رشکت كشاورزي رضوي
آستان قدس رضوي

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( ب ))

فرم درخواست و تعهد نامه شرکت در مزایده فروش بچه ماهي قزل آال رنگين کمان اسپانيا
کشت و صنعت اسفراین خرداد ماه 1399

کميسيون محترم معامالت

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

شخص حقوقي

مشخصات متقاضي

شخص حقيقي

مشخصات
مشخصات

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

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

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

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 کشت و صنعت اسفراین
آستان قدس رضوی مجاز است نسبت به ضبط سپرده اینجانب به نفع خود اقدام نماید و حق هر گونه اعتراضی را از سوی خود سلب می
نمایم .
مبلغ سپرده شرکت در مزایده :

طي فيش  /حواله شماره  ...............................مورخ  .......................................به شماره حساب

 8602365053نزد بانك ملت شعبه آستان قدس بنام شرکت کشاورزی رضوی به پیوست تقدیم می باشد .
نام و نام خانوادگي پيشنهاد کننده  /امضاء

محل درج پيشنهاد :

موضوع و نوع اقالم  :فروش بچه ماهي قزل آال
ردیف

1

شرح کاال

بچه ماهی قزل آال اسپانیا با
وزن حدود  3.5گرم

تعداد

واحد

100.000

قطعه

قيمت واحد(بریال)

مبلغ پيشنهادی کل ( ریال )

نام و نام خانوادگي پيشنهاد کننده  /امضاء

رشکت كشاورزي رضوي
آستان قدس رضوي

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( ب ))

برگه شرایط شرکت در مزایده فروش بچه ماهي قزل آال رنگين کمان اسپانيا
کشت و صنعت اسفراین خرداد ماه 99
قابل توجه شرکت کنندگان در مزایده خواهشمند است شرایط و تذکرات زیر را با دقت مطالعه و پیشنهادات خود را بر اسااس
آن تهیه و تنظیم نمایند .
-1شرکت کنندگان می توانند جهت بازدید در روزهای ایام کاری از کاالی فوق از تاریخ  1399/02/28لغایت  1399/03/01بین سااعات 8
صبح الی  15به واحد بازرگانی شرکت واقع درخراسان شمالی شهرستان اسفراین – کیلومتر  30جاده زرق آباد شارکت کشات و صانعت
اسفراین مراجعه نمایند .
 – 2قیمت پیشنهادی باید به عدد و حروف ارائه شود .
 – 3پیشنهادات باید صریح و بدون ابهام  ،با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد .
 – 4پیشنهادات باید در پاکت در بسته و مهر یا امضاء شده طی دو پاکت شامل (( الف و ب )) به واحد بازرگانی شرکت رضاوی واقاع در
خراسان رضوی شهرستان مشهد خیابان کوهسنگی  -مقابل مسجد النبی تسلیم گردد .قید نام و نشانی و تلفن متقاضای بار روی پاکات
الزامی است .
 – 5پاکت (( الف )) می بایستی محتوی فیش یا چك بین بانکی سپرده شرکت در مزایده و یا ضمانتنامه بانکی باشد .
توضیح  :سپرده شرکت در مزایده معادل  %5مبلغ پیشنهادی می باشد که متقاضای بایساتی طای فایش واریازی باه شاماره حسااب
 8602365053نزد بانك ملت شعبه آستان قدس بنام شرکت کشاورزی رضوی به شرکت ارائه گردد.
-6پاکت (( ب )) باید محتوی اوراق ذیل باشد :
الف ) برگ پیشنهاد و تعهد نامه شرکت در مزایده امضا شده باشد .
ب ) عین برگ امضا شده شرایط مزایده .
 –7به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط و فاقد سپرده و به پیشنهاداتی که با شرایط منادرج در آگهای و شارایط شارکت در مزایاده
مغایرت داشته باشد و همچنین به پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر در آگهی واصل شود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 – 8متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  1399/03/01به واحد بازرگانی شرکت کشااورزی
رضوی به آدرس فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت دارند .
 – 9پیشنهادات واصله درمورخ  1399/03/03در محل شرکت باز و قرائت گردیده و نتیجه اعالم خواهد شد .
 – 10موسسه در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 – 11در صورتیکه برنده اول در مدت سه روز پس از اعالم نتایج حاضر به عقد قرارداد نگردد ،هزینه ها به حساب ایشان منظور و شارکت
برای عقد قرارداد با نفرات بعدی مختار خواهد بود .
 – 12مورد مزایده از جهت کمیت و کیفیت به رؤیت کامل خریدار رسیده و پس از برگزاری مزایده هیچگوناه ادعاا و اعتراضای پذیرفتاه
نخواهد شد .
 – 13کلیه کسورات قانونی بعهده خریدار است .
 -14هزینه های آگهی و کارشناسی از سپرده برندگان مزایده (حدود 15.000.000ریال) کسر خواهد شد.

