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   (( اسناد مزایده عمومي یک مرحله ای))   

ختدم مم   محصووت  متمموب غاتوا  م ووه    :  شرکت کشتت   نتت ت   مپروتر مغ ر ت س ا یتع ر( دت نظ مم ردتر مپمم         موضوع مزایده :-1

  پالریشت م رتیشتر  مم م نر رت  کرنر   تترن   عتن   شنشتتع م تن تت    یترممخی( بتن س مم ردتر تترتیا  تت   دوت   تن ل         دمتمپ بت  نت   0011ی ل 

  برپیتت ش شتترپ م   رش متت ت رتتتنما مم پیتتت م ررپ تتن  بتت  تتتر           00/0911 /81      0911  /00 /82   مم  تت م ه یتت غ   اطالعووا 

 بری رن :

  رحمتدالت رات ب    عتن شنشتتع م تن تت بت مپن   تتتن  ،         بت ال ر ا تن تت شنشتتع مغ بترپغ یتر ب ت       ، بررتن  ررپ تن      نتنا  رالک  : توض ح اینکه

 شترکت کتتتنت س رت(  دپرتتن بت   ت  ، م     ت  یتر یت  رحمتدل رشت   شتن               رت( ب شتن   ظ 5  ی  ر  پحنی  ابن س ب مپن   تتن    ک رت ل  5 ل ک ر

 تن ت رش   ر   تن  بن ع( پیت ب ال ر ا تن ت برپغ یر تر   ب تدپس بررن    ننا خدپین شن 

 ر ترتی  شن  پیت  دضنح پ تک  یادح تنن شن  مم  ن ل بر حسب یاح رفنن مم رد

 فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی )حداقل با اعتبار سه ماه (نوع تضم ن : -2

 بشرح مبالغ مندرج در فرم پیشنهاد قیمت  در فرآیند ارجاع کار :مبلغ تضم ن شرکت -3

 شرکت کنندگان مي توانند نسبت  غه تحویل اسناد   از طریق نشاني های ذیل اقدام نمایند  .-4

                                                                                                  54121813510     اداره مركزي ،دفتر اداره  حراست  – استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان -1-4

 52131532135  -علی دیناروند :  همراه آقاي    –تهران  -2-4

  52142552522جنب ساختمان سهام عدالت  آقاي جواد لطفی  3خیابان فرهنگ  –نمایندگی شهرستان تبریز : ولی امر  دفتر -2-4 

  -3روبروي اداره كل حمل و نقل و پایانه هاي استان اردبیل تلفن  –مجتمع اداري  –شهرک كارشناسان  –دفتر نمایندگی شهرستان  اردبیل  -4-4

 52144121812اه آقاي نظیري:  همر،        5 4122041441

  سایت شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان: -1-4

www.moghanind.com 

   
   لفا ریق ضن س  ر(  دپرتن   عت  کسب پدالد ت  بنشیر مم خمدص شرپ م  برترپمغ ررپ ن  ب  مبنرخ ر  ک نسندس ر  رالت ررپ         ب  ش  م-5

    ش ح نل ر   تن  105990258128  ت کس 

     ش 10590259011ریق ضن س  ر(  دپرتن   عت  کسب پدالد ت  بنشیر مم خمدص ردضدع ررپ ن  ب  پردم ب غو ر( ررپ         ب  ش  م   لفا -6

  ح نل  ر   تن   

پن   ب آت ی( ک رل کل ب غ ت رند  رکت کتتن  مم ررپ ن  ض ا ب نم ن   رش ین  ردر شرکت یع ر( کشت   نت ت   مپرور مغ ر  س پنل بر پ ا پیت ک  شپن -7

 را ل   متن  کلن  پ مپ    شرپ م د در(   پخیم ن( ردمم ررپ ن   شنشتع م تن ت مپم  پیت بت برپ ا شرپ م رحنا( ، پتلن (   ی  ر رحن م ت ی    پرک ر ت 

ن ردر   بدم      یر تدر  پمد    پدیرپض م گرغ شس پن  قن م ش کت ح  غ شنشتع م تن ت   پدالن  رینج  ررم م پمد غ  عل   پشیو   مم  اون  آس ب  آرچ  ک  ر

 .رنو شن

ب  ندمت  نپت ر  الک   رعر ر دم    یر ی  ش کت مپ مم مپخل    لف ف « پلف ، ب    ا» مپ دلو س شرکت مم ررپ ن  ب  سی(  شنشتع مپت  خدم مپ  ممی  ش کت-2

 ب  آممیع غ   م شن   حد ل  ر   تن   08/08/11 ردمخ   ی  شتو  م ن دمر 09کت رت یب الک   رعر شن  ترپم مپم    حنپکرر    ی دت    ش 

غشماره  999995498ف ش واریزی ) نسخه صاحب  حساب( غصور  ف ش مخصوص حساب های دولمي غحساب تمرکز سپرده شرکت غه شماره حساب  یک فقره اصل  پاکت الف محموی:-9

( در وجه شرکت  کشت  و صنعت و دامپروری مغان ) سهامي  عام(  نزد غانک کشاورزی  و یا  ضمانمنامه غانکي ) غمد  اعمبار حداقل  سه ماه  IR 938198888888888999549899شبای

 خواهد غود.
 ل ش کت تذپشی    پمپئ  مپم  ب شن پن م م ررپ ن  خ ما خدپین شن بن ع( پیت پتر شرکت کتتن  پغ ب  غنر پن پنل رس   ن حب حس ب ، رس   م گرغ مپخ 0-1

 قرائت شد مورد تایید است.             

                1صنام و نام خانوادگی صاحبان امضاء                                                       
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 پاکت )ب(  محموی :-18

  مت رل( برپغ شرکت کتتنت س حقنق( پلرپر( ر( ب شن   پمپئ  کو( شت یت ر    کو( ک-0-01

برپغ  شرکت کتتنت س  حقدت(    مد ر رنپمک ید ی( مپمرنت س پرض ء رج ن پمپئ   مد ر پی یت ر  ، آتع(   ینس   آخر ا   ننرپت  مم م نر ر  می (  -8-01   

 پلرپر( پیت 

پ  دیم ن حو س پرض غ رج ن  ، پرض ء   رعرر دم  یوس آرع  مپ  ب   رء ترن   عن   شنشتع م تن ت شرکت کتتنت س ب  سی(    ر( نفح ت پیت م رت تم  م -9-01

 مم ش کت ابظ ترپم میتن  

 ظ 0پنل   عنر ر  دنن ش دل ت ردس رتع رنپخل  ک مکت س اشندیت ش  م  -0-01

 پمپئ  ترن ت ردس مد  ت رو من  ب  شدلشد ( -5-01

 پن مت  ر پیت م می ( پلرپر( ر( ب شن  برپغ شرکت کتتنت س حقدت( ن حو س پرض  رج ن  پمپئ  تدپی(    نن پرض ء-6-01

تقم ترن شنشتع م تن ت خدپین بدم ک  مم پ ا مپبا  شنشتع ممیتنت س ردظف یسیتن شس پن برمی( متن  ردپمم ، شنشتع مپت ختدم مپ  بت  ختم     پاکت )ج( محموی:-11

