
 
 2217/550               شماره:          وزارت جهاد كشاورزي 

  99/ 11/ 06                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

        10                        كد آگهي :     ( سهامي عام)  نشركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغا
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 ))  اسناد مزايده عمومی يك مرحله اي  تجديد((  ی

                                                      :شـــــركت كشـــــت و صـــــنعت ودامپـــــروري مغـــــان (ســـــهامي عـــــام )در نظـــــردارد  : مزايــــــدهموضــــــوع - 1 

                  و  99/  07/11تاريخهـايبـه    در دو  نوبـت  شــروع    ار در روزنامـه كثيراالنتشـمنتشـره   محصوالت لبني خود را بشـرح جـدول  ذيـل   

       طريق مزايده  عمومي  و بر اساس شرايط و مشخصات اسناد مزايده به فروش برساند. از  08/11/99

               

 مبلغ تضمين بريال  مبلغ پايه بريال  مقدار بر حسب تن  نام محصول   رديف 
  000/000/000/3 340000و   هر كيل 400  شير خشك بدون چربي 1
 000/000/000/4 268000هر كيلو   700 % 40خامه فله  2
  000/000/670/1   700000هر كيلو    100  گرمي  50گرمي و  100كره   3
  000/000/570/1  650000هر كيلو   100  كيلويي  25كره فله   4

    
  جدول فوق  بشرح:  فرآيند ارجاع كارمبلغ تضمين  -2

   فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه ) :نوع تضمين  -3

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

                                                                                                          ،دفتر اداره  حراستاداره مركزي – ، شهرستان پارس آباد مغاناستان اردبيل    - 1-4  

  09125026120  - :  علي ديناروند همراه آقاي    –تهران   - 2-4
  09143009093جنب ساختمان سهام عدالت  آقاي جواد لطفي  2خيابان فرهنگ  –ولي امر  تبريز : دفتر نمايندگی شهرستان - 4- 3 

                                0 4533741441  - 2روبروي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اردبيل تلفن  –مجتمع اداري  – شهرک کارشناسان  – دفتر نمايندگی شهرستان  اردبيل - 4- 4

  09144561856همراه آقاي نظيري:             ، 

    مغان:سايت شركت كشت و صنعت و دامپروري  - 4- 5

www.moghanind.com  

    
متقاضيان  مي توانند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص شرايط  برگزاري مزايده  به دبيرخانه كميسيون معامالت مراجعه و يا با - 5

  تماس حاصل نمايند. 04531852082شماره تلفن و فاكس 

شركت مراجعه و يا با شماره تلفن     دامپرورينند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص موضوع مزايده  به امور متقاضيان  مي توا - 6 

  حاصل نمايند. تماس  04531853300

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

مطالعه دقيق كليه اوراق و شرايط عمومي و اختصاصي مورد مزايده  پيشنهاد قيمت داده است بنابراين ادعاي جهل و اشتباه در تطبيق  هوايي و واز شرايط آب كامل 

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

  ياد شده تحويل  نمايند. به آدرسهاي  20/11/99شنبه مورخهدو ظهر روز  13شده قرار داده و حداكثر تا ساعت   مناسب الك و مهر

 فيش واريزی ( نسخه صاحب  حساب) بصورت فيش مخصوص حساب های دولتی بحساب تمرکز سپرده شرکت به شماره شـمارهيک فقره اصل    :  پاكت الف محتوي:-9

) در وجـه شـرکت  امه بـانكي ( بمـدت اعتبـار حـداقل  سـه مـاه و يا  ضـمانتنکشاورزی   نزد بانک IR 630160000000000896548069بشماره شبای  896548069  حساب  
  کشت  و صنعت و دامپروری مغان ( سهامی  عام)  خواهد بود.  

  ابت خارج خواهد شد.بديهي است اگر شركت كننده اي به غير از اصل نسخه صاحب حساب فيش واريزي ، نسخه ديگري داخل پاكت گذاشته و ارائه داده باشد از دور رق - 9- 1
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  پاكت (ب)  محتوي :-10

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

براي  شركت كنندگان  و مدارك احراز هويت صاحبان امضاء اساسنامه ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات  در روزنامه رسمي  كپي برابر اصل شده ارائه  - 10- 2

  حقوقي الزامي است.

