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ی)) اسناد مزايده عمومي يك مرحله اي ((

-1موضــــــوع مزايــــــده :

شــــــركت كشــــــت و صــــــنعت ودامپــــــروري مغــــــان )ســــــهامي عــــــام (در نظــــــردارد:

زمين هاي مزروعي خود را به مساحت  ١٠٦٨/١هكتار جهت كشت چغندرقند پاييزه بصورت مشاركتي در سال زراعـي  ١٤٠٠-١٤٠١منتشـره در
روزنامه كثيراﻻنتشار ثروت در دو نوبت به تاريخهاي 1400/ 07/17و  1400/07/18بر اساس شرايط و مشخصات اسـناد
مزايده به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

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

-٣مبلغ تضمين  :مبالغ مندرج در جدول فرم پيشنهاد قيمت

 -٤شركت كنندگان مي توانند نسبت به تحويل و ارسال پيشنهادات خود از طريق نشاني هاي ذيل اقدام نمايند .
 -٤-١استان اردبيل  ،شهرستان پارس آباد مغان –اداره مركزي ،دفتر اداره حراست
 -٤-٢تهران – همراه آقاي علي ديناروند ٠٩١٢٥٠٢٦١٢٠ - :

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

 -٤-٤دفتر نمايندگي شهرستان اردبيل – شهرك كارشناسان – مجتمع اداري – روبروي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اردبيل تلفن ٠ ٤٥٣٣٧٤١٤٤١ -٢

همراه آقاي نظيري٠٩١٤٤٥٦١٨٥٦ :

،

-٥مت قاضيان مي توانند جهت كسب اطﻼعات بيشتر در خصوص شرايط برگزاري مزايده به دبيرخانه كميسيون معامﻼت مراجعه و يــا
با شماره تلفن و فاكس  ٠٤٥٣١٨٥٢٠٩٦و همراه آقاي اميني  ٠٩١٤٣٥٣٨٣٨٦تماس حاصل نمايند.
-٦

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطﻼعات بيشتر در خصوص موضوع مزايده به امور زراعت شركت مراجعه و يا با شــماره تلفــن

 ٠٤٥٣١٨٥٤٠٢٠تماس حاصل نمايند.
 -٧از نظر شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان اصل بر اين است كه شركت كننده در مزايده ضمن بازديد و مشاهده از موضوع مزايده و باآگاهي

كامل از شرايط آب وهوايي و مطالع ه دقيق كليه اوراق و شرايط عمومي و اختصاصي مورد مزايده پيشنهاد قيمت داده است بنابراين ادعاي 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 اعﻼم نتيجه مردود ميباشد ٠

 -٨داوطلبان شركت در مزايده بايستي پيشنهادات خود را درسه پاكت» الف  ،ب و ج« به صورت جداگانه ﻻك و مهر نموده و هر سه پاكت را در داخل
يك لفاف يا پاكت مناسب ﻻك و مهر شده قرار داده و حداكثر تا ساعت  ١٣ظهر روز شنبه مورخه ١٤٠٠/٠٨/٠١به آدرسهاي ياد شده تحويل نمايند.
 -پاكت الف محتوي:

يك فقره اصل فيش واريزي ) نسخه صـاحب حسـاب( بصـورت فـيش مخصـوص حسـاب هـاي دولتـي بحسـاب تمركـز سـپرده شـركت بـه شـماره حسـاب

 ٤٠٠١٠٤٠٢٠٦٣٧٧٣٨١بشماره شباي  IR٢٢٠١٠٠٠٠٤٠٠١٠٤٠٢٠٦٣٧٧٣٨١نزد بانك مركزي و يا ضمانتنامه بانكي ) بمدت اعتبار حداقل سه ماه ( در وجـه شـركت كشـت و صـنعت و
دامپروري مغان ) سهامي عام( واريز نمايند.

-پاكت )ب( محتوي :

-١-10كپي شناسنامه و كارت ملي براي شركت كنندگان حقيقي الزامي مي باشد.

-٢-10ارائه تصوير اساسنامه  ،آگهي تاسيس و آخرين تغييرات در روزنامه و تصوير مدارك هويتي دارندگان امضاء مجاز براي شركت كنندگان حقوقي

الزامي است.

 -٣-10شركت كنندگان بايستي اسناد مناقصه و نمونه قرارداد را )به جز فرم تعهد و پيشنهاد(  ،امضا ) توسط صاحبان امضاي مجاز(امضا شده و در پاكت )ب(
قرار دهند.
-٤-10اصل تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان )پيوست شماره .(١

-٥-10ارائه فرم تعهد و التزام رعايت رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي مربوطه.
)كليه موارد مطالعه و تفهيم شده بدون هيچ ﮔوﻧه ﻗيد و شرطي مورد ﻗبول است(

ﻧام و ﻧام خاﻧوادﮔي صاحبان امضاء
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 -11پاكت )ج( محتوي  :فرم پيشنهاد خواهد بود كه در اين رابطه پيشنهاددهندگان موظف هستند پس از بررسي دقيق موارد  ،پيشنهادات خود را امضا بدون قيد و شرط
درج وامضا شده در پاكت ج ارائه نمايند..

