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 « يک مرحله اي عمومي مناقصه اسناد »

مجتمع  مورد نیازعملیات هاي  :رددادر نظر  عام (  سهامي )شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان :موضوع مناقصه -1    
را   99/ 11/ 89و   99/ 82/11در دو  نوبت  به تاریخهاي   كارو كارگر ارمنتشره  در روزنامه كثیر االنتشرا بشرح ذیل  خود دامپروري

  نماید. به پیمانکار واجد شرایط واگذاربر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه  1011سال تا پایان 

 عملبات كودروبي و كودبرداري سايت هاي دو هزار ، سه هزار و ايستگاه نر اصیل  و سمینتال -1-1

 بارگیري ، حمل و تخلیه سیالژ ذرت-4-1

 جهت انجام كارهاي حمل و توزيع خوراک ، حمل تانکرهاي شیر و ساير كارهاي ايستگاههادستگاه تراكتور  11بکارگیري -3-1

 

 فرم و تعهد پیشنهاد قیمتمبلغ تضمین فرآيند ارجاع كار: بشرح جدول  -4

                نوع تضمین : فیش بانکي  و يا ضمانتنامه بانکي )حداقل با اعتبار سه ماه (-3

 ند نسبت به ارسال پیشنهادات خود از طريق نشاني هاي ذيل اقدام نمايند  .شركت كنندگان مي توان -2 

 10401248112اداره مركزي ، دفتر اداره حراست شركت –استان اردبیل،شهرستان  پارس آباد مغان    -0-1         

 19184182181  -:  علي دیناروند همراه آقاي -تهران  -0-8

   ، 19100119190جنب ساختمان سهام عدالت  آقاي جواد لطفي  8خیابان فرهنگ  –ولي امر يز : تبر دفتر نمايندگي شهرستان -0-0 

   10400201001  تلفن روبروي اداره كل حمل و نقل و پایانه هاي استان اردبیل  –مجتمع اداري  –شهرک كارشناسان  –دفتر نمايندگي شهرستان اردبیل  -0-0 

  19100421242همراه آقاي صمد نظیري:   

 

متقاضیان  مي توانند  جهت  كسب اطالعات  بیشتر در خصوص شرایط  برگزاري مناقصه  به دبیرخانه كمیسیون معامالت مراجعه و یا -5

 .  تماس حاصل نمایند 10401248128با شماره تلفن و فاكس 

دامپروري مراجعه و یا با شماره تلفن                                                               متقاضیان  مي توانند  جهت  كسب اطالعات  بیشتر در خصوص موضوع مناقصه  به امور -2

 حاصل  نمایند.  تماس  104- 01240111

و شقرایط  كه شركت كننده در مناقصه باآگاهي كامل ومطالعه دقیق  كلیقه اورا     از نظر شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان اصل بر این است -1

اعتراض دیگري پس از عمومي مورد مناقصه  پیشنهاد قیمت داده است بنابراین ادعاي جهل و اشتباه در تطبی  آن با آنچه كه مد نظرش  بوده و یاهر گونه ادعا و 

 تقدیم پاكت حاوي پیشنهاد قیمت و اعالم  نتیجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
صورت جداگانه الک و مهر نموده و هر سه پاكت را در داخل يک لفاف يا پاكت مناسب الک  به« الف ، ب  و ج» درسه پاكتپیشنهادات  خود را   داوطلبان شركت در مناقصه بایستي  -8

 یاد شده تحویل  نمایند.به آدرسهاي  18/18/99  مورخه شنبهسه  ظهر روز 10شده قرار داده و حداكثر تا ساعت  و مهر

  
و  كشاورزينزد بانک IR 232122222222222192521229  شباشماره و  192521229به شماره حساب فقره اصل فیش واريزي ) نسخه صاحب  حساب( يک  پاكت الف محتوي:-9

  ) سهامي  عام(  خواهد بود. و صنعت و دامپروري مغان( در وجه شركت  كشت  ضمانتنامه بانکي ) بمدت اعتبار حداقل  سه ماه  يا

 فیش واريزي ، نسخه ديگري داخل پاكت گذاشته و ارائه داده باشد از دور رقابت خارج خواهد شد. يا  شركت كننده اي به غیر از اصل نسخه صاحب حساب بديهي است اگر-9-1

بازگشايي و مورد بررسي قرار خواهد گرفت . كت محل مهمانسراي سرو  واقع در شهرک شهید آيت اله غفاري شر  در عصر 12ساعت رأس  13/14/99 مورخ  شنبهچهارروز پیشنهادات واصله  -12

همچنین تحويلل، تغییلرو  يلا پلف گلرفتن       به پیشنهادهاي واصله مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده كامل و نسخه صاحب حساب   و يادر صورت ارائه چک عادي ، بانکي و سفته  و بديهي است 

 . ترتیب اثر داده نخواهد شد  14/14/99  مورخ   شنبهسه  ظهر روز 13بعد ازساعت   پیشنهادهاي واصله
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 پاكت )ب(  محتوي :-11

 الزامي است. ارائه كپي شناسنامه و كارت ملي براي شركت كنندگان حقیقي -11-1

براي  شقركت كننقدگان     و همچنین مدارک هویتي دارندگان صاحبان امضاءوزنامه رسمي رائه تصویر اساسنامه ، آگهي تاسیس و آخرین تغییرات  در را-11-8

 حقوقي الزامي است.

 (و در پاكت )ب(تحویل نمایند.  توسط صاحبان امضای مجازرا  امضاء و مهرنموده )و نمونه قرارداد تمامي صفحات اسناد مناقصه  شركت كنندگان بایستي-11-0

 دنامه مبارزه با پولشویي.عهشمول قانون منع مداخله كاركنان و فرم تاصل تعهدنامه عدم - 11-0
 قي و  از دور مناقصه حذف خواهد شد.تبصره : كلیه مدارک خواسته شده در پاكت ب  مي بايست توسط صاحبان امضاء مجاز ، مهر و امضاء گردد در غیر اينصورت ،مدارک  ، ناقص  تل

قیمت خواهد بود .كه در این رابطه پیشنهاددهندگان موظف هستند پس از بررسي دقی  موارد ، پیشنهادات خود را  بقا خقط خوانقا و    نهاد پیشفقط فرم   محتوی پاكت )ج(  :-14

  بدون قلم خوردگي، الک گیري و بدون قید و شرط  و به ریال اعالم وفرم مذكور توسط افراد مجاز امضاء  و ممهور به مهر شركت گردد.

 مختار است .از مناقصه در هر مرحله یک  و یا كلیه  پیشنهادات  شركت در رد  -13
گانه الف : در سايت هاي دو هزار راسي ، ايستگاه نر اصیل و سمینتال ( و همچنین )ب : در سايت سه هزار راسي ، بارگیر و حمل سیلو(بصورت جداعملیات موضوع مناقصه )-12

 توانند به يک و يا هر دو حالت قیمت ارائه نمايند.بديهي است مناسبترين قیمت براي هر كدام مالک عمل خواهد بود.  برنده خواهند شد با اين حال شركت كنندگان مي

عقالم مقي شقود    در هنگام ارزیابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم در صورتي ا -15

 قیمت پیشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمین باشد. كه تفاوت

 پس از اعالم نتایج  مناقصه سپرده نفرات اول و دوم مناقصه نگهداري و بقیه مسترد خواهد شد .-16

رداد حاضر نشقود سقپرده شقركت در    روز به غیر از روزهاي  تعطیل پس از اعالم نتایج مناقصه جهت انعقاد قرا سهچنانچه نفر اوّل برنده مناقصه ظرف مدت -17

 مناقصه وي به نفع شركت ضبط و با نفر دوّم برنده مناقصه نیز به همان ترتیب عمل خواهد شد .
ارائه تسويه حساب هاي قانوني( بعنوان تضمین   ابل تمديد تافرد  برنده  موظف است  يک فقره  ضمانتنامه بانکي  به میزان حداقل  ده درصد مبلغ مورد معامله را  )با اعتبار برابر مدت قرارداد و ق -11

