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  ))  اسناد مزايده عمومي يك مرحله اي((  ي

ــده :-1  ــوع مزايــ                                                       :شــــركت كشــــت و صــــنعت ودامپــــروري مغــــان (ســــهامي عــــام )در نظــــردارد  موضــ

در روزنامـه منتشـره     1400   هكتار جهت كشـت پنبـه بصـورت اجـاره اي در سـال زراعـي      426.7    زمين هاي مزروعي  خود را به مساحت  

متقاضـيان بـه بر اساس شـرايط و مشخصـات اسـناد مزايـده    30/12/99و    28/12/99تاريخبه    سازندگي  اقتصاد  ار كثيراالنتش

               .واجد شرايط واگذار نمايد

  فرم پيشنهاد قيمت جدولبشرح :  فرآيند ارجاع كارمبلغ تضمين  -2

   يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه ) فيش بانكي  و :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 –استان اردبيل   ، شهرستان پارس آباد مغان  - 1-4  

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

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

                               0 4533741441  - 2روبروي اداره كل حمـل و نقـل و پايانـه هـاي اسـتان اردبيـل تلفـن  –مجتمع اداري  –شهرك كارشناسان  –ايندگي شهرستان  اردبيل  دفتر نم  - 4-4

  09144561856همراه آقاي نظيري:            ، 

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

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 بــا شــماره تلفــن     زراعتب اطالعات  بيشتر در خصوص موضوع مزايده  به امور متقاضيان  مي توانند  جهت  كس -6 

  حاصل نمايند. تماس  04531854020

از موضوع مزايده و باآگاهي  و 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 ل كام

        0د ميباشد  آن با آنچه كه مد نظرش  بوده و ياهر گونه ادعا و اعتراض ديگري پس از تقديم پاكت حاوي پيشنهاد قيمت و اعالم  نتيجه مردو
درسه پاكت« الف ، ب  و ج» به صورت جداگانه الك و مهر نموده و هر سه پاكت را در داخل  داوطلبان شركت در مزايده  بايستي  پيشنهادات  خود را   -8

ياد شده تحويل   هاي به آدرس  1400/ 01/ 21شنبه مورخهيك  ظهر روز 13 يك لفاف يا پاكت مناسب الك و مهر شده قرار داده و حداكثر تا ساعت

  نمايند.

بحساب تمركز سپرده شركت به فيش واريزي ( نسخه صاحب  حساب) بصورت فيش مخصوص حساب هاي دولتي يك فقره اصل   :  پاكت الف محتوي:-9

تبار حداقل  سه و يا  ضمانتنامه بانكي ( بمدت اعكشاورزي    نزد بانك  IR  630160000000000896548069بشماره شباي  896548069  شماره حساب

  ماه ) در وجه شركت  كشت  و صنعت و دامپروري مغان ( سهامي  عام)  خواهد بود.

ابت 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

 خارج خواهد شد.

در پاكت الـف  ا ضمانتنامه بانكي ايستي فرم مربوط به زمين استيجاري مورد درخواست خود را با ذكر نام بخش ، قطعه بلوك و مساحت نوشته و در پاكت الف به همراه فيش و  يشركت كنندگان ب  - 9- 2

  ارائه نمايند.
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  پاكت (ب)  محتوي :-10

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

بــراي  شــركت كننــدگان  حقــوقي و مدارك احراز هويــت صــاحبان امضــاء اساسنامه ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات  در روزنامه رسمي  كپي  ارائه  - 10- 2

  الزامي است.

توسط صــاحبان امضــاي مجــاز ضاء و مهرنموده (، ام) به جزء فرم تعهد و پيشنهاد قيمت (  تمامي صفحات اسناد مزايده و نمونه قرارداد را    شركت كنندگان بايستي- 10- 3

  )و در پاكت (ب)تحويل نمايند. 

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

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

  الزامي بوده و در صورت عدم تحويل ، تضامين توديعي به نفع شركت ضبط خواهد شد. 10در ماده در زمان عقدقرارداد تصوير برابر اصل مدارك خواسته شده  - 6-10

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

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

  شركت گردد.  

