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 ((  تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها 0011سال ))                                       

 «  اسقاطیشرایط شرکت در مزایده عمومی فروش انواع لوازم فرسوده و »                        
ردیم  بمه شمر      061در  اسماایی فرسمود  و   قلم  کما ی   288شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در نظر دارد نسبت به فروش   

از یریمق   0111110881111110بمه شمرار  فرااموا      ( سمتاد ایمرا    ) از یریق سامانه تدارکات الکترونیکمی دولمت    پیوستمشخصات جداول 

 .فرااوا  مزاید  عرومی یک مرحله ای اقدام نراید 

ت مه  زیر را با دقت مطالعه و در ارائه پیشنهادهای اود براساس آ  اقدام از شرکت کنندگا  محترم در مزاید  دراواست میشود شرایط و نکا

 .نرایند 

اات برگزاری مزاید  صرفاً از یریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزاید  شامل دریافت اسناد مزاید  ، پرد

رت ، بازگشائی پاکتها ، اعالم به برند  ، واریز وجه مزاید  و تحویل کا  از بستر سامانه ، ارسال پیشنهاد قی( ودیعه ) تضرین شرکت در مزاید  

 . فوق امکا  پذیر می باشد 

              با شرار  های ذیل تراس ( توکن ) عالقرندا  به شرکت در مزاید  می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی 

 : حاصل نرایند 

   0046:  پشتیبانی و راهبری سامانه  مرکز

 .پروفایل مزاید  گر موجود است / بخش ثبت نام   www.setadiran.ir ایالعات تراس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه 
 

 : نشانی و زمان دریافت اسناد مزایده  -1

              تمما تمماری ( تماری  در  نوبممت دوم آگهممی در روزناممه ایالعممات   ) 0011/ 8/  81متااضمیا  میتواننممد جهممت دریافمت اسممناد مزایممد  از تمماری     

 زم اسمت متااضمیا    . مراجعمه نراینمد    www.setadiran.irبمه آدرس  ( سمتاد  ) به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  8/0011/  82

 .اسناد  مزاید  جهت بازدید به آدرس های زیر مراجعه نرایند  شرکت در مزاید  پس از دریافت اسناد مزاید  از سامانه با در دست داشتن
 

 ردی 
 

 نام واحد       
 

 تعداد ردی 
 

 تعداد اقالم
 

 آدرس

 رشت به تهرا  ماابل منابع یبیعی استا  گیال   0کیلومتر  84 06 کشتارگا  صنعتی ییور 0

 ک   کا  روبروی ایرا  بر –رشت  8کیلومتر  10 82 مجترع گاوداری  8

 جیرد   –جاد  رشت  6کیلومتر  4 3 ( سابق ) اردکداری  3

 تهرا  روبروی منابع یبیعی استا  گیال   -جاد  رشت 43 00 مرغداری اول  0

 تهرا  مجاور محل دفتر مرکزی شرکت –جاد  رشت  004 00 4/0مرغداری فارم  4

 رکزی شرکتتهرا  مجاور محل دفتر م –جاد  رشت  021 81 8 مرغداری فارم 6

 جیرد  در محله سلیرانداراب  -جاد  رشت 8کیلومتر  803 40 مرغداری سوم  1

 جیرد  بعد از ورزشگا  سردار جنگل –جاد  رشت  6کیلومتر  21 83 مرغداری چهارم  2

  288 061 جرع کل
 

 

 

 

 

 

00/0 
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 . اشد ببه استثنای روزهای تعطیل می 08صبح الی  2ساعت از 8/0011/ 82لغایت   8/0011/  80از تاری   مزاید رد امواز بازدید 

یکصمد  ) ریمال   111/111/011،مبلمغ   0011110881111110مبلغ سپرد  شرکت در مزایمد  بمرای پمارتی بمه شمرار       : مبلغ سپرد   -8