تضمین شركت در  اينصورتروز  به غیر از روزهاي تعطیل در زمان عقد قرارداد دروجه شركت  كشت  و صنعت و دامپروري  مغان   ) سهامي  عام( ارائه  نمايد.در غیر هفت انجام تعهدات خود ظرف مدت 
 شد. با نفر دوم  برنده مناقصه نیز به همان نحوه عمل  خواهد فرد برنده به نفع شركت  ضبط  ومناقصه 

 در صورت عدول برنده از انجام تعهدات خود تضمین انجام تعهدات وي به نفع شركت ضبط خواهد شد. -19
 خواهد بود .پیمانکار پرداخت كلیه كسورات قانوني برعهده  -02

 .ادها ي واصله  آزاد مي باشدحضور پیشنهاد دهندگان در جلسه  بازگشائي  پیشنه -01
              باشند و در همین راستا بایستي فرم پیوست 1002شركت كنندگان در مناقصه نباید مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولت  مصوب دیماه سال  -00

 را تکمیل ، مهر و امضاء نموده و در پاكت ب ارائه نمایند.  1شماره 
 امین منابع مالي : از محل درآمدهاي پیش بیني شده منابع داخليت -03

 مناقصه از لحاظ مراحل برگزاري یک مرحله اي مي باشد. -04
 اعالم هرگونه تغییر در فرایند برگزاري مناقصه به پیشنهاد دهندگان بصورت مکتوب و یا تلفني خواهد بود.-05
 رت تلفني ویا مکتوب اعالم خواهد شد.ز پس از باز گشائي پیشنهادات بصورو سهنتایج آگهي و برنده حداكثر ظرف مدت  -06
 مناقصه مي باشد.   و یا برندگان  پرداخت  هزینه انتشار آگهي بعهده برنده -07

بر اصل مستندات خواسته در زمان عقد قرارداد تحویل  كپي برابر اصل شده تمامي مدارک ارائه شده در پاكت ب الزامي بوده و در صورت عدم تقدیم برا -08
 شده ، ضمانتنامه یا سپرده شركت در مناقصه وي به نفع  شركت وصول خواهد شد.

ده مزبور از پیشنهاد قیمت بایستي فقط در پاكت ج ارائه شود در صورت هرگونه اشاره به قیمت  در سایر پاكت ها ي ارائه شده ، پیشنهاد قیمت شركت كنن-09
 اعالم خواهد شد. دور مناقصه حذف و مردود 

پیوست كه امضاء نموده و در  برگ اسناد مناقصه و نمونه قراردادضمناً چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد تعهد مي نمایم كه قرارداد را بر اساس -01
ه و اعالن واگذاري در آن داده مي شود امضاء نموده و پاكت ب قرار داده ام با تغییرات و ملحقاتي كه عندالزوم از لحاظ تطبی  آن با اوضاع و احوال این مناقص

 .همراه تضمین انجام تعهدات مطاب  برگ شرایط تسلیم نمایم
 اقدام نماید.   )حداقل حقو ( پیمانکار موظف است نسبت به پرداخت حقو   نیروهاي پیماني تحت امر خود مطاب  مصوب قانون كار -01
 ماه مي باشد. دویخ بازگشایي برابر مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تار-30
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 « 44/12/1331ه تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منلع مداخله كاركنان دولت و ... درمعامالت دولتي مورخ» 

 

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

باشد و چنانچه خالف این موضوع با ثبات برسد ، نمي 1002كارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه 

 نهاد ارائه شده براي مناقصه فو  را مقردود اعالم نماید.گذار ح  دارد كه پیشكارفرما یا مناقصه

گردد كه هرگاه این پیشنهاددهنده برندة مناقصه فو  تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار همچنین قبول و تائید مي

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

مشمول ممنوعیت مذكور در قانون فو  هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتي از كار را به آنها محول كند 

كارفرما ح  خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجراي كار را از اموال او 

شود چنانچه در حین باشد. این پیشنهاددهنده متعهد ميتشخیص كارفرما مي اخذ نماید. تعیین میزان خسارات وارده به

اجراي پیمان بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع 

نده مراتب فو  را بالفاصله كارفرما برساند تا طب  مقررات به پیمان خاتمه داده شود بدیهي است چنانچه این پیشنهادده

به اطالع نرساند كارفرما ح  دارد پیمان را فسخ نموده و خسارات ناشي از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجراي كار را نیز بنا 

دارد كه بر به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود. مضافاً این پیشنهاددهنده اعالم مي

 باشد.از قانون فو  آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستح  مجازاتهاي مربوطه مي مجازاتهاي متخلفین

 
 تاریخ    نام پیشنهاد دهنده                                      

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

 

 

 

 

 

 0ص

 

 

 1پیوست شماره 
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 فرم  تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پولشويي                                                                             

 فرم اشخاص حقیقي : 

 

----------------ليكد م----------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: 

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

 -----------------------------------كد اقتصاد 

 
   

 

 

 فرم اشخاص حقوقي :

 

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

- 

- 
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                                 )) فرم تعهد و پیشنهاد قیمت((                                                                                  
ضمن اعالم وصول و ثبت شده به  شماره                                 اینجانب /این شركت                      فرزند            ش ش                صادره از             به شماره ملي                 

یقک فققره   با  قبقول كلیقه  شقرایط منقدرج در اسنادمناقصقه فقو   وارائقه        كور كه امضاء و ممهور به مهر گردیده است و مطالعه دقی  كلیه اورا  مناقصه و اعاده كلیه اورا  مذ

در تحوییل    مکمل و افزودنی   یلوگرم را  به ازای هر ک قیمت  خودپیشقنهاد  به  شماره              عهده   بانک             شعبه                                ضمانتنامه بانکي  یا اصل  فیش  واریزي

 بشرح جدول ذیل اعالم میدارم. مقصد 
ضاء نموده و در پاكت ب قرار داده ام بلا تغییلرات و ملحقلاتي كله     ضمناً چنانچه اين پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد تعهد مي نمايم كه قرارداد را بر اساس برگ اسناد مناقصه و نمونه قرارداد پیوست كه ام

 بق برگ شرايط تسلیم نمايم./زوم از لحاظ تطبیق آن با اوضاع و احوال اين مناقصه و اعالن واگذاري در آن داده مي شود امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات مطاعندال

 

 عملیات  كود روبي و كودبرداري  در سايت دو هزارراسي ، ايستگاه نر اصیل ، سمینتال و تراكتورفرم الف ( 
 

 

 *ثبت دقیق مشخصات و تکمیل موارد خواسته شده در فرم تعهد و پیشنهاد قیمت الزامي است.

 

 

   كد  پستي                                        تلفن تماس                                                                     نشاني                  

 

         
  

                                                               
 

 

 

ف
دي

 قیمت پايه ) به ريال ( مقدارعملیات روزانه  موضوع ر

 مبلغ تضمین

 بريال

 قیمت پیشنهادي  بريال

 به حروف به عدد

راسي 4222انجام عملیات كودروبي در ايستگاه   1 متر مربع در روز 141222   ريال    142هرمترمربع     

1.522.222.2222 

 ريال

  

 4222تگاه  انجام عملیات كود برداري در ايس 4

 راسي 

متر مربع در روز22333 ريال  222هز متر مربع        

انجام عملیات كود روبي در ايستگاه نر پرواري و  3

 جايگاههاي سمینتال

متر مربع در روز  13242 ريال   444هرمترمربع      

انجام عملیات كود برداري در ايستگاه نر پرواري و  2

 جايگاههاي سمینتال

مربع در روز متر  42522 ريال   322هرمترمربع     

 انجام عملیات اجاره تراكتور براي حمل  نهاده ها 5
دستگاه در ماه 11  

ريال به ازاي هر 12.222.222

 دستگاه در هر ماه
  

                             نام و نام خانوادگلي    

 5ص      صاحبان امضاء مجاز

 0پیوست شماره 
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                                 )) فرم تعهد و پیشنهاد قیمت((                                                                                  

