
 
  ٥٥٠/ ٢٢٦٨           :  شماره         وزارت جهاد كشاورزي 

  ١٤/١٢/٩٩            : تاريخ          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

                           ٢٧                 :كد آگهي       ( سهامي عام)  ركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغانش

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »  يك مرحله اي عمومي مناقصه  اسنادتجديد  «
مناقصه  -١     مغان  :موضوع  دامپروري  و  صنعت  و  كشت  )    سهامي   (شركت  نظر    عام  هاي    :رددادر  نياز عمليات  مجتمع    مورد 

تا را   ٩٩ /١٢ /١٧و   ٩٩ /١٦/١٢در دو  نوبت  به تاريخهاي  صاحب قلم  ارمنتشره  در روزنامه كثير االنتشرا بشرح ذيل   خود دامپروري

   نمايد. به پيمانكار واجد شرايط واگذار بر اساس شرايط و مشخصات اسناد مناقصه  ١٤٠٠سال پايان 

  عملبات كودروبي و كودبرداري سايت هاي دو هزار ، سه هزار و ايستگاه نر اصيل  و سمينتال  -١-١

  بارگيري ، حمل و تخليه سيالژ ذرت -١-٢

  تور جهت انجام كارهاي حمل و توزيع خوراك ، حمل تانكرهاي شير و ساير كارهاي ايستگاهها دستگاه تراك ١٨بكارگيري -١-٣

  

 فرم و تعهد پيشنهاد قيمتمبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار: بشرح جدول  - ٢
                  نوع تضمين : فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه )-٣

 توانند نسبت به ارسال پيشنهادات خود از طريق نشاني هاي ذيل اقدام نمايند  . شركت كنندگان مي  -٤ 

 ٠٤٥٣١٨٥٢٠١٧اداره مركزي ، دفتر اداره حراست شركت –استان اردبيل،شهرستان  پارس آباد مغان    -١-٤         

  ٠٩١٢٥٠٢٦١٢٠  - :  علي ديناروند همراه آقاي -تهران    -٢- ٤

    ، ٠٩١٤٣٠٠٩٠٩٣جنب ساختمان سهام عدالت  آقاي جواد لطفي  ٢خيابان فرهنگ  –ولي امر تبريز :  دفتر نمايندگي شهرستان -٣- ٤ 

   ٠٤٥٣٣٧٤١٤٤١  تلفن روبروي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اردبيل  –مجتمع اداري  –شهرك كارشناسان  –دفتر نمايندگي شهرستان اردبيل   -٤-٤ 

  ٠٩١٤٤٥٦١٨٥٦همراه آقاي صمد نظيري:   

 

متقاضيان  مي توانند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص شرايط  برگزاري مناقصه  به دبيرخانه كميسيون معامالت مراجعه و يــا - ٥

  .  تماس حاصل نمايند ٠٤٥٣١٨٥٢٠٨٢با شماره تلفن و فاكس 

به   - ٦ مناقصه   موضوع  خصوص  در  بيشتر  اطالعات   كسب  جهت   توانند   مي  تلفن                                                               متقاضيان   شماره  با  يا  و  مراجعه  دامپروري  امور 

  حاصل  نمايند.  تماس  ٠٤٥-  ٣١٨٥٣١٠٠

ه دقيق كليــه ومطالعا شرايط محيطي كه شركت كننده در مناقصه باآگاهي كامل   از نظر شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان اصل بر اين است  -٧

ر گونــه ادعــا و اوراق و شرايط عمومي مورد مناقصه  پيشنهاد قيمت داده است بنابراين ادعاي جهل و اشتباه در تطبيق آن بــا آنچــه كــه مــد نظــرش  بــوده و يــاه

  اعتراض ديگري پس از تقديم پاكت حاوي پيشنهاد قيمت و اعالم  نتيجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
صورت جداگانه الك و مهر نموده و هر سه پاكت را در داخل يك لفاف يا پاكت مناسب الك  بهدرسه پاكت« الف ، ب  و ج» در مناقصه بايستي  پيشنهادات  خود را    داوطلبان شركت  -٨

  ياد شده تحويل  نمايند.به آدرسهاي  ٢٧/١٢/٩٩  مورخه شنبهچهار ظهر روز ١٣شده قرار داده و حداكثر تا ساعت  و مهر

   

  و يا كشاورزينزد بانك IR ٦٣٠١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٩٦٥٤٨٠٦٩   شباشماره و  ٨٩٦٥٤٨٠٦٩به شماره حساب يك فقره اصل فيش واريزي ( نسخه صاحب  حساب)   پاكت الف محتوي:-٩
  ( سهامي  عام)  خواهد بود. و صنعت و دامپروري مغان ) در وجه شركت  كشت  ضمانتنامه بانكي ( بمدت اعتبار حداقل  سه ماه 

 فيش واريزي ، نسخه ديگري داخل پاكت گذاشته و ارائه داده باشد از دور رقابت خارج خواهد شد. يا  بديهي است اگر شركت كننده اي به غير از اصل نسخه صاحب حساب- ١- ٩

بازگشايي و مورد بررسي قرار خواهد گرفـت . د آيت اله غفاري شركت  محل مهمانسراي سرو  واقع در شهرك شهي   در  صبح  ١٠ساعت  رأس    ٢٨/١٢/٩٩  مورخ    شنبهپنچروز  پيشنهادات واصله    -١٠

همچنين تحويل، تغييـرو  يـا پـس گـرفتن  به پيشنهادهاي واصله مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده كامل و نسخه صاحب حساب   و يادر صورت ارائه چك عادي ، بانكي و سفته  و بديهي است  

  . ترتيب اثر داده نخواهد شد  ٢٧/١٢/٩٩  مورخ   شنبهچهار ظهر روز ١٣اعت بعد ازس  پيشنهادهاي واصله
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  ٥٥٠/ ٢٢٦٨           :  شماره         وزارت جهاد كشاورزي 

  ١٤/١٢/٩٩            : تاريخ          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

                           ٢٧                 :كد آگهي       ( سهامي عام)  ركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغانش

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  پاكت (ب)  محتوي : -١١

                                                                                                          صالحيت كاري از اداره تعاون كار و رفاه  اجتماعي در حوزه خدمات عمومي كه ارائه آن الزامي مي باشد.              -- ١- ١١

  الزامي است. و همچنين مدارك هويتي دارندگان صاحبان امضاءرائه تصوير اساسنامه ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات  در روزنامه رسمي ا- ٢- ١١

  )و در پاكت (ب)تحويل نمايند.  توسط صاحبان امضای مجازرا  امضاء و مهرنموده (و نمونه قرارداد تمامي صفحات اسناد مناقصه  تي شركت كنندگان بايس- ٣- ١١

  دنامه مبارزه با پولشويي.عهاصل تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان و فرم ت-  ٤- ١١
  وسط صاحبان امضاء مجاز ، مهر و امضاء گردد در غير اينصورت ،مدارك  ، ناقص  تلقي و  از دور مناقصه حذف خواهد شد. تبصره : كليه مدارك خواسته شده در پاكت ب  مي بايست ت

نـا قيمت خواهد بود .كه در اين رابطه پيشنهاددهندگان موظف هستند پس از بررسي دقيق موارد ، پيشنهادات خود را  با خط خواپيشنهاد  فقط فرم     محتوی  پاكت (ج)  :-١٢

  و بدون قلم خوردگي، الك گيري و بدون قيد و شرط  و به ريال اعالم وفرم مذكور توسط افراد مجاز امضاء  و ممهور به مهر شركت گردد.

  مختار است .از مناقصه در هر مرحله شركت در رد  يك  و يا كليه  پيشنهادات  - ١٣

و حمل سيلو)بصورت جداگانه  ي، ايستگاه نر اصيل و سمينتال ) و همچنين (ب : در سايت سه هزار راسي ، بارگيرالف : در سايت هاي دو هزار راسي  عمليات موضوع مناقصه (-١٤

  ام مالك عمل خواهد بود. برنده خواهند شد با اين حال شركت كنندگان مي توانند به يك و يا هر دو حالت قيمت ارائه نمايند.بديهي است مناسبترين قيمت براي هر كد
م مــي شــود هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعالدر    - ١٥

  كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين باشد.

