
 
 2183/550          شماره:          وزارت جهاد كشاورزي                                                          

 99/ 10/ 21            تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت                                                            

                2كد آگهي :                         ( سهامي عام)   شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان                                                       

 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                                                             ((اسناد مزايده عمومی يك مرحله اي ))ی                                

ــده -1  ــوع مزايــ ــردارد                                       :  موضــ ــام )در نظــ ــهامي عــ ــان (ســ ــروري مغــ ــنعت ودامپــ ــت و صــ ــركت كشــ شــ
و  21/10/99 هــاي  تــاريخ نوبــت  بــه دو  در مهـد تمـدن  رامنتشــره  در روزنامــه كثيــر االنتشــ  توليدي خود را  خشك شده  سويا    تن  369  مقدار  

  و بر اساس شرايط و مشخصات اسناد مزايده به فروش برساند. عمومي از طريق مزايده  22/10/99
  مبلغ تضمين ( لایر)  قيمت پايه بلایر  مقدار (تن)   نام محصول 

  000/000/900/1  103000  369  سويا

  
  بشرح جدول فوق:  فرآيند ارجاع كار مبلغ تضمين -2

  فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه )   :    شركت در فرآيند ارجاع كار نوع تضمين-3

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

                                                                                                          حراست اداره  ،دفتراداره مركزي – ، شهرستان پارس آباد مغاناستان اردبيل    - 1-4  

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

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

  09144561856همراه آقاي نظيري:             ، 

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

www.moghanind.com  

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

   ماس حاصل نمايند.ت 04531852082شماره تلفن و فاكس 

توانند جهت متقاضيان -6 اطالعات  مي  در خصوص   كسب  مزايده    بيشتر  زراعت به  موضوع  با   مجتمع  يا  و  مراجعه  تلفن       شركت  شماره 

  حاصل نمايند.تماس  04531854000

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

و    مزايده مورد  و اختصاصي  كامل ومطالعه دقيق كليه اوراق و شرايط عمومي   بنابراين ادعاي جهل  اشتباه در تطبيق آن با آنچه كه مد    پيشنهاد قيمت داده است 

  نظرش  بوده و ياهر گونه ادعا و اعتراض ديگري پس از تقديم پاكت حاوي پيشنهاد قيمت و اعالم  نتيجه مردود ميباشد  
هر سه پاکت را در داخل يک لفاف يا پاکت   صورت جداگانه الک و مهر نموده و بهپاکت« الف ، ب  و ج»    سه دربايستي  پيشنهادات  خود را   زايده داوطلبان شركت در م - 8

  ياد شده تحويل  نمايند. به آدرسهاي  99/ 11/ 04  مورخه شنبه ظهر روز  13ار داده و حداكثر تا ساعت  شده قر  مناسب الك و مهر 

 حسـاب  شـمارهرده شـرکت بـه بحسـاب تمرکـز سـپفيش واريزی ( نسخه صاحب  حساب) بصورت فيش مخصوص حساب های دولتـی يک فقره اصل    محتوی:  پاكت الف-9

) در وجـه شـرکت  کشـت  و و يا  ضمانتنامه بانكي ( بمدت اعتبار حـداقل  سـه مـاه کشاورزی   نزد بانک IR  630160000000000896548069بشماره شبای  896548069
  صنعت و دامپروری مغان ( سهامی  عام)  خواهد بود.