ضمن اعالم وصول و ه از             به شماره ملي                            ثبت شده به  شماره                      اینجانب /این شركت                      فرزند            ش ش                صادر

یقک فققره   ئقه  با  قبقول كلیقه  شقرایط منقدرج در اسنادمناقصقه فقو   وارا      مطالعه دقی  كلیه اورا  مناقصه و اعاده كلیه اورا  مذكور كه امضاء و ممهور به مهر گردیده است و 

را  به ازای هر کیلوگرم  مکمل و افزودنی   تحوییل در    قیمت  خودپیشقنهاد  به  شماره              عهده   بانک             شعبه                                ضمانتنامه بانکي  یا اصل  فیش  واریزي

 بشرح جدول ذیل اعالم میدارم. مقصد 
ر داده ام بلا تغییلرات و ملحقلاتي كله     مورد قبول قرار گیرد تعهد مي نمايم كه قرارداد را بر اساس برگ اسناد مناقصه و نمونه قرارداد پیوست كه امضاء نموده و در پاكت ب قراضمناً چنانچه اين پیشنهاد 

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

 

 ( عملیات  كود روبي و كودبرداري  در سايت سه هزارراسي ، بارگیري ، حمل و تخلیه در سیلو بفرم 
 

 

 *ثبت دقیق مشخصات و تکمیل موارد خواسته شده در فرم تعهد و پیشنهاد قیمت الزامي است.

 

 

   كد  پستي                                        تلفن تماس                             نشاني                                                          

 

         
  

                                                               
 

 

 

 

ف
دي

 قیمت پايه ) به ريال ( مقدارعملیات روزانه  موضوع ر

 مبلغ تضمین

 بريال

 قیمت پیشنهادي  بريال

 به حروف به عدد

راسي 3222انجام عملیات كودروبي در سايت  1 متر مربع در روز 113211   ريال   122هرمترمربع     

1.212.222.2222 

 ريال

  

راسي 3222انجام عملیات كودبرداري در سايت  4 متر مربع در روز  21442  ريال 322هز متر مربع       

در روزتن  452حدوداً  انجام عملیات بارگیري در سیلو 3 ريال   22هرمترمربع      

تن در روز 452حدوداً  انجام عملیات حمل و تخلیه در سیلو 2 ريال  22هرمترمربع     

                             نام و نام خانوادگلي    

 2ص      صاحبان امضاء مجاز
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                        ((           راسي ،حمل، بارگیري و تخلیه سیلو 3222سايت كود روبي و كوبرداري  عملیات قراردادنمونه ))

عت و قرارداد مشروحه ذیل بین شركت كشت و صننامه        مورخ       اداره خرید و مجتمع دامپروري  و موافقت مدیریت شركت براساس   طرفین قرارداد :

كقه در ایقن ققرارداد كارفرمقا نامیقده میشقود از یکطقرف         بنمایندگي آقاي اسداهلل محسن زاده نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دامپروري مغان)سهامي عام(

عنقوان رئقیس هیئقت مقدیره و            بقه      متولقد        صقادره از    بشقماره شناسقنامه        فرزند ان       بنمایندگي آقایو شناسه ملي           بشماره ثبت  شركت          و

از ایقن پقس   تمقاس   كقه   و تلفقن      و كقد پسقتي         بشماره كد ملي :پارساباد خیابان   پالک    نشاني فرزند      متولد    داراي كد ملي      به عنوان مدیرعامل 

 كیلومتري پارس آباد مغان منعقد گردید. 14واقع در پیمانکار نامیده مي شود از طرف دیگر در محل اداره مركزي شركت 
 

 مجتمع دامپروري بشرح جدول ذیل .        عبارت است از واگذاري انجام عملیات كودروبي وكودبرداري  موضوع قرارداد : -1ماده 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % با مجوز كتبي مدیریت شركت قابل افزایش یا كاهش مي باشد. 84  تواف  طرفین مقدار موضوع قرارداد طب : 1تبصره 

  مبلغ قرارداد : -4ماده 

مبلغ قرارداد براساس  جدول موضوع ماده یک این  قرارداد بصورت ماهانه،  پس از گزارش كقاركرد پیمانکقار از طقرف ایسقتگاهها و تأییقد       

نقزد    214080822 ازطری  امور مالي شركت مبلغ قابل پرداخقت  محاسقبه و بقه حسقاب  شقماره      مدیر مجتمع دامپروري و طي مراحل قانوني

 پرداخت خواهد شد . بانک كشاورزي در وجه پیمانکار

 مي باشد .  89/18/1011 لغایت  11/11/1011از تاریخ  : مدت قرارداد :3ماده 

   بعد از ظهر خواهد بود. 12صبح تا ساعت  2زمان كودروبي وكودبرداري از ساعت  : 4 تبصره

ف
دي

) به ريال (برنده قیمت  مقدارعملیات روزانه  موضوع ر  

راسي 3222انجام عملیات كودروبي در سايت  1 متر مربع در روز 113211     

راسي 3222انجام عملیات كودبرداري در سايت  2 متر مربع در روز  21442    

تن در روز 452حدوداً  انجام عملیات بارگیري در سیلو 3   

تن در روز 452حدوداً  انجام عملیات حمل و تخلیه در سیلو 4   
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با توجه به استفاده از ماسه هاي بادي بعنوان بستر زیر جایگاه هاي پرورش دام ، پیمانکار موظقف اسقت نسقبت بقه بقارگیري و       : 3 تبصره

   .تخلیه كود دامي مخلوط با ماسه بادي جمع آوري شده از زیر جایگاهها اقدام نماید

 تعهدات پیمانکار : -2ماده 

ر تعیین محل تخلیه كود با مجتمع دامپروري بوده و پیمانکار موظف است در محدوده تعیین شده نسبت به تخلیه كود اقدام نماید در صقورتیکه د   -1-0  

ایقد ثانیقاً در   نمخارج از محدوده تعیین شده اقدام به تخلیه كود نماید اوال موظف مي باشد سریعاً نسبت به بارگیري و تخلیه آن در محل تعیین شده اققدام  

 صورت تکرارجریمه مناسب اعمال خواهد شد .   

 بعهده و هزینه پیمانکار مي باشد.  موضوع قراردادتامین ماشین آالت مورد نیاز جهت انجام عملیات   -8-0

 تامین تیغ پشت تراكتوري و دهنه آن جهت كودروبي به عهده و هزینه پیمانکار مي باشد . -0-0

 ، تعمیرات ، سوخت ، روغن و سایر هزینه دستگاههاي مورد اجاره بعهده پیمانکار مي باشد .هزینه نگهداري -0-0
 د مورد تایید استقرائت ش                                                                                                                                                                      

 2ص        نام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز                                                                                                                       

 

كقالً   براي شخص یا ماشقین آالت  ي در حین انجام كار عملیات موضوع قرارداددر طول مدت قرارداد مسئولیت هرگونه حوادث و تصادف احتمال -4-0

 بعهده پیمانکار خواهد بود .

پرداخقت  بهداشتي و غیقره و  مواد هزینه دستمزد، ایاب و ذهاب ، غذا ، لباس كار، چکمه و ماسک و عینک و دستکش و بادگیر و  وسایل ایمني و  -2-0

به عهقده و هزینقه پیمانکقار خواهقد بقود و كارفرمقا هیچگونقه مسقئولیتي در قبقال آن           براي پرسنل تحت اختیار خودار كلیه ح  و حقو  ناشي از قانون ك

حسقاب پیمانکقار    نخواهد داشت و در صورت امتناع یا كوتاهي پیمانکار كارفرما  مي تواند  نسبت به تهیه و تامین موارد فو   اقدام و هزینه هاي آن را از

 كسر نماید.