  نگهداري و بقيه مسترد خواهد شد .پس از اعالم نتايج  مناقصه سپرده نفرات اول و دوم مناقصه - ١٦

روز به غير از روزهاي  تعطيل پس از اعالم نتايج مناقصه جهت انعقاد قرارداد حاضر نشود ســپرده شــركت در   سهچنانچه نفر اوّل برنده مناقصه ظرف مدت  - ١٧

  مناقصه وي به نفع شركت ضبط و با نفر دوّم برنده مناقصه نيز به همان ترتيب عمل خواهد شد .
ابل تمديد تا ارائه تسويه حساب هاي قانوني) بعنوان تضمين   فرد  برنده  موظف است  يك فقره  ضمانتنامه بانكي  به ميزان حداقل  ده درصد مبلغ مورد معامله را  (با اعتبار برابر مدت قرارداد و ق  -١٨

تضمين شركت در   رارداد دروجه شركت  كشت  و صنعت و دامپروري  مغان   ( سهامي  عام) ارائه  نمايد.در غير اينصورتروز  به غير از روزهاي تعطيل در زمان عقد قهفت انجام تعهدات خود ظرف مدت 
 شد.  فرد برنده به نفع شركت  ضبط  و با نفر دوم  برنده مناقصه نيز به همان نحوه عمل  خواهدمناقصه 

  عهدات وي به نفع شركت ضبط خواهد شد. در صورت عدول برنده از انجام تعهدات خود تضمين انجام ت - ١٩
  خواهد بود .پيمانكار پرداخت كليه كسورات قانوني برعهده  - ٢٠

  .حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه  بازگشائي  پيشنهادها ي واصله  آزاد مي باشد - ٢١

قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولت    - ٢٢ پيوست  ١٣٣٧مصوب ديماه سال    شركت كنندگان در مناقصه نبايد مشمول               باشند و در همين راستا بايستي فرم 
  را تكميل ، مهر و امضاء نموده و در پاكت ب ارائه نمايند.   ١شماره 

 تامين منابع مالي : از محل درآمدهاي پيش بيني شده منابع داخلي - ٢٣
  مناقصه از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد.  - ٢٤
  اعالم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري مناقصه به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا تلفني خواهد بود. - ٢٥
  رت تلفني ويا مكتوب اعالم خواهد شد. روز پس از باز گشائي پيشنهادات بصو سهنتايج آگهي و برنده حداكثر ظرف مدت  - ٢٦
 مناقصه مي باشد.   رندگان و يا ب پرداخت  هزينه انتشار آگهي بعهده برنده - ٢٧

ت خواسته  در زمان عقد قرارداد تحويل  كپي برابر اصل شده تمامي مدارك ارائه شده در پاكت ب الزامي بوده و در صورت عدم تقديم برابر اصل مستندا  - ٢٨
 شده ، ضمانتنامه يا سپرده شركت در مناقصه وي به نفع  شركت وصول خواهد شد. 

ي 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  پيشنهاد قيمت بايست- ٢٩
  دور مناقصه حذف و مردود اعالم خواهد شد.  

بر اساس  - ٣٠ نمونه قرارداد برگ اسناد مناضمناً چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم كه قرارداد را  پيوست كه امضاء نموده و در    قصه و 
مي شود امضاء نموده و  پاكت ب قرار داده ام با تغييرات و ملحقاتي كه عندالزوم از لحاظ تطبيق آن با اوضاع و احوال اين مناقصه و اعالن واگذاري در آن داده 

  .همراه تضمين انجام تعهدات مطابق برگ شرايط تسليم نمايم
  اقدام نمايد.    (حداقل حقوق) ار موظف است نسبت به پرداخت حقوق  نيروهاي پيماني تحت امر خود مطابق مصوب قانون كارپيمانك - ٣١
  ماه مي باشد. دومدت اعتبار پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگشايي برابر - ٣٢
  مالك تعيين برنده سرجمع قيمت هاي پيشنهادي براي موضوع مناقصه خواهد بود. - ٣٣
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  ٥٥٠/ ٢٢٦٨           :  شماره         وزارت جهاد كشاورزي 

  ١٤/١٢/٩٩            : تاريخ          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

                           ٢٧                 :كد آگهي       ( سهامي عام)  ركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغانش

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  

 
  

  »  ٢٢/١٠/١٣٣٧« تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله كاركنان دولت و ... درمعامالت دولتي مورخه 

  

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

ماه   دي  مصوب  دولتي  معامالت  در  دولت  ،  نمي  ١٣٣٧كارمندان  برسد  ثبات  با  موضوع  اين  خالف  چنانچه  و  باشد 

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

مي تائيد  و  قبول  پيمانكار  همچنين  بعنوان  و  شود  داده  تشخيص  فوق  مناقصه  برندة  پيشنهاددهنده  اين  هرگاه  كه  گردد 

كه   را  افرادي  چنانچه  يا  برسد  اثبات  به  پيمان  مدت  خالل  در  فوق  اظهارات  خالف  و  نمايد  امضاء  را  مربوطه  پيمان 

د در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستن

را از اموال او   اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار  كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و خسارات وارده در 

پيشنهاددهنده  اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارات وارده به تشخيص كارفرما مي شود چنانچه در حين  متعهد ميباشد. اين 

اطالع  به  بالفاصله  را  مراتب  گردد  مزبور  قانون  مشمول  دولت  دستگاه  در  انتصابات  يا  و  تغييرات  بدليل  پيمان  اجراي 

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

كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا    به اطالع نرساند

مي اعالم  پيشنهاددهنده  اين  مضافاً  نمود.  خواهد  وصول  پيشنهاددهنده  اين  اموال  از  خود  تشخيص  بر  به  كه  دارد 

 باشد. خلف مستحق مجازاتهاي مربوطه ميمجازاتهاي متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت ت

  

  تاريخ      نام پيشنهاد دهنده                                       

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

 
 
 
 
 

 ٣ص

  

  

  

 ١پيوست شماره 



 
  ٥٥٠/ ٢٢٦٨           :  شماره         وزارت جهاد كشاورزي 

  ١٤/١٢/٩٩            : تاريخ          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

                           ٢٧                 :كد آگهي       ( سهامي عام)  ركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغانش

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

  فرم  تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پولشويي                                                                              
 فرم اشخاص حقيقي :  

  

----------------كد ملي---------- شهر-----صادره از حوزه -------داراي شماره شناسنامه ------/ ----/------متولد ------- فرزند -------------اينجانب

---------  

----------------به نشاني   ------------ شاغل به شغل  -----------------------------------------------  ساكن در نشاني

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

--------------------- كدپستي   ------------------------------- همراه  ---------------------شماره تماس همراه و ثابت: 

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

 -----------------------------------قتصاد  كد ا

  
   

  

  

  فرم اشخاص حقوقي : 
  

--------  ----------- با شناسه ملي ------- در اداره ثبت شهرستان   ---------مورخ ----------به شماره ثبت  --------------- شركت/موسسه 

- 

-  

-----------شهر--------- صادره ازحوزه  ------- داراي شماره شناسنامه  ---- / --- /---- متولد------ فرزند ------------ با نمايندگي آقاي/خانم  

--  

  ---------------------   ------------------------------------ نشاني :  ---------- بعنوان-   --  ------------- كد ملي 

  

                                                                                            ------------------------------- مراه : شماره تماس ه  ---------------------فاكس :  ----------------------- تلفن ثابت : 

    

  --------------------------كد اقتصادي :  --------------------------------------------------------- كد پستي: 

   

--------------پالك   ------------- كوي   -------------- خيابان  ----------- شهرستان ---------- ركت / مؤسسه : استاناقامتگاه قانوني ش

-  

  

مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن ، بدينوسيله متعهد و ملتزم مي شوم   ٨٦/ ٠٢/١١با توجه به قانون مبارزه با پولشويي مصوب 

  ايت مواد قانون ياد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامي كه منجر به پولشوئي گردد ، خودداري نمايم.ضمن رع
  

  ------------------ -------------- محل مهر و امضاء مجاز شركت                                                                                                                      
 ----------------------------------------محل امضاء شخص حقيقي                                                                                                                     

  
 
  
  
  
  
  
  
  

 ٤ص

  

  

 
  



 
  ٥٥٠/ ٢٢٦٨           :  شماره         وزارت جهاد كشاورزي 

  ١٤/١٢/٩٩            : تاريخ          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

                           ٢٧                 :كد آگهي       ( سهامي عام)  ركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغانش

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                              

                                                                     

                                  (( فرم تعهد و پيشنهاد قيمت))                                                                                  
ضمن اعالم وصـول و            فرزند            ش ش                صادره از             به شماره ملي                            ثبت شده به  شماره                      اينجانب /اين شركت           

يـك فقـره با  قبـول كليـه  شـرايط منـدرج در اسنادمناقصـه فـوق  وارائـه مطالعه دقيق كليه اوراق مناقصه و اعاده كليه اوراق مذكور كه امضاء و ممهور به مهر گرديده است و 

  بشرح جدول ذيل اعالم ميدارم.را   قيمت  خودپيشنهاد به  شماره              عهده   بانك             شعبه                                ضمانتنامه بانكي  يا اصل  فيش  واريزي

ر داده ام با تغييـرات و ملحقـاتي كـه مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم كه قرارداد را بر اساس برگ اسناد مناقصه و نمونه قرارداد پيوست كه امضاء نموده و در پاكت ب قراضمناً چنانچه اين پيشنهاد  

  ده و همراه تضمين انجام تعهدات مطابق برگ شرايط تسليم نمايم./عندالزوم از لحاظ تطبيق آن با اوضاع و احوال اين مناقصه و اعالن واگذاري در آن داده مي شود امضاء نمو

  

  عمليات  كود روبي و كودبرداري  در سايت دو هزارراسي ، ايستگاه نر اصيل ، سمينتال و تراكتورفرم الف ) 
 

 

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

  *درج سرجمع كل مبلغ پيشنهادي الزامي است.

