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ی)) اسناد مزايده عمومی يك مرحله اي ((

-1موضوع مزايده :

شركت كشت و صنعت ودامپروري مغان )سهامي عام (در نظردارد:

هاي مزروعي خود را به مسـاحت  297/4هكتار جهت كشـت گوجه فرنگي بصـورت مشـاركتي در سـال زراعي

زمين

 1399-1400منتشـره در روزنامه

كثيراﻻنتشـار نقش اقتصـاد در دو نوبت به تاريخهاي 99/ 11/12و  99/11/13بر اسـاس شـرايط و مشـخصـات اسـناد مزايده به
متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.
 -2مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار:

بشرح جدول فرم پيشنهاد قيمت

-3نوع تضمين  :فيش بانكي و يا ضمانتنامه بانكي )حداقل با اعتبار سه ماه (

 -4شركت كنندگان مي توانند نسبت به تحويل و ارسال پيشنهادات خود از طريق نشاني هاي ذيل اقدام نمايند .
 -4-1استان اردبيل  ،شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ،دفتر اداره حراست
 -4-2تهران – همراه آقاي علي ديناروند 09125026120 - :

 -4-3دفتر نمايندگی شهرستان تبريز  :ولي امر – خيابان فرهنگ  2جنب ساختمان سهام عدالت آقاي جواد لطفي 09143009093

 -4-4دفتر نمايندگی شهرستان اردبيل – شهرک کارشناسان – مجتمع اداري – روبروي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اردبيل تلفن 0 4533741441 -2
،

همراه آقاي نظيري09144561856 :

 -4-5سايت شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان:
www.moghanind.com

 -5متقاضـيان مي توانند جهت كسـب اطﻼعات بيشـتر در خصـوص شـرايط برگزاري مزايده به دبيرخانه كميسـيون معامﻼت مراجعه
و يا با شماره تلفن و فاكس  04531852082تماس حاصل نمايند.

 -6متقاضـيان مي توانند جهت كسـب اطﻼعات بيشـتر در خصـوص موضـوع مزايده به امور زراعت شـركت مراجعه و يا با شـماره

تلفن  04531854020تماس حاصل نمايند.
 -7از نظر شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان اصل بر اين است كه شركت كننده در مزايده ضمن بازديد و مشاهده از موضوع مزايده و

باآگاهي كامل از شرايط آب وهوايي و مطالعه دقيق كليه اوراق و شرايط عمومي و اختصاصي مورد مزايده پيشنهاد قيمت داده است بنابراين ادعاي جهل و
اشتباه در تطبيق آن با آنچه كه مد نظرش بوده و ياهر گونه ادعا و اعتراض ديگري پس از تقديم پاكت حاوي پيشنهاد قيمت و اعﻼم نتيجه مردود ميباشد 0
 -8داوطلبان شركت در مزايده بايستي پيشنهادات خود را

درسه پاکت» الف  ،ب و ج« به صورت جداگانه ﻻک و مهر نموده و هر سه پاکت را در داخل يک لفاف يا

پاکت مناسب ﻻك و مهر شده قرار داده و حداكثر تا ساعت  13ظهر روز يكشنبه مورخه 99/11/26به آدرسهاي ياد شده تحويل نمايند.
-9پاكت الف محتوي : :يك فقره اصـل فيش واريزي ) نسـخه صـاحب حسـاب( بصـورت فيش مخصـوص حسـاب هاي دولتي بحسـاب تمركز سـپرده
شـركت به شـماره حسـاب  896548069بشـماره شـبای IR 630160000000000896548069نزد بانك كشـاورزي و يا ضـمانتنامه بانكي ) بمدت اعتبار حداقل سـه ماه ( در
وجه شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان ) سهامي عام( خواهد بود.
 -9-1بديهي اسـت اگر شـركت كننده اي به غير از اصـل نسـخه صـاحب حسـاب فيش واريزي  ،نسـخه ديگري داخل پاكت گذاشـته و ارائه داده باشـد از دور
رقابت خارج خواهد شد.
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-10پاكت )ب( محتوي :

 -10-1ارائه كپي شناسنامه و كارت ملي براي شركت كنندگان حقيقي الزامي است.
-10-2ارائه كپي اسـاسـنامه  ،آگهي تاسـيس و آخرين تغييرات در روزنامه رسـمي و مدارك احراز هويت صـاحبان امضـاء براي شـركت كنندگان حقوقي
الزامي است.

-10-3شـركت كنندگان بايسـتي تمامي صـفحات اسـناد مزايده و نمونه قرارداد را ) به جزء فرم تعهد و پيشـنهاد قيمت (  ،امضـاء و مهرنموده )توسـط صـاحبان امضـاي

مجاز (و در پاكت )ب(تحويل نمايند.
-10-4اصل تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان.
-10-5فرم تعهد و التزام رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي مربوطه.
 -6-10در زمان عقدقرارداد تصوير برابر اصل مدارك خواسته شده در ماده  10الزامي بوده و در صورت عدم تحويل  ،تضامين توديعي به نفع شركت ضبط خواهد شد.

-11پاكت )ج(  :محتوي فقط فرم پيشــنهاد قيمت خواهد بود كه در اين رابطه پيشــنهاددهندگان موظف هســتند پس از بررســي دقيق موارد  ،پيشــنهادات
خود را با خط خوانا و بدون قلم خوردگي و به تناژ و بدون قيد و شــرط به روي پيوســت شــماره  2درج و فرم موصــوف نيز توســط افراد مجاز امضــاء و
ممهور به مهر شركت گردد.

-12مدت اعتبار پيشنهاد قيمت بر حسب تناژ از تاريخ بازگشايي برابر يكماه مي باشد.

 -13پيشـنهادات واصـله روز دوشـنبه مورخ  99/11/27رأس سـاعت  15عصـر در محل مهمانسـرای سـرو ) پائين( شـرکت واقع درشـهرک شـهيد آيت اله غفاری بازگشـايی و مورد
بررسـی قرار خواهد گرفت بديهی اسـت به پيشـنهادهاي واصـله مبهم ،ناقص ،مخدوش ،مشـروط ،فاقد سـپرده کامل و نسـخه صـاحب حسـاب و يادر صـورت ارائه چك عادي  ،بانکی و
سفته و همچنين تحويل ،تغييرو يا پس گرفتن پيشنهادهاي واصله بعد ازساعت  13ظهر روز يکشنبه مورخ  99/11/26ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 -17پرداخت كليه كسورات قانوني و ارزش افزوده متعلقه برعهده خريدار خواهد بود .

 -18شركت در رد يك و يا كليه پيشنهادات در هر مرحله از مزايده مختار است .
 -19در هنگام ارزيابی مالی  ،مزايده گری که باﻻترين تناژ را ارائه داده باشد بعنوان برنده اول اعﻼم خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعﻼم می شود که تفاوت قيمت تناژ پيشنهادی وی با برنده اول کمتر
از مبلغ تضمين باشد.

-20پس از اعﻼم نتايج مزايده سپرده نفرات اول و دوم مزايده نگهداري و بقيه مسترد خواهد شد .

