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  عمومي يك مرحله اي ))  مناقصه((  اسناد 

:                                                 رددادر نظــــر  عــــام )  ســــهامي ( شــــركت كشــــت و صــــنعت و دامپــــروري مغــــان موضــــوع مناقصــــه : -١  

ــموم ٩ ــم ســــــــ ــاز   قلــــــــ ــورد نيــــــــ ــتمــــــــ ــع زراعــــــــ ــود  مجتمــــــــ                                                     خــــــــ
و شـرايط منـدرج در اسـناد   بشـرح ذيـل و براسـاس مشخصـات ١٣/١٢/٩٩و   ١٢/٩٩/ ١٢هــاي    به تاريخ   سپهر ايرانيان  اردر روزنامه كثير االنتش منتشره

  نمايد.  اریمناقصه و حتويل در مقصد (درب انبارجمتمع زراعت) خريد
مقدار مورد    فرموالسيون   نام تجاري   نام عمومي سم   رديف 

  نياز(ليتر/كيلو) 
مقدار تضمين 

  (بريال) 

  ٠٠٠/٠٠٠/١٨٠  ١٨٠٠ WP%٥٠  توپسين ام   تيوفنات متيل   ١
  ٠٠٠/٠٠٠/٦٢٠  ٣٥٠٠ ٤٢SC% آلتوكمبي   كاربندازيم +سايپركونازول   ٢
  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠  ١٠٠٠  ٢٥EC%  تيلت  پروپيكونازول  ٣
  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠  ١٣٥٠  ٦٠EC%  ديازينون   زينون ديا  ٤
  ٠٠٠/٠٠٠/٢٧٠  ١٨٠٠ ٢٧.٤EC% ofبتانال پروگرس   فن مديفام+دسمديفام +اتوفميست   ٥
  ٠٠٠/٠٠٠/١٦٥  ٣٠  ٥٠DF% سافاري   تريفلوسولفورون متيل   ٦
  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠  ٤٠٠٠  ٥٠EC%  اسنيت  استوكلر  ٧
  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠  ١٥٠  ٧٠WS%  گاچو  ايميدا كلوپرايد   ٨
ولفورون+فروسولفورن  يودوس  ٩

  متيل+ديفلوفيكان+ايمن كننده 
 ٪OD٦  اتللو

  
٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠  ٨٠٠  

  
  نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  : فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه )-٢ 

  جدول فوق مبلغ تضمين :  مبالغ مندرج در  -٣

  پيشنهادات خود از طريق نشاني هاي ذيل اقدام نمايند  . شركت كنندگان مي توانند نسبت به ارسال -٤

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

  ٠٩١٢٥٠٢٦١٢٠  - علي ديناروند :  همراه آقاي    ––تهران  - ٢- ٤

،                                                                       ٠٩١٤٣٠٠٩٠٩٣جنب ساختمان سهام عدالت  آقاي جواد لطفي  ٢ان فرهنگ خياب –دفتر نمايندگي شهرستان تبريز :   ولي امر  - ٣- ٤

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

  ٠٩١٤٤٥٦١٨٥٦همراه آقاي نظيري:      ٠ ٤٥٣٣٧٤١٤٤١- ٢تلفن:    

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

  .  تماس حاصل نمايند  ٠٤٥٣١٨٥٢٠٨٢تلفن و فاكس 
 ٠٤٥٣١٨٥٤٠٠٠كسب اطالعات  بيشتر در خصوص موضوع مناقصه به امور زراعت مراجعه و يا با شماره تلفن  متقاضيان  مي توانند  جهت   -٦

 نمايند. حاصل     تماس

درسه پاكت« الف ، ب  و ج» به صورت جداگانه الك و مهر نموده و هر سه پاكت را در داخـل بايستي  پيشنهادات  خود را  مناقصه  داوطلبان شركت در    - ٧

  به آدرسهاي ياد شده تحويل  نمايند. ٢٦/١٢/٩٩ ظهر روز سه شنبه مورخ  ١٣يا پاكت مناسب الك و مهر شده قرار داده و حداكثر تا ساعت  يك لفاف  
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     ٦٣٠١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٩٦٥٤٨٠٦٩و شماره شبا   ٨٩٦٥٤٨٠٦٩يك فقره اصل فيش واريزي ( نسخه صاحب  حساب) به شماره حسـاب  پاكت الف محتوي:-٨

IRعام)  خواهد بود( سهامي   و صنعت و دامپروري مغان) در وجه شركت  كشت  ضمانتنامه بانكي ( بمدت اعتبار حداقل  سه ماه  و يابانك كشاورزي د نز.  

