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  عمومي يك مرحله اي ))  مناقصه((  اسناد  

شيرخشـک           پاکــت  100.000 تعـداد: رددادر نظــر  عام )  سهامي ( شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان  موضوع مناقصه :  -1  

در روزنامــه كثيــر  منتشــره بنيــاتمورد نيــاز كارخانــه ل سـانتيمتر )  92*56اليه با کاغذ کرافت قهوه ای يکسر باز ته چسب ته دوخت به ابعاد  4(  

و شرايط منــدرج در اســناد مناقصــه  و براساس مشخصاتبشرح ذيل و  14/11/99و   11/99/ 13هاي     به تاريخ    رسالت  اراالنتش

  خريداري نمايد. )كارخانه لبنياتتحويل در مقصد (درب 
  بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه ): فيش بانكي  و يا ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار  نوع تضمين -2 

  ريال550/000/000  مبلغ تضمين : -3

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

   04531852017اداره مركزي ،دفتر اداره  حراست   – شهرستان پارس آباد مغان، استان اردبيل    - 4-1  

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

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

  ايانه هاي استان اردبيل  روبروي اداره كل حمل و نقل و پ –مجتمع اداري   -  شهرک کارشناسان  – شهرستان  اردبيل دفتر نمايندگی - 4- 4

  09144561856همراه آقاي نظيري:       0 4533741441- 2تلفن:    

ن معامالت مراجعه و يا با شماره به دبيرخانه كميسيو ناقصهمي توانند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص شرايط  برگزاري م  متقاضيان- 5

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

 نمايند. حاصل     تماس 04531853300تلفن

صورت جداگانه الک و مهر نموده و هر ســه پاکــت را در داخــل يــک  بهدرسه پاکت« الف ، ب  و ج» پيشنهادات  خود را  بايستي  مناقصه  داوطلبان شركت در    - 7

  ياد شده تحويل  نمايند.به آدرسهاي  26/11/99شنبه مورخيکظهر روز   13ساعت  تا ار داده و حداكثر شده قر لفاف يا پاکت مناسب الك و مهر
بانك  نزد IR 630160000000000896548069 شبا  و شماره    896548069اصل فيش واريزي ( نسخه صاحب  حساب) به شماره حساب  يك فقره  پاكت الف محتوي:-8

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

  ابت خارج خواهد شد. کننده ای به غير از اصل نسخه صاحب حساب فيش واريزی يا ضمانتنامه بانكي ، نسخه ديگری داخل پاکت گذاشته و ارائه داده باشد از دور رق بديهی است اگر شرکت-8-1

  :  پاکت (ب) محتوی- 9
    مرتبط  پروانه  بهره برداري يا پروانه كسببرابر اصل  شده     تصوير  - 9- 1

                                                    امه و آخرين تغييرات  در روزنامه رسمي  براي  شركت كنندگان  حقوقياساسنآگهي تاسيس ،    - 9-2

در پاكـت  )و  توسـط صـاحبان امضـای مجـاز) ، امضـاء و مهرنمـوده (بـه جـزء فـرم تعهـد و پيشـنهادو نمونـه قـرارداد را (   مناقصهتمامي صفحات اسناد    شركت كنندگان بايستي - 9- 3

  (ب)تحويل نمايند. 

  اصل تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان.-4-9

  فرم تعهد و التزام رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي مربوطه.-5-9

  الزامي است. ارائه كپي شناسنامه و كارت ملي براي شركت كنندگان حقيقي و حقوقي -6-9

خواهد بود كه در اين رابطه پيشنهاددهندگان موظف هستند پس از بررسي دقيق موارد ، پيشنهادات خود را  بــا خــط خوانــا و بــدون فرم پيشنهاد       محتوی:  پاکت (ج)   - 10 

    افراد مجاز امضاء  و ممهور به مهر شركت گردد.  فرم موصوف نيز توسطدرج و    2به روي پيوست شماره   و بدون قيد و شرطقلم خوردگي و به  

  مي باشد. ماه يكمدت اعتبار پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگشايي برابر  -11

  

قرائت شد مورد تاييد است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    1ص        نام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز
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بازگشايي و مورد بررسي قرار خواهد گرفت . محل مهمانسراي سرو واقع در شهرك شهيد آيت اله غفاري   در عصر   17ساعت رأس   27/11/99مورخ    بهشندو پيشنهادات واصله روز  -12

حويل، تغييرو  يا پـس گـرفتن  به پيشنهادهاي واصله مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده كامل و نسخه صاحب حساب   و يادر صورت ارائه چك عادي و همچنين تبديهي است  