  

  
    كد  پستي                                        تلفن تماس                                         نشاني                                              

  

          

   
                                                            

 

 
  
  

ف
دي

 قيمت پايه ( به ريال )  مقدارعمليات روزانه   موضوع  ر
 مبلغ تضمين

 بريال 

 قيمت پيشنهادي  بريال 

 به حروف به عدد

راسي ٢٠٠٠انجام عمليات كودروبي در ايستگاه   ١ متر مربع در روز   ١٢١٠٠٠   ريال      ١٢٠هرمترمربع     

.٠٠٠.٠٠٠٠٠٦٥١.  

 ريال

  

  ٢٠٠٠انجام عمليات كود برداري در ايستگاه   ٢

 راسي 
متر مربع در روز ٤٠٣٣٣ ريال   ٤٦٦هز متر مربع        

ايستگاه نر پرواري و   انجام عمليات كود روبي در ٣

 جايگاههاي سمينتال 

متر مربع در روز   ٧٣٦٢٠ ريال     ٢٢٢هرمترمربع       

انجام عمليات كود برداري در ايستگاه نر پرواري و   ٤

 جايگاههاي سمينتال 
متر مربع در روز   ٢٤٥٤٠ ريال     ٣٦٠هرمترمربع     

 انجام عمليات اجاره تراكتور براي حمل  نهاده ها ٥
اه در ماه دستگ ١٨  

ريال به ازاي هر  ٨٠.٠٠٠.٠٠٠

 دستگاه در هر ماه 
  

    سرجمع قيمت پيشنهادي  

                            نام و نام خانوادگـي    

  ٥ص      صاحبان امضاء مجاز

 ٢پيوست شماره 



 
  ٥٥٠/ ٢٢٦٨           :  شماره         وزارت جهاد كشاورزي 

  ١٤/١٢/٩٩            : تاريخ          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

                           ٢٧                 :كد آگهي       ( سهامي عام)  ركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغانش

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  
  
  

                                  (( فرم تعهد و پيشنهاد قيمت))                                                                                  
ضمن اعالم وصـول و لي                            ثبت شده به  شماره                      اينجانب /اين شركت                      فرزند            ش ش                صادره از             به شماره م

يـك فقـره با  قبـول كليـه  شـرايط منـدرج در اسنادمناقصـه فـوق  وارائـه مطالعه دقيق كليه اوراق مناقصه و اعاده كليه اوراق مذكور كه امضاء و ممهور به مهر گرديده است و 

  بشرح جدول ذيل اعالم ميدارم.پيشنهاد به  شماره              عهده   بانك             شعبه                                يا اصل  فيش  واريزي ضمانتنامه بانكي 

ست كه امضاء نموده و در پاكت ب قرار داده ام با تغييـرات و ملحقـاتي كـه ضمناً چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم كه قرارداد را بر اساس برگ اسناد مناقصه و نمونه قرارداد پيو

  ت مطابق برگ شرايط تسليم نمايم./عندالزوم از لحاظ تطبيق آن با اوضاع و احوال اين مناقصه و اعالن واگذاري در آن داده مي شود امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدا

  

  رداري  در سايت سه هزارراسي ، بارگيري ، حمل و تخليه در سيلو) عمليات  كود روبي و كودب بفرم 
 

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

  *درج سرجمع كل مبلغ پيشنهادي الزامي است.

  

  
    كد  پستي                                        تلفن تماس نشاني                                                                                      

  

          

   
                                                              

 
  
  
  
  
  

ف
دي

 قيمت پايه ( به ريال )  مقدارعمليات روزانه   موضوع  ر
 مبلغ تضمين

 بريال 

 قيمت پيشنهادي  بريال 

 به حروف به عدد

راسي  ٣٠٠٠انجام عمليات كودروبي در سايت   ١ متر مربع در روز ١٨٣٦٧٨        ريال١٠٤هرمترمربع   

١.٠٨٠.٠٠٠.٠٠٠٠ 

 ريال

  

راسي ٣٠٠٠انجام عمليات كودبرداري در سايت   ٢ متر مربع در روز    ٦١٢٢٦  ريال  ٣٤٦هز متر مربع       

تن در روز  ٢٥٠حدوداً  انجام عمليات بارگيري در سيلو  ٣ ريال    ٤٠ كيلوگرمهر     

تن در روز  ٢٥٠حدوداً  انجام عمليات حمل و تخليه در سيلو  ٤ ريال   ٤٠وگرمكيلهر     

    سرجمع قيمت پيشنهادي  

                            نام و نام خانوادگـي    

  ٦ص      صاحبان امضاء مجاز



 
  ٥٥٠/ ٢٢٦٨           :  شماره         وزارت جهاد كشاورزي 

  ١٤/١٢/٩٩            : تاريخ          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

                           ٢٧                 :كد آگهي       ( سهامي عام)  ركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغانش

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

                        ))            راسي ،حمل، بارگيري و تخليه سيلو ٣٠٠٠سايت وبي و كوبرداري كود ر عمليات قراردادنمونه ((
قرارداد مشروحه ذيل بين شركت كشت و صنعت و نامه        مورخ       اداره خريد و مجتمع دامپروري  و موافقت مديريت شركت براساس   طرفين قرارداد :

كه در ايــن قــرارداد كارفرمــا ناميــده ميشــود از يكطــرف   بنمايندگي آقاي اسداهللا محسن زاده نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل  دامپروري مغان(سهامي عام)

ئــت مــديره و       عنــوان رئــيس هي بــه     متولــد       صــادره از   بشماره شناســنامه      فرزند ان       بنمايندگي آقايو شناسه ملي           بشماره ثبت    شركت           و

از ايــن پــس تمــاس   كــه و تلفــن     و كد پســتي       بشماره كد ملي :پارساباد خيابان   پالك    نشاني فرزند      متولد    داراي كد ملي      به عنوان مديرعامل 

  مغان منعقد گرديد.كيلومتري پارس آباد  ١٥پيمانكار ناميده مي شود از طرف ديگر در محل اداره مركزي شركت واقع در 
  

  مجتمع دامپروري بشرح جدول ذيل .         عبارت است از واگذاري انجام عمليات كودروبي وكودبرداري   موضوع قرارداد : -١ماده 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  مديريت شركت قابل افزايش يا كاهش مي باشد.  با مجوز كتبي %٢٥مقدار موضوع قرارداد طبق توافق طرفين  : ١تبصره 

   مبلغ قرارداد : -٢ماده 
مبلغ قرارداد براساس  جدول موضوع ماده يك اين  قرارداد بصورت ماهانه،  پس از گزارش كــاركرد پيمانكــار از طــرف ايســتگاهها و تأييــد  

نــزد   ٧٠٥٣٢٤٢٨٧ بل پرداخــت  محاســبه و بــه حســاب  شــمارهمدير مجتمع دامپروري و طي مراحل قانوني ازطريق امور مالي شركت مبلغ قا

  پرداخت خواهد شد . بانك كشاورزي در وجه پيمانكار

  مي باشد .  ٢٩/١٢/١٤٠٠ لغايت  ٠١/٠١/١٤٠٠از تاريخ  : مدت قرارداد :٣ماده 

    بعد از ظهر خواهد بود. ١٧صبح تا ساعت  ٧زمان كودروبي وكودبرداري از ساعت  : ٢ تبصره

با توجه به استفاده از ماسه هاي بادي بعنوان بستر زير جايگاه هاي پرورش دام ، پيمانكار موظــف اســت نســبت بــه بــارگيري و   :  ٣  تبصره

    .تخليه كود دامي مخلوط با ماسه بادي جمع آوري شده از زير جايگاهها اقدام نمايد

  تعهدات پيمانكار : -٤ماده 
دامپروري بوده و پيمانكار موظف است در محدوده تعيين شده نسبت به تخليه كود اقدام نمايــد در صــورتيكه در   تعيين محل تخليه كود با مجتمع    - ٤-١  

نمايــد ثانيــاً در خارج از محدوده تعيين شده اقدام به تخليه كود نمايد اوال موظف مي باشد سريعاً نسبت به بارگيري و تخليه آن در محل تعيين شــده اقــدام 

  مناسب اعمال خواهد شد .   صورت تكرارجريمه  

  بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد.    موضوع قراردادتامين ماشين آالت مورد نياز جهت انجام عمليات   - ٤-٢

  تامين تيغ پشت تراكتوري و دهنه آن جهت كودروبي به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد . - ٤-٣

ف
دي

( به ريال ) برنده قيمت  مقدارعمليات روزانه   موضوع  ر  

راسي  ٣٠٠٠انجام عمليات كودروبي در سايت   ١ متر مربع در روز ١٨٣٦٧٨     

راسي ٣٠٠٠انجام عمليات كودبرداري در سايت   ٢ متر مربع در روز    ٦١٢٢٦    

تن در روز  ٢٥٠حدوداً  انجام عمليات بارگيري در سيلو  ٣   

تن در روز  ٢٥٠حدوداً  انجام عمليات حمل و تخليه در سيلو  ٤   



 
  ٥٥٠/ ٢٢٦٨           :  شماره         وزارت جهاد كشاورزي 

  ١٤/١٢/٩٩            : تاريخ          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

                           ٢٧                 :كد آگهي       ( سهامي عام)  ركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغانش

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هزينه دستگاههاي مورد اجاره بعهده پيمانكار مي باشد .  هزينه نگهداري ، تعميرات ، سوخت ، روغن و ساير- ٤-٤

  قرائت شد مورد تاييد است                                                                                                                                                                       

  ٧ص        نام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز                                                                                                                        

  

كــالً   براي شخص يــا ماشــين آالت  ع قرارداددر طول مدت قرارداد مسئوليت هرگونه حوادث و تصادف احتمالي در حين انجام كار عمليات موضو  - ٤-٥

  بعهده پيمانكار خواهد بود .