  
  1ص قرائت شد مورد تاييد است.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  از امضاء و مهر  صاحبان مج     نام و نام خانوادگـي                                                                                                                                                                                                                              

  
  

  پاکت (ب)  محتوی :- 10
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 الزامي است. براي شركت كنندگان حقيقي كپي شناسنامه و كارت ملي ارائه  - 10- 1

  ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات  در روزنامه رسمي  براي  شركت كنندگان  حقوقي الزامي است.ارائه تصوير اساسنامه- 10- 2

ــتي- 10- 3 ــدگان بايسـ ــركت كننـ ــفح شـ ــامي صـ ــناد متمـ ــراردادات اسـ ــه قـ ــده و نمونـ ــت( را  زايـ ــنهاد قيمـ ــد و پيشـ ــرم تعهـ ــزء فـ ــه جـ ــوده  ) ، بـ ــاء و مهرنمـ                                               امضـ

  و در پاكت (ب)تحويل نمايند) توسط صاحبان امضای مجاز(

دگان موظف هستند پس از بررسي دقيق موارد ، پيشنهادات خود را  با خط خوانــا قيمت خواهد بود كه در اين رابطه پيشنهاددهنپيشنهاد  :   پاکت (ج)  محتوی- 11

  اعالم وفرم مذكور توسط افراد مجاز امضاء  و ممهور به مهر شركت گردد. و به ريالو بدون قلم خوردگي 

 می باشد  لایر  103000قيمت پايه به ازای هر کيلوگرم - 12
  يمت پايه پايين تر باشد در غير اينصورت ترتيب اثری داده نخواهد شد. پيشنهادی ارائه شده نبايستی از ققيمت - 13
  ماه مي باشد. يكقيمت از تاريخ بازگشايي برابر  مدت اعتبار پيشنهاد- 14

ه  غفاري بازگشايي و مورد بررسي قرار خواهـد گرفـت . محل  مهمانسراي سرو (  پائين)  شركت واقع  درشهرك شهيد آيت الدر عصر 15ساعت  رأس   05/11/99مورخ  يكشنبه  پيشنهادات واصله روز     - 15

ترتيب اثـر   04/11/99مورخ      شنبه  ظهر روز 13بعد ازساعت   به پيشنهادهاي واصله مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد چك و همچنين تحويل، تغييرو  يا پس گرفتن  پيشنهادهاي واصلهبديهي است  

  داده نخواهد شد.
  موضوع مزايده پيشنهاد قيمت ارائه نمايند.   سويا برای کل   بايستی کنندگان  شرکت  - 16      

برنده مزايده با امضای اين اسناد متعهد ميگردد کل بهای موضوع معامله را پس از اعالم برنده به حساب اعالمی شرکت واريزنمايد بديهی  - 17
  شده  با نفر دوم مذاکره و عمل خواهد شد . است در صورت عدم واريز بهای معامله ضمن ضبط تضامين توديع 

  و حمل  به عهده  خريدار ميباشد. بعهده شركت خواهد بود و بارگيری   انبار علوفه شرکت مورد  معامله  درب  سويا محل تحويل   - 18

دارد) بوده  و فــروش بصــورت قطعــی  مبنای  محاسبه  وزن در مبدأ و در محل  باسکول شرکت (  باسکول  تائيد شده  اداره  اوزان و استان  - 19
  می باشد.

  ) ارائه  گردد.انبار علوفه شرکت گرم تحويل در مبدأ ( درب ادات  می بايست از قرار هر کيلو پيشنه - 20
 متعلقه برعهده خريدار خواهد بود .و ارزش افزوده  پرداخت كليه كسورات قانوني  - 21

  مختار است . مزايده ر تمامي مراحل د شركت در رد  يك  و يا كليه  پيشنهادات - 22

قيمت را حائز شده باشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعــالم مــي شــود كــه  باالترين گري كه  مزايده در هنگام ارزيابي مالي ،   - 23

  تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين باشد.

  نگهداري و بقيه مسترد خواهد شد . مزايده سپرده نفرات اول و دوم  مزايده ج  پس از اعالم نتاي- 24

جهت انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده شــركت در  مزايده ظرف مدت هفت روز به غير از روزهاي  تعطيل پس از اعالم نتايج    مزايده چنانچه نفر اوّل برنده  - 25

  نيز به همان ترتيب عمل خواهد شد . مزايده  وي به نفع شركت ضبط و با نفر دوّم برنده  مزايده 
ده درصد مبلغ مورد معامله را  (با اعتبار برابر مدت قرارداد و قابل تمديد تا ارائه تسويه حساب های قانونی) بعنوان تضمين  انجام    حداقل به ميزان       ضمانتنامه بانکیفرد  برنده  موظف است  يک فقره     - 26

