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 )) اسناد مزايده عمومی يك مرحله اي((  ی

زمين شركت كشت و صنعت ودامپروري مغان (سهامي عام )در نظردارد:                                                          :  مزايدهموضوع  -1 

احت   ت    4/297هاي مزروعي  خود را به مـس ورت  گوجه فرنگي  هكتار جهت كـش اركتي  بـص ال زراعي   مـش ره  در روزنامه   1399- 1400در ـس منتـش

ناد مزايده به    13/11/99و    99/  12/11تاريخهايدر دو  نوبت  به    دنقش اقتصـاار  كثيراالنتـش رايط و مـشخـصات اـس بر اـساس ـش

               متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.
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   اعتبار سه ماه )فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با  :نوع تضمين  -3

  شركت كنندگان مي توانند نسبت به تحويل و ارسال پيشنهادات خود از طريق نشاني هاي ذيل اقدام نمايند  . -4

                                                                                                        اداره مركزي ،دفتر اداره  حراست  – ، شهرستان پارس آباد مغاناستان اردبيل    -1-4  
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متقاـضيان  مي توانند  جهت  كـسب اطالعات  بيـشتر در خـصوص ـشرايط  برگزاري مزايده  به دبيرخانه كميـسيون معامالت مراجعه  -5

  تماس حاصل نمايند. 04531852082با شماره تلفن و فاكس و يا 

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

  حاصل نمايند. تماس  04531854020تلفن    

بازديد    -7   ز موضوع مزايده و  او مشاهده  از نظر شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان اصل بر اين است كه شركت كننده در مزايده ضمن 

ادعاي جهل و  باآگاهي كامل از شرايط آب وهوايي و مطالعه دقيق كليه اوراق و شرايط عمومي و اختصاصي مورد مزايده  پيشنهاد قيمت داده است بنابراين  

        0هاد قيمت و اعالم  نتيجه مردود ميباشد اشتباه در تطبيق آن با آنچه كه مد نظرش  بوده و ياهر گونه ادعا و اعتراض ديگري پس از تقديم پاكت حاوي پيشن
صورت جداگانه الک و مهر نموده و هر سه پاکت را در داخل يک لفاف يا    بهدرسه پاکت« الف ، ب  و ج» داوطلبان شركت در مزايده  بايستي  پيشنهادات  خود را   -8

  ياد شده تحويل  نمايند. به آدرسهاي  26/11/99ظهر روز يكشنبه مورخه 13شده قرار داده و حداكثر تا ساعت  پاکت مناسب الك و مهر

فيش واريزي ( نسـخه صـاحب  حسـاب) بصـورت فيش مخصـوص حسـاب هاي دولتي بحسـاب تمركز سـپرده يك فقره اصـل   :  پاكت الف محتوي:-9

اب ماره حـس ركت به ـش ه ماه ) در   IR  630160000000000896548069بشـماره شـبای  896548069  ـش نزد بانك كشـاورزي  و يا  ضـمانتنامه بانكي ( بمدت اعتبار حداقل  ـس

   وجه شركت  كشت  و صنعت و دامپروري مغان ( سهامي  عام)  خواهد بود.

ته و ارائه داده باـشد از دور   بديهي اـست اگر ـشركت كننده اي به غير از اـصل نـسخه ـصاحب حـساب فيش واريزي ، نـسخه-1-9 ديگري داخل پاكت گذاـش

                                                 رقابت خارج خواهد شد.
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  پاكت (ب)  محتوي :-10

 الزامي است. ارائه كپي شناسنامه و كارت ملي براي شركت كنندگان حقيقي  -1-10

نامه ، آگهي تاـسيس و آخرين تغييرات  در روزنامه رـسمي  و  -2-10 اـس اء براي  ـشركت كنندگان  حقوقي ارائه كپي اـس مدارك احراز هويت ـصاحبان امـض

  الزامي است.

تي-3-10 ركت كنندگان بايـس ناد مزايده و نمونه قرارداد را   ـش فحات اـس نهاد قيمت  ( تمامي ـص اء و مهرنموده () به جزء فرم تعهد و پيـش اي ، امـض احبان امـض ط ـص توـس

  )و در پاكت (ب)تحويل نمايند. مجاز  

  اصل تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان.-4-10

  فرم تعهد و التزام رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي مربوطه.-5-10

  ويل ، تضامين توديعي به نفع شركت ضبط خواهد شد.الزامي بوده و در صورت عدم تح  10در زمان عقدقرارداد تصوير برابر اصل مدارك خواسته شده در ماده  -6-10

قيمت خواهد بود كه در اين رابطه پيشــنهاددهندگان موظف هســتند پس از بررســي دقيق موارد ، پيشــنهادات  پيشــنهاد فقط فرم  محتوي پاكت (ج) :-11 

درج و فرم موصــوف نيز توســط افراد مجاز امضــاء  و  2و بدون قيد و شــرط به روي پيوســت شــماره   تناژخود را  با خط خوانا و بدون قلم خوردگي و به  

  ممهور به مهر شركت گردد.  

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

محل  مهمانسـرای سـرو (  پائين)  شـرکت واقع  درشـهرک شـهيد آيت اله  غفاری بازگشـايی و مورد عصـر  در 15سـاعت   رأس    27/11/99شـنبه  مورخ    دوپيشـنهادات واصـله روز    -13
به پيشـنهادهاي واصـله مبهم، ناقص، مخدوش، مشـروط، فاقد سـپرده کامل و نسـخه صـاحب حسـاب   و يادر صـورت ارائه چك عادي ، بانکی و بررسـی قرار خواهد گرفت  بديهی اسـت  

  ترتيب اثر داده نخواهد شد.  26/11/99ظهر روز يکشنبه مورخ   13تغييرو  يا پس گرفتن  پيشنهادهاي واصله  بعد ازساعت سفته  و همچنين تحويل، 

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

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

  از مبلغ تضمين باشد. 
  پس از اعالم نتايج  مزايده سپرده نفرات اول و دوم مزايده نگهداري و بقيه مسترد خواهد شد . -20

حاضر نشود سپرده فرآيند ارجاع كار وي به  چنانچه نفر اّول برنده مزايده ظرف مدت ده روز به غير از روزهاي  تعطيل پس از اعالم نتايج مزايده جهت انعقاد قرارداد -21

  نفع شركت ضبط و با نفر دّوم برنده مزايده نيز به همان ترتيب عمل خواهد شد . 

ارائه تسويه حساب  درصد مبلغ مورد معامله را  (با اعتبار برابر مدت قرارداد و قابل تمديد تا صد فرد  برنده  موظف است  يك فقره  ضمانتنامه بانكي  به ميزان حداقل  -22

ت و دامپروري  هاي قانوني) بعنوان تضمين  انجام تعهدات خود ظرف مدت هفت روز  به غير از روزهاي تعطيل در زمان عقد قرارداد دروجه شركت  كشت  و صنع 

و با نفر دوم  برنده مزايده نيز به همان نحوه عمل  خواهد    مغان   ( سهامي  عام) ارائه  نمايد.در غير اينصورت تضمين فرآيند ارجاع كار  فرد برنده به نفع شركت  ضبط  

  شد. 

