« شرائط عمومی شرکت در مزایده فروش چوب »
 -1یك فقره چك تاریخ روز یا فيش واریز بحساب سپرده شماره  3100042بنام این مؤسسه
دربانك سپ شعب کوهسنگی و سپرده شماره  59853128نزد بانك رفاه شعب بههار بنهام
موسس معادل  %30مبلغ خرید تحویل مؤسس نماید.
 - 2آخرین مهلت برای ارائه پیشنهادات پایان وقت اداری  93/10/14و به پیشننهادات مشنرو م مون و

و داقن

سپرده ترتیب اثر داده نمیشود.
 - 3کلیه هزینه های قطاعیم حمل و بارگیری بعه ه خری ار میباش .
 - 4خری ار موظف است با همکاری نماین ه سازمان کامیونهای حامل چوب را خالی و پر باسکول و یک نسوه از
قبو ض مربوطه را جهت کنترل به سرپرست باغ تحویل نمای .
 - 5خری ار موظف است سرشاخه های ناشی از قطاعی را از روی زمین جمع آوری و به بیرون از باغ منتقل نمای .
 - 6قطاعی و ص مه به هر اصله درخت خارج از لیست مزای ه ممنوع بوده و طبق نظر کارشناس سازمان خسارت
آن از خری ار وصول خواه ش .
 - 7برن ه مزای ه پس از عق قرارداد موظف است با همکاری نماین ه سازمان هر  20تن م جهت تسویه حساب به
امور مالی سازمان مراجعه نمای .
 - 8خری ار موظف است درم پیشنهاد قیمت را بطور دقیق و قیمتها را بصورت حرودی و ع دی تکمیل و امضاء و
اثر انگشت نمای ( .پیوست شماره)1
 - 9لیست اسامی و آدرس باغات جهت بازدی به ضمیمه میباش ( .پیوست شماره)2
- 11درخصوص اشجار سرپام قطاعی میبایست طبق نظر نماین ه سازمان از روی زمین انجامم ضنمن اینکنه خنارج
نمودن ریشه از زمین به عه ه خری ار میباش .
 - 11در صورت انصراف برن ه مزای ه سپرده ایشان به نفع مؤسسه ضبط و سپرده نفر دوم و سوم تا تعیین تکلیف نفر
اول مسترد نوواه ش .
 - 12برن ه مزای ه ملزم است ح اکثر ظرف م ت  3روز پس از اعالم نسبت به عق قرارداد اق ام نمای .
 - 13سپرده شرکت کنن گان در مزای ه یک هفته بع از اعالم نتیجه مسترد خواه ش .
 - 14سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات موتار است.
کلیه شرائط دوق مورد تائی و قبول اینجانب  ............................میباش .
امضاء و اثر انگشت

( پی وست شماره ) 1

درم پیشنهاد قیمت
اینجانب  .....................درزن  .................شماره شناسنامه  ...................به آدرس .......................................... :
تلفن  ......................... :با اطالع از چگونگی و کم و کیف مزای ه و قبول کلیه شرائط مزای ه به شرح زیر اعالم قیمت
مینمایم :

ردیف

نوع چوب

-1

ریشه

-2

کن ه

-3

سرشاخه ( ان ازه موتلف)

مبلغ پيشنهادی
در کيلوگرم ب ریال

توضيحات

امضاء و اثر انگشت

( پیوست شماره ) 2

«آدرس باغهای مؤسس ب منظور بازدید چوبهای خشکيده»
 -1ملک آباد  :می ان دلسطین باغ ملک آباد –مهن س مق م و آقای زمانیان )) .حدود  65تن((
 - 2امام رضا  :بلوار توس روبروی کوی امیر  -مهن س جن قی و آقای شیرزاد )) .حدود  100تن((
 - 3باغ شصت هکتاری  :جنب پارک پردیس نرسی ه به می ان قائم  -مهن س توکلی )) .حدود  3تن((
 - 4باغ الن شت :خیابان کوهسنگی  -روبروی مسج النبی -مهن س مظفری((.حدود  5تن((