)و توسط صاحبان امضاي مجــاز ، امضاء و مهرنموده () به جزء فرم تعهد و پيشنهاد قيمت ( تمامي صفحات اسناد مزايده و نمونه قرارداد را  كنندگان بايستي  شركت- 10- 3

  در پاكت (ب)تحويل نمايند. 

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

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

  ارائه گواهي تاييد امضاء صاحبان امضا مجاز از دفاتر اسناد رسمي الزامي مي باشد. - 6-10

را   قيمت خواهد بود كه در اين رابطه پيشنهاددهندگان موظف هستند پس از بررسي دقيق موارد ، پيشنهادات خودپيشنهاد فقط فرم   محتوي  پاكت (ج) :-11 

درج و فرم موصوف نيز توسط افراد مجــاز امضــاء  و ممهــور بــه مهــر  2با خط خوانا و بدون قلم خوردگي و به ريال و بدون قيد و شرط به روي پيوست شماره 

  شركت گردد.  

  ماه مي باشد.يكمدت اعتبار پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگشايي برابر -12

محل  مهمانسرای سرو (  پائين)  شرکت واقع  درشهرک شهيد آيت اله  غفاری بازگشايی و مورد بررســی در  عصر 15ساعت  رأس  21/11/99  رخ  شنبه  موسه  پيشنهادات واصله روز     - 13

ي ، بــانکی و ســفته  و همچنــين به پيشنهادهاي واصله مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده کامل و نسخه صاحب حساب   و يادر صورت ارائه چك عــادقرار خواهد گرفت  بديهی است  
  ترتيب اثر داده نخواهد شد.  20/11/99شنبه مورخ  دوظهر روز  13تحويل، تغييرو  يا پس گرفتن  پيشنهادهاي واصله  بعد ازساعت 

  
    تن شيرخشک بدون چربی   400شرايط فروش و تحويل    - 14

 تن خواهد بود.  40تن آماده تحويل بوده ليكن بارگيري روزانه حداكتر  400مقدار - 1- 14

  كيلوگرم مي باشد.  25بسته بندي شير خشك در پاكت هاي سه اليه و با وزن - 2- 14

 مالك عمل محاسبه مقدار شير خشك بارگيري شده، تعداد پاكت خواهد بود.- 3- 14

 به حمل محموله حداكثر يكماه مي باشد. برنده مزايده موظف- 4- 14

شت و صنعت مغان) مي باشد بر اين اساس بارگيري به عهده فروشنده و حمل و ساير هزينه هاي متعلقه به عهده  مبناي تحويل درب كارخانه فروشنده(ك  - 5- 14

  خريدار خواهد بود. 

حداقل  - 6- 14 براي  بايستي  كننده  بديه  200شركت  نمايد  ارائه  قيمت  پيشنهاد  قيمت  تن  مزايده  مقدار  كل  براي  كه  بود  خواهد  كساني  با  اولويت  است  ي 

  شركت كنندگان بر همين مبنا محاسبه و اعمال خواهد شد.   مايد و همچنين باالترين قيمت پيشنهاد شده مبناي تعيين برنده بوده و قيمت سايرپيشنهاد ن

پارت  - 7- 14 بهاي هر  ابتدا  مزايده  برنده  باشد بدين صورت كه  نقدي مي  بارگيري    50فروش شير خشك بصورت  اجازه   و سپس  تن را    45تني را واريز 

  و پس از واريز بهاي پارت بعدي مجوز بارگيري باقي مانده از پارت قبلي صادر مي شود. واهد داشت.خ

 ر ارزش افزوده بعهده خريدار مي باشد. ب پرداخت ماليات  - 8- 14

     %40تحويل خامه فله فروش و  شرايط  - 15

  خامه بصورت فله مي باشد.  تحويل- 1- 15

  انكرهاي دوجداره استيل استفاده نمايد.خريدار مي بايست جهت حمل خامه از ت- 2- 15

كارخانه لبنيات فروشنده خواهد   ك عمل آزمايشگاهت مبناي مالخواهد بود بديهي اس  درنيكدرجه    9- 11و اسيديته  40مشخصات شيمياييي خامه با درصد چربي  - 3- 15

   بود.
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 . خواهد بود 1400زمان تحويل خامه از نيمه دوم بهمن ماه لغايت پايان ارديبهشت سال - 4- 15
بديهی است در صورت عدم حمل    هد می شود تمام مقادير اعالمی کارخانه لبنيات را حمل نمايدده مزايده با امضاء اين اسناد متعه برنتن می باشد ک  10- 16خامه استحصالی روزانه  - 5- 15

