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  »  يك مرحله اي عمومي مناقصه اسناد تجديد «
  مورد نياز امور دامپروري خود را قلم نهاده دامی  7 :رددا در نظر  عام )  سهامي (شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان  موضوع مناقصه :-1    

شرايط مندرج در اسناد    و براساس مشخصاتبشرح ذيل و     99 /11 /13  و  99 /12/11  ي در دو  نوبت  به تاريخها  فوق العاده ارمنتشره  در روزنامه كثير االنتش

  مناقصه و تحويل در مقصد (درب امور دامپروري) خريداري نمايد.  
  مقدار تضمين (بلایر)   برآورد مقدار(تن)  آناليز  نام مکمل /افزودنی   رديف

  000/500/137  50  پيوست  مکمل معدنی   1

  000/500/427  30  پيوست  مکمل ويتامينه پر توليد   2

  000/500/337  30  پيوست  مکمل ويتامينه کم توليد   3

  000/500/37  12  پيوست  مکمل آنيونيک   4

  000/500/222  100  -   جوش شيرين  5

  000/000/600  70  خالص عبوری بر پايه گياهی   پودر چربی  6

7  DCPT   000/000/170  30  % 17حداقل فسفر  

 فوق مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار: بشرح جدول   - 2
                  نوع تضمين : فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه )-3
 شركت كنندگان مي توانند نسبت به ارسال پيشنهادات خود از طريق نشاني هاي ذيل اقدام نمايند  .  -4 

 04532753636اداره حراست شركت  اداره مركزي ، دفتر–استان اردبيل،شهرستان  پارس آباد مغان    -4-1         

  09125026120  - :  علي ديناروند همراه آقاي -تهران  -2- 4

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

ــل  -4-4  ــتان اردبي ــدگي شهرس ــر نماين ــل  –تمــع اداري مج –شــهرك كارشناســان  –دفت ــه هــاي اســتان اردبي ــروي اداره كــل حمــل و نقــل و پايان   تلفــن روب

  09144561856همراه آقاي صمد نظيري:      04533741441

 

فاكس  تلفن ومتقاضيان  مي توانند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص شرايط  برگزاري مناقصه  به دبيرخانه كميسيون معامالت مراجعه و يا با شماره - 5

  .  تماس حاصل نمايند 04531852082
مراجعه  - 6 دامپروري  امور  به  مناقصه   موضوع  خصوص  در  بيشتر  اطالعات   كسب  جهت   توانند   مي  تلفن                                                               و    متقاضيان   شماره  با  يا 

  نمايند.حاصل     تماس  045-   31853100

كه شركت كننده در مناقصه باآگاهي كامل ومطالعه دقيق كليه اوراق و شرايط عمومي مورد   شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان اصل بر اين است  از نظر  -7

يگري پس از تقديم پاكت مناقصه  پيشنهاد قيمت داده است بنابراين ادعاي جهل و اشتباه در تطبيق آن با آنچه كه مد نظرش  بوده و ياهر گونه ادعا و اعتراض د

  حاوي پيشنهاد قيمت و اعالم  نتيجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
صورت جداگانه الک و مهر نموده و هر سه پاکت را در داخل يک لفاف يا پاکــت مناســب الك و  بهدرسه پاکت« الف ، ب  و ج» داوطلبان شركت در مناقصه بايستي  پيشنهادات  خود را    - 8

  ياد شده تحويل  نمايند.به آدرسهاي  26/11/99  مورخه شنبهيك ظهر روز 13داده و حداكثر تا ساعت  شده قرار مهر
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 و يا كشاورزيبانك   نزدIR 630160000000000896548069  شبا شماره  و  896548069به شماره حساب يك فقره اصل فيش واريزي ( نسخه صاحب  حساب)  : محتوی پاكت الف-9

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

  ل پاکت گذاشته و ارائه داده باشد از دور رقابت خارج خواهد شد.فيش واريزی ، نسخه ديگری داخ  يا  بديهی است اگر شرکت کننده ای به غير از اصل نسخه صاحب حساب-1- 9

