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  »  يك مرحله اي عمومي مناقصه  اسناد «
عمليات بارگيري و حمل ماسه بادي از    :رددادر نظر    عام )    سهامي  (شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان  :موضوع مناقصه  -١    

به   در دو    تجارت    ارمنتشره  در روزنامه كثير االنتشرا بشرح ذيل    خود  دامپروريمجتمع  معدن ماسه شركت به ايستگاه هاي   نوبت  

   نمايد. به پيمانكار واجد شرايط واگذار بر اساس شرايط و مشخصات اسناد مناقصه را   ٩٩ /١٢ /٠٤و   ٩٩ /٠٣/١٢تاريخهاي 

 ريال  ٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠      مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار: - ٢
                  فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه )نوع تضمين : -٣

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

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

  ٠٩١٤٤٥٦١٨٥٦همراه آقاي صمد نظيري:      ٠٤٥٣٣٧٤١٤٤١

 

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 

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

  حاصل  نمايند.  تماس  ٠٤٥-  ٣١٨٥٣٧٠٠ تلفن 

از شــرايط كه شــركت كننــده در مناقصــه باآگــاهي كامــل  از نظر شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان اصل بر اين است  -٧

شرايط عمومي مورد مناقصه  پيشنهاد قيمت داده است بنابراين ادعاي جهل و اشــتباه در تطبيــق آن بــا ومطالعه دقيق كليه اوراق و  محيطي  

آنچه كه مد نظرش  بوده و ياهر گونه ادعا و اعتراض ديگري پس از تقديم پاكت حاوي پيشنهاد قيمت و اعــالم  نتيجــه ترتيــب اثــر 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» يشنهادات  خود را  داوطلبان شركت در مناقصه بايستي  پ  -٨

  ياد شده تحويل  نمايند.به آدرسهاي  ١٨/١٢/٩٩ مورخه شنبهدوظهر روز ١٣شده قرار داده و حداكثر تا ساعت  و مهر

                 IR ٦٣٠١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٩٦٥٤٨٠٦٩  شــباشــماره و  ٨٩٦٥٤٨٠٦٩ بــه شــماره حســابصل فيش واريزي ( نســخه صــاحب  حســاب) يك فقره ا  پاكت الف محتوي:-٩ 

 ( سهامي  عام)  خواهد بود.  و صنعت و دامپروري مغانضمانتنامه بانكي ( بمدت اعتبار حداقل  سه ماه ) در وجه شركت  كشت   و يا كشاورزيبانك نزد 

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

بازگشايي و مورد بررســي ه غفاري شركت محل مهمانسراي سرو  واقع در شهرك شهيد آيت ال   در  عصر   ١٥ساعت  رأس    ١٩/١٢/٩٩  مورخ    شنبهسه  روز  پيشنهادات واصله    -١٠

به پيشنهادهاي واصله مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده كامل و نسخه صاحب حساب   و يادر صورت ارائه چك عادي ، بانكي و ســفته  و قرار خواهد گرفت . بديهي است  

  . ترتيب اثر داده نخواهد شد  ١٨/١٢/٩٩  مورخ   شنبهدو هر روزظ ١٣بعد ازساعت   همچنين تحويل، تغييرو  يا پس گرفتن  پيشنهادهاي واصله
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  پاكت (ب)  محتوي : -١١

 الزامي است. ارائه كپي شناسنامه و كارت ملي براي شركت كنندگان حقيقي  - ١- ١١

براي  شــركت كننــدگان   و همچنين مدارك هويتي دارندگان صاحبان امضاءتغييرات  در روزنامه رسمي رائه تصوير اساسنامه ، آگهي تاسيس و آخرين ا- ٢- ١١

  حقوقي الزامي است.

