
دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

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

           

  5/550         شماره : 

  01/1400 /15      تاريخ  :

 5        كد آگهي:  

     )) اسناد مزايده عمومي يك مرحله اي((   

ــده :-1 ــوع مزايـــ ــر دارد  موضـــ ــام) در نظـــ ــهامي عـــ ــان ( ســـ ــروري مغـــ ــنعت و دامپـــ ــت و صـــ ــركت كشـــ                                                   :  شـــ

            ر روزنامــه كثيراالنتشــارمنتشــره درا  1400خــود در ســال   هكتـار    953.5چين اول يونجـه در بخـش هـاي زراعـي يـك و دو بـه مسـاحت  

و براســاس شــرايط و مشخصــات منــدرج در اســناد مزايــده بــه فــروش   1400/ 01 / 18و     1400  / 01 / 17   در تــاريخ هــاي    عصــر توســعه

  برساند :

دگان مـي تواننـد بـه يـك ، دو و وشـركت كننـ  مـي باشـد.  قطعـه بلـوكبـاالترين قيمـت پيشـنهادي بـراي هـر  ،  برنده مزايده  تعيين  مالك    :  توضيح اينكه

  نمايند.    ارائهمشخص شده قيمت  چند قطعه بلوكيا  

 فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه )نوع تضمين : -2

 بشرح مبالغ مندرج در فرم پيشنهاد قيمت   در فرآيند ارجاع كار :مبلغ تضمين شركت -3

 ه تحويل اسناد   از طريق نشاني هاي ذيل اقدام نمايند  .شركت كنندگان مي توانند نسبت  ب-4

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

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

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

   - 2پايانه هاي استان اردبيل تلفن روبروي اداره كل حمل و نقل و  –مجتمع اداري  –شهرك كارشناسان  –دفتر نمايندگي شهرستان  اردبيل  - 4-4

  09144561856همراه آقاي نظيري:  ،         0 4533741441

      rwww.setadiran.i                      سامانه ستاد تداركات الكترونيكي به آدرس اينترنتي                                                                               - 4-5 
لفن متقاضيان  مي توانند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص شرايط  برگزاري مزايده به دبيرخانه كميسيون معامالت مراجعه و يا با شماره ت -5

 تماس حاصل نمايند.  045331852082و فاكس 

بيش-6 توانند  جهت  كسب اطالعات   به امور  متقاضيان  مي   04531854000مراجعه و يا با شماره تلفن    زراعت تر در خصوص موضوع مزايده 

    حاصل  نمايند.    تماس

از  و باآگاهي كامل  كل باغات ميوه نظر شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان اصل بر اين است كه شركت كننده در مزايده ضمن بازديد و مشاهده از  - 7

اقليم بنابراين  ي و ساير محدوديت ها و امكانات  شرايط محيطي ،  ومطالعه دقيق كليه اوراق و شرايط عمومي و اختصاصي مورد مزايده  پيشنهاد قيمت داده است 

يجه مردود اعالم  نتادعاي جهل و اشتباه در تطبيق آن با آنچه كه مد نظرش  بوده و ياهر گونه ادعا و اعتراض ديگري پس از تقديم پاكت حاوي پيشنهاد قيمت و  

  .ميباشد

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- 8

  به آدرسهاي ياد شده تحويل  نمايند.  29/01/1400 مورخه  شنبهيك روزپايان وقت اداري لفاف يا پاكت مناسب الك و مهر شده قرار داده و حداكثر تا 

بشماره    896548069فيش واريزي ( نسخه صاحب  حساب) بصورت فيش مخصوص حساب هاي دولتي بحساب تمركز سپرده شركت به شماره حساب   يك فقره اصل    پاكت الف محتوي:-9

) در وجه شركت  كشت  و صنعت و دامپروري مغان ( سهامي  عام)   دت اعتبار حداقل  سه ماه  نزد بانك كشاورزي  و يا  ضمانتنامه بانكي ( بم  IR  630160000000000896548069شباي

  خواهد بود. 
  واهد شد. بديهي است اگر شركت كننده اي به غير از اصل نسخه صاحب حساب ، نسخه ديگري داخل پاكت گذاشته و ارائه داده باشد از دور مزايده خارج خ 1-9

