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((اسناد مزايده عمومی يك مرحله ای))  ی

                                               شررررکشت ش ررررت د مرررری ت دن )سررررکدام )درررررد ردرررر ر)   ررررر   نا   ررررکن ان                          : مزايوووودهموضووووو  -1 
)یت رک   نا    8058-8052در ساال زراعاي      هکتار جهت كشت گوجه فرنگي  بصورت مشاركتي 8/290زمین هاي مزروعي  خود را به مساحت 

بک  درس شک یط د ) خصرر   دریرن     21/2012/ 21د  21/8052/ 21 هرم ترایخنا ند   وبت  به   اقتصاد سازندگی ادز ر)ه
               )ز ید  به )تقرضیرد د جد شک یط د گذ ا  مرید.

 قیمت ب کح جددل فک  پی ی رنمبلغ تضمین فرآيند ارجاع كار: -2

  فیش بر ک   د یر ضمر تیر)ه بر ک  رحد قل بر   تبرا ده )ر  نوع تضمین : -8

 شركت كنندگان مي توانند نسبت به تحويل و ارسال پیشنهادات خود از طريق نشاني هاي ذيل اقدام نمايند. -0

                                                                                                       حک دت     )وا ن ا  )کشزم ،نفتک – ، شهرستان پارس آباد مغاناستان اردبیل    -8-0

  - لر  نییراد رد      همک   آقرم   - 2واحد– 922طبقه  پنج ـ پالک   -جنت آباد شمالیاتوبان نیایش چهار راه ایرانپارس     –تهران  -2-4

12212112211 

   مدکمرنق ...جیب درختمرد د ر   د لت  آقرم  1خیربرد فکهیگ  –دل   )ک  تبريز : ی شهرستاندفتر نمايندگ -1-0 

  -1ادبکدم  ن ا  شل حمل د  قل د پریر ه هرم  دترد  انبیل تلفن  –)جتمع  ن ام  – شهرک کارشناسان – دفتر نمايندگی شهرستان  اردبیل -0-0

 12200222022همک   آقرم   یکم   ،  0211402002

 www.moghanind.com                        دریت شکشت ش ت د می ت د ن )سکدام )درد  -2-0

)تقرضیرد  )  تو  ید  ج ت  شسب  طال ر   بی تک نا خصوص شک یط  بکگز ام )ز ید   به نبیکخر ه شمیسیود ) ر)ال  )ک ج ه د یر بر -2

 حرمل  مریید.تمرس  12204100020  )یکز ی د تلفن همک   آقرم  10212021122لفن د فرشس شمرا  ت

)تقرضیرد  )  تو  ید  ج ت  شسب  طال ر   بی تک نا خصوص )وضوع )ز ید   به  )وا زا  ت شکشت )ک ج ه د یر برر شرمرا  تلفرن        -6 

 حرمل  مریید. تمرس  10212020111

می ت د ن )سکدام )درد  مل بک  ین  دت شه شرکشت شییرد  نا )ز یرد  ضرمن برزنیرد د ) ررهد   ز         ز   ک شکشت د ر)  ش ت د -4

)وضوع )ز ید  د برآگره  شر)ل  ز شک یط آب دهو ی  د )طرل ه نقیق شلیه  دا ق د شک یط  مو)  د  ختصرمر  )روان )ز یرد   پی ری رن     

ر آ چه شه )د   کش  بون  د یرهک گو ه  ن ر د   تک ض نیگکم پس  ز تقردی   قیمت ن ن   دت بیربک ین  ن رم ج ل د  شتبر  نا تطبیق آد ب

      .پرشت حردم پی ی رن قیمت د   ال    تیجه )کندن )یبرشد

صورت جداگانه الک و مهر نموده و هر  به« الف ، ب  و پیشنهاد قیمت» درسه پاکتن دطلبرد شکشت نا )ز ید   بریست  پی ی رن   خون ا    -8

به  12/21/2012)واخه   پیج یبهادز  مبح2شد  قک ا ن ن  د حد شثک تر در ت  کت را در داخل يك لفاف يا پاکت مناسب الک و مهرسه پا

 آناد رم یرن شد  تحویل   مریید.

بحساا  تمركاز ساپرده شاركت باه شاماره حساا          فریش د ایرزم ر  سرخه مررحب  حسررب       یک فقک   مل  :الف محتوی پاکت-9

نزد بانک مركزي  و يا  ضمانتنامه بانکي ) بمدت اعتبار حداقل  ساه   IR 225855550558505250899838بشماره شباي 9838055850525089

http://www.moghanind.com/
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د یر  ضمر تیر)ه بر ک  ر بمد    تبرا حد قل  ده )ر    نا دجه شکشت  ش ت  د می ت د ن )سرکدام )دررد ر در ر)    رر    خو هرد      ( ماه 

  بون.

یید   م به غیک  ز  مل  سخه مرحب حسرب فیش د ایزم ،  سخه نیگکم ن خل پرشرت گذ شرته د  ا  ره    بدی    دت  گک شکشت ش-2-2

 ن ن  برشد  ز ندا اقربت خراج خو هد شد.    

 پاكت ) (  محتوي :-85

  ا  ه شس  شیردیر)ه د شرا  )ل  بک م شکشت شییدگرد حقیق   لز )   دت. -2-21

س د آخکین تدییک    نا ادز ر)ه ادم   د )د اک  حک ز هویت مرحبرد  )ضرر  برک م  شرکشت     ا  ه شس   دردیر)ه ، آگ   تردی-1-21

 شییدگرد  حقوق   لز )   دت.

،  )ضر  د ) ک مرون     به جز  فک  ت  د د پی ی رن قیمت ر شکشت شییدگرد بریست  تمر)  مفحر   دیرن )ز ید  د  مو ه قک ان ن ا  -1-21

 نا پرشت رب تحویل  مریید. رتودط مرحبرد  )ضرم )جرز  د 

  مل ت  د ر)ه  د  شمول قر ود )یع )د خله شراشیرد.-0-21

 فک  ت  د د  لتز   ا ریت قر ود )براز  بر پول وی  د آیین  ر)ه هرم )کبوطه.-2-21

، تضرر)ین ترونی       لز )  بون  د نا موا   د  تحویل 21نا ز)رد  قدقک ان ن تصویک بک بک  مل )د اک خو دته شد  نا )رن   -2-21

 به  فع شکشت ضبط خو هد شد.

)حتوم فقط فک  پی ی رن قیمت خو هد بون شه نا  ین ا بطه پی ری رننهیدگرد )وفره هسرتید پرس  ز بکادر        پاكت )پیشنهاد قیمت( :-88 

ناج د فرک    1یودرت شرمرا    نقیق )و ان ، پی ی رن   خون ا   بر خط خو  ر د بددد قل  خوانگ  د به تیرژ د بددد قیرد د شرکب بره ادم پ   

 .  )وموف  یز تودط  فک ن )جرز  )ضر   د )م وا به ) ک شکشت گکنن

 )  برشد. ند )ر )د    تبرا پی ی رن قیمت بک حسب تیرژ  ز ترایخ برزگ ری  بک بک -21

 مواعد زماني : -11

 88/85/8058تاريخ  انتشار فراخوان :  -

 89/85/8058مهلت  دريافت  اسناد  فراخوان:     -

 23/85/8058مهلت  ارسال  پیشنهادات :       -

 ياله غفار تيآ دیدر  محل سالن جلسات  شهرک شهصبح  0 راس ساعت  20/85/8058مورخه   پنجشنبه  روز زمان بازگشايي  پاكت ها : -

 

 پکن خت شلیه شسوا   قر و   د  ازش  فزدن   )ت لقه بک  د  خکید ا خو هد بون . -24

 یک  د یر شلیه  پی ی رن   نا هک )کحله  ز )ز ید  )خترا  دت .شکشت نا ان   -20

نا هیگر   ازیرب  )رل  ، )ز ید  گکم شه برالتکین تیرژ ا   ا  ه ن ن   برشد ب یو د بک د   دل   ال  خو هد شد د بک د  ند  نا موات   -22

 غ تضمین برشد.  ال  )  شون شه تفرد  قیمت تیرژ پی ی رنم دم بر بک د   دل شمتک  ز )بل

