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(( اسناد مزایده حضوری ))
-1موضوع مزايده  :شرکت کتتر کصکعر و کصکپروررکصغاکو(رسهکمک راسو کررسظرکپغکد

رککپرغپکمحصووت متمعوب غاتوا

م ووهکخردپکپغک رس ک1931کغرکبر ک

عدغتک کپغخت کبدصهکپغکد ککگکفتنکت سژکطبقکجدص کذیلک صکبکر سسکشکریطکصکوتخصستکو دغجکپغکر سپکوزریدهکب کفکصشکبک سددک:
تبصره : 1مالک غرنده مزايده غاتترين ق عت پ شنهادی می غاشد.
توض ح اينکه سطوح ق د شده در جدول ذيل غر حسب سطح مف د در نظر گرفمه شده است.

*جددددد
می ه  ،ارقام
ردیف

ن
می ه

مساحت مفی

مساحت مجتمع باغات می ه
به هکتار

:
قیمت پایه به
لایر

شرح ارقام

مبلغ تضمین
شرکت در
فرآین ارجا
کار

ارلیرد 5.4هکتار -ردتاپ  5..4هکتار -ارلیگل 22
هکتار -ل رینگ  2..4هکتار -سانکرست  5.4هکتار-
اسپرینگتایم  22هکتار – اسپرینگ کرست  06هکتار -
دیکسیرد  55هکتار –رد ها ن  26هکتار– جی اچ هیل،
مریل س ن انس  42هکتار
رداسکین

1

هل

283

2

شلیل

243

ردگل  .4هکتار-سانگل  .5.4هکتار-این پن رنس 40
هکتار-سانکینگ  5.4هکتار -نکتارد  5هکتار

3

آل

167.5

سانتار زا  50هکتار -انت  25هکتار -بکم ن 2.
بلکاستار 5.4هکتار-گل ن
هکتار -شابل ن  56هکتار-
استانلی  24هکتار
ژاپن  56هکتار

4

سیب

4.5

گران اسمیت  5هکتار – استارکریمیس ن  2.4هکتار

5

بادام

19

شامل ارقام مختلف

6

فن ق

234

شامل ارقام مختلف

7

گیالس

31

8

آلبال

41

9

گ جه
سبز

19

ب رالت  .هکتار -تک انه مشه
ب ترم

.8/466/666/666
لایر

5/466/666/666
لایر

 22هکتار

 2.هکتار -سیگانی  25هکتار

پیش رس گلستان  .هکتار-برغان  26هکتار

جمع کل

-2ن

نددددد

 2652هکتار

تضمین  :فیش بانکی و یا ضمانتنامه بانکی (حداقل با اعتبار سه ماه )

-5مبلغ تضمین شرکت در فرآین

ارجا

کار  5/466/666/666 :لایر

-4وتقسضیسهککو کتدرد دککجا ککتسبکرطالرستککبیتتککپغکخصدصکشکریطککبکگزرغاکوزریدهکب کپبیکخسد کتمیسیدهکووسوالتکوکرجو کصکیسکبسکشمسغهکتلفنکصک
فستسک44235723040کتمسسکحسعلکدمسی د.
-2وتقسضیسهککو کتدرد دککجا ککتسبکرطالرستککبیتتککپغکخصدصکودضدعکوزریدهکب کرودغکبسغبسد کوکرجو کصکیسکبسکشمسغهکتلفنک 44235723420کتمسس
حسعلککدمسی د.کک
-6رزک د ککشکت ک اسو کتت کصکع و کصکپرورکصغاکو(سهکرعلکبککرینکر

کت کشکت کت دهکپغکوزریدهکضمنکبسزپیدکصکوتسهدهکرزکودضدعکوزریدهکصکبسآگسه کتسولک

صوطسلو کپقیقکتلی کرصغرقکصکشکری طکرمدو کصکرختصسع کودغپکوزریدهککپیت اسپکقیم کپرپهکر

کب سبکرینکرپرساکجالکصکرشتبسهکپغکتطبیقکآهکبسکآدچ کت کودکد کشککبدپهکصک

یسهککگدد کرپرسکصکررتکرضکپیگکاکپسکرزکتقدیمکپست کحسصاکپیت اسپکقیم کصکررالظککدتیج کوکپصپکویبسشد.
قرائت شد مورد تایید است.
نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء

ص1

 -7بکگزرغاکوزریدهکب کعدغتکحضدغاکخدرهدکبدپکلذرکشکت کت دگسهکبسیست کهمزوسهکبسکحضدغکپغکجلس کپست کرلفکصکبکوطسبقکبسکوسپهکذیلکب کتمیسیدهکووسوالتک
تحدیلکدمسی د .ک
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-.پاکت الف محت ی :یککفقکهکرعلکفیشکصرغیزاکمکدسخ کعسحبککحسسبرکبصدغتکفیشک کبکگ کوخصدصکحسسبکهساکپصلت کبحسسبکتمکتزک رکپهک
شکت کب کشمسغهک 4001040206377381بشماره شبای  IR220100004001040206377381نزد بانک مرکزی صکیسکرعلکضمسدت سو کبسدك کمکبمدتکررتبسغک
حدرقلکک کوسهکرکپغکصج کشکت ککتت ککصکع و کصکپرورکصغاکو(سهکمک اسو ککرسظرکغیس ککخدرهدکبدپ .ک
-.-1ب یهی است اگر شرکت کنن ه ای به غیر از اصل نسخه صاحب حساب  ،نسخه دیگری داخدل پاکدت گشاشدته
داده باش از د ر مزای ه خارج خ اه ش .

ارا ده

-.پاکت (ب) محت ی :
-0-0رغرئ کتر ک ش س سو کصکتر کتسغتکول کبکراکشکت کت دگسهکحقیق کرلزرو کو کبسشد.ککککککککک
 -0-5رغرئ کتصدیککر س سو ک،کآگا کتس یسکصکآخکینکت(ییکرتککپغکغصزدسو کغ م ککبکراککشکت کت دگسهککحقدق کرلزرو کر

.ک

-0-3ک شکت کت دگسهکبسیست کتمسو کعفحستکر سپکو سقص کغرکتد طکعسحبسهکروضساکو جسزکک،کروضسءکصکواکدمدپهک رسکآداسکغرککب کجزءکفکظکتوادکصکپیت اسپکقیم کپغکپست کمبرکقکرغک
په د.ک ک
-0-4رعلکتواددسو کردظکشمد کقسددهکو عکودرخل کتسغت سهکمپید

کشمسغهک0ر .ک

-0-2رغرئ کفکظکقسددهکغرسی کوبسغزهکبسکپدلتدی  .ک
-26پسکرزکحضدغکپغکجلس کشکت کت دگسهکفکظکپیت اسپکقیم کغر پسکرزکبکغ