  

  

  ورد تاييد است. قرائت شد م             

           1صنام و نام خانوادگي صاحبان امضاء                                                        
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    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                
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  5/550         شماره : 

  01/1400 /15      تاريخ  :

 5        كد آگهي:  

  پاكت (ب)  محتوي : -10
  الزامي مي باشد.    و حقوقي  ارائه كپي شناسنامه و كپي كارت ملي براي شركت كنندگان حقيقي-1-10

براي  شركت كنندگان  حقوقي  و تصوير مدارك هويتي دارندگان امضاء مجاز سنامه ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات  در روزنامه رسمي  ارائه تصوير اسا- 2-10   

  الزامي است. 

و پيشنهاد قيمت   شركت كنندگان بايستي تمامي صفحات اسناد مناقصه را توسط صاحبان امضاي مجاز  ، امضاء و مهرنموده سپس آنها را  به جزء فرم تعهد  - 3-10

  در پاكت (ب) قرار دهند.  

  ). 1اصل تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان (پيوست شماره -4-10

  ارائه فرم قانون رعايت مبارزه با پولشويي. -5-10

سي دقيق موارد ، پيشــنهادات خــود را  بــا خــط فقط فرم پيشنهاد قيمت خواهد بود كه در اين رابطه پيشنهاددهندگان موظف هستند پس از برر   پاكت (ج) محتوي:-11

 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

ج ( باال )  شركت واقع  درشهرك آيت اله  غفاري بازگشايي و مورد بررسي درمحل  مهمانسراي كاظهر  11رأس ساعت  1400  /01  /30  مورخ     شنبهدوپيشنهادات واصله روز  -12

در صورت ارائه چك عــادي ، قرار خواهد گرفت . بديهي است به پيشنهادهاي واصله  مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده كامل ، فاقد نسخه صاحب حساب   و  همچنين  

 .ترتيب اثر داده نخواهد شد 29/01/1400مورخ   شنبه يكروز   پايان وقت اداري يا پس گرفتن  پيشنهادهاي واصله  بعد   چك بانكي و سفته  و تحويل،درخواست  تغييرو

 شركت در رد  يك  و يا تمام پيشنهادات در كليه مراحل مزايده مختار است .-13

نوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قيمــت در هنگام ارزيابي مالي ، مزايده گري كه باالترين قيمت را حائز شده باشد بع-14

 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 .-15

روز به غير از روزهاي  تعطيل پس از اعالم نتايج مزايده جهت انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده شركت در مزايده وي  هفت ت چنانچه نفر اوّل برنده مزايده ظرف مد-16

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

درصد مبلغ مورد معامله را  (با اعتبار برابر مدت قرارداد و قابل تمديد تا ارائه تسويه حساب هــاي 10فرد  برنده  موظف است  يك فقره  ضمانتنامه بانكي  به ميزان حداقل -17

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

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

 در صورت عدول برنده از انجام تعهدات خود تضمين انجام تعهدات وي به نفع شركت ضبط خواهد شد.-18

 كسورات قانوني  متعلقه بعهده پيمانكار خواهد بود. پرداخت كليه -19

 حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه  بازگشائي  پيشنهادها ي واصله  آزاد مي باشد.20

تي فــرم پيوســت باشند و در همين راستا بايســ  1337شركت كنندگان در مزايده نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولت  مصوب ديماه سال -21

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

 مزايده از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد.-22

 عالم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري مزايده به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا تلفني خواهد بود.ا-23

 ر ظرف مدت پنج روز پس از باز گشائي پيشنهادات بصورت تلفني ويا مكتوب اعالم خواهد شد.نتايج آگهي و برنده حداكث-24

 پرداخت  هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد.-25

  ماه مي باشد.يك مدت اعتبار پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگشايي برابر -26

 زايدهوسط صاحبان امضاء مجاز ، مهر و امضاء گردد در غير اينصورت ،مدارك  ، ناقص  تلقي و  از دور ممي بايست ت10كليه مدارك خواسته شده در بند   :  1تذكر  

 حذف خواهد شد.