  داده باشد از دور رقابت خارج خواهد شد. بديهی است اگر شرکت کننده ای به غير از اصل نسخه صاحب حساب فيش واريزی يا ضمانتنامه بانكي ، نسخه ديگری داخل پاکت گذاشته و ارائه  -١-٨

  پاکت (ب) محتوی : - ٩
  وانه كسب مرتبطپروانه  بهره برداري يا پرتصوير برابر اصل  شده    - ١- ٩

                                                     اساسنامه و آخرين تغييرات  در روزنامه رسمي  براي  شركت كنندگان  حقوقيآگهي تاسيس ،   - ٢-٩

)و در پاكـت  توسـط صـاحبان امضـای مجـازو مهرنمـوده ( ) ، امضـاءبـه جـزء فـرم تعهـد و پيشـنهادتمامي صفحات اسناد مناقصه و نمونـه قـرارداد را (   شركت كنندگان بايستي - ٣- ٩

  (ب)تحويل نمايند. 

  اصل تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان.-٤-٩

  فرم تعهد و التزام رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي مربوطه.-٥-٩

  ي الزامي مي باشد.  ارائه گواهي تاييد امضاء صاحبان امضا مجاز از دفاتر اسناد رسم-٦-٩
  

خواهد بود كه در اين رابطه پيشنهاددهندگان موظف هستند پس از بررسي دقيق موارد ، پيشنهادات خود را  با خط خوانــا و بــدون قلــم فرم پيشنهاد   محتـوی    پاكت (ج)  :- ١٠ 

    جاز امضاء  و ممهور به مهر شركت گردد.افراد م  فرم موصوف نيز توسطدرج و    ٢به روي پيوست شماره    و بدون قيد و شرطخوردگي و به  

  ماه مي باشد. يكمدت اعتبار پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگشايي برابر  -١١

اهد بازگشايي و مورد بررسي قرار خومحل مهمانسراي سرو واقع در شهرك شهيد آيت اله غفاري    درعصر     ١٥  ساعت   رأس    ٢٧/١٢/٩٩شنبه  مورخ  چهارپيشنهادات واصله روز    -١٢

ييرو  يا پـس 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 شد.  ٢٦/١٢/٩٩شنبه مورخ   سه   ظهر روز١٣بعد ازساعت   گرفتن  پيشنهادهاي واصله
  مختار است . در تمام مراحل مناقصه شركت در رد  يك  و يا كليه  پيشنهادات -١٣ 

در هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنــده دوم در صــورتي   -١٤

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

روز به غير از روزهاي  تعطيل پس از اعالم نتايج مزايده جهت انعقاد قرارداد حاضر نشود ســپرده شــركت در مزايــده وي  هفت  چنانچه نفر اوّل برنده مناقصه ظرف مدت -١٥

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

  برعهده برنده مناقصه خواهد بود .  و ارزش افزوده   پرداخت كليه كسورات قانوني  -١٦

  ٠پرداخت هزينه انتشار آگهي بعهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود   -١٧

 د . نتايج آگهي مناقصه و برنده حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از باز گشائي پيشنهادات بصورت تلفني ويا مكتوب اعالم خواهدش  -١٨

  حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها( با ارائه معرفي نامه ) در جلسه  بازگشايي پيشنهادات  واصله آزاد مي باشد.  -١٩

  مناقصه از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد.-٢٠

  تلفني خواهد بود. اعالم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري مناقصه به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا  -٢١

  باشند .  ١٣٣٧شركت كنندگان در مناقصه نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولت مصوب ديماه سال    -٢٢

  ور از دور مناقصه  حذف و پيشنهاد بايستي فقط در پاكت ج ارائه شود در صورت هرگونه اشاره به قيمت  در ساير پاكت ها ي ارائه شده ، پيشنهاد شركت كننده مزب-٢٣

  مردود خواهد شد

دور  كليه مدارك خواسته شده در پاكت ب  مي بايست توسط صاحبان امضاء مجاز ، مهر و امضاء گردد در غير اينصورت ،مدارك  ، ناقص  تلقي و  از  -٢٤

 مناقصه  حذف خواهد شد.