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

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

خواهد بود .كه در اين رابطه پيشنهاددهندگان موظف هستند پس از بررسي دقيق موارد ، پيشنهادات خود را  با خط خوانا و  پيشنهاد قيمتفقط فرم   محتوي پاكت (ج)  :-١٢

  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

  خواهد بود .پيمانكار پرداخت كليه كسورات قانوني برعهده  -١٤

تي اعالم مــي شــود در هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم در صور  - ١٥

  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 .- ١٦

ايج مناقصه جهت انعقاد قرارداد حاضر نشــود ســپرده شــركت روز به غير از روزهاي  تعطيل پس از اعالم نت هفتچنانچه نفر اوّل برنده مناقصه ظرف مدت - ١٧

  در مناقصه وي به نفع شركت ضبط و با نفر دوّم برنده مناقصه نيز به همان ترتيب عمل خواهد شد .
ت قرارداد و قابل 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 مد   -١٨

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

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

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

قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولت  مصوب ديماه سال    - ٢٢ پيوست  ١٣٣٧شركت كنندگان در مناقصه نبايد مشمول               باشند و در همين راستا بايستي فرم 
  كت ب ارائه نمايند.  را تكميل ، مهر و امضاء نموده و در پا 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 سهرنده حداكثر ظرف مدت نتايج آگهي و ب - ٢٦
 مناقصه مي باشد.     پرداخت  هزينه انتشار آگهي بعهده برنده - ٢٧

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

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- ٢٩
  حذف و مردود اعالم خواهد شد.  دور مناقصه 

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

  .همراه تضمين انجام تعهدات مطابق برگ شرايط تسليم نمايم
  ماه مي باشد. دومدت اعتبار پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگشايي برابر - ٣١
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    : مانكارتعهد وشرايط پي-٣٢

تخليه روزانه حدود  - ١-٣٢ و  است در فصول    ٣٥الي    ٢٠بارگيري، حمل  (بديهي  دامپروري  ايستگاههاي مجتمع  به  از محل معدن شركت  بادي  ماسه  سرويس 

  سرويس.) ٩٠٠٠مختلف سال بسته به نياز تعداد سرويسها متغير خواهد بود ولي در مجموع حدود 

  ا هر روز قبل از بارگيري و تخليه با سرپرستان ايستگاهها و اكيپ تيغ كش هماهنگ و اقدام نمايد.پيمانكار موظف است ماسه بادي ر- ٢-٣٢

  ام نمايد.درصورت نياز بيشتر به ماسه بادي در ايستگاهها طبق برنامه ارائه شده از طرف مجتمع دامپروري پيمانكار موظف است نسبت به تأمين آن اقد- ٣-٣٢

از  - ٤-٣٢ است  در محل  پيمانكار موظف  بانظر شركت  به طورمداوم وبي وقفه  راباراننده مجرب  هاي خود  لودروكمپرسي  تاريخ اعالم شده از طرف شركت  

 مربوطه بكارگيرد .

مانكار  و هر گونه تعميرات و ساير ملزومات مصرفي  و نگهداري دستگاههاي مورد استفاده موضوع مناقصه بعهده و هزينه پيتامين روغن موتور ، گازوئيل  - ٥-٣٢

 است . 

 هزينه غذا ، اياب و ذهاب و محل خوابگاه و دستمزد و ساير امكانات رفاهي راننده دستگاه بعهده پيمانكار مي باشد .- ٦-٣٢ 

تحت امر وي    و پيمانكار ضامن خسارات وارده توسط دستگاهها يا راننده مسوليت هر گونه حوادث ناشي از كار براي راننده و دستگاه بعهده پيمانكار است - ٧-٣٢

  .به كاركنان يا اموال شركت يا اشخاص ثالث مي باشد 

مي    شركتو در صورت تخلف از اين ماده    .شخصاً متعهد است و حق واگذاري اجراي قرارداد بغير را ندارد  موضوع مناقصه پيمانكار در مورد اجراي اين  - ٨-٣٢

 .نياز به تنفيذ قضائي ادامه كار را به شخص ديگر واگذار نمايد و بدون قرارداد را فسخ   شش،تواند با وصول تضمين موضوع ماده 

اقدام نموده و   مناقصهنسبت به انجام عمليات موضوع   ان مجتمع دامپروري وامور پشتيباني فني ومكانيزه ف است بر اساس برنامه ارائه شده مديرظپيمانكار مؤ- ٩-٣٢

  بر همين اساس كار را شروع و تعطيل نمايند . 