هزینه خود بیمه حوادث و بیمه مسقئولیت مقدني   به  راكارگاه موضوع قرارداد مورد استفاده دراشین آالت ، و ابزار و وسایل پیمانکار بایستي كلیه م -2-0

 نموده و بیمه نامه مربوطه را به كارفرما ارائه نمایند .

 مي باشد .پرداخت كلیه كسورات قانوني بیمه و مالیات متعلقه بعهده پیمانکار  -2-0

انجام وظیفه نماید و در صورت خرابي هر یک از دستگاه هاي مورد استفاده در كمتقر   ارائه شده از طرف كارفرما پیمانکار مکلف است طب  برنامه -9-0

 ماید.ساعت دستگاه سالم و مناسب دیگري با همان ظرفیت و مشخصات جایگزین نموده و مشخصات آن را به كارفرما اعالم ن  80از ظرف 

ر مقداوم و  پیمانکار متعهد میگردد كه از تاریخ انعقاد قرارداد ماشین آالت مورد نیاز اعم از تراكتور ، لودر و كمپرسي هاي خود را با راننقده بطقو   -11-0

   بدون وقفه با نظر كارفرما در محل هاي مورد نظر بکار گیرد.

موجود بر روي بستركلیه جایگاههاي ایسقتگاهها اققدام   ) مخلوط با ماسه بادي (د تولیدي پیمانکار موظف است نسبت به بارگیري و حمل كل كو -11-0

 نماید.

تامین نیروي انساني مورد نیاز جهت باز و بسته كردن درب جایگاهها بقه منظقور ورود و خقروج تراكتورهقا ، كمپرسقي هقا و لقودرو تمیقز نمقودن           -18-0

 مي باشد. با تیغ مقدور نمي باشد بعهده و هزینه پیمانکارقسمتهایي از جایگاهها كه امکان تمیز كردن 

پیمانکار متعهد گردید مقررات قانون كار و قانون تامین اجتماعي را در انجام وظایف موضوع ققرارداد و تعیقین مقزد و حققو  كقارگران رعایقت        -10-0

الف كارگري و سایر تعهدات قانون كقار را بعهقده بگیقرد و شقركت     نماید و هرگونه پاسخ گوئي به شکایات اجراي آراي مربوطه به هیئت هاي حل اخت

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

 پیمانکار مکلف است كلیه پرسنل تحت اختیار خود را با هزینه و مسئولیت خود بیمه نماید . -10-0

د تفهیم نماید كه ح  مراجعه به اداره مركزي شركت كشقت و صقنعت و دامپقروري مغقان بقه هقر       پیمانکار مکلف است به كارگران و عوامل خو -14-0

  عنوان را ندارند .
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ا پیمانکار متعهد گردید حقو  كارگران خود را از طری  سیستم بانکي پرداخت نموده و لیست آنرا بهمراه لیست بیمه كارگران شاغل بقه كارفرمق   -12-0

   صورت وضعیت گواهي پرداخت ح  بیمه نیز به تعداد نفر روز الزامي است .ارائه نماید ضمناً ارائه 

در تمام ایام تعطیالت رسمي و غیررسمي مشغول بکار باشد بقه طقوري كقه در     دبدون اجازه كتبي كارفرما كار را تعطیل نماید و بای دپیمانکار نبای -12-0

   . انجام عملیات مشکلي در امر موضوع قرارداد بوجود نیاید

 پیمانکار متعهد است انجام عملیات كودروبي را بصورت روزانه  و كودبرداري ایستگاهها را بصورت یک روز در میان و طب  ماده یقک ققرارداد    -12-0

رداري كلیه ایسقتگاههاي  انجام و به اتمام رساند ضمناً كودروبي جایگاهها زیر سایه بانها ، دورآخورها ،گوساله داني ، راهروها ، فلکه شیردوشي ، و كودب

دبیرخانقه  مجتمع دامپروري بعهده پیمانکار مي باشد و همچنین عملکردهاي روزانه مي بایستي طب  فقرم بقه تائیقد ایسقتگاه مربوطقه رسقیده و روز بعقد بقه         

 اهد شد.تحویل ودر پایان ماه عملکرد ماهانه بر اساس فرم هاي روزانه تائید شده تنظیم خو)مجتمع دامپدوري( كارفرما 

پیمانکار عملیات كودروبي را در تمام سال بصورت روزانه و عملیات كودبرداري را در تمام طقول سقال بصقورت دو روز در میقان ) روزانقه یقک       -19-0

 سوم مساحت كل ( انجام خواهد داد.
 قرائت شد مورد تایید است                                                                                                                                                                      
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حفاظقت كارفرمقا   و  پیمانکار موظف است انجام عملیات كودبرداري هر ایستگاه را طب  برنامه اعالمي  و بطور چرخشي در بین ایسقتگاهها انجقام   -81-0

تفکیک كودروبي و كودبرداري گزارش موظف مي باشد روزانه بر نحوه انجام عملیات كودروبي و كودبرداري در ایستگاهها نظارت و موارد نقص را به 

 نماید . 

تخلیه نماید،  ضمناً انجام عملیقات   نمودهپیمانکار متعهد مي شود كود سایتهاي فو  الذكر را در سیلوي كود، درمحلي كه دامپروري تعیین  -81-0

خلیه غیقرمنظم و غیراصقولي پیمانکقار باشقد و كارشقناس      دپو )با بلدوزر ( در مواقع لزوم بعهده كارفرما مي باشد .در صورتیکه پر شدن دپو در اثر ت

 دامپروري نیز تائید نماید هزینه جمع كردن دپو توسط بلدوزر به حساب پیمانکار منظور خواهد شد .

پیمانکار متعهد است از ریزش كود در محوطه ایستگاهها و مسیر حمل كود جلوگیري نمایقد و در صقورت ریقزش كقود سقریعاً       -88-0

   برداشت آن اقدام نماید . نسبت به

پیمانکار موظف است هر ایستگاه را بطور كامل برداشت نماید و درصورت هرگونه عدم اتمقام عملیقات كقودبرداري بقدون مجقوز رئقیس        -80-0

خذ دو برابر هزینه مساحت ایستگاه مرتبط در جایگاهها با محاسبه مساحت جایگاههایي كه عملیات آنها ناقص و یا به اتمام نرسیده باشد جریمه به مأ

   جایگاههاي كود روبي و كودبرداري نشده از سوي كارفرما  اعالم و مالک محاسبه قرار خواهد گرفت .

  پیمانکار موظف است از مقررات قرنطینه اي و بهداشتي بویژه استفاده از چکمه و لباس كار و اتیکت مشخصات پرسنل -80-0

 گردد تبعیت نماید.بالغ ميپیمانکاري كه از طرف كارفرما  ا

ه حوادث ناشي از كار در رابطه با انجام عملیات مورد قرارداد كامالً به عهده پیمانکار بوده و كارفرما هیچگونقه مسقئولیتي   نمسئولیت هرگو -84-0

مستندات به اداره تعاون، كار و  و پیمانکار مکلف است وقوع هر گونه حادثه ناشي از كار را ظرف سه روز با تماميدر این خصوص نخواهد داشت 

 رفاه اجتماعي و سازمان تامین اجتماعي و بیمه گر مسئولیت مدني و مدیریت امور  

طي حکم مراجع قضایي یا اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي  دامپروري شركت كتباً اعالم نماید و اگر در حین اجرا یا پس از انقضاي مدت قرارداد

 و تامین اجتماعي پرداخت مبالغي به شركت تحمیل گردد عین همان مبلغ بعنوان خسارت از مطالبات یا  

 .تضامین پیمانکار كسر و یا از وي راساً مطالبه خواهد شد

  اجراي قرارداد مي باشد. پیمانکار)نماینده( ملزم به حضور فیریکي دائم در محل -82-0

كلیه تدابیرایمني از جمله عالئم راهنمائي و خطر ، وسایل حفاظتي شامل كاله ، دستکش ، كفش ، ماسک ، عینک و ... دربقاره كقارگران تحقت     -82-0

 امر تامین و در اختیار قرار دادن آن بعهده و هزینه پیمانکار مي باشد.
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 اراتي است كه كارگران تحت امر به اشخاص ثالث وارد مي نمایند .پیمانکار مسئول جبران كلیه خس -82-0

 هرگاه پیمانکار در خصوص تعهدات الزامات فو  تعلل ورزد ضامن هرگونه خسارت وارده بركارفرما ، كارگران و اشخاص ثالث میباشد . -89-0

ون تامین اجتماعي ، و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابقر وزارت كقار و   كارفرما در قبال نیروي انساني شركت پیمانکار در زمینه قانونکار ، قان -01-0

 امور اجتماعي ، سازمان تامین اجتماعي و سایر مراجع قانوني ذیربط و ذیصالح هیچگونه مسئولیتي ندارد.

