
   

 

 

 

 

  

 آگهي مزایده

 

حدود  قصد دارد بر اساس مجوزهاي قانوني اخذ شده از مراجع ذیصالح مقدار شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس 

واحد  ( 0-2-1فازهاي سه گانه )واقع در از جنگل هاي دست كاشت خود از نوع سرو نقره ، زربین و كاج تن چوب تر و خشک  0033

باغباني را از طریق مزایده عمومي بفروش برساند متقاضیان مي توانند پس از دریافت برگ شرایط از اداره بازاریابي و فروش و واریز 

،  پیشنهادات خود را    بصورت سربسته  نزد بانک ملي ایران بابت هزینه اسناد 3233891960330ریال به شماره حساب  233.333مبلغ 

 شده به دبیرخانه شركت تحویل دهند.   و الك و مهر

شهرستان پارس آباد مغان جاده پروژه باالتر از روستاي  -متقاضیان مي توانند پیشنهادات خود را به آدرس استان اردبیل -1

 تماس حاصل نمایند.  30002100308-0اسماعیل كندي دبیرخانه اداره مركزي تحویل و جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره  

 عات مربوط به مزایده عمومي در آدرس هاي ذیل نیز موجود است . اطال -2

  www. iets mporg .irسایت اطالع رساني ملي مزایدات كشور به نشاني  -الف

  WWW .  Parsagroinc . irوب سایت  شركت جهت مزایده به نشاني  -ب

به اداره  صبح 13ساعت تا  20/39/1033لغایت  16/39/1033متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده از تاریخ   -0

 بازاریابي و فروش مراجعه نمایند . 

 مي باشد . 20/39/1033مورخ  پنج شنبهروز  ظهر 12ساعت آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد قیمت  -0

                                                                                                                                                      عهده برنده  یا برندگان مزایده میباشد.   هزینه انتشار آگهي بر  -0

 
 

 

 شرکت ملي کشت و صنعت و دامپروری  پارس                                                                                                                        

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 مزایدهشرایط 

 شرایط مزایده میباشدشركت در مزایده بمنزله رویت واطالع كامل و دقیق از كم و كیف درختان و قبول كلیه -1

 به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .-2

 خصوص  برنده حق هیچگونه اعتراض را در این سپرده وي بنفع شركت ضبط خواهد شد .، درصورت انصراف شخص برنده -0

 . نداشته و ندارد

روز به شركت مراجعه و پس از واریز كل بها، معامله را  0اطالع از برنده شدن خود ظرف مدت برنده موظف است از تاریخ -0

 و سپرده وي بنفع شركت ضبط خواهد شد .عدم مراجعه در موعد اعالم شده به منزله انصراف شخص برنده تلقي شده  قطعي نماید .

 شركت در رد و قبول یک و یا كلیه پیشنهادات واصله مختار است.-0

 . روز نسبت به حمل محصول اقدام نماید 00در مدت موظف و مکلف مي باشند برنده مزایده مي بایستي پس از واریز كل بها -8

در صورتي كه تاخیر در حمل محصول خریداري شده باعث افت كمي و كیفي ، ایجاد فساد و ورود هرگونه خسارت گردد شركت در 

 خریدار نیز حق اعتراض را در این مورد از خود سلب مي نماید . این خصوص هیچگونه مسئولیتي نداشته و 

 پیشنهاد دهندگان بایستي قیمت پیشنهادي خود را بر حسب كیلوگرم ارائه نمایند. -0

 درصد از محصول مزایده را افزایش و یا كاهش دهد. 20میتواند مقدار مختار مي باشد شركت  -6

هرگونه ادعاي بعدي از سوي برنده  . تلف جنگل میباشدمت گذاري شده در قطعات مخدرختان مورد مزایده فقط درختان عال -9

 و خریدار در خصوص سایر درختان سلب و ساقط مي گردد.

 درختان عالمت گذاري نشده در عرصه حفظ خواهد شد.-13

عهده برنده مزایده مي  برهي ذكر نشده اعم از بیمه ، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و... كه در متن آككلیه كسورات قانوني  -11

 باشد.

 

 

 



   

 

 

 

 

تشخیص درختان قابل قطع و بهره برداري یا ماندن آن در عرصه جنگل زمان و مدت برداشت و خروج محصوالت از جنگل با -12

 شركت خواهد بود. 

 عهده خریدار میباشد. بركلیه هزینه ها اعم از قطع، حمل و بارگیري و غیره  -10

جمع آوري و پس از تووزین  مطابق تشخیص و اعالم شركت ، سانتي متر را  0پیشنهاد دهنده باید تمامي درختان باالي قطر  -10

شركت نسبت به حمل آن اقدام نماید و برنده موظف و مکلف است مطابق بازه زماني تعیین شده از سوي از سوي شركت در باسکول 

 شده نماید .  اقدام به برداشت و حمل محصول خریداري

تمامي محصوالت یک به یک به رویت برنده مزایده رسیده و از كم و كیف محصول اطالع كامل داشته و برنده تمامي ادعاهاي  -10

 بعدي را در این خصوص از خود سلب و ساقط مي نماید .

 هزینه انتشار آگهي و سایر هزینه هاي جانبي به عهده برنده مزایده میباشد. -18

متقاضیان شركت در مزایده كه از درختان جنگل بازدید و برگ شرایط عمومي و پیشونهاد قیموت را دریافوت داشوته انود       -10

ریال به  033.333.333برگ پیشنهاد قیمت را همراه با واریز مبلغ  20/39/1033مورخ   پنج شنبهروز  ظهر 12میتوانند حداكثر تا ساعت 

شهرستان پارس آبواد   -شركت به آدرس استان اردبیلایده، در پاكت سربسته به دبیرخانه حساب شركت بابت سپرده شركت در مز

-0مغان جاده پروژه باالتر از روستاي اسماعیل كندي تحویل و رسید دریافت دارند و جهوت كسوب اطالعوات بیشوتر بوا شوماره        

 به پیشنهادهاي ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . تماس حاصل نمایند. 30002100308

سه پاكت جداگانه ) پاكت الف شامل سپرده شركت در مزایده ، پاكت ب شوامل اسوناد و مودارك و    پیشنهادات بایستي در   -16

تغییورات   شركت كنندگان در مزایده كه داراي شرایط حقوقي موي باشوند ، موظفنود آخورین     كپي كارت ملي و شناسنامه و ضمناٌ  

هر سه پاكوت بایود بصوورت     پاكت ج  شامل پیشنهاد قیمت (.  روزنامه رسمي و اساسنامه شركت را  ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .

 سربسته و الك و مهر شده  به دبیرخانه شركت تحویل و رسید دریافت دارند . 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

   

 مي باشد. 20/39/1033لغایت  16/39/1033 تحویل اسناد و مدارك آگهي از تاریخ -19

 خواهد بود.  20/39/1033مورخ  پنج شنبهروز  ظهر 12آخرین مهلت ارائه پیشنهاد ساعت  -23

برنده مزایده از مفاد آگهي اطالع و آگاهي كامل داشته و ادعاي هرگونه عدم اطالع و نداشتن تهسیالت عالي مورد قبول نمي  -21

مل از تمامي مفاد مندرج در آگهي و قرارداد منعقده بوده و برنده و خریدار تمامي خیارات باشد و شركت در مزایده به معناي آگهي كا

 و مراجعه به مراجع قضایي و قاوني را از ئد سلب و ساقط نموده و ادعاي بعدي ایشان مورد قبول نمي باشد .

 خواهد بود. 20/39/1033تاریخ بازگشایي پیشنهادات مورخ  -22

سانتي متر  5قطر  دارای  کهرا بند آمادگي دارد تمامي درختان موضوع مزایده  22پس از مطالعه برگ شرایط در  ...............................................  اینجانب

 ریال خریداری نمایم. .................................با رعایت شرایط مندرج در آگهي و برگ شرایط از قرار هر کیلوگرم بوده و مورد تائید شرکت مي باشند و باالتر 

 

                                                

 نام و نام خانوادگي                                   

 امضاء، مهر و تاریخ                                                                           

 

 

 
                                                                                                                                                 

 

    


