
دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

  ت و صنعت و دامپروري مغان (سهامي عام) شركت كش                                         

           

  ١٢٨/٥٥٠          شماره : 

  ٠٤/1400 /١٠      تاريخ  :

 ٤٢        كد آگهي:  

     )) اسناد مزايده عمومي يك مرحله اي((   

ــده :-١ ــوع مزايـــ ــر دارد  موضـــ ــام) در نظـــ ــهامي عـــ ــان ( ســـ ــروري مغـــ ــنعت و دامپـــ ــت و صـــ ــركت كشـــ                                                   : شـــ

ــي مزروعــي  ٢٠٤.٢بمنظــور كاشــت محصــول  ســير  بمســاحت   ــ  را  بصــورت اجــاره بهــا خــودهكتــار از اراض روزنامــه در ره منتش

ــار  ــاد كثيراالنتش ــدف اقتص ــاي   ه ــورخ ه ــه  ١٤/٠٤/١٤٠٠و  ١٣/٠٤/١٤٠٠م ــده ب ــناد مزاي ــدرج در اس ــات من ــرايط و مشخص ــاس ش براس

   واگذار نمايد.اشخاص حقوقي و حقيقي 

 فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه )نوع تضمين : -٢

 بشرح مندرج در فرم پيشنهاد قيمت   ارجاع كار :در فرآيند مبلغ تضمين شركت  -٣

   شركت كنندگان بايستي نسبت  به تحويل پاكت هاي خود از طريق ذيل اقدام نمايند  . -٤

                                                                                                  ٠٤٥٣١٨٥٢٠١٧     اداره مركزي ،دفتر اداره  حراست  –  استان اردبيل   ، شهرستان پارس آباد مغان- ١-٤
 

به دبيرخانه كميسيون معامالت مراجعه و يا با شماره تلفــن و فــاكس   مزايده متقاضيان مي توانند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص شرايط  برگزاري  - ٥

  .  تماس حاصل نمايند  ٠٩١٤٣٥٣٨٣٨٦و   ٠٤٥٣١٨٥٢٠٨٢
و   ٠٤٥٣١٨٥٣٢٠٠ مراجعه و يا با شماره تلفن  شركتمجتمع زراعت به  مزايده مي توانند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص موضوع متقاضيان   -٦

    .نمايندحاصل     تماس٠٩١٤٣٥٢٣١١٨

از شرايط محيطي  و باآگاهي كامل  نظر شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان اصل بر اين است كه شركت كننده در مزايده ضمن بازديد و مشاهده  از  -٧

ومطالعه دقيق كليه اوراق و شرايط عمومي و اختصاصي مورد مزايده  پيشنهاد قيمت داده است بنابراين ادعاي جهل و  ، اقليمي و ساير محدوديت ها و امكانات  

  .يم پاكت حاوي پيشنهاد قيمت و اعالم  نتيجه مردود ميباشداشتباه در تطبيق آن با آنچه كه مد نظرش  بوده و ياهر گونه ادعا و اعتراض ديگري پس از تقد

ر داخل يك  داوطلبان شركت در مزايده بايستي  پيشنهادات  خود را  درسه پاكت« الف ، ب  و ج» به صورت جداگانه الك و مهر نموده و هر سه پاكت را د-٨

  به آدرسهاي ياد شده تحويل  نمايند.  27/04/١٤٠٠مورخه   يكشنبهروز اداري  پايان وقتلفاف يا پاكت مناسب الك و مهر شده قرار داده و حداكثر تا 

محتوي:-٩ الف  اصل    پاكت  فقره  حساب  يك  شماره  به  شركت  سپرده  تمركز  بحساب  دولتي  هاي  حساب  مخصوص  فيش  بصورت  حساب)  صاحب   نسخه   ) واريزي  فيش 

) در وجه شركت  كشت  و صنعت و  زد بانك كشاورزي  و يا  ضمانتنامه بانكي ( بمدت اعتبار حداقل  سه ماه  ن  ٢٢٠١٠٠٠٠٤٠٠١٠٤٠٢٠٦٣٧٧٣٨١IRبشماره شباي   ٤٠٠١٠٤٠٢٠٦٣٧٧٣٨١

  دامپروري مغان ( سهامي  عام)  خواهد بود. 