 -21چنانچه نفر اوّل برنده مزايده ظرف مدت ده روز به غير از روزهاي تعطيل پس از اعﻼم نتايج مزايده جهت انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده فرآيند ارجاع كار وي به
نفع شركت ضبط و با نفر دوّم برنده مزايده نيز به همان ترتيب عمل خواهد شد .
 -22فرد برنده موظف است يك فقره ضمانتنامه بانكي به ميزان حداقل صددرصد مبلغ مورد معامله را )با اعتبار برابر مدت قرارداد و قابل تمديد تا ارائه تسويه حساب
هاي قانوني( بعنوان تضمين انجام تعهدات خود ظرف مدت هفت روز به غير از روزهاي تعطيل در زمان عقد قرارداد دروجه شركت كشت و صنعت و دامپروري

مغان ) سهامي عام( ارائه نمايد.در غير اينصورت تضمين فرآيند ارجاع كار فرد برنده به نفع شركت ضبط و با نفر دوم برنده مزايده نيز به همان نحوه عمل خواهد
شد.
 -23در صورت عدول برنده از انجام تعهدات خود تضمين انجام تعهدات وي به نفع شركت ضبط خواهد شد.
 -24حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشائي پيشنهادها ي واصله آزاد مي باشد.

 -25شركت كنندگان در مزايده نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامﻼت دولت مصوب ديماه سال  1337باشند و در همين راستا بايستي فرم پيوست
شماره  1را تكميل  ،مهر و امضاء نموده و در پاكت ب ارائه نمايند.
 -26مزايده از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد.

 -27اعﻼم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري مزايده به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا تلفني خواهد بود.
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 -28نتايج آگهي و برنده حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از باز گشائي پيشنهادات بصورت تلفني ويا مكتوب اعﻼم خواهد شد.
-29پرداخت هزينه انتشار آگهي بعهده برندگان مزايده مي باشد.
 -30كليه مدارك خواسته شده در پاكت ب مي بايست توسط صاحبان امضاء مجاز  ،مهر و امضاء گردد در غير اينصورت ،مدارك  ،ناقص تلقي و از دور مزايده حذف

خواهد شد.

 -31در زمان عقد قرارداد تحويل كپي برابر اصل شده تمامي مدارك ارائه شده در پاكت ب الزامي بوده و در صورت عدم تقديم برابر اصل مستندات خواسته شده ،
ضمانتنامه يا سپرده شركت در مزايده وي به نفع شركت وصول خواهد شد.

-32پيشنهاد قيمت بايستي فقط در پاكت ج ارائه شود در صورت هرگونه اشاره به قيمت در ساير پاكت ها ي ارائه شده  ،پيشنهاد قيمت شركت كننده مزبور از دور مزايده
حذف و مردود خواهد شد.

-33تناژهاي پيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر ازتناژ پايه باشد در غير اين صورت پيشنهاد نامبردگان مردود اعﻼم و از دور مزايده حذف خواهند شد..
 : 34تعهدات عامل:
 -34-1عامل با رؤيت و اطﻼع کامل از ســـابقه زمين در راســـتای افزايش بهرهوری و راندمان و اينکه کل امور زراعت را برابر شـــرايط اين قرارداد متکفل ميگردد
ضــمن عقد و شــرط ﻻزم متعهد میشــود که مقدار  0000کيلوگرم گوجه فرنگی خالص به شــرکت تحويل دهد که اول از محصــول تحويلی عامل اين مقدار به نفع مزارع
برداشـت نموده و محصول اضافه بر اين مقداررا به عامل تحويل نمايد و همچنين عامل بايد غرامت عدم انجام تعهد يا تﺄخير در انجام تعهد را که معادل دو برابرميزان
تعهدات عامل در مقابل مزارع میباشد بعنوان جريمه از محل توليدات محصول گوجه فرنگی تحويلی و يا از تضمينات اخذ شده به نفع شرکت پرداخت نمايد.
تبصره  :در صورت کسر تحويل گوجه فرنگی از سوی عامل به مزارع ما بقی مبلغ از محل تضامين عامل به نفع شرکت اقدام خواهد شد.
 -34-2در صـورت عدم رسـيدگی عامل به مزرعه به طريقی که باعث افت در عملکرد شـود و اين موضـوع از طريق رئيس بخش و مسـئول بخش کشـاورزی زراعت
گزارش شود خسارت وارده از محل تضمين و عامل توسط امور مالی محاسبه و در حساب عامل منظور خواهد شد و عامل هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 -34-3عامل هيچگونه حق برداشت محصول توليدی را ندارد مگر اينکه مجوز کتبی برداشت از طرف شرکت صادر گردد.
 -34-4شـرکت هيچگونه تعهد و مسـئوليتی در خصـوص تﺄمين و تحويل ادوات کاشـت  ،داشـت و برداشـت محصـول فوق را ندارد ولی در صـورت درخواسـت عامل و
موجود بودن ادوات ،با نرخ مصوب کميسيون معامﻼت شرکت بحساب بدهی آن منظور خواهد شد  ،بديهی است چنانچه به دستگاهها در حين استفاده خسارت وارد
شـود مسـئوليت آن به عهده عامل خواهد بود و خسـارت وارده از مطالبات نامبرده کسـر خواهد شـد و در رابطه با ميزان خسـارات نظر شـرکت مﻼک عمل قرار خواهد
گرفت.
ً
 -34-5بذور اســتفاده شــده صــرفا بايســتی از مبادی قانونی تهيه و تﺄمين گردد و دارای مجوز رســمی از مؤســســه تحقيقات و اصــﻼح بذر و نهال داشــته باشــد در غير
اينصورت براساس برآورد خسارت وارده توسط شرکت از محل تضامين و گوجه فرنگی تحويلی حصه عامل محاسبه و کسر خواهد شد.
 -34-6عامل متعهد مي گردد زمين مورد مزارعه را با آگاهي و رويت كامل و بعد از بررســـي كيفيت و حاصـــل خيزي از نظر زهداری و نی زاری و درســـت بودن
مساحت و  ...را بدون نقص و ايراد تحويل گرفته و بعداً حق هيچ گونه ادعايي در هيچ موردي منجمله در موارد ذکر شده را نخواهد داشت .ضمنا ً در صورت مساحی
مجدد شرکتی و اعﻼم مغايرت در مساحت زمين موضوع قرارداد از طرف شرکت ،عامل بدون حق اعتراض ملزم به قبول آن ميباشد.
 -34-7مسـئوليت انجام كليه عمليات اجرايی و هــــــزينههاي مــــــربوط به تهيه زمين و توليد )كاشـت  ،داشـت  ،برداشـت و حمل تا كارخانه رب( محصـول گوجه فرنگی
بعهده عامل بوده و تحت هر شرايطي عامل حق استفاده از امكانات شرکت را نخواهد داشت.
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 -34-8درصـورت بروز هرگونه تخلف از طرف عامل و يا نيروهای تحت امر ايشـان که در اثر آن خسـاراتی به شـرکت و يا شـخص ثالث وارد گردد ،خسـارت وارده
از محل تضمين و مطالبات عامل وصول خواهد گرديد.
 -34-9تحويل آب طبق دستور العمــل شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي مغان بوده و تــوسط ميــــرآب هر بخش تنظيم خــواهد شد و عامل حــق دستكاري
دريچههاي آب را نخواهد داشت.
 -34-10در زميـــنهايي كه تـــوسط شرکت ،شخـــم ،يا ديسك و يا ســـايـــر عمليات )قبل از عقد قرارداد( انجام شده يا نهادههاي مختلف جهت تهيه اراضي گوجه فرنگی
مورد استفاده قرار گرفته باشد هزينه عمليات انجام شده براساس تعرفه هاي جـــاري شرکت و نهـــادههاي تحويلي براساس قيمت خريد و با احتساب هزينه حمل محاسبه
و از محل بهاء گوجه فرنگی تحويلی عامل کسر خواهد شد.