، تندات خواسته شــده :   در زمان عقد قرارداد تحويل  كپي برابر اصل شده تمامي مدارك ارائه شده در پاكت ب الزامي بوده و در صورت عدم تقديم برابر اصل مس  2تذكر

  وي به نفع  شركت وصول خواهد شد. زايدهضمانتنامه يا سپرده شركت در م

  قرائت شد مورد تاييد است. 

          2صنام و نام خانوادگي صاحبان امضاء                                                                                                                                 

  

  



دا                                                م     
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  5/550         شماره : 

  01/1400 /15      تاريخ  :

 5        كد آگهي:  

  شرايط اختصاصي: -27
  . ريال 40.000.000قيمت پايه براي هر هكتار يونجه جهت برداشت به حالت تر و خشك در سر مزرعه به قيمت  -27-1

  فروش صرفاً سر مزرعه  بوده كه برنده مزايده موظف به برداشت محصول مي باشد و حق چرا با هر گونه احشام را ندارد.-27-2

  يت ، پيمانكار حق سكونت و يا نصب چادر در داخل مزرعه را ندارد.به لحاظ حفظ امن-27-3

  برنده مزايده حق آبياري قطعه بمنظور افزايش رشد و يا راندمان را ندارد.-27-4

تــا  محصول يونجه چين اول هر قطعه بلوك را برداشت و نسبت به تخليه و آزادسازي قطعه  1400/ 02/ 20  برنده مزايده موظف است تا تاريخ-27-5

  تاريخ فوق اقدام نمايد.

  هزينه و انجام كليه عمليات برداشت بعهده برنده مزايده مي باشد.-27-6

  حفاظت از مزارع در زمان برداشت بعهده برنده مزايده مي باشد.-27-7

اينصــورت شــركت راســاً اقــدام بــه  خريدار تعهد مي نمايد نسبت به برداشت محصوالت مورد نظر را تا پايان مدت قرارداد اقدام نمايد در غير-27-8

و خسارت وارده ا بابت تاخير در چين هاي بعدي و ساير هزينه هــاي   برداشت محصوالت به نفع خويش نموده و تحويل امور دامپروري شركت نمايد

تضامين و مبالغ واريز ثمن معامله  برداشت ، بسته بندي ، حمل و دپو در دامپروري با نظر و برآورد كارشناسان شركت محاسبه و به نفع شركت از محل

  ادعاي در هيچ مرجع قضايي نداشته و ندارد.و در اين خصوص خريدار هيچگونه 

  

  

  قرائت شد مورد تاييد است.                        

         3نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء           ص                                                                                                                    
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  5/550         شماره : 

  01/1400 /15      تاريخ  :

 5        كد آگهي:  

  
 
 

  »  1337/ 22/10مورد عدم شمول قانون منـع مداخله كاركنان دولت و ... درمعامالت دولتي مورخه تعهدنامه پيشنهاد دهنده در« 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 باشد. كه بر 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 تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده               

  

  

  

  4ص
                                                                       

 
 

  

  

 1پيوست شماره 
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  5/550         شماره : 

  01/1400 /15      تاريخ  :

 5        كد آگهي:  

  )) فرم تعهد و پيشنهاد قيمت   ((                                                                                                       

  
  مديريت محترم شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان  

  ره                                        بنمايندگي  آقاي    اين شركت                                                            ثبت شده شما- 

  تلفن :             به نشاني :                                                                                                                   

  فرزند                                   به شماره شناسنامه               صادره از                    اينجانب                                            - 

  تلفن  :             به نشاني:                                                                                                                     

  

قبول كليه شرايط آن با  تقديم يك فقره  اصل فيش واريزي ( نسخه صاحب  حساب)  / ضمانت نامه بانكي  و  و مشاهده دقيق آن شركت و انجام تحقيقات الزمه و اطالع كامل از اسناد مزايده  با مالحظه

  پيشنهاد قيمت خود را طبق اسناد مزايده بشرح ذيل  اعالم مي دارم  : ل  ريا                                   به شماره                                  به مبلغ  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مضاء نموده و در پاكـت ب قـرار داده ضمناً چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم كه قرارداد را بر اساس برگ اسناد مزايده  و نمونه قرارداد پيوست كه ا

همـراه تضـمين انجـام تعهـدات ا 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 ام ب

 مطابق برگ شرايط تسليم نمايم./

  ت پيشنهاد نامبردگان مردود اعالم و از دور مزايده حذف خواهند شد.* قيمت هاي پيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر از قيمت پايه باشد در غير اين صور
  قرائت شد مورد تاييد است.                        