 و رفاه اجتماعي اخذ و تحویل كارفرما نماید.پیمانکار متعهد میشود تائیدیه صالحیت انجام كار خود را از نظر ایمني از وزارت تعاون ،كار  -01-0

و ارائه گزارش حوادث ناشي از كار به كارفرما جهت ارسقال بقه اداره كقار و    مکلف است حداكثر در پایان هر روز كاري نسبت به ثبت پیمانکار  -08-0

 یران میباشد.قانون كار جمهوري اسالمي ا 94رفاه اجتماعي محل مطاب  دستورالعمل اجراي تبصره یک ماده 

پیمانکار متعهد و مکلف است كلیه قوانین و مقررات آئین نامه ها و دستورالعمل هاي حفاظقت فنقي و بهداشقتي كقار را در طقول عملیقات پیمقان         -00-0

 رعایت نماید.
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ا حفاظت فني با توجه به اینکه اجراي كلیه عملیات پیمان از ابتدا تا پایان كار به پیمانکار محول میشود لذا پیمانکار مسئول اجراي مقررات مرتبط ب -00-0

 و ایمني در كارگاه خواهد بود.

  خود از نیروهاي مجرب و متخصص و آموزش دیده پیمانکار متعهد و ملتزم میگردد براي هر قسمت از واحدهاي محل پیمان  -04-0

 در رسته خود بگمارد و شخصاً نیز به نیروهاي تحت پیمان خود نظارت مستقیم داشته باشد.

 پیمانکار متعهد میگردد ح  استفاده از ماشین آالت)لودر و كمپرسي( بکارگیري در عملیات كودروبي و كودبرداري  براي واحد سیلو و بالعکس -02-0

 را ندارد.

  پیمانکار متعهد است نسبت به برداشت اصولي و فني سیلو و جلوگیري از ریخت و پاش مواد سیلوئي در محوطه و مسیر  -02-0

 كارخانه خوراک دام اقدام نماید در غیر اینصورت با برآورد خسارت وارده از سوي دامپروري شركت  جریمه خواهد گردید . 

اشتي،ماشین آالت مورد استفاده به غیر از مواقع ضروري و باهماهنگي قبلي ح  خروج از محوطه اموردامپروري و جهت رعایت مسائل بهد -02-0

 كارخانه خوراک دام ) شركت (  را ندارد .

 رائه نمایند.نفرات بکارگرفته شده باید مدارک صالحیت هاي الزم را اعم از كارت بهداشت ، گواهي عدم سوء پیشینه وگواهي عدم اعتیاد ا -09-0

  پیمانکار موظف است عالوه بر دادن تضمینات الزم براساس آیین نامه ها و قوانین حاكم بر معامالت دستگاههاي دولتي و  -01-0

 عمومي به منظور اعتماد سازي ، تضمینات دیگر خواسته شده شركت را تامین و ارائه نماید.

  هرگونه خسارت و ضرر و زیان  بروزرا بنحو احسن انجام نماید و در صورت پیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد  -01-0

ن و منافع متعل  اعیااعم از تخریب یا سرقت یا اتالف یا خروج اموال شركت و محصوالت و یا ورود زیان به ماشین آالت و زراعت و ساختمانها و سایر 

شده و از محل مطالبات یا تضامین  ناسي مدیر امور دامپروري میزان خسارت مشخص به شركت بدون نیاز به حکم مراجع قضایي برابر نظریه كارش

پیمانکار در قالب حساب فیمابین كسر و به نفع شركت عمل خواهد شد در صورت عدم كفایت موارد فو  مستقالً مطالبه خواهد شد بدیهي است 

 ل این بند متوقف به اخذ خسارت پیمانکار از فرد و یا افراد خاطي نیست.پیمانکار ح  اعتراض در این مورد را از خود سلب مي نماید و اعما

شركت هیچگونه تعهد و مسئولیتي در خصوص تامین سوخت و روغن براي وسیله نقلیه و سایر هزینه هاي مورد مصرفي استفاده استفاده شده  -08-0

 توسط پیمانکار و كاركنان وي را ندارد.

 د نیاز انجام كار بعهده و هزینه پیمانکار مي باشد.تامین كلیه وسایل مور -00-0

پیمانکار موظف است به هر یک از مفاد قرارداد در موارد مشخص شده عمل نماید و در غیر اینصورت وجوه تضامین انجام تعهدات و حسن  -00-0

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

 پیمانکار مسئول جبران كلیه خسارتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث اعم از جاني یامالي وارد مینمایند. -04-0
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یه پرسنل تحت اختیار خود را با هزینه خود بیمه حوادث و مسئولیت نموده و تصویر برابر اصل شده آن را به كارفرما لپیمانکار مکلف است ك -02-0

 رائه نماید.ا

ولي عدم پیمانکار مي بایست از نظر توانایي مالي حداقل توان پرداخت دو ماه حقو  و مزایاي كارگران خود را با ارائه مدارک مثبته داشته باشند  -02-0

  د نمي نماید.كارسازي و پرداخت مبلغ مربوطه به پیمانکار حقي براي وي یا كاركنان تحت امر ایشان جهت توقف یا نقص در كار ایجا

پیمانکار متعهد و مکلف است كلیه قوانین و مقررات آیین نامه ها و دستور العمل هاي حفاظت فني و بهداشتي كار را در طول عملیات پیمان  -02-0

سئولیت هرگونه عواقب رعایت نماید و بدون تامین ابزار حفاظتي از بکارگیري هرگونه نیروي انساني و در هر مورد جلوگیري نماید و به هر صورت م

 ناي از این امر برعهده پیمانکار است. 

 ازتراكتورهاي كود روبي بعد از اتمام كارهاي محوله در كارهاي متفرقه ایستگاه )حمل خوراک و حمل شیر ( نیز استفاده خواهد شد.-09-0
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        به مبلغیک فقره ضمانتنامه بانکي حداقل ده درصد ارزش معامله به شماره    پیمانکار جهت تضمین حسن انجام مفاد قرارداد   تضمین قرارداد: 5ماده 

ر صورت تخلف از انجام هر یک از مواد قرارداد و عدم ایفقاي تعهقدات خقود    د نزد كارفرما مي سپارد كهبانک كشاورزي  به نام           ( ریال      ریال )

به نفع كارفرما وصول خواهد شد و در این زمینه نظر كارفرما مالک عمل و مورد پذیرش پیمانکار خواهد بود و ادعاهاي آتقي بقه    ضمانتنامه  فو  الذكر 

 هیچ وجه از طرف پیمانکار مسموع نخواهد بود . 

رفرما در طول مدت اجراي قرارداد )در هر مقطع زماني ( بشکل یک طرفه ح  فسخ آن را دارد و پیمانکار ح  هیچگونه اعتراضي را در كا :2ماده 

   ساعت به صورت كتبي به طرف قرارداد اعالم گردد. 02این خصوص ندارد و این امر بایستي ظرف 

از انجام را ي كه مانع از اجراي مفاد قرارداد گردد شامل این قرارداد نبوده و پیمانکار موارد حوادث قهر  حوادث غیرمترقبه يا قهريه : : 1ماده 

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

غییقر در  اقامتگاه قانوني طرفین همان است كه در قرارداد ذكر شده است وطرفین ققرارداد مکلفنقد هرگونقه ت     :تغییر آدرس و نشاني :1ماده 

   نشاني خود را كتباً به اطالع طرف دیگر برسانند در غیر اینصورت ابالغ به نشانیهاي مندرج در این قرارداد ابالغ قانوني تلقي مي گردد.
ر كامقل  برگي(با علم و آگاهي طرفین تنظیم و در كمال صحت مقزاج و سقالمت عققل و اختیقا     2نسخه ) چهارتبصره ،  دو ماده ،   2این قرارداد در 

 امضاء گردید كه تمامي نسخ آن داراي اعتبار یکسان مي باشد و كلیه مفاد آن براي طرفین الزم االجرا گردید.