-١٢مدت اعتبار پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگشايي برابر يكماه مي باشد.
 - ١٣ﭘيشنهادات واصله روز
خواهد شد.
 -14پرداخت كليه كسورات قانوني و ارزش افزوده
مورخ

 ١٤٠٠/٠٨/٠٣رأس ساعت  ١٥عصر درمحل سالن جلسات مهمانسرای سرو ) ﭘائين( شرکت واقع درشهرک شهيد آيــت الــه غفــاری بازگشــايی

متعلقه برعهده خريدار خواهد بود .

 -15شركت در رد يك و يا كليه پيشنهادات در هر مرحله از مزايده مختار است .
 - 16در هنگام ارزيابی مالی  ،مزايده گری که بيشرين تناژ را بر حسب عيار  ١٣درصد ارائه داده باشد بعنوان برنده اول اعﻼم خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعﻼم می شود که تفاوت قيمت تناژ ﭘيشنهادی وی
با برنده اول کمتر از مبلغ تضمين باشد.

-17پس از اعﻼم نتايج مزايده سپرده نفرات اول و دوم مزايده نگهداري و بقيه مسترد خواهد شد .

-18چنانچه نفر اوّل برنده مزايده ظرف مدت هفت روز به غير از روزهاي تعطيل پس از اعﻼم نتايج مزايده جهت انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده فرآيند ارجاع كار وي به
نفع شركت ضبط و با نفر دوّم برنده مزايده نيز به همان ترتيب عمل خواهد شد .
 -19فرد برنده موظف است

يک فقره ضمانتنامه بانکی

به ميزان حداقل ده درصد مبلغ مورد معامله را )با اعتبار برابر مدت قرارداد و قابل تمديد تا ارائه تسويه حساب هاي قانوني(

بعنوان تضمين انجام تعهدات خود ظرف مدت هفت روز به غير از روزهاي تعطيل در زمان عقد قرارداد دروجه شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان ) سهامي عام(

ارائه نمايد.در غير اينصورت تضمين فرآيند ارجاع كار فرد برنده به نفع شركت ضبط و با نفر دوم برنده مزايده نيز به همان نحوه عمل خواهد شد.
 -20در صورت عدول برنده از انجام تعهدات خود تضمين انجام تعهدات وي به نفع شركت ضبط خواهد شد.
 -21حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشائي پيشنهادها ي واصله آزاد مي باشد.

 -22شركت كنندگان در مزايده نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامﻼت دولت مصوب ديماه سال  ١٣٣٧باشند و در همين راستا بايستي فرم پيوست
شماره  ١را تكميل  ،مهر و امضاء نموده و در پاكت ب ارائه نمايند.

 -23مزايده از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد.

-24اعﻼم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري مزايده به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا تلفني خواهد بود.
 -25نتايج آگهي و برنده حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از باز گشائي پيشنهادات بصورت تلفني ويا مكتوب اعﻼم خواهد شد.

 -26كليه مدارك خواسته شده در پاكت ب مي بايست توسط صاحبان امضاء مجاز  ،مهر و امضاء گردد در غير اينصورت ،مدارك  ،ناقص تلقي و از دور مزايده حذف
خواهد شد.
 -27در زمان عقد قرارداد تحويل كپي برابر اصل شده تمامي مدارك ارائه شده در پاكت ب الزامي بوده و در صورت عدم تقديم برابر اصل مستندات خواسته شده ،
ضمانتنامه يا سپرده شركت در مزايده وي به نفع شركت وصول خواهد شد.

-28پيشنهاد تناژ بايستي فقط در پاكت ج ارائه شود در صورت هرگونه اشاره به تناژ در ساير پاكت ها ي ارائه شده  ،پيشنهاد قيمت شركت كننده مزبور از دور مزايده حذف و
مردود خواهد شد.

-29تناژهاي پيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر از تناژ پايه باشد در غير اين صورت پيشنهاد نامبردگان مردود اعﻼم و از دور مزايده حذف خواهند شد..
 -30تعهدات عامل:

 -30-١عامل با رؤيت و اطﻼع كامل از سابقه زمين در راستاي افزايش بهرهوري و راندمان و اينكه كل امور زراعت را برابر شرايط اين قرارداد متكفــل ميگــردد
ضمن عقد و شرط ﻻزم متعهد ميشود كه مقدار  ٠٠كيلوگرم چغندر با عيار  %١٣به شركت تحويل دهد كه اول از محصول تحويلي عامل اين مقــدار بــه نفــع
مزارع برداشت نموده و محصول اضافه بر اين مقداررا به عامل تحويل نمايد و همچنين عامل بايد غرامت عدم انجام تعهد يا تﺄخير در انجام تعهد را كه معادل دو
برابرميزان تعهدات عامل در مقابل مزارع ميباشد بعنوان جريمه از محل توليدات محصول چغندر تحويلي و يا از تضمينات اخذ شده بــه نفــع شــركت پرداخــت
نمايد.
تبصره  :در هر صورت عامل بايد مقدار  ٠٠٠٠٠كيلوگرم چغندر با عيار