نام و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده
امضاء

رشکت كشاورزي رضوي
آستان قدس رضوي

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( الف ))

بسمه تعالی
نمونه ضمانت نامه شماره  -2شرکت درمزایده
نظرباینکه ................................به نشاانی..........................................................................:

مایال اسات درمزایاده

...............................................................شااااارکت نمایاااااد ،لاااااذا ایااااان ...........................................از
....................................درمقاباال  ...............................باارای مبلااغ .........................ریال().................................ریااال
تضمین و تعهد مینمایدچنانچه ..............................به این .........................اطالع دهدکاه پیشنهادشارکت کنناده /
نامبرده موردقبول واقع ش ده ومشارالیه ازامضای پیماان مربوطه یاتسلیم ضامانت ناماه انجاام تعهادات پیمااان
استنکاف نموده است تامیزان ( )..........................ریال هرمبلغی راکه ................................مطالباه نماید،باه محا
دریافت اولین تقاضای کتبی واصله ازسوی ..............................بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یااقامه دلیل
ویاصاادوراظهارنامه یااا اقاادامی ازمجاااری قااانونی یاقضااائی داشااته باشااد بالدرنااد دروجااه یاحوالااه کاارد
.......................................پردازد.
مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است وتا آخرساعت اداری روز........................................معتبرمی باشاد .وبناباه
درخواست کتبی  .................................................برای حداکثرسه ماه دیگرقابل تمدیدخواهد باود و درصاورتی کاه
...................................................نتواند یانخواهد مدت این ضمانتنامه راتمدید کند ویا ..................................موجباات
تمدید را فراهم نسازد و .........................................راموافق باتمدیاد ننمایاد ...........................................متعهداسات
بدون اینکه احتیاجی باه مطالباه مجددباشاد مبلاغ درج شاده درایان ضامانتنامه رادروجاه یاا حوالاه کارد
..........................................پرداخت کند .
* عنوان شرکت کننده در مزایده
** عنوان بانك یا شرکت بیمه
*** عنوان دستگاه اجرائی
****موضوع قرارداد مورد نظر
مشخصات جهت دریافت ضمانتنامه :
نام دستگاه مناقصه گذار  :شرکت کشاورزی رضوی

شماره ثبت 68474

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

رشکت كشاورزي رضوي
آستان قدس رضوي

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( الف ))
فرم درخواست عودت مبلغ سپرده شرکت در مزایده
فروش بچه ماهي قزل آال رنگين کمان اسپانيا
کشت و صنعت اسفراین خرداد ماه 99

مدیریت محترم شرکت کشاورزی رضوی

باسالم
احتراما  ،شماره حساب این شرکت  /اینجانب  ----------------------پیشنهاد دهنده در مزایده
 ----------------------جهت عودت مبلغ سپرده شرکت در مزایده به شرح ذیل اعالم می گردد :نام شهر ------------- :
نام بانك و شعبه -------------- :

کد شعبه --------------

شماره حساب  ----------------- :نوع حساب --------------------- :
شماره کارت ----------------- :

شماره شبا ------------------------------------ :

خواهشمند است حسب نتایج حاصل اقدام الزم معمول فرمائید .

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده

رشکت كشاورزي رضوي
آستان قدس رضوي

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( الف ))

فرم درخواست عودت ضمانتنامه بانکي شرکت در مزایده فروش بچه ماهي قزل آال
رنگين کمان اسپانيا کشت و صنعت اسفراین خرداد 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 اعالم می گردد :نام شهر ------------- :
نام بانك و شعبه -------------- :

کد شعبه --------------

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

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده

رشکت كشاورزي رضوي
آستان قدس رضوي

گواهي واریز وجه سپرده و یا ارائه ضمانتنامه بانکي

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( الف ))

مزایده فروش بچه ماهي قزل آال نژاد اسپانيا
کشت صنعت اسفراین خرداد ماه 99

احتراما به اطالع می رساند سپرده شرکت در مزایده به مبلغ

----------------------------

ریال بشرح ذیل به نفع

شرکت کشاورزی رضوی بشرح ذیل کارسازی گردیده است :
الف ) چك بین بانکی ( فیش بانکی ) بشماره  ----------------مورخ  ---------------به حساب مندرج در اسناد واریز گردید .
ب ) ضمانتنامه بانك

--------------

بشماره

------------------

مورخ

---------------------

برای مدت

---------

ارائه گردید .

ج ) گواهی خالص مطالبات قطعی از محل حساب های فی مابین قبلی با موسسه  ،مورد تایید امور مالی به مبلغ
مبلغ

--------------------------------------

ریال
باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده مزایده

پيوست :
-1اصل چک بين بانکي ( فيش نقدی ) و یا ضمانتنامه بانکي
یا
-2مهر و امضاء گواهي ذیل توسط واحد مالي کشت و صنعت

کميسيون محترم معامالت

احتراما  ،پیرو درخواست
حساب های فی مابین مبلغ

--------------------------------------

-----------------------------

شرکت کننده در مزایده بعرض می رساند ایشان در

مطالبات خالص قطعی دارند که مبلغ  ---------------ریال آن

از بابت مزایده فوق بنا به درخواست ایشان بابت سپرده شرکت درمزایده مسدود گردید و عودت آن منوط به اعالم
مدیر بازرگانی پس از برگزاری جلسه مزایده خواهد بود .
مهر و امضاء امور مالي  /کشت و صنعت