 ینچ تدر  تنن   شرد( بر پی ش ترن ی غ شندیی(  دیم پترپم رج ن پرض ء   ر عدم ب  رعر شرکت پمئ  ر   ن خدپر    بن س تلم خدممت(   ب  م  ل   

درمحل  مهمانسرای کاج ) غات (  شرکت واقب  درشهرک آیت اله  تفاری غازگشایي و مورد غررسي   عصر 15رأس ساعت99 /12 /13 مورخ   چهارشنبهپ شنهادا  واصله روز -12

ارائه چک عوادی ،  هد گرفت . غدیهي است غه پ شنهادهای واصله  مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده کامل ، فاقد نسخه صاحب حساب   و  همچن ن در صور  قرار خوا

 .ترت ب اثر داده نخواهد شد 12/12/99مورخ   سه شنبه روز  عصر  13چک غانکي و سفمه  و تحویل،درخواست  تغ  رو  یا پس گرفمن  پ شنهادهای واصله  غعد ازساعت 

 شرکت مم مم              ن شنشتع مپت مم کلن  ررپحل ررپ ن  ر ی م پیت  -09

ن ر( شدم ک   ف  ت تن تت  مم یتگ ن پمن  ب( ر ل( ، ررپ ن  ترغ ک  ب ال ر ا تن ت مپ ح ئر شن  ب شن ب تدپس بررن  پ ل پدالن خدپین شن   بررن  م ن مم ندم ( پدال-00

  تتتن    بت مپن    5، تتن    ب مپن   ی  ر رحمدالت بن س ک رت ل   5ض ت ً برپغ یر کنپن پن رحمدالت  دلننغ ک ر ل نشتع مغ  غ ب  بررن  پ ل ک یر پن رولغ  ض نا ب شن ش

   تن ک  مم ندمت ب ال بدمس تن ت شنشتع مغ مم یر بررن   نپت ر  خدپین مپشت بن ع( پیت شرکت کتتنت س ر(  دپرتن ب     ، م       یر ی  ردمم پن آرع  تن ت پمپئ  ر

 ی  تر     ر ف شن  مم ترن شنشتع م تن ت  بررن     ن رحمدالت ب غ( خدپین بدم 

 شس پن پدالن ری  ج  ررپ ن  یورم  رفرپت پ ل   م ن ررپ ن  رگعنپمغ   بقن  رسیرم خدپین شن  -05

م ن ب  غنر پن م نی غ    انل شس پن پدالن ری  ج ررپ ن   عت پر ق م ترپممپم ح ضر رشدم یورم  شرکت مم ررپ ن   غ  یفت چت رچ  رفر پ ّل بررن  ررپ ن  ظرف رنت -06

 ب  رفع شرکت ضوم   ب  رفر م ّن بررن  ررپ ن  رنر ب  ی  س  ر نب د ل خدپین شن  

بلغ مورد معامله را  )غا اعمبار غراغر مد  قرارداد و قاغل تمدید تا ارائه تسویه حساب هوای  درصد م28فرد  غرنده  موظف است  یک فقره  ضمانمنامه غانکي  غه م زان حداقل -11

در زمان عقد قرارداد دروجوه شورکت  کشوت  و صونعت و     غعد از اعالم غرنده غودن  روز غه ت ر از روزهای تعط ل  هفتقانوني( غعنوان تضم ن  انتام تعهدا  خود ظرف مد  

 شد.در ت ر اینصور  تضم ن شرکت در مزایده فرد غرنده غه نفب شرکت  ضبط  و غا نفر دوم  غرنده مزایده ن ز غه همان نحوه عمل  خواهد ي  عام( ارائه  نماید.دامپروری  مغان ) سهام

 مم ندمت دن ل بررن  پن پرج ن   عنپت خدم  ض نا پرج ن   عنپت  غ ب  رفع شرکت ضوم خدپین شن -02

 ت ردر(  ری لق  ب عن  شن  رک م خدپین بدم  شرمپخت کلن   کسدمپت-01

 حضدم شنشتع م میتنت س مم  لس   ب نتش ئ(  شنشتع می  غ  پنل   آنپم ر( ب شن 81

شندیتت  ب شتن   مم ی نا مپیی  ب  ستی( تترن    0997شرکت کتتنت س مم ررپ ن  رو  ن رش دل ت ردس رتع رنپخل  ک مکت س م لی( مم ر  رالت م لت  رمدب م     ی ل -80

 مپ  ک نل ، رعر   پرض ء ر دم    مم ش کت ب پمپئ  ر   تن  0ش  م  

 ررپ ن  پن لح ظ ررپحل برترپمغ    ررحل  پغ ر( ب شن -88

 دالن یرتدر    ننر مم ترپ تن برترپمغ ررپ ن  ب  شنشتع م میتنت س بمدمت رکیدب       لفت( خدپین بدم پ-89

 نت شتج م ن شس پن ب ن تش ئ( شنشتع مپت بمدمت  لفت(     رکیدب پدالن خدپین شن ری  ج آتع(   بررن  حنپکرر ظرف ر-80

 شرمپخت  یر ت  پریش م آتع( ب عن  بررن  ررپ ن  ر( ب شن -85

 رنت پدیو م شنشتع م تن ت پن   م ه ب نتش  ( برپبر ی  ر   ر( ب شن -86

 حذف خدپین شن  رپ ن و س پرض ء رج ن ، رعر   پرض ء ترمم مم غنر پ تمدمت ،رنپمک  ، ر ت    لق(    پن م م رر( ب  ست  دیم ن ح01کلن  رنپمک خدپیی  شن  مم بتن  : 0 ذکر 

یتنپت خدپیی  شن  ، :   مم نر س دقن ترپممپم  حد ل  کو( برپبر پنل شن     ر( رنپمک پمپئ  شن  مم ش کت ب پلرپر( بدم    مم ندمت دنن  قن م برپبر پنل رس 8 ذکر

  غ ب  رفع  شرکت  ندل خدپین شن  رپ ن ت ر     یورم  شرکت مم رض  ری
 قرائت شد مورد تایید است.

