شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

برگه شرایط شرکت در مزایده فروش تراکتورها ،ادوات و ماشین آالت و اقالم ضایعاتی
کشت و صنعت باغات مرداد ماه 99

پاکت (( ج ))

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
-1شرکت کشاورزی رضوی در نظر دارد موضوعات مزایده را در کشت و صنعت باغات خود به شرح ذیل به متقاضیان واگذار
نماید .لذا شرکت کنندگان می توانند به صورت کلی و یا جزیی در هریک از موضوعات مزایده شامل دو بخش :
الف -تراکتورها ،ادوات و ماشین آالت
ب -اقالم ضایعاتی.
-2انجام بازدید از موضوعات مورد مزایده از نظر این شرکت الزامی می باشد لذا تکمیل و ارائه مدارک مزایده به منزله بازدید و
اطالع کامل از موضوع مزایده می باشد .بدین منظور آدرس و ساعات بازدید و تلفن هماهنگی در برگه پیشنهاد قیمت مربوط به
هر لیست ذکر شده است.
-3قیمت های پیشنهادی باید به عدد و حروف ارائه شود .
-4پیشنهادات باید صریح و بدون ابهام  ،با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد .
 -5پیشنهادات باید در پاکت در بسته و مهر یا امضاء شده طی دو پاکت شامل (( ب و ج)) به واحد دبیرخانه کشت و صنعت باغاات واقا

درمشهد – بین حر عاملی  63/1و  65تسلیم گردد.قید نام و نشانی و تلفن متقاضی بر روی پاکت الزامی است.
-6پاکت (( ب )) می بایستی محتوی ضمانتنامه بانکی و یا چک بین بانکی  /فیش نقدی سپرده شرکت در مزایده باشد .
توضیح  :سپرده شرکت در مزایده برای موضوعات مزایده معادل  5درصد مبلغ پیشنهادی تعیین گردید که بایستی طی یک فقره چک بین بانکی
و یا یک فقره ضمانتنامه بانکی ( معتبر برای سه ماه ) در وجه شماره حساب  8543016452بانک ملت شاعبه آساتان قادس بناام شارکت
کشاورزی رضوی -کشت وصنعت باغات ارائه گردد.

-7پاکت (( ج )) باید محتوی اوراق ذیل باشد :
الف) برگ پیشنهاد قیمت و تعهد نامه شرکت در مزایده امضا شده باشد  .ب) عین برگ امضا شده شرایط مزایده .
 -8به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط و فاقد سپرده و به پیشنهاداتی که با شرایط مندرج در آگهای و شارایط شارکت در
مزایده مغایرت داشته باشد و همچنین به پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر در آگهی واصل شود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-9متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  12روز شنبه مورخ  1399/05/11به واحاد دبیرخاناه کشات و صانعت
باغات به آدرس فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت دارند.
-10پیشنهادات واصله در تاریخ  1399/05/12در محل شرکت باز و قرائت گردیده و نتیجه اعالم خواهد شد .
-11شرکت کشاورزی رضوی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 -12در صورتیکه برنده اول در مدت سه روز پس از اعالم نتایج حاضر به خرید نگردد ،سپرده وی به نف شرکت ضبط و شرکت
برای فروش به نفرات بعدی مختار خواهد بود.
-13موضوعات مزایده از جهت مشخصات ،نوع اقالم  ،کمیت و کیفیت به اطالع کامل شرکت کننده در مزایده رسیده و پاس از
برگزاری مزایده هیچگونه ادعا و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
-14کلیه کسورات قانونی و  9درصد مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به فاکتور فروش بعهده برنده مزایده است.
-15افرادی که در مزایده برنده نمی شوند  ،می توانند حداکثر ده روز کاری بعد از اعالم نتایج  ،جهت دریافت سپرده خود با در
دست داشتن رسید پاکت به واحد بازرگانی شرکت کشاورزی رضوی -کشت و صنعت باغات مراجعه نمایند.
-16هزینه های کارشناسی ،تنظیم سند در موضوعات نقل و انتقال و آگهی روزنامه به عهده برندگان مزایده می باشد.
--17شرکت کنندگان در ارائه پیشنهاد جهت یک یا همه اقالم لیست پیوست مختارند.
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده
امضاء