پرداخــت بهداشــتي و غيــره و مواد هزينه دستمزد، اياب و ذهاب ، غذا ، لباس كار، چكمه و ماسك و عينك و دستكش و بادگير و  وسايل ايمني و   - ٤-٦

ه عهــده و هزينــه پيمانكــار خواهــد بــود و كارفرمــا هيچگونــه مســئوليتي در قبــال آن بــ  براي پرسنل تحت اختيار خودكليه حق و حقوق ناشي از قانون كار  

حســاب پيمانكــار  نخواهد داشت و در صورت امتناع يا كوتاهي پيمانكار كارفرما  مي تواند  نسبت به تهيه و تامين موارد فوق  اقدام و هزينه هــاي آن را از

  كسر نمايد.

هزينه خود بيمه حــوادث و بيمــه مســئوليت مــدني به  راكارگاه موضوع قرارداد مورد استفاده درالت ، و ابزار و وسايل  اشين آپيمانكار بايستي كليه م  - ٤-٧

  نموده و بيمه نامه مربوطه را به كارفرما ارائه نمايند .

  پرداخت كليه كسورات قانوني بيمه و ماليات متعلقه بعهده پيمانكار مي باشد . - ٤-٨

انجام وظيفه نمايد و در صورت خرابي هر يك از دستگاه هاي مورد اســتفاده در كمتــر   ارائه شده از طرف كارفرما  ست طبق برنامهپيمانكار مكلف ا  - ٤-٩

  ساعت دستگاه سالم و مناسب ديگري با همان ظرفيت و مشخصات جايگزين نموده و مشخصات آن را به كارفرما اعالم نمايد.  ٢٤از ظرف  

ردد كه از تاريخ انعقاد قرارداد ماشين آالت مورد نياز اعم از تراكتور ، لودر و كمپرسي هاي خــود را بــا راننــده بطــور مــداوم و پيمانكار متعهد ميگ  - ٤-١٠

    بدون وقفه با نظر كارفرما در محل هاي مورد نظر بكار گيرد.

موجود بر روي بســتركليه جايگاههــاي ايســتگاهها اقــدام )( مخلوط با ماسه بادي پيمانكار موظف است نسبت به بارگيري و حمل كل كود توليدي   - ٤-١١

  نمايد.

تامين نيروي انساني مورد نياز جهت باز و بسته كردن درب جايگاهها بــه منظــور ورود و خــروج تراكتورهــا ، كمپرســي هــا و لــودرو تميــز نمــودن   - ٤-١٢

  مي باشد. هزينه پيمانكارقسمتهايي از جايگاهها كه امكان تميز كردن با تيغ مقدور نمي باشد بعهده و  

پيمانكار متعهد گرديد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضــوع قــرارداد و تعيــين مــزد و حقــوق كــارگران رعايــت   - ٤-١٣

كــار را بعهــده بگيــرد و شــركت   نمايد و هرگونه پاسخ گوئي به شكايات اجراي آراي مربوطه به هيئت هاي حل اختالف كارگري و ساير تعهدات قــانون

  هيچگونه تعهدي در امر استخدامي ، رفاهي عوامل اجراي قرارداد ندارد.

  پيمانكار مكلف است كليه پرسنل تحت اختيار خود را با هزينه و مسئوليت خود بيمه نمايد . - ٤-١٤

اداره مركزي شــركت كشــت و صــنعت و دامپــروري مغــان بــه هــر پيمانكار مكلف است به كارگران و عوامل خود تفهيم نمايد كه حق مراجعه به   - ٤-١٥

    عنوان را ندارند .

ا پيمانكار متعهد گرديد حقوق كارگران خود را از طريق سيستم بانكي پرداخت نموده و ليست آنرا بهمراه ليست بيمه كارگران شــاغل بــه كارفرمــ   - ٤-١٦

    ه نيز به تعداد نفر روز الزامي است .ارائه نمايد ضمناً ارائه صورت وضعيت گواهي پرداخت حق بيم

در تمام ايام تعطيالت رسمي و غيررسمي مشغول بكار باشــد بــه طــوري كــه در  دبدون اجازه كتبي كارفرما كار را تعطيل نمايد و باي  دپيمانكار نباي  - ٤-١٧

    انجام عمليات مشكلي در امر موضوع قرارداد بوجود نيايد .

انجام عمليات كودروبي را بصورت روزانه  و كودبرداري ايستگاهها را بصورت يك روز در ميان و طبق مــاده يــك قــرارداد  پيمانكار متعهد است    - ٤-١٨

كليــه ايســتگاههاي انجام و به اتمام رساند ضمناً كودروبي جايگاهها زير سايه بانها ، دورآخورها ،گوساله داني ، راهروها ، فلكه شيردوشي ، و كودبرداري 

 مپروري بعهده پيمانكار مي باشد و همچنين عملكردهاي روزانه مي بايستي طبــق فــرم بــه تائيــد ايســتگاه مربوطــه رســيده و روز بعــد بــه دبيرخانــهمجتمع دا

  تحويل ودر پايان ماه عملكرد ماهانه بر اساس فرم هاي روزانه تائيد شده تنظيم خواهد شد.(مجتمع دامپدوري)  كارفرما  
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ودروبي را در تمام سال بصورت روزانه و عمليات كودبرداري را در تمام طــول ســال بصــورت دو روز در ميــان ( روزانــه يــك پيمانكار عمليات ك- ٤-١٩

  سوم مساحت كل ) انجام خواهد داد.

  قرائت شد مورد تاييد است                                                                                                                                                                       
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حفاظــت كارفرمــا و  پيمانكار موظف است انجام عمليات كودبرداري هر ايستگاه را طبق برنامه اعالمي  و بطور چرخشي در بــين ايســتگاهها انجــام  - ٤-٢٠

ش زارموظف مي باشد روزانه بر نحوه انجام عمليات كودروبي و كودبرداري در ايستگاهها نظارت و موارد نقص را به تفكيك كودروبي و كودبرداري گــ 

  نمايد .  

تخليه نمايد،  ضمناً انجــام عمليــات  نمودهپيمانكار متعهد مي شود كود سايتهاي فوق الذكر را در سيلوي كود، درمحلي كه دامپروري تعيين   - ٤-٢١

ار باشــد و كارشــناس دپو (با بلدوزر ) در مواقع لزوم بعهده كارفرما مي باشد .در صورتيكه پر شدن دپو در اثر تخليــه غيــرمنظم و غيراصــولي پيمانكــ 

  دامپروري نيز تائيد نمايد هزينه جمع كردن دپو توسط بلدوزر به حساب پيمانكار منظور خواهد شد .

پيمانكار متعهد است از ريزش كود در محوطه ايستگاهها و مسير حمل كود جلوگيري نمايــد و در صــورت ريــزش كــود ســريعاً   - ٤-٢٢

    نسبت به برداشت آن اقدام نمايد .