 : باشد که به یکی از دو روش زیر قابل پرداات می باشد می( میلیو  ریال 

نزد بانک مرکزی جرهموری اسمالمی ایمرا  بما شناسمه واریمز         IR:  881011110110101116316016واریز نادی به حساب ( ال  

260810111011111111111111111110   

روری سفیدرود بدو  قید و شرط و قابمل تردیمد تما سمه     ضرانتنامه بانکی معتبر سه ماهه در وجه شرکت سهامی کشاورزی و دامپ( ب

 .ما  دیگر 

 .مزایده انجام خواهد شد شرایط در صورت برنده نشدن ، عودت وجه ضمانتنامه بانکی طبق : تذکر 

 .ریال میباشد  111/303/821/0قیرت پایه کارشناسی ارزیابی شد  توسط کارشناس رسری دادگستری مبلغ  -3

پمس از بارگمذاری فمیش     8/0011/ 31روز پنجشنبه مورخ ( 01حداکثر تا ساعت ) مزاید  باید در زما  مارر  شرکت کنندگا  در-0

 .سپرد  یا ضرانتنامه بانکی مبلغ پیشنهادی اود را از یریق سامانه اعالم نرایند 

  .نه اعالم نماید از طریق ساماارزش افزوده  بروبدون احتساب مالیات شرکت کننده درمزایده بایدقیمت پیشنهادی برای کل اقالم یک پارتی را به ریال -4

پیشنهاد دهندگا  با عل  و آگاهی کامل و پس از رویت اجناس و لوازم مورد مزاید  و حرل و بارگیری و سایر هزینه های متعلاه  -6

 .اعالم نرایند یریق سامانه که بعهد  ایشا  میباشد باید مبلغ پیشنهادی اود را از 

اقمدام نرمود  انمد  جهمت      تدارکات الکترونیکی دولمت ری پیشنهاد اود از یریق سامانه نسبت به بارگذا 0متااضیانی که برابر بند  -1

قبل از موعد مارر و حداکثر تا سماعت  ( ضرانتنامه بانکی یا اصل فیش واریزی ) تحویل پاکت ال  ، شامل سپرد  شرکت در مزاید  

میمدا  گیمل دبیراانمه شمرکت سمهامی کشماورزی        انتهمای بلموار اممام جنم      –به آدرس رشت  3/0011/ 0صبح روز شنبه  مورخ  2

 .ودامپروری سفیدرود مراجعه و پاکت ال  را تحویل و رسید دریافت نرایند 

پیشنهادهای ناقص ، مبه  ، مشروط و فاقد سپرد  و به پیشنهادهایی که با شرایط منمدر  در آگهمی و شمرایط شمرکت در مزایمد        -2

 .اد  نخواهد شد مغایرت داشته باشد مطلااً ترتی  اثر د

در سالن هفت تیر شمرکت  ( کریسیو  معامالت )  0011/ 3/ 0صبح روز شنبه مورخ  01پیشنهادات واصله در جلسه مزاید  ساعت -2

روز بعمد ممورخ    00بازگشائی و قرائت میگردد و نتیجه مزاید  ساعت ( ستاد )  تدارکات الکترونیکی دولتسفیدرود از یریق سامانه 

حضور مزاید  گر یا نرایند  قانونی وی با ارائه معرفینامه و کارت ملی در جلسه افتتا  پیشمنهادها آزاد  .عالم اواهد شد ا 0011/  3/ 8

 .است 

هزینه های بمارگیری و حرمل و نامل اقمالم ممورد مزایمد  ، در  دو نوبمت آگهمی روزناممه و هزینمه ارزیمابی کارشمناس رسمری              -01

 .باشد  دادگستری به عهد  برند  مزاید  می

پیشنهادهایی که سپرد  آنها از نظر مبلغ مطابق با شرایط مزاید  نباشد مخدوش تلای شمد  و از دور مزایمد  حمذی ممی گمردد و       -00