 -34-11عامل مؤظف اســت زمين مورد مزارعه را پس از انقضــای مدت قرارداد تعيين شــده در ماده  2قرارداد عينا ً و دفعتا ً به شــرکت تحويل دهد و حق فروش گوجه
فرنگی و پس چر گوجه فرنگی و حق مزارعه دادن زمين مورد مزارعه را به غير نخواهد داشـــت در غير اينصـــورت خســـارت وارده از اين بابت توســـط مديريت
زراعت برآورد و بحسـاب عامل منظور خواهد شـد و چنانچه عامل به هر دليلي گوجه فرنگی توليدي خود را در مهلت تعيين شـده به كارخانه رب گوجه فرنگی تحويل
ننمايد كارخانه رب گوجه فرنگی هيچگونه مســئوليتي در قبال گوجه فرنگی توليدي عامل نخواهد داشــت و شــركت حق دارد از اين بابت خســارت وارده را براســاس
برآورد مديريتهای فوق از عامل مطالبه نمايد.
 -34-12با توجه به اينكه زمين مذكور با رعايت تناوب زراعي صــرفا ً براي كشــت گوجه فرنگی در نظر گرفته شــده و به منظور حمايت از زارعين منطقه در اختيار
عامل قرار ميگيرد و لذا عامل صــرفا ً ملزم به كشــت محصــول گوجه فرنگی ميباشــد و مســؤليت هرگونه عارضــه بعد از كشــت كﻼً بعهده عامل بوده و هيچگونه
اعتراضي )در هر مقطع زماني( از طرف عامل مسموع نخواهد بود و عامل حق تغيير و تبديل گوجه فرنگی به ساير محصوﻻت را جزئا ً يا کﻼً نخواهد داشت.
 -34-13عامل موظف به رعايت بهداشت مزرعه از نظر كنترل آفات  ،بيماريها و علف هاي هرز و جمع آوری ظروف سموم و غذا و ساير آشغال میباشد و در غير
اينصـورت خسـارت وارده با نظر كارشـناس مجتمع زراعت شـرکت از محل مطالبات و تضـامين عامل كسـر خواهد شـد و در صـورتي كه عامل به هر دليلي توصـيههاي
كارشــناســي در جهت اصــول صــحيح زراعت و نيز تميز نگه داشــتن مزرعه از علف هاي هرز را اجرا نكند شــركت ميتواند در طول مدت اجراي قرارداد )در هر
مقطع زماني( آن را بصورت يکجانبه فسخ نموده و براساس ماده  6قرارداد تسويه حساب خواهد شد.
 -34-14مسئوليت هر گونه حوادث ناشي از كار در رابطه با انجام عمليات موضوع قرارداد کﻼً بعهده عامل خواهد بود و شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص
نخواهد داشــت و به هر صــورت حتی اگر د ر اين خصــوص بر عليه شــرکت يا مديران مربوطه حکم محکوميتی از مراجع قضــايی يا ســازمان تامين اجتماعی يا اداره
کار داير بر پرداخت ديه يا جرايم ماده  66ق ت ا و سـاير مجازاتهای مالی يا غير مالی صـادر گردد معادل همان مبالغ محکوميتی بعﻼوه  %25باﻻسـری از عامل
رأسا ً اخذ و يا حسب مورد مطالبه خواهد شد.
 -34-7اعتراض عامل به وزن ،درصــد افت گوجه فرنگی تحويلي قبل از تخليه به کارخانه رب گوجه فرنگی قابل بررســي خواهد بود و بعد از تخليه اعتراض وارد
نبوده و ارقام مورد محاســبه همان عددي خواهد بود كه در قبوض رســمي شــرکت درج شــده اســت و عامل حق اعتراض بعد از تخليه را ،ضــمن عقد خارج ﻻزم ،در
خصوص موارد فوق از خود سلب و ساقط نمود.
 -34-16حفاظت از مزارع مورد مزارعه از احشام و اشخاص و غيره بعهده عامل میباشد.
 -34-17اصــل بر اين اســت كه عامل  ،علم و اطﻼع كامل در زمينه علوم و فنون كشــت و زرع گوجه فرنگی را دارد و در صــورت ورود خســارت ادعای عامل به
استناد عدم اطﻼعات مكفي ،در هيچ مرجع قضايی و اداری مسموع نيست و شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
 -34-18عامل مسئول جبران كليه خساراتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث اعم از جاني يا مالي وارد ميكند.
 -34-19پرداخت كليه كسورات قانوني از قبيل بيمه و ماليات و نظاير آن بر عهده عامل مي باشد.
 -34-20عامل ضــمن قبول بندهای فوق ضــمن عقد خارج ﻻزم حق هرگونه اعتراض و ادعايي را نســبت به مفاد اين قرارداد و کافه خيارات قانونی از جمله خيار غبن
ولو در اعلی درجه را در حال و آتيه از خود سلب و اسقاط مينمايد.
 -34-21تامين کليه ادوات و ماشـينآﻻت کشـاورزی از قبيل تراكتور ،گاو آهن ،ديسـك ،كمباين و كود و بذر به تعداد و ميزان ﻻزم در کشـاورزی مکانيزه بر عهده عامل
ميباشد .
 -34-22كليه هزينههاي ناشــي از اســتخدام كارگران جهت شــخم زني ،آمادهســازي ،وجين ،جمعآوري محصــول ،حمل محصــول به انبار مزارع و ســمپاشــي به منظور
جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي و هزينههاي ناشي از حفاظت و مواظبت ،نگاهداري مزرعه و محصول و غيره بر عهده و هزينه عامل مي باشد.
نام و نام خانوادگـي
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تبصـره  :در صـورت درخواسـت عامل و وجود امکانات کافی در مزارع هر يک از کاﻻ يا ماشـين يا خدمات فوق با اخذ هزينه )برابر فاکتور صـادره از سـوی مزارع(
که عينا ً و نقدا ً از عامل اخذ و يا در صـورت موافقت مزارع به حسـاب بدهی وی منظور و از محل ثمن محصـول پيش فروش شـده توسـط عامل وضـع و کسـر میگردد
تسويه حساب میشود ،بديهی است اين بند موجبی جهت ايجاد تعهد تامين کاﻻ يا ماشين يا خدمات موضوع آن برای مزارع نيست.
 -34-23عامل مكلف و متعهد اسـت پس از برداشـت هر محصـول حصـه مذكور مزارع باضـافه حصـه خود را که طی اين قرارداد صـلح قطعی نمود را حداكثر ظرف
مدت پنج روز به انبار کارخانه رب گوجه فرنگی مزارع تحويل و تسليم نمايد.
 -34-24چنـانچـه بنـا بـه هر دليـل عـامـل در اثنـاء يـا در ابتـداي مزارعـه حمـل مزارعـه را ترك كنـد و يـا آنكـه در تـامين و انجـام تعهـدات مـالی و غير مـالی قراردادی منـدرج
در اين قرارداد كوتاهي يا امتناع ورزد اين مزارعه با اخذ خسارات و ضبط و برداشت تضامين از سوی مزارع قابل فسخ خواهد بود.
 -34-25در صــورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره  ،اين مزارعه ابطال يا منفســخ و يا فســخ گردد ،مزارع حق دارد عمل را به كســي ديگر محول نمايد كه
بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأسـا ً انجام دهد و هزينههاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مسـتحق اجرت المثل با کسـر  %30هزينه باﻻسـری
هزينههای مذکور عﻼوه بر اصـل آن خواهد بود که تمامی اين مبالغ از سـوی شـرکت تشـخيص و محاسـبه و اعمال میشـود و عامل حق اعتراض در اين خصـوص را
ضمن شرط ﻻزم خارج از خود سلب نمود.
 -34-26اگر بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظ هور ثمره فسـخ شـود هر يك از مزارع و عامل به نسـبتي كه بين آنها مقرر بوده شـريك در ثمره هسـتند ليكن مزارع
حق دارد عمل را به كســــي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأســــا ً انجام دهد و هزينههاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل
مسـتحق  %50از قسـمت سـالم محصـول ،با کسـر  %30هزينه باﻻسـری هزينه های مذکور عﻼوه بر اصـل آن خواهد بود که تمامی اين مبالغ از سـوی شـرکت تشـخيص و
محاسبه و اعمال ميشود و عامل حق اعتراض در اين خصوص را ضمن شرط ﻻزم خارج از خود سلب نمود.
 -34-27در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرســـيده باشـــد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا به اخذ مبلغ موضـــوع قرارداد )تعهدات عامل( برای هر
هکتار را بقا نمايد.