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

مهمانسراي سرو (  پائين)  شركت واقع  درشهرك شهيد آيت اله  غفاري بازگشايي و درمحل    صبح 10رأس ساعت  22/01/1400  مورخ   شنبهيكپيشنهادات واصله روز    -13

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

  ترتيب اثر داده نخواهد شد.  021/01/1400ظهر روز شنبه مورخ   13و  يا پس گرفتن  پيشنهادهاي واصله  بعد ازساعت و سفته  و همچنين تحويل، تغيير

 متعلقه برعهده خريدار خواهد بود . و ارزش افزوده  پرداخت كليه كسورات قانوني  -14

  .  مختار استدر هر مرحله از مزايده شركت در رد  يك  و يا كليه  پيشنهادات  -15
قيمت را حائز شده باشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم   باالتريندر هنگام ارزيابی مالی ، مزايده گری که    -16

  در صورتی اعالم می شود که تفاوت قيمت پيشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمين باشد.
  مزايده نگهداري و بقيه مسترد خواهد شد .  پس از اعالم نتايج  مزايده سپرده نفرات اول و دوم-17

وي به  فرآيند ارجاع كار  روز به غير از روزهاي  تعطيل پس از اعالم نتايج مزايده جهت انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده  هفت  چنانچه نفر اّول برنده مزايده ظرف مدت  -18

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

بل تمديد تا ارائه تسويه حساب هاي  فرد  برنده  موظف است  يك فقره  ضمانتنامه بانكي  به ميزان حداقل ده درصد مبلغ مورد معامله را  (با اعتبار برابر مدت قرارداد و قا  -19

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

  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 

  تضمين انجام تعهدات وي به نفع شركت ضبط خواهد شد. در صورت عدول برنده از انجام تعهدات خود   -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    - 22 نبايد مشمول  با  1337شركت كنندگان در مزايده  و در همين راستا  پيوست               باشند  يستي فرم 

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

 مزايده از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد.  -23

  اعالم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري مزايده به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا تلفني خواهد بود.-24

  آگهي و برنده حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از باز گشائي پيشنهادات بصورت تلفني ويا مكتوب اعالم خواهد شد. نتايج  -25

  مزايده مي باشد. گانپرداخت  هزينه انتشار آگهي بعهده برند-26

نصورت ،مدارك  ، ناقص  تلقي و  از دور مزايده حذف  كليه مدارك خواسته شده در پاكت ب  مي بايست توسط صاحبان امضاء مجاز ، مهر و امضاء گردد در غير اي  - 27

  خواهد شد. 
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مستندا  -28 اصل  برابر  تقديم  و در صورت عدم  بوده  الزامي  پاكت ب  در  شده  ارائه  مدارك  تمامي  اصل شده  برابر  كپي  تحويل   قرارداد  زمان عقد  ،  در  ت خواسته شده 

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

د در صورت هرگونه اشاره به قيمت  در ساير پاكت ها ي ارائه شده ، پيشنهاد قيمت شركت كننده مزبور از دور مزايده  پيشنهاد قيمت بايستي فقط در پاكت ج ارائه شو-29

  حذف و مردود خواهد شد. 

  . شد.د نخواه پيشنهاد نامبردگان مردود اعالم و از دور مزايده حذفقيمت هاي پيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر از قيمت پايه باشد در غير اين صورت -30

  : تعهدات مستأجر :   31
تحويل مؤجر نمايد ، در غير اينصورت كليه خسارت وارده    30/08/1400  ت قرارداد تا مورخه  مستأجر متعهد مي گردد اراضي تحويل گرفته از موضوع قرارداد را پس از اتمام مد  -1-31

  عمليات زراعي خود را در اراضي فوق انجام دهد .  "اناشي از آن به هردليل برعهده مستأجر بوده و شركت مختار است راس

  نمي باشد درغير اينصورت برابر قانون عمل خواهد شد   1337مستأجر اقرار مي نمايدكه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب ديماه سال  -2-31

برداشت محصوالت ) بعهده مستأجر مي باشد و درصورت بروز  ن بر عهده مستأجر مي باشد و كليه هزينه ( كاشت ، داشت ،بيمه محصوالت كشاورزي اجباري بوده و اقدام و هزينه آ  -3-31

يا بدسبزي و... شركت هيچگونه مسؤليتي نخوا  و امراض و  آفات  ه ادعا و  هد داشت و مستأجر حق هرگون هرگونه بالياي طبيعي و حوادث غير مترقبه اعم از سيل ، تگرگ ، سرمازدگي و 

  اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد .

  در صورت بروز هرگونه تخلف ، خسارت وارده از محل تضمين مستأجر وصول خواهد گرديد .  -4-31

  .   پيمانكار حق دستكاري دريچه هاي آب را نداشته و صرفا با هماهنگي هاي الزم با رئيس بخش ميتواند نسبت به تامين آب اقدام نمايد -5-31

راضـي پنبه مورد استفاده قرارگرفته باشد  در زميـن هايي كه تـوسط شركت ، شخـم ، يا ديسك و يا سـايـر عمليات ( قبل ازعقد قرارداد ) انجام شده يا نهاده هاي مختلف جهت تهيه ا  -6-31

ساب شركت واريز نمايد . عمليات انجام يافته در كامپيوتر امور زراعت ثبت گرديده و  مستأجر موظف است هزينه عمليات انجام شده را براساس قيمت مصوب كميسيون معامالت شركت بح

  مالك محاسبه خواهد بود . 

خاكزي و  ي زاري و وعاري از آفات  مستأجر متعهد ميگردد كه زمين مورد اجاره خود را با آگاهي و رويت كامل و بعد از بررسي به لحاظ كيفيت و حاصل خيزي از نظر زهداري و ن  -7-31

ورت تغيير مساحت زمين كه از طرف شركت  بيماريهاي قارچي و درست بودن مساحت و .... را بدون نقص و ايراد تحويل و اجاره نموده و حق هيچگونه ادعايي نخواهد داشت و ضمناَ  درص

  اعالم گردد مستأجر ملزم به رعايت و قبول آن مي باشد . 

تأجر صرفاً  ا رعايت تناوب زراعي صرفاً براي كشت پنبه در نظر گرفته شده و به منظور حمايت از زارعين منطقه در اختيار مستأجر قرار ميگيرد لذا مسبا توجه به اينكه زمين مذكور ب  -8-31

طع زماني ) از طرف مستأجر مسموع نخواهد بود و  ملزم به كشت فقط محصول پنبه مي باشد و مسؤليت هر گونه عارضه بعد از كشت كالً بعهده مستأجر بوده و هيچگونه اعتراضي ( در هر مق

  مستأجر حق تغيير و تبديل پنبه به ساير محصوالت را جزاً يا كالً نخواهد داشت . 

بيماريها ، علف هاي هرز و جمع آوري ظروف سموم و غذاي مصرف شده مي باشد و د  -9-31 اينصورت خسارت ر غير  مستأجر موظف به رعايت بهداشت مزرعه از نظر كنترل آفات ، 

  وارده با نظر كارشناس امور زراعت شركت از محل تضمينات مستأجر كسرخواهد شد . 

  پيمانكار حق فروش پس چر محصول را نداشته و شركت بالفاصله بعد از انجام برداشت مجاز خواهد بود نسبت به عمليات زراعي اقدام نمايد .  -10-31

  اير آن بعهده مستأجر است . پرداخت كليه كسورات قانوني و نظ -11-31

  حفاظت از مزارع مورد اجاره بعهده مستأجر بوده و شركت در اين خصوص هيچگونه تعهدي نخواهدداشت .  -12-31

  شركت در خصوص خريد محصوالت توليد شده مورد اجاره توسط مستأجر هيچگونه تعهدي ندارد .  -13-31

قرارداد را  ،  متعهد است و حق واگذاري اجراي قرارداد را به غير ندارد . در صورت تخلف از اين ماده شركت ميتواند با وصول تضمين    مستأجر در مورد اجراي اين قرارداد شخصاَ  -14-31

  فسخ نمايد . 