  ج خواهد . ده خاربديهي است اگر شركت كننده اي به غير از اصل نسخه صاحب حساب ، نسخه ديگري داخل پاكت گذاشته و ارائه داده باشد از دور مزاي  ١-٩

مورد درخواست خود را با ذكر نام بخش ، قطعه بلوك و مساحت نوشته و در پاكت الف به همراه فيش و  يا ضمانتنامه بانكي  در پاكـت الـف   كلش  شركت كنندگان بايستي فرم مربوط به زمين  - ٩- ٢

  ارائه نمايند.

  پاكت (ب)  محتوي : -١٠
  الزامي مي باشد.    ملي براي شركت كنندگان حقيقيارائه كپي شناسنامه و كپي كارت -١٠-١

براي  شركت كنندگان  حقوقي و تصوير مدارك هويتي دارندگان امضاء مجاز  ارائه تصوير اساسنامه ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات  در روزنامه رسمي   - ١٠-٢   

  الزامي است. 

سط صاحبان امضاي مجاز  ، امضاء و مهرنموده سپس آنها را  به جزء فرم تعهد و پيشنهاد قيمت  شركت كنندگان بايستي تمامي صفحات اسناد مناقصه را تو  -١٠-٣

  در پاكت (ب) قرار دهند.  

  ). ١اصل تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان (پيوست شماره -١٠-٤

  ارائه فرم قانون رعايت مبارزه با پولشويي. -١٠-٥

اد قيمت خواهد بود كه در اين رابطه پيشنهاددهندگان موظف هستند پس از بررسي دقيق موارد ، پيشــنهادات خــود را  بــا خــط فقط فرم پيشنه  پاكت (ج) محتوي:-١١

 نمايد. خوانا و بدون قلم خوردگي و به ريال و هيچ گونه قيد و شرطي بر اساس فرم هاي پيوستي توسط افراد مجاز امضاء و ممهور به مهر شركت ارئه

  

    ١مورد قبول است)                  نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء           ص  يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه  يمموارد مطالعه و تفه يهل(ك           



دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

  ت و صنعت و دامپروري مغان (سهامي عام) شركت كش                                         

           

  ١٢٨/٥٥٠          شماره : 

  ٠٤/1400 /١٠      تاريخ  :

 ٤٢        كد آگهي:  

بازگشايي و مورد بررسي قرار خواهـد ت اله غفاري مهمانسراي سرو واقع در شهرك شهيد آي سالن جلسات محل  در  عصر  ١٥ساعت   رأس ٢٨/٠٤/١٤٠٠مورخ    شنبهدو  روز   پيشنهادات واصله  -١٢

ييرو  يا پس گرفتن  پيشنهادهاي به پيشنهادهاي واصله مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده كامل و نسخه صاحب حساب   و يادر صورت ارائه چك عادي و همچنين تحويل، تغگرفت . بديهي است  

  .ترتيب اثر داده نخواهد شد٢٧/٠٤/١٤٠٠مورخ   ازپايان وقت اداري بعد   واصله

 شركت در رد  يك  و يا تمام پيشنهادات در كليه مراحل مزايده مختار است .-١٣

 م مي شود كه تفــاوت قيمــتدر هنگام ارزيابي مالي ، مزايده گري كه باالترين قيمت را حائز شده باشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعال-١٤

 پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين باشد.