کپقیقکودرغپک،کپیت اسپرتکخدپکغرککبسکخطکخدردسکصکبدصهکقلمکخدغپگ کصکب کغیس کصکهیچکگدد ک

قیدکصکشکط کبککر سسکفکظکهساکپید ت کتد طکرفکرپکوجسزکروضسءکصکومادغکب کواککشکت کدمدپهکصکتحدیلکتمیسیدهکخدره دکدمدپ.
-00پیشنهادات

صکودغپکبکغ

اصله ر ز یکشنبه م رخ  .8/2/.رأس ساعت 25عصر

کقکرغکخدرهدکگکف ک.کبدیا کر

کپغوحلککوامسدسکراکتسجکمکبسالکرککشکت کصرقعککپغشاکککآی کرل ککغفسغاکبسزگتسی ک

کب کپیت اسپهساکصرعل ککوبام،کدسقص،کوخدصش،کوتکصط،کفسقدک رکپهکتسولک،کفسقدکدسخ کعسحبکحسرسبککککصککهمچ رینک

پغکعدغتکرغرئ کچککرسپاک،کچککبسدك کصک فت ککصکتحدیل،پغخدر

ککت(ییکصککیسکپسکگکفتنککپیت اسپهساکصرعل کتکتیبکرثککپرپهکدخدرهدکشد.

-05شکت کپغکغپککیکککصکیسکتمسظکپیت اسپرتکپغکتلی کوکرحلکوزریدهکحضدغاکوختسغکر

ک.

-03پغکه گسظکرغزیسب کوسل ک،کوزریدهکگکاکت کبسالتکینکقیم کغرکحسئزکشدهکبسشدکبو درهکبکددهکرص کررالظکخدرهدکشدکصکبکددهکپصظکپغکعدغت کررالظکور کشردپکتر کتفرسصتک
قیم کپیت اسپاکصاکبسکبکددهکرص کتمتککرزکوبلغکتضمینکبسشد.
-04پسکرزکررالظکدتسیجککوزریدهک رکپهکدفکرتکرص کصکپصظکوزریدهکدگادرغاکصکبقی کوستکپکخدرهدکشدک.
-02چ سدچ کدفککرصّ کبکددهکوزریدهکظکفکودتکپسدزپهکغصزکتسغاکپسکرزکررالظکدتسیجکوزریدهکجا کردوقسپکقکرغپرپکحسضککدتدپک رکپهکشکت کپغکوزریدهکصاکب کدفرعکشرکت ک
ضبطکصکبسکدفککپصّظکبکددهکوزریدهکدیزکب کهمسهکتکتیبکرملکخدرهدکشدک .ک
-06فکپککبکددهککودظفکر

ککیککفقکهککضمسدت سو کبسدك ککب کویزرهکحدرقلک ٪54پغعدکوبلغکودغپکووسول کغرککمبسکررتبسغکبکربککودتکقکرغپرپکصکقسبلکتمدیدکتسکرغرئر کتسردی ک

حسسبکهساکقسددد رکبو درهکتضمینککردجسظکتوادرتکخدپکظکفکودتکپهکغصزکب کغیککرزکغصزهساکتوطیلکبودکرزکررالظکبکددهکبدپهککپغکزوسهکرقدکقرکرغپرپکپغصجر کشرکت کک
تت ککصکع و کصکپرورکصغاککو(سهکمک اسو ککرسظرکرغرئ ککدمسید.پغکغیککری صدغتکتضمینکشکت کپغکوزریدهکفکپکبکددهکب کدفعکشکت ککضبطککصکبسکدفککپصظککبکدردهکوزریردهک
دیزکب کهمسهکدحدهکرملککخدرهدکشد.
-07پغکعدغتکردص کبکددهکرزکردجسظکتوادرتکخدپکتضمینکردجسظکتوادرتکصاکب کدفعکشکت کضبطکخدرهدکشد.
-01پکپرخ کتلی ککتسدغرتکقسددد ککوتولق کبوادهکپیمسدكسغکخدرهدکبدپ.
-00حضدغکپیت اسپکپه دگسهکپغکجلس ککحضدغاکوزریدهکرلزرو کو کبسشد.
 -54شکت کت دگسهکپغکوزریدهکدبسیدکوتمد کقسددهکو عکودرخل کتسغت سهکپصلت کپغکووسوالتکپصل ککوصدبکپیمسهک س ک0337کبسش دکصکپغکهمینکغر تسکبسیست کفکظکپید

کشمسغهک0کغرکتكمیلک،کواککصک

روضسءکدمدپهکصکپغکپست کبکرغرئ کدمسی د.
 -53دتسیجکآگا کصکبکددهکحدرتثککظکفکودتکپ جکغصزکپسکرزکبسزکگتسئ کپیت اسپرتکبصدغتکتلف کصیسکوكتدبکررالظکخدرهدکشد.
-52ودتکررتبسغکپیت اسپکقیم کرزکتسغیخکبسزگتسی کبکربکک کوسهکو کبسشد .ک
تشکر  :2کلیه م ارک خ استه ش ه در بن
از د ر مزای ه حشف خ اه ش .
در زمان عق قرارداد تح یل کپی برابر اصل ش ه تمامی م ارک ارا ه ش ه در پاکت ب الزامی ب ده
تشکر: 2
خ اه ش .
مستن ات خ استه ش ه  ،ضمانتنامه یا سپرده شرکت در مزای ه ی به نفع شرکت ص
 .می بایست ت سط صاحبان امضاء مجاز  ،مهر

امضاء گردد در غیر اینص رت ،م ارک

قرائت شد مورد تایید است.
نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء

-20شرایط اختصاصي:
 -1فقطکویدهکهساکقیدکشدهکپغکر سپوزریدهکجزءکرینکوزریدهکو کبسشدک.

ص1

 ،ناقص

تلقی

در ص رت ع م تق یم برابر اصل

هب انم خدا

شماره 555/856 :
تاریخ 79/2/5 :
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت شهرکهای کشاورزی
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام)

 -2بسغستکزیتدهک،کبسغکتلكسیدهک،کپغختسهکبذغاکبسغکوسپغاکصکصرحدک2کککشکت کجزءکوزریدهکدم کبسشدک.
 -3پیمسدكسغکب کت س بکت سژکویدهکبخشکخکیدرغاکشدهکو تدرددکحدرتثککتسکپسیسهکقکرغپرپکرزکقسمت کرزک کپخسد کپ جکهزرغکت کبسغستکویدهکبسکرقدکقکرغپرپکجدرگسد کصکپکپرخ کباسءکر تفسپهکدمسید.
 -4پیمسدكسغکودضدعکوزریدهکرزکتسایالتکزیککبصدغتکغریگسهکبکخدغپرغکخدرهدکبدپک:

