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 یتعال بسمه

 فروش رب فله دهیمزا در شرکت طیشرا

 31با بریكس حدود رب فله  تن 248 مقدار دارد نظر دریی روستا تعاونی مرکز سازمان

ک بر روی کیلوگرم نم 3-4کیلویی ، با نایلون مخصوص و   با  200، در بشکه های   (-+1)

طریق  از ، اردبیل تاناس در را 1398 سال دری فرنگ گوجهی تیحما دیخر از حاصل، آن 

 فروش به لیذ جدول شرح بهمزایده عمومي به باالترین نرخ پیشنهادي وبه صورت نقدي 

 .رساند
 

 محل ذخيره سازي رب: و قيمت پایه ، جدول ميزان -الف 

)لایر(کيلوگرم قيمت پايه هر  مقدار )تن( نام استان رديف  

 

1 

                                 اردبيل         
         )توليد شده در کارخانه مهين بانوی سبالن(

 

محل نگهداری: سردخانه نگين گوهر 

ساواالن به آدرس اردبيل ، کيلومتر 7 

  بعد از پمپ بنزين-تبريز–اردبيل جاده 

 

248 51200 

بدون احتساب ماليات بر ارزش 

 افزوده

 

روز  از تاریخ درج آگهی  11مدت شود حداکثر ظرف  لذا ازکلیه متقاضیان دعوت می

و  www.setadiran.ir درروزنامه با مراجعه به سیستم سامانه الکترونیکی دولت به آدرس 

به توجه به آگهی مزایده در سیستم  باسایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  یا

 مدارك خواسته شده ونسبت به ارائه پیشنهادات و اسکن  1099001151000002شماره

 .سپس ارسال مدارك به شیوه ذیل اقدام نمایند
 

 شرایط شركت درمزایده :  -ب

 تا جداگانه بصورت را خود" ج" و" ب" و" الفی "شنهادیپی پاکتها ستيیاب شركت كنندگان

 و لیتکم دولتی کینالکترو تدارکات سامانه قیطراز   07/03/1399مورخ 16:00 ساعت

 در صورت به( الف) پاکت قالب در را دهیمزا در شرکت سپرده اصل نیهمچن و ندینما ارائه

 به 07/02/1399مورخ چهارشنبهی روزادار ساعت انیپا تا  شده مهر و الک  و  بسته

 باالتر ، تهران در واقع  رانیایی روستا تعاونی مرکز سازمان معامالت ونیسیکم رخانهیدب
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 افتیدر دیرس و لیتحو اول طبقه 1813 پالک قا،یآفر نمایسی عصر،روبرویول دانیم از

 .ندینما
 

 :دهیمزا در شرکت نيتضمحاوي : الف پاکت-1

محصول قابل درخواست برمبناي كل درصد ارزش ریالي  5معادل  دهیمزا در شركت تضمین

 رانیایی روستا تعاونی مرکز سازمان وجه در بایستمي كه خواهد بودمشتري پیشنهادي قیمت 

" فال" پاكت در فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکیاصل  وی کارساز زیری صورتها از یكي به

 لیتحو حضورا   یا پست پیشتاز و با به آدرس سازمان مقرر مهلت در شده مهر و الك بصورت

 .دگرد معامالت ونیسیکم رخانهیدب

نام سازمان ه ب 4001039206371220 شماره حساب بهی بانک نقدي یزیوار شیف -1-1

 انکب نزداسناد مزایده ،  مركزي تعاون روستایي ایران قبل از پایان مهلت تعیین شده در

 .رانیای مل بانک شعب هیکل در پرداخت قابل وی مرکز

 اعتبار با رانیایی اروست تعاونی زمرک سازمان نام به شرکت در مزایده بانكي ضمانتنامه-1-2