پيمانكار موظف است هر ايستگاه را بطور كامل برداشت نمايد و درصورت هرگونه عــدم اتمــام عمليــات كــودبرداري بــدون مجــوز رئــيس   - ٤-٢٣

نه مســاحت ايستگاه مرتبط در جايگاهها با محاسبه مساحت جايگاههايي كه عمليات آنها ناقص و يا به اتمام نرسيده باشد جريمه به مأخذ دو برابر هزي

     هاي كود روبي و كودبرداري نشده از سوي كارفرما  اعالم و مالك محاسبه قرار خواهد گرفت .جايگاه

   پيمانكار موظف است از مقررات قرنطينه اي و بهداشتي بويژه استفاده از چكمه و لباس كار و اتيكت مشخصات پرسنل - ٤-٢٤

  گردد تبعيت نمايد.پيمانكاري كه از طرف كارفرما  ابالغ مي

ه حوادث ناشي از كار در رابطه با انجام عمليات مورد قرارداد كامالً به عهده پيمانكار بــوده و كارفرمــا هيچگونــه مســئوليتي نمسئوليت هرگو  - ٤-٢٥

و پيمانكار مكلف است وقوع هر گونه حادثه ناشي از كار را ظرف سه روز با تمامي مستندات به اداره تعاون، كــار و در اين خصوص نخواهد داشت 

  رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي و بيمه گر مسئوليت مدني و مديريت امور  

طي حكم مراجع قضايي يا اداره تعاون، كار و رفــاه اجتمــاعي  دامپروري شركت كتباً اعالم نمايد و اگر در حين اجرا يا پس از انقضاي مدت قرارداد

  و تامين اجتماعي پرداخت مبالغي به شركت تحميل گردد عين همان مبلغ بعنوان خسارت از مطالبات يا  

  .تضامين پيمانكار كسر و يا از وي راساً مطالبه خواهد شد

    اجراي قرارداد مي باشد.  پيمانكار(نماينده) ملزم به حضور فيريكي دائم در محل - ٤-٢٦

كليه تدابيرايمني از جمله عالئم راهنمائي و خطر ، وسايل حفاظتي شامل كاله ، دستكش ، كفش ، ماسك ، عينــك و ... دربــاره كــارگران تحــت   - ٤-٢٧

  امر تامين و در اختيار قرار دادن آن بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد.

  اراتي است كه كارگران تحت امر به اشخاص ثالث وارد مي نمايند .پيمانكار مسئول جبران كليه خس - ٤-٢٨

  هرگاه پيمانكار در خصوص تعهدات الزامات فوق تعلل ورزد ضامن هرگونه خسارت وارده بركارفرما ، كارگران و اشخاص ثالث ميباشد . - ٤-٢٩

ون تامين اجتماعي ، و ساير قوانين و مقررات مربــوط در برابــر وزارت كــار و كارفرما در قبال نيروي انساني شركت پيمانكار در زمينه قانونكار ، قان  - ٤-٣٠

  امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصالح هيچگونه مسئوليتي ندارد.

  و رفاه اجتماعي اخذ و تحويل كارفرما نمايد.پيمانكار متعهد ميشود تائيديه صالحيت انجام كار خود را از نظر ايمني از وزارت تعاون ،كار  - ٤-٣١

و ارائه گزارش حوادث ناشي از كار به كارفرما جهــت ارســال بــه اداره كــار و مكلف است حداكثر در پايان هر روز كاري نسبت به ثبت  پيمانكار    - ٤-٣٢

  يران ميباشد.قانون كار جمهوري اسالمي ا ٩٥رفاه اجتماعي محل مطابق دستورالعمل اجراي تبصره يك ماده  
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پيمانكار متعهد و مكلف است كليه قوانين و مقررات آئين نامه ها و دستورالعمل هــاي حفاظــت فنــي و بهداشــتي كــار را در طــول عمليــات پيمــان   - ٤-٣٣

  رعايت نمايد.
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ا حفاظت فنــي با توجه به اينكه اجراي كليه عمليات پيمان از ابتدا تا پايان كار به پيمانكار محول ميشود لذا پيمانكار مسئول اجراي مقررات مرتبط ب  - ٤-٣٤

  و ايمني در كارگاه خواهد بود.

   خود از نيروهاي مجرب و متخصص و آموزش ديده پيمانكار متعهد و ملتزم ميگردد براي هر قسمت از واحدهاي محل پيمان  - ٤-٣٥

  در رسته خود بگمارد و شخصاً نيز به نيروهاي تحت پيمان خود نظارت مستقيم داشته باشد.

  پيمانكار متعهد ميگردد حق استفاده از ماشين آالت(لودر و كمپرسي) بكارگيري در عمليات كودروبي و كودبرداري  براي واحد سيلو و بالعكس  - ٤-٣٦

  را ندارد. 

   پيمانكار متعهد است نسبت به برداشت اصولي و فني سيلو و جلوگيري از ريخت و پاش مواد سيلوئي در محوطه و مسير   - ٤-٣٧

  كارخانه خوراك دام اقدام نمايد در غير اينصورت با برآورد خسارت وارده از سوي دامپروري شركت  جريمه خواهد گرديد . 

بهد   - ٤-٣٨ مسائل  رعايت  و  جهت  اموردامپروري  محوطه  از  حق خروج  قبلي  باهماهنگي  و  مواقع ضروري  از  غير  به  استفاده  مورد  اشتي،ماشين آالت 

  كارخانه خوراك دام ( شركت )  را ندارد . 

  رائه نمايند. نفرات بكارگرفته شده بايد مدارك صالحيت هاي الزم را اعم از كارت بهداشت ، گواهي عدم سوء پيشينه وگواهي عدم اعتياد ا - ٤-٣٩

    پيمانكار موظف است عالوه بر دادن تضمينات الزم براساس آيين نامه ها و قوانين حاكم بر معامالت دستگاههاي دولتي و   - ٤-٤٠

  عمومي به منظور اعتماد سازي ، تضمينات ديگر خواسته شده شركت را تامين و ارائه نمايد. 

    هرگونه خسارت و ضرر و زيان    بروزرا بنحو احسن انجام نمايد و در صورت پيمانكار موظف است عمليات موضوع قرارداد  - ٤-٤١

ن و منافع متعلق  اعيا اعم از تخريب يا سرقت يا اتالف يا خروج اموال شركت و محصوالت و يا ورود زيان به ماشين آالت و زراعت و ساختمانها و ساير  

كارش  نظريه  برابر  قضايي  مراجع  به حكم  نياز  بدون  شركت  خسارت مشخص  به  ميزان  دامپروري  امور  مدير  تضامين    ناسي  يا  مطالبات  محل  از  و  شده 

است   بديهي  شد  خواهد  مطالبه  مستقالً  فوق  موارد  كفايت  عدم  در صورت  شد  خواهد  عمل  شركت  نفع  به  و  كسر  فيمابين  حساب  قالب  در  پيمانكار 

  ل اين بند متوقف به اخذ خسارت پيمانكار از فرد و يا افراد خاطي نيست.پيمانكار حق اعتراض در اين مورد را از خود سلب مي نمايد و اعما 

استفاده استفاده شده    - ٤-٤٢ نقليه و ساير هزينه هاي مورد مصرفي  تعهد و مسئوليتي در خصوص تامين سوخت و روغن براي وسيله  شركت هيچگونه 

  توسط پيمانكار و كاركنان وي را ندارد. 

  د نياز انجام كار بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد.تامين كليه وسايل مور - ٤-٤٣

پيمانكار موظف است به هر يك از مفاد قرارداد در موارد مشخص شده عمل نمايد و در غير اينصورت وجوه تضامين انجام تعهدات و حسن    - ٤-٤٤

  د.انجام كار وي ضبط و در خصوص ميزان خسارت ناشي از آن برابر تصميم كار فرما عمل خواهد ش

  پيمانكار مسئول جبران كليه خسارتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث اعم از جاني يامالي وارد مينمايند.  - ٤-٤٥

به كارفرما  لپيمانكار مكلف است ك  - ٤-٤٦ بيمه حوادث و مسئوليت نموده و تصوير برابر اصل شده آن را  يه پرسنل تحت اختيار خود را با هزينه خود 

  رائه نمايد. ا

ولي عدم  پيمانكار مي بايست از نظر توانايي مالي حداقل توان پرداخت دو ماه حقوق و مزاياي كارگران خود را با ارائه مدارك مثبته داشته باشند    - ٤-٤٧

   د نمي نمايد.كارسازي و پرداخت مبلغ مربوطه به پيمانكار حقي براي وي يا كاركنان تحت امر ايشان جهت توقف يا نقص در كار ايجا 

پيمان    - ٤-٤٨ نامه ها و دستور العمل هاي حفاظت فني و بهداشتي كار را در طول عمليات  پيمانكار متعهد و مكلف است كليه قوانين و مقررات آيين 

انساني و در هر مورد جلوگيري نمايد و به هر صورت م سئوليت هرگونه عواقب  رعايت نمايد و بدون تامين ابزار حفاظتي از بكارگيري هرگونه نيروي 

  ناي از اين امر برعهده پيمانكار است. 
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  ازتراكتورهاي كود روبي بعد از اتمام كارهاي محوله در كارهاي متفرقه ايستگاه (حمل خوراك و حمل شير ) نيز استفاده خواهد شد.- ٤-٤٩

  

  قرائت شد مورد تاييد است                                                                                                                                                                       

  ١٠ص        ر و امضاي صاحبان امضاي مجازنام و نام خانوادگي  مه                                                                                                                        

  

        بــه مبلــغيك فقره ضمانتنامه بانكي حداقل ده درصد ارزش معامله به شماره    پيمانكار جهت تضمين حسن انجام مفاد قرارداد   تضمين قرارداد:  ٥ماده  

ر صورت تخلف از انجام هر يك از مواد قرارداد و عــدم ايفــاي تعهــدات خــود د نزد كارفرما مي سپارد كهبانك كشاورزي  به نام           )  ريال        ريال (

به نفع كارفرما وصول خواهد شد و در اين زمينه نظر كارفرما مالك عمل و مورد پذيرش پيمانكار خواهد بــود و ادعاهــاي آتــي بــه  ضمانتنامه  فوق الذكر 

  هيچ وجه از طرف پيمانكار مسموع نخواهد بود . 