-5

رلفک–کحقکر تفسپهکرزکبس كد کبسغستکویدهکپغکطد کودتکبکپرش کصکحملککویده .ک

 -6ب-کحقکر تفسپهکرزکقسمت ککرزکرغرض کرودغکبسغبسد کبکراکر تقکرغکص سی لکصکر كسهکودق کتسغگکرهکبکددهکوزریدهکپغکطد کبکپرش کویدهکبسکد ککودیککرودغکبسغبسد کخدرهدکبدپک .ک
 -7وتقسضیسهککو کبسیس ککپیت اسپرتکقیم ککخدپکغرکطبقکفکظکپیت اسپکقیم ککتكمیلکصکرغرئ کدمسی دک.
 -8وتقسضیسهکپسکرزکغصی کصکبکآصغپکویزرهکوحصدالتکتدلیداک،ککپیت اسپکقیم کخدپکغرکبکر سسکفکظکهساکپید ت کبصدغتک کپغخت کتل کبدصهکصعفکت سژکرغرئ کدمسی د.
 -9هزی کبیم کوحصدالتکبسغ کپغک س کزغرر ک06-07ک تد طکشکت کپکپرخ کگکپیدهکر

ک،کبکددگسهکوزریدهکپغکعدغتکبکصزکخسسغتاساکرحتمسل کتح کپدششکبیم کرزکتسغیخکردوقسپکقکرغپرپک،کرزکو سفعکآهک

دیزکباکهکو دکخدره دکشدک.
 -11پیمسدكسغکودظفکو کبسشدکت کتمسو ککویدهکهساکهکیککرزکقطوستکغرکب کدحدکوطلدبکرزکچینکرص کتسکچینکآخککجمعکآصغاکصکبطدغکتسولکبکپرش کصکپستسسزاکدمسیدکپغکغیککری صدغتکتسغفکوسکوجسزکر ر ک
بکر سسکد کرتکتسغش س

کرودغکبسغبسد کویزرهکحیفکصویلکشدهکویدهککغرکبکربککبسکوفسپکو دغجکپغکقکرغپرپکف کوسبینکررمس کدمسید.

 -11تلی کرملیستککصکهزی کهساککبکپرش کصکفکصشکویدهکشسولکچی شکک،کتای کصکتأوینکجوب کویدهک،کحملکصکدقلکصکجسبجسی کصکحفسظ ککرزکویدهکهسک،کرثسثی کصکرودر کوتولقکب کپیمسدكسغکصکفکصشکصک...ککب کراردهک
صکبسککهزی کبکددهکیسکبکددگسهککوزریدهکخدرهدکبدپ.
 -12پیمسدكسغککوكلفکر

کتمسو کخکصج ککوحصدالتککودغپککپیمسهکغرکرزکطکیقکبس كد کبسغستککویدهکبسحضدغکدمسی دهککبسغستکتدزینککصکگزرغشکغصزرد کوقدرغکحملککشدهکغرکبر ککوردیکی ککروردغکبسغبرسد کک

رغرئ ککدمسید.
 -13بکددهکوزریدهکوتوادکخدرهدکبدپکپک لکتح کروککخدپکغرکتفایمکدمسیدکت کو قکغرتکپرخل کبسغستکویدهکصکحفسظ کرزکپغختسهکویدهکغرکغرسی کدمدپهکصکپغکعدغتکتخلفکودظفکبر کترسوینکتلیر کخسرسغتک
صرغپهکو کبسشدک.
 -14بکددهکوزریدهکوتوادکخدرهدکبدپکتلی کویدهکهسکغرکرزکپغختسهکچیدهکصکب کودقعکرزکوحلکبسغستکحملکدمسیدک.بدیا کر

کزوسهکو س بکصکدحدهکبکپرش کوطلدبکویدهککبسکد سغتکصکهمرسه گ ککوردیکی کروردغک

بسغبسد کبدپهکصکتد طکخکیدرغکصکردرولککرصککبکپرش کخدرهدکشد.
 -15بکددهکوزریدهکحقکبكسغگیکاکصکهکگدد کر تفسپهکرزکرفکرپکزیکک01ک س ک،ک ووتسپره،کوتمدالهکغسیبک،کتبو کخسغج کصک سیککرفکرپکپرغراک دءکپیتی کپغکبسغستکویردهکغرکدخدره ردکپرشر ککضرم سکبکدردهکوزریردهک
وكلفکر

کرفکرپکوکتبطکبسکرودغکبسغستکویدهکغرکبسکهمسه گ کرپرغهکحکر

کشکت کبكسغگیکاکدمسید.

 -16پغکعدغتیك کشسغالهکتح کپیمسهکبکددهکوزریدهکپرغراکتدپککخکپ س ک،کددداس کصکدیسزو دکدگادرغاکبسشدکپیمسدكسغکودظفکب کریجسپکوكسهکو س بکبدپهکصکتلی کتبوستکصکوسرودلی کهرساککحرسپ کشردهکپغک
وحیطکتسغاکصکوحدط کتح کپیمسهکب کرادهکبکددهکوزریدهکخدرهدکبدپ.
 -17نح ه پرداخت  :کل مبلغ پیشنهادی به شرح ذیل طبق قرارداد منعق ه دریافت خ اه

-2-28
-2-28
-5-28
-5-28

 % 24از کل معامله پس از اعالم برن ه بعن ان پیش پرداخت قبل از
 % 24از بهای کل معامله تا  .8/5/56اخش خ اه ش .
 % 56از بهای کل معامله تا تاریخ  .8/5/24اخش خ اه ش .
 ٪26از بهای کل معامله تا تاریخ  .8/4/26اخش خ اه ش .

زمان انعقاد قرارداد بص رت

ش

:

یکجا اخش خ اه

ش

.

تبصره:ککچککهساکوکبدطکب کباساکووسول کبسیدکپغک کغ یدکو دغجکصعد کگکپپکصکپغکعدغتکردظ صعد کپغک ککغ یدکصکبکگت کخدغپهکحت کیککفقکهکرزکچککهساکوذتدغک،شکت کحرقکفسرخک
یكجسدب کقکرغپرپ،کبدصهکدیسزکب کحكمکقضسی کغرکپرشت کصکرختیسغکتسولکپرغپکویدهکهساکتدلیداکغرکغر سککب فعکخدپکبکپرش کصکیسکب کهککتس کت کعالحکبدرددککب کفکصشکبک سدد .ک
تبصره :در صورت که که در مرحله اول مزايده حضوری ق عت های پ شنهادی نظر کع س ون معامال را تام ن ننعايد متدداً ق عت اخذ خواهد شد.