 پس  ز   ال   تریج  )ز ید  دسکن   فک    دل د ند  )ز ید   گ د ام د بقیه )ستکن خو هد شد .-11
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ادز پس  ز   ال   تریج )ز ید  ج ت    قرن قک ان ن حرضک   ون دسکن  فکآیید  اجرع  هفتچیر چه  فک  دّل بک د  )ز ید  فکف )د  -12

 ندّ  بک د  )ز ید   یز به همرد تکتیب  مل خو هد شد . شرا دم به  فع شکشت ضبط د بر  فک

نامد )بلغ )وان ) ر)له ا   ربر   تبرا بک بک )د  قک ان ن د  21فکن  بک د   )وفه  دت  یک فقک   ضمر تیر)ه بر ک   به )یز د حد قل  -11

د یک فقک  چک میرن  ز بربت تضمین تحویل گوجه  قربل تمدید تر  ا  ه تسویه حسرب هرم قر و    ب یو د تضمین    جر  ت  د   قک ان ن

ت  ش ت  د دجه شکش نا ز)رد  قد قک ان ن نا  هفت ادزفکف )د    11/12/2011فک گ  )قد ا )وفف   نا دجه شکشت بترایخ 

شکشت  ضبط  د بر  فک  نا غیک  ییصوا  تضمین فکآیید  اجرع شرا  فکن بک د  به  فع ر د ر)    ر    ا  ه   مرید. می ت د ن )سکدام  )درد

 ند   بک د  )ز ید   یز به همرد  حو   مل  خو هد شد.

 نا موا   ددل بک د   ز   جر  ت  د   خون تضمین   جر  ت  د   دم به  فع شکشت ضبط خو هد شد. -11

 حضوا پی ی رن نهیدگرد نا جلسه  برزگ ر    پی ی رنهر م د مله  آز ن )  برشد. -10

برشید د نا  2114نا )ز ید   برید ) مول قر ود )یع )د خله شراشیرد ندلت  نا ) ر)ال  ندلت  )صوب نیمر  درل شکشت شییدگرد  -12

 ا  تکمیل ، ) ک د  )ضر   مون  د نا پرشت ب  ا  ه  مریید.  2همین ا دتر بریست  فک  پیودت    شمرا  

 )ز ید   ز لحرظ )ک حل بکگز ام یک )کحله  م )  برشد. -12

   هکگو ه تدییک نا فک یید بکگز ام )ز ید  به پی ی رن نهیدگرد بصوا  )کتوب د یر تلفی  خو هد بون.   ال-14

 ادز پس  ز برز گ ر   پی ی رن   بصوا  تلفی  دیر )کتوب   ال  خو هد شد. 1 تریج آگ   د بک د  حد شثک فکف )د   -10

 برشد.پکن خت  هزییه   ت را آگ   ب  د  بک دگرد )ز ید  )  -12

شلیه )د اک خو دته شد  نا پرشت ب  )  بریست تودط مرحبرد  )ضر  )جرز ، ) ک د  )ضر  گکنن نا غیک  ییصوا  ،)د اک  ،  -11

  رقص  تلق  د   ز ندا )ز ید  حذف خو هد شد.                                                                           

ن ن تحویل  شس  بک بک  مل شد  تمر)  )د اک  ا  ه شد  نا پرشت ب  لز )  بون  د نا موا   د  تقدی  بک بک نا ز)رد  قد قک ا -12

  مل )ستید   خو دته شد  ، ضمر تیر)ه یر دسکن  شکشت نا )ز ید  دم به  فع  شکشت دمول خو هد شد.

به قیمت  نا دریک پرشت هر م  ا  ه شد  ، پی ی رن قیمت  پی ی رن قیمت بریست  فقط نا پرشت ج  ا  ه شون نا موا  هکگو ه  شرا -11

 شکشت شیید  )زبوا  ز ندا )ز ید  حذف د )کندن خو هد شد.

د  ز ندا )ز ید   تیرژهرم پی ی رنم شکشت شییدگرد  برید شمتک  زتیرژ پریه برشد نا غیک  ین موا  پی ی رن  ر)بکنگرد )کندن   ال -11

 حذف خو هید شد.

 عامل:: تعهدات  14

بک د  )ز ید  بر ادیت د  طالع شر)ل  ز )زا ه  قد   به شکشت نا )ز ید   مون  د  ز )حصول تولیدم  بترد  در   شرکشت )دررد ا       -1-10

 تحویل  مون  د )ربق  ا  به بیفع خون بکن شت خو هد شکن.

 تضر)ین  ر)ل به  فع شکشت  قد   خو هد شد.   ز دوم  ر)ل به )ز اع )ر بق  )بلغ  ز )حل گوجه فک گ تحویل  موا  شسک تبصک    نا



 

 3838/555             شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي

 85/50/8058                        تاريخ :      كشاورزي  شهرک هاي شركت 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 

 )كلیه موارد مطالعه و تفهیم شده  بدون هیچ گونه قید و شرطي مورد قبول است(           نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء

موا   د  ادیدگ   ر)ل به )زا ه به طکیق  شه بر ث  فت نا  ملککن شون د  ین )وضوع  ز طکیق ا یس بخش د )سروول   نا -1-10

هرد   ر)ل تودط  )وا )رل  )حردبه د نا حسررب  ر)رل )ی روا خو     خسرا  د ان   ز )حل تضمین گز اش شون زا  تبخش ش ردازم 

 د  ر)ل هیچگو ه   تک ض   خو هد ن شت.  شد

 هک گو ه بکن شت گوجه فک گ  بر همرهیگ  )دیک د  )وا زا  ت د شراخر ه اب خو هد بون. -1-10

 . د اند بکن شت )حصول فوق ا   شکشت هیچگو ه ت  د د )سوولیت  نا خصوص تأ)ین د تحویل  ند   شرشت ، ن شت -0-10

کفرً بریست   ز )برنم قر و   ت یه د تأ)ین گکنن د ن ا م )جوز ادم   ز )ؤدسه تحقیقر  د  مالح بذا د   رل بذدا  دتفرن  شد  م -2-10

د یرر بره    تحویل  حصه  ر)ل گوجه فک گ بکآدان خسرا  د ان  تودط شکشت  ز )حل تضر)ین د  غیک  ییصوا  بک درس ن شته برشد نا

 )حردبه د شسک خو هد شد.  طکق قر و  

   گکنن ز)ین )وان )ز ا ه ا  بر آگره  د ادیت شر)ل د ب د  ز بکاد  شیفیت د حرمرل خیرزم  ز   رک زهرد ام د    )ل )ت  د )  ر -2-10

   ز ام د نادت بوند )سرحت د ... ا  بددد  قص د  یک ن تحویل گکفته د ب د ً حق هیچ گو ه  ن ری  نا هیچ )وانم )یجمله نا )رو ان  

د   )ت رکل  ز  )روا زا  رت، فیر     م  تره یتودط شم قک ان ن قبل  ز    قرن د یبه بک دگرد )ز  نیز) لیتحورًذشک شد  ا   خو هد ن شت. ضمی

 خو هد شد. لیمواتجلسه تحو  ط د  )سرح د ید حک دت بر حضوا بک د  )ز    مک  

شرت ، بکن شرت د حمرل ترر شراخر ره      هرم )رکبوب به ت یه ز)ین د تولید رشرشت ، ن هرزییه )سوولیت   جر  شلیه  ملیر   جک ی  د -4-10

 ا   خو هد ن شت. شکشت ب  د   ر)ل بون  د تحت هک شک یط   ر)ل حق  دتفرن   ز  )کر ر  گوجه فک گ   )حصول اب

ناموا  بکدز هکگو ه تخله  ز طکف  ر)ل د یر  یکدهرم تحت  )ک  ی رد شه نا  ثک آد خسرا ت  به شکشت د یر شرخص ثرلرث    -0-10

 ا  د ان   ز )حل تضمین د )طرلبر   ر)ل دمول خو هد گکنید. د ان گکنن، خسر

تحویل آب طبق ندتوا  ل مرل شکشت ب ک  بکن ام  ز شبکه آبیرام د زهک   )درد برون  د تررودط )یرررکآب هرک بخرش تی ری         -2-10