رفرما در طول مدت اجراي قرارداد (در هر مقطع زماني ) بشكل يك طرفه حق فسخ آن را دارد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را در كا  :٦ماده  

    ساعت به صورت كتبي به طرف قرارداد اعالم گردد. ٤٨اين خصوص ندارد و اين امر بايستي ظرف 

از انجام  را  ي كه مانع از اجراي مفاد قرارداد گردد شامل اين قرارداد نبوده و پيمانكار موارد حوادث قهر  حوادث غيرمترقبه يا قهريه : : ٧ماده 

    د مشخص در اين قرارداد بري الذمه نمي كند.رتعهداتش در موا

غييــر در اقامتگاه قانوني طرفين همان است كه در قرارداد ذكر شده است وطرفين قرارداد مكلفنــد هرگونــه ت   :تغيير آدرس و نشاني :٨ماده  

    نشاني خود را كتباً به اطالع طرف ديگر برسانند در غير اينصورت ابالغ به نشانيهاي مندرج در اين قرارداد ابالغ قانوني تلقي مي گردد.

ر كامــل برگي)با علم و آگاهي طرفين تنظيم و در كمال صــحت مــزاج و ســالمت عقــل و اختيــا  ٦نسخه (  چهارتبصره ،    دو  ماده ،      ٨اين قرارداد در  

  امضاء گرديد كه تمامي نسخ آن داراي اعتبار يكسان مي باشد و كليه مفاد آن براي طرفين الزم االجرا گرديد.

    گردد .موضوع ماده پنج قرارداد كه عيناً  به امور مالي شركت (كارفرما) ارسال مي اصل ضمانتنامه بانكي اخذ شده 
  

  : كارفرما                                            پيمانكار :                               

  (سهامي عام) شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان                                                    رئيس هيئت مديره                                                                  

                                                                                              قلعه  مدير عامل            

  و مديرعامل    نايب رئيس هيئت مديره                          عضو هيئت مديره                                                                                      امضاء و مهر شركت  

  

  

  
               

  
  
  
  

 

  

  

  

  

  ١١ص
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                        ))            و تراكتور حمل سيلو ،بارگيري راسي، سمينتال ،  ٢٠٠٠در سايت  عمليات كود روبي و كودبرداري  قراردادنمونه ((

موافقت مديريت شركت  قرارداد مشـروحه ذيـل  بـين شـركت  امپروري  ونامه        مورخ        اداره خريد و مجتمع دبراساس     طرفين قرارداد :

و كـد     به شـماره  ثبت شده     نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل به عنوان كارفرما از يكطرف و       كشت و صنعت و دامپروري مغان به نمايندگي آقاي

بـه  اقامتگـاه رئيس هيئت مديره  بعنوانولد      به شماره ملي :     شماره شناسنامه      صـادره از      فرزند   مت          نمايندگي آقاي بهو            اقتصادي

پـارس آبـاد مغـان  كيلومتري شهرستان ١٥به عنوان پيمانكار از طرف ديگر در محل اداره مركزي شركت واقع در        همراه  پارس آباد       خيابان       قانوني:

  منعقد گرديد
  

  مجتمع دامپروري بشرح جدول ذيل .         عبارت است از واگذاري انجام عمليات كودروبي وكودبرداري   موضوع قرارداد : -١ه ماد
  

ف 
دي

( ريال )  برندهقيمت  مقدار موضوع  ر  

راسي ٢٠٠٠انجام عمليات كودروبي در ايستگاه   ١ متر مربع در روز  ١٢١٠٠٠     

راسي   ٢٠٠٠گاه  انجام عمليات كود برداري در ايست ٢ متر مربع در روز ٤٠٣٣٣    

متر مربع در روز   ٧٣٦٢٠ انجام عمليات كود روبي در ايستگاه نر پرواري و جايگاههاي سمينتال  ٣   

متر مربع در روز   ٢٤٥٤٠ انجام عمليات كود برداري در ايستگاه نر پرواري و جايگاههاي سمينتال  ٤   

مل  نهاده هاانجام عمليات اجاره تراكتور براي ح ٥ دستگاه در ماه  ١٨    

  با مجوز كتبي مديريت شركت قابل افزايش يا كاهش مي باشد.  %٢٥مقدار موضوع قرارداد طبق توافق طرفين  : ١تبصره 

   مبلغ قرارداد : -٢ماده 
ر از طــرف ايســتگاهها و تأييــد مبلغ قرارداد براساس  جدول موضوع ماده يك اين  قرارداد بصورت ماهانه،  پس از گزارش كــاركرد پيمانكــا 

 بانك كشــاورزي        مدير مجتمع دامپروري و طي مراحل قانوني ازطريق امور مالي شركت مبلغ قابل پرداخت  محاسبه و به حساب  شماره

  در وجه شركت       پرداخت خواهد شد .

  مي باشد .  ٢٩/١٢/١٤٠٠ لغايت  ٠١/٠١/١٤٠٠از تاريخ  : مدت قرارداد :٣ماده 

    بعد از ظهر خواهد بود. ١٧صبح تا ساعت  ٧زمان كودروبي وكودبرداري از ساعت  : ٢ تبصره

با توجه به استفاده از ماسه هاي بادي بعنوان بستر زير جايگاه هاي پرورش دام ، پيمانكار موظــف اســت نســبت بــه بــارگيري و   :  ٣  تبصره

    .ر جايگاهها اقدام نمايدتخليه كود دامي مخلوط با ماسه بادي جمع آوري شده از زي

    تعهدات پيمانكار : -٤ماده 
ر تعيين محل تخليه كود با مجتمع دامپروري بوده و پيمانكار موظف است در محدوده تعيين شده نسبت به تخليه كــود اقــدام نمايــد در صــورتيكه د    - ٤-١

ريعاً نسبت به بارگيري و تخليه آن در محل تعيين شــده اقــدام نمايــد ثانيــاً در خارج از محدوده تعيين شده اقدام به تخليه كود نمايد اوال موظف مي باشد س

  صورت تكرارجريمه مناسب اعمال خواهد شد .   
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پيمانكار موظف است هر روز دو دستگاه كمپرسي در ايستگاهاي نر اصيل و سيمينتال بكــار گيــرد كــه عــالوه بــر انجــام عمليــات كــودروبي و كــود - ٤-٢

نسبت به انجام سايركارها اعم از كود برداري و خاك برداري ، تنظيف محوطه مجتمع و ... با استفاده از دو دستگاه كمپرسي و لــودر برداري موظف است  

  مستقر در نر اصيل بر حسب صالحديد مدير مجتمع دامپروري اقدام نمايد .

  قرائت شد مورد تاييد است                                                                                                                                                                       

  ١٢ص        مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز  نام و نام خانوادگي                                                                                                                         

  بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد.    موضوع قراردادتامين ماشين آالت مورد نياز جهت انجام عمليات   - ٤-٣

  تامين تيغ پشت تراكتوري و دهنه آن جهت كودروبي به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد . - ٤-٤

  وخت ، روغن و ساير هزينه دستگاههاي مورد اجاره بعهده پيمانكار مي باشد .هزينه نگهداري ، تعميرات ، س- ٤-٥

كــالً   براي شخص يــا ماشــين آالت  در طول مدت قرارداد مسئوليت هرگونه حوادث و تصادف احتمالي در حين انجام كار عمليات موضوع قرارداد  - ٤-٦

  بعهده پيمانكار خواهد بود .

پرداخــت بهداشــتي و غيــره و مواد غذا ، لباس كار، چكمه و ماسك و عينك و دستكش و بادگير و  وسايل ايمني و   هزينه دستمزد، اياب و ذهاب ،  - ٤-٧

بــه عهــده و هزينــه پيمانكــار خواهــد بــود و كارفرمــا هيچگونــه مســئوليتي در قبــال آن  براي پرسنل تحت اختيار خودكليه حق و حقوق ناشي از قانون كار  

ناع يا كوتاهي پيمانكار كارفرما  مي تواند  نسبت به تهيه و تامين موارد فوق  اقدام و هزينه هــاي آن را از حســاب پيمانكــار نخواهد داشت و در صورت امت

  كسر نمايد.

يت مــدني هزينه خود بيمه حــوادث و بيمــه مســئولبه  راكارگاه موضوع قرارداد مورد استفاده دراشين آالت ، و ابزار و وسايل  پيمانكار بايستي كليه م  - ٤-٨

  نموده و بيمه نامه مربوطه را به كارفرما ارائه نمايند .