ک
ک
ک
ک
کک

ک
قرائت شد مورد تاييد است.
نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء ص3

ص4

هب انم خدا

شماره 555/856 :
تاریخ 79/2/5 :
وزارت جهاد کشاورزی

پ وست شعاره 1

شرکت شهرکهای کشاورزی
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام)

« تعهدنامه پ شنهاد دهنده درمورد عدم شعول قانون منوب مداخله کارکنان دولت و  ...درمعامال دولمی مورخه » 1991/11/22

این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله
کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه  1331نمیباشد و چنانچه خالف این موضوع با ثبات برسد ،
کارفرما یا مزایدهگذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مزایده فوق را مـردود اعالم نماید.
همچنین قبول و تائید میگردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برندة مزایده فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار پیمان
مربوطه را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیمان به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول
ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما
حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید.
تعیین میزان خسارات وارده به تشخیص کارفرما میباشد .این پیشنهاددهنده متعهد میشود چنانچه در حین اجرای پیمان
بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا
طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند
کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود
از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود .مضافاً این پیشنهاددهنده اعالم میدارد که بر مجازاتهای متخلفین از
قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه میباشد.
تاریخ

نام پیشنهاد دهنده

نام و نام خانوا دگی و سمت و امضاء صاحبان امضاء و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :

ص5
(( فرم مرحله اول مزایده حضوری ))

« فرم پیشنهاد برای خرید محصوالت سر درختی مجتمع باغات میوه بدون در نظر گرفتن تناژ »
م یریت محترم شرکت سهامی کشت

صنعت

دامپر ری مغان

هب انم خدا

شماره 555/856 :
تاریخ 79/2/5 :
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت شهرکهای کشاورزی
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام)

رینکشکت کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککثب کشدهکشمسغهکککککککککککککککککککککککککککککککککککب مسی دگ ککآقساککک ک
ب کدتسد ک:ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککتلفنک:ک ک
کری جسدبکککککککککککککککککککککککککککککککککککککفکزددککککککککککککککککککککب کشمسغهکش س سو کککککککککککککککعسپغهکرزکککککککککککک ککب کدتسد :ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککتلفنکک :ک
بررسکوالح ر کصکوتررسهدهکپقیررقکبسغررستکآهکشررکت کصکردجررسظکتحقیقررستکالزو ر کصکرطررالعکتسوررلکرزکر ر سپکوزریرردهکرمرردو کب ر کشررمسغهککککککککککککککککککککککککککودغخ ر ککککککککککککککککککککککککصک

قبررد کتلیرر کشررکریطکآهکبررسکک تقرردیمکیررککفقررکهککرعررلکفرریشکصرغیررزاکمکدسررخ کعررسحبککحسررسبرکک /کضررمسد کدسورر کبررسدك ککبرر کشررمسغهککککککککککککککککککککککککککککککککککبرر کککککککککک
وبلغککککککککککککککککککککککککککککککککککککغیرس ککپیتر اسپکقیمر کخردپکغرکبرکراکخکیردکوحصردالتک رکپغخت ککمبردصهکپغکد رککگرکفتنکت رسژک رککطبرقکر ر سپکوزریردهکبترکحکذیرلککرررالظکور ک
پرغظکک :ک
مساحت مفید

بخش

انواع میوه ها

1

هل

283

2

شلیل

243

3

آل

167.5

4

سیب

4.5

5

بادام

19

6

فن ق

234

7

گیالس

31

8

آلبال

41

قیمت پایه

مبلغ تضمین

به هکتار

9

گ جه سبز

پیشنهاد قیمت به ریال
مبلغ به عدد

 .8/466/666/666لایر

5/466/666/666
لایر

19

نام و نام خانوادگـی
امضاء و مهـر

ص5

(( فرم مرحله دوم مزایده حضوری ))

« فرم پیشنهاد برای خرید محصوالت سر درختی مجتمع باغات میوه بدون در نظر گرفتن تناژ »
دامپر ری مغان
صنعت
م یریت محترم شرکت سهامی کشت
رینکشکت کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککثب کشدهکشمسغهکککککککککککککککککککککککککککککککککککب مسی دگ ککآقساککک ک

مبلغ بحروف

هب انم خدا

شماره 555/856 :
تاریخ 79/2/5 :
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت شهرکهای کشاورزی
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام)

ب کدتسد ک:ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککتلفنک:ک ک
کری جسدبکککککککککککککککککککککککککککککککککککککفکزددککککککککککککککککککککب کشمسغهکش س سو کککککککککککککککعسپغهکرزکککککککککککک کک ب کدتسد :ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککتلفنکک :ک
بررسکوالح ر کصکوتررسهدهکپقیررقکبسغررستکآهکشررکت کصکردجررسظکتحقیقررستکالزو ر کصکرطررالعکتسوررلکرزکر ر سپکوزریرردهکرمرردو کب ر کشررمسغهککککککککککککککککککککککککککودغخ ر ککککککککککککککککککککککککصک

قبررد کتلیرر کشررکریطکآهکبررسککتقرردیمکیررککفقررکهککرعررلکفرریشکصرغیررزاکمکدسررخ کعررسحبککحسررسبرک/کضررمسد کدسورر کبررسدك ککبرر کشررمسغهککککککککککککککککککککککککککککککککککبرر ککککککککک
وبلغکککککککککککککککککککککککککککککککککککک غیرس ککپیتر اسپکقیمر کخردپکغرکبرکراکخکیردکوحصردالتک رکپغخت ککمبردصهکپغکد رککگرکفتنکت رسژرککطبرقکر ر سپکوزریردهکبترکحکذیرلککرررالظکور ک
پرغظکک :ک
بخش

انواع میوه ها

مساحت مفید

قیمت پایه

مبلغ تضمین

به هکتار
1

هل

283

2

شلیل

243

3

آل

167.5

4

سیب

4.5

5

بادام

19

6

فن ق

234

7

گیالس

31

8

آلبال

41

9

گ جه سبز

پیشنهاد قیمت به ریال
مبلغ به عدد

 .8/466/666/666لایر

5/466/666/666لایر

19

نام و نام خانوادگـی
امضاء و مهـر

ص6

مبلغ بحروف

هب انم خدا

شماره 555/856 :
تاریخ 79/2/5 :
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت شهرکهای کشاورزی
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام)

(( فرم مرحله سوم مزایده حضوری ))

« فرم پیشنهاد برای خرید محصوالت سر درختی مجتمع باغات میوه بدون در نظر گرفتن تناژ »
دامپر ری مغان
صنعت
م یریت محترم شرکت سهامی کشت
رینکشکت کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککثب کشدهکشمسغهکککککککککککککککککککککککککککککککککککب مسی دگ ککآقساککک ک
ب کدتسد ک:ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککتلفنک:ک ک
کری جسدبکککککککککککککککککککککککککککککککککککککفکزددککککککککککککککککککککب کشمسغهکش س سو کککککککککککککککعسپغهکرزکککککککککککک ککب کدتسد :ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککتلفنکک :ک
بررسکوالح ر کصکوتررسهدهکپقیررقکبسغررستکآهکشررکت کصکردجررسظکتحقیقررستکالزو ر کصکرطررالعکتسوررلکرزکر ر سپکوزریرردهکرمرردو کب ر کشررمسغهککککککککککککککککککککککککککودغخ ر ککککککککککککککککککککککککصک