 پس از اعالم نتايج  مزايده سپرده نفرات اول و دوم مزايده نگهداري و بقيه مسترد خواهد شد .-١٥

حاضر نشود سپرده شركت در مزايده وي بــه روز به غير از روزهاي  تعطيل پس از اعالم نتايج مزايده جهت انعقاد قرارداد   دهچنانچه نفر اوّل برنده مزايده ظرف مدت  -١٦

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

سويه حساب هــاي درصد مبلغ مورد معامله را  (با اعتبار برابر مدت قرارداد و قابل تمديد تا ارائه ت١٠فرد  برنده  موظف است  يك فقره  ضمانتنامه بانكي  به ميزان حداقل  -١٧

در زمان عقد قــرارداد دروجــه شــركت  كشــت  و صــنعت و بعد از اعالم برنده بودن  روز به غير از روزهاي تعطيل    دهقانوني) بعنوان تضمين  انجام تعهدات خود ظرف مدت  

 شد.شركت  ضبط  و با نفر دوم  برنده مزايده نيز به همان نحوه عمل  خواهد  در غير اينصورت تضمين شركت در مزايده فرد برنده به نفعدامپروري  مغان ( سهامي  عام) ارائه  نمايد.

 در صورت عدول برنده از انجام تعهدات خود تضمين انجام تعهدات وي به نفع شركت ضبط خواهد شد.-١٨

 پرداخت كليه  كسورات قانوني  متعلقه بعهده پيمانكار خواهد بود.-١٩

 بازگشائي  پيشنهادها ي واصله  آزاد مي باشد. حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه ٢٠

باشند و در همين راســتا بايســتي فــرم پيوســت  ١٣٣٧شركت كنندگان در مزايده نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولت  مصوب ديماه سال -٢١

 را تكميل ، مهر و امضاء نموده و در پاكت ب ارائه نمايند. ١شماره 

 زايده از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد.م-٢٢

 مزايده مي باشد. گانت  هزينه انتشار آگهي بعهده برندپرداخ - -٢٣

 .پس از باز گشائي پيشنهادات اعالم خواهدشد روزيك و برنده حداكثر ظرف مدت  مزايده  فراخواننتايج   -٢٤

  ماه مي باشد. دو مدت اعتبار پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگشايي برابر-٢٤

  : جهت اجاره محصول سير شرايط اختصاصي-٢٥
 قطعه بلوك مورد مزايده صرفاً براي كاشت محصول سير مي باشد و برنده مزايده حق تغيير محصول  را ندارد.- ١

و خسـارت ناشـي ازهرگونـه تـأخير در برداشـت از محـل نسبت به برداشت و تحويل مزرعه مورد اجاره به شركت اقدام نمايد   ١٥/٣/١٤٠١برنده مزايده بايستي تا مورخه  - ٢

 تضامين اخذ شده به نفع شركت وصول خواهد شد.

 برنده مزايده  حق استفاده از سموم غير مجاز كه داراي پسماند بوده و براي محصول بعدي مضر مي باشد را ندارد.- ٣

 كشي مغان بوده و تـوسط ميــرآب هر بخش تنظيم خـواهد شد و عامل حـق دستكاري دريچـهتحويل آب طبق دستور العمـل شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زه- ٤

 .داشت نخواهد را آب هاي

امين اخذ شـده قابـل هر گونه حوادث از قبيل ايجاد آتش سوزي و ... ناشي از سهل انگاري عوامل پيمانكاركه باعث ايجاد خسارت به مزرعه شركت  گردد از محل تض  - ٥

 د بود.وصول خواه

 .اشدي بم مستأجربعهده  رهياز احشام و اشخاص و غ  اجاره حفاظت از مزارع مورد- ٦ 

مـذكور، در صـورت بـروز  مـهيعـدم انجـام ب ايـصرف نظـر از انجـام و  ي باشد ول ي م  مستأجرآن بعهده    نهيقرارداد و پرداخت هز  نيمناسب محصول موضوع ا  مهيانجام ب- ٧

 .نخواهد داشت  ي تيمسئول چگونهيشركت ه،  رهيو غ يبدسبز ايو آفات و امراض و  گي ، تگرگ ، سرما زد ليمترقبه اعم از س ريو حوادث غ ي عيطب يايهرگونه بال

 پرداخت كليه كسورات  قانوني از قبيل  بيمه و ماليات متعلقه و نظاير آن بر عهده پيمانكار خواهد بود.- ٨ 