 خسارات وارده توسط فروشنده محاسبه و بحساب خريدار اعمال خواهد نمود.
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 زينه حمل و ساير هزينه ها ي متعلقه بعهده خريدار خواهد بود. مبناي تحويل درب كارخانه فروشنده مي باشد بارگيري بعهده فروشنده و ه- 6- 15

بديهي است اولويت با كساني خواهد بود كه براي كل مقدار مزايده قيمت پيشنهاد نمايد    تن قيمت ارائه نمايد   200شركت كننده بايستي حداقل براي    - 7- 15

 قيمت  و ساير شركت كنندگان بر همين مبنا محاسبه و اعمال خواهد شد.و همچنين باالترين قيمت پيشنهاد شده مبناي تعيين برنده بوده و 

باشد  - 8- 15 بهاي هر پارت  فروش خامه بصورت نقدي مي  ابتدا  برنده مزايده  بارگيري    50بدين صورت كه  تن را خواهد    45تني را واريز و سپس اجازه  

  پارت قبلي صادر مي شود.  و پس از واريز بهاي پارت بعدي مجوز بارگيري باقي مانده از   داشت.
  تن کره  100شرايط فروش مقدار   - 16

  گرمي خواهد بود.   50كيلويي براي قالب هاي  2.5گرمي و  100كيلويي براي قالب هاي  5در فويل هاي آلومينيومي و در كارتن هاي بسته بندي كره -16-1

  خواهد بود.  1400ماه سال  كره هاي موضوع مزايده از ابتداي بهمن ماه لغايت پايان ارديبهشت-16-2

  تن كره قيمت ارائه نمايد.  50شركت كننده در مزايده بايستي براي حداقل  -16-3

اي  مبناي تحويل درب كارخانه فروشنده(كشت و صنعت مغان) مي باشد بر اين اساس هزينه بارگيري به عهده فروشنده و حمل و حمل و ساير هزينه ه  -16-4

  اهد بود. متعلقه به عهده خريدار خو

تن پيشنهاد قيمت ارائه نمايد بديهي است اولويت با كساني خواهد بود كه براي كل مقدار مزايده قيمت پيشنهاد   50شركت كننده بايستي براي حداقل - - 5- 16

  سبه و اعمال خواهد شد.نمايد و همچنين باالترين قيمت پيشنهاد شده مبناي تعيين برنده بوده و قيمت  و ساير شركت كنندگان بر همين مبنا محا

پارت- 7- 16 هر  بهاي  ابتدا  برنده مزايده  كه  بدين صورت  باشد  نقدي مي  بصورت  بارگيري  50فروش كره  اجازه   و سپس  واريز  را  را خواهد      45تني  تن 

  و پس از واريز بهاي پارت بعدي مجوز بارگيري باقي مانده از پارت قبلي صادر مي شود.   داشت.
  فله  تن کره 100  شرايط فروش مقدار - 17

  كيلويي خواهد بود. 25بسته بندي كره در يك اليه پلي اتيلني در كارتن هاي-17-1

  خواهد بود.  1400كره هاي موضوع مزايده از ابتداي بهمن ماه لغايت پايان ارديبهشت ماه سال -17-2

  تن كره قيمت ارائه نمايد.  20شركت كننده در مزايده بايستي براي حداقل  -17-3

اي  مبناي تحويل درب كارخانه فروشنده(كشت و صنعت مغان) مي باشد بر اين اساس هزينه بارگيري به عهده فروشنده و حمل و حمل و ساير هزينه ه  -17-4

  متعلقه به عهده خريدار خواهد بود. 

واهد بود كه براي كل مقدار مزايده قيمت پيشنهاد  پيشنهاد قيمت ارائه نمايد بديهي است اولويت با كساني ختن   20شركت كننده بايستي براي حداقل - - 5- 17

  شد.  نمايد و همچنين باالترين قيمت پيشنهاد شده مبناي تعيين برنده بوده و قيمت  و ساير شركت كنندگان بر همين مبنا محاسبه و اعمال خواهد

  تن را خواهد داشت. 18ي  تني را واريز و سپس اجازه  بارگير  20فروش كره بصورت نقدي مي باشد بدين صورت كه برنده مزايده ابتدا بهاي هر پارت- 7- 17

  و پس از واريز بهاي پارت بعدي مجوز بارگيري باقي مانده از پارت قبلي صادر مي شود. 