قبررد کتلیرر کشررکریطکآهکبررسککتقرردیمکیررککفقررکهککرعررلکفرریشکصرغیررزاکمکدسررخ کعررک سحبککحسررسبرک/کضررمسد کدسورر کبررسدك ککبرر کشررمسغهککککککککککککککککککککککککککککککککککبرر کککککککککک
وبلغککککککککککککککککککککککککککککککککککککغیرس ککپیتر اسپکقیمر کخردپکغرکبرکراکخکیردکوحصردالتک رکپغخت ککمبردصهکپغکد رککگرکفتنکت رسژرککطبرقکر رک سپکوزریردهکبترکحکذیرلککرررالظکور کک
پرغظکک :ک
مساحت مفید

بخش

انواع میوه ها

1

هل

283

2

شلیل

243

3

آل

167.5

4

سیب

4.5

5

بادام

19

6

فن ق

234

7

گیالس

31

8

آلبال

41

قیمت پایه

مبلغ تضمین

به هکتار

9

گ جه سبز

پیشنهاد قیمت به ریال
مبلغ به عدد

 .8/466/666/666لایر

مبلغ بحروف

5/466/666/666لایر

19

نام و نام خانوادگـی
امضاء و مهـر

ص7

(( نمونه قرارداد فروش سر درختی محصوالت باغی سال ))1397
طرفین قرارداد  :به استناد مصوبه مورخ

هیئت مدیره شرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان و با لحاظ نتایج آگهی های مزایده این قرارداد بین شرکت کشت و صنعت و دامپروری

مغان (سهامـی عام ) بنمایندگی میر جمال الدین پور پیغمبر عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و شهریار نگاهی عضو هیئت مدیره که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف

هب انم خدا

شماره 555/856 :
تاریخ 79/2/5 :
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت شهرکهای کشاورزی
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام)

و آقای

فرزند

تلفن ثابت

بشماره شناسنامه

صادره از

متولد

به شماره ملی

کد پستی تلفن همراه

به نشانی :

از طرف دیگر که در این قرارداد خریدار نامیده خواهد شد در شهرستان پارسآباد مغان منعقد گردید و تمامی مفاد آن برای طرفین الزم االتباع است .

ماده  -1مـوضـوع قــرارداد :

مورد معامله عبارت است از  :فروش محصول باغات میوه تولیدی سال  1311شامل میوه های

مجتمع باغات میوه شرکت فروشنده بصورت

 ،در بخش

سردرختی و کلی؛ بدون وصف و بدون در نظر گرفتن تناژ درکل و وزن درجزء و تنوع میوه تولید شده که برابر آخرین اسناد مزایده و استعالم قیمت منتشره مورد توافق قرار گرفت .
تبصره :کل میوه باغات زیتون ،درختان بذری باغ مادری( نرک ها )و باغ کلکسیون از شمول موضوع معامله حاضر و این قرارداد به اطالق و عموم خارج است .
ماده  -2مبلغ مورد معامله و نحوه پرداخت:

حسب آخرین پیشنهاد قیمت از سوی خریدار وتوافق طرفین خالص قیمت محصوالت موضوع قرارداد بشرح ماده یک این قرارداد بصورت سردرختی و کلی بدون در نظر
گرفتن وصف خاص و تناژ درکل و وزن درجزء و تنوع میوه تولیدی به مبلغ
-2-2
-2-2
-5-2
-5-2

ریال (

 % 24از کل معامله پس از اعالم برن ه بعن ان پیش پرداخت قبل از
 % 24از بهای کل معامله تا  .8/5/56اخش خ اه ش .
 % 56از بهای کل معامله تا تاریخ  .8/5/24اخش خ اه ش .
 ٪26از بهای کل معامله تا تاریخ  .8/4/26اخش خ اه ش .

) می باشد و نحوه پرداخت ثمن مورد معامله بشرح زیر خواهد بود :
زمان انعقاد قرارداد بص رت

یکجا اخش خ اه

ش

 -2-2خریدار متعهد می گردد یک فقره ضمانتنامه بانکی بابت حسن انجام تعهدات به ارزش  ٪ 22کل معامله در وجه فروشنده به سررسید تا تاریخ

.

تودیع نماید .

بدیهی است انعقاد این قرارداد معلق به پرداخت قسط اول مندرج در بند  2-1این قرارداد وتحویل فیش واریزی و تحویل چک تضمین قرارداد (چک شماره
(

بمبلغ

) ریال که جهت تضمین ارائه ضمانتنامه بانکی تودیع میگردد) و نیز تحویل ضمانتنامه بانکی این قرارداد تا زمان معهود و برابر مفاد این قرارداد خواهد بودودر صورت عدم تحقق

هریک ازسه مورد فوق؛ قرارداد کان لم یکن ودر صورت تحویل باغ بدون حق برداشت عیناً به فروشنده اعاده خواهد شد مضاف براینکه در اینصورت فروشنده راساً حق تصرف وممانعت ازورود
خریدار به باغ را داردومبالغ سپرده وچک بین بانکی تودیعی به نفع شرکت ضبط میگردد.
 -2-3مبلغ

ریال (معادل

) طی یک فقره چک بشماره

-2-4

ریال (معادل

) طی یک فقره چک بشماره

 -2-5مبلغ

ریال (معادل

به سررسید
به سررسید
به سررسید

) طی یک فقره چک بشماره

ازمبلغ خالص قرارداد پرداخت میشود.

بانک

بانک از مبلغ خالص قرارداد پرداخت میشود.

.
.

بانک ازمبلغ خالص قرارداد پرداخت میشود.