آب  ز  رحیه  )روا )یرربع    د همچیین نا موا  خ کسرل  د شمبونهرم آب ا   خو هد ن شت.نایچه خرو هد شد د  ر)ل حرق ندتکرام

 ولیت   خو هد ن شت.، شکشت ب یو د )ز اع  هیچگو ه )سوآب )درد د شکشت ب ک  بکن ام  ز شبکه آبیرام د زهک   )درد 

هررم )ختلره   هری  شه ترودط شکشت، شخر ، یر نیسک د یر درریرک  ملیر  رقبل  ز  قد قک ان ن    جر  شد  یرر   ررن   نا ز)یرن -21-10

هررم  )وان  دتفرن  قک ا گکفته برشد هزییه  ملیر    جر  شد  بک درس ت کفه هرم جررام شکشت د   ررن  گوجه فک گ ه  ا ض  ج ت ت ی

 شسک خو هد شد.   ر)لتحویل   گوجه فک گ تحویل  بک درس قیمت خکید د بر  حتسرب هزییه حمل )حردبه د  ز )حل ب ر  

بره شرکشت    نف تررً  د قرک ان ن  ییررً    1   پس  ز   قضرم )د  قک ان ن ت یین شرد  نا )ررن   )ز ا ه ا  ر)ل )ؤفه  دت ز)ین )وان -22-10

د حق )ز ا ه ن ند ز)ین )وان )ز ا ه ا  به غیک  خو هرد ن شرت نا غیرک     گوجه فک گ د پس چک  گوجه فک گ تحویل نهد د حق فکدش 

گوجه  ر)ل )ی وا خو هد شد د چیر چه  ر)ل به هک نلیل    ییصوا  خسرا  د ان   ز  ین بربت تودط )دیکیت زا  ت بکآدان د بحسرب

هیچگو ره )سروولیت     اب گوجه فک گ تحویل  یمرید شراخر ه  اب گوجه فک گ تولیدم خون ا  نا ) لت ت یین شد  به شراخر ه  فک گ 
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هرم فوق  ز رس بکآدان )دیکیتتولیدم  ر)ل  خو هد ن شت د شکشت حق ن ان  ز  ین بربت خسرا  د ان  ا  بک د گوجه فک گ نا قبرل 

  مرید.  ر)ل )طرلبه

نا   ک گکفته شد  د به )ی وا حمریرت  ز   گوجه فک گ بر توجه به  ییکه ز)ین )ذشوا بر ا ریت تیردب زا    مکفرً بک م ش ت  -21-10

برشد د )سؤلیت هکگو ه  راضه ب د )  گوجه فک گ مکفرً )لز  به ش ت )حصول  گیکن د لذ   ر)لز ا ین )یطقه نا  ختیرا  ر)ل قک ا ) 

شالً ب  د   ر)ل بون  د هیچگو ه   تک ض  رنا هک )قطع ز)ر     ز طکف  ر)ل )سموع  خو هد بون د  ر)رل حرق تدییرک د تبردیل       ز ش ت

 شالً  خو هد ن شت.  یر جز رً به دریک )حصوال  ا  گوجه فک گ 

هر د  له هرم هکز د جمع آدام فرکدف درمو  د غرذ  د    کل آفر  ، بیمرام ر)ل )وفه به ا ریت ب د شت )زا ه  ز   ک شیت -21-10

)جتمع زا  ت شکشت  ز )حل )طرلبر  د تضرر)ین  ر)رل شسرک     برشد د نا غیک  ییصوا  خسرا  د ان  بر   ک شراشیرسدریک آشدرل ) 

ت د  یز تمیز  گه ن شتن )زا ه  ز  له هرم شراشیرد  نا ج ت  مول محیح زا  خو هد شد د نا موات  شه  ر)ل به هک نلیل  تومیه

بک دررس   بصوا  یکجر به فسخ  مون  د ا  تو  د نا طول )د   جک م قک ان ن رنا هک )قطع ز)ر    آدهرم هکز ا   جک   کید شکشت ) 

 .    تسویه حسرب خو هد شد قک ان ن   2  )رن 

 ملیرر   )وضروع قرک ان ن شراًل ب  رد   ر)رل خو هرد برون د شرکشت          )سوولیت هک گو ه حو نث  رش   ز شرا نا ا بطه بر   جر   -20-10

هک موا  حت   گک نا  ین خصوص بک  لیه شرکشت یرر )ردیک د )کبوطره حکر       ه ب هیچگو ه )سوولیت  نا  ین خصوص  خو هد ن شت د

هررم  ق      د درریک )جررز      22 جرک ی  )ررن    )حکو)یت   ز )ک جع قضری  یر درز)رد تر)ین  جتمر   یر  ن ا  شرا ن یک بک پکن خت نیه یر

یرر    خرذ د  رً ز  ر)رل اسدر   هزییه ن ناد  د د شرلت د دریک هزییه هرر ا     ) رنل همرد )برلغ )حکو)یت  ب الد  )رل  یر غیک )رل  مرنا گکنن

 حسب )وان )طرلبه خو هد شد.

قربل بکاد  خو هد بون د   گوجه فک گ  ر ه اب شراختحویل  قبل  ز تخلیه به  گوجه فک گ   تک ض  ر)ل به دزد، نامد  فت  -10-22

ب د  ز تخلیه   تک ض د ان  بون  د  اقر  )وان )حردبه همرد  دنم خو هد بون شه نا قبوض ادم  شکشت ناج شد   دت د  ر)رل حرق   

 نا خصوص )و ان فوق  ز خون دلب د درقط  مون.   تک ض ب د  ز تخلیه ا ، ضمن  قد خراج الز ،

 برشد.د غیک  ب  د   ر)ل )   شخرص )ز ا ه  ز  ح ر  د ز )ز اع )وانحفرفت   -22-10

مروا  دادن   ا  ن ان د نا    طالع شر)ل نا ز)ییه  لو  د فیود ش ت د زاع گوجره فک گر    مل بک  ین  دت شه  ر)ل ،  ل  د -24-10

 یست د شکشت هیچگو ره )سروولیت  نا  یرن     ن ام )سموع  نا هیچ )کجع قضری  د ،خسرا   ن رم  ر)ل به  دتیرن  د   طال ر  )کف 

 خصوص  خو هد ن شت.

 . شید ر)ل )سوول جبک د شلیه خسرا ت   دت شه شراشیرد تحت  )ک دم به شکشت د  شخرص ثرلث      ز جر   یر )رل  د ان )  -20-10

 شد.  د   ر)ل )  بر پکن خت شلیه شسوا   قر و    ز قبیل بیمه د )رلیر  د   ریک آد بک -22-10
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شرفه خیرا     ر)ل ضمن قبول بیدهرم فوق ضمن  قد خراج الز  حق هکگو ه   تک ض د  ن ری  ا   سبت به )فرن  ین قک ان ن د -11-10

  مرید.قر و    ز جمله خیرا غبن دلو نا   ل  ناجه ا  نا حرل د آتیه  ز خون دلب د  دقرب ) 

)یرز د الز  نا   بذا به ت رد ن د  آهن، نیسک، شمبرین د شون د قبیل تک شتوا، گرد آال  ش ردازم  ز)رشین تر)ین شلیه  ند   د -12-10

 . برشد  د   ر)ل )  ش ردازم )کر یز  بک

آدام )حصول، حمرل )حصرول بره   بررا     درزم، دجین، جمعهرم  رش   ز  دتخد   شراگک د ج ت شخ  ز  ، آ)رن شلیه هزییه -11-10

 )و فبت،  گرهد ام )زا ه د د هرم  رش   ز حفرفتهزییه  ز آفر   حتمرل  دلو به موا  هو ی  د جلوگیکم دمسرش  به )ی وا )ز اع د

  هزییه  ر)ل )  برشد.   د  د )حصول د غیک  بک

مرلح قط ر     )حصول حصه )ذشوا )ز اع برضرفه حصه خون ا  شه ط   ین قرک ان ن  )کله د )ت  د  دت پس  ز بکن شت ر)ل  -11-10

 )ز اع تحویل د تسلی   مرید.   گوجه فک گاب ادز به   برا شراخر ه هفت فکف )د   مون ا  حد شثک 

   جر  ت  رد   )ررل  د   چیر چه بیر به هک نلیل  ر)ل نا  ثیر  یر نا  بتد م )ز ا ه حمل )ز ا ه ا  تکک شید د یر آ که نا تر)ین د  -10-10

بکن شت تضرر)ین  ز دروم )رز اع     ضبط د ع دازن  ین )ز ا ه بر  خذ خسرا   دغیک )رل  قک ان نم )یداج نا  ین قک ان ن شوتره  یر  )تیر

 قربل فسخ خو هد بون. 