      5ص              انوادگي صاحبان امضاءنام و نام خ                                                                                                                   

  

1400-1399مجتمع زراعت در سال زراعي   1  ليست قطعات يونجه بخش  
 

مبلغ تضمين   فرآيند ارجاع   قيمت پيشنهادي به ازاي هر هكتار

 كار 

 رديف  قطعه و بلوك  مساحت  قيمت پايه به ازاي هر هكتار 

 به عدد  بحروف 
ريال  76.000.000   ريال  40.000.000   8/37  2 -503 1 

ريال  60.000.000   ريال  40.000.000   29 3 -503  2 

ريال  40.000.000   ريال  40.000.000   4/19  4 -503  3 

ريال  86.000.000   ريال  40.000.000   8/42  1 -512  4 

ريال  29.000.000   ريال  40.000.000   5/14  4 -512  5 

ريال  27.000.000   ريال  40.000.000   3/13  1 -513  6 

ريال  18.000.000   ريال  40.000.000   9 1 -600  7 

ريال  57.000.000   ريال  40.000.000   6/28  2 -602  8 

ريال  57.000.000   ريال  40.000.000   6/28  3 -602  9 

ريال  26.000.000   ريال  40.000.000   1/13  3 -521  10 

ريال  41.000.000   الري   40.000.000   6/20  4 -521  11 

ريال  24.000.000   ريال  40.000.000   12 5 -521  12 

ريال  41.000.000   ريال  40.000.000   6/20  3 -501  13 

ريال  11.000.000   ريال  40.000.000   6/5  1 -511  14 

ريال  27.000.000   ريال  40.000.000   3/13  2 -511  15 

ريال  35.000.000   ريال  40.000.000   3/17  3 -511  16 

ريال  20.000.000   ريال  40.000.000   10 1 -503  17 

ريال  19.500.000   ريال  40.000.000   7/9  3 -510  18 

ريال  30.000.000   ريال  40.000.000   8/14  10 -511  19 

ريال  32.000.000   ريال  40.000.000   8/15  4 -513  20 

ريال  10.000.000   ريال  40.000.000   1/5  5 -513  21 

ريال  0046.000.0   ريال  40.000.000   8/22  6 -521  22 

   7/403  
 

 جمع كل يونجه بخش يك 



دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

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

           

  5/550         شماره : 

  01/1400 /15      تاريخ  :

 5        كد آگهي:  

  

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

  
  قرائت شد مورد تاييد است.                        

  6انوادگي صاحبان امضاء              صنام و نام خ                                                                                                                   

1400- 1399مجتمع زراعت در سال زراعي  2ليست قطعات يونجه بخش   
 

 رديف  قطعه و بلوك  مساحت  قيمت پايه به ازاي هر هكتار  مبلغ تضمين   فرآيند ارجاع كار  قيمت پيشنهادي به ازاي هر هكتار