  در صورت عدول برنده از انجام تعهدات خود تضمين انجام تعهدات وي به نفع شركت ضبط خواهد شد.  -23

  حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه  بازگشائي  پيشنهادها ي واصله  آزاد مي باشد. - 24

باشند و در همين راستا بايستي فرم پيوست                 1337بايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولت  مصوب ديماه سال  شركت كنندگان در مزايده ن  -25

  را تكميل ، مهر و امضاء نموده و در پاكت ب ارائه نمايند.   1شماره 

 مزايده از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد.  -26

  اعالم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري مزايده به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا تلفني خواهد بود.-27
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  نتايج آگهي و برنده حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از باز گشائي پيشنهادات بصورت تلفني ويا مكتوب اعالم خواهد شد.  -28

  پرداخت  هزينه انتشار آگهي بعهده برندگان مزايده مي باشد.-29

دور مزايده حذف   كليه مدارك خواسته شده در پاكت ب  مي بايست توسط صاحبان امضاء مجاز ، مهر و امضاء گردد در غير اينصورت ،مدارك  ، ناقص  تلقي و  از  -30

                                                                              خواهد شد.

كپي برابر اصل شده تمامي مدارك ارائه شده در پاكت ب الزامي بوده و در صورت عدم تقديم برابر اصل مستندات خواسته شده ،     در زمان عقد قرارداد تحويل  -31

 ضمانتنامه يا سپرده شركت در مزايده وي به نفع  شركت وصول خواهد شد. 

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

  حذف و مردود خواهد شد. 

  پايه باشد در غير اين صورت پيشنهاد نامبردگان مردود اعالم و از دور مزايده حذف خواهند شد..  تناژپيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر از تناژهاي -33

  : تعهدات عامل: 34

ــتای افزايش بهره يت وؤر  عامل با  -1-34 ــابقه زمين در راسـ ــرايط اين قرارداد متکفل ميگردد  اينکه کل امور زراعت  راندمان و و  وریاطالع کامل از سـ را برابر شـ

به شــرکت تحويل دهد که اول از محصــول تحويلی عامل اين مقدار به نفع مزارع   گوجه فرنگی خالص کيلوگرم   0000شــود که مقدار ضــمن عقد و شــرط الزم متعهد می

جام تعهد را که معادل دو برابرميزان خير در انأت  و همچنين عامل بايد غرامت عدم انجام تعهد يا  نمايدبه عامل تحويل   رامحصول اضافه بر اين مقدارنموده و برداـشت  
  .  تحويلی و يا از تضمينات اخذ شده به نفع شرکت پرداخت نمايد  گوجه فرنگیباشد بعنوان جريمه از محل توليدات محصول  تعهدات عامل در مقابل مزارع می

  تضامين عامل به نفع شرکت اقدام خواهد شد.   از سوی عامل به مزارع ما بقی مبلغ از محل گوجه فرنگیتحويل   صورت کسر در تبصره :
 زراعتصـورت عدم رسـيدگی عامل به مزرعه به طريقی که باعث افت در عملکرد شـود و اين موضـوع از طريق رئيس بخش و مسـئول بخش کشـاورزی   در  -2-34

  و عامل هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت.   واهد شدخسارت وارده از محل تضمين و عامل توسط امور مالی محاسبه و در حساب عامل منظور خ  گزارش شود
  گردد.   عامل هيچگونه حق برداشت محصول توليدی را ندارد مگر اينکه مجوز کتبی برداشت از طرف شرکت صادر  -3-34

و  ت عاملصـورت درخواسـ و برداشـت محصـول فوق را ندارد ولی در  شـرکت هيچگونه تعهد و مسـئوليتی در خصـوص تأمين و تحويل ادوات کاشـت ، داشـت  -4-34

منظور خواهد شد ، بديهی است چنانچه به دستگاهها در حين استفاده خسارت وارد   بحساب بدهی آن شرکت  کميسيون معامالت  مصوب با نرخ    ، موجود بودن ادوات
ئوليت آن به عهده   ود مـس د و در رابطه عاملـش ارت وارده از مطالبات نامبرده کـسر خواهد ـش ارات نظر  خواهد بود و خـس عمل قرار خواهد    مالک ـشرکت  با ميزان خـس

  ت.  گرف
غير  اشــد دربذور اســتفاده شــده صــرفاً بايســتی از مبادی قانونی تهيه و تأمين گردد و دارای مجوز رســمی از مؤســســه تحقيقات و اصــالح بذر و نهال داشــته ب -5-34

  تحويلی حصه عامل محاسبه و کسر خواهد شد.   گوجه فرنگیبرآورد خسارت وارده توسط شرکت از محل تضامين و   اينصورت براساس
ــت بودن عامل متعهد مي  -6-34 ــل خيزي از نظر زهداری و نی زاری و درسـ ــي كيفيت و حاصـ گردد زمين مورد مزارعه را با آگاهي و رويت كامل و بعد از بررسـ

مساحی   ايراد تحويل گرفته و بعداً حق هيچ گونه ادعايي در هيچ موردي منجمله در موارد ذکر شده را نخواهد داشت. ضمناً در صورت مساحت و ... را بدون نقص و
  باشد.عامل بدون حق اعتراض ملزم به قبول آن مي  ، از طرف شرکت  مساحت زمين موضوع قراردادمغايرت در اعالم مجدد شرکتی و 

 گوجه فرنگی) محـصول  ربداـشت ، برداـشت و حمل تا كارخانه   ، هاي مــــــربوط به تهيه زمين و توليد (كاـشت هــــــزينه  عمليات اجرايی ومـسئوليت انجام كليه    -7-34

  را نخواهد داشت. شرکت  بعهده عامل بوده و تحت هر شرايطي عامل حق استفاده از امكانات
  

  3ص        نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر
  
  
  

 550/ 2221           شماره:               وزارت جهاد كشاورزي 

  99/ 11/ 12                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

         1 2  /1                     كد آگهي :      ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

رده  درصـورت 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 وا -8-34

  خواهد گرديد.  از محل تضمين و مطالبات عامل وصول
ــرآب هر بخش تنظيم خــواهد شد و عامل حــق  -9-34 ــ ــوسط مي ــل شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي مغان بوده و ت   دستكاري   تحويل آب طبق دستور العم

 هاي آب را نخواهد داشت.دريچه
ــن  -10-34 ــر  در زميـ ــايـ ــم، يا ديسك و يا سـ ــوسط شرکت، شخـ  گوجه فرنگیهاي مختلف جهت تهيه اراضي  عمليات (قبل از عقد قرارداد) انجام شده يا نهادههايي كه تـ

هاي تحويلي براساس قيمت خريد و با احتساب هزينه حمل محاسبه  مورد استفاده قرار گرفته باشد هزينه عمليات انجام شده براساس تعرفه هاي جـــاري شرکت و نهـــاده
  کسر خواهد شد.   عاملويلی  تح گوجه فرنگیو از محل بهاء  



ً   2 مزارعه را پس از انقضــای مدت قرارداد تعيين شــده در ماده عامل مؤظف اســت زمين مورد  -11-34 ً  و  قرارداد عينا گوجه به شــرکت تحويل دهد و حق فروش    دفعتا

ــط مديريت   گوجه فرنگیو پس چر  فرنگی ــارت وارده از اين بابت توسـ ــورت خسـ ــت در غير اينصـ و حق مزارعه دادن زمين مورد مزارعه را به غير نخواهد داشـ
تحويل    رب گوجه فرنگیتوليدي خود را در مهلت تعيين ـشده به كارخانه   گوجه فرنگیزراعت برآورد و بحـساب عامل منظور خواهد ـشد و چنانچه عامل به هر دليلي  