تضمين شرکت در مزايده    ينصورت وز  به غير از روزهای تعطيل در زمان عقد قرارداد دروجه شرکت  کشت  و صنعت و دامپروری  مغان   ( سهامی  عام) ارائه  نمايد.در غير ار  هفت تعهدات خود ظرف مدت  
  فرد برنده به نفع شرکت  ضبط  و با نفر دوم  برنده مزايده نيز به همان نحوه عمل  خواهد شد. 

  برنده از انجام تعهدات خود تضمين انجام تعهدات وي به نفع شركت ضبط خواهد شد.  در صورت عدول - 27
  حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه  بازگشائي  پيشنهادها ي واصله  آزاد مي باشد. - 28
  به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا تلفني خواهد بود. مزايده اعالم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري - 29
  رت تلفني ويا مكتوب اعالم خواهد شد. روز پس از باز گشائي پيشنهادات بصو سهنتايج آگهي و برنده حداكثر ظرف مدت  - 30
  مي باشد. مزايدهپرداخت  هزينه انتشار آگهي بعهده برنده - 31
  ده مزبور از دور مزايده حذف و مردود خواهد شد. پيشنهاد قيمت بايستی فقط در پاکت ج ارائه شود در صورت هرگونه اشاره به قيمت  در ساير پاکت ها ی ارائه شده ، پيشنهاد قيمت شرکت کنن- 32
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((فرم تعهد و پيشنهاد قيمت                                                                                               
                           ((                      

  
  

ــ  ــه شـــماره ملـــي                       اينجانـــب /ايـــن شـ ــد                ش ش                 صـــادره از             بـ ــه                                           ركت                         فرزنـ ثبـــت شـــده بـ

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

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

موضوع  مزايده بشرح  پيشنهاد قيمت  خود را  برايريال و               ،مبلغ                                                     به                                عهده   بانك                شعب

  ذيل اعالم ميدارم.

  
مقدار    محصول نوع   رديف

  ژتنا
قيمت پايه به ازای  

  هر کيلوگرم 
مبلغ سپرده شرکت در  

  ه مزايد
قيمــــت پيشــــنهادی بــــه ازای هــــر                

  کيلوگرم 

  قيمت به حروف   لایر      قيمت به عدد       لایر

  سويا  1
  

369 103000 000/000 /900 /1   

 

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

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./

گان نبايد كمتر از قيمت پايه باشد در غيــر ايــن صــورت پيشــنهاد نامبردگــان مــردود اعــالم و از دور قيمت هاي پيشنهادي شركت كنند  *

 مزايده حذف خواهند شد.

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

  

  كد  پستي:                                        تلفن تماس:                         نشاني :                                                         

     تلفن تماس:              

  

  

  

                                                                      
  3ص  با تقديم احتـرام

  نام و نام خانوادگـي

  امضاء و مهـر صاحبان مجاز

 
  

  

  

  

  

 
  )) سويا   فروش   قرارداد((نمونه  

  2پيوست شماره 
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   بين شــركت سهــاميکميسيون معامالت شرکت  قرارداد  مشروحه ذيل در تاريخ                99براساس صورتجلسه مورخه  /  /طرفين قرارداد :       
                           آقــای     از  يــك طــرف و فروشــنده وانبعنــ هئيــت مــديره و مــدير عامــل  حســن عباســی معروفــان  كشــت و صــنعت دامپـــروري مغـــان بــه نماينــدگي آقــاي

بنشانی :                            فرزند                              بشماره شناسنامه                       متولد سال   صادره از                   بشماره  ملی  

از طرف ديگـر در محـل اداره  خريدارعنوان  به     فن         و  همراه                               و کد پستی               تل                    –پارس آباد  
   پارس آباد مغان منعقد گرديد . پانزده کيلو متری شهرستان  ) واقع در فروشنده(   مركزي شركت

بــا کيفيــت و وضــعيت   1399شــرکت  ( فروشــنده ) در ســال  تن سويا ی  خشک شده  369مقدار   از :فروش  عبارت است  مـوضـوع قــرارداد :  –  1ماده  
     موجود در انبارهای فروشنده که به رويت خريدار رسيده است  .