  ترتيب اثر داده نخواهد شد.  26/11/99مورخ    شنبهيك  روزظهر 13بعد ازساعت   پيشنهادهاي واصله
  مختار است . در تمام مراحل مناقصه شركت در رد  يك  و يا كليه  پيشنهادات -13 

ز شده باشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد شــد و برنــده دوم در صــورتي در هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائ  -14

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

اد حاضر نشود ســپرده شــركت در مزايــده وي روز به غير از روزهاي  تعطيل پس از اعالم نتايج مزايده جهت انعقاد قرارد  هفت ظرف مدت ناقصه  چنانچه نفر اوّل برنده م-15

  به نفع شركت ضبط و با نفر دوّم برنده مزايده نيز به همان ترتيب عمل خواهد شد .

  خواهد بود .  برنده مناقصهبرعهده    و ارزش افزوده   پرداخت كليه كسورات قانوني -16

  0خواهد بود    مناقصهپرداخت هزينه انتشار آگهي بعهده برنده   -17

 و برنده حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از باز گشائي پيشنهادات بصورت تلفني ويا مكتوب اعالم خواهدشد .   ناقصهيج آگهي منتا -18

  حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها( با ارائه معرفي نامه ) در جلسه  بازگشايي پيشنهادات  واصله آزاد مي باشد. -19

  ي يك مرحله اي مي باشد.از لحاظ مراحل برگزار ناقصهم-20

  به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا تلفني خواهد بود.  مناقصهاعالم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري  -21

  باشند . 1337نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولت مصوب ديماه سال    ناقصهشركت كنندگان در م -22

  حذف و     ناقصهفقط در پاكت ج ارائه شود در صورت هرگونه اشاره به قيمت  در ساير پاكت ها ي ارائه شده ، پيشنهاد شركت كننده مزبور از دور مپيشنهاد بايستي -23

  مردود خواهد شد

حــذف   ناقصه، ناقص  تلقي و  از دور م كليه مدارك خواسته شده در پاكت ب  مي بايست توسط صاحبان امضاء مجاز ، مهر و امضاء گردد در غير اينصورت ،مدارك   -24

 خواهد شد.

ت خواســته شــده ، در زمان عقد قرارداد تحويل  كپي برابر اصل شده تمامي مدارك ارائه شده در پاكت ب الزامي بــوده و در صــورت عــدم تقــديم برابــر اصــل مســتندا  -25

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

گــزار بــوده  ، پاكــت هــاي موصــوف ناقصه مجزء اسناد مكتوب  گران ناقصهپاكات فني و مالي بازگشايي شده مآيين نامه مستندسازي  ،   3حسب جزء يك بند ب ماده    -26

  غير قابل استرداد مي باشد.

  ارائه نمونه پاكت شيرخشك جهت تست در خط توليد الزامي مي باشد.-27

  مشخصات فني پاكت: -28

  پاكت كرافت چهاراليه -                         

  ته چسب و ته دوخت-                        

  سانتيمتر 56*92ابعاد -                       

  باطرح اختصاصي مغانه-                       

  
  
  
  قرائت شد مورد تاييد است                                                                                                                                                       .

  2ص         ي مجازنام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضا                                                                                                                       
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  » 22/10/1337« تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله کارکنان دولت و ... درمعامالت دولتی مورخه 

  

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

باشد و چنانچه خالف اين موضوع با  نمي 1337دان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه مداخله كارمن

  فوق را مـردود اعالم نمايد.  مزايدهگذار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مزايدهثبات برسد ، كارفرما يا 

تائيد مي  پيشنهاددهنده برندة م همچنين قبول و  بعنوان فوق تشخزايده  گردد كه هرگاه اين  و  يص داده شود 

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

افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از  

د داشت كه قرارداد را فسخ و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان كار را به آنها محول كند كارفرما حق خواه

باشد. اين  و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارات وارده به تشخيص كارفرما مي

متعهد مي دولت  پيشنهاددهنده  انتصابات در دستگاه  يا  و  تغييرات  پيمان بدليل  شود چنانچه در حين اجراي 

قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده    مشمول

شود بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند كارفرما حق دارد پيمان 

را نيز بنا به تشخيص خود از اموال را فسخ نموده و خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار  

دارد كه بر مجازاتهاي متخلفين از  اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود. مضافاً اين پيشنهاددهنده اعالم مي

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

  

  تاريخ            نام پيشنهاد دهنده                                 

 شنهاد دهندهنام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء و تعهد آور و مهر پي               