ــئوليتي در قبال   رب گوجه فرنگیكارخانه  ننمايد   ــاس    گوجه فرنگیهيچگونه مس ــارت وارده را براس توليدي عامل نخواهد داشــت و شــركت حق دارد از اين بابت خس
  نمايد.  های فوق از عامل مطالبهبرآورد مديريت

ــت   -12-34 ــرفاً براي كش ــده و به منظور حمايت از زارعين منطقه در اختيار   گوجه فرنگیبا توجه به اينكه زمين مذكور با رعايت تناوب زراعي ص در نظر گرفته ش

كالً بعهده عامل بوده و هيچگونه   باشــد و مســؤليت هرگونه عارضــه بعد از كشــتمي  گوجه فرنگیصــرفاً ملزم به كشــت محصــول   گيرد و لذا عاملعامل قرار مي
ً  به ساير محصوالت را گوجه فرنگیامل حق تغيير و تبديل  اعتراضي (در هر مقطع زماني) از طرف عامل مسموع نخواهد بود و ع  کالً نخواهد داشت.   يا  جزئا

باشد و در غير ها و علف هاي هرز و جمع آوری ظروف سموم و غذا و ساير آشغال میعامل موظف به رعايت بهداشت مزرعه از نظر كنترل آفات ، بيماري  -13-34

هاي  مجتمع زراعت ـشرکت از محل مطالبات و تـضامين عامل كـسر خواهد ـشد و در ـصورتي كه عامل به هر دليلي توـصيه  كارـشناساينـصورت خـسارت وارده با نظر  
تواند در طول مدت اجراي قرارداد (در هر كارشــناســي در جهت اصــول صــحيح زراعت و نيز تميز نگه داشــتن مزرعه از علف هاي هرز را اجرا نكند شــركت مي

  .    تسويه حساب خواهد شد قرارداد   6  براساس ماده  بصورت يکجانبه فسخ نموده و را مقطع زماني) آن

ر اين خصوص  مسئوليت هر گونه حوادث ناشي از كار در رابطه با انجام عمليات  موضوع قرارداد کالً بعهده عامل خواهد بود و شركت هيچگونه مسئوليتي د  -14-34

ر اين خصــوص بر عليه شــرکت يا مديران مربوطه حکم محکوميتی از مراجع قضــايی يا ســازمان تامين اجتماعی يا اداره  هر صــورت حتی اگر ده ب نخواهد داشــت و
باالـسری از عامل  %  25   معادل همان مبالغ محکوميتی بعالوه  های مالی يا غير مالی ـصادر گرددق ت ا  و ـساير مجازات   66  جرايم ماده کار داير بر پرداخت ديه يا

ً رأس   يا حسب مورد مطالبه خواهد شد. اخذ و  ا
قابل بررســي خواهد بود و بعد از تخليه اعتراض وارد   گوجه فرنگی کارخانه رب تحويلي قبل از تخليه به   گوجه فرنگیاعتراض عامل به وزن، درصــد افت    -34-7

در   اســت و عامل حق اعتراض بعد از تخليه را، ضــمن عقد خارج الزم، نبوده و ارقام مورد محاســبه همان عددي خواهد بود كه در قبوض رســمي شــرکت درج شــده  
  خصوص موارد فوق از خود سلب و ساقط نمود.

  باشد.و غيره بعهده عامل می  اشخاص مزارعه از احشام و حفاظت از مزارع مورد  -16-34

ــارت ادعای عامل به   را دارد و در   یزرع گوجه فرنگاطالع كامل در زمينه علوم و فنون كشــت و   اصــل بر اين اســت كه عامل ، علم و  -17-34 صــورت ورود خس

  اداری مسموع نيست و شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. در هيچ مرجع قضايی و  ، استناد عدم اطالعات مكفي
  .  كندم از جاني يا مالي وارد ميعامل مسئول جبران كليه خساراتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث اع  -18-34
  عهده عامل مي باشد. پرداخت كليه كسورات قانوني از قبيل بيمه و ماليات و نظاير آن بر  -19-34
ر غبن کافه خيارات قانونی از جمله خيا عامل ضــمن قبول بندهای فوق ضــمن عقد خارج الزم حق هرگونه اعتراض و ادعايي را نســبت به مفاد اين قرارداد و  -20-34

  نمايد.ولو در اعلی درجه را در حال و آتيه از خود سلب و اسقاط مي
ين  تامين کليه ادوات و  -21-34 اورزی ازماـش ك، كمباين و كود و قبيل تراكتور، گاو آالت کـش اورزی مکانيزه بر بذر به تعداد و آهن، ديـس عهده عامل  ميزان الزم در کـش

  .  باشدمي
  ســمپاشــي به منظور  آوري محصــول، حمل محصــول به انبار مزارع وســازي، وجين، جمعناشــي از اســتخدام كارگران جهت شــخم زني، آمادههاي  كليه هزينه  -22-34

    هزينه عامل مي باشد. عهده و محصول و غيره بر مواظبت، نگاهداري مزرعه و و  هاي ناشي از حفاظتهزينه جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي و
  4ص        و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر نام
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         1 2  /1                     كد آگهي :      ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

  
 ـصادره از ـسوی مزارع)  فاکتوريا ماـشين يا خدمات فوق با اخذ هزينه (برابر  کاال  هر يک از وجود امکانات کافی در مزارع در ـصورت درخواـست عامل و : تبـصره

ً  که ده توـسط عامل وضـع فروش  پيش  محل ثمن محصـول از  و به حـساب بدهی وی منظور مزارع  در صـورت موافقت  يا اخذ و از عامل  نقداً  و  عينا  گرددکـسر می و  ـش
  آن برای مزارع نيست.  تامين کاال يا ماشين يا خدمات موضوع بديهی است اين بند موجبی جهت ايجاد تعهد،  شودتسويه حساب می

صـلح قطعی نمود را حداكثر ظرف    عامل مكلف و متعهد اسـت پس از برداشـت هر محصـول حصـه مذكور مزارع باضـافه حصـه خود را که طی اين قرارداد  -23-34
  مزارع تحويل و تسليم نمايد.   یگوجه فرنگرب  مدت پنج روز به انبار کارخانه 

غير ـمالی قراردادی مـندرج   انـجام تعـهدات ـمالی و  چـنانـچه بـنا ـبه هر دلـيل ـعاـمل در اثـناء ـيا در ابـتداي مزارـعه حـمل مزارـعه را ترك كـند و ـيا آنـكه در ـتامين و   -24-34
  بود.   برداشت تضامين از سوی مزارع قابل فسخ خواهد  ضبط و در اين قرارداد كوتاهي يا امتناع ورزد اين مزارعه با اخذ خسارات و

فســخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به كســي ديگر محول نمايد كه  يا  اين مزارعه ابطال يا منفســخ و  ، در صــورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره   -25-34
 ً هزينه باالسـری    %30سـر کتحق اجرت المثل با هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مسـانجام دهد و هزينه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأسـا

خصـوص را  در اين  عامل حق اعتراض شـود واعمال می  محاسـبه و از سـوی شـرکت تشـخيص و  های مذکور عالوه بر اصـل آن خواهد بود که تمامی اين مبالغهزينه
    ضمن شرط الزم خارج از خود سلب نمود.