فسخ گکنن، )ز اع حق ن ان  مل ا  به شس   یر  ین )ز ا ه  بطرل یر )یفسخ د ،نا مواتیکه نا  ثیرم )ز ا ه د قبل  ز ف وا ثمک   -12-10

هرم )کبوطه ا  )ز اع  ز  ر)ل نایرفرت خو هرد  مرون د  ر)رل       جر  نهد د هزییه ر اسدرًنیگک )حول  مرید شه بجرم  ر)ل آ ک  بجر آدان ی

 ز دروم شرکشت    هرم )ذشوا  الد  بک  مل آد خو هد بون شره تمرر)   یرن )بررلغ    هزییه برالدکم هزییه %11سک ش)ستحق  جک   لمثل بر 

  ضمن شکب الز  خراج  ز خون دلب  مون.خصوص ا   نا  ین  ر)ل حق   تک ض شون د  مرل )  )حردبه د ت خیص د

 گک بیر به ج ر  )ختلفه )ز ا ه ب د  ز ف وا ثمک  فسخ شون هک یک  ز )ز اع د  ر)ل به  سبت  شه بین آ  ر )قکا بون  شکیک نا  -12-10

هرم )کبوطه د هزییه  جر  نهد  )ز اع حق ن ان  مل ا  به شس  نیگک )حول  مرید شه بجرم  ر)ل آ ک  بجر آدان یر اسدرً ثمک  هستید لیکن

هزییه برالدکم هزییه هرم )ذشوا  الد   %11بر شسک  ، ز قسمت درل  )حصول %21خو هد  مون د  ر)ل )ستحق  ا  )ز اع  ز  ر)ل نایرفت

ا  خصروص    ر)ل حق   ترک ض نا  یرن     مرل )ی ون د )حردبه د  ز دوم شکشت ت خیص د بک  مل آد خو هد بون شه تمر)   ین )برلغ

 . ضمن شکب الز  خراج   ز خون دلب  مون

)وضروع قرک ان ن    شید یر آ رک  بره  خرذ )بلرغ     پریرد )د  )ز ا ه چیر چه زاع  کدید  برشد )ز اع حق ن ان شه زا  ت ا   ز له نا -14-10

 بقر  مرید.   هکترا ا بک م هکرت  د    ر)ل  

 فک شکیک شون چود تمرر)  آد ا  بره مرلح     ا  ت حد شثک بر حت  یک ر)ل به هیچ دجه حق  د ان  ز )حل حصه خون بک م ز -10-10

) راشت،   به  برا  نیگک  ر)ل حق   تقرل )ز ا ه یر تسلی  ز)ین )وان )ز ا ه ا  به هیچ موا  دلو به موا .قط   د گذ ا شکن   دت

  مرییدگ ، ملح حقوق د دشرلت د غیک   د ان. 

د پکن خت هزییه آد ب  د   ر)ل )  برشد دلر  مرکف   رک  ز   جرر  د یرر  رد         ین قک ان ن  جر  بیمه )یردب )حصول )وضوع   -12-10

گ  د آفر  د  )ک ض د یر   جر  بیمه )ذشوا، نا موا  بکدز هکگو ه بالیرم طبی   د حو نث غیک )تکقبه      ز دیل ، تگکگ ، دک)ر زن 

د  ر)ل هک گو ه  ن ر د   تک ض  سبت به   رن  هر د یر بذا د یرر درریک    بددبزم د غیک  )ز ا ه رشکشت  هیچگو ه )سوولیت   خو هد ن شت
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 قال  تحویل  به  ر)ل ب یو د قیمت غیک  قدم ثمن ا  نا حرل د آیید   ز خون دلب د درقط )   مرید د خسرا    رش   ز  ین قرک ان ن نا  

 و هد شد. ین موا  به ت خیص )ز ا ه  ز تضر)ین  ر)ل د یر ضر)ن  د )طرلبه د  خذ خ
درخصوص قطعات دیم شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال تامین آب نخواهد داشت و شخصـا مسـئولیت تـامین آب دع ـد      -03-03

 خواهد دود.مزاید  درند  

 درندگان مزاید  در آدیاری مزارع متع د ده استفاد  از نوار تیپ خواهد دود. -03-03

 داشد. دقایای گوجه متعلق ده شرکت مغان می -03-03

 درند  مزاید  در پایان درداشت موظف ده جمع آوری و حمل نوارهای تیپ خواهد دود.-00-03

تحویل زمین ده درندگان مزاید  قبل از انعقاد توسط کمیته ای متشکل از امور زراعت، فنـی و عمرانـی و حراسـت دـا ح ـور      -03-03

 تحویل خواهد شد. صورتجلسه مساحی طی درند  مزاید 

 

 . ات شرکت:تعهد-13

بکن ام شبکه آبیررام د زهک ر  )دررد نا دررل     هزییه پکن خت آب ب رم ز)ین )وان )ز ا ه بک درس ت کفه آب ب ر  شکشت ب ک  -12-2

  برشد.  د  شکشت )  بک 2011-2012 زا   

)حردبه د پس  ز  2011 -2012 نا درل زا    شکشتبه شکشت بک درس قیمت )صوب  ر)ل تحویل    گوجه فک گ حصه ب رم  -12-1

 .پکن خت خو هد شد ) رنل حصه طکفین )حردبه د تحویل گوجه فک گ  شسک شسوا   قر و   د حصه شکشت  ز ب رم 

  ر)لیی  شه بر  لگوم پی ی رنم  ین شکشت  سبت به شرشرت )حصرول خرون ر گوجره فک گر     قرد    مرییرد نا ز)ررد بکن شرت،         تبصک    

 کر یز  بر  خذ ب ر  )صوب شکشت همکرام  مرید. شکشت آ)رنگ  الز  بک م بکن شت )

  فک نم شه  لیه شکشت پکد د  حقوق  ن شته برشد حق شکشت نا )ز ید  ا   خو هید ن شت.-12

  مو ه قک ان ن پیودت  خو هد بون.د حرضک دیرن  حو  د گذ ام د شلیه شک یط )وان ) ر)له بک درس  -14

  نا قط ر  نی ، )سترجک )وفه  دت ج ت   تقرل آب بک م آبیررام )زا ره )روان بک رد   ز     برتوجه به  د  دجون تردیسر  آبکدر  -10

 )وتوا پمپ د دریک قط ر  )وان  یرز  دتفرن   مرید د شزشت هیچگو ه )سوولیت  نا قبرل   تقرل آب به قط ر  )ذشوا  د ان. 
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 مرید شه ) مول )میو یت )ذشوا نا قر ود )یع )د خله  ین پی ی رننهید  بر  )ضر  ذیل  ین داقه بدییودیله تر ید ) 

بر ثبر  بکدد ، شرافک)ر برشد د چیر چه خالف  ین )وضوع  م  2114شرا)ید د ندلت نا ) ر)ال  ندلت  )صوب نم )ر  

 گذ ا حق ن ان شه پی ی رن  ا  ه شد  بک م )ز ید  فوق ا  )رکندن   ال   مرید.یر )ز ید 

گکنن شه هکگر   ین پی ی رننهید  بک دة )ز ید  فوق ت خیص ن ن  شون د ب یو د پیمر کرا پیمرد همچیین قبول د تر ید ) 

نا خالل )د  پیمرد به  ثبر  بکدد یر چیر چه  فک نم ا  شه ) مول  )کبوطه ا   )ضر   مرید د خالف  ف را   فوق

)میو یت )ذشوا نا قر ود فوق هستید نا  ین پیمرد د ی  د ذییفع  مرید د یر قسمت   ز شرا ا  به آ  ر )حول شید شرافک)ر 