   گردد .موضوع ماده پنج قرارداد كه عیناً  به امور مالي شركت )كارفرما( ارسال مي اصل ضمانتنامه بانکي اخذ شده 
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                        ((           و تراكتور حمل سیلو ،بارگیري راسي، سمینتال ،  4222در سايت عملیات كود روبي و كودبرداري  قراردادنمونه ))

موافقت مدیریت شرکت  قرارداد مشروحه ذیل  بين شرکت کشت  امپروري  ونامه        مورخ        اداره خرید و مجتمع دبراساس   طرفین قرارداد :

           و کد اقتصادی    به شماره  ثبت شده     نایب رئيس هيئت مدیره و مدیر عامل به عنوان کارفرما از یكطرف و      و صنعت و دامپروری مغان به نمایندگي آقای

پارس آبااد         به  اقامتگاه قانوني:رئيس هيئت مدیره  بعنوانولد      به شماره ملی :     شماره شناسنامه      صادره از      فرزند   مت          نمایندگي آقای بهو 

 پارس آباد مغان منعقد گردید کيلومتری شهرستان 51به عنوان پيمانكار از طرف دیگر در محل اداره مرکزی شرکت واقع در      همراه خيابان    
 

 مجتمع دامپروري بشرح جدول ذیل .        عبارت است از واگذاري انجام عملیات كودروبي وكودبرداري  موضوع قرارداد : -1ه ماد
 

ف
دي

) ريال ( برندهقیمت  مقدار موضوع ر  

راسي 4222انجام عملیات كودروبي در ايستگاه   1 متر مربع در روز 141222     

راسي  4222گاه  انجام عملیات كود برداري در ايست 4 متر مربع در روز22333    

متر مربع در روز  13242 انجام عملیات كود روبي در ايستگاه نر پرواري و جايگاههاي سمینتال 3   

متر مربع در روز  42522 انجام عملیات كود برداري در ايستگاه نر پرواري و جايگاههاي سمینتال 2   

مل  نهاده هاانجام عملیات اجاره تراكتور براي ح 5 دستگاه در ماه 11    

 % با مجوز كتبي مدیریت شركت قابل افزایش یا كاهش مي باشد. 84مقدار موضوع قرارداد طب  تواف  طرفین  : 1تبصره 

  مبلغ قرارداد : -4ماده 

ر از طقرف ایسقتگاهها و تأییقد    مبلغ قرارداد براساس  جدول موضوع ماده یک این  قرارداد بصورت ماهانه،  پس از گزارش كقاركرد پیمانکقا   

 بانقک كشقاورزي          مدیر مجتمع دامپروري و طي مراحل قانوني ازطری  امور مالي شركت مبلغ قابل پرداخت  محاسبه و به حساب  شماره

 در وجه شركت       پرداخت خواهد شد .

 مي باشد .  89/18/1011 لغایت  11/11/1011از تاریخ  : مدت قرارداد :3ماده 

   بعد از ظهر خواهد بود. 12صبح تا ساعت  2زمان كودروبي وكودبرداري از ساعت  : 4 تبصره
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با توجه به استفاده از ماسه هاي بادي بعنوان بستر زیر جایگاه هاي پرورش دام ، پیمانکار موظقف اسقت نسقبت بقه بقارگیري و       : 3 تبصره

   .ر جایگاهها اقدام نمایدتخلیه كود دامي مخلوط با ماسه بادي جمع آوري شده از زی

   تعهدات پیمانکار : -2ماده 

ر تعیین محل تخلیه كود با مجتمع دامپروري بوده و پیمانکار موظف است در محدوده تعیین شده نسبت به تخلیه كود اققدام نمایقد در صقورتیکه د     -1-0

ریعاً نسبت به بارگیري و تخلیه آن در محل تعیین شده اققدام نمایقد ثانیقاً در    خارج از محدوده تعیین شده اقدام به تخلیه كود نماید اوال موظف مي باشد س

 صورت تکرارجریمه مناسب اعمال خواهد شد .  

پیمانکار موظف است هر روز دو دستگاه كمپرسي در ایستگاهاي نر اصیل و سیمینتال بکار گیقرد كقه عقالوه بقر انجقام عملیقات كقودروبي و كقود         -8-0

نسبت به انجام سایركارها اعم از كود برداري و خاک برداري ، تنظیف محوطه مجتمع و ... با استفاده از دو دستگاه كمپرسي و لودر برداري موظف است 

 مستقر در نر اصیل بر حسب صالحدید مدیر مجتمع دامپروري اقدام نماید .
 قرائت شد مورد تایید است                                                                                                                                                                      

 18ص        مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز  نام و نام خانوادگي                                                                                                                       

 بعهده و هزینه پیمانکار مي باشد.  موضوع قراردادتامین ماشین آالت مورد نیاز جهت انجام عملیات   -0-0

 تامین تیغ پشت تراكتوري و دهنه آن جهت كودروبي به عهده و هزینه پیمانکار مي باشد . -0-0

 وخت ، روغن و سایر هزینه دستگاههاي مورد اجاره بعهده پیمانکار مي باشد .هزینه نگهداري ، تعمیرات ، س-4-0

كقالً   براي شخص یا ماشقین آالت  در طول مدت قرارداد مسئولیت هرگونه حوادث و تصادف احتمالي در حین انجام كار عملیات موضوع قرارداد -2-0

 بعهده پیمانکار خواهد بود .

پرداخقت  بهداشتي و غیقره و  مواد غذا ، لباس كار، چکمه و ماسک و عینک و دستکش و بادگیر و  وسایل ایمني و  هزینه دستمزد، ایاب و ذهاب ، -2-0

به عهقده و هزینقه پیمانکقار خواهقد بقود و كارفرمقا هیچگونقه مسقئولیتي در قبقال آن           براي پرسنل تحت اختیار خودكلیه ح  و حقو  ناشي از قانون كار 

ناع یا كوتاهي پیمانکار كارفرما  مي تواند  نسبت به تهیه و تامین موارد فو   اقدام و هزینه هاي آن را از حسقاب پیمانکقار   نخواهد داشت و در صورت امت

 كسر نماید.

یت مقدني  هزینه خود بیمه حوادث و بیمه مسقئول به  راكارگاه موضوع قرارداد مورد استفاده دراشین آالت ، و ابزار و وسایل پیمانکار بایستي كلیه م -2-0

 نموده و بیمه نامه مربوطه را به كارفرما ارائه نمایند .

 پرداخت كلیه كسورات قانوني بیمه و مالیات متعلقه بعهده پیمانکار مي باشد . -9-0

د استفاده در كمتر انجام وظیفه نماید و در صورت خرابي هر یک از دستگاه هاي مور ارائه شده از طرف كارفرما پیمانکار مکلف است طب  برنامه -11-0

 ساعت دستگاه سالم و مناسب دیگري با همان ظرفیت و مشخصات جایگزین نموده و مشخصات آن را به كارفرما اعالم نماید.  80از ظرف 

راننقده بطقور مقداوم و     پیمانکار متعهد میگردد كه از تاریخ انعقاد قرارداد ماشین آالت مورد نیاز اعم از تراكتور ، لودر و كمپرسي هاي خود را با -11-0

   بدون وقفه با نظر كارفرما در محل هاي مورد نظر بکار گیرد.

