووده تضدمين بده آن عدودت داده خواهدد شدد اعدالم مدی         را به. . . . . . . . . . . . . . . . .  همراه. . . . . . . . . . . . . . . . .   . .شماره تل ن ثابت  
 (.بایست با متقاضی شركت در مزایده  یكی باشد دارنده این حساب الزاماً می)

 .بر عهده برنده خواهد بود . . . كليه هزینه هاي مرتب  با برگزاري مزایده اعم از چاپ آگهی و  -11

********************************************** 

 ه را طدددی فددديش واریدددزياقدددالم مدددورد فدددروش را از نزدیدددك بازدیدددد وسدددپرده شدددركت در مزایدددد ........................................................ اینجاندددب 
 ریددال ع بدده ضددميمه فددرم پيشددنهاد قيمددت خریددد ...................................................................................................  ومبلددغ ....................................... بدده شددماره  
 و عدم حملع شركت حق ضدب  مبلدغ كدل سدپرده اینجاندب را بده ن دب خدود خواهدد داشدت و در ایدن رابطده            تقدیم می دارم و در صورت استنكات از خرید   
 .حق  هرگونه اعترار وشكایتی را در هر مروب از خود سلب می نمایم 

 :تلفن تماس         :آدرس دقيق

 امضاء                                          نام و نام خانوادگی خريدار

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 فرم پيشنهاد قيمت خريد

 .به ریال نوشته شود  قيمت ها حتماً   :تووه

 .در واي مشخص نوشته شود  فی واحدع قيمت كل و ومب كل قيمتهاي ارائه شده حتماً -1

 . هنگام تحویل می باشد   مقدار یا تعداد بصورت تقریبی درطول دوره مزایده قيد گردیده و مالك توزین و یا شمارش به -2

 .می باشد 31/12/1411یده پایان مزا -3

ف
دی
ر

 

 واحد نام كاال
 حدود

 مقدار/تعداد
فی واحد 

 (ریال)

قيمت كل 

ف (ریال)
دی
ر

 
 واحد نام كاال

 حدود

 مقدار/تعداد

فی واحد 

 (ریال)

قيمت كل 

 (ریال)

   21111 كيلو شانه تخم مرغ  23   37111 عدد كيسه  آردي سالم  1

   21111 كيلو اتیروغن سوخته نب  24   27111 عدد كيسه شكري سالم  2

   11111 كيلو آهن آالت ضایعاتی  27   2711 عدد ضایعات كيسه آردي  3

   6111 كيلو پالت چوبی ضایعاتی  26   2711 عدد ضایعات كيسه شكري  4

   6111 كيلو ضایعات پت رنگی  25   1111 عدد ليتري 21گالن   7

   17111 كيلو و رولی ضایعات سلوفان فله  21   211 عدد ليتري 31گالن   6

   51111 كيلو ضایعات كارتن پرس شده  29   171 كيلو ضایعات سيم و كابل  5

   12111 عدد كارتن ضایعاتی عددي  31   2711 عدد ك 11سطل پالستيكی   1

   1111 كيلو درب وضایعات آلومينيوم   31   3711 عدد ك21سطل پالستيكی   9

   211 كيلو ملزومات كامپيوتر و برق  32   711 عدد ك31سطل پالستيكی   11

   411 كيلو كانال كولر  33   371 عدد ليتري آهنی 221بشكه   11

       34   711 عدد ليتري پالستيكی 221بشكه   12

       37   1111 عدد كيلویی 47گالن كلوكز  كيلویی  13

                36   2711 عدد كيلویی ضایعاتی 15حلب   14

       35   17111 عدد انواه كارتن تخم مرغ  17

       31   71111 كيلو فلهلهفضایعات كارتن   16

       39   2111 كيلو سبد شكستهالك و ضایعات   15

       41   47 عدد فله ليتري  1111بالك   11

19  
وغن سوخته ر پرس شده

 اتومبيل
       41   2111 كيلو

       42   511 كيلو بوبين سل ون پالستيكی  21

       43   2711 كيلو مقوایی بوبين سلوفان  21

       44   57111 كيلو ضایعات نان و كيك  22

 

 ریال...................... ...................................................... ........................... ..........................................  :ومب كل به حروت

 

  ریال............................................................................................. : ...................................................ومب كل به عدددد

 

 
 

 