بازگشايي و مورد بررسي قرار خواهد گرفت . بديهي محل مهمانسراي سرو  واقع در شهرك شهيد آيت اله غفاري شركت   در عصر  17ساعت  رأس   27/11/99 مورخ   شنبهدوروز پيشنهادات واصله    -10

پس گرفتن  پيشـنهادهاي  ، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده كامل و نسخه صاحب حساب   و يادر صورت ارائه چك عادي ، بانكي و سفته  و همچنين تحويل، تغييرو  يابه پيشنهادهاي واصله مبهماست  

  . ترتيب اثر داده نخواهد شد  26/11/99  مورخ   شنبهيك ظهر روز 13بعد ازساعت   واصله

  پاکت (ب)  محتوی :- 11

 الزامي است. رائه كپي شناسنامه و كارت ملي براي شركت كنندگان حقيقيا - 1- 11

براي  شركت كنندگان  حقوقي الزامي  و همچنين مدارك هويتي دارندگان صاحبان امضاءارائه تصوير اساسنامه ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات  در روزنامه رسمي  - 2- 11

  است.

  )و در پاكت (ب)تحويل نمايند.  توسط صاحبان امضای مجازرا  امضاء و مهرنموده (و نمونه قرارداد سناد مناقصه تمامي صفحات ا شركت كنندگان بايستي - 3- 11

  دنامه مبارزه با پولشويي.عهاصل تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان و فرم ت-  4- 11
  مجاز ، مهر و امضاء گردد در غير اينصورت ،مدارک  ، ناقص  تلقی و  از دور مناقصه حذف خواهد شد.  کليه مدارک خواسته شده در پاکت ب  می بايست توسط صاحبان امضاء  تبصره :

قيمت خواهد بود .كه در اين رابطه پيشنهاددهندگان موظف هستند پس از بررسي دقيق موارد ، پيشـنهادات خـود را  بـا خـط خوانـا و پيشنهاد فقط فرم   پاکت (ج)  : محتــوی- 12

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

  مختار است .از مناقصه در هر مرحله شركت در رد  يك  و يا كليه  پيشنهادات  - 13

اشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعــالم مــي شــود در هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده ب  - 14

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

  پس از اعالم نتايج  مناقصه سپرده نفرات اول و دوم مناقصه نگهداري و بقيه مسترد خواهد شد .- 15

روز به غير از روزهاي  تعطيل پس از اعالم نتايج مناقصه جهت انعقاد قرارداد حاضر نشــود ســپرده شــركت در  سهظرف مدت چنانچه نفر اوّل برنده مناقصه  - 16

  مناقصه وي به نفع شركت ضبط و با نفر دوّم برنده مناقصه نيز به همان ترتيب عمل خواهد شد .
ام  اقل  ده درصد مبلغ مورد معامله را  (با اعتبار برابر مدت قرارداد و قابل تمديد تا ارائه تسويه حساب های قانونی) بعنوان تضمين  انج فرد  برنده  موظف است  يک فقره  ضمانتنامه بانکی  به ميزان حد  - 17

تضمين شرکت در مناقصه   ارائه  نمايد.در غير اينصورتروز  به غير از روزهای تعطيل در زمان عقد قرارداد دروجه شرکت  کشت  و صنعت و دامپروری  مغان   ( سهامی  عام) هفت تعهدات خود ظرف مدت 
  فرد برنده به نفع شرکت  ضبط  و با نفر دوم  برنده مناقصه نيز به همان نحوه عمل  خواهد شد.