 
  3ص                                                                                                                                                                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  
  ((فرم تعهد و پيشنهاد قيمت ))                 

 1پيوست شماره 
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ــادره از            ــد            ش ش                ص ــركت                      فرزن ــن ش ــماره                        اي ــه  ش ــده ب ــت ش ــی                            ثب ــماره مل ــه ش ب

رايط منـدرج ضمن اعالم وصول و مطالعه دقيق کليه اوراق مناقصه و اعاده کليه اوراق مذکور که امضاء و ممهور به مهر گرديده است و با  قبـول كليـه  شـ
ــه  ــوق  وارائــ ــه فــ ــمانتنا     در اسنادمناقصــ ــزیضــ ــيش  واريــ ــل  فــ ــا اصــ ــانکی  يــ ــعبه                                مه بــ ــك             شــ ــده   بانــ ــماره              عهــ ــه  شــ بــ

ــروف           ــدد                                           لایر و     بحـــــــــ ــغ بعـــــــــ                            لایر                                                                                                               مبلـــــــــ
  .تحويل در مقصد اعالم ميدارمو ذيل  جدول بشرحپيشنهاد قيمت  خود را  

ــنهادي بــــه ازاي   هــــر  ــك قيمــــت پيشــ ــوع مپاكــــت شيرخشــ ــال و  ناقصــــه موضــ ــدد                                  ريــ ــغ بعــ                                                                                                             مبلــ

 ريال  .                           بـه حروف                        

  
  

مناقصه و نمونه قراردادهای  پيوست خواهد بود همراه  با تغييرات و ملحقــاتی  *ضمناً چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد می نمايم  قرارداد را که تلفيقی از اسناد
اعالن واگذاری در آن داده  می شود امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات مطابق برگ شرايط تســليم که عندالزوم از لحاظ تطبيق آن با اوضاع و احوال اين مناقصه و 

  نمايم./
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                كد  پستي                                        تلفن تماس                                                                                   نشاني      
 با تقديم احتـرام

 نام و نام خانوادگـي

  امضاء و مهـر 

  

  

  4ص                                                
 

                                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                               
  » پاکت شيرخشک قرارداد خريد نمونه  «                                                                                  

شركت سهامـي   بين  99/  /     مشروحه ذيل در تـاريخ  قرارداد  99/  /   براساس صورتجلسه كميسون معامالت مورخه       مقدمه قرارداد : 

بنمايندگي مغان  دامپروري  و   صنعت  و  زاده  كشت  محسن  اسداله  مدي  عضو  آقاي  و  مديره  عاملهيئت  و  از  خريداربعنوان  ر  طرف        اقاي يك 
بعنوان فروشنده    از طـرف ديگـر در       لفن همراه  ت           كد پستي طرف قرارداد                بنشاني       بشماره ملي          صادره از         متولد سال       به شماره شناسنامه       فـــرزند      

  قع  در پانزده كيلو متري پارس آباد مغان منعقد گـرديد .محل اداره مركزي شركت (خريدار ) وا

  

  با مشخصات فني و نوع بسته بندي ذيل :  پاكت شير خشك  عبارت است از خريد   موضوع قرارداد :  - 1ماده 

  پاكت كرافت چهاراليه-                       

  ته چسب و ته دوخت-                       

  سانتيمتر 56*92بعاد ا-                       



 
 550/  2222شماره:                          وزارت جهاد كشاورزي                                                                

 11/99/  11                تاريخ :          رزي كشاو  شهرك هاي شركت                                                                   

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

ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

  باطرح اختصاصي مغانه-                       
  

بوده كه  پس از وصول به   تحويل در مقصد  ريال                مبلغ  به بهاي كل مورد معامله موضوع قرارداد  جمعاً    مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت : - 2ماده 

  بار توسط امور مالي خريدار محاسبه و در وجه فروشنده پرداخت خواهد گرديد   ( خريدار ) و بعد از صدور رسيد ان  انبار مقصد 

سموم ارسالي    4قابل پرداخت نبوده و با ضبط سپرده موضوع ماده  2درصورت عدم تائيد كيفيت توسط آزمايشگاه هاي مرجع در كشور  مبلغ مورد معامله   ماده  تبصره : 

  حاسبه و به عهده فروشنده خواهد بود . عودت و خسارت وارده توسط امور زراعت م

  مي باشد  .   بيست روز  لغايت تاريخ عقد قرارداد از  مدت قرارداد : – 3ماده 

بابت تضمين از مطالبات نامبرده  % كل معامله10به ارزش  بانكي ضمانتنامه فقره1 فروشنده جهت تضمين حسن انجام مفاد قرارداد ضمانت حسن انجام كار : -4ماده 