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

فرم درخواست و تعهد نامه شرکت در مزایده فروش تراکتورها ،ادوات و ماشین آالت و اقالم ضایعاتی
کشت و صنعت باغات مرداد ماه 99

پاکت (( ج ))

کمیسیون محترم معامالت
احتراما ،بازگشت به آگهی مزایده شماره  ------------مندرج در روزنامه  ------------مورخه .......................................
مشخصات
مشخصات

مشخصات متقاضی

شخص حقیقی
شخص حقوقی

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

نام شرکت  /موسسه  ..............................................نام مدیر عامل  ..........................................کد اقتصادی .......................................... :
شماره ثبت  ................................تاریخ ثبت  ..................................... :شناسه ملی .......................................... :
آدرس  ..............................................................................................................................تلفن ثابت  ................................تلفن همراه .........................................
صاحبان امضاء .........................................................................................................................................................................................................................................

بدین وسیله گواهی می نمایم موضوع 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 برنده شناخته و اعالم گردیدم موظف به انجام کلیه شرایط می باشم در غیر اینصورت شرکت کشاورزی رضوی مجاز است
نسبت به ضبط سپرده اینجانب به نف خود اقدام نماید و حق هر گونه اعتراضی را از سوی خود سلب می نمایم .
مبلغ سپرده شرکت در مزایده  :طی چک بین بانکی  /ضمانتنامه بانکی  /حواله شماره  ..........................مورخه  .............................به
حساب الکترونیک شماره حساب  -----------------بانک ملت شعبه آستان قدس بنام شرکت کشاورزی رضوی-کشت و
صنعت  ------------ارائه گردید.

نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /مهر و امضاء

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

)1فرم پیشنهاد ریالی مزایده فروش تراکتورها  ،ادوات و ماشین آالت مازاد

پاکت (( ج ))

کشت و صنعت باغات شرکت کشاورزی رضوی
محل درج پیشنهاد :

موضوع مزایده  :فروش تراکتورها ،ادوات و ماشین آالت
محل قرارگیری

سال ساخت

شماره اموال

وضعیت

نوع دستگاه

ردیف

)1

تراکتور فرگوسن 285

بیلدر

1385

160025

سالم در حال کار

)2

تراکتور فرگوسن 285

بیلدر

1385

160026

سالم در حال کار

)3

لولر

بیلدر

180151

سالم در حال کار

)4

تانکر سمپاش

بیلدر

180144

)5

تانکر سمپاش

بیلدر

180044

)6

تانکر سمپاش

بیلدر

180062

)7

گاوآهن علف بر

بیلدر

180156

سالم در حال کار

)8

نهرکن

بیلدر

180157

سالم در حال کار

)9

شاسی(بدنه) گاوآهن قلمی

بیلدر

180160

مازاد

قیمت پیشنهادی(ریال)

جمع مبلغ پیشنهاد  ( :به حروف  ) ..........................................................................................................................................................................................ریال
نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /مهر و امضاء

تلفن تماس جهت هماهنگی:آقای مهندس مقدم 09038404988
آدرس باغ مورد بازدید:

ردیف

نام باغ

آدرس

تلفن تماس جهت هماهنگی

)1

بیلدر

بیلدر:جاده شاندیز -روبروی مدرس 5

آقای مهندس مقدسیان 09155081704

متقاضیان می بایست در ساعات اداری قبل از ورود به باغ هماهنگی الزم را با مسئول باغ با شماره ذکر شده انجام دهند

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

)2فرم پیشنهاد ریالی مزایده فروش اقالم ضایعاتی

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( ج ))

محل درج پیشنهاد :