مزارع  هور ثمره فسـخ شـود هر يك از مزارع و عامل به نسـبتي كه بين آنها مقرر بوده شـريك در ثمره هسـتند ليكناگر بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظ  -26-34
 ً ــا ــي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأســ خواهد نمود و عامل   هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافتو هزينه  انجام دهد حق دارد عمل را به كســ

 از ـسوی ـشرکت تـشخيص و  هزينه باالـسری هزينه های مذکور عالوه بر اـصل آن خواهد بود که تمامی اين مبالغ  %30با کـسر   ، از قـسمت ـسالم محـصول %50مـستحق  
  . خصوص را ضمن شرط الزم خارج  از خود سلب نمود  عامل حق اعتراض در اين  اعمال ميشود و محاسبه و

 برای هرموضـــوع قرارداد (تعهدات عامل)   كند يا آنرا به اخذ مبلغ  ع نرســـيده باشـــد مزارع حق دارد كه زراعت را ازالهپايان مدت مزارعه چنانچه زر در  -27-34
  بقا نمايد.   اهکتار ر



به    .ســتنفر شــريك شــود چون تمامی آن را به صــلح قطعی واگذار کرده ا عامل به هيچ وجه حق ندارد از محل حصــه خود براي زراعت حداكثر با حتی يك  -28-34
  مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.    تعبارت ديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صور

م انجام بيمه مذکور، در ـصورت  و پرداخت هزينه آن بعهده عامل می باـشد ولی ـصرف نظر از انجام و يا عد  انجام بيمه مناـسب محـصول موـضوع اين قرارداد  -29-34
يل ، تگرگ ، ـسرما زده ئوليتی  بروز هرگونه باليای طبيعی و حوادث غير مترقبه اعم از ـس بزی و غيره مزارعه (ـشرکت) هيچگونه مـس گی و آفات و امراض و يا بدـس

لی به عامل بعنوان قيمت غير نقدی ثمن را در حال و آينده از خود نخواهد داشـــت و عامل هر گونه ادعا و اعتراض نســـبت به نهاده ها و يا بذر و يا ســـاير اقالم تحوي
  د.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 ش

ــازم  -30-34 ــتی از طريق سـ ــاورزی جهت نظارت کليه عمليات زراعی عامل متعهد ميگردد به ازای هر پنجاه هکتار بايسـ ــناس کشـ ــی يک نفر کارشـ ان نظام مهندسـ
  را ندارد.بکارگيری نموده و ضمنا شرکت هيچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت حق و حقوق و بکارگيری کارشناس مربوطه برابر قوانين کار و رفاه اجتماعی 

ــاورزی جهت نظارت کليه عمليات زراعی عامل متعهد ميگردد به ازای هر پنجاه هکتار    -31-34 ــناس کشـ ــی يک نفر کارشـ ــازمان نظام مهندسـ ــتی از طريق سـ بايسـ
هدی نـسبت به پرداخت  بکارگيری نموده و نـسبت به پرداخت حق و حقوق کارـشناس مربوطه برابر قوانين کار و رفاه اجتماعی اقدام نمايد و ـضمناً ـشرکت هيچ گونه تع

  فوق را ندارد.و بکارگيری و ... ، کارشناس  
  اقدام نمايند.  37-35هکتار بايد مشترکاً تا سطح فوق نسبت به موضوع بند   50عاملين دارای قطعات کمتر از تبصره: 

  تعهدات شرکت:-35
عامل قرار در ـصورت درخواـست و تمايل عامل برای دريافت بذر گوجه فرنگی از ارقام ـصنعتی با قيمت اعالمی ـشرکت با اخذ و مـصوب بهاء نقدی در اختيار    -1-35

  دهد  . 
ــركت بهره -35-2 ــاس تعرفه آب بهاء ش ــالهزينه پرداخت آب بهاي زمين مورد مزارعه براس ــي مغان در س ــبكه آبياري و زهكش عهده   بر  1399-1400 زراعی برداري ش

    باشد.شرکت می
محاسـبه و پس از كسـر كسـورات قانوني و حصـه شـرکت از   1399 -1400 در سـال زراعی شـرکتتحويلي به شـركت براسـاس قيمت مصـوب    گوجه فرنگیبهاي   -35-3

  .پرداخت خواهد شد معادل حصه طرفين محاسبه و  تحويلی  گوجه فرنگیبهای  
برداـشت   عاملينی که با الگوی پيـشنهادی اين ـشرکت نـسبت به کاـشت محـصول خود ( گوجه فرنگی ) اقدام نمايند در زمان برداـشت،ـشرکت آمادگی الزم برای  تبـصره :

  مکانيزه با اخذ بهاء مصوب شرکت همکاری نمايد . 

 نخواهند داشت.افرادی که عليه شرکت پرونده حقوقی داشته باشد حق شرکت در مزايده را -36
  نحوه واگذاری و کليه شرايط مورد معامله براساس نمونه قرارداد پيوستی خواهد بود. -37
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  » 22/10/1337« تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله كاركنان دولت و ... درمعامالت دولتي مورخه 

  

نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله  اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تائيد مي

با ثبات برسد ،  نمي  1337الت دولتي مصوب دي ماه  كارمندان دولت در معام باشد و چنانچه خالف اين موضوع 

  گذار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مزايده فوق را مـردود اعالم نمايد.كارفرما يا مزايده

نوان پيمانكار  گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برندة مزايده فوق تشخيص داده شود و بعهمچنين قبول و تائيد مي

پيمان مربوطه را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل 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  

د را فسخ و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از  كند كارفرما حق خواهد داشت كه قراردا

شود چنانچه  باشد. اين پيشنهاددهنده متعهد مي اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارات وارده به تشخيص كارفرما مي

1پيوست شماره   



د مراتب را بالفاصله  در حين اجراي پيمان بدليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گرد

به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب فوق 

يا تأخير در   پيمان را فسخ نموده و خسارات ناشي از فسخ پيمان و  به اطالع نرساند كارفرما حق دارد  را بالفاصله 

خيص خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود. مضافاً اين پيشنهاددهنده اعالم اجراي كار را نيز بنا به تش

دارد كه بر مجازاتهاي متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه  مي

 باشد. مي

  

  تاريخ      نام پيشنهاد دهنده                                       

 نام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده:               
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 550/ 2221        شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  99/ 11/ 12                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

         1  2                        كد آگهي :      ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )) مشاركتي گوجه فرنگي((نمونه قرارداد                                                                                    
بشــرح ذيل بين شــركت كشــت و صــنعت و دامپروري مغان بعنوان  اين قرارداد بر اســاس آگهی مزايده محلی و صــورتجلســه کمســيون معامالت و توافقات بعمل آمده  

به اقامتگاه قانونی و   .……  كد پـستي:و    .……به ـشماره ملي:    ……متــــــولــــــد:    مغانـصادره از:  ……بـشماره ـشناـسنامه:   .……  فرزند:  .………ديگر آقای:  طرف   از،  مزارع   ت ياـشرک

 منعقد گـرديد. كه از اين پس در اين قرارداد عامل در کشت و صنعت و دامپروری مغان   ..… :تلفن  ..………  انتخابی:

  : مـوضـوع قــرارداد:   1ماده  

  ،  يت نموده و با وقوف كامل از محل وقوعرؤملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را   ..… شـمارههای  به قطعه بلوک    .…هكتار زمين در بخش     .……مزارعه در سـطح   -1

 ً ــرفا ــرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه ص ــات قبول و اقرار به تص ــخص در معرض مزارعه قرار گرفته و بر  گوجه فرنگی براي زراعت حدود و مش
  حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است.  