        3صنام و نام خانوادگی صاحبان امضاء                                                                                                                             
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 رایط اخمصاصي: ش-21
 تقم رند  ی غ تنن شن  مم پیت مررپ ن   رء پ ا ررپ ن  ر( ب شن  

 ب غ ت ن یدس ، ب غ کلکسندس   ممخی س بذمغ ب غ ر ممغ  رع لع غ   ن  ک شت  شرکت  رء ررپ ن  ر ( ب شن  

 ممي از سردخانه پنج هزار تني غاتا  م وه غا عقد قرارداد جداگانه و پرداخت غهاء اسمفاده نماید.تواند حداکثر تا پایان قرارداد از قسغخش خریداری شده مي پ مانکار غه تناسب تناژ م وه

 غاتا  م وه غرنده جداگانه داشمه غاشد حق اسمفاده از سردخانه را نخواهد داشت. 5در صورتي که واحد 

 شن  رک م ردضدع ررپ ن  پن  سعنالت ن ر بمدمت مپ گ س برخدممپم خدپین بدم :

 ح  پییف م  پن ب یکدل ب غ ت رند  مم ددل رنت برمپشت   ح ل  رند   –پلف  

 ر پردم ب غو ر( خدپین بدم  ح  پییف م  پن تس ی(  پن پمپض( پردم ب غو ر( برپغ پییقرپم  ی  ل   پیک س ردتت ک مترپس بررن  ررپ ن  مم ددل برمپشت رند  ب  ردر رن  -ب

  ت  خدم مپ دو  ترن پلف شنشتع م تن ت   ک نل   پمپئ  ر   تن  ریق ضن س  ر( ب  ست  شنشتع مپت تن

، رحمتدالت بت مپن   تتتن    یت  ر      5رحمتدالت ک رت ل    ریق ضن س شس پن م  ت   برآ مم رنرپس رحمدالت  دلننغ ،  شنشتع م تن ت خدم مپ برپی ش ترن اپلفظ بترپغ 

 را ب  ترن   عن شندیی( شنشتع م تن ت پمپئ  ر   تن  بمدمت رجرپ   ب مپن   تتن   5رحمدالت یرممخی( بن س ک ر ل 

کس نغ ر   ن شن  رک م ردظف ر( ب شن ک     ر(  رند  ی غ یر   پن تا  ت مپ ب  رحد رالدب پن چنا پ ل    چنا آخر   ع آ مغ   بادم ک رل برمپشت   ش -82

 رنرپس حنف  رنل شن  رند   مپ برپبر ب  رف م رتنما مم ترپممپم ت( ر بنا پد  ل ر   ن  مم غنر پ تمدمت ک مترر  رج ن پیت برپی ش ردرپت ک مشت ی( پردم ب غو ر(

پث ثنت    پرتدپل   کلن  د لن ت    یر ت  ی غ  برمپشت   تر   رند  ش رل چنت   ،  عن     أرنا   و  رند  ، ح ل   رقل     بج  (   حف ظتت  پن رنتد  یت  ،    -81

 ب  دعن    ب   یر ت  بررن     بررنت س  ررپ ن  خدپین بدم  ری ل  ب  شن  رک م   تر         

  رقنپم ح تل   شن  رک م  رکلف پیت    ر( خر  (  رحمدالت  ردمم  شن  س مپ پن در   ب یکدل ب غ ت  رند  ب حضدم ر   تن   ب غ ت  دن ا    ترپم  م نپر-91

 شن  مپ ب   رن ر ت  پردم ب غو ر(  پمپئ   ر   ن 

دمت پ ن  ری عن خدپین بدم شریتل  حت پرر خدم مپ  فعنم ر   ن ک  رقرمپت مپخل( ب غ ت رند    حف ظت پن ممخی س رنتد  مپ مد  تت ر تدم    مم نت    بررن  رر-90

   لف ردظف ب    رنا کلن  خس مت  پمم  ر( ب شن  

 غ ت ح ل ر   ن  بن ع( پیت نر س رت یب   رحد  برمپشت رالدب رند   ب  بررن  ررپ ن  ری عن خدپین بدم کلن  رند  ی  مپ پن ممخی س چنن    ب  ردتع پن رحل ب-98

 رد مت   ی  یتگ(  رن ر ت پردم ب غو ر( بدم     دیم خر نپم   ددپرل  پ   برمپشت خدپین شن 

ی  ر پترپم مپمپغ یدء شنشتنت  مم ب غت ت رنتد  مپ    ی ل ، ر ی مپس، رش دالس غ  ب ،  و   خ م (    02بررن  ررپ ن  ح  بک متنرغ   یرتدر  پییف م  پن پترپم ن ر -99

 ر دپیتن مپشت 

بتدم    کلنت    مم ندم نک  ش غالس  حت شن  س بررن  ررپ ن  مپمپغ کدمک خرمی ل ، ردرع ل   رن نرتن رگعنپمغ ب شن شن  رک م ردظف بت  پ جت م رکت س رت یتب     -90

  س ب  دعن  بررن  ررپ ن  خدپین بدم  و  ت   رسئدلنت ی غ ح مث شن  مم رحنم ک مغ   رحدد   حت شن 

 یر ت  ی غ حف ظت   مپشت رحمدالت ب غ( مم ددل رنت ترپممپم ب  دعن   بررن  ررپ ن  خدپین بدم  -95

 کل رولغ شنشتع مغ ب  شرح م ل دو  ترپممپم رت قن  مم  تت خدپین شن :نحوه پرداخت : -39

 غعنوان پ ش پرداخت قبل از زمان انعقاد قرارداد غصور  یکتا اخذ خواهد شد.% از کل غهای معامله پس از اعالم غرنده 25       

 اخذ خواهد شد . 19/83/1488تا معامله غهای کل از  %25

 .اخذ خواهد شد 15/84/1488تا تاریخ  از غهای کل معامله  %38                    

 اخذ خواهد شد. 18/85/1488تا تاریخ % از غهای کل معامله  28 

 ندل مم یر مینن   برتشت خدممس حی(    تقر  پن چ  ی غ  ومر :  چ  ی غ رربدط ب  بع غ ر  رل  ب  ن مم یرمینن رتنما  ندل ترمم   مم ندمت دنن

رمپشت      ب  یر کست( کت    رذکدم ،شرکت ح  تسه  کج رو  ترپممپم، بن س رن ن ب  حکم تض  ( مپ مپشی    پخین م ک رل مپمم رند  ی غ  دلننغ مپ مپی ً  بتفع خدم ب

 نالح بنپرن  ب  تر   بری رن 

 

 قرائت شد مورد تایید است.                       

       2ص نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء                                                                                                                            
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 وزارت جهاد کشاورزی                                          

  شهرکهای کشاورزی شرکت                                                              
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 4422/555    شماره : 

 11/99 /42     تاریخ  :

 11کد آگهی:       

 
 

 

 « 22/18/1331مورد عدم شمول قانون منوب مداخله کارکنان دولت و ... درمعامال  دولمي مورخه تعهدنامه پ شنهاد دهنده در» 

 

نماید كه مشمول ممنوعیت مذكور در قانون منع مداخله این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می

باشد و چنانچه خالف این موضوع با ثبات برسد ، نمی 1220امالت دولتی مصوب دي ماه كارمندان دولت در مع

 فوق را مـردود اعالم نماید. مزایدهگذار حق دارد كه پیشنهاد ارائه شده براي مزایدهكارفرما یا 

بعنوان پیمانکار فوق تشخیص داده شود و  مزایدهگردد كه هرگاه این پیشنهاددهنده برندة همچنین قبول و تائید می

پیمان مربوطه را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیمان به اثبات برسد یا چنانچه افرادي را كه 

مشمول ممنوعیت مذكور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از كار را به آنها محول 

داد را فسخ و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجراي كار را از اموال كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرار

شود چنانچه در باشد. این پیشنهاددهنده متعهد میاو اخذ نماید. تعیین میزان خسارات وارده به تشخیص كارفرما می