 متعلقه برعهده خريدار خواهد بود .  و ارزش افزوده  پرداخت كليه كسورات قانوني  -18

  مختار است . ر مرحله از مزايده در هشركت در رد  يك  و يا كليه  پيشنهادات  -19

قيمت را حائز شده باشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قيمت   باالتريندر هنگام ارزيابي مالي ، مزايده گري كه    - 20

  پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين باشد. 

  زايده سپرده نفرات اول و دوم مزايده نگهداري و بقيه مسترد خواهد شد . پس از اعالم نتايج  م- 21

وي به نفع  فرآيند ارجاع كار  روز به غير از روزهاي  تعطيل پس از اعالم نتايج مزايده جهت انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده    دهچنانچه نفر اّول برنده مزايده ظرف مدت  - 22

  ايده نيز به همان ترتيب عمل خواهد شد . شركت ضبط و با نفر دّوم برنده مز

  

  

  3ص        نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر                                                                                                                          
  

  

ي  ضمانتنامه بانكي  به ميزان حداقل ده درصد مبلغ مورد معامله را  (با اعتبار برابر مدت قرارداد و قابل تمديد تا ارائه تسويه حساب هافرد  برنده  موظف است  يك فقره     - 23

و   و صنعت  قرارداد دروجه شركت  كشت   در زمان عقد  تعطيل  از روزهاي  غير  به  تعهدات خود ظرف مدت هفت روز   انجام  تضمين   بعنوان  مغان  دامپقانوني)                     روري  

  فرد برنده به نفع شركت  ضبط  و با نفر دوم  برنده مزايده نيز به همان نحوه عمل  خواهد شد.  فرآيند ارجاع كار ( سهامي  عام) ارائه  نمايد.در غير اينصورت تضمين 
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  شركت ضبط خواهد شد.  در صورت عدول برنده از انجام تعهدات خود تضمين انجام تعهدات وي به نفع - 24

  حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه  بازگشائي  پيشنهادها ي واصله  آزاد مي باشد. - 25

باشند و در همين راستا بايستي فرم پيوست                 1337شركت كنندگان در مزايده نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولت  مصوب ديماه سال    - 26

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

 مزايده از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد.  - 27

  اعالم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري مزايده به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا تلفني خواهد بود.- 28

  پنج روز پس از باز گشائي پيشنهادات بصورت تلفني ويا مكتوب اعالم خواهد شد. نتايج آگهي و برنده حداكثر ظرف مدت  - 29

  پرداخت  هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد.- 31

از دور مزايده حذف كليه مدارك خواسته شده در پاكت ب  مي بايست توسط صاحبان امضاء مجاز ، مهر و امضاء گردد در غير اينصورت ،مدارك  ، ناقص  تلقي و     - 32

  خواهد شد. 

برابر اصل مستندا  - 33 عدم تقديم  و در صورت  بوده  الزامي  پاكت ب  ارائه شده در  برابر اصل شده تمامي مدارك  قرارداد تحويل  كپي  ،  در زمان عقد  ت خواسته شده 

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

ده مزبور از دور مزايده  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- 34

  حذف و مردود خواهد شد. 

  ن و استاندارد) بوده  و فروش بصورت قطعي  مي باشد.مبناي  محاسبه  وزن در مبدأ و در محل  باسكول شركت (  باسكول  تائيد شده  اداره  اوزا- 35

  شركت كنندگان در مزايده مي توانند به يك ، دو و يا تمامي آيتم هاي مندرج در جدول ، پيشنهاد قيمت ارائه نمايند.- 36

  د شد. نمردود اعالم و از دور مزايده حذف خواهقيمت هاي پيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر از قيمت پايه باشد در غير اين صورت پيشنهاد نامبردگان - 37
  
  
  

  قرائت شد مورد تاييد است.                                                                                                                                                                                                                                                    

  4مهر                               ص نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و                                                                                                                                                             
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  » 22/10/1337« تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله كاركنان دولت و ... درمعامالت دولتي مورخه 

  

ام با  پيشنهاددهنده  مياين  تائيد  بدينوسيله  ورقه  اين  ذيل  مداخله ضاء  منع  قانون  در  مذكور  ممنوعيت  مشمول  نمايد كه 