ارائه شده در پاكت ب الزامي بـوده و در صـورت عـدم تقـديم برابـر اصـل مسـتندات   در زمان عقد قرارداد تحويل  كپي برابر اصل شده تمامي مدارك  -٢٥

  خواسته شده ، تضمين يا سپرده شركت  در مزايده وي به نفع  شركت وصول خواهد شد.
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آيين نامه مستندسازي  ، پاكات فني و مالي بازگشايي شده مناقصه گران جزء اسناد مكتوب مناقصه گـزار بـوده  ، پاكـت   ٣حسب جزء يك بند ب ماده    -٢٦

  هاي موصوف غير قابل استرداد مي باشد.
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مي توانند  به يك ، و يا چند و يا كل  اقالم  موضوع مناقصه پيشنهاد قيمت ارائه نمايـد ولـي  در هـر حـال پيشـنهادات  مـي بايسـت بـه   شركت كنندگان- ٢٧

  تفكيك واز قرار هر كيلوگرم / ليتر تحويل در مقصد ارائه شود.

فرم پيشنهاد قيمت پيوستي تحويل نمايـد. در غيـر ايـن صـورت برنده  مناقصه مكلف  است سموم درخواستي  شركت را برابر مشخصات اعالم شده در    - ٢٨

  تضامين توديع شده  وي  به نفع شركت  ضبط  خواهد شد.

ق بـا شركت در صورت نياز نسبت به تعيين كيفي سموم خريداري شده از طريق آزمايشگاه هاي معتبر اقدام و چنانكه سم مورد نظـر داراي كيفيـت مطـاب- ٢٩

  در برگه مناقصه نباشد فروشنده ملزم به جبران خسارت وارده احتمالي به شركت مي باشد. استانداردهاي ذكر شده

) سموم به زبان فارسي   در زمان عقد قرارداد الزامي است در صورت عدم تحويل آن تضامين فرآيند ارجـاع كـار MSDSارائه برگ اطالعات ايمني (  - ٣٠

  .به نفع شركت ضبط خواهد شد

مناقصات مكلف به درج نام شركت توليدي سموم در جدول پيشنهاد قيمت مي باشد و همچنين در رابطه با سموم وارداتي  شركت كننده در  - ٣١
  بايستي نام كشور توليد كننده مشخص و درج گردد. 

  واريز خواهد شد.سموم خريداري شده پس از وصول به انبارهاي شركت و صدور قبض انبار محاسبه و در وجه خريدار   بهاي نحوه پرداخت :-٣٢
   

د و بسته  فروشنده تعهد مي نمايد كه عمر مفيد و موثر سموم موضوع اين قرارداد از تاريخ توليد در شرايط مطلوب انبارداري ، كمتر از دو سال نباش -٣٣

و همچنين تاريخ   ه طور مشخص ذكر گرددبندي آن طبق استاندارد مورد تاييد خريدار باشد و نوع بسته بندي و ابعاد آن در هر مورد برروي بسته بندي ب

  ماه نباشد.  ١٨انقضاء سموم تحويلي از زمان تحويل به خريدار كمتر از 

  
  
  ستقرائت شد مورد تاييد ا                                                                                                                                   .
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  »  ٢٢/١٠/١٣٣٧نـع مداخله كاركنان دولت و ... درمعامالت دولتي مورخه « تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون م

  

 ١پيوست شماره 
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نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تائيد مي

  باشد و چنانچه خالف اين موضوع بانمي  ١٣٣٧مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه  

  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 زايده  گردد كه هرگاه اين  و  فوق تشخيص داده شود 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  تاريخ      نام پيشنهاد دهنده                                       

 شنهاد دهندهتعهد آور و مهر پينام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء و                

 
  ٤ص                                                                                                                                                                                                                          

  

  
  

  

  

  
  ((فرم تعهد و پيشنهاد قيمت ))                         

                                        
ضــمن اعــالم وصــول و مطالعــه   ثبت شده به  شــماره                      اين شركت                      فرزند            ش ش                صادره از             به شماره ملي                          