ي بر عهده شركت م ١٣٩٩- ١٤٠٠ زراعي  سال در مغان زهكشي  و   آبياري  شبكه  برداري  تعرفه آب بهاء شركت بهرهپرداخت آب بهاي زمين مورد مزارعه براساس    نهيهز- ٩

 .باشد

  شركت در خصوص خريد محصول فوق هيچ گونه مسئوليتي ندارد.- 10

  .دريافت خواهد شد بصورت نقديكل مبلغ پيشنهادي نحوه پرداخت : -٢٦

             ٢مورد قبول است)                  نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء           ص  يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه  يمموارد مطالعه و تفه يه(كل           

  



دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

  ت و صنعت و دامپروري مغان (سهامي عام) شركت كش                                         

           

  ١٢٨/٥٥٠          شماره : 

  ٠٤/1400 /١٠      تاريخ  :

 ٤٢        كد آگهي:  

  
  
  

  فرم درخواست عودت وديعه

  

  اجاره محصول سير   ٥٥٠ /١٢٨شماره  مزايدهموضوع: 
  

  

  باسالم ، 

........... به شماره شناسنامه ..................... (براي شخصيت حقوقي ميباست احتراماً، اينجانب .................... فرزند ........ 

فوق مبالغ    مزايدهنام صاحبان امضاي مجاز و اطالعات ثبتي شركت قيد گردد) تقاضا دارم در صورت برنده نشدن در  

 ........................................................ حساب  شماره  به  شبا  واريزي  شماره  و   .....

.................. بانك  شعبه  .....................................................................................................   ..........

  ............................. واريز فرماييد. 
  

  

  

  

  

  شماره کد ملی:
  شماره کد پستی:

  شماره تلفن ثابت:
  ماره تلفن همراه:ش

  نشانی دقيق خريدار:
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

 
             ٣مورد قبول است)                  نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء           ص  يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه  يمموارد مطالعه و تفه يه(كل           



دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

  ت و صنعت و دامپروري مغان (سهامي عام) شركت كش                                         

           

  ١٢٨/٥٥٠          شماره : 

  ٠٤/1400 /١٠      تاريخ  :

 ٤٢        كد آگهي:  

  

  
 
 

  »  ١٣٣٧/ ٢٢/١٠نـع مداخله كاركنان دولت و ... درمعامالت دولتي مورخه مورد عدم شمول قانون متعهدنامه پيشنهاد دهنده در« 

  

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

ماه   دي  دولتي مصوب  معامالت  در  دولت  با نمي  ١٣٣٧كارمندان  موضوع  اين  خالف  چنانچه  و  ،    باشد  برسد  ثبات 

  فوق را مـردود اعالم نمايد. مزايدهگذار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مزايدهكارفرما يا 

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

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

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

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

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

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

يمان خاتمه داده شود بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب فوق را  اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پ 

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

دارد  پيشنهاددهنده اعالم ميكار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود. مضافاً اين  

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

  

  تاريخ      نام پيشنهاد دهنده                                       

  : تعهدآور و مهر پيشنهاد دهندهنام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء و                

  

  
             ٤مورد قبول است)                  نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء           ص  يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه يه(كل

  

  
                                                                       

  

 ١پيوست شماره 



دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

  ت و صنعت و دامپروري مغان (سهامي عام) شركت كش                                         

           

  ١٢٨/٥٥٠          شماره : 

  ٠٤/1400 /١٠      تاريخ  :

 ٤٢        كد آگهي:  

  ))   فرم تعهد و پيشنهاد قيمت   ((                                                                                           
  مديريت محترم شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان  

  بنمايندگي  آقاي                                    اين شركت                                                            ثبت شده شماره         -

  تلفن :            به نشاني :                                                                                                                    

  صادره از                  اينجانب                                                   فرزند                                   به شماره شناسنامه           -

  تلفن  :                                   به نشاني:                                                                                              

  

يزي ( نسخه صاحب   قبول كليه شرايط آن با  تقديم يك فقره  اصل فيش واروبا مالحظه و مشاهده دقيق باغات آن شركت و انجام تحقيقات الزمه و اطالع كامل از اسناد مزايده  

