رشکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

1399 /..... /.....

شماره :

.........................

فرم درخواست و تعهد نامه شرکت در مزایده فروش( بره ،میش و قوچ)

پاکت (( ب ))

کشت و صنعت مزرعه نمونه /کشت و صنعت تربت حیدریه اردیبهشت ماه 99
کمیسیون محترم معامالت

احتراما ،بازگشت به آگهی مزایده شماره  .....................مندرج در روزنامه  ..............................مورخه ..............................

شخص حقوقی

مشخصات متقاضی

شخص حقیقی

مشخصات
مشخصات

نام و نام خانوادگی  ...................................به شماره ملی  .....................................و شماره شناسنامه .....................................................
آدرس  .......................................................................................تلفن ثابت  ..........................تلفن همراه ............................................................

نام شرکت  /موسسه  ...................................نام مدیر عامل ...............................

کد پستی ...............................................

شماره ثبت  .......................تاریخ ثبت  ....................... :کد اقتصادی  ...................................شناسه ملی ............................................
آدرس  ......................................................................................تلفن ثابت  .............................تلفن همراه ..........................................................
صاحبان امضاء ...............................................................................................................................................................................................................

بدین وسیله گواهی می نمایم مورد مزایده به دقت بررسی و رویت گردید و با اطالع کامل از مشخصات  ،کمیت  ،کیفیت  ،ارزش و نوع آن  ،با
قبول کلیه شرایط مندرج پیوست  ،نسبت به تنظیم و امضاء این پیشنهاد اقدام نموده ام و اقرار می نمایم چنانچه به عنوان برنده شناخته و اعالم
گردم موظف به انجام کلیه شرایط مندرج مزایده می باشم در غیر اینصورت شرکت کشاورزی رضوی مجاز است نسبت جبران خسارت از اینجانب به
نفع خود اقدام نماید و حق هر گونه اعتراضی را از سوی خود سلب می نمایم .
مبلغ سپرده شرکت در مزایده :
الکترونیک شماره حساب

طی چک بین بانکی  /ضمانتنامه بانکی  /حواله شماره  ..............................مورخه  .........................به حساب

 8602365053شعبه آستان قدس بنام شرکت کشاورزی رضوی ارائه گردد.

نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /امضاء
محل درج پیشنهاد قیمت

موضوع و نوع اقالم  :فروش(بره ،میش و قوچ) کشت و صنعت مزرعه نمونه  /کشت و صنعت تریت حیدریه
شرح

تعداد (راس)

کشت و صنعت

ردیف

بره پرواری

600

میش

200

3

قوچ

70

4

میش

80

1
مزرعه نمونه

2

تربت حیدریه
5

بره

پیشنهاد قیمت هر کیلوگرم (بریال)

قیمت کل بریال

500

نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /امضاء
نکات قابل توجه:
-1

شرکت کنندگان بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  12مورخ  99 /02/ 22به دبیرخانه دستگاه مزایده گذار ارائه نماید .پیشنهادات ارائه شده بعد از تاریخ
فوق غیر قابل پذیرش و دریافت می باشد

رشکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی
فرم درخواست و تعهد نامه شرکت در مزایده فروش(بره ،میش و قوچ) کشت و صنعت مزرعه نمونه/

تاریخ :

1399 /..... /.....

شماره :

.........................

پاکت (( ب ))

کشت و صنعت تربت حیدریه اردیبهشت ماه 99

قابل توجه شرکت کنندگان در مزایده خواهشمند است شرایط و تذکرات زیر را با دقت مطالعه و پیشنهادات خود را
بر اساس آن تهیه و تنظیم نمایند .
((محصوالت موضوع مزایده در کشت و صنعت مزرعه نمونه به آدرس مشهد-کیلومتر  5جاده سرخس و در کشت و صنعت تربت حیدریه به
آدرس کیلومتر  25جاده تربت حیدریه به رشتخوار قابل بازدید و رویت می باشد))