تبصره  -1درصورتیکه هریک ازچک های مندرج در بندهای ذیل ماده دو قرارداد حاضر در سررسید های مربوطه منجر به وصول نشده و گواهی عدم پرداخت بانکی صادر
گردد بشرح زیر عمل میگردد:
الف) درصورت برگشت خوردن هریک از چکهای موضوع بندهای ذیل ماده  2این قرارداد ؛فروشنده بدواً و بدون نیاز به هیچگونه عمل یا اظهارحقوقی حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد
داشت و فروشنده مجا ز است بالفاصله و بدون نیاز به اعالم یا ابالغ فسخ و بدون نیاز به اخذ مجوز یا حکم از مراجع قضایی ،راساً یا با واگذاری به اشخاص ثالث نسبت به برداشت و فروش میوه
ها موضوع این قرارداد اعم از چیده شده و سردرختی باقیمانده و حمل نشده  ،به نفع خود اقدام نموده و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده  1این قرارداد در نزد فروشنده را به نفع
خود ضبط و برداشت نماید و خریدار حق هرگونه اعتراض یا ادعایی را در خصوص فسخ قرارداد بشرح فوق و یا هرگونه خسارات احتمالی از این محل را در آینده و هر مرجعی از خود سلب و
ساقط نمود .
تبصره  -2در صورتیکه خریدار وجه هریک از چکهای موضوع بندهای ذیل ماده  2قرارداد

قبل از سررسید مربوطه به حساب بانکی فروشنده به شماره  4001040206377381بشماره شبای

 IR220100004001040206377381نزد بانک مرکزی واریز نماید چک مربوطه با ارایه وتایید فیش بانکی واریزی به خریدار یا نماینده قانونی وی مسترد خواهد شد.
قرائت شد مورد تاييد است.
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تبصره -3در صورتیکه هریک از چکهای مندرج در بندهای ذیل ماده  2این قرارداد منجر به وصول نشده و گواهی عدم پرداخت بانکی صادرگردد ،درصورت صالحدید فروشنده،حق فسخ
اعمال نمیشود و نسبت به وصول وجه چک به همراه خسارت تاخیر تادیه برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
ماده  -3مدت اجرای قرارداد :
مدت اجرای قرارداد از تاریخ شروع برداشت قرارداد لغایت اتمام برداشت میوه در سال  11می باشد .
ماده  -4تعهدات خریدار :

هب انم خدا

شماره 555/856 :
تاریخ 79/2/5 :
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت شهرکهای کشاورزی
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام)

 -4-1کل هزینه تجهیز وسایل و لوازم کار اعم از نیروی انسانی و ...وهزینه وعملیات چیدن محصوالت میوه از درختان و قراردادن در جعبه  ،بسته بندی وحمل به موقع و بارگیری و تخلیه
وهمینطور کل هزینه وعملیات حفاظت میوه های سردرختی موضوع قرارداد در هرمرحله اعم از دوران رشد وقبل وبعد از چیده شدن ؛ برعهده خریدار است.
تبصره  -4زمان چیدن میوه ها با توافق و هماهنگی فروشنده و خریداراجرا ء خواهد شد .
تبصره  –5کلیه عملیات برداشت و فروش میوه و هزینه های تبعی ( از قبیل چیدمان  ،حفاظت از میوه ها و وسایل متعلقه  ،حمل و نقل  ،نظارت  ،تهیه و تامین جعبه میوه  ،افت بعد از باسکول
باغات و غیره ) به عهده و با هزینه خریدار می باشد .
- 4-2

تهیه و تامین کلیه وسایل بسته بندی میوه های موضوع قرارداد اعم از جعبه  ،کارتن و گونی و غیره به عهده و هزینه خریدار می باشد .

 -4-3بارگیری و حمل محصوالت از باغات میوه به سردخانه و مبادی فروش به عهده و هزینه خریدار می باشد .
-4-4

خریدار متعهد گردیدحداکثر ظرف مهلت ده روز پس از عقد قرارداد شخصاً ویا فردی را بعنوان وکیل رسمی ویا نماینده تام االختیار خود جهت اجرای قرارداد کتباً با ارائه مدارک

مثبت ه ،سمت و هویت به فروشنده معرفی نماید کلیه توافقات و اقدامات نماینده قانونی مذکور در اجرای مفاد قرارداد به منزله توافقات و اقدامات خریدار بوده و قانونی می باشد .
 -4-5خریدار مکلف گردید کلیه ضوابط و مقررات ایمنی و بهداشت محیط کار را مطابق استاندارد های وزار ت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی مطابق ضوابط و مقررات قانونی و آیین نامه و بخشنامه های مربوطه را رعایت نمایند.
 -4-6خریدار  ،میوه مورد نیاز منطقه پارس آباد را براساس توافق بعمل آمده با قیمت متعارف و روز و مناسب توس ط مباشرین معرفی شده از طرف فروشنده تأمین خواهد نمود و مباشرین وجه
آن را نقداً به نماینده خریدار می پردازند.
 -4-1خریدار مکلف است در هنگام امضاء قرارداد کلیه چک های موضوع ماده دو قرارداد را به فروشنده تحویل نماید.
 -4-8خریدار مکلف است حداکثرتا تاریخ

 ،ضمانتنامه بانکی قید شده انجام تعهدات موضوع ماده هفت قرارداد حاضر را که درآن وصف وصول بدون قید وشرط وبا اعالم کتبی

فروشنده بعنوان ذینفع باشد به فروشنده تحویل و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت این قرارداد خود بخود منفسخ گردیده و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و خریدار حق اعتراض و ادعای
بعدی در این مورد را در هر مرجع قضایی و اداری  ،از خود سلب و ساقط می نماید و بالفاصله در اینصورت فروشنده می تواند راساً یا از طریق واگذاری قرارداد به اشخاص ثالث نسبت به
برداشت و فروش کل موضوع قرارداد حاضر اقدام نماید .
تبصره -6شروع هرگونه عملیات اجرائی اعم از استقرار تجهیزات  ،نیروی انسانی  ،تدارکات  ،برداشت میوه ها و غیره منوط به وصول قسمت اول ثمن معامله موضوع بند  2-1ذیل ماده  2این
قرارداد می باشد .
 -4-12کلیه حقوق مندرج در این قرارداد برای فروشنده محفوظ و بمدت دوسال برقرار خواهد بود بنابر این چنانچه پس از پایان قرارداد و تسویه حساب کامل وپرداخت کسورات قانونی واعاده
تضمینات و پایان دوره تضمین و غیره به هر دلیل موجبی برای مطالبه بعضی از حقوق مسلم و مندرج در این قرارداد پیش آید با ابالغ فروشنده به هر طریق ممکن خصوصاً ارسال پیام کوتاه  ،به
تلفن همراه ضروری  ،خریدار مکلف به ایفاوپرداخت وجه اعالمی مذکوربوده و نمی تواند به گذشت زمان  ،انجام تسویه حساب  ،مبادله اسناد و غیره در جهت عدم مسئولیت خود استناد نماید .
 -4-11خریدار متعهد گردید به اشخاص تحت امر خود تفهیم نمای د که مقررات داخلی باغات میوه و حفاظت از درختان و تاسیسات را رعایت نمایند درصورت عدم رعایت مقررات مذکور و
انجام عملی که موجب تخریب یا ورود خسارت به درختان یا سایر تاسیسات شود معادل دو برابر خسارت وارده بنابر تشخیص مدیر امور باغبانی شرکت به فروشنده و کارشناس یا خبره
دادگستری پارس آباد که بادرخواست طرفین یا یکی از آنان انتخاب خواهد شد؛ از ناحیه خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد .
 -4 -12خریدار متعهد گردید کل میوه ها را به موقع برداشت و از محل باغات میوه پس از توزین باسکول مبدأ حمل و خارج نماید گزارش روزانه مقدار میوه خروجی در این خصوص به
امضای نمایندگان قانونی طرفین رسیده و جزو مستندات این قرارداد می باشد .
قرائت شد مورد تاييد است.
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 -4-13خریدار متعهد گردید نسبت به بیمه نمودن و پرداخت مرتب حق بیمه قرارداد و سایر ح قوق دولتی مثل مالیات و  ...مربوط به کارکنان و کارگران نیروی انسانی تحت امر خود و انعقاد
قرارداد کار مناسب با آنان در فصل برداشت برابر قانون کار و تامین اجتماعی اقدام نماید و اسناد مثبته آن را به فروشنده ارائه نماید و کلیه مسئولیت حوادث ناشی از کار به عهده خریدار بوده و
نیز خریدار مسئول جبران کلیه خساراتی است که کارگران و پرسنل تحت امر آن به اموال ودرختان وکارکنان فروشنده ویا هرگونه خسارت به ا شخاص ثالث اعم از جانی یامالی وارد می نمایند
ضمناً خریدار متعهد و ملتزم گردیده کلیه وسایل و وسائط ایمنی و حفاظتی را د ر اختیار عاملین و کارگران قراردهد و از ادامه کار بدون رعایت مقررات ایمنی کار و لوازم حفاظتی جلو گیری
نماید ولیکن اگر بالحاظ تمامی موارد فوق در قالب احکام قضایی یا اداره کار یا سازمان تامین اجتماعی از بابت روابط کار یا بیمه یا حوادث ناشی از کارمربوط به نیروی انسانی تحت امر