يتي در اين خصوص نخواهد داشت و به هر  بعهده مستأجر خواهد بود و شركت هيچگونه مسئول"مسئوليت هرگونه حوادث ناشي از كار در رابطه با انجام عمليات مورد اجاره كال  -15-31

  1ق . ت .    66ر پرداخت ديه يا جرايم ماده  صورت حتي اگردر اين خصوص بر عليه شركت يا مديران مربوطه حكم محكوميتي از مراجع قضايي يا سازمان تأمين اجتماعي يا اداره كار داير ب

  % باالسري از مستأجر اخذ و يا حسب مورد مطالبه خواهد شد .   25محكوميتي به عالوه مجازات هاي مالي يا غير مالي صادر گردد معادل همان مبالغ 

  مستأجر مكلف است كليه حقوق و مزاياي قانوني كارگران تحت امر خود را به موقع پرداخت نمايد .  -16-31

  ث اعم از جاني يا مالي وارد مي كند .  مستأجر مسئول جبران كليه خساراتي است كه كارگران تحت امر وي به شركت و اشخاص ثال- 17-31

تعهدي    -18-31 هيچگونه  شركت   درخصوصشركت  بعهده  بهاء  آب  هزينه  فقط  و   . ندارد  را  غيره  و  سموم   ، كود   ، بذر  قبيل  از  كشاورزي  هاي  نهاده    تأمين 

  مي باشد . 

 داشت.  افرادي كه عليه شركت پرونده حقوقي داشته باشد حق شركت در مزايده را نخواهند-19-31

  بصورت نقدي خواهد بود.  كشت پنبه  نحوه دريافت مبلغ اجاره بهاء -20-31

  

  قرائت شد مورد تاييد است.                                                                                                                                                                                                      

  3ص                 نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر                                                                                                                                                                           
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  » 22/10/1337« 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 

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

  گذار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مزايده فوق را مـردود اعالم نمايد.كارفرما يا مزايده

داده شود و بعنوان پيمانكار پيمان  گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برندة مزايده فوق تشخيص  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 

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

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

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

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

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

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

مي اعالم  پيشنهاددهنده  اين  مضافاً  نمود.  خواهد  وصول  پيشنهاددهنده  اين  اموال  از  خود  تشخيص  بر  به  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        نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر                                                                                                                                                                                                        
  
  
  
  
  
  

 1پيوست شماره 
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 ((فرم تعهد و پيشنهاد قيمت ))                            
  

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

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

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

موضوع  مزايده بشرح  نهاد قيمت  خود را  برايپيشريال و               ،مبلغ                                                     بعهده   بانك                شعبه                                

  ذيل اعالم ميدارم.

 1400قطعات پيشنهادي براي اجاره پنبه سال زراعي  

  قطعه و بلوك   بخش   رديف 
مساحت  

  (هكتار) 
  بريال  مبلغ تضمين  قيمت پايه (ريال) 

پيشنهاد قيمت به عدد هر  

  هكتار (ريال) 

پيشنهاد قيمت به حروف هر هكتار  

  (ريال) 

1 

 رچها

112-3 18/4 160000000  000/000/147     

2 166-5 24/2 160000000  000/000/194    

3 167-4 11/3 170000000  000/000/100    

4 169-2 9/5 150000000  000/000/71    

5 169-3 5/4 170000000  000/000/46    

 - - - - 68.8 جمع  

6 

 پنج

143-2 28/1 170000000  000/000/240     

7 139-2 34 165000000  000/000/280    

8 139-1 20 170000000  000/000/170    

 - - - - 82/1 جمع  

 

  قطعه و بلوك   بخش   رديف 
مساحت  

  (هكتار) 
  بريال  مبلغ تضمين  قيمت پايه (ريال) 

پيشنهاد قيمت به عدد هر  

  هكتار (ريال) 

پيشنهاد قيمت به حروف هر هكتار  

  (ريال) 

9 

 شش 

642-00-2 30 170000000  000/000/255     

10 641-00-1 21 170000000  000/000/179    

11 646-00-1 15/5 170000000 000/000/132    

12 305-08-1 6/8 170000000  000/000/58    

13 332-01-1 8 170000000  000/000/68    

14 682-00-1 30 170000000  000/000/255    

 - - - - 111/3 ع  جم

15 
 هفت 

6104-00-2 41 170000000  000/000/350     

16 5004-1-11 11 160000000 000/000/88    

  2پيوست شماره 
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 - - - - 52 جمع  