  پيشنهاد قيمت خود را براي طبق اسناد مزايده بشرح ذيل  اعالم مي دارم  :ريال                                    حساب)  / ضمانت نامه بانكي  به شماره                                  به مبلغ  

  

        ٥مورد قبول است)                  نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء           ص  يشرط و يدگونه ق يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه يه(كل

  

 مساحت (هكتار)  قطعه و بلوك  بخش  رديف 
پايه به ازاي هر  قيمت 

 هكتار بريال 
 مبلغ تضمين   

 قيمت پيشنهادي به ازاي هر هكتار

  قيمت بحروف  ريال   قيمت بعدد  بريال 

ريال  300,000,000 18.3 604/5 يك 1 275.000.000   

2 

 دو
ريال  300,000,000 16.2 611/1 243.000.000   

ريال  300,000,000 12.1 617/5 3 182.000.000   

ريال  320,000,000 21.9 804/4 سه 4 350.000.000   

5 

 چهار 
ريال  340,000,000 15 161/1 255.000.000   

ريال  320,000,000 22.8 110/4 6 365.000.000   

7 

 پنج 
ريال  350,000,000 17.4 105/1 305.000.000   

ريال  350,000,000 10.6 148/2 8 185.000.000   

9 

 شش

ريال  300,000,000 9 314-01-1 135.000.000   

ريال  300,000,000 8 314-2-1 10 120.000.000   

ريال  300,000,000 8.5 314-3-1 11 128.000.000   

ريال  350,000,000 10 303/3 12 175.000.000   

ريال  300,000,000 14 ٨-١- ٥٠٠٤ فت ه 13 210.000.000   

   306.000.000ريال 300,000,000 20.4 915/5 نه 14

 - هكتار ٢٠٤/٢   جمع  



دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

  ت و صنعت و دامپروري مغان (سهامي عام) شركت كش                                         

           

  ١٢٨/٥٥٠          شماره : 

  ٠٤/1400 /١٠      تاريخ  :

 ٤٢        كد آگهي:  

ضمناً چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم كه قرارداد را بر اساس برگ اسناد مزايده  و نمونه قــرارداد پيوســت كــه 

ييرات و ملحقاتي كه عندالزوم از لحاظ تطبيق آن با اوضاع و احوال ايــن مزايــده و اعــالن امضاء نموده و در پاكت ب قرار داده ام با تغ

 واگذاري در آن داده مي شود امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات مطابق برگ شرايط تسليم نمايم./

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

  .مالك تعيين برنده مزايده ، باالترين قيمت پيشنهادي براي هر قطعه بلوك مي باشد  *

  
  
  

  

  

  

  
          ٦ن امضاء           ص مورد قبول است)                  نام و نام خانوادگي صاحبا يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه يه(كل

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

  ت و صنعت و دامپروري مغان (سهامي عام) شركت كش                                         

           

  ١٢٨/٥٥٠          شماره : 

  ٠٤/1400 /١٠      تاريخ  :

 ٤٢        كد آگهي:  

  )) قراردادنمونه  (( 

بين شركت كشت و    مزايده اين قرارداد    لحاظ نتايج آگهي هايبا  هيئت مديره شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان و              به استناد مصوبه مورخ     :طرفين قرارداد  

كه از اين پس در اين قرارداد فروشنده ناميده عضو هيئت مديره       عضو هيئت مديره و مدير عامل و    اسداهللا محسن زاده  بنمايندگي  صنعت و دامپروري مغان (سهامـي عام )  

                              به نشاني :   .                                                        ملي   به شماره    د               متول              صادره  از          بشماره شناسنامه               فرزند                آقاي    مي شود از يك طرف و 

آباد مغان  منعقد گرديد و تمامي  از طرف ديگر كه در اين قرارداد خريدار ناميده خواهد شد در شهرستان پارس                   تلفن ثابت                      تلفن همراه       كد پستي 

 مفاد آن براي طرفين الزم االتباع است .