 بحروف  بحروف 

ريال  50.000.000   ريال  40.000.000   9/24  3 -360  1 

ريال  51.000.000   ريال  40.000.000   3/25  4 -605  2 

ريال  54.000.000   ريال  40.000.000   9/26  2 -708  3 

ريال  46.000.000   ريال  40.000.000  710- 2و1 23   4 

ريال  45.000.000   ريال  40.000.000   5/22  2 -605  5 

ريال  40.000.000   ريال  40.000.000   7/19  8 -607  6 

ريال  025.000.00   ريال  40.000.000   4/12  5 -609  7 

ريال  15.000.000   ريال  40.000.000   5/7  3 -607  8 

ريال  15.500.000   ريال  40.000.000   7/7  4 -607  9 

ريال  41.000.000   ريال  40.000.000   4/20  4 -613  10 

ريال  66.000.000   ريال  40.000.000   33 4 -615  11 

ريال  33.000.000   ريال  40.000.000   5/16  2 -615  12 

ريال  54.000.000   ريال  40.000.000   27 2 -617  13 

ريال  66.000.000   ريال  40.000.000   1/33  3 -615  14 

ريال  36.000.000   ريال  40.000.000   8/17  2 -712  15 

ريال  56.000.000   ريال  40.000.000   9/27  6 -709  16 

ريال  46.000.000   ريال  40.000.000   9/22  5 -127  17 

ريال  36.000.000   ريال  40.000.000   1/18  2 -714  18 

ريال  54.0000.000   ريال  40.000.000   9/26  1 -716  19 

ريال  28.000.000   ريال  40.000.000   14 7 -607  20 

ريال  13.000.000   ريال  40.000.000   3/6  1 -607  21 

ريال  28.000.000   ريال  40.000.000   8/7  5 -607  22 

ريال  0.00050.00   ريال  40.000.000   1/25  1 -609  23 

ريال  000.00042.   ريال  40.000.000   8/20  2 -707  24 

ريال  000.00029.   ريال  40.000.000   3/14  2 -713  25 

ريال  000.00032.   ريال  40.000.000   7/15  4 -603  26 

ريال  000.00049.   ريال  40.000.000   3/24  4 -709  27 

ريال  000.00016.   ريال  40.000.000   8 3 -713  28 

   8/549  جمع كل يونجه بخش دو  



دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

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

           

  5/550         شماره : 

  01/1400 /15      تاريخ  :

 5        كد آگهي:  

  

  ))1400قرارداد فروش نمونه  (( 

بين شركت كشت و    مزايده اين قرارداد    لحاظ نتايج آگهي هايبا  ودامپروري مغان و    هيئت مديره شركت كشت وصنعت             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 : -1ماده 
  نجه چين اول يومورد معامله عبارت است از : فروش محصول 

  مبلغ مورد معامله و نحوه پرداخت:   -2ماده 
  انعقاد قرارداد اخذ خواهد شد. بعد از برنده شدن بصورت نقدي و قبل از حسب آخرين پيشنهاد قيمت از سوي خريدار وتوافق طرفين خالص قيمت موضوع قرارداد 

1-  

  مدت اجراي قرارداد :  - 3ماده 

  مي باشد .  20/02/1400ت  قرارداد لغاي ت شروع برداشمدت اجراي قرارداد  از تاريخ 

  تعهدات خريدار :  - 4ماده 

  فروش صرفاً سر مزرعه  بوده كه برنده مزايده موظف به برداشت محصول مي باشد و حق چرا با هر گونه احشام را ندارد.-1

  به لحاظ حفظ امنيت ، پيمانكار حق سكونت و يا نصب چادر در داخل مزرعه را ندارد.-2

  ه مزايده حق آبياري قطعه بمنظور افزايش رشد و يا راندمان را ندارد.برند-3

محصول يونجه چين اول هر قطعه بلوك را برداشت و نسبت بــه تخليــه و آزادســازي قطعــه تــا   1400/ 02/ 20برنده مزايده موظف است تا تاريخ  -4

  تاريخ فوق اقدام نمايد.

  مزايده مي باشد. هزينه و انجام كليه عمليات برداشت بعهده برنده-5

  حفاظت از مزارع در زمان برداشت بعهده برنده مزايده مي باشد.-6

رداشــت خريدار تعهد مي نمايد نسبت به برداشت محصوالت مورد نظر را تا پايان مدت قرارداد اقدام نمايد در غير اينصورت شركت راساً اقدام به ب-7

ي شركت نمايد و خسارت وارده ا بابت تاخير در چين هاي بعدي و ساير هزينه هاي برداشــت محصوالت به نفع خويش نموده و تحويل امور دامپرور

ه و در ، بسته بندي ، حمل و دپو در دامپروري با نظر و برآورد كارشناسان شركت محاسبه و به نفع شركت از محل تضامين و مبالغ واريــز ثمــن معاملــ 