   ز  )و ل  د  خذ  مرید. حق خو هد ن شت شه قک ان ن ا  فسخ د خسرا   د ان  نا  ثک فسخ پیمرد د تأخیک  جک م شرا ا

شون چیر چه نا حین  جک م پیمرد برشد.  ین پی ی رننهید  )ت  د ) ت یین )یز د خسرا   د ان  به ت خیص شرافک)ر ) 

بدلیل تدییک   د یر   تصربر  نا ندتگر  ندلت ) مول قر ود )زبوا گکنن )ک تب ا  بالفرمله به  طالع شرافک)ر بکدر د تر 

پیمرد خرتمه ن ن  شون بدی    دت چیر چه  ین پی ی رننهید  )ک تب فوق ا  بالفرمله به  طالع  کدر د  طبق )قکا   به

شرافک)ر حق ن ان پیمرد ا  فسخ  مون  د خسرا    رش   ز فسخ پیمرد د یر تأخیک نا  جک م شرا ا   یز بیر به ت خیص خون 

ن ان شه بک )جرز ت رم )تخلفین  ز ن پی ی رننهید    ال  )  ز  )و ل  ین پی ی رننهید  دمول خو هد  مون. )ضرفرً  ی

 برشد.قر ود فوق آگره  شر)ل ن ان د نا موا  تخله )ستحق )جرز ت رم )کبوطه ) 

 
 ترایخ     ر  پی ی رن نهید                                       

 د ت  د آدا د ) ک پی ی رن نهید   ر  د  ر  خر و نگ  د دمت د  )ضر  مرحبرد  )ضر                 
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 فرم درخواست عودت وديعه

 

مشاركتي در سال بصورت  گوجه فرنگي هکتار جهت كشت  8/290زمین هاي مزروعي  خود را به مساحت اجاره   555/ 3838موضوع: مزايده شماره 

   8058-8052زراعي   
 

 

 بردال  ،

کز د ................... به شمرا  شیردیر)ه ..................... ربک م شخصیت حقوق  )یبردت  حتک )رً،  ییجر ب .................... ف

 ر  مرحبرد  )ضرم )جرز د  طال ر  ثبت  شکشت قید گکنن  تقرضر ن ا  نا موا  بک د    دد نا )ز ید  فوق )برلغ 

.................. د شمرا  شبر د ایزم به شمرا  حسرب ...........................................

.......... ش به ............................. ..................................................................................................... بر ک ..................

 د ایز فک)ریید.
 

 

 

 

 

 شماره کد ملی:

 شماره کد پستی:

 تلفن ثابت: شماره

 شماره تلفن همراه:

 نشانی دقیق خريدار:
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 فرم  تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پولشويي

 
 فرم اشخاص حقیقي : 

 

----------------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:

- 

  

-------------پالک  -------------كوي  --------------خیابان -----------شهرستان ----------اقامتگاه قانوني شركت / مؤسسه : استان

-- 

 

رالعمل هاي اجرايي آن ، بدينوسیله متعهد و ملتزم مي شوم مجلس شوراي اسالمي و آئین نامه و دستو 52/88/30با توجه به قانون مبارزه با پولشويي مصو  

 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 حقیقي                                                                                                                    
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 ))نمونه قرارداد گوجه فرنگي مشاركتي((

 
بشرح ذيل بین شركت كشت و صنعت و دامپاروري مغاان بعناوان    اين قرارداد بر اساس آگهي مزايده محلي و صورتجلسه كمسیون معامالت و توافقات بعمل آمده 

و كاد پساتي:     .……به شماره ملي:   ……صادره از: مغان  متاولاد:  ……بشماره شناسنامه:   .……فرزند:   .………ديگر آقاي: از طرف  ،مزارع  شركت يا

 كه از اين پس در اين قرارداد عامل در كشت و صنعت و دامپروري مغان منعقد گارديد.    ..…تلفن:   ..………به اقامتگاه قانوني و انتخابي:   .……

 

 ماوضاوع قاارارداد:  : 8ماده 

یـت نمـوده و بـا وقـو      رؤملكی مزارع كه عامل مورد مزارعـه را    ..… های شمارهبه قطعه بلوک  .…هكتار زمین در بخش   .……مزارعه در سطح  -1

در معـر  مزارعـه    گوجه فرنگیبرای زراعت  حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصر  و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاً ، كامل از محل وقوع

 قرار گرفته و بر حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است. 

برابر شـرای  منـدر     )شركت( رب گوجه فرنگیتحویل آن به كارخانه  و در زمین صدرالذكرتولید شده  گوجه فرنگیصلح قطعی حصه عامل از محصول  -9

 باشد.  می در این قرارداد

 : مدت قرارداد: 2ماده 

 خواهد بود.  ..........................لغایت شروع قرارداد   قرارداد از تاریخ تمد

 طرفین نخواهد بود. حقوق یا خسارات احتمالی مانع مطالبه مدت قرارداد انقضای

 قطعي حصه عامل: : صلح 8 ماده

 منفعت مامی حصه خود از این قرارداد مزارعه اعم از عین وگردید ت یبطور شفاهی جار المجلس وضمن عقد صلح معو  خار  الزم كه صیغه آن فی عامل

تحـویلی   براسـاس گوجـه فرنگـی   )با وزن خالص محصول( تحویلی عامـل   گوجه فرنگی صلحلامال شركت و را به شركت )مزارع( بصورت قطعی واگذار نمود

قبل از عقد قرارداد به نرخ هركیلوگرم گوجه فرنگی به مبلغ   ریال به  های عملیاتی انجام شدهو با اعمال هزینه 00000000اعالمی در آگهی مزایده مورخه 

 و نحـوه پرداخـت   مقدار گوجه تحویلی در هنگام عقد قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت تمایل، عامل میتواند حصه محصـول خـود را بـا قیمـت مصـوب     

 شركت به كارخانه رب تحویل نماید.  

 مبلغ قرارداد:  : نحوه محاسبه و دريافت 0ماده 

طـول   در بـذر، كـود، سـم و  ...    لیـ قب از  های مصرفی تحـویلی نهاده خدمات مكانیزه وبرداشت و داشت و  ،هزینه و اجرای عملیات زراعی مربوط به كاشت 

 .می باشدعامل  و هزینه عهده مدت قرارداد بر

 تحويلي: ينحوه پرداخت بهاي گوجه فرنگ:  5ماده 

رسیده باشد مبلغ حصه عامل از طریق امور مالی شركت بـه  رب خالص تحویلی كه به تأئید مدیركارخانه  گوجه فرنگیزارش میزان شركت پس از دریافت گ

محاسبه و پس از كسر بخشـی از  و یا سایر مراجع ذیصالح پس از كسر حصه خود  شركتبر اساس قیمت مصوب  ک..............نزد بان  00000  شماره حساب

های تحویل شده به عامل اعم از بذر و ... خدمات ارائه شده از سوی شركت در اثنای مدت قرارداد كه طـی اسـناد و   ت غیرنقدی در قالب نهادهكه بصورثمن 

 د. پرداخت خواهد نموو توس  امور مالی شركت یم و به امضای طرفین كه به منزله توافق بوده دمدارک مثبته تق

 .  ارسالی گزارش برگ باسكول كارخانه قند شركت كشت و صنعت و دامپروری مغان می باشدمحموله  : مالک تعیین وزن تبصره

 : : تضمین قرارداد 0ماده 

های تحویلی و همچنین در قبال اخذ بخشی از ثمن كه بصورت غیر نقدی و خدمات تحویل میشـود  عامل جهت تضمین اجرای صحیح مفاد قرارداد و نهاده

ریال نزد شركت تودیـع  ......... به مبلغ  ضمانت بانكیفقره .....  محصول نگردد  دادی در مواعد مشخصه به نحویكه موجب نقص درو اجرای كلیه تعهدات قرار



 

 3838/555             شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي

 85/50/8058                        تاريخ :      كشاورزي  شهرک هاي شركت 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 

 )كلیه موارد مطالعه و تفهیم شده  بدون هیچ گونه قید و شرطي مورد قبول است(           نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء

مالک عمل و مورد پذیرش  به نفـع شركت وصـول خواهد شد و در این زمینـه نظر شركتكل مبلغ مندر   ،كه در صورت عدم ایفای تعهدات وی نمایدمی