  .(دهیمزا این) ماهه سه

که باید در  به شرح ذیل خواد بود دهیمزا شركت در  مشخصات و مدارکی حاو :ب پاکت-2

 :سامانه ستاد بارگذاری گردد

 .تصویر اساسنامه شركت براي اشخاص حقوقي -2-1

  .قوقيحبراي اشخاص  آگهی ثبتیتصویر  -2-2

 .صاحبان امضاي مجاز براي اشخاص حقوقي بتي شركت وین تغییرات ثآگهي آخر -2-3

 .شناسه ملي براي اشخاص حقوقي و صویر كد اقتصاديت -2-4 

 .مه متقاضي براي اشخاص حقیقيتصویر صفحه اول شناسنا -2-5

 .تصویر كارت ملي براي اشخاص حقیقي -2-6

 .شماره تماس براي اشخاص حقیقي آدرس پستي و -2-7

 .که می بایست در سامانه ستاد بارگذاری گردد یشنهادیپ متیق فرمی حاو :ج پاکت-3

 ارزش بر اتیالم احتساب بدون ستیبای م فله رب کیلوگرم هر براساسی شنهادیپ نرخ -1-3

 .شود ارائه افزوده

  نمایند. ئهارا مقطوع بصورت را خودی شنهادیپ نرخ ستیبای م دهندگان شنهادیپ -2-3
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خرید یک پارت یا تنی به فروش می رسد و امکان  124 پارت دورب فله مذکور بصورت  -4

 میسر می باشد. خریدارهر دو پارت برای یک 

 مونهنمذکور و اخذ متقاضیان می توانند با هماهنگی این سازمان نسبت به رویت رب فله -5

 نهادیو ارائه قیمت پیش توسط متقاضی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم رویت محموله

 مسموع نخواهد بود.  پس از آن هیچ ادعایی ،

یز درصد مالیات بر ارزش افزوده را ن 9خریدار عالوه بر قیمت پیشنهادی ، می بایست -6

 پرداخت نماید.

نسبت  روز پس از اعالم نتیجه مزایده 3یا برندگان مي بایست حداكثر ظرف مدت  برنده و -7

 .ایندرزش كاالي درخواستي به حساب سازمان جهت عقد قرارداد اقدام نمبه واریز نقدي كل ا

هد شد با برنده دوم ، قرارداد منعقد خوا غیر اینصورت سپرده آنان به نفع دولت ضبط و در

 .خواهد شدودرصورت استنكاف نفر دوم سپرده وي نیز ضبط 

از تاریخ صدور ز رو 10اعالم شده حداكثر مدت زمان حمل رب گوجه فرنگي از محل  -8

ز رو عدم حمل بموقع رب ، بازاي هركیلوگرم درحواله انبار می باشد و خریدار در صورت 

 . لاير جریمه خواهد شد 400مبلغ 

 .نماید نمي ایجاد دهیمزا در کننده شرکت براي را حقي گونه هیچ دهیمزا در شركت -9

 .دباش مي( دهیمزا برنده) ارپیمانك بعهده...  و اتیمال ، آگهي نشر هزینه پرداخت -10

 شده نییتع مهلت از خارج یا و مخدوش ، مبهم ، دهیمزا در شرکت سپرده فاقد شنهاداتیپ به-11

 .شد نخواهد داده اثر بیترت

 .است مختار شنهاداتیپ تمام یا یک هر قبول یا رد در ونیسیکم-12

 تمقررا قوانین وو سایر لتي سایر هزینه هاي پیش بیني نشده تابع آیین نامه معامالت دو -13

 .خواهد بود

ن ا پایاتسپرده شرکت در مزایده برنده به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات ضمانت نامه یا -14

 عملیات تحویل محصول نزد سازمان باقی خواهد ماند.

 هزایدم رندهانجام معامله بعهده ب پرداخت كلیه كسورات قانوني متعلق به انعقاد قرارداد و -15

 خواهد بود .

 اشند .بمعامالت دولتي  شركت كنندگان نباید مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در -16
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تعیین برنده ، سپرده شركت كنندگاني كه پیشنهادات  روز پس از پایان مزایده و 20حداكثر  -17

یا  و واریز اعالم مي نمایند آنان مورد قبول واقع نگردیده است به شماره حسابي كه كتبا  

 خواهد شد .   ضمانتنامه آنان مسترد 

 محل در 10/03/1399 مورخ شنبه روز صبح 10 ساعت در واصله شنهاداتیپ-18

 شنهادیپ حضور .شد خواهد قرائت ویی بازگشا رانیایی روستا تعاونی مرکز سازمان

 .باشدی م آزادیی بازگشا هجلس در معتبر نامهی معرف ارائه با ندهینما نفر یک یا و دهندگان

 09198131871 تماس شماره بایی روستا تعاونی مرکز سازماننماینده  رسولی یآقا -19

 .بود خواهندی احتمال سواالتی پاسخگو
 

 

 

رانیایی روستا تعاونی مرکز سازمان  
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