ردد مراتب را بالفاصله به حین اجراي پیمان بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گ

اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را 

بالفاصله به اطالع نرساند كارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجراي 

دارد تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود. مضافاً این پیشنهاددهنده اعالم میكار را نیز بنا به 

 باشد.كه بر مجازاتهاي متخلفین از قانون فوق آگاهی كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه می

 
 تاریخ    نام پیشنهاد دهنده                                      

 : نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء صاحبان امضاء و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده               

 

 

 

 4ص
                                                                     

 

 

 

                 

 1پیوست شماره 
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 4422/555    شماره : 

 11/99 /42     تاریخ  :

 11کد آگهی:       

 

                                                                       

 

 5پ شنهاد ق مت غرای محصوت  کانال تعهد و فرم                                                                     

 

 مدیریت محمرم شرکت سهامي کشت و صنعت و دامپروری مغان 

 غنمایندگي  آقای                                         این شرکت                                                            ثبت شده شماره  -

 تلفن :           غه نشاني :                                                                                                                   

 فرزند                                   غه شماره شناسنامه               صادره از                اینتانب                                                -

 تلفن  :           غه نشاني:                                                                                                                     

 

قبول کل ه و   21/11/99 مورخه   2243/558    شماره شاهده دق ق غاتا  آن شرکت و انتام تحق قا  تزمه و اطالع کامل از اسناد مزایده غهغا مالحظه و م

ریال                                    بلغ  غه مشرایط آن غا  تقدیم یک فقره  اصل ف ش واریزی ) نسخه صاحب  حساب(  / ضمانت نامه غانکي  غه شماره                                  

 )غدون در نظر گرفمن تناژ(  طبق اسناد مزایده غشرح ذیل  اعالم مي دارم  : 5 کانالپ شنهاد ق مت خود را غرای خرید محصوت  

 

  فرم شماره یک                           

 

ق مت پایه  5فروش محصوت  کانال 

محصوت  کانال 

5 

 تضم ن مبلغ 
 ق مت پ شنهادی

 نوع م وه ردیف  غریال
مساحت مف د 

 غه هکمار
 شرح  ارقام

 21 هلو 1
 -هکمار 11هلو شامل سه رقم : انت ری  

 9رداسک ن  -هکمار 9ه ل اچجي

 هکمار

24715878887888 

 ریال

 

 

 

98878887888 

 ریال

 

 51784 شل ل 2
 -هکمار 1شامل چهار رقم : سانک نگ  

 28ردگلد  -هکمار 19794س ایندپندان

 هکمار 1174سانگلو  -هکمار

   19784 جمب 

 

 

 

 

 5ص                    گينام و نام خانواد                                                                                                                                                                      

 مهر و امضاء                                                                                                                                                
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 4422/555    شماره : 

 11/99 /42     تاریخ  :

 11کد آگهی:       

 

 

 

 

 غادام و فندقپ شنهاد ق مت غرای محصوت  تعهد و فرم                                                     

                                                                

 

 مدیریت محمرم شرکت سهامي کشت و صنعت و دامپروری مغان 

 غنمایندگي  آقای                         این شرکت                                                            ثبت شده شماره                  -

 تلفن :           غه نشاني :                                                                                                                   

 غه شماره شناسنامه               صادره از                                        اینتانب                                                   فرزند        -

 تلفن  :           غه نشاني:                                                                                                                     

 

   21/11/99 مورخه   2243/558    شماره آن شرکت و انتام تحق قا  تزمه و اطالع کامل از اسناد مزایده غه غا مالحظه و مشاهده دق ق غاتا 

                                  غه مبلغ            قبول کل ه شرایط آن غا  تقدیم یک فقره  اصل ف ش واریزی ) نسخه صاحب  حساب(  / ضمانت نامه غانکي  غه شماره                        و

 )غدون در نظر گرفمن تناژ(  طبق اسناد مزایده غشرح ذیل  اعالم مي دارم  :و غادام فندقپ شنهاد ق مت خود را غرای خرید محصوت  ریال  

 

 

   

   2فرم شماره 
 

  
  

 نوع م وه ردیف 
مساحت مف د 

 غه هکمار
 شرح  ارقام

ق مت پایه 

محصوت  فندق و 

 غادام

 غریال ق مت پ شنهادی تضم ن مبلغ

 21979ارقام مخملف   21979 فندق 1
 

 

115758878887888 

 ریال

 

 

2798878887888 

 ریال

 

 2879ارقام مخملف  2879 غادام 2

   24874 جمب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         9ص        نام و نام خانوادگوي

 هورمضاء و محب ااص        
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 4422/555    شماره : 

 11/99 /42     تاریخ  :

 11کد آگهی:       

 و فندق و غادام 5غاتي غصور  سردرخمي غدون کانال پ شنهاد ق مت غرای محصوت  تعهد و فرم 

 مدیریت محمرم شرکت سهامي کشت و صنعت و دامپروری مغان 

 غنمایندگي  آقای                این شرکت                                                            ثبت شده شماره                           -

 تلفن :           غه نشاني :                                                                                                                   

 غه شماره شناسنامه               صادره از                               اینتانب                                                   فرزند                 -

 تلفن  :           غه نشاني:                                                                                                                     

 

قبول کل ه و   21/11/99    مورخه   2243/558    شماره و انتام تحق قا  تزمه و اطالع کامل از اسناد مزایده غهغا مالحظه و مشاهده دق ق غاتا  آن شرکت 

ریال                                    غه مبلغ  شرایط آن غا  تقدیم یک فقره  اصل ف ش واریزی ) نسخه صاحب  حساب(  / ضمانت نامه غانکي  غه شماره                                  

)غدون در نظر گرفمن تناژ(  طبق اسناد مزایده غشرح ذیل  و فندق و غادام  5غاتي غصور  سردرخمي غدون کانال پ شنهاد ق مت خود را غرای خرید محصوت  

 اعالم مي دارم  :

 3فرم شماره            

 
  

 نوع م وه ردیف 
مساحت مف د 

 غه هکمار
 مبلغ تضم ن پایه ق مت  شرح  ارقام

ق مت 

 پ شنهادی

 غریال

 255711 هلو 1

ردتاپ _هکمار  41رداسک ن  -ه ل اچرقم :  جي 11هلو شامل  

اسپرینگ _ 15794تایم _هکمار  1371ارلي گلو   -هکمار 3479

لورینگ  _ 13ردهاون  _هکمار   3172رد دیکسي _ 13793کرست 

 هکمار 21

 

 

 

 

 

 

241799878887888 

 ریال

 

 

 

 

 

 

 

5715878887888 

 ریال

 

 23979 شل ل 2

 _هکمار  2379سانگلو  -هکمار 2273ردگلد   -رقم :   11شامل  

 9275ایندپندانس  -هکمار 9275سانگلو  -هکمار 271سانک نگ 

 93رد گلد  _هکمار  273نکمارد  -هکمار

 هکمار 3اسمارکریمسون  -هکمار 275اسم ت شامل دو رقم : گران  575 س ب 3

 159793 آلو 4

 -هکمار 1279انت  -هکمار 43725رقم : سانماروزا   5شامل  

 3714اسمار غلک   -هکمار 35724شاغلون  -هکمار 2573غکموند 

  _هکمار  972اسمانلي  -هکمار 2973ژاپن گلدن _هکمار 

 هکمار 28مشهد  تکدانه -هکمار 9789شامل دو رقم : غورالت   29789 گ الس 5

 هکمار 2371س گاني  -هکمار 1471شامل دو رقم : غوترمو   3974 آلبالو 9

 هکمار 979رس( گلسمان )پ ش -هکمار 1872شامل دو رقم : غرتان   19 گوجه سبز 1

 2472ارقام مخملف   2472 زردآلو 9

   191799 جمب 

    

از محصوت  فوق ق مت ارائه نمایند غدیهي است غاتترین ق مت غرای هر یک غندها و واحدهای فوق شرکت کنندگان مي توانند غه یک ، دو و یا هر سه گروه 

 مالک تع  ن غرنده خواهد غود. 