  پرداخت كليه كسورات قانوني بيمه و ماليات متعلقه بعهده پيمانكار مي باشد . - ٤-٩

د استفاده در كمتر انجام وظيفه نمايد و در صورت خرابي هر يك از دستگاه هاي مور  ارائه شده از طرف كارفرما  پيمانكار مكلف است طبق برنامه  - ٤-١٠

  ساعت دستگاه سالم و مناسب ديگري با همان ظرفيت و مشخصات جايگزين نموده و مشخصات آن را به كارفرما اعالم نمايد.  ٢٤از ظرف  

راننــده بطــور مــداوم و  پيمانكار متعهد ميگردد كه از تاريخ انعقاد قرارداد ماشين آالت مورد نياز اعم از تراكتور ، لودر و كمپرسي هاي خــود را بــا  - ٤-١١

    بدون وقفه با نظر كارفرما در محل هاي مورد نظر بكار گيرد.

موجود بر روي بستركليه جايگاههــاي ايســتگاهها اقــدام ( مخلوط با ماسه بادي ) پيمانكار موظف است نسبت به بارگيري و حمل كل كود توليدي   - ٤-١٢

  نمايد.

باز و بسته كردن درب جايگاهها بــه منظــور ورود و خــروج تراكتورهــا ، كمپرســي هــا و لــودرو تميــز نمــودن تامين نيروي انساني مورد نياز جهت    - ٤-١٣

  مي باشد. قسمتهايي از جايگاهها كه امكان تميز كردن با تيغ مقدور نمي باشد بعهده و هزينه پيمانكار

انجام وظايف موضــوع قــرارداد و تعيــين مــزد و حقــوق كــارگران رعايــت   پيمانكار متعهد گرديد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در  - ٤-١٤

كت نمايد و هرگونه پاسخ گوئي به شكايات اجراي آراي مربوطه به هيئت هاي حل اختالف كارگري و ساير تعهدات قــانون كــار را بعهــده بگيــرد و شــر

  .  هيچگونه تعهدي در امر استخدامي ، رفاهي عوامل اجراي قرارداد ندارد.

   پيمانكار مكلف است كليه پرسنل تحت اختيار خود را با هزينه و مسئوليت خود بيمه نمايد . - ٤-١٥

پيمانكار مكلف است به كارگران و عوامل خود تفهيم نمايد كه حق مراجعه به اداره مركزي شــركت كشــت و صــنعت و دامپــروري مغــان بــه هــر   - ٤-١٦

    عنوان را ندارند .

ديد حقوق كارگران خود را از طريق سيستم بانكي پرداخت نموده و ليست آنرا بهمراه ليست بيمه كارگران شــاغل بــه كارفرمــا پيمانكار متعهد گر  - ٤-١٧

    ارائه نمايد ضمناً ارائه صورت وضعيت گواهي پرداخت حق بيمه نيز به تعداد نفر روز الزامي است .

در تمام ايام تعطيالت رسمي و غيررسمي مشغول بكار باشــد بــه طــوري كــه در  دطيل نمايد و بايبدون اجازه كتبي كارفرما كار را تع  دپيمانكار نباي  - ٤-١٨

  انجام عمليات مشكلي در امر موضوع قرارداد بوجود نيايد .



 
  ٥٥٠/ ٢٢٦٨           :  شماره         وزارت جهاد كشاورزي 
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يــك قــرارداد   پيمانكار متعهد است انجام عمليات كودروبي را بصورت روزانه  و كودبرداري ايستگاهها را بصورت يك روز در ميان و طبق مــاده  - ٤-١٩

كليــه ايســتگاههاي انجام و به اتمام رساند ضمناً كودروبي جايگاهها زير سايه بانها ، دورآخورها ،گوساله داني ، راهروها ، فلكه شيردوشي ، و كودبرداري 

وطــه رســيده و روز بعــد بــه دبيرخانــه مجتمع دامپروري بعهده پيمانكار مي باشد و همچنين عملكردهاي روزانه مي بايستي طبــق فــرم بــه تائيــد ايســتگاه مرب

  تحويل ودر پايان ماه عملكرد ماهانه بر اساس فرم هاي روزانه تائيد شده تنظيم خواهد شد.(مجتمع دامپروري)  كارفرما  
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 پيمانكار عمليات كودروبي را در تمام سال بصورت روزانه و عمليات كودبرداري را در تمام طول سال بصورت دو روز در ميان( روزانه يك ســوم- ٤-٢٠

  مساحت كل) انجام خواهد داد.

حفاظــت كارفرمــا و  ايســتگاهها انجــام پيمانكار موظف است انجام عمليات كودبرداري هر ايستگاه را طبق برنامه اعالمي  و بطور چرخشي در بــين  - ٤-٢١

زارش موظف مي باشد روزانه بر نحوه انجام عمليات كودروبي و كودبرداري در ايستگاهها نظارت و موارد نقص را به تفكيك كودروبي و كودبرداري گــ 

  نمايد .  

تخليه نمايد،  ضمناً انجــام عمليــات  نمودهي تعيين پيمانكار متعهد مي شود كود سايتهاي فوق الذكر را در سيلوي كود، درمحلي كه دامپرور  - ٤-٢٢

ارشــناس دپو (با بلدوزر ) در مواقع لزوم بعهده كارفرما مي باشد .در صورتيكه پر شدن دپو در اثر تخليــه غيــرمنظم و غيراصــولي پيمانكــار باشــد و ك

  ر خواهد شد .دامپروري نيز تائيد نمايد هزينه جمع كردن دپو توسط بلدوزر به حساب پيمانكار منظو

پيمانكار متعهد است از ريزش كود در محوطه ايستگاهها و مسير حمل كود جلوگيري نمايــد و در صــورت ريــزش كــود ســريعاً   - ٤-٢٣

    نسبت به برداشت آن اقدام نمايد .

رداري بــدون مجــوز رئــيس پيمانكار موظف است هر ايستگاه را بطور كامل برداشت نمايد و درصورت هرگونه عــدم اتمــام عمليــات كــودب  - ٤-٢٤

نه مســاحت ايستگاه مرتبط در جايگاهها با محاسبه مساحت جايگاههايي كه عمليات آنها ناقص و يا به اتمام نرسيده باشد جريمه به مأخذ دو برابر هزي

     جايگاههاي كود روبي و كودبرداري نشده از سوي كارفرما  اعالم و مالك محاسبه قرار خواهد گرفت .

   انكار موظف است از مقررات قرنطينه اي و بهداشتي بويژه استفاده از چكمه و لباس كار و اتيكت مشخصات پرسنلپيم - ٤-٢٥

   گردد تبعيت نمايد.پيمانكاري كه از طرف كارفرما  ابالغ مي

  ار بوده و كارفرما ه حوادث ناشي از كار در رابطه با انجام عمليات مورد قرارداد كامالً به عهده پيمانكنمسئوليت هرگو - ٤-٢٦

و پيمانكار مكلف است وقوع هر گونه حادثه ناشي از كار را ظرف سه روز با تمامي مستندات به هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت  

اعــالم نمايــد و اگــر در  اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي و بيمه گر مسئوليت مدني و مديريت امور دامپروري شركت كتباً

ركت حين اجرا يا پس از انقضاي مدت قرارداد طي حكم مراجع قضايي يا اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تامين اجتماعي پرداخت مبالغي بــه شــ 

  تحميل گردد عين همان مبلغ بعنوان خسارت از مطالبات يا   

  .دتضامين پيمانكار كسر و يا از وي راساً مطالبه خواهد ش

  پيمانكار(نماينده) ملزم به حضور فيريكي دائم در محل اجراي قرارداد مي باشد. - ٤-٢٧

كليه تدابيرايمني از جمله عالئم راهنمائي و خطر ، وسايل حفاظتي شامل كاله ، دستكش ، كفش ، ماسك ، عينــك و ... دربــاره كــارگران تحــت   - ٤-٢٨

  زينه پيمانكار مي باشد.امر تامين و در اختيار قرار دادن آن بعهده و ه

  پيمانكار مسئول جبران كليه خساراتي است كه كارگران تحت امر به اشخاص ثالث وارد مي نمايند . - ٤-٢٩

  هرگاه پيمانكار در خصوص تعهدات الزامات فوق تعلل ورزد ضامن هرگونه خسارت وارده بركارفرما ، كارگران و اشخاص ثالث ميباشد . - ٤-٣٠

 ر قبال نيروي انساني شركت پيمانكار در زمينه قانونكار ، قانون تامين اجتماعي ، و ساير قوانين و مقررات مربــوط در برابــر وزارت كــار وكارفرما د  - ٤-٣١

  امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصالح هيچگونه مسئوليتي ندارد.