  در صورت عدول برنده از انجام تعهدات خود تضمين انجام تعهدات وي به نفع شركت ضبط خواهد شد.  - 18
  خواهد بود . خريداربرعهده  پرداخت كليه كسورات قانوني - 19

  خريداري شده پس از وصول به انبارهاي شركت و صدور قبض انبار محاسبه و در وجه خريدار واريز خواهد شد.مكمل هاي   بهاي نحوه پرداخت : - 20

  .حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه  بازگشائي  پيشنهادها ي واصله  آزاد مي باشد - 21

قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولت  مصوب ديماه سال  شركت كنندگان در منا  - 22              باشند و در همين راستا بايستي فرم پيوست  1337قصه نبايد مشمول 
  را تكميل ، مهر و امضاء نموده و در پاكت ب ارائه نمايند.   1شماره 

 ع داخليتامين منابع مالي : از محل درآمدهاي پيش بيني شده مناب  - 23
  مناقصه از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد.  - 24
  اعالم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري مناقصه به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا تلفني خواهد بود. - 25
  عالم خواهد شد. رت تلفني ويا مكتوب اروز پس از باز گشائي پيشنهادات بصو سهنتايج آگهي و برنده حداكثر ظرف مدت  - 26
  مناقصه مي باشد.   و يا برندگان  پرداخت  هزينه انتشار آگهي بعهده برنده - 27

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  - 28
 در مناقصه وي به نفع  شركت وصول خواهد شد.  شده ، ضمانتنامه يا سپرده شركت

ده مزبور از  پيشنهاد قيمت بايستي فقط در پاكت ج ارائه شود در صورت هرگونه اشاره به قيمت  در ساير پاكت ها ي ارائه شده ، پيشنهاد قيمت شركت كنن- 29
  دور مناقصه حذف و مردود اعالم خواهد شد.  

  ماه مي باشد. يكخ بازگشايي برابر مدت اعتبار پيشنهاد قيمت از تاري- 30
 .مناقصه پيشنهاد قيمت ارائه نمايدمورد  نهاده هاي دامي كل   يا ، چند و  شركت كنندگان مي توانند به يك  -31
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  در چربي  :مشخصات  پو -32
   

  دانه بندي  مشخصه محصول  منشاء

  گرانوله  بدون  كلسيم گياهيحافظت شده و عبوري بر پايه  ص ملخا  گياهي

  ماه اعتبار مصرف باشد. 6تاريخ مصرف محموله ها از زمان تحويل حداقل داراي - 1

  گاههاي معتبر انجام و در صورت اثبات وجود آلودگي محموله عودت داده خواهد شد.قارچي را از طريق آزمايشو كارفرما در صورت تشخيص و لزوم ، آزمايشات ميكروبي - 2
  ری(خريدار) برسد.کيفيت ظاهری محصول می بايست از نظر رنگ و بو طبيعی بوده و فاقد هرگونه کپک زدگی باشد و در هر حال به تائيد واحد کنترل کيفی دامپرو-3
  درصد) محصول با هزينه فروشنده عودت خواهد گرديد. 2طوبت بيش از در صورت وجود هرگونه رطوبت غيرمجاز (ر-4

  .پس از انعقاد قرارداد خواهد بود  يك ماهتا  حداكثرمدت زمان تحويل پودر چربي  - 5

  مشخصات مكمل ويتامينه و معدني : -33
  خواهد بود. آناليزهای پيوستی ترکيب مکملهای معدنی و ويتامينه براساس -1

  ريدار قبل از توليد مواد اوليه را رويت  و در حين پروسه توليد نظارت خواهد كرد.كارشناس  خ - 2

  مواد اوليه مورد استفاده در توليد مكمل ويتامينه از نوع مارك هاي اروپايي باشد.- 3

  صدف باشد. مورد استفاده سبوس گندم و پودر) (در تمامي مكمل ها (به غير از مكمل آنيونيك ) حامل همراه مكمل - 4