 1ص                    نام و نام خانوادگي                                                                                                                                                                      

 مهر و امضاء                                                                                                                                                

 



انم خدا                                                 هب 

                                                     
 وزارت جهاد کشاورزی                                          

  شهرکهای کشاورزی شرکت                                                              

 ت و صنعت و دامپروری مغان )سهامی عام(شرکت کش                                        

          

 4422/555    شماره : 

 11/99 /42     تاریخ  :

 11کد آگهی:       

 

 ((1488محصوت  غاتي سال  قرارداد فروش سر درخمينمونه )) 

بین شركت كشت و  مزایده این قرارداد  لحاظ نتایج آگهی هايبا هیئت مدیره شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان و            به استناد مصوبه مورخ   :طرف ن قرارداد 

كه از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده عضو هیئت مدیره    عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و  اسداهلل محسن زاده بنمایندگی صنعت و دامپروري مغان )سهامـی عام ( 

                                                            به نشانی :                      .                                ملی به شماره   د              متول             صادره  از        بشماره شناسنامه          فرزند              آقاي  می شود از یک طرف و

می آباد مغان  منعقد گردید و تمااز طرف دیگر كه در این قرارداد خریدار نامیده خواهد شد در شهرستان پارس                 تلفن ثابت                   تلفن همراه     كد پستی

 مفاد آن براي طرفین الزم االتباع است .

 مووضووع قوورارداد : -1ماده 

مجتمع باغات میوه در بخش                ،                                                        شامل میوه هاي   1455مورد معامله عبارت است از : فروش محصول باغات میوه تولیدي سال 

بدون وصف و بدون در نظر گرفتن تناژ دركل و وزن درجزء و تنوع میوه تولید شده كه برابر آخرین اسناد مزایده و استعالم  ه بصورت سردرختی و كلی؛شركت فروشند

 مورد توافق قرار گرفت . منتشره قیمت

 معامله حاضر و این قرارداد به اطالق و عموم خارج است . موضوعاز شمول و باغ كلکسیونتبصره :كل  میوه باغات زیتون ،درختان بذري باغ مادري) نرک ها (

 مبلغ مورد معامله و نحوه پرداخت:  -2ماده 

ی بدون در نظر حسب آخرین پیشنهاد قیمت از سوي خریدار وتوافق طرفین خالص قیمت محصوالت موضوع قرارداد بشرح ماده یک این قرارداد بصورت سردرختی و كل

می باشد و نحوه پرداخت (  ل )                             ریا.                                                        و تنوع میوه تولیدي به مبلغ  وزن درجزء ركل ود و تناژ خاص گرفتن وصف

 ثمن مورد معامله بشرح زیر خواهد بود :

ثمن مورد معامله بحساب شركت توسط  پیش پرداخت )معادل                                                 ( بعنوان    از ارزش كل معامله % 31مبلغ  همزمان با امضاي این قرارداد-1-3

 به شركت تحویل گردید:   خریدار واریز و فیش آن 

تا                 ه سررسیدب فروشنده در وجه .                         معادل   % معامله35ارزش خریدار متعهد می گردد یک فقره ضمانتنامه بانکی بابت حسن انجام تعهدات به  -3-3

 .تودیع نماید  تاریخ                   

                               بلغ بم           قرارداد )چک شماره  تضمینچک  فیش واریزي و تحویل  وتحویلاین قرارداد  3-1مندرج در بند  قسط اولبه پرداخت است انعقاد این قرارداد معلق  بدیهی

و زمان معهود  این قرارداد تا 3-3( و نیز تحویل ضمانتنامه بانکی مندرج در بند كه جهت تضمین ارائه ضمانتنامه بانکی تودیع میگردد ریال  )                                              (

به فروشنده اعاده  قرارداد كان لم یکن ودر صورت تحویل باغ بدون حق برداشت عیناً تحقق هریک ازسه مورد فوق؛ برابر مفاد این قرارداد خواهد بودودر صورت عدم

ومبالغ سپرده وچک بین بانکی تودیعی به نفع شركت ضبط حق تصرف وممانعت ازورود خریدار به باغ را دارد خواهد شد مضاف براینکه در اینصورت فروشنده راساً

 میگردد.

ازمبلغ                بانک                       به سررسید                       ( طی یک فقره چک بشماره                                          ریال )معادل                                          مبلغ -2-3

 خالص  قرارداد پرداخت میشود.

مبلغ خالص  از    بانک .                                     به سررسید                    ( طی یک فقره چک بشماره                                             ریال )معادل                                -4-3

 قرارداد پرداخت میشود.

 ازمبلغ خالص    بانک.                                              به سررسید                        ( طی یک فقره چک بشماره                                 ریال )معادل                           مبلغ -1-3

 قرارداد پرداخت میشود.

در سررسید هاي مربوطه منجر به وصول نشده و گواهی عدم  حاضر ذیل ماده دو قرارداد 3-1و  3-4،  3-2درصورتیکه هریک ازچک هاي مندرج در بندهاي  -1 تبصره

 بشرح زیر عمل میگردد: پرداخت بانکی صادر گردد



انم خدا                                                 هب 

                                                     
 وزارت جهاد کشاورزی                                          

  شهرکهای کشاورزی شرکت                                                              

 ت و صنعت و دامپروری مغان )سهامی عام(شرکت کش                                        

          

 4422/555    شماره : 

 11/99 /42     تاریخ  :

 11کد آگهی:       

 قرائت شد مورد تایید است.
             8ص                                                         نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء                                                            

 

به هیچگونه عمل یا اظهارحقوقی  بدون نیاز بدواً وفروشنده این قرارداد ؛ 3ذیل ماده  3-1و 3-4و3-2درصورت برگشت خوردن هریک از چکهاي موضوع بندهاي   (الف

م یا ابالغ فسخ و بدون نیاز به اخذ مجوز یا حکم از مراجع قضایی، راساً یا  با و فروشنده مجاز است بالفاصله و بدون نیاز به اعالحق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت 

خود اقدام نموده و ضمانت  واگذاري 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

فسخ برداشت نماید و خریدار حق هرگونه اعتراض یا ادعایی را در خصوص  ضبط واین قرارداد در نزد فروشنده را به نفع  خود  0ده حسن انجام تعهدات موضوع مانامه 

 قرارداد بشرح فوق و یا هرگونه خسارات احتمالی از این محل را در آینده و هر مرجعی از خود سلب و ساقط نمود .