حق مطالبه كلیه حقوق منـدر  در ایـن قـرارداد     بود و عامل حق هرگونه ادعا و اعترا  آتی در این خصوص را از خود سلب و اسقاط مینماید. عامل خواهد

فای ف به ایحتی پس از پایان قرارداد و تسویه حساب كامل و استرداد كسورات قانونی و تضمینات و غیره به هر دلیل برای شركت محفوظ بوده و عامل مكل

   ادعای عدم مسئولیت نماید. ،تواند با استناد به گذشت زمان و تسویه حسابباشد و نمیآن می

 : تعهدات عامل: 9 ماده

را برابر شرای  این قرارداد متكفل میگردد  اینكه كل امور زراعت راندمان و و وریاطالع كامل از سابقه زمین در راستای افزایش بهره یت وؤر عامل با -1-7

به شركت تحویل دهد كه اول از محصول تحویلی عامل این مقدار به  گوجه فرنگی خالص كیلوگرم  0000شود كه مقدار من عقد و شرط الزم متعهد میض

ام تعهد را كه خیر در انجأت و همچنین عامل باید غرامت عدم انجام تعهد یا نمایدبه عامل تحویل  رامحصول اضافه بر این مقدارنموده و نفع مزارع برداشت 

تحویلی و یا از تضمینات اخذ شده به نفع  گوجه فرنگیباشد بعنوان جریمه از محل تولیدات محصول معادل دو برابرمیزان تعهدات عامل در مقابل مزارع می

 . شركت پرداخت نماید

كه حصه شركت از بابت ارزش این  تحویل نماید عالوه بر پیش پرداخت گوجه فرنگی خالصكیلوگرم  00000تبصره : در هر صورت عامل باید مقدار 

 های قبل از عقد قرارداد می باشد. و به اضافه خدمات مكانیزه و نهاده  000000000قرارداد حداقل معادل وجه مزایده مورخه 

 اقدام خواهد شد.  تضامین عامل به نفع شركت از سوی عامل به مزارع ما بقی مبلغ از محل گوجه فرنگیتحویل  صورت كسر تبصره : در

صورت عدم رسیدگی عامل به مزرعه به طریقی كه باعث افت در عملكرد شود و این موضوع از طریق رئیس بخش و مسئول بخش كشاورزی  در -9-7

گونه اعتراضی و عامل هیچ خسارت وارده از محل تضمین و عامل توس  امور مالی محاسبه و در حساب عامل منظور خواهد شد كارخانه قند گزارش شود

 نخواهد داشت. 

 هر گونه برداشت گوجه فرنگی با هماهنگی مدیران امور زراعت و كارخانه رب خواهد بود. -3-7

و برداشت محصول فوق را ندارد ولی در صورت درخواست  شركت هیچگونه تعهد و مسئولیتی در خصوص تأمین و تحویل ادوات كاشت ، داشت -4-7

براساس مصوبه كمیسیون معامالت بشرح ذیل بحساب بدهی آنها منظور خواهد  های موارد مذكورهزینه ،و موجود بودن ادوات منتخب عاملین هایسرگروه

البات شد ، بدیهی است چنانچه به دستگاهها در حین استفاده خسارت وارد شود مسئولیت آن به عهده تحویل گیرنده خواهد بود و خسارت وارده از مط

 ت. عمل قرار خواهد گرف مالک شركت د شد و در رابطه با میزان خسارات نظرنامبرده كسر خواه

 اشد دربذور استفاده شده صرفاً بایستی از مبادی قانونی تهیه و تأمین گردد و دارای مجوز رسمی از مؤسسه تحقیقات و اصالح بذر و نهال داشته ب -5-7

 تحویلی حصه عامل محاسبه و كسر خواهد شد.  گوجه فرنگیمحل تضامین و برآورد خسارت وارده توس  شركت از  غیر اینصورت براساس

گردد زمین مورد مزارعه را با آگاهی و رویت كامل و بعد از بررسی كیفیت و حاصل خیزی از نظر زهداری و نی زاری و درست بودن عامل متعهد می -6-7

 گونه ادعایی در هیچ موردی منجمله در موارد ذكر شده را نخواهد داشت. ضمناً در صورت مساحت و ... را بدون نقص و ایراد تحویل گرفته و بعداً حق هیچ

 باشد.عامل بدون حق اعترا  ملزم به قبول آن می ،از طر  شركت مساحت زمین موضوع قراردادمغایرت در اعالم مساحی مجدد شركتی و 

گوجه به تهیه زمین و تولید )كاشت ، داشت ، برداشت و حمل تا كارخانه قند( محصول های مـربوط هـزینه مسئولیت انجام كلیه عملیات اجرایی و -7-7

 را نخواهد داشت. شركت بعهده عامل بوده و تحت هر شرایطی عامل حق استفاده از امكانات فرنگی

كت و یا شخص ثالث وارد گردد، خسارت وارده درصورت بروز هرگونه تخلف از طر  عامل و یا نیروهای تحت امر ایشان كه در اثر آن خساراتی به شر -8-7

 از محل تضمین و مطالبات عامل وصول خواهد گردید. 

تحویل آب طبق دستور العمـل شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی مغان بوده و تـوس  میــرآب هر بخش تنظیم خـواهد شد و عامل  -2-7

 های آب را نخواهد داشت.دریچه حـق دستكاری
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های مختلف جهت تهیه اراضی هایی كه تـوس  شركت، شخـم، یا دیسک و یا سـایـر عملیات )قبل از عقد قرارداد( انجام شده یا نهادهدر زمیـن -10-7

رید و با های تحویلی براساس قیمت خمورد استفاده قرار گرفته باشد هزینه عملیات انجام شده براساس تعرفه های جـاری شركت و نهـاده گوجه فرنگی

 كسر خواهد شد.  عاملتحویلی  گوجه فرنگیاحتساب هزینه حمل محاسبه و از محل بهاء 

به شركت تحویل دهد و حق  دفعتاً و قرارداد عیناً  9 مزارعه را پس از انقضای مدت قرارداد تعیین شده در ماده عامل مؤظف است زمین مورد -11-7

مزارعه دادن زمین مورد مزارعه را به غیر نخواهد داشت در غیر اینصورت خسارت وارده از این بابت  و حق گوجه فرنگیو پس چر  گوجه فرنگیفروش 

تولیدی خود را در مهلت تعیین شده به كارخانه  گوجه فرنگیتوس  مدیریت زراعت برآورد و بحساب عامل منظور خواهد شد و چنانچه عامل به هر دلیلی 

تولیدی عامل نخواهد داشت و شركت حق دارد از این  گوجه فرنگیهیچگونه مسئولیتی در قبال  رب گوجه فرنگینه تحویل ننماید كارخا رب گوجه فرنگی

 نماید. های فوق از عامل مطالبهبابت خسارت وارده را براساس برآورد مدیریت

ر گرفته شده و به منظور حمایت از زارعین منطقه در در نظ گوجه فرنگیبا توجه به اینكه زمین مذكور با رعایت تناوب زراعی صرفاً برای كشت  -19-7

كالً بعهده عامل بوده و  باشد و مسؤلیت هرگونه عارضه بعد از كشتمی گوجه فرنگیصرفاً ملزم به كشت محصول  گیرد و لذا عاملاختیار عامل قرار می

كالً  یا جزئاً به سایر محصوالت را گوجه فرنگیتغییر و تبدیل  هیچگونه اعتراضی )در هر مقطع زمانی( از طر  عامل مسموع نخواهد بود و عامل حق

 نخواهد داشت. 

