
 

 بسمه تعالي

 مرکز آموزش فني وحرفه ای فردوس0011سال حضوری پسته سر درختي فروش  مزايده اسناد

 1011سال  درختي محصول پسته سر فروش:مزايده موضوع-1

 شهید راد مرد مرکزآموزش فني وحرفه اي-میدان غدير اسالمیه  نرسیده به  -دوسفر :مزايده محل اجراي -2

  مي باشد. 72/6/1011  روز شنبه تحويل اسناددريافت ون مهلت آخري: اسنادتحويل مدت -3 

 ار: اداره کل آموزش فني وحرفه اي خراسان جنوبيزگ مزايدهدستگاه  -4

 . فردوسشهرستان  قديم مرکز آموزش فني وحرفه اي  -وككاده خانج -: شهرستان فردوسمحل بازديد 5

اداره کل در وجه ضمانت نامه بانکي ميليون ريال يکصد ريال 111/111/011معادل موظف است  شرکت کنندهمبلغ تضمین:-6

 تحويل نمايد.وحرفه ای خراسان جنوبي  آموزش فني 

کود   0100499009کود پسوتي    00111210041اطالعات موورد نيواز بورای رودور ضومانت ناموه س  شناسوه ملوي         

  شووو ا وشوووماره 011101004121020شوووماره حسووواج رد وجووووه سووو رده   000009104004اقتصوووادی

ir 4212210111101004121020) 

 : وجه نقد به هیچ عنوان پذيرفته نخواهد شد.1تبصره

 ماه ديگر نیز قابل تمديد باشد يكبراي بوده وبرگزاري حراج  ز تاريخماه پس ا1حداقل مدت اعتبارتضمین هاي فوق بايد:7تبصره 

 نخواهد شد. : فرم ثبت نامي که فاقد ضمانت نامه باشد ترتیب اثر داده3تبصره 

  بط خواهد شد.ض: شرکت کننده بعد از ثبت نام حق انصراف نخواهد داشت. ودر صورت انصراف ضمانت نامه وي 0تبصره

 نرسیده به  -فردوسيا  و بلوار شهداي عبادي اداره کل آموزش فني وحرفه اي–بیرجند  :مزايدهنشاني محل تحويل اسناد  -2

 شهید راد مرد ي وحرفه ايمرکزآموزش فن-میدان غدير اسالمیه 

 مي باشد. 21/9/0011مورخه روز شن ه  91/00ساعت فرم هاي ثبت نام  تسلیم آخرين مهلت  -8

نرسیده  -بلوار شهداي عبادي اداره کل آموزش فني وحرفه اي و يا فردوس–بیرجند : فرم هاي ثبت نام  نشاني محل تسلیم  -9

 شهید راد مرد حرفه ايمرکزآموزش فني و-میدان غدير اسالمیه  به 

 تسلیم گردد. ک ي کارت ملي  -بانکي  ضمانت نامه. وهمراه با  برسد متقاضي امضايبايد به  مزايدهتمام اسناد  -11

شویيد  سدفتر مرکز آموزش فني وحرفوه ای   مزايدهدر کمیسیون   24/9/0011مورخه  هنروز يکش 09 ساعت رأس حراج -11

 انجام خواهد گرفت. نرسیده به اسالمیه  ام رضاسع(فردوس واقع در بلوار ام مردراد

 تبصره : شرکت کنندگان بايستي قبل از انجام مزايده در محل حاضر باشند.

 تعیین مي شود.  مزايده گزارتوسط ه معامالت دولتي و ديگر مقررات آيین نامبر اساس  مزايدهبرنده - 17

 آنها رد خواهد شد. فرم ثبت نام  ني کرده اند،با هم تبا متقاضیانهر گاه اطالع حاصل شود که  -13

ودر پايهان روز  نمايهد  وري محصهول اقهدام   آجمه   نسبت بهه   روز  2ظرف مدت  ،20/19/0011 روز  از برنده مزايده بايد  -10

موارد  چنانچه خالف در غیر اين صورت  حصول اقدام نمايد.من را پرداخت نموده  ومجدداً نسبت به جم  آوري آمحاسبه وقیمت 

محاسبه وتسويه حساب خواهد شد. ودر صورت عدم مراجعه جهت انجام  زمانفوق انجام پذيرد جم  آوري محصول قط  وتا آن 

در مزايده  بدون هیچ تشريفات قضايي به نف  کارفرما ضبط مي شود . وحهق ههیچ    ويتضمین   ) برداشت مابقي محصوالت(تعهد

چنانچه او نیز با توجه به موارد فوق حاضر به انجهام تعههد    مد.آدعوت به عمل خواهد دوم  نفراز  گونه اعتراضي نخواهد داشت . و

 نگردد تضیمن شرکت او به نف  کارفرما ضبط مي شود ومزايده تجديد خواهد شد.

زماني اعالم شهده برداشهت گهردد بهه جههت افهت وزن بهه ازاي ههر کیلهو گهرم در            هبه محصوالتي که خارج از باز -1: تبصره

ريههال اضههافه دريافههت خواهههد گرديههد. لههذا برنههده بايسههتي در مههدت اعههالم شههده نسههبت بههه جمهه  آوري 11111روز مبلههغ 

 محصوالت اقدام نمايد.

 

 



 

مود اختصاروي سوازمان    نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجووه درآ  021011110110104112119091irشماره  حساج   -7: تبصره

آموزش فني وحرفه ای کشور جیت پرداخت بیاء محصوالت اعالم مي گردد. لذا ق ل از واريز بیاء بايد از مرکز کد رهگيوری دريافوت   

 گردد.

ريال به حساب اعالمي واريز  111/111/111/1برنده مي تواند قبل از برداشت محصول مبلغ  به جهت رعايت در پرداخت ،-3تبصره: 

 اين مقدار محصول حق برداشت وخارج نمودن از مرکز را خواهد داشت. وتا

بايد در هنگام جم  آوري محصول نهايت دقت را به عمهل آورده  حق دانه نمودن محصوالت را در باغ نداشته و برنده مزايده  – 15

ه آن برآمهده در غیهر ايهن صهورت  از     سیب نرسد وچنانچه خسارتي از اين بابت به درختان وارد آيد بايد از عهدآتا به درختان 

 سپرده  وي کسر خواهد شد.

افراد ثالث در هنگام جم  آوري محصول وحمل وبارگیري به عهده برنده مزايده  هرگونه خسارت وارده به کارگران وپرداخت -16

 است.

 شود. د ميپس از تعیین نفرات اول ودوم مزايده تضمین شرکت در مزايده نفرات بعدي بالفاصله مستر -12

 کلیه هزينه هاي مورد مزايده اعم از آگهي روزنامه ،کارشناسي ،کارگري وحمل ونقهل محصهوالت بهه عههده برنهده مزايهده       -18

 مي باشد. 

% پووکي بوه م لو     10با در نظر گورفت    دادگستریرسمي کارشناس  01/19/0011    شماره محصوالت مطابق نظريهپايه  قيمت  -00

 خواهد گرديد.تعيي  به عنوان برنده  ،شروع و باالتري  قيمت اعالم شده  از م ل  پايه   وحراج ريال اعالم 111/041

 بايد اطالعات ذيل را به رورت کامل وخوانا تکميل نمايد در غير اي  رورت فرم ث ت نام وی رد خواهد شد. متقاضي-21

 ................................ش ش......................متولد ..................................فرزند .............................................اينجانب سمشخصات شخصيت حقيقي (

... ................................ثابوت  تلف   .............................. کد پستي........... ................................................................ ساک ..............................کد ملي 

 ......................... نام تجاری........ .................همراه  

ير عامول بوه شوماره    مود  ........................................بوه نماينودگي آقوای    ........ ........................شورکت      سمشخصات شخصيت حقوقي (

   ...........................تلف   ثابت  ......................................................................................ساک   .............................تاريخ ث ت  ..............................ث ت 

بوده و با اطوالع کامول از    سودفر 0011سال فروش محصوالت پسته سر درختيمتقاضي شرکت در مزايده   ............................... همراه  

، از موضوع مزايده بازديد ويک فقره ضمانت نامه  به شماره های مذکور مطالب مندرجه در اي  برگ وآگیي مزايده منتشره در روزنامه

از بانووووک   ميليووووون ريووووال  يکصوووود ريووووال111/111/011بووووه م لوووو   .....................................................................

 نموده ام.  دبيرخانه تحويل  ..........................................................................................

 

 

 

  امضاء وتاريخ                                   نام و نام خانوادگي پيشنیاد دهنده                       