نزد  5155032221552 مربوطه به حساب بانکی فروشنده به شماره قبل از سررسید 3-1و 3-4و 3-2از چکهاي موضوع بندهاي در صورتیکه خریدار وجه هریک  -3تبصره 

 شد. بانک ملی ایران واریز نماید چک مربوطه با ارایه وتایید فیش بانکی واریزي به خریدار یا نماینده قانونی وي  مسترد خواهد

، این قرارداد منجر به وصول نشده و گواهی عدم پرداخت بانکی صادرگردد 3وذیل ماده  3-1و3-4و3-2مندرج در بندهاي  در صورتیکه هریک از چکهاي -2تبصره

 و نسبت به وصول وجه چک به همراه خسارت تاخیر تادیه برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد.،حق فسخ اعمال نمیشود فروشنده درصورت صالحدید

 داد : مدت اجراي قرار -2ماده 

 می باشد . 20سال در اتمام برداشت میوه قرارداد لغایت  شروع برداشت مدت اجراي قرارداد  از تاریخ 

 تعهدات خریدار : -4ماده 

بندي وحمل به موقع و ه كل هزینه تجهیز وسایل و لوازم كار اعم از نیروي انسانی و ...وهزینه وعملیات چیدن محصوالت میوه از درختان و قراردادن در جعبه ، بست -1-4

شدن ؛ برعهده خریدار بارگیري و تخلیه وهمینطور كل هزینه وعملیات حفاظت میوه هاي سردرختی موضوع قرارداد در هرمرحله اعم از دوران رشد وقبل وبعد از چیده 

 است.

 زمان چیدن میوه ها با توافق و هماهنگی فروشنده و خریداراجرا ء خواهد شد . -4تبصره 

تهیه و تامین جعبه میوه ، كلیه عملیات  برداشت و فروش میوه و  هزینه هاي تبعی ) از قبیل چیدمان ، حفاظت  از میوه ها و وسایل متعلقه ، حمل و نقل ، نظارت ،   –1تبصره 

 افت بعد از باسکول باغات و غیره ( به عهده و با هزینه خریدار می باشد .

 ته بندي میوه هاي موضوع قرارداد اعم از جعبه ،  كارتن و گونی و غیره  به عهده و هزینه خریدار می باشد .تهیه و تامین كلیه وسایل بس - 3-4

 بارگیري و حمل محصوالت از باغات میوه به سردخانه و مبادي فروش به عهده و هزینه خریدار می باشد . -2-4

رارداد  شخصاً ویا  فردي را بعنوان وكیل رسمی ویا  نماینده تام االختیار خود جهت اجراي قرارداد خریدار متعهد گردیدحداكثر ظرف مهلت ده روز پس از عقد ق -4-4

رداد به منزله توافقات و اقدامات خریدار كتباً  با ارائه مدارک مثبته، سمت و هویت به فروشنده معرفی نماید كلیه توافقات و اقدامات نماینده  قانونی مذكور در اجراي مفاد قرا

 بوده و قانونی می باشد .

ین وزارت بهداشت و خریدار مکلف گردید كلیه ضوابط و مقررات ایمنی و بهداشت محیط كار را مطابق استاندارد هاي وزارت  تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و همچن -1-4

 رعایت نمایند.درمان و آموزش پزشکی مطابق ضوابط و مقررات قانونی و آیین نامه و بخشنامه هاي مربوطه را 

آباد را براساس توافق  بعمل آمده با قیمت متعارف و روز و مناسب توسط مباشرین  معرفی شده از طرف فروشنده تأمین خواهد خریدار ، میوه مورد نیاز منطقه پارس -2-4

 نمود و مباشرین وجه آن را  نقداً به نماینده خریدار می پردازند.

 به فروشنده تحویل نماید.ا م امضاء قرارداد كلیه چک هاي موضوع ماده دو قرارداد رخریدار مکلف است در هنگا -0-4

، ضمانتنامه بانکی قید شده انجام تعهدات موضوع ماده هفت قرارداد حاضر را كه درآن وصف وصول    هفت روز پس از اعالم برندهخریدار مکلف است حداكثرتا  -8-4

ده بعنوان ذینفع باشد به فروشنده  تحویل  و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت این قرارداد خود بخود منفسخ گردیده و از درجه بدون قید وشرط وبا اعالم كتبی فروشن
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اینصورت بالفاصله در اعتبار ساقط خواهد شد و خریدار حق اعتراض و ادعاي  بعدي در این مورد را در هر مرجع قضایی و اداري ، از خود سلب و ساقط می نماید و 

 فروشنده می تواند راساً یا از طریق واگذاري قرارداد به اشخاص ثالث نسبت به برداشت و فروش كل موضوع قرارداد حاضر اقدام نماید .
 قرائت شد مورد تاييد است.
             9ص   نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء

 

-1موضوع بند معامله  هیزات ، نیروي انسانی ، تداركات ،  برداشت میوه ها و غیره منوط به وصول قسمت اول ثمن شروع هرگونه عملیات اجرائی اعم از استقرار تج -2تبصره

 این قرارداد می باشد . 3ذیل ماده  3

رداد و تسویه حساب كامل وپرداخت بمدت دوسال برقرار خواهد بود بنابر این چنانچه پس از پایان قرا كلیه حقوق مندرج در این قرارداد براي فروشنده محفوظ و -15-4

پیش آید با ابالغ فروشنده به هر  كسورات قانونی واعاده  تضمینات و پایان دوره تضمین و غیره به هر دلیل موجبی براي مطالبه بعضی از حقوق مسلم و مندرج در این قرارداد

ف به ایفاوپرداخت وجه  اعالمی مذكوربوده و نمی تواند به گذشت زمان ، انجام تسویه حساب طریق ممکن خصوصاً ارسال پیام كوتاه ، به تلفن همراه ضروري ، خریدار مکل

 ، مبادله اسناد و غیره در جهت عدم مسئولیت خود استناد نماید .