 -34-28عامل به هيچ وجه حق ندارد از محل حصــه خود براي زراعت حداكثر با حتی يك نفر شــريك شــود چون تمامی آن را به صــلح قطعی واگذار کرده اســت .به
عبارت ديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صورت مشاركت ،نمايندگي ،صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.
 -34-29انجام بيمه مناسـب محصـول موضـوع اين قرارداد و پرداخت هزينه آن بعهده عامل می باشـد ولی صـرف نظر از انجام و يا عدم انجام بيمه مذکور ،در صـورت
بروز هرگونه بﻼيای طبيعی و حوادث غير مترقبه اعم از سـيل  ،تگرگ  ،سـرما زده گی و آفات و امراض و يا بدسـبزی و غيره مزارعه )شـرکت( هيچگونه مسـئوليتی
نخواهد داشـــت و عامل هر گونه ادعا و اعتراض نســـبت به نهاده ها و يا بذر و يا ســـاير اقﻼم تحويلی به عامل بعنوان قيمت غير نقدی ثمن را در حال و آينده از خود
سلب و ساقط می نمايد و خسارات ناشی از اين قرارداد در اين صورت به تشخيص مزارعه از تضامين عامل و يا ضامن او مطالبه و اخذ خواهد شد.
 -34-30عامل متعهد ميگردد به ازای هر پنجاه هکتار بايســـتی از طريق ســـازم ان نظام مهندســـی يک نفر کارشـــناس کشـــاورزی جهت نظارت کليه عمليات زراعی
بکارگيری نموده و ضمنا شرکت هيچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت حق و حقوق و بکارگيری کارشناس مربوطه برابر قوانين کار و رفاه اجتماعی را ندارد.
 -34-31عامل متعهد ميگردد به ازای هر پنجاه هکتار بايســـتی از طريق ســـازمان نظام مهندســـی يک نفر کارشـــناس کشـــاورزی جهت نظارت کليه عمليات زراعی
بکارگيری نموده و نسـبت به پرداخت حق و حقوق کارشـناس مربوطه برابر قوانين کار و رفاه اجتماعی اقدام نمايد و ضـمنا ً شـرکت هيچ گونه تعهدی نسـبت به پرداخت
و بکارگيری و  ، ...کارشناس فوق را ندارد.
تبصره :عاملين دارای قطعات کمتر از  50هکتار بايد مشترکا ً تا سطح فوق نسبت به موضوع بند  37-35اقدام نمايند.
-35تعهدات شرکت:
 -35-1در صـورت درخواسـت و تمايل عامل برای دريافت بذر گوجه فرنگی از ارقام صـنعتی با قيمت اعﻼمی شـرکت با اخذ و مصـوب بهاء نقدی در اختيار عامل قرار
دهد .
 -35-2هزينه پرداخت آب بهاي زمين مورد مزارعه براســاس تعرفه آب بهاء شــركت بهرهبرداري شــبكه آبياري و زهكشــي مغان در ســال زراعی  1399-1400بر عهده
شرکت میباشد.
 -35-3بهاي گوجه فرنگی تحويلي به شـركت براسـاس قيمت مصـوب شـرکت در سـال زراعی  1399 -1400محاسـبه و پس از كسـر كسـورات قانوني و حصـه شـرکت از
بهای گوجه فرنگی تحويلی معادل حصه طرفين محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصـره  :عاملينی که با الگوی پيشـنهادی اين شـرکت نسـبت به کاشـت محصـول خود ) گوجه فرنگی ( اقدام نمايند در زمان برداشـت،شـرکت آمادگی ﻻزم برای برداشـت
مکانيزه با اخذ بهاء مصوب شرکت همکاری نمايد .

-36افرادی که عليه شرکت پرونده حقوقی داشته باشد حق شرکت در مزايده را نخواهند داشت.
 -37نحوه واگذاری و کليه شرايط مورد معامله براساس نمونه قرارداد پيوستی خواهد بود.

قرائت شد مورد تاييد است.

نام و نام خانوادگـي

صاحبان مجاز امضاء و مهر

پيوست شماره 1
» تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله كاركنان دولت و  ...درمعامﻼت دولتي مورخه « 1337/10/22

اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تائيد مينمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله
كارمندان دولت در معامﻼت دولتي مصوب دي ماه  1337نميباشد و چنانچه خﻼف اين موضوع با ثبات برسد ،
كارفرما يا مزايدهگذار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مزايده فوق را مـردود اعﻼم نمايد.
همچنين قبول و تائيد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برندة مزايده فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار
پيمان مربوطه را امضاء نمايد و خﻼف اظهارات فوق در خﻼل مدت پيمان به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه
مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول
كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از
اموال او اخذ نمايد .تعيين ميزان خسارات وارده به تشخيص كارفرما ميباشد .اين پيشنهاددهنده متعهد ميشود چنانچه
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در حين اجراي پيمان بدليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بﻼفاصله
به اطﻼع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب فوق
را بﻼفاصله به اطﻼع نرساند كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در
اجراي كار را نيز بنا به تش خيص خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود .مضافاً اين پيشنهاددهنده اعﻼم
مي دارد كه بر مجازاتهاي متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه
ميباشد.
نام پيشنهاد دهنده

تاريخ

نام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگـي

وزارت جهاد كشاورزي

صاحبان مجاز امضاء و مهر
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شماره:

شركت شهرك هاي كشاورزي

تاريخ :

شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان ) سهامي عام(

كد آگهي :

