
 برگ استعالم قیمت

 شرح کاال:
( به غیر  الی حداکثر سه کیلوگرم یک قطعات در شده بندي بسته پک شیرینگ کارتنی منجمد استخوان بی گوساله تکه 5 گوشت

درصد سردست،  28درصد ران، حداقل  31حداقل  " یلوگرم شامل درصد قطعات به تفکیک:ک 25الی  20) و در کارتنهاي  از راسته
 گوساله کشتار از حاصل گوشتو  شده بندي بسته "درصد راسته  10درصد گردن و حداکثر  10درصد قلوه گاه، حداکثر  21حداکثر 

 20حداکثر  ها شش دندان تعداد که دندان از دو، چهار و شش ( ترکیبی ماه 36 زیر سالم درصد نر 100 و جوان شده پروار هاي
 قرارداد الینفک جزء که خریدار کیفی کنترل ماده 107 دستورالعمل اساس بر و رسیده خریدار تایید به بود) که خواهد بیشتر درصد

 بود. خواهد گردیده منجمد و پک شیرینگ و بندي بسته باشدمی

 باشد. می تحویل هنگام در طرفین نمایندگان مابین فی رعایت درصد قطعات فوق، صورتجلسه تشخیص : مالك1 تبصره -
 که طوري به باشد کامل شکل یک و یکسان صورت به بایست می مصرف مورد پالستیک، استریج و تسمه : کارتن،2تبصره  -

 و استریج و پالستیک، کارتن توزین باشد. پذیر امکان روزانه طور به محموله سازي خالص و کارتن وزن میانگین تعیین
 و اعالم تنظیمی صورتجلسه نتیجه و انجام گردد می انتخاب خریدار و فروشنده نمایندگان که اينمونه اساس بر تسمه
 گرفت. خواهد قرار محاسبه مالك

 می گوشت خالص وزن محاسبه مالك و کسر محموله ناخالص وزن از تسمه و استریج پالستیک، کارتن، وزن : کل3 تبصره -
 باشد.

 آن متعلقات همراه به رندوم صورت به خالی کارتن عدد 10 گیري میانگین خالی کارتن وزن محاسبه : مبناي4تبصره  -
 و باشد می تنظیمی صورتجلسه اساس بر انجماد تونل در ساعت 48 قرارگیري از بعد فوق الذکر تبصره موضوع شود، انتخاب

 باشد. گرم 100 و کیلو یک زیر نباید خالی کارتن وزن
 (افت، کشتار حین کشتار تا کشتارگاه، دام حمل هاي هزینه شامل عملیاتی و مصرفی لوازم تامین هاي هزینه کل -5 تبصره -

 معدومی، حذفی، برگشتی و .... ) استخوان گیري، برش و بسته بندي، انجماد، بارگیري تا تحویل در کامیون خریدار، ضبطی،
 باشد. می فروشنده عهده به

 و مراعات سایر تعهدات مذکور در قرارداد  -

 

 امضاء فروشنده                                                                                                     
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