را رعایت نمایند درصورت عدم  خریدار متعهد گردید  به اشخاص تحت امر خود تفهیم نماید كه مقررات داخلی باغات میوه و حفاظت از درختان و تاسیسات -11-4

خیص مدیر امور باغبانی رعایت مقررات مذكور و انجام عملی كه موجب تخریب یا ورود خسارت به درختان یا سایر تاسیسات شود معادل دو برابر خسارت وارده بنابر تش

 .آنان انتخاب خواهد شد؛ از ناحیه خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد  فروشنده و كارشناس یا خبره دادگستري پارس آباد كه بادرخواست طرفین یا یکی از شركت به

قدار میوه خروجی در خریدار متعهد گردید كل میوه ها را به موقع  برداشت و از محل باغات میوه پس از توزین باسکول مبدأ  حمل و خارج نماید گزارش روزانه م -4 -13

 فین رسیده و جزو مستندات این قرارداد می باشد .این خصوص به امضاي نمایندگان قانونی طر

گران نیروي انسانی تحت خریدار متعهد گردید نسبت به بیمه نمودن و پرداخت مرتب حق بیمه قرارداد و سایر حقوق دولتی مثل مالیات و ... مربوط به كاركنان و كار -12-4

برابر قانون كار و تامین اجتماعی اقدام نماید و اسناد مثبته آن را به فروشنده ارائه نماید و كلیه مسئولیت حوادث  امر خود و انعقاد قرارداد كار مناسب با آنان  در فصل برداشت

ه كنان فروشنده ویا هرگونناشی از كار به عهده خریدار بوده و نیز خریدار مسئول جبران كلیه خساراتی است كه كارگران و پرسنل تحت امر آن به اموال ودرختان وكار

در اختیار عاملین و كارگران خسارت به اشخاص ثالث اعم از جانی یامالی وارد می نمایند ضمناً خریدار متعهد و ملتزم گردیده كلیه وسایل و وسائط ایمنی و حفاظتی را 

ی موارد فوق در قالب احکام قضایی یا اداره  كار یا سازمان قراردهد و از ادامه كار بدون رعایت مقررات ایمنی كار و لوازم حفاظتی جلو گیري نماید ولیکن اگر بالحاظ تمام

وان كارفرماي اصلی یا ... تحمیل تامین اجتماعی از بابت روابط كار یا بیمه  یا حوادث ناشی از كارمربوط به نیروي انسانی تحت امر خریدار پرداخت وجهی  به فروشنده بعن

دفاع و پیگیري حقوقی آن جمعاً از محل تضامین خریدار به نفع فروشنده كسر یا نقداً توسط خریدار به فروشنده پرداخت  گردد عین همان رقم وهزینه هاي ناشی از دعاوي و

 خواهد شد .بدیهی است این مبالغ غرامت عدم انجام تعهد خریدار می باشد . 

مذكور اسنادتضمینی ب تامین اجتماعی و دارائی در اختیار فروشنده قرارمی دهد. پرداخت حق بیمه و مالیات  پرسنل تحت امر خود و ارائه مفاصاحسابا خریدار  -0 تبصره

خریدار متعهد می گردد نسبت به ارائه لیست  پس از ارائه مفاصا حسابهاي فوق الذكر  عیناً عودت ودر صورت  عدم ارائه مفاصا حسابهاي مذكور وصول خواهد گردید  ضمناً

 ت را به صورت ماهانه حداكثر پانزده روز بعد از هر ماه به امور مالی فروشنده ارائه نماید .بیمه كارگران شاغل در ایام برداش

 نمی باشد . 1220واقرار می نماید كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتی مصوب دي ماه سال  خریدار متعهد -14-4

 تعهد است و حق واگذاري اجراي قرارداد را به شخص و یا اشخاص ثالث ندارد .خریدار در مورد اجراي این قرارداد شخصاً م -11-4

زي باشد كه تمامی میوه هاي  هر یک از قطعات یا درختان را به نحو مطلوب از چین اول تا چین آخر جمع آوري و به  طور كامل برداشت ، پاكساخریدار موظف می -12-4

 ده خارج نماید .وبه موقع بارگیري و حمل وازباغات فروشن

بارگیري و هر گونه وسایل و تجهیزات و اثاثیه وغیره متعلق به خریدار  ازچیده شدن وحمل و حفاظت از میوه هاي تولیدي موضوع قرارداد در دوران رشد وقبل و بعد  -10-4

 به عهده و هزینه خریدار می باشد 

 برداشت جهت جلو گیري از هر گونه خسارت آتش سوزي احتمالی مورد توافق قرار گرفت.استقرار یک دستگاه ماشین آتش نشانی در محل گروههاي  -18-4
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صادر كننده چک )شخص ثالث ( مسئول پرداخت اصل مبلغ چک بعالوه كلیه خسارت هاي ناشی از آن می باشد و همچنین در صورت عدم وصول چک هاي -12-4

وصول چک هاي ایداعی می باشد و آقایان               فرزند        و                         فرزند                    پشت چک مسئول و ضامن  یصادره طرف قرارداد نیز به صورت تضامن

 بلغ چک ها می باشند. ناشی از م هاي صادره را به عنوان ضامن امضاء می نمایند و به صورت تضامن، ضامن وصول چک هاي به شماره هاي                           خسارت هاي
 قرائت شد مورد تاييد است.
           01ص   نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء

 

 تعهدات فروشنده :  -1ماده 

ل عملیات داشت ي كاممسئولیت عملیات داشت اعم از سمپاشی ، كوددهی و آبیاري به  عهده وهزینه  فروشنده می باشد و خریدار نماینده اي را جهت پیگیري و اجرا -1-1

 به فروشنده معرفی می نماید.

د هر روز با حضور نماینده خریدار تبصره: عملیات داشت انجام شده قبل از انعقاد قرارداد به نماینده خریدار تشریح و صورتجلسه گردد و عملیات داشت بعد از انعقاد قراردا

 انجام و صورتجلسه می گردد.

 رااز اراضی باغات میوه به منظور استقرار موقت وسایل كارگران در طول برداشت میوه به قدر رفع نیاز با هماهنگی مدیریت باغات قسمتی  خریدار حق استفاده از -3-1

 داشت.خواهد 

 استفاده رایگان از باسکول باغات میوه در طول مدت برداشت و حمل میوه براي خریدارموردتوافق است. -2-1

 مرحله برداشت از نظر مکان و زمان چیدن قطعات میوه توافق گردید.همکاري مدیریت باغبانی در  -4-1

 .گرددآبپاشی خیابان ها و جاده هاي منتهی به قطعه هاي برداشت میوه  در زمان برداشت اعمال  -1-1

 شد. اكتورانجام خواهدهمکاري درحمل آب شرب عمومی ازمحل تصفیه خانه باغات جهت استفاده كارگران قطعه در حال برداشت با تانکر تر -2-1

 خسارات ناشی از بالیاي طبیعی : -2ماده 

قیمت  مبلغ حق بیمه درچون به اینکه كل محصول سردرختی فروشنده نزد صندوق بیمه محصوالت كشاورزي با پرداخت حق بیمه  توسط فروشنده بیمه شده است و  نظر    

قبل از انعقاد قرارداد متعلق به ز صندوق بیمه مذكور در صورت بروز خسارت هاي احتمالی تحت پوشش بیمه هر گونه حقوق مکتسبه امورد معامله لحاظ شده است؛ فلذا 

نماید. در  اقدامو خریدار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به تکمیل پوشش بیمه موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد  متعلق به خریدار خواهد بود شركت و پس 

این قرارداد منوط یا محدود به پرداخت خسارت یا میزان خسارت پرداختی از بیمه نمی باشد وخریدار شخصاً  3ورت پرداخت مبالغ مربوط به ثمن معامله برابر ماده هر ص

 مسئول پرداخت تمامی ثمن معامله است و اال از محل تضامین تسویه حساب و به نفع فروشنده برداشت خواهد شد .