550/2221

99/11/12
12
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))نمونه قرارداد گوجه فرنگي مشاركتي((
اين قرارداد بر اســاس آگهی مزايده محلی و صــورتجلســه کمســيون معامﻼت و توافقات بعمل آمده بشــرح ذيل بين شــركت كشــت و صــنعت و دامپروري مغان بعنوان
شـرکت يا مزارع  ،از طرف ديگر آقای ………. :فرزند ……. :بشـماره شـناسـنامه …… :صـادره از :مغان متــــــولــــــد …… :به شـماره ملي ……. :و كد پسـتي ……. :به اقامتگاه قانونی و
انتخابی ……….. :تلفن ….. :كه از اين پس در اين قرارداد عامل در کشت و صنعت و دامپروری مغان منعقد گـرديد.
ماده  : 1مـوضـوع قــرارداد:
 -1مزارعه در سـطح  …….هكتار زمين در بخش  ….به قطعه بلوکهای شـماره  …..ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رؤيت نموده و با وقوف كامل از محل وقوع ،
حدود و مشــخصــات قبول و اقرار به تصــرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صــرفا ً براي زراعت گوجه فرنگی در معرض مزارعه قرار گرفته و بر
حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است.
 -2صـلح قطعی حصـه عامل از محصـول گوجه فرنگی توليد شـده در زمين صـدرالذکر و تحويل آن به كارخانه رب گوجه فرنگی )شـرکت( برابر شـرايط مندرج در اين
قرارداد میباشد.
ماده  : 2مدت قرارداد:
مدت قرارداد از تاريخ شروع قرارداد لغايت  1400 /06/15خواهد بود.
انقضای مدت قرارداد مانع مطالبه حقوق يا خسارات احتمالی طرفين نخواهد بود.
ماده  : 3صلﺢ قطعی حصه عامل:
عامل ضـمن عقد صـلح معوض خارج ﻻزم که صـيغه آن فیالمجلس و بطور شـفاهی جاری گرديد تمامی حصـه خود از اين قرارداد مزارعه اعم از عين و منفعت را به
شـرکت )مزارع( بصـورت قطعی واگذار نمود و شـرکت مالالصـلح گوجه فرنگی )با وزن خالص محصـول( تحويلی عامل براسـاس گوجه فرنگی تحويلی اعﻼمی در
آگهی مزايده مورخه  00000000و با اعمال هزينههای عملياتی انجام شـده قبل از عقد قرارداد به نرخ هرکيلوگرم گوجه فرنگی به مبلغ  10/000﷼ به مقدار گوجه تحويلی در
هنگام عقد قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت تمايل ،عامل ميتواند حصه محصول خود را با قيمت مصوب شرکت به کارخانه رب تحويل نمايد .
ماده  : 4نحوه محاسبه و دريافت مبلغ قرارداد:

هزينه و اجرای عمليات زراعی مربوط به کاشت  ،داشت و برداشت و خدمات مکانيزه و نهادههای مصرفی تحويلی قبل و در طول مدت قرارداد بر عهده عامل است
.
ماده  : 5نحوه پرداخت بهاي گوجه فرنگی تحويلي:
شـــرکت پس از دريافت گزارش ميزان گوجه فرنگی خالص تحويلی كه به تﺄئيد مديركارخانه رب گوجه فرنگی رســـيده باشـــد مبلغ حصـــه عامل از طريق امور مالي
شـرکت به شـماره حسـاب  00000نزد بانک کشـاورزی بر اسـاس قيمت مصـوب شـرکت و يا سـاير مراجع ذيصـﻼح پس از کسـر حصـه خود محاسـبه و پس از کسـر بخشـی
از ثمن که بصورت غيرنقدی در قالب نهادههای تحويل شده به عامل اعم از بذر و  ...خدمات ارائه شده از سوی شرکت در اثنای مدت قرارداد که طی اسناد و مدارک
مثبته تقديم و به امضای طرفين که به منزله توافق بوده و توسط امور مالی شرکت پرداخت خواهد نمود.
تبصره  :مﻼك تعيين وزن محموله ارسالي گزارش برگ باسكول كارخانه قند شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان مي باشد.
ماده  : 6تضمين قرارداد:
عامل جهت تضمين اجرای صحيح مفاد قرارداد و نهاده هاي تحويلي و همچنين در قبال اخذ بخشی از ثمن که بصورت غير نقدی و خدمات تحويل ميشود و اجرای كليه
تعهدات قراردادی در مواعد مشــخصــه به نحويکه موجب نقص در محصــول نگردد  .....فقره ضــمانت بانکی به مبلغ  .........﷼ نزد شــرکت توديع مینمايد كه در
صورت عدم ايفاي تعهدات وی ،کل مبلغ مندرج در سفتههای فـــوق به نفـــع شرکت وصـــول خواهد شد و در اين زمينـــه نظر شرکت مﻼك عمل و مورد پذيرش عامل
خواهد بود و عامل حق هرگونه ادعا و اعتراض آتی در اين خصـــوص را از خود ســـلب و اســـقاط مينمايد .حق مطالبه كليه حقوق مندرج در اين قرارداد حتی پس از
پايان قرارداد و تسويه حساب كامل و استرداد كسورات قانوني و تضمينات و غيره به هر دليل برای شرکت محفوظ بوده و عامل مكلف به ايفاي آن میباشد و نميتواند
با استناد به گذشت زمان و تسويه حساب ،ادعای عدم مسئوليت نمايد.
نام و نام خانوادگـي
وزارت جهاد كشاورزي
شركت شهرك هاي كشاورزي

شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان ) سهامي عام(
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صاحبان مجاز امضاء و مهر
شماره:
تاريخ :

كد آگهي :