5 - يت  يا  آنزيميت باشد.تونمورد استفاده براي توليد مكمل آنيونيك  ، بن  
           يز قرار خواهد گرفت .                    از تمامی محموله های ارسالی بصورت تصادفی نمونه برداری انجام و به صورت انتخابی نيز برخی از عناصر و ويتامينها مورد آزمايش و انال-6
 محموله هايی که براساس نتايج آزمايش با آناليز درخواستی مطابقت نداشته باشد با هزينه فروشنده عودت داده خواهد شد.-7
  درصد) محصول با هزينه فروشنده عودت خواهد گرديد. 2در صورت وجود هرگونه رطوبت غيرمجاز (رطوبت بيش از -8
 ضوابط سازمان دامپزشکی کشور باشد در صورت احراز بارميکروبی غيرمجاز با گواهی آزمايش خريدار محصول عودت خواهد گرديد.بارميکروبی محصول می بايست مطابق -9

  ری(خريدار) برسد.کيفيت ظاهری محصول می بايست از نظر رنگ و بو طبيعی بوده و فاقد هرگونه کپک زدگی باشد و در هر حال به تائيد واحد کنترل کيفی دامپرو-10
 .پس از انعقاد قرارداد خواهد بودماه يک مکمل ها  طی حداكثر زمان تحويل - 11

 ويتامينه ويزه دام هاي تازه زا و پرتوليد آناليز مكمل    

 Composition واحد در کيلوگرم  مقدار    

 2,000,000 IU Vitamin A 

300,000 IU Vitamin D3 

10,000 IU Vitamin E 

2.500 mgr موننسين 

300 mgr  بيوتين 

1,000 mgr Antioxidant 

  
 آناليز مکمل  معدنی             

120,000 Mgr Mg 

16,500 Mgr Zn 

12,000 Mgr Mn 

3,300 Mgr Cu 

150 Mgr I 

90 Mgr Se 

90 Mgr Co 

  كم توليد    ويتامينه ويزه دام هاي آناليز مكمل            

 Composition واحد در کيلوگرم  مقدار 

 2,000,000 IU Vitamin A 

300,000 IU Vitamin D 

10,000 IU Vitamin E 

200 mgr  بيوتين 

1,000 mgr Antioxidant 

  
  يونيک آن آناليز مکمل                   

 نام مواد  واحد  مقدار 
 ca درصد  13.24

 Mg درصد  6.44

 cl درصد  25.80

 s درصد  2.85
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  »  22/10/1337« تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله کارکنان دولت و ... درمعامالت دولتی مورخه 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

امو از  خود  تشخيص  ميبه  اعالم  پيشنهاددهنده  اين  مضافاً  نمود.  خواهد  وصول  پيشنهاددهنده  اين  بر  ال  كه  دارد 

 باشد. مجازاتهاي متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي

  

  تاريخ      نام پيشنهاد دهنده                                       

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

 
 
 
 
 

 4ص

  

  
  

  تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پولشوييفرم                                                                               
   فرم اشخاص حقيقی : 

 1پيوست شماره 
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  ------------------------- كد ملي----------شهر-----صادره از حوزه -------داراي شماره شناسنامه ------/ ----/------متولد -------فرزند -------------اينجانب

  -------------------------------------به نشاني  ------------ شاغل به شغل -----------------------------------------------ساكن در نشاني 
  ---------------------------------------کدپستی  -------------------------------همراه  ---------------------شماره تماس همراه و ثابت: 

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

   
  
  

  فرم اشخاص حقوقی : 
  

 ---------  ----------- با شناسه ملی-------در اداره ثبت شهرستان  ---------رخ مو----------به شماره ثبت --------------- شركت/موسسه 
-  

  ------------- شهر---------صادره ازحوزه -------داراي شماره شناسنامه ----/---/----متولد------ فرزند ------------ با نمايندگي آقاي/خانم 
  ---------------------  ------------------------------------ نشاني : ---------- بعنوان- -- -------------كد ملي

  
                                                                                              -------------------------------شماره تماس همراه :   ---------------------فاکس : -----------------------تلفن ثابت : 

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

   
  --------------- پالک  -------------کوی  -------------- خيابان ----------- شهرستان ----------اقامتگاه قانونی شرکت / مؤسسه : استان

  
مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن ، بدينوسيله متعهد و ملتزم مي شوم ضمن رعايت   02/11/86به قانون مبارزه با پولشويي مصوب با توجه 