  قطعه و بلوك   بخش   رديف 
مساحت  

  (هكتار) 
  بريال  مبلغ تضمين  قيمت پايه (ريال) 

پيشنهاد قيمت به عدد هر  

  هكتار (ريال) 

روف هر هكتار  پيشنهاد قيمت به ح

  (ريال) 

17 

 ده

200-3 21/5 170000000  000/000/183     

18 103-5 12/4 150000000  000/000/93    

19 103-6 10/2 150000000  000/000/77    

20 134-3 18/5 150000000  000/000/140    

21 103-2 26/9 170000000  000/000/230   

 - - - - 115/9 جمع  

     000/000/75  150000000 10 8-1110 زدهيا 22

 - - - - 10 جمع  

        

 426/7 جمع كل مساحت  (هكتار) 

  

  
 

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

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

 برگ شرايط تسليم نمايم./

 اين صورت پيشنهاد نامبردگان مردود اعالم و از دور مزايده حذف خواهند شد. قيمت هاي پيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر از قيمت پايه باشد در غير *

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

  

  تلفن تماس:                                نشاني :                                                                             كد  پستي:          

                                                                    
  7ص        نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر
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  قرارداد پنبه))نمونه ((                                                                                                       
 …………………آقاي بنمايندگي  كشت و صنعت و دامپروري مغانسهامي  كميسيون معامالت شركت بين شركت  .…………ارداد مشروحه ذيل بر اساس صورتجلسه مورخه  قر

: بنشـاني  ..…………شـماره ملـي  ………متولـد مغان  صـادره از ..………بشماره شناسنامه  …………فرزند  ..……………ي آقاعضو هيئت مديره و مدير عامل بعنوان  شركت از يك طرف و 

بعنوان مستأجر از طرف ديگر محل اداره مركزي مجتمع زراعت واقـع در پـارس آبـاد  - شماره كد اقتصادي  ………………شماره تلفن : .………كد پستي محمود آباد طالقاني پارس آباد 

  ركزي سابق منعقد گرديد .مغان اداره م

                         كشت پنبهبراي   ..………به قطعه/ بلوكهاي    ………هكتار زمين زراعي شركت در بخشهاي   …عبارت است از اجاره  مـوضـوع قــرارداد : : 1ماده 

 ..…هرهكتار از اراضي بخش    به و ازايريال    .……هكتار از قرار هر هكتار مبلغ    .…ت  به مساح  .……قطعه/ بلوك  براي    .…هرهكتار از اراضي بخش    به ازاي   : مبلغ قرارداد :   2ماده  

بر اساس پيشنهاد مستأجر و   ريال .……هكتار از قرار هر هكتار مبلغ  ..به مساحت  .…قطعه/ بلوك و براي ريال   ..……هكتار از قرار هر هكتار مبلغ  .…به مساحت  …قطعه/ بلوك براي 

  كميسيون معامالت شركت .  .……مصوبه مورخ 

ــاده  ــاء : 3مــ ــاره بهــ ــغ اجــ ــت مبلــ ــوه دريافــ ــين  : نحــ ــاء زمــ ــاره بهــ ــل اجــ ــاي كــ ــدي  بهــ ــال......…… نقــ ــدو  ريــ ــاب بنــ ــا احتســ ــش  6-6  بــ ــاده شــ ــرارداد مــ   قــ

ي بشماره  ..... مورخه .......... وطي وجه واريزي بــه شــماره ..... مورخــه.............. ريال مي باشد كه طي  سند مال  ........  "ريال بعنوان هزينه عمليات زراعي كه مبلغ كل قرارداد جمعا..........  ( مبلغ    

  بحساب شركت واريز شده است  كه  يك نسخ كپي از اسناد  بپيوست قرارداد مي باشد . 