هب انم خدا

شماره 555/856 :
تاریخ 79/2/5 :
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت شهرکهای کشاورزی
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام)

خریدار پرداخت وجهی به فروشنده بعنوان کارفرمای اصلی یا  ...تحمیل گردد عین همان رقم وهزینه های ناشی از دعاوی و دفاع و پیگیری حقوقی آن جمعاً از محل تضامین خریدار به نفع
فروشنده کسر یا نقداً توسط خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد .بدیهی است این مبالغ غرامت عدم انجام تعهد خریدار می باشد .
تبصره  -1خریدار با پرداخت حق بیمه و مالیات پرسنل تحت امر خود و ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی و دارائی در اختیار فروشنده قرارمی دهد .اسنادتضمینی مذکور پس از ارائه مفاصا
حسابهای فوق الذکر عیناً عودت ودر صورت عدم ارائه مفاصا حسابهای مذکور وصول خواهد گردید ضمناً خریدار متعهد می گردد نسبت به ارائه لیست بیمه کارگران شاغل در ایام برداشت را
به صورت ماهانه حداکثر پانزده روز بعد از هر ماه به امور مالی فروشنده ارائه نماید .
 -4-14خریدار متعهد واقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه سال  1331نمی باشد .
 -4-15خریدار در مورد اجرای این قرارداد شخصاً متعهد است و حق واگذاری اجرای قرارداد را به شخص و یا اشخاص ثالث ندارد .
 -4-16خریدار موظف میباشد که تمامی میوه های هر یک از قطعا ت یا درختان را به نحو مطلوب از چین اول تا چین آخر جمع آوری و به طور کامل برداشت  ،پاکسازی وبه موقع بارگیری و
حمل وازباغات فروشنده خارج نماید .
 -4-11حفاظت از میوه های تولیدی موضوع قرارداد در دوران رشد وقبل و بعد ازچیده شدن وحمل و بارگیری و هر گونه وسایل و تجهیزات و اثاثیه وغیره متعلق به خریدار به عهده و هزینه
خریدار می باشد
 -4-18استقرار یک دستگاه ماشین آتش نشانی توسط خریدار در محل گروههای برداشت جهت جلو گیری از هر گونه خسارت آتش سوزی احتمالی مورد توافق قرار گرفت.
-4-11صادر کننده چک (شخص ثالث ) مسئول پ رداخت اصل مبلغ چک بعالوه کلیه خسارت های ناشی از آن می باشد و همچنین در صورت عدم وصول چک های صادره طرف قرارداد نیز به
صورت تضامنی مسئول و ضامن وصول چک های ایداعی می باشد و آقایان
و به صورت تضامن ،ضامن وصول چک های به شماره های

فرزند

و

فرزند

پشت چک های صادره را به عنوان ضامن امضاء می نمایند

خسارت های ناشی از مبلغ چک ها می باشند.

-4-22در صورت ایجاد خسارت آفات و بیماری تا سقف  ٪5کل عملکرد باغ بنا به نظر کارشناس مرضی الطرفین در حد نرمال و استاندارد بوده و مورد توافق طرفین می باشد.
ماده  -5تعهدات فروشنده :
 -5-1مسئولیت عملیات داشت اعم از سمپاشی  ،کوددهی و آبیاری به عهده وهزینه فروشنده می باشد و خریدار نماینده ای را جهت پیگیری و اجرا ی کامل عملیات داشت به فروشنده معرفی
می نماید.
تبصره :عملیات داشت انجام شده قبل از انعقاد قرارداد به نماینده خریدار تشریح و صورتجلسه گردد و عملیات داشت بعد از انعقاد قراردا د هر روز با حضور نماینده خریدار انجام و صورتجلسه
می گردد.
 -5-2خریدار حق استفاده از قسمتی از اراضی باغات میوه به منظور استقرار موقت وسایل کارگران در طول برداشت میوه به قدر رفع نیاز با هماهنگی مدیریت باغات را خواهد داشت.
 -5-3استفاده رایگان از باسکول باغات میوه در طول مدت برداشت و حمل میوه برای خریدارموردتوافق است.
 -5-4همکاری مدیریت باغبانی در مرحله برداشت از نظر مکان و زمان چیدن قطعات میوه توافق گردید.
 -5-5آبپاشی خیابان ها و جاده های منتهی به قطعه های برداشت میوه در زمان برداشت اعمال گردد.
 -5-6همکاری درحمل آب شرب عمومی ازمحل تصفیه خانه باغات جهت استفاده کارگران قطعه در حال برداشت با تانکر تراکتورانجام خواهد شد.