  ايي نداشته و ندارد.اين خصوص خريدار هيچگونه ادعاي در هيچ مرجع قض

  تضمين قرارداد:  - 7ماده 

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

                 ) تحت عنوان ضمانت انجام تعهدات مربوط به اين قرارداد به تاريخ سررسيد                                      ريال (                           % مبلغ معامله10  ضمانتنامه بانكي به ارزش

وشنده ارائه نمايد كه در  ه فربا درج متن وصول بدون قيد و شرط و صرفاً با اعالم كتبي ذينفع (شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان ) از بانك هاي معتبر داخلي اخذ و ب

تامين خ و  به استيفاي حقوق  تواند نسبت  ، فروشنده مي  قرارداد  غير مالي خريدار ، مندرج در اين  به خود  به صورت عدم اجراي هريك از تعهدات مالي و  سارت وارده 

  تشخيص خود؛ به نفع خود اقدام نمايد.

  7انوادگي صاحبان امضاء              صنام و نام خ                                                                                                            

  



دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

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

           

  5/550         شماره : 

  01/1400 /15      تاريخ  :

 5        كد آگهي:  

  حوادث غير مترقبه و قهريه :  - 8ماده 

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

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  2پرداخت مبالغ موضوع ماده  

 ميوه چيده شده كه مشمول اين قرارداد   مقدار  اييد حوادث فوق از طرف دولت با كسر كوچكترين خللي در حقوق فروشنده وارد نخواهد ساخت ودر غير اين صورت و ت

نمي تاثيري  مذكور  حوادث  واز  حساب بوده  تسويه  ديده  وصدمه  شده  چيده  ميوه  مقدار  لحاظ  با  موصوف  ازحوادث  ومتاثر  ديده  صدمه  هاي  ميوه  خصوص  در  پذيرد 

وبالفاصله فروشنده مجاز به هرگونه برداشت وبهره برداري از   رج در اين قرارداد از مسئوليت قراردادي بري خواهد بودوخريداردر چهارچوب قانون وشرايط مند خواهندنمود

  بود.  ميوه هاي مشمول حوادث مذكور به نفع خود خواهد

  : اسقاط خيارات  :  9ماده 

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

  حل اختالف :  - 10ماده 

مراجع ذيصالح پيگيري و حل و فصل مذاكره طرفين و در صورت عدم حصول نتيجه با مراجعه  به  از طريق  بدواً    هر گونه اختالف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين قرارداد  

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

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

  خواهد بود . 

  اقامتگاه قانوني و تغيير آدرس : - 11 ماده

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

قانوني    قانون مدني ابالغ هر گونه اوراق قضايي    1010به استناد ماده  تباً اطالع دهند در غير اينصورت  نشاني به طرف متقابل ك به آدرس هاي مندرج در اين قرارداد ابالغ 

  تلقي مي گردد و به هيچ عنوان اعتراض طرفين در اين خصوص مسموع نيست . 

  نسخ قرارداد :   - 12ماده 

گرديد و براي و مبادله    تنظيم  ، شاملاملكمزاج و سالمت عقل و اختيار با علم و آگاهي    برگي )  با اعتبار واحد در كمال صحت  8(  نسخه     تبصره      ـاده  م   اين قرارداد در   - 

  طرفين يا وراث يا قائم مقام قانوني آنها الزم االجراست . 

  

  

  

  
  شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامي عام )                                         خريدار               

  اسداهللا محسن زاده               

  عضو هيئت مديره و مديرعامل   عضو هيئت مديره   

  

  ص

  

  

  



دا                                                م     

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                 
    شهركهاي كشاورزي شركت                                                                

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

           

  5/550         شماره : 

  01/1400 /15      تاريخ  :

 5        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  ---------------------و ثابت: شماره تماس همراه 

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

 -----------------------------------كد اقتصاد  

  
   

  

  

  فرم اشخاص حقوقي : 
  

--------  ----------- با شناسه ملي ------- ره ثبت شهرستان   در ادا---------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 :  --------------------------------------------------------- تي: كد پس

   

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

  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                                                                                                                       
  ---------------------------------------ل امضاء شخص حقيقيمح                                                                                                                     

  
  

  9ص

  
  

  