ضمانتنامه بانكي  يــا      ه فوق  وارائه دقيق كليه اوراق مناقصه و اعاده كليه اوراق مذكور كه امضاء و ممهور به مهر گرديده است و با  قبول كليه  شرايط مندرج در اسنادمناقص
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ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــيش  واريــــزي ــده   بانــــك             شــــع اصــــل  فــ ــماره              عهــ ــه  شــ ــال و     بحــــروف          به                               بــ ــدد                                           ريــ ــغ بعــ                                                                                                                مبلــ

  .ذيل و تحويل در مقصد اعالم ميدارم جدول بشرحنهاد قيمت  خود را  پيش                           ريال 
كـه عنـدالزوم از  قرار گيرد تعهد مي نمايم  قرارداد را كه تلفيقي از اسناد مناقصه و نمونه قراردادهاي  پيوست خواهد بود همـراه  بـا تغييـرات و ملحقـاتي *ضمناً چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول

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

  

  

  

  

  

  

                كد  پستي                                        تلفن تماس                                                                                    نشاني    
 با تقديم احتـرام

 نام و نام خانوادگـي

  امضاء و مهـر 

  

  

  ٥ص                                                
 

  

  

  

  

  قرارداد خريد سم » نمونه « 

شركت سهامـي   بين  ٩٩/ /     مشروحه ذيل در تـاريخ  قرارداد  ٩٩/ /  براساس صورتجلسه كميسون معامالت مورخه       مقدمه قرارداد : 

بنمايندگي مغان  دامپروري  و   صنعت  و  زاده  كشت  محسن  اسداله  عاملعضو    آقاي  مدير  و  مديره  وي  از  خريداربعنوان  هيئت  طرف        اقاي ك 
بعنوان فروشنده    از طـرف ديگـر در لفن همراه       ت           كد پستي طرف قرارداد                بنشاني      بشماره ملي          صادره از         متولد سال       به شماره شناسنامه       فـــرزند      

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

 فرموالسيون  نام تجارتي نام عمومي  رديف 

مقدار 

  درخواستي 

  –( ليتر

 كيلوگرم ) 

مقدار تضمين 

 (بريال) 

 كيلوگرم بريال /قيمت پيشنهادي از قرار هر    ليتر

نام كارخانه  

توليدي/كشور توليد  

 كننده 

 مبلغ بحروف  مبلغ ب عدد 

١ 
  ٠٠٠/٠٠٠/١٨٠  ١٨٠٠ WP%٥٠  ن ام توپسي  تيوفنات متيل 

   

  ٠٠٠/٠٠٠/٦٢٠  ٣٥٠٠ ٤٢SC%  آلتوكمبي   كاربندازيم +سايپركونازول  ٢
   

  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠  ١٠٠٠ ٢٥EC%  تيلت   پروپيكونازول  ٣
   

  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠  ١٣٥٠ ٦٠EC%  ديازينون  ديازينون  ٤
   

  ٠٠٠/٠٠٠/٢٧٠  ١٨٠٠ ٢٧.٤EC%  ofبتانال پروگرس    فن مديفام+دسمديفام +اتوفميست   ٥
   

  ٠٠٠/٠٠٠/١٦٥  ٣٠ ٥٠DF%  سافاري   تريفلوسولفورون متيل   ٦
   

  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠  ٤٠٠٠ ٥٠EC%  اسنيت   استوكلر   ٧
   

     ٠٠٠/٠٠٠/٥٠  ١٥٠ ٧٠WS%  گاچو   ايميدا كلوپرايد  ٨

٩  
يودوسولفورون+فروسولفورن  

  متيل+ديفلوفيكان+ايمن كننده 

 ٪OD٦  اتللو 

   
٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠  ٨٠٠  
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ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  با مشخصات فني و نوع بسته بندي ذيل : قلم سموم بشرح جدول و   ٩ عبارت است از خريد   موضوع قرارداد :  - ١ماده 

فی به ازای هر    مقدار مورد نياز(ليتر/کيلو)   فرموالسيون   نام تجاری  نام عمومی سم   رديف 
  ليتر/کيلو گرم (لایر) 