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

  --------------------------------محل مهر و امضاء مجاز شركت                                                                                                                       
  ----------------------------------------محل امضاء شخص حقيقي                                                                                                                      
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                                  (( فرم تعهد و پيشنهاد قيمت))                                                                   
  

ضمن اعالم وصـول و               ثبت شده به  شماره                   اينجانب /اين شركت                      فرزند            ش ش                صادره از             به شماره ملي                 

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 

 در مقصد تحويل   مکمل و افزودنی را  به ازای هر کيلوگرم  قيمت  خودپيشنهاد شعبه                                            به  شماره              عهده   بانك  ضمانتنامه بانكي  يا اصل  فيش  واريزي

  بشرح جدول ذيل اعالم ميدارم.

  
قرارداد پيوست که امضاء نموده و در پاکت ب قرار داده ام با تغييرات و ملحقــاتی کــه عنــدالزوم از ضمناً چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد می نمايم که قرارداد را بر اساس برگ اسناد مناقصه و نمونه 

  شرايط تسليم نمايم./لحاظ تطبيق آن با اوضاع و احوال اين مناقصه و اعالن واگذاری در آن داده می شود امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات مطابق برگ 

 2پيوست شماره 
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  *ثبت دقيق مشخصات و تکميل موارد خواسته شده در فرم تعهد و پيشنهاد قيمت الزامی است.

  

  
    كد  پستي                                        تلفن تماس                            نشاني                                                           

  

          

   
                                                                

 

 

 

 
  

                                                                    ))   قرارداد  خريد   نمونه  ((                                                            
بــين شـــركت كشــت و صــنعت دامپـــروري مغـــان  (   --- -   در تاريخ وحه ذيل قرارداد مشركميسيون معامالت  شركت    ----- - براساس صورتجلسه مورخه     طرفين قرار داد:            

  - ----- قـاي بنماينــدگي آ   --------- بــه شناســه   ------كــد پســتي  -----به كــد اقتصــادي    --- -- بشماره ثبت  ------ -- شركت از  يك طرف و   خريداربعنوان     -----------سهـامي عام )   به نمايندگي  

--و  همراه  --------دورنگار  – ----تلفن     ----------كد پستي  ---------بنشاني   - -- بشماره  ملي    ----- از صادره   -- --- سال  متولد   ---- بشماره شناسنامه   ------ فرزند  

                                     س آباد مغان منعقد گرديدكيلو متري شهرستان پار 15از طرف ديگردر محل اداره مركزي شركت(خريدار ) واقع  در    فروشنده  بعنوان   ------ 

  مناقصه   اسناد  پيوست در دامپروري خريدار بشرحآناليز امور و با مشخصات  خالص   مكمل و افزودني  انواع خريد عبارت است از : مـوضـوع قــرارداد : – 1ماده 
  

  مورد توافق طرفين قرار گرفت . ريال )  -----------ريال  (   ----  لو گرم  تحويل دردرب كارخانه خوراك دام خريدار مبلغمورد معامله از قرار هر كي مبلغ قرارداد :  -2ماده 

ر وجه فروشنده پرداخت مبلغ مورد معامله پس از تحويل موضوع قرارداد طبق برگ باسكول و قبض انبارهاي صادره خريدار محاسبه و از  طريق امور مالي خريدار  د نحوه پرداخت : -3ماده 

  خواهد شد .  