برابر ـشرايط مندرج در اين   (ـشرکت) رب گوجه فرنگیتحويل آن به كارخانه  و  در زمين ـصدرالذکرتوليد ـشده   گوجه فرنگیـصلح قطعی حـصه عامل از محـصول   -2

  باشد.  می  قرارداد
  : مدت قرارداد: 2ماده  

  خواهد بود.  15/06/1400لغايت     شروع قرارداد  قرارداد از تاريخ  مدت

  طرفين نخواهد بود.  حقوق يا خسارات احتمالی  مانع مطالبه  مدت قرارداد  انقضای
  قطعی حصه عامل:  صلح:  3  ماده

را به   منفعت  گرديد تمامی حـصه خود از اين قرارداد مزارعه اعم از عين و  یبطور ـشفاهی جار المجلس وـضمن عقد ـصلح معوض خارج الزم که ـصيغه آن فی عامل
تحويلی اعالمی در   سـاس گوجه فرنگیبرا(با وزن خالص محصـول) تحويلی عامل  گوجه فرنگی  صـلحلامال  شـرکت و  شـرکت (مزارع) بصـورت قطعی واگذار نمود

لایر به مقدار گوجه تحويلی در  000/10هرکيلوگرم گوجه فرنگی به مبلغ  های عملياتی انجام شـده قبل از عقد قرارداد به نرخ  و با اعمال هزينه  00000000آگهی مزايده مورخه 

   محصول خود را با قيمت مصوب شرکت به کارخانه رب تحويل نمايد .هنگام عقد قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت تمايل، عامل ميتواند حصه  
 : نحوه محاسبه و دريافت مبلغ قرارداد:   4ماده  



   عهده عامل است  طول مدت قرارداد بر در های مصرفی تحويلی قبل ونهاده خدمات مکانيزه وبرداشت و  داشت و   ، هزينه و اجرای عمليات زراعی مربوط به کاشت  
.  

  تحويلي: ینحوه پرداخت بهاي گوجه فرنگ:  5ماده  

ــرکت پس از دريافت گزارش ميزان  ــه عامل از طريق امور مالي  رب گوجه فرنگیخالص تحويلی كه به تأئيد مديركارخانه   گوجه فرنگیشـ ــد مبلغ حصـ ــيده باشـ رسـ
محاـسبه و پس از کـسر بخـشی  و يا ـساير مراجع ذيـصالح پس از کـسر حـصه خود   ـشرکتنزد بانک کـشاورزی بر اـساس قيمت مـصوب    00000  ـشرکت به ـشماره حـساب

ات ارائه شده از سوی شرکت در اثنای مدت قرارداد که طی اسناد و مدارک  های تحويل شده به عامل اعم از بذر و ... خدمکه بصورت غيرنقدی در قالب نهادهاز ثمن  
  د. پرداخت خواهد نموو توسط امور مالی شرکت يم و به امضای طرفين که به منزله توافق بوده  دمثبته تق
  .  ن مي باشدمحموله ارسالي گزارش برگ باسكول كارخانه قند شركت كشت و صنعت و دامپروري مغا مالك تعيين وزن : تبصره
  :  : تضمين قرارداد 6ماده  

هاي تحويلي و همچنين در قبال اخذ بخشی از ثمن که بصورت غير نقدی و خدمات تحويل ميشود و اجرای كليه  عامل جهت تضمين اجرای صحيح مفاد قرارداد و نهاده
كه در   نمايدلایر نزد شــرکت توديع می.........  به مبلغ    ضــمانت بانکیفقره   .....  محصــول نگردد  تعهدات قراردادی در مواعد مشــخصــه به نحويکه موجب نقص در

مالك عمل و مورد پذيرش عامل   های فـــوق به نفـــع شرکت وصـــول خواهد شد و در اين زمينـــه نظر شرکتکل مبلغ مندرج در سفته  ، صورت عدم ايفاي تعهدات وی
حق مطالبه كليه حقوق مندرج در اين قرارداد حتی پس از   ين خصـــوص را از خود ســـلب و اســـقاط مينمايد.خواهد بود و عامل حق هرگونه ادعا و اعتراض آتی در ا

تواند  باشد و نميآن می  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
    ادعای عدم مسئوليت نمايد.  ، زمان و تسويه حساب  با استناد به گذشت
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 550/ 2221        شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  99/ 11/ 12                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

         1  2                        كد آگهي :      ( سهامي عام)  دامپروري مغانشركت سهامي  كشت  و صنعت و 

                                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : تعهدات عامل: 7  ماده

را برابر شرايط اين قرارداد متکفل ميگردد ضمن  اينکه کل امور زراعت  راندمان و و وریاطالع کامل از سابقه زمين در راستای افزايش بهره يت وؤر عامل با -1-7

به ـشرکت تحويل دهد که اول از محـصول تحويلی عامل اين مقدار به نفع مزارع برداـشت    گوجه فرنگی خالص کيلوگرم   0000ـشود که مقدار عقد و ـشرط الزم متعهد می

خير در انجام تعهد را که معادل دو برابرميزان تعهدات  أت و همچنين عامل بايد غرامت عدم انجام تعهد يا  نمايدبه عامل تحويل   رامحصـول اضـافه بر اين مقدارنموده و 
  .  تحويلی و يا از تضمينات اخذ شده به نفع شرکت پرداخت نمايد  گوجه فرنگیباشد بعنوان جريمه از محل توليدات محصول  عامل در مقابل مزارع می

که حصـه شـرکت از بابت ارزش اين قرارداد حداقل    تحويل نمايدعالوه بر پيش پرداخت    گوجه فرنگی خالصکيلوگرم    00000در هر صـورت عامل بايد مقدار   تبصـره :

  های قبل از عقد قرارداد می باشد.  و به اضافه خدمات مکانيزه و نهاده  000000000معادل وجه مزايده مورخه 

  تضامين عامل به نفع شرکت اقدام خواهد شد.   از سوی عامل به مزارع ما بقی مبلغ از محل گوجه فرنگیتحويل   صورت کسر در تبصره :
  ـصورت عدم رـسيدگی عامل به مزرعه به طريقی که باعث افت در عملکرد ـشود و اين موضوع از طريق رئيس بخش و مسئول بخش کشاورزی کارخانه قند  در  -2-7

  و عامل هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت.   محل تضمين و عامل توسط امور مالی محاسبه و در حساب عامل منظور خواهد شد خسارت وارده از  گزارش شود
  گردد.   عامل هيچگونه حق برداشت محصول توليدی را ندارد مگر اينکه مجوز کتبی برداشت از طرف شرکت صادر  -3-7

  های و برداشت محصول فوق را ندارد ولی در صورت درخواست سرگروه  و تحويل ادوات کاشت ، داشتشرکت هيچگونه تعهد و مسئوليتی در خصوص تأمين   -4-7

براســاس مصــوبه کميســيون معامالت بشــرح ذيل بحســاب بدهی آنها منظور خواهد شــد ، بديهی اســت    های موارد مذکورهزينه  ، و موجود بودن ادوات  منتخب عاملين
ســارت وارد شــود مســئوليت آن به عهده تحويل گيرنده خواهد بود و خســارت وارده از مطالبات نامبرده کســر خواهد شــد و در چنانچه به دســتگاهها در حين اســتفاده خ