 بعهده پيمانكار مي باشد .   ولودر  كمپرسيرداخت دستمزد راننده و هزينه هر گونه خرابي و تعميرات دستگاه پ - ١٠-٣٢

يا  - ١١-٣٢  و  زيان اعم از تخريب  و ضرر و  نمايد و در صورت ورود هر گونه خسارت  انجام  به نحو احسن  مناقصه را  پيمانكار موظف است عمليات موضوع 

ل شركت و محصوالت و يا ورود زيان به ماشين االت و زارعت و ساختمان ها و ساير عيون و منافع متعلق به شركت بدون نياز به  سرقت يا اتالف يا خروج اموا

محل مطالبات يا  حكم مراجع قضايي برابر نظريه كارشناسي مديران دامپروري وفني عمراني  وامور پشتيباني فني ومكانيزه شركت ميزان خسارت مشخص شده و از 

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

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

  . پشتيباني فني و مكانيزه مي باشدامور   مديران مجتمع دامپروري ونظارت بر كيفيت و حسن عمليات انجام شده بعهده - ١٢-٣٢

 .پرداخت كليه كسورات قانوني ازقبيل بيمه و ماليات متعلقه و نظاير آن برعهده پيمانكار خواهد بود- ١٣-٣٢

نياز و پرداخت ب- ١٤-٣٢ انساني مورد  نيروي  پاداش و  تامين  ، عيدي ،و  بن و جمعه كاري   ، لباس كار  ، غذا،  ،اياب و ذهاب  موقع دستمزد و ساير مزاياي آنان 

  . وسايل بهداشتي و كليه حق ،حقوق ناشي از قانون كار بعهده پيمانكار خواهد بود و شركت هيچگونه تعهدي در قبال آن نخواهد داشت 
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  ٠٢/١٢/٩٩            : تاريخ          كشاورزي   هرك هايش شركت 
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ر گونه  پيمانكار متعهد مي شود مقررات قانون كار را در انجام وظايف موضوع مناقصه و تعيين مزد و ساير حقوق كارگران رعايت نمايد و مسئوليت ه- ١٥-٣٢

حل اختالف كارگري و ساير تعهدات قانون كار را بعهده گيرد و اگر كارگران پيمانكار در قالب هر گونه    پاسخ گويي به شكايت به اراي مربوط به هيئت هاي 

ين پيمانكار  ادعا، يا اعتراض يا اعتصاب موجب اخالل در نظم و توقف كار شركت شوند با تشخيص شركت ميزان خسارات مربوطه تعيين و از مطالبات يا تضام

 كسر خواهد شد. 

  قانون كار چنانچه پيمانكار در هر مرحله اي كار خود را قطع كند و نسبت به پرداخت حقوق كارگران اقدام ننمايد بعنوان مقاطعه كار شخصا   ١٣ده  بارعايت ما

 پاسخگو بوده و شركت در اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت . 

مانكار مي باشد و پيمانكار موظف است گزارش كليه حوادث ناشي از كار را  مسئوليت هرگونه حوادث ناشي از كار براي كارگر در محيط كار بعهده پي- ١٦-٣٢

نمايد و اگر در ا ارائه  اجتماعي  تعاون ،كار و رفاه  و اداره  تامين اجتماعي  به سازمان  وقوع آن  از زمان  از  كتبا و حداكثر ظرف مدت سه روز  ين خصوص پس 

و تامين اجتماعي پرداخت مبلغي به شركت تحميل گردد ،عين همان مبلغ بعنوان خسارت از مطالبات يا    انقضاي مدت قرارداد طي حكم مراجع قضايي با اداره كار

 تضامين پيمانكار كسر و يا از وي مطالبه خواهد شد . 

ات و حسن انجام كار  پيمانكار موظف است به هر يك از مفاد قرارداد در موارد مشخص شده عمل نمايد و در غير اينصورت وجوه تضامين انجام تعهد- ١٧-٣٢

 وي در خصوص ميزان خسارت ناشي از آن برابر تصميم شركت عمل خواهد شد . 