 مین قرارداد: تض -0ماده 

ر ملتزم گردید یک فقره به منظور ضمانت انجام تعهدات مالی و  غیرمالی خریدار در مواعد مشخصه و برابر  مندرجات  این قرارداد و تامین خسارات احتمالی، خریدا  

با درج متن                   عنوان ضمانت انجام تعهدات مربوط به این قرارداد به تاریخ سررسید  ( تحت                                   ریال )                       ضمانتنامه بانکی به ارزش 

رائه نماید كه در صورت عدم وصول بدون قید و شرط و صرفاً با اعالم كتبی ذینفع )شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان ( از بانک هاي معتبر داخلی اخذ و به فروشنده ا

شخیص خود؛ به تعهدات مالی و غیر مالی خریدار ، مندرج در این قرارداد ، فروشنده می تواند نسبت به استیفاي حقوق و تامین خسارت وارده به خود  به ت اجراي هریک از

 نفع خود اقدام نماید.

 حوادث غیر مترقبه و قهریه : -8ماده 

ده خریدار در صورتیکه به تائید دولت جمهوري اسالمی ایران نرسد دلیل برعدم مسئولیت خریدار در وقوع هر گونه حادثه یا واقعه غیر قابل پیش بینی و خارج از ارا  

ف این قرارداد نبوده و اساساً مانع اجراي مفاد این قرارداد نمی باشد و از شمول این قرارداد خارج و خسارت ناشی از حوادث و عوامل موصو 3پرداخت مبالغ موضوع ماده 

 میوه چیده شده كه مشمول این قرارداد مقدار در حقوق فروشنده وارد نخواهد ساخت ودر غیر این صورت و تایید حوادث فوق از طرف دولت با كسركوچکترین خللی 

یه حساب پذیرد در خصوص میوه هاي صدمه دیده ومتاثر ازحوادث موصوف با لحاظ مقدار میوه چیده شده وصدمه دیده تسوبوده واز حوادث مذكور تاثیري نمی
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وبالفاصله فروشنده مجاز به هرگونه برداشت وبهره برداري از  وخریداردر چهارچوب قانون وشرایط مندرج در این قرارداد از مسئولیت قراردادي بري خواهد بود خواهندنمود

 بود. میوه هاي مشمول حوادث مذكور به نفع خود خواهد
 قرائت شد مورد تاييد است.

            00ص   حبان امضاءنام و نام خانوادگي صا

 

 

 : اسقاط خیارات  : 2ماده 

 از خود سلب و ساقط نمودند.را طرفین كلیه خیارات شرعی و قانونی ولو خیار غبن دراعلی درجه  

 حل اختالف : -15ماده 

مراجع ذیصالح پیگیري و حل و فصل عدم حصول نتیجه با مراجعه  به  مذاكره طرفین و در صورتاز طریق بدواً  هر گونه اختالف ناشی از تفسیر یا اجراي مفاد این قرارداد  

اص ثالث یا ورود شخص خواهد شد بدیهی است انفساخ قرارداد در موارد پیش بینی شده و ضبط چک ضمانت اجرایی با مراجعه به بانک عامل و واگذاري قرارداد به اشخ

یط مندرج در این قرارداد نیازمند مراجعه و اخذ مجوز از مراجع محترم قضایی نیست و راساً از سوي فروشنده قابل اعمال فروشنده به اعتبار انفساخ قرارداد براساس مفاد و شرا

 خواهد بود .

 

 

 اقامتگاه قانونی و تغییر آدرس : -11 ماده

مایند هرگونه تغییر در اقامتگاه خود را ظرف یک هفته از زمان تغییر اه قانونی و انتخابی طرفین همان است  كه درصدر این قرارداد درج گردیده و طرفین تعهد می نگاقامت 

به آدرس هاي مندرج در این قرارداد ابالغ قانونی تلقی  قانون مدنی ابالغ هر گونه اوراق قضایی  1515به استناد ماده تباً اطالع دهند در غیر اینصورت نشانی به طرف متقابل ك

 رفین در این خصوص مسموع نیست .می گردد و به هیچ عنوان اعتراض ط

 نسخ قرارداد :  -13ماده 

گردید و و مبادله  تنظیم ، شاملاملكبرگی (  با اعتبار واحد در كمال صحت مزاج و سالمت عقل و اختیار با علم و آگاهی  8) نسخه 4تبصره و 0مـاده و13این قرارداد در -

 االجراست . براي طرفین یا وراث یا قائم مقام قانونی آنها الزم

ریال و             به مبلغ                         به پیوست عیناً به امور مالی     تعداد          فقره چک به شماره هاي                به مبلغ                           و                به مبلغ                 -

    ارسال میگردد.

 

 

 

 

 شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان )سهامی عام (                                       خریدار              

 الدین  پورپ غمبرم ر جمال            

 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل عضو هیئت مدیره 
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 ت و صنعت و دامپروری مغان )سهامی عام(شرکت کش                                        

          

 4422/555    شماره : 

 11/99 /42     تاریخ  :

 11کد آگهی:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم  تعهدنامه رعایت قانون مبارزه غا پولشویي                                                                             
 فرم اشخاص حق قي : 

 

---------------کد ملي----------شهر-----صادره از حوزه -------دارای شماره شناسنامه ------/ ----/------ممولد -------فرزند -------------اینتانب

---------- 

---------------غه نشاني  ------------شاتل غه شغل -----------------------------------------------ساکن در نشاني 

---------------------- 

--------------------کدپسمي  -------------------------------همراه  ---------------------شماره تماس همراه و ثاغت: 

------------------- 

 -----------------------------------کد اقمصاد 

 
   

 

 

 فرم اشخاص حقوقي :
 

-------- -----------غا شناسه ملي-------در اداره ثبت شهرسمان  ---------مورخ ----------غه شماره ثبت ---------------شرکت/موسسه 

- 

- 

-----------شهر---------صادره ازحوزه -------نامه دارای شماره شناس----/---/----ممولد------فرزند ------------غا نمایندگي آقای/خانم 

-- 

 --------------------- ------------------------------------نشاني : ----------غعنوان- -- -------------کد ملي

 

                                                                                            -------------------------------شماره تماس همراه :   ---------------------فاکس : -----------------------تلفن ثاغت : 

  

 --------------------------کد اقمصادی : ---------------------------------------------------------کد پسمي:

  

--------------پالک  -------------کوی  --------------خ اغان -----------شهرسمان ----------اقاممگاه قانوني شرکت / مؤسسه : اسمان

- 

 

متلس شورای اسالمي و آئ ن نامه و دسمورالعمل های اجرایي آن ، غدینوس له ممعهد و ملمزم مي شوم  82/11/99غا توجه غه قانون مبارزه غا پولشویي مصوب 

 ده و مقررا  مرغوطه از هر گونه اقدامي که منتر غه پولشوئي گردد ، خودداری نمایم.ضمن رعایت مواد قانون یاد ش
 

 --------------------------------محل مهر و امضاء متاز شرکت                                                                                                                      
 ---------------------------------------محل امضاء شخص حق قي                                                                                                                    
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