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

  ود اعالم نمايد.گذار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مزايده فوق را مـردكارفرما يا مزايده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  تاريخ      نام پيشنهاد دهنده                                       

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

 
  
  
  

  5ص        نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر                                                                                                                                                                                                         
  
  
  
  

                                                                                            
  
  

((فرم تعهد و پيشنهاد قيمت                                                                                               
                           ((                      

  
  

  2پيوست شماره 

 1پيوست شماره 
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ــه                       اينجانـــب /ايـــن شـــركت           ــه شـــماره ملـــي                                 ثبـــت شـــده بـ ــد                ش ش                 صـــادره از             بـ                          فرزنـ

كليه اوراق مزايده و اعــاده كليــه اوراق مــذكور كــه امضــاء و  مورد مزايده و كسب اطالعات كامل و مطالعه دقيقموضوع ضمن بازديد از شماره                      

بــه  شــماره                         يــك فقــره ضــمانتنامه بــانكي  يــا اصــل  فــيش  واريــزيبا  قبول كليــه  شــرايط منــدرج در اســنادمزايده فــوق  وارائــه  ممهور به مهر گرديده است و  

موضوع  مزايده بشرح  پيشنهاد قيمت  خود را  برايريال و               ،مبلغ                                                     ب                    عهده   بانك                شعبه             

  ذيل اعالم ميدارم.

  
مقدار بر    محصول نوع   رديف

  حسب تن 
قيمت پايه به ازای هر  

  کيلوگرم
مبلغ سپرده شرکت در  

  بلایر  مزايده
  قيمت پيشنهادی به ازای هر کيلوگرم                

  قيمت به حروف      لایر       قيمت به عدد       لایر

    000/000/000/3 340000     400  شير خشك بدون چربي 1

   000/000/000/4 268000    700 % 40خامه فله  2

    000/000/670/1   700000     100  گرمي  50گرمي و  100كره   3

    000/000/570/1  650000  100  كيلويي  25كره فله   4

 

مضاء نموده و در پاكت ب قرار داده ام با ضمناً چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم كه قرارداد را بر اساس برگ اسناد مزايده  و نمونه قرارداد پيوست كه ا

تطبيق آن با اوضاع و احوال اين مزايده و اعالن واگذاري در آن داده مي شود امضاء نموده و همـراه تضـمين انجـام تعهـدات مطـابق   تغييرات و ملحقاتي كه عندالزوم از لحاظ

 برگ شرايط تسليم نمايم./

ر قيمت هاي پيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر از قيمت پايه باشد در غيــر ايــن صــورت پيشــنهاد نامبردگــان مــردود اعــالم و از دو  *

 مزايده حذف خواهند شد.

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

  

  تلفن تماس:            نشاني :                                                                             كد  پستي:                                

  

  

  

                                                                       

  با تقديم احتـرام 

  نام و نام خانوادگـي
                                 صاحبان مجازامضاء و مهـر

 
  

        6ص
  
  
  
  
  
 

  فروش))  ((  نمونه قرارداد                                                                               
  

بين  يخ       طرفين قرارداد: حسب مصوبه مورخه ................. و بر اساس مصوبه کمسيون معامالت بتاريخ              قرارداد مشروحه ذيل در تار
به آدرس    و آقای      عضو هئيت مديره    ر عامل شرکت مدي    اسدهللا محسن زاده     شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ( سهامی عام ) به نمايندگی آقای

مغان   آباد  ملی                   7553626فاکس    -   04531852083تلفن     - اداره مرکزی    - پارس  شناسه  دارای       : بنشانی  و     يک طرف  از  فروشنده  عنوان  به 
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متولد      بشماره ملی        تلفن همراه             بعنوان خريدار از طرف ديگر در      بنمايندگی آقای       فرزند       بشماره شناسنامه       صادره از     
  کيلومتری شهرستان پارس آباد منعقد گرديد .  15محل اداره مرکزی شرکت ( فروشنده ) واقع در 

  محصوالت لبني : موضوع قرارداد : عبارت است از فروش  1ماده 
   مقدار بر حسب تن نام محصول   رديف

    400  شير خشك بدون چربي  1
   700 % 40خامه فله   2
      100  گرمي  50گرمي و    100كره   3
      100  كيلويي  25كره فله   4