  ت.  عمل قرار خواهد گرف  مالک شرکت  رابطه با ميزان خسارات نظر
غير  مؤســســه تحقيقات و اصــالح بذر و نهال داشــته باشــد دربذور اســتفاده شــده صــرفاً بايســتی از مبادی قانونی تهيه و تأمين گردد و دارای مجوز رســمی از  -5-7

  تحويلی حصه عامل محاسبه و کسر خواهد شد.   گوجه فرنگیبرآورد خسارت وارده توسط شرکت از محل تضامين و   اينصورت براساس
يزي از نظر زهداری و نی زاری و درســــت بودن گردد زمين مورد مزارعه را با آگاهي و رويت كامل و بعد از بررســــي كيفيت و حاصــــل خعامل متعهد مي -6-7

مساحی   مناً در صورتمساحت 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. ض
  باشد.بدون حق اعتراض ملزم به قبول آن ميعامل   ، از طرف شرکت  مساحت زمين موضوع قراردادمغايرت در اعالم مجدد شرکتی و 

ــزينه مسئوليت انجام كليه عمليات اجرايی و  -7-7 ــربوط به تهيه زمين و توليد (كاشت هـ بعهده   گوجه فرنگیداشت ، برداشت و حمل تا كارخانه قند) محصول    ، هاي مـ

  شت.را نخواهد دا شرکت  عامل بوده و تحت هر شرايطي عامل حق استفاده از امكانات
رده از درـصورت بروز هرگونه تخلف از طرف عامل و يا نيروهای تحت امر ايـشان که در اثر آن خـساراتی به ـشرکت و يا ـشخص ثالث وارد گردد، خـسارت وا -8-7

  محل تضمين و مطالبات عامل وصول خواهد گرديد.  
  ده و تــوسط ميــــرآب هر بخش تنظيم خــواهد شد و عامل حــق دستكاري تحويل آب طبق دستور العمــل شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي مغان بو -9-7

 هاي آب را نخواهد داشت.دريچه
مورد  گوجه فرنگیهاي مختلف جهت تهيه اراضي  هايي كه تــوسط شرکت، شخــم، يا ديسك و يا ســايــر عمليات (قبل از عقد قرارداد) انجام شده يا نهادهدر زميــن -10-7

ــادهاستفاده قرار گرفت ــاري شرکت و نهـ هاي تحويلي براساس قيمت خريد و با احتساب هزينه حمل محاسبه و از ه باشد هزينه عمليات انجام شده براساس تعرفه هاي جـ
  کسر خواهد شد.   عاملتحويلی   گوجه فرنگیمحل بهاء  



ً   2  دهمزارعه را پس از انقضــای مدت قرارداد تعيين شــده در ما عامل مؤظف اســت زمين مورد  -11-7 ً  و  قرارداد عينا گوجه به شــرکت تحويل دهد و حق فروش    دفعتا

ــط مديريت   گوجه فرنگیو پس چر  فرنگی ــارت وارده از اين بابت توسـ ــورت خسـ ــت در غير اينصـ و حق مزارعه دادن زمين مورد مزارعه را به غير نخواهد داشـ
تحويل    رب گوجه فرنگیتوليدي خود را در مهلت تعيين ـشده به كارخانه   گوجه فرنگیزراعت برآورد و بحـساب عامل منظور خواهد ـشد و چنانچه عامل به هر دليلي  

ــئوليتي در قبال   رب گوجه فرنگیكارخانه  ننمايد   ــاس    گوجه فرنگیهيچگونه مس ــارت وارده را براس توليدي عامل نخواهد داشــت و شــركت حق دارد از اين بابت خس
  نمايد.  های فوق از عامل مطالبهبرآورد مديريت

  

 550/ 2221        شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  99/ 11/ 12                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

         1  2                        كد آگهي :      ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

                                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــت    -12-7 ــرفاً براي كشـ ــده و به منظور حمايت ا  گوجه فرنگیبا توجه به اينكه زمين مذكور با رعايت تناوب زراعي صـ ز زارعين منطقه در اختيار  در نظر گرفته شـ

كالً بعهده عامل بوده و هيچگونه   باشــد و مســؤليت هرگونه عارضــه بعد از كشــتمي  گوجه فرنگیصــرفاً ملزم به كشــت محصــول   گيرد و لذا عاملعامل قرار مي
ً  به ساير محصوالت را گوجه فرنگیاعتراضي (در هر مقطع زماني) از طرف عامل مسموع نخواهد بود و عامل حق تغيير و تبديل    کالً نخواهد داشت.   يا  جزئا

باـشد و در غير آوری ظروف ـسموم و غذا و ـساير آـشغال می ها و علف هاي هرز و جمععامل موظف به رعايت بهداـشت مزرعه از نظر كنترل آفات ، بيماري  -13-7

هاي  مجتمع زراعت ـشرکت از محل مطالبات و تـضامين عامل كـسر خواهد ـشد و در ـصورتي كه عامل به هر دليلي توـصيه  اينـصورت خـسارت وارده با نظر كارـشناس
تواند در طول مدت اجراي قرارداد (در هر هرز را اجرا نكند شــركت مي  كارشــناســي در جهت اصــول صــحيح زراعت و نيز تميز نگه داشــتن مزرعه از علف هاي

  .    تسويه حساب خواهد شد قرارداد   6  براساس ماده  بصورت يکجانبه فسخ نموده و را مقطع زماني) آن

اهد بود و ـشركت هيچگونه مـسئوليتي در اين خـصوص  مـسئوليت هر گونه حوادث ناـشي از كار در رابطه با انجام عمليات  موـضوع قرارداد کالً بعهده عامل خو  -14-7

هر صــورت حتی اگر در اين خصــوص بر عليه شــرکت يا مديران مربوطه حکم محکوميتی از مراجع قضــايی يا ســازمان تامين اجتماعی يا اداره  ه ب نخواهد داشــت و
باالـسری از عامل  %  25   معادل همان مبالغ محکوميتی بعالوه  های مالی يا غير مالی ـصادر گرددق ت ا  و ـساير مجازات   66  جرايم ماده کار داير بر پرداخت ديه يا

ً رأس   يا حسب مورد مطالبه خواهد شد. اخذ و  ا
بررســـي خواهد بود و بعد از تخليه اعتراض وارد قابل    گوجه فرنگی کارخانه رب تحويلي قبل از تخليه به   گوجه فرنگیاعتراض عامل به وزن، درصـــد افت   -15-7

در   الزم،  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
  خصوص موارد فوق از خود سلب و ساقط نمود.