باشد و ها و علف های هرز و جمع آوری ظرو  سموم و غذا و سایر آشغال میعامل موظف به رعایت بهداشت مزرعه از نظر كنترل آفات ، بیماری -13-7

عت شركت از محل مطالبات و تضامین عامل كسر خواهد شد و در صورتی كه عامل به هر مجتمع زرا در غیر اینصورت خسارت وارده با نظر كارشناس

تواند در طول مدت های كارشناسی در جهت اصول صحیح زراعت و نیز تمیز نگه داشتن مزرعه از علف های هرز را اجرا نكند شركت میدلیلی توصیه

 .    تسویه حساب خواهد شد قرارداد   6  براساس ماده فسخ نموده وبصورت یكجانبه  را اجرای قرارداد )در هر مقطع زمانی( آن

ر این مسئولیت هر گونه حوادث ناشی از كار در رابطه با انجام عملیات  موضوع قرارداد كالً بعهده عامل خواهد بود و شركت هیچگونه مسئولیتی د -14-7

شركت یا مدیران مربوطه حكم محكومیتی از مراجع قضایی یا سازمان تامین  هر صورت حتی اگر در این خصوص بر علیهه ب خصوص نخواهد داشت و

  معادل همان مبالغ محكومیتی بعالوه های مالی یا غیر مالی صادر گرددق ت ا  و سایر مجازات  66 جرایم ماده اجتماعی یا اداره كار دایر بر پرداخت دیه یا

 مطالبه خواهد شد.یا حسب مورد  اخذ و اًباالسری از عامل رأس  95%

قابل بررسی خواهد بود و بعد از تخلیه اعترا    گوجه فرنگی كارخانه رب تحویلی قبل از تخلیه به  گوجه فرنگیاعترا  عامل به وزن، درصد افت  -15-7

د از تخلیه را، ضمن عقد خار  وارد نبوده و ارقام مورد محاسبه همان عددی خواهد بود كه در قبو  رسمی شركت در  شده است و عامل حق اعترا  بع

 در خصوص موارد فوق از خود سلب و ساق  نمود. الزم،

 باشد.و غیره بعهده عامل می اشخاص مزارعه از احشام و حفاظت از مزارع مورد -16-7

صورت ورود خسارت ادعای عامل به  را دارد و در  یاطالع كامل در زمینه علوم و فنون كشت و زرع گوجه فرنگ اصل بر این است كه عامل ، علم و -17-7

 اداری مسموع نیست و شركت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. در هیچ مرجع قضایی و ،استناد عدم اطالعات مكفی

 . كندعامل مسئول جبران كلیه خساراتی است كه كاركنان تحت امر وی به شركت و اشخاص ثالث اعم از جانی یا مالی وارد می -18-7

 عهده عامل می باشد. پرداخت كلیه كسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و نظایر آن بر -12-7

كافه خیارات قانونی از جمله  عامل ضمن قبول بندهای فوق ضمن عقد خار  الزم حق هرگونه اعترا  و ادعایی را نسبت به مفاد این قرارداد و -90-7

 نماید.ل و آتیه از خود سلب و اسقاط میخیار غبن ولو در اعلی درجه را در حا

 میزان الزم در كشاورزی مكانیزه بر بذر به تعداد و آهن، دیسک، كمباین و كود و قبیل تراكتور، گاو آالت كشاورزی ازماشین تامین كلیه ادوات و -91-7

 . باشدعهده عامل می

سمپاشی به  آوری محصول، حمل محصول به انبار مزارع وسازی، وجین، جمعمادههای ناشی از استخدام كارگران جهت شخم زنی، آكلیه هزینه -99-7

هزینه عامل  عهده و محصول و غیره بر مواظبت، نگاهداری مزرعه و و های ناشی از حفاظتهزینه جلوگیری از آفات احتمالی ولو به صورت هوایی و منظور

  می باشد.
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 صادره از سوی مزارع( یا ماشین یا خدمات فوق با اخذ هزینه )برابر فاكتور كاال هر یک از ات كافی در مزارعوجود امكان در صورت درخواست عامل و : تبصره

كسر  و شده توس  عامل وضع فروش پیش محل ثمن محصول از و به حساب بدهی وی منظور مزارع در صورت موافقت یا اخذ و از عامل نقداً و عیناً كه

 تامین كاال یا ماشین یا خدمات موضوع آن برای مزارع نیست. بدیهی است این بند موجبی جهت ایجاد تعهد، شودتسویه حساب می گرددمی

صلح قطعی نمود را حداكثر  عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه خود را كه طی این قرارداد -93-7

 مزارع تحویل و تسلیم نماید.  یگوجه فرنگرب ظر  مدت پنج روز به انبار كارخانه 

غیر مالی قراردادی  انجام تعهدات مالی و چنانچه بنا به هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتدای مزارعه حمل مزارعه را ترک كند و یا آنكه در تامین و  -94-7

 برداشت تضامین از سوی مزارع قابل فسخ خواهد بود.  و ضب  مندر  در این قرارداد كوتاهی یا امتناع ورزد این مزارعه با اخذ خسارات و

فسخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به كسی دیگر محول نماید  یا این مزارعه ابطال یا منفسخ و ،در صورتیكه در اثنای مزارعه و قبل از ظهور ثمره  -95-7

هزینه  %30سر كا مزارع از عامل دریافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل با های مربوطه رانجام دهد و هزینه كه بجای عامل آنرا بجا آورد یا رأساً

در  عامل حق اعترا  شود واعمال می محاسبه و از سوی شركت تشخیص و های مذكور عالوه بر اصل آن خواهد بود كه تمامی این مبالغباالسری هزینه

  خصوص را ضمن شرط الزم خار  از خود سلب نمود. این

 د لیكناگر بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی كه بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستن -96-7

خواهد  عامل دریافت های مربوطه را مزارع ازو هزینه انجام دهد مزارع حق دارد عمل را به كسی دیگر محول نماید كه بجای عامل آنرا بجا آورد یا رأساً

از  هزینه باالسری هزینه های مذكور عالوه بر اصل آن خواهد بود كه تمامی این مبالغ %30با كسر  ،از قسمت سالم محصول %50نمود و عامل مستحق 

 . خصوص را ضمن شرط الزم خار   از خود سلب نمود عامل حق اعترا  در این اعمال میشود و محاسبه و سوی شركت تشخیص و

 برای هرموضوع قرارداد )تعهدات عامل(  كند یا آنرا به اخذ مبلغ پایان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله در -97-7

 بقا نماید.  اهكتار ر

امی آن را به صلح قطعی واگذار كرده نفر شریک شود چون تم عامل به هیچ وجه حق ندارد از محل حصه خود برای زراعت حداكثر با حتی یک -98-7

مشاركت، نمایندگی، صلح حقوق و وكالت و غیره  تبه عبارت دیگر عامل حق انتقال مزارعه یا تسلیم زمین مورد مزارعه را به هیچ صورت ولو به صور .است

 ندارد. 

باشد ولی صر  نظر از انجام و یا عدم انجام بیمه مذكور، در  و پرداخت هزینه آن بعهده عامل می انجام بیمه مناسب محصول موضوع این قرارداد -92-7

گی و آفات و امرا  و یا بدسبزی و غیره مزارعه )شركت( هیچگونه صورت بروز هرگونه بالیای طبیعی و حوادث غیر مترقبه اعم از سیل ، تگرگ ، سرما زده

ه ها و یا بذر و یا سایر اقالم تحویلی به عامل بعنوان قیمت غیر نقدی ثمن را در حال مسئولیتی نخواهد داشت و عامل هر گونه ادعا و اعترا  نسبت به نهاد

ه و اخذ و آینده از خود سلب و ساق  می نماید و خسارات ناشی از این قرارداد در این صورت به تشخیص مزارعه از تضامین عامل و یا ضامن او مطالب

 خواهد شد.

ر پنجاه هكتار بایستی از طریق سازمان نظام مهندسی یک نفر كارشناس كشاورزی جهت نظارت كلیه عملیات زراعی عامل متعهد میگردد به ازای ه -30-7

 را ندارد.بكارگیری نموده و ضمنا شركت هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت حق و حقوق و بكارگیری كارشناس مربوطه برابر قوانین كار و رفاه اجتماعی 

 تعهدات شركت: : 3ماده 

عامل در صورت درخواست و تمایل عامل برای دریافت بذر گوجه فرنگی از ارقام صنعتی با قیمت اعالمی شركت با اخذ و مصوب بهاء نقدی در اختیار  -1-8

 قرار دهد  . 