  مـوضـوع قــرارداد : -١ماده 

  اجاره محصول سير مورد معامله عبارت است از :  

  معامله و نحوه پرداخت:  موردمبلغ   -٢ماده 

  مبلغ مورد معامله بصورت نقدي مي باشد.  

  مدت اجراي قرارداد :   - ٣ماده 

  مي باشد .  ١٤٠١/ ١٥/٠٣ قرارداد لغايت  شروعاي قرارداد  از تاريخ مدت اجر

  تعهدات خريدار :  -٤ماده 

 قطعه بلوك مورد مزايده صرفاً براي كاشت محصول سير مي باشد و برنده مزايده حق تغيير محصول  را ندارد.- ١ 

ورد اجاره به شركت اقدام نمايد و خسـارت ناشـي ازهرگونـه تـأخير در برداشـت از محـل نسبت به برداشت و تحويل مزرعه م  ١٥/٣/١٤٠١برنده مزايده بايستي تا مورخه  - ٢

 تضامين اخذ شده به نفع شركت وصول خواهد شد.

 برنده مزايده  حق استفاده از سموم غير مجاز كه داراي پسماند بوده و براي محصول بعدي مضر مي باشد را ندارد.- ٣

 هره برداري از شبكه آبياري و زهكشي مغان بوده و تـوسط ميــرآب هر بخش تنظيم خـواهد شد و عامل حـق دستكاري دريچـهتحويل آب طبق دستور العمـل شركت ب- ٤

 .داشت نخواهد را آب هاي

تضامين اخذ شـده قابـل  هر گونه حوادث از قبيل ايجاد آتش سوزي و ... ناشي از سهل انگاري عوامل پيمانكاركه باعث ايجاد خسارت به مزرعه شركت  گردد از محل  - ٥

 وصول خواهد بود.

 .اشدي بم مستأجربعهده  رهياز احشام و اشخاص و غ  اجاره حفاظت از مزارع مورد- ٦ 

مـذكور، در صـورت بـروز  مـهيعـدم انجـام ب ايـصرف نظـر از انجـام و  ي باشد ول ي م  مستأجرآن بعهده    نهيقرارداد و پرداخت هز  نيمناسب محصول موضوع ا  مهيانجام ب- ٧

 .نخواهد داشت  ي تيمسئول چگونهيشركت ه،  رهيو غ يبدسبز ايو آفات و امراض و  گي ، تگرگ ، سرما زد ليمترقبه اعم از س ريو حوادث غ ي عيطب يايرگونه باله

 پرداخت كليه كسورات  قانوني از قبيل  بيمه و ماليات متعلقه و نظاير آن بر عهده پيمانكار خواهد بود.- ٨ 

ي بر عهده شركت م ١٣٩٩- ١٤٠٠ زراعي  سال در مغان زهكشي  و   آبياري  شبكه  برداري  بهاي زمين مورد مزارعه براساس تعرفه آب بهاء شركت بهره  پرداخت آب  نهيهز- ٩

  ..باشد

  تضمين قرارداد:   -٥ماده 

و     قرارداد  اين  مندرجات   برابر   و  مواعد مشخصه  غيرمالي خريدار در  و   مالي  تعهدات  انجام  منظور ضمانت  ملتزمبه  فقره    تامين خسارات احتمالي، خريدار  گرديد يك 

با درج متن وصول                      ) تحت عنوان ضمانت انجام تعهدات مربوط به اين قرارداد به تاريخ سررسيد               ريال (          ارزش معامله   %١٠  حداقلضمانتنامه بانكي  

(شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان ) از بانك هاي معتبر داخلي اخذ و به فروشنده ارائه نمايد كه در صورت عدم اجراي    بدون قيد و شرط و صرفاً با اعالم كتبي ذينفع

نفع خود  ود  به تشخيص خود؛ به  هريك از تعهدات مالي و غير مالي خريدار ، مندرج در اين قرارداد ، فروشنده مي تواند نسبت به استيفاي حقوق و تامين خسارت وارده به خ

  اقدام نمايد.