ماده  -6خسارات ناشی از بالیای طبیعی :
قرائت شد مورد تاييد است.
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نظر به اینکه کل محصول سردرختی فروشنده نزد صندوق بیمه محصوالت کشاورزی با پرداخت حق بیمه توسط فروشنده بیمه شده است و چون مبلغ حق بیمه در قیمت مورد معامله لحاظ
شده است؛ فلذا هر گونه حقوق مکتسبه از صندوق بیمه مذکور در صورت بروز خسارت های احتمالی تحت پوشش بیمه قبل از انعقاد قرارداد متعلق به شرکت و پس از تاریخ انعقاد قرارداد
متعلق به خریدار خواهد بود و خریدار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به تکمیل پوشش بیمه موضوع قرارداد اقدام نماید .در هر صورت پرداخت مبالغ مربوط به ثمن معامله برابر ماده 2
این قرارداد منوط یا محدود به پرداخت خسارت یا میزان خسارت پرداختی از بیمه نمی باشد وخریدار شخصاً مسئول پرداخت تمامی ثمن معامله است و اال از محل تضامین تسویه حساب و به نفع
فروشنده برداشت خواهد شد .
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ماده  -1تضمین قرارداد:
به منظور ضمانت انجام تعهدات مالی و غیرمالی خریدار در مواعد مشخصه و برابر مندرجات این قرارداد و تامین خسارات احتمالی ،خریدار ملتزم گردید یک فقره ضمانتنامه بانکی به ارزش
) تحت عنوان ضمانت انجام تعهدات مربوط به این قرارداد به تاریخ سررسید

ریال (

با درج متن وصول بدون قید و شرط و صرفاً با اعالم کتبی ذینفع (شرکت

کشت و صنعت و دامپروری مغان ) از بانک های معتبر داخلی اخذ و به فروشنده ارائه نماید که در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات مالی و غیر مالی خریدار  ،مندرج در این قرارداد ،
فروشنده می تواند نسبت به استیفای حقوق و تامین خسارت وارده به خود به تشخیص خود؛ به نفع خود اقدام نماید.
ماده  -8حوادث غیر مترقبه و قهریه :
وقوع هر گونه حادثه یا واقعه غیر قابل پیش بینی و خارج از اراده خریدار در صورتیکه به تائید دولت جمهوری اسالمی ایران نرسد دلیل برعدم مسئولیت خریدار در پرداخت مبالغ موضوع ماده
 2این قرارداد نبوده و اساساً مانع اجرای مفاد این قرارداد نمی باشد و از شمول این قرارداد خارج و خسارت ناشی از حوادث و عوامل موصوف کوچکترین خللی در حقوق فروشنده وارد نخواهد
ساخت ودر غیر این صورت و تایید حوادث فوق از طرف دولت با کسر مقدار میوه چیده شده که مشمول این قرارداد بوده واز حوادث مذکور تاثیری نمیپذیرد در خصوص میوه های صدمه
دیده ومتاثر ازحوادث موصوف با لحاظ مقدار میوه چیده شده وصدمه دیده تسویه حساب خواهندنمود وخریداردر چهارچوب قانون وشرایط مندرج در این قرارداد از مسئولیت قراردادی بری
خواهد بود وبالفاصله فروشنده مجاز به هرگونه برداشت وبهره برداری از میوه های مشمول حوادث مذکور به نفع خود خواهد بود.
ماده  : 1اسقاط خیارات :
طرفین کلیه خیارات شرعی و قانونی ولو خیار غبن دراعلی درجه را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده  -12حل اختالف :
هر گونه اختالف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد بدواً از طریق مذاکره طرفین و در صورت عدم حصول نتیجه با مراجعه به مراجع ذیصالح پیگیری و حل و فصل خواهد شد بدیهی
است انفساخ قرارداد در موارد پیش بینی شده و ضبط چک ضمانت اجرایی با مراجعه به بانک عامل و واگذاری قرارداد به اشخاص ثالث یا ورود شخص فروشنده به اعتبار انفساخ قرارداد براساس
مفاد و شرایط مندرج در این قرارداد نیازمند مراجعه و اخذ مجو ز از مراجع محترم قضایی نیست و راساً از سوی فروشنده قابل اعمال خواهد بود .
ماده  -11اقامتگاه قانونی و تغییر آدرس :
اقامتگ اه قانونی و انتخابی طرفین همان است که درصدر این قرارداد درج گردیده و طرفین تعهد می نمایند هرگونه تغییر در اقامتگاه خود را ظرف یک هفته از زمان تغییر نشانی به طرف متقابل
کتباً اطالع دهند در غیر اینصورت به استناد ماده  1212قانون مدنی ابالغ هر گونه اوراق قضایی به آدرس های مندرج در این قرارداد ابالغ قانونی تلقی می گردد و به هیچ عنوان اعتراض طرفین
در این خصوص مسموع نیست .
ماده  -12نسخ قرارداد :
 این قرارداد در12مـاده و 1تبصره و 4نسخه ( 8برگی ) با اعتبار واحد در کمال صحت مزاج و سالمت عقل و اختیار با علم و آگاهی کامل ،شامل تنظیم و مبادله گردید و برای طرفین یا وراث یاقائم مقام قانونی آنها الزم االجراست .
 -تعداد

فقره چک به شماره های

به مبلغ

و

به مبلغ

خريدار

ریال و

به مبلغ

به پیوست عیناً به امور مالی ارسال میگردد.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام )
میر جمالالدین پورپیغمبر
عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
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اينتانب -------------فرزند -------ممولد ------/ ----/------دارای شعاره شناسنامه-------صادره از حوزه -----شهر----------کد ملی-----------------
-------ساکن در نشانی -----------------------------------------------شاتل غه شغل  ------------غه نشانی -----------------
-------------------شعاره تعاس هعراه و ثاغت --------------------- :هعراه  -------------------------------کدپسمی ----------------------
----------------کد اقمصاد -----------------------------------

فرم اشخاص حقوقی :
شرکت/موسسه ---------------غه شعاره ثبت ----------مورخ ---------در اداره ثبت شهرسمان -------غا شناسه ملی-------- -----------
غا نعايندگی آقای/خانم ------------فرزند ------ممولد----/---/----دارای شعاره شناسنامه -------صادره ازحوزه ---------شهر-----------
-کد ملی- -- -------------غعنوان----------نشانی --------------------- ------------------------------------ :
تلفن ثاغت ----------------------- :فاکس  --------------------- :شعاره تعاس هعراه ------------------------------- :
کد پسمی ---------------------------------------------------------:کد اقمصادی --------------------------:
اقاممگاه قانونی شرکت  /مؤسسه  :اسمان ----------شهرسمان -----------خ اغان --------------کوی -------------پالک --------------
-

غا توجه غه قانون مبارزه غا پولشويی مصوب  68/11/12متلس شورای اسالمی و آئ ن نامه و دسمورالععل های اجرايی آن  ،غدينوس له ممعهد و ملمزم می شوم
ضعن رعايت مواد قانون ياد شده و مقررا مرغوطه از هر گونه اقدامی که منتر غه پولشوئی گردد  ،خودداری نعايم.
محل مهر و امضاء متاز شرکت --------------------------------
محل امضاء شخص حق قی---------------------------------------
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