موضوع مزایده  :فروش اقالم ضایعاتی
ردیف

نوع دستگاه

واحد

)1

سیستم صوتی

از قرار هر کیلو

)2

صندلی چوبی

از قرار هر کیلو

)3

میز تحریر چوبی

از قرار هر کیلو

)4

ماشین حساب

از قرار هر کیلو

)5

گوشی تلفن

از قرار هر کیلو

)6

میز عسلی

هر عدد

)7

قاب عکس

از قرار هر کیلو

)8

میز تحریر فلزی

از قرار هر کیلو

)9

صندلی فایبرگالس

از قرار هر کیلو

)10

فایل فلزی

از قرار هر کیلو

)11

کولرگازی

از قرار هر کیلو

)12

صندلی گردان

از قرار هر کیلو

)13

ساعت دیواری

از قرار هر کیلو

)14

ماشین دوخت

از قرار هر کیلو

)15

باند آمپلی فایر

از قرار هر کیلو

)16

حشره کش

از قرار هر کیلو

)17

آبسردکن

از قرار هر کیلو

)18

میز فایبرگالس

از قرار هر کیلو

)19

کپسول آتشنشانی

از قرار هر کیلو

)20

کازیوی چوبی

از قرار هر کیلو

)21

ترازوی دیجیتال

از قرار هر کیلو

)22

فن مشعل

هر دستگاه

)23

دستگاه پول شمار

از قرار هر کیلو

)24

مشعل

هر دستگاه

)25

سم پاش پشتی تلمبه ای

از قرار هر کیلو

)26

ترازو وزنه ای

از قرار هر کیلو

)27

صندلی اپن

هر صندلی

)28

شماره زن

از قرار هر کیلو

)29

دوربین عکاسی

از قرار هر کیلو

)30

میکروفن

از قرار هر کیلو

)31

دستگاه DVD

از قرار هر کیلو

)32

سمپاش  20لیتری

از قرار هر کیلو

)33

پایه دوربین

از قرار هر کیلو

)34

تلویزیون  21اینچ

از قرار هر کیلو

)35

تابلو برق

از قرار هر کیلو

تعداد

5

9

4

3

مبلغ پیشنهادی واحد(ریال)

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

)2فرم پیشنهاد ریالی مزایده فروش اقالم ضایعاتی

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( ج ))

محل درج پیشنهاد :

موضوع مزایده  :فروش اقالم ضایعاتی
ردیف

نوع دستگاه

واحد

تعداد

)36

پمپ روغن کش

هر دستگاه

2

)37

سندان

از قرار هر کیلو

)38

دینام

هر دو عدد

2

)39

پمپ آب

*

1

)40

جک سوسماری

هر عدد

1

)41

دستگاه حضور و غیاب کارتی

هر عدد

8

)42

جاکارتی

هر عدد

1

)43

فایل کمدی

از قرار هر کیلو

)44

کازیوی فلزی

از قرار هر کیلو

)45

صندلی گردان

از قرار هر کیلو

)46

میز فلزی

از قرار هر کیلو

)47

دستگاه پرفراژ

هر عدد

1

)48

کلمن آب

از قرار هر کیلو

2

)49

دوربین عکاسی

هر عدد

1

)50

مانیتور

از قرار هر کیلو

)51

پنکه

از قرار هر کیلو

)52

دستگاه پرس

از قرار هر کیلو

)53

سنگ ساب

از قرار هر کیلو

)54

اره آتشی

هر عدد

)55

پریموس

مبلغ پیشنهادی واحد(ریال)

1
1

)56

سیم سفت کن

هر عدد

1

)57

کمدچوبی

هر عدد

2

)58

قفسه کتابخانه

هر عدد

1

)59

تانکر روغن

از قرار هر کیلو

)60

صندلی فلزی

از قرار هر کیلو

)61

میز چوبی

هرعدد

)62

پایه تابلو رول آپ(سالم)

از قرار هر کیلو

)63

گوشی تلفن

هر عدد

2

)64

ماشین حساب

هر عدد

2

)65

الکتروموتورهای قدیمی

کیلوگرم

1

جمع مبلغ پیشنهاد  ( :به حروف  ) ..........................................................................................................................................................................................ریال
نام و نام خانوادگی پیشنهاد کننده  /مهر و امضاء

کلیه اقالم ضایعاتی در محل انبار باغ الندشت به آدرس خیابان کوهسنگی – روبروی مسج النبی قرار دارد  .جهت هماهنگی با شماره  -09153181061آقای
نیکرفتار تماس حاصل فرمایید.