ا  پيمانكار متعهد و ملتزم مي گردد براي هر قسمت از واحد هاي كار خود از نيروهاي مجرب و متخصص و آموزش ديده در رسته خود بگمارد و شخص - ١٨-٣٢

 م داشته باشد. نيز به نيروهاي تحت امر خود نظارت مستقي

ن رعايت پيمانكار متعهد و مكلف است كليه قوانين و مقررات آيين نامه ها و دستور العمل هاي حفاظت فني و بهداشتي و كار را در طول عمليات پيما- ١٩-٣٢

انساني خودداري كنند و درغيراين صورت مسئوليت  ابزار حفاظتي از بكارگيري هر گونه نيروي  تامين و  بدون  امر بر عهده    نمايد و  هرگونه عواقب ناشي ازاين 

  پيمانكار است.

ت مرتبط با حفاظت  با توجه به اينكه اجراي كليه عمليات موضوع مناقصه از ابتدا تا پايان كار به پيمانكار محول مي شود ،لذا پيمانكار مسئول اجراي مقررا- ٢٠-٣٢

 فني و ايمني بصورت مطلق خواهد بود . 

 ت كليه پرسنل تحت اختيار خود را باهزينه خود بيمه حوادث و مسئوليت نمايد.پيمانكار مكلف اس- ٢١-٣٢

وق و مزايا  پيمانكار ملزم به رعايت الزامات قانوني قانون كار در قبال شركت و عوامل اجراي مورد مناقصه از جمله نيروي انساني در قالب پرداخت حق- ٢٢-٣٢

 ندارد . و حوادث ناشي از كار مرتبط با اجراي قرارداد و كاركنان مشمول ان گونه تعهدي در امور استخدامي ،رفاهي  وموارد مشابه در موعد مربوطه بوده و شركت هيچ 

 پيمانكار متعهد است درايام تعطيالت رسمي و غير رسمي نيز به تعهدات خود عمل نمايد.- ٢٣-٣٢

زد و مزاياي متعلقه مسئول بوده و راساً و شخصا در قبال كارگران مدعي يا ادارات يا  پيمانكار در قبال ادعاي كارگران در طول مدت اجام از لحاظ دستم- ٢٤-٣٢

 تامين اجتماعي پاسخگو بوده و شركت هيچگونه تعهدي در اين موارد نخواهد داشت . 

  پيمانكار شخصأتامين كننده دستگاه موضوع قرارداد مي باشد. - ٢٥-٣٢

و خسارت    مانكاريافراد تحت امر پ  ريراننده و كمك راننده دستگاه، اشخاص و سا  يانجام كار برا  نيدرح  يهرگونه حوادث و تصادف احتمال  تيمسئول- ٢٦-٣٢

به شركت و    ياست كه كارگران تحت امر و  يخسارات  هيمسئول جبران كل  مانكاريخواهد بود(پ  مانكاريكار بعهده پ  طيوارده به پرسنل و شركت در مح  ياحتمال

    ). دينما يوارد م  يمالو  ياشخاص ثالث اعم از جان

 پيمانكار متعهد است هيچگونه مشكل بيمه اي با سازمان تامين اجتماعي نداشته وعواقب ناشي ازآن شامل شركت نمي باشد. - ٢٧-٣٢
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  »  ٢٢/١٠/١٣٣٧« تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله كاركنان دولت و ... درمعامالت دولتي مورخه 

  

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

م دولتي  معامالت  در  دولت  ماه  كارمندان  دي  ،  نمي  ١٣٣٧صوب  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  پيمانكهمچنين  بعنوان  و  شود  داده  تشخيص  فوق  مناقصه  برندة  پيشنهاددهنده  اين  هرگاه  كه  ار  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   اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار  خسارات وارده در 

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

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

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

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  

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

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

  

  تاريخ      نام پيشنهاد دهنده                                       

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

 
 
 
 
 

 ٥ص

  

 ١يوست شماره پ



 
  ٥٥٠/ ٢٢٥٥           :  شماره         وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩            : تاريخ          كشاورزي   هرك هايش شركت 

                           ١٩                 :كد آگهي       ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان
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  فرم  تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پولشويي                                                                              
 فرم اشخاص حقيقي :  