 – 1قیمت پیشنهادی باید به عدد و حروف ارائه شود .
 – 2پیشنهادات باید صریح و بدون ابهام  ،با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد .
 – 3پیشنهادات باید در پاکت در بسته و مهر یا امضاء شده طی دو پاکت شامل (( الف و ب )) بهه واحهد دبیرخانهه شهرکت
کشاورزی رضوی واقع درمشهد – خیابان کوهسنگی – روبه روی مسجد النبی تسلیم گردد ،قید موضوع مزایده و نام و نشانی و
تلفن متقاضی بر روی پاکت الزامی است .
 – 4پاکت (( الف )) می بایستی محتوی چک بین بانکی ( فیش نقدی ) و یا ضمانتنامه بانکی سپرده شرکت در مزایده باشد .
توضیح  :سپرده شرکت در مزایده معادل  50.000.000ریال می باشد که بایستی طی یک فقره چک بین بانکی ( فیش نقدی ) و
یا یک فقره ضمانتنامه بانکی ( معتبر برای سه ماه ) در وجه شهماره حسهاب  8602365053الکترونیهک بانهک ملهت شهعبه
آستان قدس بنام شرکت کشاورزی رضوی ارائه گردد .
-5پاکت (( ب )) باید محتوی اوراق ذیل باشد :
الف ) فرم پیشنهاد قیمت و تعهد نامه امضاء شده شرکت در مزایده.
ب ) عین فرم امضا شده شرایط مزایده .
 –6به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط و فاقد سپرده و به پیشنهاداتی که با شرایط منهدر در آگههی و شهرایط شهرکت در
مزایده مغایرت داشته باشد و همچنین به پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر در آگهی واصل شود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 – 7متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا سهاعت  12روز دوشهنبه مهور  99/02/22بهه واحهد دبیرخانهه شهرکت
کشاوزی به آدرس خیابان کوهسنگی –روبه روی مسجدالنبی تسلیم و رسید دریافت دارند .
 – 8پیشنهادات واصله در تاریخ  99/02/23در محل شرکت باز و قرائت گردیده و نتیجه اعالم خواهد شد .
 – 9شرکت کشاورزی رضوی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 – 10در صورتیکه برنده اول در مدت سه روز پس از اعالم نتایج حاضر به عقد قرارداد نگردد ،هزینه های برگزاری مزایده بهه
حساب ایشان منظور و شرکت برای عقد قرارداد با نفرات بعدی مختار خواهد بود .
 – 11محصوالت موضوع مزایده از جهت کمیت و کیفیت به رؤیت کامل خریدار رسیده و ایشان با علم به این موضوع نسبت به
شرکت در مزایده اقدام نموده و پس از برگزاری مزایده هیچگونه ادعا و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .
 – 12کلیه کسورات قانونی بعهده خریدار است .
 -13هزینه های آگهی از سپرده برنده مزایده کسر خواهد شد ( .حدود  20.000.000ریال )
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده
امضاء

رشکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

1399 /..... /.....

شماره :

..........................

پاکت (( ج ))
درصورت ارائه ضمانتنامه بانکی جهت سپرده

بسمه تعالی
نمونه ضمانت نامه شماره  -1شرکت درمزایده
نظرباینکههه ................................بههه نشههانی..........................................................................:

مایههل اسههت درمزایههده

...............................................................شرکت نماید ،لهاا ایهن ...........................................از ....................................درمقابهل
 ...............................بههرای مبلهه......................... .ریال)..................................ریههال تضههمین و تعهههد مینمایدچنانچههه
..............................به این .........................اطالع دهدکه پیشنهادشرکت کننده  /نامبرده موردقبهول واقهع شهده ومشهارالیه
ازامضای پیمهان مربوطه یاتسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات پیمهان استنکاف نموده است تامیزان  )...........................ریهال
هرمبلغی راکه ................................مطالبه نماید،به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله ازسوی ..............................بدون
اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یااقامه دلیل ویاصدوراظهارنامه یا اقدامی ازمجاری قانونی یاقضائی داشته باشد بالدرنه
دروجه یاحواله کرد .......................................بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است وتا آخرساعت اداری روز........................................معتبرمی باشد .وبنابه درخواست
کتبههی  .................................................بههرای حداکسرسههه مههاه دی رقابههل تمدیدخواهههد بههود و درصههورتی کههه
...................................................نتواند یانخواهد مدت این ضمانتنامه راتمدید کند ویا ..................................موجبات تمدید را
فراهم نسازد و .........................................راموافق باتمدید ننماید ...........................................متعهداست بدون اینکه احتیاجی
به مطالبه مجددباشد مبل .درج شده دراین ضمانتنامه رادروجه یا حواله کرد ..........................................پرداخت کند .
* عنوان شرکت کننده در مزایده
** عنوان بانک یا شرکت بیمه
*** عنوان دست اه اجرائی
****موضوع قرارداد مورد نظر

