
 

  ٍ صـٌایع ٍابـستِ اىـسیـیَر ، آبـط ٍ دام هاشیي آالت کشاٍرزی ، سن ، کَد ٍ ًْاد ّا ،  گاُ تخصصی  ـشـی واـدّویي ًام ـرم ثبت ًـف

 3131 شْریَر 1ایت ـلغرداد ـه 13اى:ـزه

 کاسپیي )زًجاى( للیـي الوـْای بیـشگاّـوایـوی ًـل دائـکاى: هحـه

کٍ ، می ثبضذ  درصذ مبلیبت  ي ارسش افشيدٌ 9ثؼاليٌ  درصذ افشایص قیمت ي 10در داخل کزیذير ي ثب  َشیىٍ َز متز مزثغ ؿزفٍ در سبله .................. ریبل ي -1

وشد ثبوک ملت ثىبم ػسگز قًیذل مذیز ػبمل ضزکت مذیزیت ي تًسؼٍ فزيؽ فزدا جُت  6104337944980810ي ضمبرٌ کبرت  26615423 ضمبرٌ  حسبة

 ياریش َشیىٍ ؿزفٍ می ثبضذ.

 .طىُبدی َزیک اس متقبضیبن صزفب ثب تبییذ مذیزیت ومبیطگبَی مًرد قجًل می ثبضذمحل ؿزفٍ پی -2

 کلیٍ اجىبس ومبیطگبَی ثب ثزآيرد کبرضىبسی تًسظ ومبیطگبٌ در قجبل خطزات آتص سًسی ، اوفجبر ي ... ثب َشیىٍ ومبیطگبٌ  ثیمٍ می گزدد. -3

 ثبضذ. ومی استزداد قبثل يجٍ َیچ ثٍ ياریشی يجٍؿزفٍ،  ثُبی اجبرٌ ياریش ي وبم ثجت مزاحل اوجبم اس پس -4

 وظبفت ي وگُذاری داخل ؿزفٍ َب ثٍ ػُذٌ ضزکت کىىذٌ محتزم می ثبضذ،در صًرتجکٍ ثٍ سبله آسیت ثزسذ مسئًل ججزان خسبرت ياردٌ  می ثبضذ. -5

 محبسجٍ ي دریبفت میطًد.اد ثزآن اسبس ضًاثظ ومبیطگبٌ ستبمیه ريضىبیی وزمبل ثز ػُذٌ ومبیطگبٌ می ثبضذ مب -6

 چیذمبن کبال فقظ د رمحذيٌ  ؿزفٍ مجبس  می ثبضذ ي گذاضته َز گًوٍ استىذ ي ثىز َبی تجلیـبتی در راَزيَبی سبله ممىًع می ثبضذ.-7

 متزی یک میش،دي صىذلی،وًر متؼبرف ي کتیجٍ سزدرة دادٌ میطًد. 12ثٍ اسای َز ؿزفٍ  -8

مىًط ثٍ تسًیٍ حسبة کبمل ضزکت کىىذٌ  ثًدٌ ي در صًرت ػذم پزداخت ثٍ مًقغ َشیىٍ َب تًسظ ضزکت کىىذٌ ، حق  خزيج کبال پس اس خبتمٍ ومبیطگبٌ-9

 َزگًوٍ پیگیزی تًسظ مجزی ومبیطگبٌ محفًظ میجبضذ.

 ثز اوجبرداری َشیىٍ ي مىتقل اوجبر ثٍ ومبیطگبٌ مجزی تًسظ کبال وطًد تخلیٍ کىىذٌ ضزکت تًسظ ؿزفٍ،  ومبیطگبٌ خبتمٍ اس پس سبػت 48 ظزف چىبوچٍ حذاکثز  -10

 .ضًد می دریبفت ضًاثظ اسبس

 

 ومبیطگبٌ ضزایظ اس کبمل آگبَی ثب ضزکت....................................... االختیبر تبم ومبیىذٌ مذیزػبمل/ یىجبوت................................ا

درصذ ارسش فشيدٌ ثٍ مجلؾ ........................  9ي  ریبل مجلؾ ................................ ثٍ جمؼب کل َشیىٍ ؿزفٍ دارم ي متزمزثغ درخًاست...................

 ضًد. می درخًاست يرسیذآن ضمیمٍ فزم تبریخ.......................................... ي ضمبرٌ ثٍ ياریشی/ چک فیصریبل 

 :متقبضی ءامضبمُز مُز ي امضبء مذیز ػبمل ضزکت:

 ػبمل: مذیز وبم  ضزکت: کبمل وبم

 ػزضٍ: قبثل محصًالت

 تلفه:

 فکس:

 َمزاٌ: تلفه

 آدرس:

 ؿزفٍ: مسئًل وبم

 10واحد  –طبقه اول  –مجتمع پاسارگاد  – 8خیابان بوستان  هفتم شرقی پالک  –خیابان گلها  –مرزداران   -آدرس دفتر مرکزی : تهران 

 02144385573تلفن:        1461847753کد پستی : 

 11واحد  – 1ساختمان اکسیر  – 1نبش کوچه شیخ فضل ا.... پالک  –آدرس دفتر اردبیل : میدان یحیوی 

 09141526335قویدل:   04533259524 – 04533262741تلفن : – 5613934714کدپستی : 