  باشد.و غيره بعهده عامل می  اشخاص ام ومزارعه از احش حفاظت از مزارع مورد  -16-7

صورت ورود خسارت ادعای عامل به استناد   را دارد و در  یاطالع كامل در زمينه علوم و فنون كشت و زرع گوجه فرنگ اصل بر اين است كه عامل ، علم و  -17-7

  ي در اين خصوص نخواهد داشت.اداری مسموع نيست و شركت هيچگونه مسئوليت در هيچ مرجع قضايی و ، عدم اطالعات مكفي
  . كندعامل مسئول جبران كليه خساراتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث اعم از جاني يا مالي وارد مي -18-7
  عهده عامل مي باشد.  پرداخت كليه كسورات قانوني از قبيل بيمه و ماليات و نظاير آن بر  -19-7
کافه خيارات قانونی از جمله خيار غبن ولو  بندهای فوق ضمن عقد خارج الزم حق هرگونه اعتراض و ادعايي را نسبت به مفاد اين قرارداد وعامل ضمن قبول   -20-7

  نمايد.در اعلی درجه را در حال و آتيه از خود سلب و اسقاط مي
عهده عامل  ميزان الزم در کشـاورزی مکانيزه بر بذر به تعداد و سـك، كمباين و كود وآهن، دي قبيل تراكتور، گاو  آالت کشـاورزی ازماشـين تامين کليه ادوات و  -21-7

  .  باشدمي
  ســمپاشــي به منظور  آوري محصــول، حمل محصــول به انبار مزارع وســازي، وجين، جمعهاي ناشــي از اســتخدام كارگران جهت شــخم زني، آمادهكليه هزينه  -22-7

    هزينه عامل مي باشد. عهده و محصول و غيره بر مواظبت، نگاهداري مزرعه و و  هاي ناشي از حفاظتهزينه ت هوايي وجلوگيري از آفات احتمالي ولو به صور
 ـصادره از ـسوی مزارع)  يا ماـشين يا خدمات فوق با اخذ هزينه (برابر فاکتور کاال  هر يک از وجود امکانات کافی در مزارع در ـصورت درخواـست عامل و : تبـصره

ً  که ده توـسط عامل وضـع فروش  پيش  محل ثمن محصـول از  و به حـساب بدهی وی منظور مزارع  در صـورت موافقت  يا اخذ و از عامل  نقداً  و  عينا  گرددکـسر می و  ـش
  تامين کاال يا ماشين يا خدمات موضوع آن برای مزارع نيست. بديهی است اين بند موجبی جهت ايجاد تعهد،  شودتسويه حساب می

صلح قطعی نمود را حداكثر ظرف مدت   عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه خود را که طی اين قرارداد  -23-7
  مزارع تحويل و تسليم نمايد.   یگوجه فرنگرب پنج روز به انبار کارخانه  

غير مالی قراردادی مـندرج در   انـجام تعـهدات مالی و  عه حـمل مزارعه را ترك كـند و يا آنـكه در تامين وچـنانـچه بـنا به هر دلـيل عامل در اثـناء يا در ابـتداي مزار  -24-7
  برداشت تضامين از سوی مزارع قابل فسخ خواهد بود.   ضبط و اين قرارداد كوتاهي يا امتناع ورزد اين مزارعه با اخذ خسارات و

ــورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ث -25-7 ــخ و  ، مره  در ص ــي ديگر محول نمايد كه  يا اين مزارعه ابطال يا منفس ــخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به كس فس
 ً هزينه باالسـری    %30سـر کهاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مسـتحق اجرت المثل با انجام دهد و هزينه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأسـا

خصـوص را  در اين  عامل حق اعتراض شـود واعمال می  محاسـبه و از سـوی شـرکت تشـخيص و  عالوه بر اصـل آن خواهد بود که تمامی اين مبالغهای مذکور هزينه
    ضمن شرط الزم خارج از خود سلب نمود.
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مزارع حق   يك در ثمره هستند ليكناگر بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فـسخ ـشود هر يك از مزارع و عامل به نـسبتي كه بين آنها مقرر بوده ـشر  -26-7

 ً ا خواهد نمود و عامل مـستحق    هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافتو هزينه  انجام دهد  دارد عمل را به كـسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأـس
محاـسبه   از ـسوی ـشرکت تـشخيص و  آن خواهد بود که تمامی اين مبالغ  هزينه باالـسری هزينه های مذکور عالوه بر اـصل  %30با کـسر   ، از قـسمت ـسالم محـصول 50%
  . خصوص را ضمن شرط الزم خارج  از خود سلب نمود  عامل حق اعتراض در اين اعمال ميشود و و

هکتار   برای هرموضوع قرارداد (تعهدات عامل)   كند يا آنرا به اخذ مبلغ پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرـسيده باـشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله در  -27-7
  بقا نمايد.   ار

به    .نفر شــريك شــود چون تمامی آن را به صــلح قطعی واگذار کرده اســت  عامل به هيچ وجه حق ندارد از محل حصــه خود براي زراعت حداكثر با حتی يك -28-7
  مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.    تعبارت ديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صور

جام بيمه مذکور، در صـورت  و پرداخت هزينه آن بعهده عامل می باشـد ولی صـرف نظر از انجام و يا عدم ان انجام بيمه مناسـب محصـول موضـوع اين قرارداد  -29-7
يل ، تگرگ ، ـسرما زده ئوليتی  بروز هرگونه باليای طبيعی و حوادث غير مترقبه اعم از ـس بزی و غيره مزارعه (ـشرکت) هيچگونه مـس گی و آفات و امراض و يا بدـس

ه عامل بعنوان قيمت غير نقدی ثمن را در حال و آينده از خود نخواهد داشـــت و عامل هر گونه ادعا و اعتراض نســـبت به نهاده ها و يا بذر و يا ســـاير اقالم تحويلی ب
  د.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 ش

ام مهندســــی يک نفر کارشــــناس کشــــاورزی جهت نظارت کليه عمليات زراعی عامل متعهد ميگردد به ازای هر پنجاه هکتار بايســــتی از طريق ســــازمان نظ -30-7
  را ندارد.بکارگيری نموده و ضمنا شرکت هيچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت حق و حقوق و بکارگيری کارشناس مربوطه برابر قوانين کار و رفاه اجتماعی 

  تعهدات شرکت: : 8ماده  
دريافت بذر گوجه فرنگی از ارقام صـنعتی با قيمت اعالمی ـشرکت با اخذ و مصـوب بهاء نقدی در اختيار عامل قرار  در صـورت درخواـست و تمايل عامل برای -1-8

  دهد  . 
عهده   بر  1399-1400 برداري شــبكه آبياري و زهكشــي مغان در ســال زراعیهزينه پرداخت آب بهاي زمين مورد مزارعه براســاس تعرفه آب بهاء شــركت بهره -2-8

    باشد.شرکت می
محاسبه و پس از كسر كسورات قانوني و حصه شرکت از بهای    1399 -1400 در سال زراعی  شرکتتحويلي به شركت براساس قيمت مصوب   گوجه فرنگیبهاي  -3-8

  .پرداخت خواهد شد  معادل حصه طرفين محاسبه و  تحويلی  گوجه فرنگی
برداـشت   عاملينی که با الگوی پيـشنهادی اين ـشرکت نـسبت به کاـشت محـصول خود ( گوجه فرنگی ) اقدام نمايند در زمان برداـشت،ـشرکت آمادگی الزم برای  تبـصره :

  مکانيزه با اخذ بهاء مصوب شرکت همکاری نمايد . 
  توضيحات:  و  : شروط 9ماده  

  .  باشديم  تعلق يابد بعهده عامل مزارعه  بر درآمد موضوع  اتاز محل عوارض و مالي  صورتيكه ماليات بر ارزش افزوده در
  : اقامتگاه طرفين قرارداد: 10ماده  

ً   در نشـاني خود باشـد و طرفين مكلفند در صـورت هر گونه تغييراقامتگاه قانوني طرفين همان نشـاني مندرج در اين قرارداد مي    را به طرف ديگر قرارداد   مراتب كتبا
  گردد.قانوني تلقي مي معتبر و،  احکام اعم از اداري و قضائي به آدرس مندرج در قرارداد در غير اينصورت ابالغ کليه اوراق واعالم نمايند و 