  خواهد بود .  1400/ 08/ 30لغايت   قرارداد عقد شروع تاريخ  از   : مدت قرارداد : 4ماده  

قر  5ماده   :تضمين  فقره  جهت تضمين  مستأجر    ارداد   ..... به شركت  بابت خسارت احتمالي  از  و  قرارداد  مفاد  انجام  مبلغ  سفته جمعا  حسن  نزد شركت مي سپارد كه در      ريال........به 

و در اين زمينـه نظر شركت مالك عمل و صـول خواهد شد  شركت و عدم ايفاي تعهدات خود كل وجه سفته فـوق به نفـع  تخلف از انجام هر يك از مفاد قرارداد و صورت  

  خواهد بود .   مستأجرمورد پذيرش 
  : تعهدات مستأجر :   6ماده 

تحويل مؤجر نمايد ، در غير اينصورت كليه خسارت    4از موضوع قرارداد را پس از اتمام مدت زمان قيد شده در ماده    مستأجر متعهد مي گردد اراضي تحويل گرفته  -6- 1

  عمليات زراعي خود را در اراضي فوق انجام دهد .  "ن به هردليل برعهده مستأجر بوده و شركت مختار است راساوارده ناشي از آ

نمي باشد درغير اينصورت برابر قانون عمل خواهد شد    1337مستأجر اقرار مي نمايدكه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب ديماه سال   - 6- 2

   .  

برداشت محصوالت ) بعهده مستأجر مي باشد و  بيمه محصوالت كشاورزي اجباري بوده و اقدام و هزينه آن بر عهده مستأجر مي باشد و كليه هزينه ( كاشت ، داشت ،   - 6- 3

داشت و مستأجر حق    شركت هيچگونه مسؤليتي نخواهد.  و..مراض و يا بدسبزي  ا  تگرگ ، سرمازدگي و آفات و،    سيلدرصورت بروز هرگونه بالياي طبيعي و حوادث غير مترقبه اعم از  

  هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد .

  در صورت بروز هرگونه تخلف ، خسارت وارده از محل تضمين مستأجر وصول خواهد گرديد .  - 6- 4

  .  م با رئيس بخش ميتواند نسبت به تامين آب اقدام نمايد پيمانكار حق دستكاري دريچه هاي آب را نداشته و صرفا با هماهنگي هاي الز -5-6

راضـي پنبه مورد استفاده در زميـن هايي كه تـوسط شركت ، شخـم ، يا ديسك و يا سـايـر عمليات ( قبل ازعقد قرارداد ) انجام شده يا نهاده هاي مختلف جهت تهيه ا  -6- 6

كميسيون معامالت شركت بحساب شركت واريز نمايد . عمليات انجام يافته در كامپيوتر   م شده را براساس قيمت مصوبقرارگرفته باشد مستأجر موظف است هزينه عمليات انجا

  امور زراعت ثبت گرديده و مالك محاسبه خواهد بود . 

صل خيزي از نظر زهداري و ني زاري و وعاري از  مستأجر متعهد ميگردد كه زمين مورد اجاره خود را با آگاهي و رويت كامل و بعد از بررسي به لحاظ كيفيت و حا  - 6- 7

.... را بدون نقص و ايراد تحويل و اجاره نموده و حق هيچگونه ادعايي نخواهد داشت  و ضمناَ  درصورت تغيير    آفات خاكزي و بيماريهاي قارچي و درست بودن مساحت و 

  آن مي باشد . مساحت زمين كه از طرف شركت اعالم گردد مستأجر ملزم به رعايت و قبول 
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براي كشت پنبه در نظر گرفته شده و به منظور حمايت از زارعين منطقه در اخت  - 6- 8 يار مستأجر قرار ميگيرد لذا  با توجه به اينكه زمين مذكور با رعايت تناوب زراعي صرفاً 

بعهده مستأجر بوده و هيچگونه اعتراضي ( در هر مقطع زماني ) از طرف    مستأجر صرفاً ملزم به كشت فقط محصول پنبه مي باشد و مسؤليت هر گونه عارضه بعد از كشت كالً

  مستأجر مسموع نخواهد بود و مستأجر حق تغيير و تبديل پنبه به ساير محصوالت را جزاً يا كالً نخواهد داشت . 