 بر 1409-1401 سال زراعی برداری شبكه آبیاری و زهكشی مغان درهزینه پرداخت آب بهای زمین مورد مزارعه براساس تعرفه آب بهاء شركت بهره -9-8

   باشد.عهده شركت می

محاسبه و پس از كسر كسـورات قـانونی و حصـه     1409 -1401 در سال زراعی شركتتحویلی به شركت براساس قیمت مصوب   گوجه فرنگیبهای  -3-8

 .پرداخت خواهد شد معادل حصه طرفین محاسبه و تحویلیگوجه فرنگی شركت از بهای 

ه با الگوی پیشنهادی این شركت نسبت به كاشت محصول خود ) گوجه فرنگی ( اقدام نمایند در زمان برداشت،شركت آمادگی الزم برای عاملینی كتبصره : 

 برداشت مكانیزه با اخذ بهاء مصوب شركت همكاری نماید . 

 توضیحات: و : شروط 0ماده 
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 .  باشدیم تعلق یابد بعهده عامل مزارعه مد موضوعبر درآ از محل عوار  و مالیات صورتیكه مالیات بر ارزش افزوده در

 : اقامتگاه طرفین قرارداد: 85ماده 

را به طـر  دیگـر    مراتب كتباً در نشانی خود باشد و طرفین مكلفند در صورت هر گونه تغییراقامتگاه قانونی طرفین همان نشانی مندر  در این قرارداد می 

 گردد.قانونی تلقی می معتبر و، احكام اعم از اداری و قضائی به آدرس مندر  در قرارداد رت ابالغ كلیه اوراق واعالم نمایند و در غیر اینصو قرارداد

 اجراي قرارداد: انناظر : 88ماده 

به مالی یا غیـر مـالی   در تمامی موارد اجرایی قرارداد اعم از آنكه واجد جن اجرای قرارداد انتخاب و انشركت بعنوان ناظرمدیر زراعت ، رئیس بخش مربوطه 

 ساق  نمودند.   خصوص از خود سلب و اعترا  را در این طرفین حق مرجع تشخیص است و باشد نظر ناظر قرارداد قاطع ادعاهای طرفین بوده و

 : ضامن اجراي تعهدات: 82 ماده

براسـاس   ضمانت نموده و منفرداً و ر مالی ایشان را  متضامناًغی امضای ظهر اسناد تضمینی عامل در این قرارداد اجرای  تمامی تعهدات مالی و با 0000آقای

 .گیردبر عهده می شرطی اجرای این تعهدات را ضمان در قانون مدنی بدون هیچ قید و مواد مربوط به

 : حوادث غیر مترقبه و عوامل قهريه:  88ماده 

یه یا فورس ماژور موجب اسقاط مسئولیت اجرای تعهدات قـراردادی و خسـارت   این قرارداد از شمول حوادث قهریه و فورس ماژور خار  بوده و حوادث قهر

سازد مگـر اینكـه تـأثیرات آن بـه تأییـد      عامل را از اجرای تعهدات مندر  در این قرارداد بری نمی ناشی از آن برای طرفین نیست و حدوث عوامل طبیعی،

 شركت رسیده باشد.

 : ماده حل اختالف: 80ماده 

ز هرگونه اختال  در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد ابتدا با مذاكره طرفین و از طریق مسالمت آمیز حل و فصـل خواهـد شـد و در صـورت     صورت برو در 

 عدم حصول نتیجه از این طریق با ارجاع به مراجع قضایی ذیصالح پیگیری و حل و فصل خواهد شد.

 نسخه تنظیم و در كمال صحت و علـم آگـاهی دقیـق طـرفین خصوصـاً       4  در صفحه( و  5در جمعاً )ره تبص  4بند و    35و  ماده   14  * این قرارداد در

 . االتباع استاالجرا و الزمآن برای طرفین الزم گردید و كلیه مفاد عامل از مفاد آن بین طرفین منعقد و مبادله

 .  گرددر مالی ارسال میقرارداد كه عیناً به اموپنج موضوع ماده  (00000000 )سری/ * شماره 

 

 

 

 عامشركت كشت و صنعت و دامپروري مغان سهامي                                                                                                                             

 قاسم محمدي                                                                                                                                               عامل                                                            

 مدير عامل و عضو  هیئت مديره شركت                                                        عضو هیئت مديره                                                        نام خانوادگي: نام و             

                     55555  

  امضاء و اثر انگشت              

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 3838/555             شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي

 85/50/8058                        تاريخ :      كشاورزي  شهرک هاي شركت 

 858                        كد آگهي :                            ) سهامي عام( شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان
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 )كلیه موارد مطالعه و تفهیم شده  بدون هیچ گونه قید و شرطي مورد قبول است(           نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء

 

            

                                

 ))فرم تعهد و پیشنهاد قیمت ((
 

ثبات شاده باه                                 شاماره                                          /اين شركت                         فرزند                ش ش                 صادره از             به شاماره ملاي                    اينجانب

ت كامل و مطالعه دقیق كلیه اوراق مزايده و اعاده كلیه اوراق مذكور كه امضاء و ممهور به مهر گرديده اسات و  ضمن بازديد از موضوع مورد مزايده و كسب اطالعا

شاعبه                                    عهاده   باناک                     با  قبول كلیه  شرايط مندرج در اسنادمزايده فوق  وارائه يک فقره ضمانتنامه بانکي  يا اصل  فیش  واريزي باه  شاماره                   

 جدول ذيل اعالم میدارم. بمبلغ                                                     ،              ريال و پیشنهاد قیمت  خود را  براي موضوع  مزايده بشرح

 

اد را بر اساس برگ اسناد مزایده  و نمونه قرارداد پیوست که امضاء نموده ضمناً چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم که قرارد
داده مالی  و در پاکت ب قرار داده ام با تغییرات و ملحقاتی که عندالزوم از لحاظ تطبیق آن با اوضاع و احوال این مزایده و اعالنن واگالرارد در آن   

 رایط تسلیم نمایم./شود امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات مطابق برگ ش

رف * قیمت هاد پیشنهادد شرکت کنندگان نباید کمتر از قیمت پایه باشد در غیر این صورت پیشنهاد نامبردگان مردود اعنم و از دور مزایده حال 
 خواهند شد.

 *ثبت دقیق مشخصات و تکمیل موارد خواسته شده در فرم تعهد و پیشنهاد قیمت الزامی است.
 ت در جدول )پیشنهاد قیمت( به انضمام قیمت پیشنهادي الزامي است و به پیشنهادات فاقد آنالیز ترتیب اثر داده نخواهد شد.ارائه آنالیز قیم*
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 3838/555             شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي

 85/50/8058                        تاريخ :      كشاورزي  شهرک هاي شركت 

 858                        كد آگهي :                            ) سهامي عام( شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان
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 )كلیه موارد مطالعه و تفهیم شده  بدون هیچ گونه قید و شرطي مورد قبول است(           نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء

 جدول پیشنهاد قمیت                    

 

مساحت)هکتار(قطعه و بلوکبخشردیف
مقدار پایه در 

هرهکتار 
مبلغ تضمین بریالنوع زراعت

مقدار پیشنهادی به ازای هر تن 

به عدد در هرهکتار)کیلوگرم(

مقدار پیشنهادی به ازای هر تن 

به حروف در هرهکتار)کیلوگرم(

453,000,000       آبی1514-0115.117

523-1-A1016275,000,000       آبی

26,250,000         دیم2512-51.510

3523-1-B13.516371,250,000       آبی

200,750,000       آبی4601-27.316

189,750,000       آبی5601-56.916

489,000,000       آبی6611-216.317

412,500,000       آبی7609-051516

468,000,000       آبی8711-315.617

365,750,000     آبی9710-0413.316

244,750,000      آبی104165-088.916

176,900,000        آبی11146-016.117

36,000,000         دیم12150-91.811

144,000,000        آبی13149-064.817

199,500,000        آبی14303-01716

399,000,000        آبی15303-021416

216,000,000        دیم16662-0814.49

96,250,000         دیم17662-095.510

342,000,000       دیم18662-10189

140,000,000        دیم19662-11810

530,000,000       دیم20642-326.511

196,000,000        دیم21652-49.811

114,000,000         دیم22652-27.69

105,000,000        دیم23652-379

412,500,000       آبی24705004-04-11516

286,000,000       آبی25803016-01-110.416

279.3جمع کل
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 8پیوست شماره 