  اجرای قرارداد: انناظر : 11ماده  

آنکه واجد جنبه مالی يا غير مالی باشــد  در تمامی موارد اجرايی قرارداد اعم از  اجرای قرارداد انتخاب و انشــرکت بعنوان ناظرمدير زراعت ، رئيس بخش مربوطه  
  ساقط نمودند.   خصوص از خود سلب و  اعتراض را در اين  طرفين حق مرجع تشخيص است و نظر ناظر قرارداد قاطع ادعاهای طرفين بوده و

  : ضامن اجرای تعهدات: 12  ماده

ً  تمامی تعهدات مالی وامضـای ظهر اسـناد تضـمينی عامل در اين قرارداد اجرای    با 0000000آقای   براسـاس مواد  ضـمانت نموده و منفرداً  و  غير مالی ايشـان را  متضـامنا

  گيرد.بر عهده می شرطی اجرای اين تعهدات را ضمان در قانون مدنی بدون هيچ قيد و مربوط به
  : حوادث غير مترقبه و عوامل قهريه:   13ماده  

ماژور خارج بوده و حوادث قهريه يا فورس ماژور موجب اسـقاط مسـئوليت اجراي تعهدات قراردادي و خسـارت ناشـي  اين قرارداد از شـمول حوادث قهريه و فورس  
  سازد مگر اينكه تأثيرات آن به تأييد شرکت رسيده باشد. عامل را از اجرای تعهدات مندرج در اين قرارداد بری نمي  از آن براي طرفين نيست و حدوث عوامل طبيعي، 
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 550/ 2221        شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  99/ 11/ 12                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

         1  2                        كد آگهي :      ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

                                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ماده حل اختالف: 14ماده  

قرارداد ابتدا با مذاكره طرفين و از طريق مســالمت آميز حل و فصــل خواهد شــد و در صــورت عدم صــورت بروز هرگونه اختالف در تفســير يا اجراي مفاد اين   در 
  حصول نتيجه از اين طريق با ارجاع به مراجع قضايي ذيصالح پيگيري و حل و فصل خواهد شد.

خه    4  در صـفحه) و  5در جمعاً (تبصـره    4بند و    35و  ماده    14  اين قرارداد در  * ً نـس عامل از مفاد   تنظيم و در كمال صـحت و علم آگاهي دقيق طرفين خصـوصـا

  .  االتباع استاالجرا و الزمآن براي طرفين الزم  گرديد و كليه مفاد  آن بين طرفين منعقد و مبادله
  . گرددقرارداد كه عيناً به امور مالي ارسال ميپنج موضوع ماده  )00000000 (سری/ شماره   *

  



  
  
  

  عام شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان سهامي                                                                                        

  اسداله محسن زاده عامل                                                                                                                                        
  مدير عامل و عضو  هيئت مديره شركت        عضو هيئت مديره                                                             نام خانوادگي:  نام و       

         00000   
   امضاء و اثر انگشت       

  
  
  

  ضامن               
  11ص                                                                                                                                                                    نام و نام خانوادگي:         

              000000  
    امضاء و اثر انگشت      

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 550/ 2221        شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  99/ 11/ 12                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

         1  2                        كد آگهي :      ( سهامي عام)  صنعت و دامپروري مغانشركت سهامي  كشت  و 

                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

                                               
  
  

  ((فرم تعهد و پيشنهاد قيمت ))     
                                              

  
ـــماره ملي          ــادره از             ـبه شـ ــرـكت                         فرزـند                ش ش                 صـ ــده ـبه                                                          اينـجاـنب /اين شـ ثـبت شـ

اطالعات كامل و مطالعه دقيق كليه اوراق مزايده و اعاده كليه اوراق مذكور كه امـضاء   ـضمن بازديد از موـضوع مورد مزايده و كـسبـشماره                      

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

نهاد قيمت  خود را  برايريال و                ،مبلغ                                                     بـشعبه                                           عهده   بانك      موـضوع  مزايده   پيـش

  ذيل اعالم ميدارم.دول جبشرح 
 

  2پيوست شماره 



نهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي  مناً چنانچه اين پيـش اء نموده و در پاكت ب قرار  ـض ت كه امـض ناد مزايده  و نمونه قرارداد پيوـس اس برگ اـس نمايم كه قرارداد را بر اـس

نموده و همراه تضـمين انجام    داده ام با تغييرات و ملحقاتي كه عندالزوم از لحاظ تطبيق آن با اوضـاع و احوال اين مزايده و اعالن واگذاري در آن داده مي شـود امضـاء

 ات مطابق برگ شرايط تسليم نمايم./تعهد

 ذف خواهند شد.* قيمت هاي پيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر از قيمت پايه باشد در غير اين صورت پيشنهاد نامبردگان مردود اعالم و از دور مزايده ح

  *ثبت دقيق مشخصات و تكميل موارد خواسته شده در فرم تعهد و پيشنهاد قيمت الزامي است.

  

  تلفن تماس:          نشاني :                                                                             كد  پستي:                                

  

  

                                                                    
  12ص        ـي     صاحبان مجاز امضاء و مهرنام و نام خانوادگ

                                                                                                                                                                                              



 

  13ص        نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر

    1399- 1400زراعی قطعات پيشنهادی برای کشت مشارکتی گوجه فرنگی سال               

  بخش  رديف 
قطعه و  

  بلوک 
مساحت  
  (هکتار) 

مقدار پايه در هر  
  هکتار (کيلوگرم) 

مقدار پيشنهادی به عدد در   مبلغ تضمين بلایر 
  هر هکتار (کيلوگرم) 

مقدار پيشنهادی به حروف 
 در هر هکتار (کيلوگرم) 

1 

 يک 

     241/000/000 تن) 20(    20000 24/1 515-2

     289/000/000 تن) 20(    20000 28/9 620-5 2

     166/000/000 تن) 20(    20000 16/6 620-7 3

     278/000/000 تن) 20(    20000 27/8 511-4 4

   -   - 97/4 جمع 

5 

 دو

     156/000/000 تن) 20(    20000 15/6 711-3

     59/000/000 تن) 20(    20000 5/9 611-3 6

     82/000/000 تن) 20(    20000 8/2 601-3 7

     52/000/000 تن) 20(    20000 5/2 601-6 8

 _ - _ - 34/9 جمع 

     169/000/000 تن) 20(    20000 16/9 2-805 سه  9

 _ - _ - 16/9 جمع 

10 

 پنج

     176/000/000 تن) 20(    20000 17/6 149-4

     230/000/000 تن) 20(    20000 23 145/2 11

     125/000/000 تن) 20(    20000 12/5 174/2 12

 _ - _ - 53/1 جمع 

     212/000/000 تن) 20(    20000 21/2 4-6001 هفت  13

 _ - _ - 21/2 جمع 

14 
 هشت 

     201/000/000 تن) 20(    20000 20/1 3028-5

     78/000/000 تن) 20(    20000 7/8 3011-2 15

 _ - _ - 27/9 جمع 

16 
 نه 

     249/000/000 تن) 20(    20000 24/9 912-2

     51/000/000 تن) 20(    20000 5/1 912-3 17

 _ - _ - 30 جمع 

     160/000/000 تن) 20(    20000 16 4-132 ده 18

 _ - _ - 16 جمع 

 297/4 (هکتار) جمع کل مساحت  
_ 

_ 