و   لایر     مبلــغ فروشــنده   انبــار شــرکت درب تحويــل در از قرار هر كيلــو گــرم  مورد معامله سويا قيمت      :  و نحوه پرداخت    مبلغ قرارداد   - 2ماده  
  جمعاً به مبلغ          مي باشد.

                              .می باشد ماه  يک انعقادقرارداد لغايت  از تاريخ  مدت قرارداد : - 3ماده 
  تعهدات خريدار :  - 4ماده 
  ريخ  ............  اقدام نمايد . خريدار موظف است نسبت به تحويل و حمل کل مورد معامله و تسويه حساب نهائی  حداکثر تا تا - 1-4
  مورد معامله را  حمل نمايد .  سوياتن از     ...... خريدار موظف است روزانه حداقل مقدار  - 2-4
  محل تحويل مورد معامله درب انبار های فروشنده بوده و تأمين کاميون به عهده خريدار می باشد. - 3-4
  مل موظف به واريز وجه معامله می باشد. فروش بصورت نقدی بوده و خريدار قبل از ح- 4-4

  و  اعتراض بعدی مورد قبول فروشنده نمی باشد .به غير از شرايط اگهی موضوع مزايده  هرگونه  تعيين افت ، رطوبت  وغيره   تبصره :
  تحويلی برابرگزارش  برگ باسکول فروشنده خواهد بود . سويا مالک تعيين وزن  - 4-4
  مي باشد .  سويابارگيری و حمل مورد معامله منوط به واريز بهاي     : نحوه تحويل  - 5 ماده

% مبلغ كل معامله را در نزد كارفرما توديع 10يک فقره ضمانتنامه بانکی به ارزش    پيمانكار جهت ضمانت انجام تعهدات  :تضمين قرارداد  6ماده  
فاي تعهدات خود وجوه تضمين  فوق به نفع كارفرما وصول خواهد شد  مي نمايد كه در صورت تخلف از انجام هر يك از مواد قرارداد و عدم اي

  و در اين زمينه نظر كارفرما مالك عمل و مورد پذيرش پيمانكار خواهد بود. 
  مانع از اجراي مفاد قرارداد گردد از شمول اين قـرارداد خارج است . كه حوادث قهريه  : موارد  حوادث غير مترقبه و قهريه  - 7ماده 

با مذاكره طرفين و از طريق دوستـانه حـل و فصل خواهد شد  ابتداء هر گونه اختالف  ناشي از تغيير و تفسير در مفاد قرارداد  حل اختالف :  - 8ماده
   و در صورت عدم حصول نتيجه از اين طريق با ارجاع به مراجع قضائي ذيصالح پي گيري و حل و فصل خواهد شد .

طرفين قرارداد مكلفند هر گونه تغيير در نشاني خود را كتباً باطالع طرف ديگري برسانند در غيــر اينصــورت ابــالغ  :تغيير آدرس و نشانی     - 9ماده  
  به نشانيهاي مندرج در اين قرارداد ابالغ قانوني تلقي ميگردد 

امضــاء گرديــد  ت عقل و اختيار كامــلو در كمال صحت مزاج و سالم  تنظيم (دو برگی ) نسخه ،هشت ماده، و يک تبصره و   9 اين قرارداد در  
  .مي باشد كه تمامي نسـخ آن داراي اعتبـار يـكسان

                                                                                                                                                                                                           
    فروشنده

شرکت سهامی کشت و                                                                                                         خريدار                                                        
                                                                                                   4صصنعت و دامپروری مغان        

                                                                                                                                                                                                                