موجود بر روي بستركلیه جایگاههاي ایستگاهها اققدام  ) مخلوط با ماسه بادي ( پیمانکار موظف است نسبت به بارگیري و حمل كل كود تولیدي  -18-0

 نماید.

باز و بسته كردن درب جایگاهها بقه منظقور ورود و خقروج تراكتورهقا ، كمپرسقي هقا و لقودرو تمیقز نمقودن          تامین نیروي انساني مورد نیاز جهت  -10-0

 مي باشد. قسمتهایي از جایگاهها كه امکان تمیز كردن با تیغ مقدور نمي باشد بعهده و هزینه پیمانکار

انجام وظایف موضوع ققرارداد و تعیقین مقزد و حققو  كقارگران رعایقت        پیمانکار متعهد گردید مقررات قانون كار و قانون تامین اجتماعي را در -10-0

كت نماید و هرگونه پاسخ گوئي به شکایات اجراي آراي مربوطه به هیئت هاي حل اختالف كارگري و سایر تعهدات قانون كقار را بعهقده بگیقرد و شقر    

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

  پیمانکار مکلف است كلیه پرسنل تحت اختیار خود را با هزینه و مسئولیت خود بیمه نماید . -14-0
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پیمانکار مکلف است به كارگران و عوامل خود تفهیم نماید كه ح  مراجعه به اداره مركزي شركت كشقت و صقنعت و دامپقروري مغقان بقه هقر        -12-0

  عنوان را ندارند .

دید حقو  كارگران خود را از طری  سیستم بانکي پرداخت نموده و لیست آنرا بهمراه لیست بیمه كارگران شاغل بقه كارفرمقا   پیمانکار متعهد گر -12-0

   ارائه نماید ضمناً ارائه صورت وضعیت گواهي پرداخت ح  بیمه نیز به تعداد نفر روز الزامي است .

در تمام ایام تعطیالت رسمي و غیررسمي مشغول بکار باشد بقه طقوري كقه در     دطیل نماید و بایبدون اجازه كتبي كارفرما كار را تع دپیمانکار نبای -12-0

 انجام عملیات مشکلي در امر موضوع قرارداد بوجود نیاید .

یقک ققرارداد     پیمانکار متعهد است انجام عملیات كودروبي را بصورت روزانه  و كودبرداري ایستگاهها را بصورت یک روز در میان و طب  ماده -19-0

كلیه ایسقتگاههاي  انجام و به اتمام رساند ضمناً كودروبي جایگاهها زیر سایه بانها ، دورآخورها ،گوساله داني ، راهروها ، فلکه شیردوشي ، و كودبرداري 

وطقه رسقیده و روز بعقد بقه دبیرخانقه      مجتمع دامپروري بعهده پیمانکار مي باشد و همچنین عملکردهاي روزانه مي بایستي طب  فقرم بقه تائیقد ایسقتگاه مرب    

 تحویل ودر پایان ماه عملکرد ماهانه بر اساس فرم هاي روزانه تائید شده تنظیم خواهد شد.)مجتمع دامپروري( كارفرما 
 قرائت شد مورد تایید است                                                                                                                                                                      

 10ص        نام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز                                                                                                                       

 

 پیمانکار عملیات كودروبي را در تمام سال بصورت روزانه و عملیات كودبرداري را در تمام طول سال بصورت دو روز در میان) روزانه یک سوم-81-0

 مساحت كل( انجام خواهد داد.

حفاظقت كارفرمقا   و  ایسقتگاهها انجقام   پیمانکار موظف است انجام عملیات كودبرداري هر ایستگاه را طب  برنامه اعالمي  و بطور چرخشي در بین -81-0

زارش موظف مي باشد روزانه بر نحوه انجام عملیات كودروبي و كودبرداري در ایستگاهها نظارت و موارد نقص را به تفکیک كودروبي و كودبرداري گ

 نماید . 

تخلیه نماید،  ضمناً انجام عملیقات   نمودهي تعیین پیمانکار متعهد مي شود كود سایتهاي فو  الذكر را در سیلوي كود، درمحلي كه دامپرور -88-0

ارشقناس  دپو )با بلدوزر ( در مواقع لزوم بعهده كارفرما مي باشد .در صورتیکه پر شدن دپو در اثر تخلیه غیقرمنظم و غیراصقولي پیمانکقار باشقد و ك    

 ر خواهد شد .دامپروري نیز تائید نماید هزینه جمع كردن دپو توسط بلدوزر به حساب پیمانکار منظو

پیمانکار متعهد است از ریزش كود در محوطه ایستگاهها و مسیر حمل كود جلوگیري نمایقد و در صقورت ریقزش كقود سقریعاً       -80-0

   نسبت به برداشت آن اقدام نماید .

رداري بقدون مجقوز رئقیس    پیمانکار موظف است هر ایستگاه را بطور كامل برداشت نماید و درصورت هرگونه عدم اتمقام عملیقات كقودب    -80-0

نه مساحت ایستگاه مرتبط در جایگاهها با محاسبه مساحت جایگاههایي كه عملیات آنها ناقص و یا به اتمام نرسیده باشد جریمه به مأخذ دو برابر هزی

   جایگاههاي كود روبي و كودبرداري نشده از سوي كارفرما  اعالم و مالک محاسبه قرار خواهد گرفت .

  انکار موظف است از مقررات قرنطینه اي و بهداشتي بویژه استفاده از چکمه و لباس كار و اتیکت مشخصات پرسنلپیم -84-0

  گردد تبعیت نماید.پیمانکاري كه از طرف كارفرما  ابالغ مي

 ار بوده و كارفرما ه حوادث ناشي از كار در رابطه با انجام عملیات مورد قرارداد كامالً به عهده پیمانکنمسئولیت هرگو -82-0

و پیمانکار مکلف است وقوع هر گونه حادثه ناشي از كار را ظرف سه روز با تمامي مستندات به هیچگونه مسئولیتي در این خصوص نخواهد داشت 

اعالم نمایقد و اگقر در    اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامین اجتماعي و بیمه گر مسئولیت مدني و مدیریت امور دامپروري شركت كتباً

ركت حین اجرا یا پس از انقضاي مدت قرارداد طي حکم مراجع قضایي یا اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تامین اجتماعي پرداخت مبالغي به شق 

 تحمیل گردد عین همان مبلغ بعنوان خسارت از مطالبات یا  

 .دتضامین پیمانکار كسر و یا از وي راساً مطالبه خواهد ش

 پیمانکار)نماینده( ملزم به حضور فیریکي دائم در محل اجراي قرارداد مي باشد. -82-0



 

 4422/552           :  شماره        وزارت جهاد كشاورزي

 42/11/99           : تاريخ         كشاورزي  شهرک هاي شركت 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلیه تدابیرایمني از جمله عالئم راهنمائي و خطر ، وسایل حفاظتي شامل كاله ، دستکش ، كفش ، ماسک ، عینک و ... دربقاره كقارگران تحقت     -82-0

 زینه پیمانکار مي باشد.امر تامین و در اختیار قرار دادن آن بعهده و ه

 پیمانکار مسئول جبران كلیه خساراتي است كه كارگران تحت امر به اشخاص ثالث وارد مي نمایند . -89-0

 هرگاه پیمانکار در خصوص تعهدات الزامات فو  تعلل ورزد ضامن هرگونه خسارت وارده بركارفرما ، كارگران و اشخاص ثالث میباشد . -01-0

 ر قبال نیروي انساني شركت پیمانکار در زمینه قانونکار ، قانون تامین اجتماعي ، و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابقر وزارت كقار و  كارفرما د -01-0

 امور اجتماعي ، سازمان تامین اجتماعي و سایر مراجع قانوني ذیربط و ذیصالح هیچگونه مسئولیتي ندارد.