 .پیشنهاد دهند  حق اعتراض را از اود سل  و ساقط می نراید 
 

00/8 
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پس از اعالم نتیجه مزاید  توسط کریسیو  معامالت به استثناء سپرد  نفرات برند  اول و دوم سپرد  مابای شمرکت کننمدگا  کمه    -08

 .در مزاید  برند  نشد  اند یبق ضوابط ، عودت داد  اواهد شد 

بود  و پس از ابالغ برند  بود  به برنمد    قراردادوپیش نویس  شرکت در مزاید  و تسلی  پیشنهاد به منزله سند قبول شرایط مزاید -03

روز برند  بود  اود را ازیریق سامانه پذیرش و یی این مدت اصل فمیش واریمزی    1مزاید  از یریق سامانه نامبرد  باید ظری مدت 

شرکت سفیدرود ضمبط اواهمد   در صورتیکه برند  اول از پیشنهاد اود عدول نراید سپرد  شرکت در مزاید  او به نفع . را ارائه نراید

شد و مرات  به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم می باشد ابالغ می گردد چنانچه شخص دوم نیز پمس از ابمالغ و اناضمای مهلمت     

 .مارر حاضر به ارید نگردید سپرد  وی ه  به نفع شرکت سفیدرود ضبط اواهد شد 

 .اشد پرداات کسورات قانونی متعلاه بعهد  اریدار می ب-00

برند  مزاید  موظ  است بعد از پذیرش برند  بود  اود از یریق سامانه به شرط واریز وجه معامله نسبت به حرل و بارگیری با  -04

 .نظارت نرایندگا  شرکت اقدام نراید 

 . نری باشد 0331اریدار اقرار می نراید مشرول منع مدااله کارکنا  دولت در معامالت دولتی مصوب دیرا   -06

 .برند  موظ  است براساس ظرفیت هرروز کاری اود با برنامه ریزی دقیق نسبت به بارگیری و حرل اقدام نراید  -01

 .مالیات برارزش افزود  لوازم اساایی اریداری شد  از برند  مزاید  ااذ می گردد  -02

 .را پرداات نرود  باشد  برند  مزاید  زمانی می تواند لوازم را از شرکت اار  کند که بهای آنها -02

 .جلسه مزاید  با هر تعداد شرکت کنند  رسریت داشته حتی اگر یک پیشنهاد ارائه شد  باشد  -81

 ق ./شرکت سفیدرود در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است  -80

 

 
 

 

 «مزایده گذار شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود »  
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 هکشتارگا اجناس اسقاطی واحد

 توضیحات  شماره اموال تعداد شرح جنس اموالی ردیف     

0 
 کیلو وات  44ر دیگ پخت ضایعات به هررا  الکترو موتو

 و گیربکس و زنجیر 
8 

    

     0 الک پخت ضایعات به هررا  الکترو موتور و تسره 8

     0 آسیاب پخت ضایعات 3

     0 بوگیر پخت ضایعات یک بخش استیل  یک بخش آهن 0

     8 مخز  مشعل بوگیر 4

     0 نوار نااله 6

     0 با بر جرثایل سافی برقی 1

     0 اشک کن پخت ضایعاتسیست   2

     4 پرپ استیل 2

     8 دستگا  کلیپس ز  01

     8 یخچال ویترینی 00

     0 شرینگ پک 08

     0 دستگا  تاری  ز  03

     8 کور  موشکی بوسوز ضایعات 00

     0 دستگا  جوش صندوقی  04

     0 کیلویی دیجیتال پند 31ترازوی  06
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 مجتمع گاوداری اجناس اسقاطی واحد