ري ظروف سموم و غذاي مصرف شده مي باشد و در غير اينصورت  مستأجر موظف به رعايت بهداشت مزرعه از نظر كنترل آفات ، بيماريها ، علف هاي هرز و جمع آو   -6- 9

  خسارت وارده با نظر كارشناس امور زراعت شركت از محل تضمينات مستأجر كسرخواهد شد . 

  نمايد .نسبت به عمليات زراعي اقدام پيمانكار حق فروش پس چر محصول را نداشته و شركت بالفاصله بعد از انجام برداشت مجاز خواهد بود  -6- 10

  پرداخت كليه كسورات قانوني و نظاير آن بعهده مستأجر است .  -6- 11

  حفاظت از مزارع مورد اجاره بعهده مستأجر بوده و شركت در اين خصوص هيچگونه تعهدي نخواهدداشت .  -6- 12

  

  شركت در خصوص خريد محصوالت توليد شده مورد اجاره توسط مستأجر هيچگونه تعهدي ندارد .  -6- 13

يتواند با وصول تضمين مستأجر در مورد اجراي اين قرارداد شخصاَ متعهد است و حق واگذاري اجراي قرارداد را به غير ندارد . در صورت تخلف از اين ماده شركت م   - 6- 14

  قرارداد را فسخ نمايد . 5موضوع ماده 

انجام عمليات مورد ا  - 6- 15 با  بعهده مستأجر خواهد بود و شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد "جاره كالمسئوليت هرگونه حوادث ناشي از كار در رابطه 

ره كار داير بر پرداخت ديه داشت و به هر صورت حتي اگردر اين خصوص بر عليه شركت يا مديران مربوطه حكم محكوميتي از مراجع قضايي يا سازمان تأمين اجتماعي يا ادا

% باالسري از مستأجر اخذ و يا حسب مورد مطالبه خواهد شد  25زات هاي مالي يا غير مالي صادر گردد معادل همان مبالغ محكوميتي به عالوه  مجا  1ق . ت .    66يا جرايم ماده  

   .  

  مستأجر مكلف است كليه حقوق و مزاياي قانوني كارگران تحت امر خود را به موقع پرداخت نمايد . -6- 16

  راتي است كه كارگران تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث اعم از جاني يا مالي وارد مي كند . مستأجر مسئول جبران كليه خسا-6- 17

شركت   - 6- 18 بعهده  بهاء  آب  هزينه  فقط  و   . ندارد  را  غيره  و  سموم   ، كود   ، بذر  قبيل  از  كشاورزي  هاي  نهاده  تأمين  درخصوص  تعهدي  هيچگونه    شركت 

  مي باشد .

  فوق ضمن عقد خارج الزم حق هرگونه اعتراض و ادعايي را در حال و آتيه از خود سلب و اسقاط مي نمايد .  مستأجر ضمن قبول بندهاي  - 6- 19

  در صورتيكه ماليات بر ارزش افزوده از محل عوارض و ماليات بر درآمد موضوع مزايده تعلق يابد بعهده مستأجر مي باشد .   -6- 20

ساعت قبل از فسخ به مستأجر اعالم   48ظرف    "قرارداد ( در هر مقطع زماني ) حق فسخ آن را دارد و در صورت فسخ بايستي كتبامؤجر در طول مدت اجراي    فسخ قرارداد :  7ماده  

  .  هيچ شرايطي ندارد  شود و مستأجر پس از فسخ قرارداد هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت و در صورت اعتراض مسموع نخواهد بود و حق مراجعه به مراجع قضائي را در

به طرف ديگر قرار را اعالم   "اقامتگاه قانوني طرفين همان نشاني مندرج در اين قرارداد مي باشد و در صورت هر گونه تغيير طرفين مكلفند كتبا  : اقامتگاه طرفين قرارداد :  8ماده  

  عمل بوده و ابالغ قانوني تلقي خواهد شد .  نمايند و در غير اينصورت كليه ابالغات اعم از اداري و قضائي به آدرس مندرج در قرارداد  مالك