    ١٨٠٠ WP%٥٠  ن ام توپسي  تيوفنات متيل   ١

    ٣٥٠٠ ٤٢SC%  آلتوكمبي   كاربندازيم +سايپركونازول  ٢

    ١٠٠٠ ٢٥EC%  تيلت   پروپيكونازول  ٣

    ١٣٥٠ ٦٠EC%  ديازينون  ديازينون  ٤

    ١٨٠٠ ٢٧.٤EC%  ofبتانال پروگرس    فن مديفام+دسمديفام +اتوفميست   ٥

    ٣٠ ٥٠DF%  سافاري   تريفلوسولفورون متيل   ٦

    ٤٠٠٠ ٥٠EC%  اسنيت   استوكلر   ٧

    ١٥٠ ٧٠WS%  گاچو   ايميدا كلوپرايد  ٨

 ٪OD٦  اتللو   يودوسولفورون+فروسولفورن متيل+ديفلوفيكان+ايمن كننده   ٩

   
٨٠٠    

  

 ميباشد .  FAOمشخصات فنی براساس مشخصات فنی و استاندارد   - 
مورد توافق طرفين قرار گرفته د خريدار يا هرنوع بسته بندي ديگري كه قبالً اليه و برچسب با متن فارسي مورد تأيي ٣بسته بندي سم در فويل آلو مينيوم و در كارتن هاي 

    باشد ، ذكر تاريخ توليد  شركت توليد كننده  و انقضا، شماره پارت و قيمت مصرف كننده خواهد بود . 

بوده كه  پس از وصول به   تحويل در مقصد  ريال                مبلغ  به بهاي كل مورد معامله موضوع قرارداد  جمعاً    مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت : - ٢ماده 

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

سموم ارسالي    ٤قابل پرداخت نبوده و با ضبط سپرده موضوع ماده  ٢شور  مبلغ مورد معامله   ماده درصورت عدم تائيد كيفيت توسط آزمايشگاه هاي مرجع در ك تبصره : 

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

  مي باشد  .  روز  ٢٥ لغايت تاريخ عقد قرارداد از  مدت قرارداد : – ٣ماده 

بابت تضمين از مطالبات نامبرده  كل معامله %١٠ضمانتنامه بانكي به ارزش  فقره١ فروشنده جهت تضمين حسن انجام مفاد قرارداد كار : ضمانت حسن انجام - ٤ماده 

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

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

    توسط آزمايشگاه عامل وتحويل درموعد موردتعهدتوسط فروشنده پس ازتحويل مستردخواهدشد. 

  ر : تعهدات خريدا -٥ماده 
  خريدار متعهد مي گردد سموم توليدي را تا حداكثر مدت يك هفته  پس از اعالم توليد از سوي فروشنده ، تحويل گيرد  . - ١- ٥

  شرايط نگهداري و انبار داري طبق استاندارد هاي موجود به عهده خريدار مي باشد  . - ٢- ٥

  تعهدات فروشنده :   –٦ماده 
تهيه و تحويل  نمايد ، در غير اينصورت مسئوليت آن برعهده فروشنده   FAO وم موضوع قرارداد را مطابق استانداردفروشنده متعهد مي گردد كه سم ١- ٦

     .بوده و فروشنده تعهد مي نمايد خسارت وارده  را به تشخيص مديريت امورزراعت يامعاونت اداري ومالي شركت خريدارازهرجهت جبران نمايد

  
  ٦ص          نام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز                                                                                                                          

  

  يل خريدار نمايد . فروشنده متعهد مي گردد مطابق برنامه اجرائي و زمان بندي اعالم شده مطابق ماده يك ، سموم  را تحو - ٢- ٦

  هزينه هاي ثبت سفارش ، گشايش اعتباري و ساير كارمزدها برعهده فروشنده مي باشد .   - ٣-٦

داد به انجام فروشنده موظف است بسته بندي سموم را در ظروف مناسب و مقاوم و مطابق با شرايط مورد قبول خريدار براساس موارد مندرج در ماده يك قرار  -٤-٦

كارشناسان دو  صورتي كه مطابق نظر خريدار ، بسته بندي سموم از نظر كيفيت ظروف ، درب ، كارتن و غيره فاقد كيفيت مطلوب باشد ، كميته  اي متشكل از رساند . در 

جبران خسارات وارده بعهده   طرف براين مورد نظارت نموده و در صورتيكه فروشنده در اين امر مقصر شناخته شد كاال عودت داده شده و كليه هزينه هاي مربوطه و

  منتخب شوراي حل اختالف پارس آباد درتعيين مقصروميزان خسارت معتبر خواهد بود. دادگستريدرصورت اختالف نظركارشناس رسمي فروشنده خواهد بود .