 صالحیت انجام كار خود را از نظر ایمني از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اخذ و تحویل كارفرما نماید.پیمانکار متعهد میشود تائیدیه  -08-0

و ارائه گزارش حوادث ناشي از كار به كارفرما جهت ارسقال بقه اداره كقار و    مکلف است حداكثر در پایان هر روز كاري نسبت به ثبت پیمانکار  -00-0

 قانون كار جمهوري اسالمي ایران میباشد. 94تورالعمل اجراي تبصره یک ماده رفاه اجتماعي محل مطاب  دس
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ورالعمل هاي حفاظقت فنقي و بهداشقتي كقار را در طقول عملیقات پیمقان        پیمانکار متعهد و مکلف است كلیه قوانین و مقررات آئین نامه ها و دست -00-0

 رعایت نماید.

ا حفاظت فني با توجه به اینکه اجراي كلیه عملیات پیمان از ابتدا تا پایان كار به پیمانکار محول میشود لذا پیمانکار مسئول اجراي مقررات مرتبط ب -04-0

 و ایمني در كارگاه خواهد بود.

  ار متعهد و ملتزم میگردد براي هر قسمت از واحدهاي محل پیمان خود از نیروهاي مجرب و متخصص و آموزش دیده پیمانک -02-0

 در رسته خود بگمارد و شخصاً نیز به نیروهاي تحت پیمان خود نظارت مستقیم داشته باشد.

ري در عملیات كودروبي و كودبرداري  براي واحد سیلو و بالعکس پیمانکار متعهد میگردد ح  استفاده از ماشین آالت)لودر و كمپرسي( بکارگی -02-0

 را ندارد.

  پیمانکار متعهد است نسبت به برداشت اصولي و فني سیلو و جلوگیري از ریخت و پاش مواد سیلوئي در محوطه و مسیر  -02-0

 پروري شركت  جریمه خواهد گردید . كارخانه خوراک دام اقدام نماید در غیر اینصورت با برآورد خسارت وارده از سوي دام

جهت رعایت مسائل بهداشتي،ماشین آالت مورد استفاده به غیر از مواقع ضروري و باهماهنگي قبلي ح  خروج از محوطه اموردامپروري و  -09-0

  كارخانه خوراک دام ) شركت (  را ندارد .

  م از كارت بهداشت ، گواهي عدم سوء پیشینه وگواهي عدم نفرات بکارگرفته شده باید مدارک صالحیت هاي الزم را اع -01-0

 اعتیاد ارائه نمایند.

پیمانکار موظف است عالوه بر دادن تضمینات الزم براساس آیین نامه ها و قوانین حاكم بر معامالت دستگاههاي دولتي و عمومي به منظور  -01-0

 ارائه نماید. اعتماد سازي ، تضمینات دیگر خواسته شده شركت را تامین و

  هرگونه خسارت و ضرر و زیان  بروزپیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد را بنحو احسن انجام نماید و در صورت  -08-0

متعل  ن و منافع اعیااعم از تخریب یا سرقت یا اتالف یا خروج اموال شركت و محصوالت و یا ورود زیان به ماشین آالت و زراعت و ساختمانها و سایر 

به شركت بدون نیاز به حکم مراجع قضایي برابر نظریه كارشناسي مدیر امور دامپروري میزان خسارت مشخص شده و از محل مطالبات یا تضامین 

پیمانکار در قالب حساب فیمابین كسر و به نفع شركت عمل خواهد شد در صورت عدم كفایت موارد فو  مستقالً مطالبه خواهد شد بدیهي است 

 مانکار ح  اعتراض در این مورد را از خود سلب مي نماید و اعمال این بند متوقف به اخذ خسارت پیمانکار از فرد و یا افراد خاطي نیست.پی

شركت هیچگونه تعهد و مسئولیتي در خصوص تامین سوخت و روغن براي وسیله نقلیه و سایر هزینه هاي مورد مصرفي استفاده استفاده شده  -00-0

 پیمانکار و كاركنان وي را ندارد.توسط 

 تامین كلیه وسایل مورد نیاز انجام كار بعهده و هزینه پیمانکار مي باشد. -00-0
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پیمانکار موظف است به هر یک از مفاد قرارداد در موارد مشخص شده عمل نماید و در غیر اینصورت وجوه تضامین انجام تعهدات و حسن  -04-0

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

 پیمانکار مسئول جبران كلیه خسارتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث اعم از جاني یامالي وارد مینمایند. -02-0

ث و مسئولیت نموده و تصویر برابر اصل شده آن را به كارفرما یه پرسنل تحت اختیار خود را با هزینه خود بیمه حوادلپیمانکار مکلف است ك -02-0

 ارائه نماید.

ولي عدم پیمانکار مي بایست از نظر توانایي مالي حداقل توان پرداخت دو ماه حقو  و مزایاي كارگران خود را با ارائه مدارک مثبته داشته باشند  -02-0

  اي وي یا كاركنان تحت امر ایشان جهت توقف یا نقص در كار ایجاد نمي نماید.كارسازي و پرداخت مبلغ مربوطه به پیمانکار حقي بر

 
 ید استقرائت شد مورد تای                                                                                                                                                                      

 14ص        نام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز                                                                                                                       

 

دستور العمل هاي حفاظت فني و بهداشتي كار را در طول عملیات پیمان پیمانکار متعهد و مکلف است كلیه قوانین و مقررات آیین نامه ها و  -09-0

عواقب رعایت نماید و بدون تامین ابزار حفاظتي از بکارگیري هرگونه نیروي انساني و در هر مورد جلوگیري نماید و به هر صورت مسئولیت هرگونه 

 ناي از این امر برعهده پیمانکار است. 

 استفاده خواهد شد.نیز ي بعد از اتمام كارهاي محوله در كارهاي متفرقه ایستگاه )حمل خوراک و حمل شیر ( ازتراكتورهاي كود روب-41-0

عهقده  به نقام        یک فقره ضمانتنامه بانکي حداقل ده درصد ارزش معامله   پیمانکار جهت تضمین حسن انجام مفاد قرارداد   تضمین قرارداد: 5ماده 

بقه نفقع    ضمانتنامه فقو  القذكر   در صورت تخلف از انجام هر یک از مواد قرارداد و عدم ایفاي تعهدات خود  ا مي سپارد كهنزد كارفرمبانک كشاورزي 

انکقار  كارفرما وصول خواهد شد و در این زمینه نظر كارفرما مالک عمل و مورد پذیرش پیمانکار خواهد بود و ادعاهاي آتي به هقیچ وجقه از طقرف پیم   

 .  مسموع نخواهد بود

  كارفرما در طول مدت اجراي قرارداد )در هر مقطع زماني ( بشکل یک طرفه ح  فسخ آن را دارد و پیمانکار ح   :2ماده 

   ساعت به صورت كتبي به طرف قرارداد اعالم گردد. 02هیچگونه اعتراضي را در این خصوص ندارد و این امر بایستي ظرف  

از انجام را موارد حوادث قهري كه مانع از اجراي مفاد قرارداد گردد شامل این قرارداد نبوده و پیمانکار   حوادث غیرمترقبه يا قهريه : : 1ماده 

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

مکلفنقد هرگونقه تغییقر در     اقامتگاه قانوني طرفین همان است كه در قرارداد ذكر شده است وطرفین ققرارداد   :تغییر آدرس و نشاني :1ماده 

 نشاني خود را كتباً به اطالع طرف دیگر برسانند در غیر اینصورت ابالغ به نشانیهاي مندرج در این قرارداد ابالغ قانوني تلقي مي گردد.
مت عققل و اختیقار كامقل    برگي(با علم و آگاهي طرفین تنظیم و در كمال صحت مقزاج و سقال   2نسخه ) چهارتبصره ،  دوماده ،    2این قرارداد در 

 امضاء گردید كه تمامي نسخ آن داراي اعتبار یکسان مي باشد و كلیه مفاد آن براي طرفین الزم االجرا گردید.

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

 :كارفرما                                                                           پیمانکار :             

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

 اسداهلل محسن زاده                                                                                                                                        امضاء ومهرشركت                 

 نايب رئیف هیئت مديره و مديرعامل                                      عضو هیئت مديره                                                                                      
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