  

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

- 

-  

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

--  

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

  

                                                                                            ------------------------------- شماره تماس همراه :   ---------------------اكس :  ف----------------------- تلفن ثابت : 

    

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

   

--------------پالك   ------------- كوي   -------------- خيابان  ----------- شهرستان ---------- اقامتگاه قانوني شركت / مؤسسه : استان

-  

  

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

  ضمن رعايت 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                                                                                                                     

  
 
  
  
  
  
  
  
  

 ٦ص
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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 كور كه امضاء و ممهور به مهر گرديده است و مطالعه دقيق كليه اوراق مناقصه و اعاده كليه اوراق مذ

  ل اعالم ميدارم.بشرح جدول ذي  قيمت  خود راپيشنهاد به  شماره              عهده   بانك             شعبه                                ضمانتنامه بانكي  يا اصل  فيش  واريزي

ضاء 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 پيوست كه ام

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

  

  
 

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

  

  
    كد  پستي                                        تلفن تماس                                                                                   نشاني    

  

          

   
                                                            

 

 
  
  
  
  
  
  
  

ف
دي

عمليات   موضوع ر      مقدارعمليات 

به     برآورديقيمت 

             ازاي هر سرويس

( به ريال )        

 مبلغ تضمين

 بريال 

   به ازاي هر سرويس قيمت پيشنهادي 

 بريال 

 به حروف به عدد

بارگيري وحمل ماسه بادي از معدن ماسه   ١

شركت به ويژه(كنار ايستگاه گاز) به  

 ايستگاههاي دامپروري

  ٩٠٠٠حدوداً   

 سرويس 
ريال  ٨٦٢.٥٠٠   

٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ 

 ريال

  

                            نام و نام خانوادگـي    

  ٧ص      صاحبان امضاء مجاز

 ٢پيوست شماره 



 
  ٥٥٠/ ٢٢٥٥           :  شماره         وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩            : تاريخ          كشاورزي   هرك هايش شركت 

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

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ((  نمونه قرارداد ))  

بنماينـدگي آقـاي اسـداهللا محسـن زاده  بين شركت كشت و صـنعت و دامپـروري مغـان قرارداد مشروحه ذيل  براساس    وموافقت مديريت شركتطرفين قرار داد :

بـه نشـاني : پـارس       و كد پسـتي:  شماره ملي  صادره از مغان متـولـد  بشماره شناسنامه       فرزند       يك طرف بعنوان مدير عامل و عضو هئيت مديره شركت از
   منعقد گـرديد. كيلومتري شهرستان پارس آباد١٥واقع در در محل اداره مركزي شركت كه از اين پس ( پيمانكار ) ناميده مي شود از طرف ديگر       تلفن:      :آباد

  بارگيري وحمل ماسه بادي ازمعدن ماسه شركت به ايستگاههاي دامپروري. عبارت استموضوع قرارداد:١ماده

به شرح جـدول ذيـل در وجـه پيمانكـار پرداخـت براساس توافق به عمل آمده ،  شركت به ازاي هر سرويس انجام عمليات موضوع قرارداد    مبلغ قرارداد :  -٢ماده
  خواهد نمود .

ف 
ردي

 

 ماسه بادي حمل وبارگيري 
نرخ حمل به ازاي هرسرويس  

  (ريال)

١-٢  
بارگيري وحمل ماسه بادي از معدن ماسه شركت به ويژه(كنار ايستگاه گاز) به ايستگاههاي 

   دامپروري

ن وقفه(از ساعات شروع تا خود را با راننده مجرب بطور مداوم و بدولودر وكمپرسي هاي  پيمانكار متعهد ميگردد از تاريخ اعالم شده از طرف شركت  :  ١تبصره  
بــا  %١٥پايان عمليات) با نظر شركت در محل هاي مورد نظر بكارگيرد در غير اينصورت خسارت ناشي از عدم حمل به موقع كه به شــركت وارد مــي گــردد 

ران مجتمــع دامپــروري و پشــتيباني فنــي و قرارداد عنوان باالترين مبلغ مبناي محاسبه در هر سرويس به بعنوان جريمه با نظر و مــدي  ٢ماده    ٢- ١لحاظ بند  
  مكانيزه محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد.

