آگهي مزایده

شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس در نظر دارد حدود  0444تن چوب جنگل دست كاشت خود بصورت تر
و خشک واقع در قطعات  0گانه واحد باغباني ،را از طریق مزایده عمومي بفروش برساند متقاضيان مي توانند پس از
دریافت برگ شرایط از اداره بازاریابي و فروش تا ساعت  31روز پنجشنبه مورخ  99/40/41و واریز مبلغ  044.444ریال
به شماره حساب  4044893960440نزد بانک ملي ایران بابت هزینه خرید اسناد مزایده ،پيشنهادات خود را تا ساعت
 31روز شنبه مورخه  99/40/40بصورت سربسته و الك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحویل و رسيد دریافت دارند.
 -3متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را به آدرس استان اردبيل -شهرستان پارس آباد مغان ،جاده پروژه باالتر
از روستاي اسماعيل كندي د بيرخانه اداره مركزي تحویل و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 40010300408-0
تماس حاصل نمایند.
 -0اطالعات مربوط به مزایده عمومي در آدرس هاي ذیل نيز موجود است .
الف -سایت اطالع رساني ملي مزایدات كشور به نشاني www. iets mporg .ir
ب -وب سایت شركت جهت مزایده به نشاني WWW . Parsagroinc . ir
 -1متقاضيان ميتوانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده از تاریخ  3199/48/08لغایت  3199/40/41تا پایان
وقت اداري به اداره بازاریابي و فروش مراجعه نمایند .
 -0آخرین مهلت ارائه پيشنهاد قيمت ساعت  31روز شنبه مورخ  99/40/40مي باشد .
 -0هزینه انتشار آگهي به عهده برنده یا برندگان مزایده ميباشد.

شرکت ملي کشت و صنعت و دامپروری پارس

شرایط اجاره اراضي

-3شركت در مزایده بمنزله رویت واطالع كامل و دقيق از كم و كيف درختان و قبول كليه شرایط مزایده ميباشد
-0به پيشنهادات مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
-1درصورت انصراف شخص برنده سپرده وي بنفع شركت ضبط خواهد شد .
-0برنده موظف است از تاریخ اطالع از برنده شدن خود ظرف مدت  1روز به شركت مراجعه و پس از واریز كل بها،
معامله را قطعي نماید .در غير این صورت منصرف تلقي شده و سپرده وي بنفع شركت ضبط خواهد شد .
-0شركت در رد و قبول یک و یا كليه پيشنهادات واصله مختار است.
-8برنده مزایده مي بایستي پس از واریز كل بها در مدت  14روز نسبت به حمل محصول اقدام نماید.
 -0پیشنهاد دهندگان بایستي قیمت پیشنهادی خود را بر حسب کیلوگرم ارائه نمایند.

-6شركت ميتواند مقدار  00درصد از محصول مزایده را افزایش و یا كاهش دهد.
-9درختان مورد مزایده فقط درختان عالمت گذاري شده در قطعات محتلف جنگل ميباشد.
-34درختان عالمت گذاري نشده در عرصه حفظ خواهد شد.
 -33كليه كسورات قانوني به عهده برنده مزایده مي باشد.
-30تشخيص درختان قابل قطع و بهره برداري یا ماندن آن در عرصه جنگل زمان و مدت برداشت و خروج
محصوالت از جنگل با شركت خواهد بود.
 -31كليه هزینه ها اعم از قطع ،حمل و بارگيري و غيره به عهده خریدار ميباشد.
 -30پيشنهاد دهنده باید تمامي درختان باالي قطر  0سانتي متر را جمع آوري و پس از توزین در باسکول شركت
نسبت به حمل آن اقدام نماید.
 -30هزینه انتشار آگهي و سایر هزینه هاي جانبي به عهده برنده مزایده ميباشد.
 -38متقاضيان شركت در مزایده كه از درختان جنگل بازدید و برگ شرایط عمومي و پيشنهاد قيمت را دریافت
داشته اند ميتوانند حداكثر تا ساعت  31روز شنبه مورخ  99/40/40برگ پيشنهاد قيمت را همراه با واریز مبلغ
 044.444.444ریال به حساب شركت بابت سپرده شركت در مزایده ،در پاكت سربسته به دبيرخانه شركت به آدرس

استان اردبيل -شهرستان پارس آباد مغان جاده پروژه باالتر از روستاي اسماعيل كندي تحویل و رسيد دریافت دارند و
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  40010300408-0تماس حاصل نمایند.
 -30پيشنهادات بایستي در سه پاكت جداگانه ( پاكت الف شامل سپرده شركت در مزایده  ،پاكت ب شامل اسناد و
مدارك و كپي كارت ملي و شناسنامه و ضمناٌ شركت كنندگان در مزایده كه داراي شرایط حقوقي مي باشند  ،موظفند
آخرین تغييرات روزنامه رسمي و اساسنامه شركت را ضميمه پيشنهاد خود نمایند  .پاكت ج شامل پيشنهاد قيمت ).
هر سه پاكت باید بصورت سربسته و الك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحویل و رسيد دریافت دارند .
 -36تحویل اسناد و مدارك آگهي از تاریخ 99/48/08لغایت  99/40/41مي باشد.
 -39آخرین مهلت ارائه پيشنهاد ساعت  31روز شنبه مورخ  99/40/40خواهد بود.
 -04تاریخ بازگشایي پيشنهادات مورخ  99/40/48خواهد بود.
اینجانب  ......................................................پس از مطالعه برگ شرایط در  02بند آ مادگي دارد تمامي درختان موضوع مزایده را که قطر  5سانتي
متر و باالتر باشد با رعایت شرایط مندرج در آگهي و برگ شرایط از قرار هر کیلوگرم  ..............................ریال خریداری نمایم.
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