550/2221
99/11/12
12
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ماده  : 7تعهدات عامل:
 -7-1عامل با رؤيت و اطﻼع کامل از سابقه زمين در راستای افزايش بهرهوری و راندمان و اينکه کل امور زراعت را برابر شرايط اين قرارداد متکفل ميگردد ضمن
عقد و شـرط ﻻزم متعهد میشـود که مقدار  0000کيلوگرم گوجه فرنگی خالص به شـرکت تحويل دهد که اول از محصـول تحويلی عامل اين مقدار به نفع مزارع برداشـت
نموده و محصـول اضـافه بر اين مقداررا به عامل تحويل نمايد و همچنين عامل بايد غرامت عدم انجام تعهد يا تﺄخير در انجام تعهد را که معادل دو برابرميزان تعهدات
عامل در مقابل مزارع میباشد بعنوان جريمه از محل توليدات محصول گوجه فرنگی تحويلی و يا از تضمينات اخذ شده به نفع شرکت پرداخت نمايد.
تبصـره  :در هر صـورت عامل بايد مقدار  00000کيلوگرم گوجه فرنگی خالص عﻼوه بر پيش پرداخت تحويل نمايد که حصـه شـرکت از بابت ارزش اين قرارداد حداقل
معادل وجه مزايده مورخه  000000000و به اضافه خدمات مکانيزه و نهادههای قبل از عقد قرارداد می باشد.
تبصره  :در صورت کسر تحويل گوجه فرنگی از سوی عامل به مزارع ما بقی مبلغ از محل تضامين عامل به نفع شرکت اقدام خواهد شد.
 -7-2در صـورت عدم رسـيدگی عامل به مزرعه به طريقی که باعث افت در عملکرد شـود و اين موضوع از طريق رئيس بخش و مسئول بخش کشاورزی کارخانه قند
گزارش شود خسارت وارده از محل تضمين و عامل توسط امور مالی محاسبه و در حساب عامل منظور خواهد شد و عامل هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 -7-3عامل هيچگونه حق برداشت محصول توليدی را ندارد مگر اينکه مجوز کتبی برداشت از طرف شرکت صادر گردد.
 -7-4شرکت هيچگونه تعهد و مسئوليتی در خصوص تﺄمين و تحويل ادوات کاشت  ،داشت و برداشت محصول فوق را ندارد ولی در صورت درخواست سرگروههای
منتخب عاملين و موجود بودن ادوات ،هزينههای موارد مذکور براســاس مصــوبه کميســيون معامﻼت بشــرح ذيل بحســاب بدهی آنها منظور خواهد شــد  ،بديهی اســت
چنانچه به دســتگاهها در حين اســتفاده خ ســارت وارد شــود مســئوليت آن به عهده تحويل گيرنده خواهد بود و خســارت وارده از مطالبات نامبرده کســر خواهد شــد و در
رابطه با ميزان خسارات نظر شرکت مﻼک عمل قرار خواهد گرفت.
 -7-5بذور اســتفاده شــده صــرفا ً بايســتی از مبادی قانونی تهيه و تﺄمين گردد و دارای مجوز رســمی از مؤســســه تحقيقات و اصــﻼح بذر و نهال داشــته باشــد در غير
اينصورت براساس برآورد خسارت وارده توسط شرکت از محل تضامين و گوجه فرنگی تحويلی حصه عامل محاسبه و کسر خواهد شد.
 -7-6عامل متعهد مي گردد زمين مورد مزارعه را با آگاهي و رويت كامل و بعد از بررســــي كيفيت و حاصــــل خيزي از نظر زهداری و نی زاری و درســــت بودن
مساحت و  ...را بدون نقص و ايراد تحويل گرفته و بعدا ً حق هيچ گونه ادعايي در هيچ موردي منجمله در موارد ذکر شده را نخواهد داشت .ضمنا ً در صورت مساحی
مجدد شرکتی و اعﻼم مغايرت در مساحت زمين موضوع قرارداد از طرف شرکت ،عامل بدون حق اعتراض ملزم به قبول آن ميباشد.
 -7-7مسئوليت انجام كليه عمليات اجرايی و هـــزينههاي مـــربوط به تهيه زمين و توليد )كاشت  ،داشت  ،برداشت و حمل تا كارخانه قند( محصول گوجه فرنگی بعهده
عامل بوده و تحت هر شرايطي عامل حق استفاده از امكانات شرکت را نخواهد داشت.
 -7-8درصـورت بروز هرگونه تخلف از طرف عامل و يا نيروهای تحت امر ايشـان که در اثر آن خسـاراتی به شـرکت و يا شـخص ثالث وارد گردد ،خسـارت وارده از
محل تضمين و مطالبات عامل وصول خواهد گرديد.
 -7-9تحويل آب طبق دستور العمــل شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي مغان بوده و تــوسط ميــــرآب هر بخش تنظيم خــواهد شد و عامل حــق دستكاري
دريچههاي آب را نخواهد داشت.
 -7-10در زميــن هايي كه تــوسط شرکت ،شخــم ،يا ديسك و يا ســايــر عمليات )قبل از عقد قرارداد( انجام شده يا نهادههاي مختلف جهت تهيه اراضي گوجه فرنگی مورد
استفاده قرار گرفت ه باشد هزينه عمليات انجام شده براساس تعرفه هاي جـــاري شرکت و نهـــادههاي تحويلي براساس قيمت خريد و با احتساب هزينه حمل محاسبه و از
محل بهاء گوجه فرنگی تحويلی عامل کسر خواهد شد.

 -7-11عامل مؤظف اســت زمين مورد مزارعه را پس از انقضــای مدت قرارداد تعيين شــده در ماده  2قرارداد عينا ً و دفعتا ً به شــرکت تحويل دهد و حق فروش گوجه
فرنگی و پس چر گوجه فرنگی و حق مزارعه دادن زمين مورد مزارعه را به غير نخواهد داشـــت در غير اينصـــورت خســـارت وارده از اين بابت توســـط مديريت
زراعت برآورد و بحسـاب عامل منظور خواهد شـد و چنانچه عامل به هر دليلي گوجه فرنگی توليدي خود را در مهلت تعيين شـده به كارخانه رب گوجه فرنگی تحويل
ننمايد كارخانه رب گوجه فرنگی هيچگونه مســئوليتي در قبال گوجه فرنگی توليدي عامل نخواهد داشــت و شــركت حق دارد از اين بابت خســارت وارده را براســاس
برآورد مديريتهای فوق از عامل مطالبه نمايد.
شماره:

وزارت جهاد كشاورزي

تاريخ :