سته بندي و تحويل نمايد و در صورت مشاهده هرگونه فروشنده موظف است سموم موضوع اين قرارداد را با كيفيت و كميت مطابق با شرايط استاندارد توليد ، ب - ٥- ٦

                                                                                 . مي گردد  كسر تضامين از كه ترجيهافروشنده موظف به  جبران آن باشد  ، به تشخيص خريدار كسري از نظر حجم و يا كسري ظروف سموم در كارتن ها 
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ورت نيابت وكالت ، مشاركت ، فروشنده تعهد مي نمايد تعهدات موضوع قرارداد در مورد توليد كاال را راساً وشخصاً انجام داده و از انتقال و واگذاري آن به غير به ص -٦-٦

  .ري كندامانت و غيره خوددا

موثر سموم موضوع اين قرارداد از تاريخ توليد در شرايط مطلوب انبارداري ، كمتر از دو سال نباشد و بسته بندي آن طبق  فروشنده تعهد مي نمايد كه عمر مفيد و - ٧- ٦

زمان و همچنين تاريخ انقضاء سموم تحويلي از  استاندارد مورد تاييد خريدار باشد و نوع بسته بندي و ابعاد آن در هر مورد برروي بسته بندي به طور مشخص ذكر گردد

  ماه نباشد.  ١٨تحويل به خريدار كمتر از 

  .   ني متعلقه بعهده فروشنده مي باشد پرداخت  كليه كسورات قانو - ٨- ٦
  ( برگه اطالعات ايمنی به زبان فارسی) سموم ارسالی می باشد .  MSDSفروشنده موظف به ارائه   -٩-٦

  نمي باشد .    ١٣٣٧كنان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه سال فروشنده اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كار - ١٠- ٦

  بود.خريدار خواهد  مقصددر  تحويل كاالطبق توافق طرفين مورد معامله   –٧ماده 

ه راازاجراي تعهدتحويل  نيست وفروشند كه موجب اخالل و مانع از اجراي مفاد قرارداد گردد از شمول اين قرارداد  حوادث غير مترقبه ( قوه قهريه ): - ٨ماده 

    كاالدرموعدمشخص شده بري نمي سازد.

قرارداد ابتدا با مذاكره طرفين و از طريق دوستانه حل و فصل خواهد شد و در صــورت عــدم   اين  مفاد  يااجراي  تفسير  از  هر گونه اختالف ناشي  حل اختالف :  -  ٩ماده  

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

به شرح مندرج در مقدمه قرارداد بوده و كليه نامه ها و ابالغهاي مربوط به ايـن قـرارداد در حكـم قـانوني اسـت و در   قرارداد :   اقامتگاه قانوني طرفين  -١٠ماده  

    .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 

نسخه ( دو برگي ) تنظيم  و در كمال صحت مزاج و سالمت عقل و اختيار كامل امضـاء گرديـد كـه تمـامي نســخ آن     ٤    تبصره و  ٢  مـاده  ١٠يك مقدمه و  اين قرارداد در  - 

  داراي اعتبـار يـكسان  مي باشد.  

   

  خريدار               شنده                                                                                                                         فرو                    

شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          نام                         نام خانوادگي                                                                     

                                                                                                    امضاء و مهر شركت                                                                                                          

    

  ٧ص         نام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز                                                                                                                      

  

  

  
  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  

  
   



 
 ٢٢٦١/٥٥٠شماره:                          وزارت جهاد كشاورزي                                                                

 ١٢/٩٩/  ١٢                تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت                                                                   

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

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  فرم اشخاص حقوقي : 
  

مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن ، بدينوسيله متعهد و   ٨٦/ ٠٢/١١با توجه به قانون مبارزه با پولشويي مصوب 

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

---------- --------------------محل مهر و امضاء مجاز شركت                                                                                                                      

--  
  ----------------------------------------محل امضاء شخص حقيقي                                                                                                                     

  
 
  
  

  ٨ص         نام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز                                                                                                                      

  

 
 

  

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

-  