 
  ٥٥٠/ ٢٢٦٨           :  شماره         وزارت جهاد كشاورزي 

  ١٤/١٢/٩٩            : تاريخ          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

                           ٢٧                 :كد آگهي       ( سهامي عام)  ركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغانش

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صالحيت انجام كار خود را از نظر ايمني از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اخذ و تحويل كارفرما نمايد.پيمانكار متعهد ميشود تائيديه  - ٤-٣٢

و ارائه گزارش حوادث ناشي از كار به كارفرما جهــت ارســال بــه اداره كــار و مكلف است حداكثر در پايان هر روز كاري نسبت به ثبت  پيمانكار    - ٤-٣٣

  قانون كار جمهوري اسالمي ايران ميباشد. ٩٥تورالعمل اجراي تبصره يك ماده  رفاه اجتماعي محل مطابق دس
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ورالعمل هــاي حفاظــت فنــي و بهداشــتي كــار را در طــول عمليــات پيمــان پيمانكار متعهد و مكلف است كليه قوانين و مقررات آئين نامه ها و دست  - ٤-٣٤

  رعايت نمايد.

ا حفاظت فنــي با توجه به اينكه اجراي كليه عمليات پيمان از ابتدا تا پايان كار به پيمانكار محول ميشود لذا پيمانكار مسئول اجراي مقررات مرتبط ب  - ٤-٣٥

  و ايمني در كارگاه خواهد بود.

   ار متعهد و ملتزم ميگردد براي هر قسمت از واحدهاي محل پيمان خود از نيروهاي مجرب و متخصص و آموزش ديده پيمانك - ٤-٣٦

  در رسته خود بگمارد و شخصاً نيز به نيروهاي تحت پيمان خود نظارت مستقيم داشته باشد.

ري در عمليات كودروبي و كودبرداري  براي واحد سيلو و بــالعكس پيمانكار متعهد ميگردد حق استفاده از ماشين آالت(لودر و كمپرسي) بكارگي  - ٤-٣٧

  را ندارد.

   پيمانكار متعهد است نسبت به برداشت اصولي و فني سيلو و جلوگيري از ريخت و پاش مواد سيلوئي در محوطه و مسير   - ٤-٣٨

  پروري شركت  جريمه خواهد گرديد . كارخانه خوراك دام اقدام نمايد در غير اينصورت با برآورد خسارت وارده از سوي دام

و    - ٤-٣٩ اموردامپروري  محوطه  از  حق خروج  قبلي  باهماهنگي  و  مواقع ضروري  از  غير  به  استفاده  مورد  بهداشتي،ماشين آالت  مسائل  رعايت  جهت 

    كارخانه خوراك دام ( شركت )  را ندارد . 

    م از كارت بهداشت ، گواهي عدم سوء پيشينه وگواهي عدم نفرات بكارگرفته شده بايد مدارك صالحيت هاي الزم را اع - ٤-٤٠

  اعتياد ارائه نمايند.

منظور    - ٤-٤١ به  عمومي  و  دولتي  دستگاههاي  معامالت  بر  قوانين حاكم  و  ها  نامه  آيين  براساس  تضمينات الزم  دادن  بر  عالوه  است  پيمانكار موظف 

  ارائه نمايد.  اعتماد سازي ، تضمينات ديگر خواسته شده شركت را تامين و

    هرگونه خسارت و ضرر و زيان    بروزپيمانكار موظف است عمليات موضوع قرارداد را بنحو احسن انجام نمايد و در صورت  - ٤-٤٢

متعلق  ن و منافع  اعيا اعم از تخريب يا سرقت يا اتالف يا خروج اموال شركت و محصوالت و يا ورود زيان به ماشين آالت و زراعت و ساختمانها و ساير  

تضامين   يا  مطالبات  محل  از  و  شده  مشخص  خسارت  ميزان  دامپروري  امور  مدير  كارشناسي  نظريه  برابر  قضايي  مراجع  حكم  به  نياز  بدون  به شركت 

است   بديهي  شد  خواهد  مطالبه  مستقالً  فوق  موارد  كفايت  عدم  در صورت  شد  خواهد  عمل  شركت  نفع  به  و  كسر  فيمابين  حساب  قالب  در  پيمانكار 

  مانكار حق اعتراض در اين مورد را از خود سلب مي نمايد و اعمال اين بند متوقف به اخذ خسارت پيمانكار از فرد و يا افراد خاطي نيست.پي

استفاده استفاده شده    - ٤-٤٣ نقليه و ساير هزينه هاي مورد مصرفي  تعهد و مسئوليتي در خصوص تامين سوخت و روغن براي وسيله  شركت هيچگونه 

  پيمانكار و كاركنان وي را ندارد. توسط 

  تامين كليه وسايل مورد نياز انجام كار بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد. - ٤-٤٤

پيمانكار موظف است به هر يك از مفاد قرارداد در موارد مشخص شده عمل نمايد و در غير اينصورت وجوه تضامين انجام تعهدات و حسن    - ٤-٤٥

  وص ميزان خسارت ناشي از آن برابر تصميم كار فرما عمل خواهد شد.انجام كار وي ضبط و در خص 

  پيمانكار مسئول جبران كليه خسارتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث اعم از جاني يامالي وارد مينمايند.  - ٤-٤٦

به كارفرما  يه پرسنل تحت اختيار خود را با هزينه خود بيمه حوادلپيمانكار مكلف است ك  - ٤-٤٧ ث و مسئوليت نموده و تصوير برابر اصل شده آن را 

  ارائه نمايد. 
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ولي عدم  پيمانكار مي بايست از نظر توانايي مالي حداقل توان پرداخت دو ماه حقوق و مزاياي كارگران خود را با ارائه مدارك مثبته داشته باشند    - ٤-٤٨

   اي وي يا كاركنان تحت امر ايشان جهت توقف يا نقص در كار ايجاد نمي نمايد.كارسازي و پرداخت مبلغ مربوطه به پيمانكار حقي بر
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پيمان  پيمانكار متعهد و مكلف است كليه قوانين و مقررات آيين نامه ها و    - ٤-٤٩ دستور العمل هاي حفاظت فني و بهداشتي كار را در طول عمليات 

انساني و در هر مورد جلوگيري نمايد و به هر صورت مسئوليت هرگونه   عواقب  رعايت نمايد و بدون تامين ابزار حفاظتي از بكارگيري هرگونه نيروي 

  ناي از اين امر برعهده پيمانكار است. 

  استفاده خواهد شد.نيز  ي بعد از اتمام كارهاي محوله در كارهاي متفرقه ايستگاه (حمل خوراك و حمل شير ) ازتراكتورهاي كود روب- ٤-٥٠

عهــده بــه نــام       يك فقره ضمانتنامه بانكي حداقل ده درصد ارزش معامله    پيمانكار جهت تضمين حسن انجام مفاد قرارداد      تضمين قرارداد:  ٥ماده  

بــه نفــع  ضــمانتنامه فــوق الــذكر در صورت تخلف از انجام هر يك از مواد قرارداد و عدم ايفاي تعهدات خود    ا مي سپارد كهنزد كارفرمبانك كشاورزي  

انكــار كارفرما وصول خواهد شد و در اين زمينه نظر كارفرما مالك عمل و مورد پذيرش پيمانكار خواهد بود و ادعاهاي آتي بــه هــيچ وجــه از طــرف پيم

  .   مسموع نخواهد بود

    كارفرما در طول مدت اجراي قرارداد (در هر مقطع زماني ) بشكل يك طرفه حق فسخ آن را دارد و پيمانكار حق   :٦ماده 

    ساعت به صورت كتبي به طرف قرارداد اعالم گردد. ٤٨هيچگونه اعتراضي را در اين خصوص ندارد و اين امر بايستي ظرف  

از انجام  را  موارد حوادث قهري كه مانع از اجراي مفاد قرارداد گردد شامل اين قرارداد نبوده و پيمانكار   حوادث غيرمترقبه يا قهريه : : ٧ماده 

  د مشخص در اين قرارداد بري الذمه نمي كند. رتعهداتش در موا

مكلفنــد هرگونــه تغييــر در   اقامتگاه قانوني طرفين همان است كه در قرارداد ذكر شده است وطرفين قرارداد   :تغيير آدرس و نشاني :٨ماده  

  نشاني خود را كتباً به اطالع طرف ديگر برسانند در غير اينصورت ابالغ به نشانيهاي مندرج در اين قرارداد ابالغ قانوني تلقي مي گردد.

مت عقــل و اختيــار كامــل برگي)با علم و آگاهي طرفين تنظيم و در كمال صــحت مــزاج و ســال   ٦نسخه (  چهارتبصره ،    دوماده ،       ٨اين قرارداد در  

  امضاء گرديد كه تمامي نسخ آن داراي اعتبار يكسان مي باشد و كليه مفاد آن براي طرفين الزم االجرا گرديد.

    گردد .موضوع ماده پنج قرارداد كه عيناً  به امور مالي شركت (كارفرما) ارسال مي اصل ضمانتنامه بانكي    اخذ شده 
  

  : كارفرما                                                                           پيمانكار :              

  عام) (سهامي شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان                                                                                                       :نام خانوادگي     :نام          

  اسداهللا محسن زاده                                                                                                                                        امضاء ومهرشركت                 

  نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل                                       عضو هيئت مديره                                                                                        

               
  
  
  
  

 ١٦ص

 