وامور پشتيباني فنــي شركت در پايان حمل وبارگيري پس از ارائه گزارش كاركرد پيمانكار كه به تأييد مديريت مجتمع دامپروري    نحوه پرداخت :  ٣ماده  
  در وجه پيمانكار واريز خواهد نمود .   نزد بانك كشاورزي        و از طريق امور مالي شركت به شماره حسابسبه رسيده باشد مبلغ آن را محا ومكانيزه

  . مي باشدبادي سرويس ماسه  ٩٠٠٠اتمام حمل حدوداً لغايت   ٠١/٠١/١٤٠٠از تاريخ  مدت قرارداد : ٤ماده 
  تعهدات پيمانكار :  ٥ماده 
و هر گونه تعميرات و ساير ملزومات مصرفي  و نگهداري دستگاههاي مــورد اســتفاده موضــوع قــرارداد بعهــده و هزينــه   تامين روغن موتور ، گازوئيل  - ٥-١

  پيمانكار است .
  هزينه غذا ، اياب و ذهاب و محل خوابگاه و دستمزد و ساير امكانات رفاهي راننده دستگاه بعهده پيمانكار مي باشد . - ٥-٢
و پيمانكار ضامن خسارات وارده است توسط دستگاهها يا راننده تحت اشي از كار براي راننده و دستگاه بعهده پيمانكار است مسوليت هر گونه حوادث ن  - ٥-٣

  .امر وي به كاركنان يا اموال شركت يا اشخاص ثالث مي باشد 
مي توانــد بــا  شركترا ندارد و در صورت تخلف از اين ماده پيمانكار در مورد اجراي اين قرارداد شخصاً متعهد است و حق واگذاري اجراي قرارداد بغير   - ٥-٤

  .و بدون نياز به تنفيذ قضائي ادامه كار را به شخص ديگر واگذار نمايد قرارداد را فسخ  شش،وصول تضمين موضوع ماده 
نسبت به انجام عمليات موضوع قرارداد اقدام   نيزهوامور پشتيباني فني ومكادامپروري    مجتمع    ان  ف است بر اساس برنامه ارائه شده مديرظپيمانكار مؤ  - ٥-٥

  نموده و بر همين اساس كار را شروع و تعطيل نمايند .
  بعهده پيمانكار مي باشد .ولودر  كمپرسيپرداخت دستمزد راننده و هزينه هر گونه خرابي و تعميرات دستگاه  - ٥-٦
انجام نمايد و در صورت ورود هر گونه خسارت و ضرر و زيان اعم از تخريب و يا سرقت يا پيمانكار موظف است عمليات موضوع قراداد را به نحو احسن   ٥-٧

ياز به حكــم اتالف يا خروج اموال شركت و محصوالت و يا ورود زيان به ماشين االت و زارعت و ساختمان ها و ساير عيون و منافع متعلق به شركت بدون ن
شركت ميزان خسارت مشخص شده و از محل مطالبــات  دامپروري وفني عمراني  وامور پشتيباني فني ومكانيزهمراجع قضايي برابر نظريه كارشناسي مديران  

بديهي است يا تضامين پيمانكار در قالب حساب فيمابين كسر و به نفع شركت عمل خواهد شد. در صورت عدم كفايت موارد فوق مستقال مطالبه خواهد شد . 
  د را از خود سلب مي نمايد و اعمال اين بند متوقف به اخذ خسارت پيمانكار از فرد و يا افراد خاطي نيست. پيمانكار حق اعتراض در اينمور

  .پشتيباني فني و مكانيزه مي باشدامور  مديران مجتمع دامپروري ونظارت بر كيفيت و حسن عمليات انجام شده بعهده  - ٥-٨
  نمي باشد . ١٣٣٧مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب ديماه سال  پيمانكار اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع - ٥-٩

 