  
  می باشد.     1400تا پايان ارديبهشت  مدت قرارداد : ازتاريخ انعقاد  قرارداد لغايت  :  2ماده 
کيل  3ماده   هر  قرار  از  معامله  مورد  قيمت   : قرارداد  مبلغ  مبلغ  :  به  مبدأ  در  تحويل  ارزش    (   لایر         وگرم  به  جمعاً  و    (                       کل            لایر 

  لایر مورد توافق طرفين قرار گرفت  . 
  : نحوه پرداخت :   4ماده 

به مرکزی پارس آباد واريز و فيش  شع  کشاورزی   فروشنده  نزد بانک         بحساب شماره     خريدار متعهد است بهای کل مورد معامله را بصورت نقدی  
  ( فروشنده ) ارائه نمايد .  مربوطه را جهت صدور مجوز تحويل به امور بازرگانی

  درخواستی را کتباً قبل از تحويل به امور بازرگانی فروشنده اعالم نمايد  . دام تبصره : خريدار موظف است مقدار 
  

خارج نمايد بديهی است پس از اتمام مهلت قرارداد هيچگونه    کارخانه لبنيات را تاپايان مدت قرارداد از  د می گردد کل موضوع معامله هخريدار متع:  5ماده  
  ده خريدار خواهد بود . همسوليتی متوجه فروشنده نبوده وخسارت های ناشی بع

  
  

سه    6ماده   ماده  تبصره  موضوع   ) قرارداد  مفاد   انجام  حسن  تضمين  جهت  خريدار   : قرارداد  تضمين   شماره  :  به  بانکی  ضمانتنامه  فقره  يک  قرارداد 
مورخه   اداری           ...........................  وقت  آخر  تا  اعتبار  تاريخ  به  ............................. لایر   مبلغ  به   ..................... شماره سلایر          به 

سپارد که در صورت تخلف از  انجام هر يک از مفاد قرارداد و مورد معامله به نفع  ... نزد فروشنده میعهده بانک ............... شعبه .................... 
                                                                                                                                                                                        فروشنده ضبط و در صورت انجام تعهدات خود ضمانتنامه فوق عيناً مسترد خواهد شد 

  

يا فورس ماژور موجب اسقاط  : حوادث غير مترقبه ( قوه قهريه ) : اين قرارداد از شمول حوادث قهريه و فورس ماژور خارج بوده و حوادث قهريه    7ماده  
قرارداد    مسئوليت اجرايی تعهدات قراردادی و خسارت ناشی از آن برای طرفين نيست و حدوث عوامل طبيعی ، خريدار را از اجرای تعهدات مندرج در اين

  سازد . بر نمی
اً با توافق طرفين حل و فصل و در صورت عدم حصول نتيجه از  : حل اختالف : کليه اختالفات ناشی از تفسير و عدم اجرای بموقع مفاد قرارداد بدو  8ماده  

  طريق مراجع قانونی حل و فصل خواهد گرديد . 
با اطالع طرف ديگر برسانند در غير اينصورت ابال  9ماده   تغيير در نشانی خود را کتباً  غ به  :  تغيير آدرس و نشانی : طرفين قرارداد مکلفند هر گونه 

  رارداد ابالغ قانونی تلقی می گردد . نشانی مندرج در مقدمه ق
نسخه ( سه برگی ) تنظيم و در کمال صحت مزاج و سالمت عقل و اختيار کامل امضاء گرديد که تمامی نسخ   8ماده و  ...... تبصره و  11* اين قرارداد در 

  آن دارای اعتبار يکسان می باشد . 
  ناً به امور مالی شرکت ( فروشنده ) ارسال می گردد . اصل ضمانتنامه بانکی موضوع ماده  هشت  قرارداد که عي  

               
  

  7ص        ن مجاز امضاء و مهرنام و نام خانوادگـي     صاحبا                                                                                                                                                                   
   

                                                               

  
  

  

 فرم  تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پولشويي                                                                                                  
  

  فرم  اشخاص حقيقي : 

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

---  

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

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



 
 2217/550               شماره:          وزارت جهاد كشاورزي 

  99/ 11/ 06                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

        10                        كد آگهي :     ( سهامي عام)  نشركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغا

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  فرم اشخاص حقوقي :
  

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

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

  ----------- شماره تماس همراه و ثابت:------------------------------------ نشاني  ------------- بعنوان ------------- كد ملي 

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

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

 

 
  

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

  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                                                                                                                     

  

  

  

  
  نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر 

 8ص                                                                                                                                                                                                           