           ٧مورد قبول است)                  نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء           ص  يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يم موارد مطالعه و تفه يه(كل            

  حوادث غير مترقبه و قهريه :  -٦ماده 



دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

  ت و صنعت و دامپروري مغان (سهامي عام) شركت كش                                         

           

  ١٢٨/٥٥٠          شماره : 

  ٠٤/1400 /١٠      تاريخ  :

 ٤٢        كد آگهي:  

  ي و خارج از اراده خريدار در صورتيكه به تائيد دولت جمهوري اسالمي ايران نرسد دليل برعدم مسئوليت خريدار در وقوع هر گونه حادثه يا واقعه غير قابل پيش بين  

ف  اين قرارداد نبوده و اساساً مانع اجراي مفاد اين قرارداد نمي باشد و از شمول اين قرارداد خارج و خسارت ناشي از حوادث و عوامل موصو  ٢پرداخت مبالغ موضوع ماده  

  . كوچكترين خللي در حقوق فروشنده وارد نخواهد ساخت 

  : اسقاط خيارات  : ٧ماده

  از خود سلب و ساقط نمودند.را طرفين كليه خيارات شرعي و قانوني ولو خيار غبن دراعلي درجه  

  حل اختالف : - ٨ماده 

مراجع ذيصالح پيگيري و حل و فصل  كره طرفين و در صورت عدم حصول نتيجه با مراجعه  به  مذااز طريق  بدواً    يا اجراي مفاد اين قرارداد  كلزاهر گونه اختالف ناشي از تف  

اص ثالث يا ورود شخص خواهد شد بديهي است انفساخ قرارداد در موارد پيش بيني شده و ضبط چك ضمانت اجرايي با مراجعه به بانك عامل و واگذاري قرارداد به اشخ 

مال  د براساس مفاد و شرايط مندرج در اين قرارداد نيازمند مراجعه و اخذ مجوز از مراجع محترم قضايي نيست و راساً از سوي فروشنده قابل اعفروشنده به اعتبار انفساخ قراردا

  خواهد بود . 

  اقامتگاه قانوني و تغيير آدرس :  -٩ ماده

طرفين تعهد مي نمايند هرگونه تغيير در اقامتگاه خود را ظرف يك هفته از زمان تغيير   اه قانوني و انتخابي طرفين همان است  كه درصدر اين قرارداد درج گرديده و گاقامت 

به آدرس هاي مندرج در اين قرارداد ابالغ قانوني تلقي    قانون مدني ابالغ هر گونه اوراق قضايي    ١٠١٠به استناد ماده  تباً اطالع دهند در غير اينصورت  نشاني به طرف متقابل ك

  چ عنوان اعتراض طرفين در اين خصوص مسموع نيست . مي گردد و به هي

  نسخ قرارداد :   -١٠ماده 

گرديد و براي طرفين يا  و مبادله    تنظيم  ، شامل املكبرگي )  با اعتبار واحد در كمال صحت مزاج و سالمت عقل و اختيار با علم و آگاهي  ٨(  نسخه    تبصره            اين قرارداد    - 

  ها الزم االجراست . وراث يا قائم مقام قانوني آن
                                                            خريدار              

 شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (سهامی عام )

  اسداهللا محسن زاده                     
 عضو هيئت مديره و مديرعامل     

  

  
      ٨مورد قبول است)                  نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء           ص  يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه يه(كل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  



دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

  ت و صنعت و دامپروري مغان (سهامي عام) شركت كش                                         

           

  ١٢٨/٥٥٠          شماره : 

  ٠٤/1400 /١٠      تاريخ  :

 ٤٢        كد آگهي:  

  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 

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

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

-  

  

المي و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن ، بدينوسيله متعهد و ملتزم مي شوم  مجلس شوراي اس 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                                                                                                                     

  
  

  
          ٩مورد قبول است)                  نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء           ص  يو شرط يدگونه ق يچشده  بدون ه يمموارد مطالعه و تفه يه(كل

  

  