 توضیحات  شماره اموال تعداد شرح جنس اموالی ردیف

     G 0× 061سرپاش هندا  0

     1 پنکه سافی 8

     8 4/4الکترو موتور  3

     0 4/3الکترو موتور  0

     0 4/0الکترو گیربکس  4

     0 سه فاز 0×0/1پرپ واکیوم  6

     8 سه فاز  0×0/1   21×21هواکش  1

     8 کیلو 1/1فن سه فاز  2

     0  ستیک تراکتور جلو 2

     3 رینگ جلو تراکتور 01

     3 فایل چهار کشویی 00

     8 کرد دو درب بزرگ 08

     0 میز فلزی تحریر 03

     0 هواساز 00

     0 پک آیس بانک 04

     0 یباه 0قفسه فلزی  06

     81 تابلو برق کوچک 01

     0 4/1الکترو گیربکس  02

     0 0الکترو گیربکس  02

     0 4/0الکترو گیربکس  81

     0 قاپا  -باسکول 80

     0 کیلووات00یونیت کرپرسور سردکن شیر  88

     0 دیگ فو دی آبگرم 83

     8 لیتری 8411یخچال سرداانه شیر زاگرس استیل  80

     0 میز آهنی هررا  با گیر  84

     0 کانتینر تلایح مصنوعی 86

     6 کانتینر ازت 81

     8 لیتری 31ظری آلومینیومی  82

     0 سرپاش موتوری دستی  82

00/4 
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 اردکداری ، مرغداری چهارم ، مرغداری اول   اجناس اسقاطی واحد

 توضیحات  لشماره اموا تعداد شرح جنس اموالی ردیف

       ارکداری

     8 هیتر کابینتی  0

     8 الکتروموتور هیتر کابینتی 8

     0 تنی 3آسیاب میکسر  3

       مرغداری چهارم

     0 دستگا  جوش 0

     0 سنگ فرز 8

     0 بخاری برقی 3

     0 ترازوی دو کفه ای 0

     0 ترازوی سنگی تابا  4

     0 پرپ موشکی 6

     0 سراور 1

     8 آچار شالقی 2

     0 تلفن رومیزی 2

     3 پروژکتور 01

     2 کیلویی 6کپسول آتش نشانی 00

     0 اه  متر 08

     0 دستگا  پرچ 03

     8 دستگا  پش  تراش گوسفند 00

     0 دستگا  هدید  04

     0 اسپراتور برقی 06

     8 گریس پرپ 01

     81 11×11واکش ه 02

     86 مشعل گازوئیلی قابل تعریر 02

     08 مشعل گازوئیلی اساایی 81

     0 تیلر میتسوبیشی 80

     0 تریلی دو چرخ 88

     311kg آبخوری پالستیکی  83

       مرغداری اول

     0 بهررا  پروانه 11دینام هواکش  0

     08 کیلو وات 4/4دینام هیتر اانه  8

6/00 



                                                                                                                                                   

 انجمهوری اسالمی اری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شرکت شهرکهای کشاورزی                                                                                                                           

                     شرکت سهامی کشاورزی و  دامپروری  سفیدرود                                                                         

 :شماره            

 :اترخی          

 :ویپست      

 

 616 -66333333:دورنویس  66336673 -7تلفن  –میدان گیل : دفترمرکزی رشت

     0 دینام تصفیه اانه قدیری 3

     4  11دینام هواکش 0

     00 081دینام هواکش  4

     0 کیلووات 00دینام  6

     0 کیلووات 4/1دینام  1

     4 کور  موشکی 2

     3 هیتر کرکی  2

     0 تیلر چهار چرخ 01

     3 کرد لباس 00
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 0و فارم  3/1فارم  اجناس اسقاطی واحد