مشخصات جهت دریافت ضمانتنامه :
نام دست اه مناقصه گاار  :شرکت کشاورزی رضوی

شماره ثبت 68474

آدرس  :مشهد – خیابان کوهسن ی – بین کوهسن ی 8و – 10مقابل مسجد النبی
کد اقتصادی 4111-9519-9115 :
شناسه ملی 10380127747
کد پستی 9174613113 :

رشکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی
گواهی واریز وجه سپرده و یا ارائه ضمانتنامه بانکیدر مزایده فروش(بره ،میش و قوچ)

تاریخ :

1399 /..... /.....

شماره :

..........................

پاکت (( الف ))
کشت و صنعت مزرعه نمونه  /کشت و صنعت تربت حیدریه اردیبهشت ماه 99

مدیریت محترم شرکت کشاورزی رضوی
احتراما به اطالع می رساند سپرده شرکت در مزایده به مبل ------------------------------------------ .ریال بنام شرکت کشاورزی
رضوی بشرح ذیل کارسازی گردیده است:
الف ) چک بین بانکی  .فیش بانکی ) بشماره  ----------------مورخ  ----------------به حساب مندرج در اسناد واریز گردید.
ب ) ضمانتنامه بانک  ---------بشماره  -----------------مورخ  -------------------برای مدت

-----

ارائه گردید .

ج ) گواهی خالص مطالبات قطعی از محل حساب های فی مابین قبلی با کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی
رضوی ،مورد تایید امور مالی به مبل ------------------- .ریال.

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده مناقصه

پیوست :
 -1اصل چک بین بانکی (فیش نقدی) و یا ضمانتنامه بانکی
یا
 -2مهر و امضاء گواهی ذیل توسط واحد مالی کشت و صنعت

کمیسیون محترم معامالت
احتراما ،پیرو درخواست  ، -------------------------------------------------------------بعرض می رساند در حساب های فی مابین مبل.
 ------------------ریال مطالبات خالص قطعی موجود و ثبت گردیده است که مبل --------------------------------------------------.ریال آن بنابه درخواست جاری بابت سپرده شرکت در مزایده مسدود گردید و عودت آن منوط به اعالم مدیر واحد بازرگانی پس از برگزاری
جلسه مزایده خواهد بود.
کشت و صنعت-----
مهر و امضاء امور مالی

رشکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

1399 /..... /.....

شماره :

..........................

پاکت (( ج ))

فرم درخواست عودت چک بین بانکی  /وجه نقد سپرده شرکت در مزایده
فروش(بره ،میش و قوچ) کشت و صنعت مزرعه نمونه  /کشت و صنعت تربت حیدریه اردیبهشت ماه 99

مدیریت محترم شرکت کشاورزی رضوی

باسالم
احتراما  ،این شرکت  /اینجانب  ----------------------پیشنهاد دهنده در مزایده ،درخواست دارد جهت
عودت چک بین بانکی  /وجه نقد سپرده شرکت در مناقصه به شرح ذیل اقدام فرمایند :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خواهشمند است حسب نتایج حاصل از مزایده اقدام الزم معمول فرمائید .

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده

رشکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

1399 /..... /.....

شماره :

..........................

فرم درخواست عودت ضمانتنامه بانکی سپرده شرکت در مزایده

پاکت (( ج ))

فروش(بره ،میش و قوچ) کشت و صنعت مزرعه نمونه  /کشت و صنعت تربت حیدریه اردیبهشت ماه 99
مدیریت محترم شرکت کشاورزی رضوی

باسالم
احتراما  ،آدرس این شرکت  /اینجانب  -----------------------پیشنهاد دهنده در مزایده  ،جهت
عودت ضمانتنامه شرکت در مزایده به شرح ذیل اقدام فرمایند :
نام شهر ------------- :
نام بانک و شعبه -------------- :

کد شعبه --------------

آدرس محل ارسال ضمانتنامه بانکی بصورت پستی :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------کد پستی ---------------- :

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده