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

پاکت (( ب ))

درصورت ارائه ضمانتنامه بانکی جهت سپرده

نمونه ضمانت نامه شماره  -1شرکت درمزایده
نظرباینکااه ................................بااه نشااانی..........................................................................:

مایاال اساات درمزایااده

...............................................................شرکت نماید ،لذا ایان ...........................................از ....................................درمقابال
 ...............................باارای مبلااغ .........................ریال().................................ریااال تضاامین و تعهااد مینمایدچنانچااه
..............................به این .........................اطالع دهدکه پیشنهادشرکت کننده  /نامبرده موردقبول واقا شاده ومشاارالیه
ازامضای پیماان مربوطه یاتسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات پیماان استنکاف نموده است تامیزان ( )..........................ریال
هرمبلغاای راکااه ................................مطالبااه نماید،بااه محااف دریافاات اولااین تقاضااای کتباای واصااله ازسااوی
..............................بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یااقامه دلیل ویاصدوراظهارنامه یاا اقادامی ازمجااری قاانونی
یاقضائی داشته باشد بالدرنگ دروجه یاحواله کرد .......................................بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانت نامه سه مااه اسات وتاا آخرسااعت اداری روز........................................معتبرمای باشاد .وبناباه
درخواست کتبی  .................................................بارای حداکثرساه مااه دیگرقابال تمدیدخواهاد باود و درصاورتی کاه
...................................................نتواند یانخواهد مدت این ضمانتنامه راتمدید کند ویا ..................................موجبات تمدیاد
را فراهم نسازد و .........................................راموافق باتمدید ننمایاد ...........................................متعهداسات بادون اینکاه
احتیاجی به مطالبه مجددباشد مبلغ درج شده دراین ضمانتنامه رادروجه یا حواله کرد ..........................................پرداخت
کند .
مشخصات جهت دریافت ضمانتنامه :
نام دستگاه مزایده گذار  :شرکت کشاورزی رضوی با کد اقتصادی 411195199115
آدرس  :مشهد خیابان کوهسنگی – مقابل مسجد النبی
کد اقتصادی 411195199115 :
شناسه ملی 10380127747

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

فرم درخواست عودت چک بین بانکی ( وجه نقدی ) سپرده شرکت

در مزایده فروش تراکتورها ،ادوات و ماشین آالت و اقالم ضایعاتی در کشت و صنعت های تحت پوشش

پاکت (( ج ))

شرکت کشاورزی رضوی اردیبهشت ماه 99

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

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده

توضیحات مزایده گذار :
درصورت امکان حساب از بانک ملت معرفی گردد .

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

فرم درخواست عودت ضمانتنامه بانکی شرکت در

در مزایده فروش تراکتورها ،ادوات و ماشین آالت و اقالم ضایعاتی در کشت و صنعت های تحت پوشش

پاکت (( ج ))

شرکت کشاورزی رضوی 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 اعالم می گردد :
نام شهر ------------- :
نام بانک و شعبه -------------- :

کد شعبه --------------

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

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده

شرکت کشاورزی رضوی
آستان قدس رضوی

تاریخ :

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

شماره :

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

گواهی پرداخت سپرده شرکت در مزایده فروش تراکتورها ،ادوات و ماشین آالت و اقالم ضایعاتی در کشت و صنعت های تحت پوشش
شرکت کشاورزی رضوی اردیبهشت ماه 99

احتراما به اطالع می رساند سپرده شرکت در مزایده به مبلغ

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

ریال بشرح ذیل به نف 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  ،مورد تایید امور مالی کشت و صنعت به
مبلغ

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

ریال

باتشکر
مهر و امضاء شرکت کننده مزایده
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

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

ایشان در حساب های فی مابین مبلغ

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

شرکت کننده در مزایده جاری بعرض می رساند

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

آن بنا به درخواست ایشان بابت سپرده شرکت درمزایده مسدود گردید و عودت آن منوط به اعالم واحد بازرگانی پس
از برگزاری جلسه مزایده خواهد بود .
مهر و امضاء امور مالی