  .پرداخت كليه كسورات قانوني ازقبيل بيمه و ماليات متعلقه و نظاير آن برعهده پيمانكار خواهد بود- ٥-١٠
  قرائت شد مورد تاييد است                                                                                                                                                                       
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  ٥٥٠/ ٢٢٥٥           :  شماره         وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩            : تاريخ          كشاورزي   هرك هايش شركت 

                           ١٩                 :كد آگهي       ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان
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پــاداش و  تامين نيروي انساني مورد نياز و پرداخت بموقع دستمزد و ساير مزاياي آنان ،اياب و ذهاب ، غذا، لباس كار ، بن و جمعه كــاري ، عيــدي ،و- ٥-١١

 ي در قبال آن نخواهد داشت وسايل بهداشتي و كليه حق ،حقوق ناشي از قانون كار بعهده پيمانكار خواهد بود و شركت هيچگونه تعهد

هــر گونــه پيمانكار متعهد مي شود مقررات قانون كار را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و ساير حقوق كارگران رعايت نمايد و مسئوليت - ٥-١٢
ده گيرد و اگر كارگران پيمانكار در قالب هر گونــه پاسخ گويي به شكايت به اراي مربوط به هيئت هاي حل اختالف كارگري و ساير تعهدات قانون كار را بعه

ين ادعا، يا اعتراض يا اعتصاب موجب اخالل در نظم و توقف كار شركت شوند با تشخيص شركت ميــزان خســارات مربوطــه تعيــين و از مطالبــات يــا تضــام
 پيمانكار كسر خواهد شد.

اي كار خود را قطع كند و نسبت به پرداخت حقوق كارگران اقدام ننمايد بعنوان مقاطعه كار   قانون كار چنانچه پيمانكار در هر مرحله  ١٣بارعايت ماده  - ٥-١٣
 شخصا پاسخگو بوده و شركت در اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت .

ه حوادث ناشــي از كــار را مسئوليت هرگونه حوادث ناشي از كار براي كارگر در محيط كار بعهده پيمانكار مي باشد و پيمانكار موظف است گزارش كلي- ٥-١٤
يــن خصــوص پــس از كتبا و حداكثر ظرف مدت سه روز از زمان وقوع آن به سازمان تامين اجتماعي و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ارائه نمايد و اگــر در ا

گــردد ،عــين همــان مبلــغ بعنــوان خســارت از انقضاي مدت قرارداد طي حكم مراجع قضايي با اداره كار و تامين اجتماعي پرداخت مبلغي به شركت تحميــل 
 مطالبات يا تضامين پيمانكار كسر و يا از وي مطالبه خواهد شد .

كــار 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 انجام - ٥-١٥
 ي از آن برابر تصميم شركت عمل خواهد شد .وي در خصوص ميزان خسارت ناش

 پيمانكار متعهد و ملتزم مي گردد براي هر قسمت از واحد هاي قرارداد خود از نيروهاي مجرب و متخصص و آموزش ديــده در رســته خــود بگمــارد و- ٥-١٦
 شخصا نيز به نيروهاي تحت امر خود نظارت مستقيم داشته باشد.

ست كليه قوانين و مقررات آيين نامه ها و دستور العمل هاي حفاظت فني و بهداشتي و كار را در طول عمليات پيمان رعايت پيمانكار متعهد و مكلف ا- ٥-١٧
ين امر بر عهــده نمايد و بدون تامين و ابزار حفاظتي از بكارگيري هر گونه نيروي انساني خودداري كنند و درغيراين صورت مسئوليت هرگونه عواقب ناشي ازا

  ار است.پيمانك
ات مــرتبط بــا با توجه به اينكه اجراي كليه عمليات موضوع قرارداد از ابتدا تا پايان كار به پيمانكار محول مي شود ،لذا پيمانكار مسئول اجــراي مقــرر- ٥-١٨

  حفاظت فني و ايمني بصورت مطلق خواهد بود .
  يمه حوادث و مسئوليت نمايد.پيمانكار مكلف است كليه پرسنل تحت اختيار خود را باهزينه خود ب- ٥-١٩
مزايا  پيمانكار ملزم به رعايت الزامات قانوني قانون كار در قبال شركت و عوامل اجراي قرارداد از جمله نيروي انساني در قالب پرداخت حقوق و  - ٥-٢٠

از كار مرتبط با اجــراي قــرارداد و كاركنــان   وموارد مشابه در موعد مربوطه بوده و شركت هيچ گونه تعهدي در امور استخدامي ،رفاهي و حوادث ناشي
 مشمول ان ندارد .