مل و استرداد كسورات قانوني  كليه حقوق مندرج در اين قرارداد براي شركت محفوظ و هميشه برقرار خواهد بود بنا بر اين چنانچه پس از پايان قرارداد و تسويه حساب كا:   9ماده 

  ق مسلم پيش آيد مستأجر مكلف به ايفاي آن بوده و نمي تواند به گذشت زمان و تسويه حساب تمسك جويد . و تضمينات و غيره به هر دليل موجبي براي مطالبه بعضي حقو

  كليه مغايرتهاي قانوني اين قرارداد از درجه اعتبار ساقط و احكام آن تابع قوانين مصوب جمهوري اسالمي ايران خواهد بود .:   10ماده 

  صالحيه يا متمم قرارداد در آينده صادر گردد معتبر و براي طرفين و قائم مقام قانوني آن الزم االتباع و الزم االجراست . بديهي است چنانچه الحاقيه ، ا  : 11ماده 

و عنواني كه   ه هراسمدر صورتيكه يكي از تعهدات قراردادي از طرف مستأجر ( طرف دوم ) رعايت نگردد مؤجر كليه خسارات وارده از اين قرارداد را از هرحيث و ب  :  12ماده  

  باشد از محل تضمينات اين قرارداد وصول خواهد كرد .  

و درصورت  درصورت بروز هر گونه اختالف در تفسير با اجراي مفاد اين قرار داد ابتدا با مذاكره طرفين و از طريق مسالمت اميز حل و فصل خواهد شد    حل اختالف ::    13ماده  

  ع قضايي ذيصالح پيگيري و حل و فصل خواهد شد . عدم حصول از اين طريق با ارجاع به مراج
: اين قرارداد از شمول حوادث قهريه و فورس ماژور خارج بوده و حوادث قهريه يا فورس ماژور موجـب اسـقاط مسـئوليت اجـراي تعهـدات  حوادث غير مترقبه و عوامل قهريـه :  14ماده  

  مل طبيعي، مستأجررا از اجراي تعهدات مندرج در اين قرارداد بري نمي سازد .قراردادي و خسارت ناشي از آن براي طرفين نيست و حدوث عوا

مستأجر از مفاد آن بين طرفين منعقد و مبادله   "نسخه  و در چهار صفحه تنظيم و در كمال صحت و علم آگاهي دقيق طرفين خصوصا  4بند ،    20ماده ،    14اين قرارداد در  *  

  زم الجرا و الزم االتباع است .                      گرديد و كليه مفاد آن براي طرفين ال

  مي باشد كه عيناً به امور مالي ارسال مي گردد .     )  (..................... قرارداد :   پنجموضوع ماده     شماره 

  عبارت است از اجاره زمين زراعي جهت كشت پنبه  .  :مـوضـوع قــرارداد 
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  شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان سهامي عام                                                                                                                                                                                                                 

  اسداله محسن زاده                                                                                                                                                                                                                           پيمانكار                

  مدير عامل و عضو  هيئت مديره شركت                            عضو هيئت مديره                                                                                             ........................   نام ونام خانوادگي :  

  

                                                
  
  

  9ص                                                                                                                                                                            
  
  
  
  
  
  

  رعايت قانون مبارزه با پولشوييفرم  تعهدنامه                                                                              
 فرم اشخاص حقيقي :  

  

----------------كد ملي---------- 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--------- ه  صادره ازحوز------- داراي شماره شناسنامه  ---- / --- /---- متولد------ فرزند ------------ با نمايندگي آقاي/خانم  

--  

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

  

     ------------------------------- شماره تماس همراه :   ---------------------فاكس :  ----------------------- تلفن ثابت : 

    

  --------------------------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   02/11/86با توجه به قانون مبارزه با پولشويي مصوب 

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

  -------------------------------- محل مهر و امضاء مجاز شركت                                                                                                                      
 ----------------------------------------محل امضاء شخص حقيقي                                                                                                                      
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مورد  فرم زمين  

شركت   درخواست 

براي كشت   كنندگان  

بصورت  پنبه    استيجاري
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نام و نام خانوادگي  : 

  مهر و امضا

  مبلغ ضمانتنامه   تار) مساحت (هك  قطعه و بلوك   بخش   رديف 

1     

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     