  براي انواع نهاده در قسمت مشخصات همان نهاده قيد گرديده است.  مدت قرارداد : -4ماده 

   ادي به ازاي هر كيلوگرم تحويل در مقصد  قيمت پيشنه  مبلغ سپرده   به تن  مقدار  نوع نهاده   رديف

  مبلغ بعدد          ريال 

  

  مبلغ بحروف           ريال    

      000/500/137  50  مکمل معدنی   1

      000/500/427  30  مکمل ويتامينه پر توليد   2

      000/500/337  30  مکمل ويتامينه کم توليد   3

      000/500/37  12  نيک مکمل آنيو  4

      000/500/222  100  جوش شيرين  5

      000/000/600  70  پودر چربی  6

7  DCPT 30  000/000/170      

                            نام و نام خانوادگـي    

  6ص      صاحبان امضاء مجاز
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  تعهدات فروشنده :  -5ماده 

  نسبت به تحويل كل مورد معامله به خريدار اقدام نمايد .  در اسناد مناقصه فروشنده مكلف ا ست   بشرح جدول زمان بندي  -1-5

ريال براي هر كيلو گرم باقيمانده مورد معامله بعنوان جبران قسمتي از خسارت وارده به شركت   پنجاهبه ازاي هر روز تاخير مبلغ    صره : در صورت عدم تحويل براساس جدول زمانبندي تب

  محاسبه  و از محل مطالبات يا تضمين اخذ شده ( فروشنده ) كسر خواهد شد  

 مله درب كارخانه خوراك دام خريدار خواهد بود . محل تحويل مورد معا -2-5

  .مالك تعيين وزن محموله ارسالي گزارش برگ باسكول كارخانه خوراك دام خريدار خواهد بود -3-5

  0. مسئوليت هر گونه حوادث ناشي از اين قرار داد بعهده فروشنده خواهد بود -4-5

  وشنده مي باشد . پرداخت  كليه كسورات قانوني متعلقه به عهده فر -5-5

  نمي باشد .   1337فروشنده اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب ديماه سال  -6-5

  پرداخت هزينه انتشار آگهي مناقصه بعهده فروشنده مي باشد .  -7-5

ريال) به تاريخ اعتبار تا آخر وقت اداري مورخــه   -----------ريال (  ---------يك فقره ضمانتنامه بانكي به مبلغ   ،    مفاد  قرارداد  حسن انجام  تضمين    بمنظور   تضمين قرار داد :  -6ماده  

د پــذيرش فروشــنده عمــل و مــور نزد خريدار مي سپارد كه در صورت تخلف از انجام هر يك از مفاد قرارداد به نفع خريدار وصول خواهد شد و در اين زمينه نظر خريــدار مــالك    --------

  خواهد بود.

    خريدار در طول مدت اجراي قرارداد ( در هر مقطع زماني ) حق لغوآن را دارد .    فسخ قرار داد :   -7ماده 

  مانع از اجراي مفاد قرارداد گردد از شمول اين قـرارداد خارج است . موارد حوادث قهري كه  حوادث  غير مترقبه و قهريه : -8ماده 

عدم حصول نتيجه از ايــن طريــق هر گونه اختالف  ناشي از تغيير و تفسير در مفاد قرارداد ابتداء با مذاكره طرفين و از طريق دوستـانه حـل و فصل خواهد شد و در صورت  ل اختالف :ح  -9ماده 

  با ارجاع به مراجع قضائي ذيصالح پي گيري و حل و فصل خواهد شد .  

يــن قــرارداد ابــالغ رفين قرارداد مكلفند  هر گونه تغيير در نشاني خود را كتباً باطالع طرف ديگري برسانند در غيــر اينصــورت ابــالغ بــه نشــانيهاي منــدرج در اطتغيير آدرس و نشاني :   -10ماده  

  قانوني تلقي ميگردد . 

و اختيار كامل امضاء گرديد كـه تمـامي نســخ آن داراي اعتبــار  تنظيم  و در كمال صحت مزاج و سالمت عقل  نسخه (دو برگي )  نه،تبصره     دو ماده،  ده  اين قرارداد در   

  يـكسان    مي باشد.  

كه عيناً به امـور   --------------- ك عهده بان  -------------- ) بشماره سريال   --------- مورخه   -------------- ( 6شماره ضمانتنامه بانكي موضوع ماده  

    مالي ارسال ميگردد.
            :فروشنده                                                                                                                                       :خريدار 

                                                                                                                                                                         

  7ص        نام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز                                                                                                                                 

 