با امضاء اين خريدار مي سپارد كه در صورت تخلف از انجام هريك از مفاد قراردادحاضر و عدم ايفاي تعهدات خود بنفع خريدار وصول خواهد شد و فروشنده  سرنزدك

رت تاييد كيفيت كاالي فروخته شده  ودرصو قرارداد كليه ادعاهاي آتي را در اين خصوص از خود سلب و ساقط نموده و حق مراجعه به مراجع قانوني را نخواهد داشت

    . توسط عامل وتحويل درموعد موردتعهدتوسط فروشنده پس ازتحويل مستردخواهدشد

  تعهدات خريدار :  -5ماده 
  توليدي را تا حداكثر مدت يك هفته  پس از اعالم توليد از سوي فروشنده ، تحويل گيرد  .  پاكتخريدار متعهد مي گردد   - 1- 5

  ري و انبار داري طبق استاندارد هاي موجود به عهده خريدار مي باشد  .شرايط نگهدا - 2- 5

  تعهدات فروشنده :   –6ماده 
  هزينه هاي ثبت سفارش ، گشايش اعتباري و ساير كارمزدها برعهده فروشنده مي باشد .  - 6-1 

اً انجام داده و از انتقال و واگذاري آن به غير به صورت نيابت وكالت ، مشاركت ، فروشنده تعهد مي نمايد تعهدات موضوع قرارداد در مورد توليد كاال را راساً وشخص -2-6

  .ري كندامانت و غيره خوددا

  .   ني متعلقه بعهده فروشنده مي باشد پرداخت  كليه كسورات قانو - 6- 3
  نمي باشد .    1337دي ماه سال فروشنده اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب  - 6- 4

  بود.خريدار خواهد  مقصددر  تحويل كاالطبق توافق طرفين مورد معامله   –7ماده 

نيست وفروشنده راازاجراي تعهدتحويل   كه موجب اخالل و مانع از اجراي مفاد قرارداد گردد از شمول اين قرارداد  حوادث غير مترقبه ( قوه قهريه ): -8ماده 

    مشخص شده بري نمي سازد.كاالدرموعد

  5ص         نام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز                                                                                                                      

  

قرارداد ابتدا با مذاكره طرفين و از طريق دوستانه حل و فصل خواهد شد و در صــورت عــدم   اين  مفاد  جراي  يااتفسير  از  هر گونه اختالف ناشي  حل اختالف :  -  9ماده  

  .حصول نتيجه از اين طريق با ارجاع به مراجع قضائي ذيصالح پيگيري و حل و فصل خواهد شد

 
كليه نامه ها و ابالغهاي مربوط به ايـن قـرارداد در حكـم قـانوني اسـت و در   به شرح مندرج در مقدمه قرارداد بوده و  قرارداد :   اقامتگاه قانوني طرفين  -10ماده  

    .غير اين صورت نشاني تعيين شده از هر نظر مالك استصورت تغيير نشاني طرفين ملزم ميباشند مراتب را كتباً به اطالع طرف ديگر برسانند در 

دو برگي ) تنظيم  و در كمال صحت مزاج و سالمت عقل و اختيار كامل امضـاء گرديـد كـه تمـامي نســخ آن   نسخه (     4    تبصره و  2  مـاده  10يك مقدمه و  اين قرارداد در  - 

  داراي اعتبـار يـكسان  مي باشد.  

   

  خريدار                                 فروشنده                                                                                                                           

شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري                                                                                                                                                                                          

                                    نام                         نام خانوادگي                                                                                           

                                                                                                                                                                           امضاء و مهر شركت                                   



 
 550/  2222شماره:                          وزارت جهاد كشاورزي                                                                

 11/99/  11                تاريخ :          رزي كشاو  شهرك هاي شركت                                                                   

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

ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

    

  6ص         نام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز                                                                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پولشويي فرم                                                                               

   فرم اشخاص حقيقی : 
  

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

  

   
  
  



 
 550/  2222شماره:                          وزارت جهاد كشاورزي                                                                

 11/99/  11                تاريخ :          رزي كشاو  شهرك هاي شركت                                                                   

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

ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

  فرم اشخاص حقوقی : 

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

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

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

  
 
  
  

  7ص         اي صاحبان امضاي مجازنام و نام خانوادگي  مهر و امض                                                                                                                      

  

 

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

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

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

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

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

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