 پيمانكار متعهد است درايام تعطيالت رسمي و غير رسمي نيز به تعهدات خود عمل نمايد.- ٥-٢١

ر قبال كارگران مــدعي پيمانكار در قبال ادعاي كارگران در طول مدت قرار داد از لحاظ دستمزد و مزاياي متعلقه مسئول بوده و راساً و شخصا د- ٥-٢٢
 يا ادارات يا تامين اجتماعي پاسخگو بوده و شركت هيچگونه تعهدي در اين موارد نخواهد داشت .

  پيمانكار شخصأتامين كننده دستگاه موضوع قرارداد مي باشد.- ٥-٢٣
و  مانكــاريافراد تحــت امــر پ  ري، اشخاص و ساراننده و كمك راننده دستگاه  يانجام كار برا  نيدرح  يهرگونه حوادث و تصادف احتمال  تيمسئول- ٥-٢٤

است كه كارگران تحــت امــر   يخسارات  هيمسئول جبران كل  مانكاريخواهد بود(پ  مانكاريكار بعهده پ  طيوارده به پرسنل و شركت در مح  يخسارت احتمال
   ).دينما يوارد م يو مال يبه شركت و اشخاص ثالث اعم از جان يو

  چگونه مشكل بيمه اي با سازمان تامين اجتماعي نداشته وعواقب ناشي ازآن شامل شركت نمي باشد.پيمانكار متعهد است هي- ٥-٢٥
سـر رسـيد  بـا   تعهدات خود در مواعد مشخصه يك فقره ضمانتنامه بانكي حـداقل ده درصـد ارزش معاملـهجهت تضمين انجام  پيمانكار  تضمين قرارداد :  ٦ماده  

كه مسقط قرارداد و عدم ايفاي تعهدات خود سفته هاي فوق به نفع شركت وصول خواهد شد  مفاددر صورت تخلف از انجام هر يك نزد شركت مي سپارد كه عندالمطالبه  
أخير روز تـهمچنين پيمانكار متعهد ميگردد كه به ازاي هـر  وو در اين زمينه نظر شركت مالك عمل و مورد پذيرش پيمانكار خواهد بود . اصل انجام تعهد پيمانكار نيست

  ريال مشمول جريمه خواهد بود كه از محل كاركرد و يا تضمين حسن انجام تعهدات كسر خواهد شد .   ٠٠٠/٠٠٠/٣مبلغ 
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تعهدات اين قرارداد ازشمول توابع قانوني حوادث غيرمترقبه وقوه قهريه خارج خواهد بود،فورس ماژور    يه): حوادث غير مترقبه(قوه قهر-  ٧ماده
  موجر را ازمسئوليت اجراي متعهدات مندرج دراين قرارداد بري نمي سازد. 

  شركت در طول مدت اجراي قرارداد ودرهر مقطعي حق فسخ آن را دارد .  فسخ قرارداد :  -٨ماده 
طرفين مكلفند هرگونه تغيير در نشاني خود را كتباً به اطالع طرف ديگر برسانند در غير اينصـورت ابـالغ بـه نشـاني  طرفين قرارداد: –  ٩ماده  

  مندرج در اين قرارداد ابالغ قانوني تلقي ميگردد .
  عتبـار يكســان مي باشد.تبصره و چهار نسخه تنظيم و امضاء گرديد كه تمامي نسخ آن داراي ا ١ماده و  ٩اين قرارداد در 

  كه عيناً به امور مالي ارسال ميگردد .         : شش  قراردادموضوع ماده  ضمانتنامه   شماره
  
   

م)                                             شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان ( سهامي عـا                                                                                              
       اسداهللا محسن زاده                                                                                                                     پيمانكار : 

     هيئت مديره و مدير عامل شركت عضو عضو هيئت مديره               امضاء و اثر انگشت                                                                               
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