 توضیحات  شماره اموال تعداد شرح جنس اموالی ردیف

       4/0فارم 

     01 081دینام هواکش  0

     08 دینام هیتر اانه 8

     8 الکتروموتور سیلو 3

     08 هیتر اصلی 0

     08 881×081تابلو برق هواکش  4

     6 021×21تابلو برق  6

     02 061×21دامپر هوادهی کوچک  1

     81 801×011دامپر هوادهی بزرگ  2

     3 متر 6هیتر موشکی به یول  2

     2 081قاب هواکش  01

     2 لیتری 841وا  آب  00

     0 گاز سه شعله 08

     0 هزار 6بخاری گازی  03

     0 فوت 2یخچال ار   00

       8فارم 

     33 رو موتور غذارسا الکت 0

     00 دینام هیتر 8

     81 الکتروموتور اساایی 3

     0 سرپاش کوله پشتی 0

     0 سرپاش بزرگ 4

     0 اتاقک آسانسور 6

     41 دمپر هوادهی 1

     80 لیتری 811وا  آب  2

     0 پنکه سافی 2

     0 تیلر کبوتا 01

     2 کپسول آتش نشانی 00

     0 سنگ برش بزرگ 08

     0 سنگ برش مینی 03

     8 کفکش 00

     1 تابلو برق 04
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     00 هپر 06

     0 هپر کرکی 01

     8 هیتر کامل 02

     01 هیتر حلزونی 02

     0 82دوچراه  81
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 مرغداری سوم اجناس اسقاطی واحد 

 توضیحات  شماره اموال تعداد ح جنس اموالیشر ردیف

     0 دستگا  پرپ باد 0

     1 3تا  0مشعل گازوئیلی ایرا  رادیاتور  8

     0 4تا  3مشعل گازوئیلی ایرا  رادیاتور  3

     0 کیلووات 8/8موتور تک فاز  0

     0 موتور اُگر سیلو 4

     0 گیربکس اُگر سیلو 6

     0 هررا  گیربکس غذارسا الکترو موتور ب 1

     8 پرپ موشکی استیل 2

     8 موتور پنکه سافی 2

     0 4تا 3موتور مشعل گازی  01

     8 4تا  3موتور مشعل گازوئیلی موناژ  00

     0 قدی  001الکترو موتور هواکش موتوژ   08

     8 قدی  001پروانه هواکش  03

     3 جدید 001موتور هواکش  00

     3 کیلو وات4/0الکترو موتور سه فاز 04

     8 کیلو وات فن هیتر 3الکترو موتور سه فاز  06

     2 (بدو  فرم) با پروانه  11موتور هواکش  01

     08 بدو  موتور  11پروانه هواکش  02

     04 کیلوئی 00کپسول گاز  02

     84 (بدو  پروانه و فرم ) 11الکترو موتور هواکش  81

     08 01هواکش  80

     1 کیلو وات 4/4الکترو موتور  88

     0 آبگرمکن گازوئیلی  83

     0 آبگرمکن برقی 80

     0 دریل دستی  84

     8 انبر قفلی 86

     0 ماشین بارکدز  دستی 81

     0 دستگا  پرچ 82

     01 پروانه فن بلوئیر هیتر کابینتی کوچک 82

     8 هاپر غذارسا  31

     0 اجاق گاز اوراک پزی 30
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     0 شعله 8گاز بزرگ  38

     0 شعله افکن 33

     0 (هوا برش) دسته پیک برش  30

     0 (هوابرش) مانومتر  34

     0 دستگا  پر کن 36

     0 کوئل آب گرم موتور اانه 31

     8 پرپ گردش آب گرم 32

     0 بوتاتیلر ک 32

     0 تیلر میتسوبیشی 01

     0 یخچال چهار درب اوابید  00

     0 میز تحریر فلزی 08

     8 یباه 8کرد لباس  03

     8 یباه 8درب  8کرد لباس  00

     0 یباه 8درب  0کرد لباس  04

     0 فن بولوئیر هیتر کابینتی بزرگ 06

     0 گاری 01

     0 نت کوچککور  هیتر کابی 02

     0 (فلزی) رادیاتور شوفاژ  02

     42  11الکترو موتور هواکش  41

     81 دمپرهای هوا دهی  40
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