شركت شهرك هاي كشاورزي

كد آگهي :
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 -7-12با توجه به اينكه زمين مذكور با رعايت تناوب زراعي صـــرفا ً براي كشـــت گوجه فرنگی در نظر گرفته شـــده و به منظور حمايت از زارعين منطقه در اختيار
عامل قرار ميگيرد و لذا عامل صــرفا ً ملزم به كشــت محصــول گوجه فرنگی ميباشــد و مســؤليت هرگونه عارضــه بعد از كشــت كﻼً بعهده عامل بوده و هيچگونه
اعتراضي )در هر مقطع زماني( از طرف عامل مسموع نخواهد بود و عامل حق تغيير و تبديل گوجه فرنگی به ساير محصوﻻت را جزئا ً يا کﻼً نخواهد داشت.
 -7-13عامل موظف به رعايت بهداشـت مزرعه از نظر كنترل آفات  ،بيماريها و علف هاي هرز و جمع آوری ظروف سـموم و غذا و سـاير آشـغال میباشـد و در غير
اينصـورت خسـارت وارده با نظر كارشـناس مجتمع زراعت شـرکت از محل مطالبات و تضـامين عامل كسـر خواهد شـد و در صـورتي كه عامل به هر دليلي توصـيههاي
كارشــناســي در جهت اصــول صــحيح زراعت و نيز تميز نگه داشــتن مزرعه از علف هاي هرز را اجرا نكند شــركت ميتواند در طول مدت اجراي قرارداد )در هر
مقطع زماني( آن را بصورت يکجانبه فسخ نموده و براساس ماده  6قرارداد تسويه حساب خواهد شد.
 -7-14مسـئوليت هر گونه حوادث ناشـي از كار در رابطه با انجام عمليات موضـوع قرارداد کﻼً بعهده عامل خواهد بود و شـركت هيچگونه مسـئوليتي در اين خصـوص
نخواهد داشــت و به هر صــورت حتی اگر در اين خصــوص بر عليه شــرکت يا مديران مربوطه حکم محکوميتی از مراجع قضــايی يا ســازمان تامين اجتماعی يا اداره
کار داير بر پرداخت ديه يا جرايم ماده  66ق ت ا و سـاير مجازاتهای مالی يا غير مالی صـادر گردد معادل همان مبالغ محکوميتی بعﻼوه  %25باﻻسـری از عامل
رأسا ً اخذ و يا حسب مورد مطالبه خواهد شد.
 -15-7اعتراض عامل به وزن ،درصـــد افت گوجه فرنگی تحويلي قبل از تخليه به کارخانه رب گوجه فرنگی قابل بررســـي خواهد بود و بعد از تخليه اعتراض وارد
نبوده و ارقام مورد محاســبه همان عددي خواهد بود كه در قبوض رســمي شــرکت درج شــده اســت و عامل حق اعتراض بعد از تخليه را ،ضــمن عقد خارج ﻻزم ،در
خصوص موارد فوق از خود سلب و ساقط نمود.
 -7-16حفاظت از مزارع مورد مزارعه از احشام و اشخاص و غيره بعهده عامل میباشد.
 -7-17اصل بر اين است كه عامل  ،علم و اطﻼع كامل در زمينه علوم و فنون كشت و زرع گوجه فرنگی را دارد و در صورت ورود خسارت ادعای عامل به استناد
عدم اطﻼعات مكفي ،در هيچ مرجع قضايی و اداری مسموع نيست و شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
 -7-18عامل مسئول جبران كليه خساراتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث اعم از جاني يا مالي وارد ميكند.
 -7-19پرداخت كليه كسورات قانوني از قبيل بيمه و ماليات و نظاير آن بر عهده عامل مي باشد.
 -7-20عامل ضمن قبول بندهای فوق ضمن عقد خارج ﻻزم حق هرگونه اعتراض و ادعايي را نسبت به مفاد اين قرارداد و کافه خيارات قانونی از جمله خيار غبن ولو
در اعلی درجه را در حال و آتيه از خود سلب و اسقاط مينمايد.
 -7-21تامين کليه ادوات و ماشـينآﻻت کشـاورزی از قبيل تراكتور ،گاو آهن ،ديسـك ،كمباين و كود و بذر به تعداد و ميزان ﻻزم در کشـاورزی مکانيزه بر عهده عامل
ميباشد .
 -7-22كليه هزينههاي ناشــي از اســتخدام كارگران جهت شــخم زني ،آمادهســازي ،وجين ،جمعآوري محصــول ،حمل محصــول به انبار مزارع و ســمپاشــي به منظور
جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي و هزينههاي ناشي از حفاظت و مواظبت ،نگاهداري مزرعه و محصول و غيره بر عهده و هزينه عامل مي باشد.
تبصـره  :در صـورت درخواسـت عامل و وجود امکانات کافی در مزارع هر يک از کاﻻ يا ماشـين يا خدمات فوق با اخذ هزينه )برابر فاکتور صـادره از سـوی مزارع(
که عينا ً و نقدا ً از عامل اخذ و يا در صـورت موافقت مزارع به حسـاب بدهی وی منظور و از محل ثمن محصـول پيش فروش شـده توسـط عامل وضـع و کسـر میگردد
تسويه حساب میشود ،بديهی است اين بند موجبی جهت ايجاد تعهد تامين کاﻻ يا ماشين يا خدمات موضوع آن برای مزارع نيست.
 -7-23عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه خود را که طی اين قرارداد صلح قطعی نمود را حداكثر ظرف مدت
پنج روز به انبار کارخانه رب گوجه فرنگی مزارع تحويل و تسليم نمايد.
 -7-24چنـانچـه بنـا به هر دليـل عامل در اثنـاء يا در ابتـداي مزارعه حمـل مزارعه را ترك كنـد و يا آنكـه در تامين و انجـام تعهـدات مالی و غير مالی قراردادی منـدرج در
اين قرارداد كوتاهي يا امتناع ورزد اين مزارعه با اخذ خسارات و ضبط و برداشت تضامين از سوی مزارع قابل فسخ خواهد بود.
 -7-25در صــورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره  ،اين مزارعه ابطال يا منفســخ و يا فســخ گردد ،مزارع حق دارد عمل را به كســي ديگر محول نمايد كه
بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأسـا ً انجام دهد و هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مسـتحق اجرت المثل با کسـر  %30هزينه باﻻسـری
هزينههای مذکور عﻼوه بر اصـل آن خواهد بود که تمامی اين مبالغ از سـوی شـرکت تشـخيص و محاسـبه و اعمال میشـود و عامل حق اعتراض در اين خصـوص را
ضمن شرط ﻻزم خارج از خود سلب نمود.
نام و نام خانوادگـي
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 -7-26اگر بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسـخ شـود هر يك از مزارع و عامل به نسـبتي كه بين آنها مقرر بوده شـريك در ثمره هستند ليكن مزارع حق
دارد عمل را به كسـي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأسـا ً انجام دهد و هزينههاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مسـتحق
 %50از قسـمت سـالم محصـول ،با کسـر  %30هزينه باﻻسـری هزينه های مذکور عﻼوه بر اصـل آن خواهد بود که تمامی اين مبالغ از سـوی شـرکت تشـخيص و محاسـبه
و اعمال ميشود و عامل حق اعتراض در اين خصوص را ضمن شرط ﻻزم خارج از خود سلب نمود.
 -7-27در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسـيده باشـد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا به اخذ مبلغ موضوع قرارداد )تعهدات عامل( برای هر هکتار
را بقا نمايد.
 -7-28عامل به هيچ وجه حق ندارد از محل حصــه خود براي زراعت حداكثر با حتی يك نفر شــريك شــود چون تمامی آن را به صــلح قطعی واگذار کرده اســت .به
عبارت ديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صورت مشاركت ،نمايندگي ،صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.
 -7-29انجام بيمه مناسـب محصـول موضـوع اين قرارداد و پرداخت هزينه آن بعهده عامل می باشـد ولی صـرف نظر از انجام و يا عدم انجام بيمه مذکور ،در صـورت
بروز هرگونه بﻼيای طبيعی و حوادث غير مترقبه اعم از سـيل  ،تگرگ  ،سـرما زده گی و آفات و امراض و يا بدسـبزی و غيره مزارعه )شـرکت( هيچگونه مسـئوليتی
نخواهد داشـــت و عامل هر گونه ادعا و اعتراض نســـبت به نهاده ها و يا بذر و يا ســـاير اقﻼم تحويلی به عامل بعنوان قيمت غير نقدی ثمن را در حال و آينده از خود
سلب و ساقط می نمايد و خسارات ناشی از اين قرارداد در اين صورت به تشخيص مزارعه از تضامين عامل و يا ضامن او مطالبه و اخذ خواهد شد.
 -7-30عامل متعهد ميگردد به ازای هر پنجاه هکتار بايســــتی از طريق ســــازمان نظ ام مهندســــی يک نفر کارشــــناس کشــــاورزی جهت نظارت کليه عمليات زراعی
بکارگيری نموده و ضمنا شرکت هيچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت حق و حقوق و بکارگيری کارشناس مربوطه برابر قوانين کار و رفاه اجتماعی را ندارد.
ماده  : 8تعهدات شرکت:
 -8-1در صـورت درخواسـت و تمايل عامل برای دريافت بذر گوجه فرنگی از ارقام صـنعتی با قيمت اعﻼمی شـرکت با اخذ و مصـوب بهاء نقدی در اختيار عامل قرار
دهد .
 -2-8هزينه پرداخت آب بهاي زمين مورد مزارعه براســاس تعرفه آب بهاء شــركت بهرهبرداري شــبكه آبياري و زهكشــي مغان در ســال زراعی  1399-1400بر عهده
شرکت میباشد.
 -3-8بهاي گوجه فرنگی تحويلي به شركت براساس قيمت مصوب شرکت در سال زراعی  1399 -1400محاسبه و پس از كسر كسورات قانوني و حصه شرکت از بهای
گوجه فرنگی تحويلی معادل حصه طرفين محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصـره  :عاملينی که با الگوی پيشـنهادی اين شـرکت نسـبت به کاشـت محصـول خود ) گوجه فرنگی ( اقدام نمايند در زمان برداشـت،شـرکت آمادگی ﻻزم برای برداشـت
مکانيزه با اخذ بهاء مصوب شرکت همکاری نمايد .
ماده  : 9شروط و توضيحات:
در صورتيكه ماليات بر ارزش افزوده از محل عوارض و ماليات بر درآمد موضوع مزارعه تعلق يابد بعهده عامل ميباشد.
ماده  : 10اقامتگاه طرفين قرارداد:
ً
اقامتگاه قانوني طرفين همان نشـاني مندرج در اين قرارداد ميباشـد و طرفين مكلفند در صـورت هر گونه تغيير در نشـاني خود كتبا مراتب را به طرف ديگر قرارداد
اعﻼم نمايند و در غير اينصورت ابﻼغ کليه اوراق و احکام اعم از اداري و قضائي به آدرس مندرج در قرارداد ،معتبر و قانوني تلقي ميگردد.
ماده  : 11ناظران اجرای قرارداد:
مدير زراعت  ،رئيس بخش مربوطه شــرکت بعنوان ناظران اجرای قرارداد انتخاب و در تمامی موارد اجرايی قرارداد اعم از آنکه واجد جنبه مالی يا غير مالی باشــد
نظر ناظر قرارداد قاطع ادعاهای طرفين بوده و مرجع تشخيص است و طرفين حق اعتراض را در اين خصوص از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده  : 12ضامن اجرای تعهدات:
ً
ً
آقای  0000000با امضـای ظهر اسـناد تضـمينی عامل در اين قرارداد اجرای تمامی تعهدات مالی و غير مالی ايشـان را متضـامنا و منفردا ضـمانت نموده و براسـاس مواد
مربوط به ضمان در قانون مدنی بدون هيچ قيد و شرطی اجرای اين تعهدات را بر عهده میگيرد.
ماده  : 13حوادث غير مترقبه و عوامل قهريه:
اين قرارداد از شـمول حوادث قهريه و فورس ماژور خارج بوده و حوادث قهريه يا فورس ماژور موجب اسـقاط مسـئوليت اجراي تعهدات قراردادي و خسـارت ناشـي
از آن براي طرفين نيست و حدوث عوامل طبيعي ،عامل را از اجرای تعهدات مندرج در اين قرارداد بری نميسازد مگر اينكه تﺄثيرات آن به تﺄييد شرکت رسيده باشد.
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ماده  : 14ماده حل اختﻼف:
در صــورت بروز هرگونه اختﻼف در تفســير يا اجراي مفاد اين قرارداد ابتدا با مذاكره طرفين و از طريق مســالمت آميز حل و فصــل خواهد شــد و در صــورت عدم
حصول نتيجه از اين طريق با ارجاع به مراجع قضايي ذيصﻼح پيگيري و حل و فصل خواهد شد.
ً
* اين قرارداد در  14ماده و  35بند و  4تبصـره )جمعا ً در  5صـفحه( و در  4نسـخه تنظيم و در كمال صـحت و علم آگاهي دقيق طرفين خصـوصـا عامل از مفاد
آن بين طرفين منعقد و مبادله گرديد و كليه مفاد آن براي طرفين ﻻزماﻻجرا و ﻻزماﻻتباع است.
* شماره )سری (00000000 /موضوع ماده پنج قرارداد كه عينا ً به امور مالي ارسال ميگردد.

شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان سهامي عام
عامل
نام و نام خانوادگي:
00000
امضاء و اثر انگشت

اسداله محسن زاده
مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت

عضو هيئت مديره

ضامن
نام و نام خانوادگي:
000000
امضاء و اثر انگشت
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پيوست شماره 2
))فرم تعهد و پيشنهاد قيمت ((
اينجـانـب /اين شـــركـت

شـماره

شش

فرزنـد

بـه شـــمـاره ملي

صـــادره از

ثبـت شـــده بـه

ضـمن بازديد از موضـوع مورد مزايده و كسـب اطﻼعات كامل و مطالعه دقيق كليه اوراق مزايده و اعاده كليه اوراق مذكور كه امضـاء

و ممهور به مهر گرديده اســت و با قبول كليه شــرايط مندرج در اســنادمزايده فوق وارائه يك فقره ضــمانتنامه بانكي يا اصــل فيش واريزي به شــماره

عهده بانك

شـعبه

بشرح جدول ذيل اعﻼم ميدارم.

بمبلغ

،

ريال و پيشـنهاد قيمت خود را براي موضـوع مزايده

ضـمناً چنانچه اين پيشـنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم كه قرارداد را بر اسـاس برگ اسـناد مزايده و نمونه قرارداد پيوسـت كه امضـاء نموده و در پاكت ب قرار
داده ام با تغييرات و ملحقاتي كه عندالزوم از لحاظ تطبيق آن با اوضـاع و احوال اين مزايده و اعﻼن واگذاري در آن داده مي شـود امضـاء نموده و همراه تضـمين انجام

تعهدات مطابق برگ شرايط تسليم نمايم/.

* قيمت هاي پيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر از قيمت پايه باشد در غير اين صورت پيشنهاد نامبردگان مردود اعﻼم و از دور مزايده حذف خواهند شد.
*ثبت دقيق مشخصات و تكميل موارد خواسته شده در فرم تعهد و پيشنهاد قيمت الزامي است.
نشاني :

كد پستي:

تلفن تماس:

نام و نام خانوادگـي
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قطعات پيشنهادی برای کشت مشارکتی گوجه فرنگی سال زراعی 1399-1400
رديف

بخش

قطعه و
بلوک

مساحت
)هکتار(

مقدار پايه در هر
هکتار )کيلوگرم(

مبلغ تضمين ب﷼

1

515-2

24/1

20000

) 20تن(

241/000/000

2

620-5

28/9

20000

) 20تن(

289/000/000

620-7

16/6

20000

) 20تن(

166/000/000

511-4

27/8

20000

) 20تن(

278/000/000

3

يک

4

97/4

جمﻊ

-

-

5

711-3

15/6

20000

) 20تن(

156/000/000

6

611-3

5/9

20000

) 20تن(

59/000/000

601-3

8/2

20000

) 20تن(

82/000/000

601-6

5/2

20000

) 20تن(

52/000/000

7

دو

8

34/9

جمﻊ
9

سه

805-2

11

پنﺞ

12
13
14
15
16
17

149-4

17/6

145/2

23

20000

) 20تن(

230/000/000

174/2

12/5

20000

) 20تن(

125/000/000

53/1
6001-4

18

جمﻊ

21/2

20000

21/2

) 20تن(
-

_

_

3028-5

20/1

20000

) 20تن(

3011-2

7/8

20000

) 20تن(

78/000/000

-

27/9

_

912-2

24/9

20000

) 20تن(

249/000/000

912-3

5/1

20000

) 20تن(

51/000/000

30
132-4

16
16

جمﻊ کل مساحت )هکتار(

20000

) 20تن(
-

-

-

_

_

212/000/000
201/000/000

جمﻊ

ده

_

20000

جمﻊ

نه

-

-

_

169/000/000

) 20تن(

جمﻊ

هشت

) 20تن(

_

176/000/000

جمﻊ

هفت

20000

16/9

جمﻊ
10

16/9

-

مقدار پيشنهادی به عدد در
هر هکتار )کيلوگرم(

مقدار پيشنهادی به حروف
در هر هکتار )کيلوگرم(

_

-

-

-

_

_

_

160/000/000
_

-

_
_

297/4

_
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