%١٣

تحويل نمايد كه حصه شركت از بابـت ارزش ايـن قـرارداد حـداقل معـادل وجـه مزايـده مورخـه

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠و به اضافه خدمات مكانيزه و نهادههاي قبل از عقد قرارداد مي باشد.
)كليه موارد مطالعه و تفهيم شده بدون هيچ ﮔوﻧه ﻗيد و شرطي مورد ﻗبول است(

ﻧام و ﻧام خاﻧوادﮔي صاحبان امضاء

تبصره  :در صورت كسر تحويل چغندرقند از سوي عامل به مزارع ما بقي مبلغ از محل جوايز متعلقه و تضامين عامل به نفع شركت اقدام خواهد شد.

ص٢

شماره:

وزارت جهاد كشاورزي

شركت شهرك هاي كشاورزي

تاريخ :

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

كد آگهي :

٥٥٠/263

1400/07/١٦
81

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبصره  :مقدار چغندر محاسبه شده در ماده

 ٧قرارداد بر مبناي %١٣

قند و با قيمت هركيلو ٠ريال لحاظ و برآورد شده است .مبناي محاسبه ارزش ريالي چغنـدر تحـويلي بـر

اساس مقدار چغندر تحويلي و عيار اعﻼمي كارخانه قند شركت و بر مبناي اعﻼمي مصوب قيمت شوراي اقتصادي در سال زراعي  ١٤٠٠ -١٤٠١محاسبه خواهد شد .
تبصره  :كليه جوايز چغندر تحويلي به شركت برابر مصوبه شوراي اقتصادي متعلق به عامل مي باشد .
تبصره :حصه شركت به ارزش ريالي برنده در مزايده باستناد عيار  ١٣درصد چغندر قند به نرخ هر كيلوگرم ١١٨٥١ريال بوده كه در صـورت تغييـرات عيـار تحـويلي و قيمـت
شوراي اقتصاد در آن مبنا محاسبه و مقدار چغندر تحويلي حصه شركت مﻼك محاسبه و كسر از چغندر تحويلي عامل خواهد بود.
 -30-٢در صورت عدم رسيدگي عامل به مزرعه به طريقي كه باعث افت در عملكرد شود و اين موضـوع از طريـق رئـيس بخـش و مسـئول بخـش كشـاورزي كارخانـه قنـد
گزارش شود خسارت وارده از محل تضمين و حصه چغندر تحويلي عامل توسط امور مالي محاسبه و در حساب عامل منظور خواهد شد و عامل هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
 -30-٣عامل هيچگونه حق برداشت محصول توليدي را ندارد مگر اينكه مجوز كتبي برداشت از طرف شركت صادر گردد.
 -30-٤شركت هيچگونه تعهد و مسئوليتي در خصوص تﺄمين و تحويل ادوات كاشت  ،داشت و برداشت محصول فوق را ندارد ولـي در صـورت درخواسـت سـرگروههـاي
منتخب عاملين و موجود بودن ادوات ،هزينههاي موارد مذكور براساس مصوبه كميسيون معامﻼت بشرح ذيل بحساب بدهي آنها منظور خواهد شد  ،بـديهي اسـت چنانچـه بـه
دستگاهها در حين استفاده خسارت وارد شود مسئوليت آن به عهده تحويل گيرنده خواهد بـود و خسـارت وارده از مطالبـات نـامبرده كسـر خواهـد شـد و در رابطـه بـا ميـزان
خسارات نظر شركت مﻼك عمل قرار خواهد گرفت.
 -30-٥بذور استفاده شده صرفاً بايستي از مبادي قانوني تهيه و تﺄمين گردد و داراي مجوز رسمي از مؤسسه تحقيقـات و اصـﻼح بـذر و نهـال داشـته باشـد در غيـر اينصـورت
براساس برآورد خسارت وارده توسط شركت از محل تضامين و چغندر تحويلي حصه عامل محاسبه و كسر خواهد شد.
 -30-٦عامل متعهد ميگردد زمين مورد مزارعه را با آگاهي و رويت كامل و بعد از بررسي كيفيت و حاصل خيزي از نظر زهداري و ني زاري و درست بـودن مسـاحت و ...
را بدون نقص و ايراد تحويل گرفته و بعداً حق هيچ گونه ادعايي در هيچ موردي منجمله در موارد ذكر شده را نخواهد داشت .ضمناً در صورت مساحي مجدد شركتي و اعﻼم
مغايرت در مساحت زمين موضوع قرارداد از طرف شركت ،عامل بدون حق اعتراض ملزم به قبول آن ميباشد.
 -30-٧مسئوليت انجام كليه عمليات اجرايي و هـزينه هاي مـربوط به تهيه زمين و توليد )كاشت  ،داشت  ،برداشت و حمل تا كارخانه قند( محصول چغنـدر قنـد بعهـده عامـل
بوده و تحت هر شرايطي عامل حق استفاده از امكانات شركت را نخواهد داشت.
 -30-٨درصورت بروز هرگونه تخلف از طرف عامل و يا نيروهاي تحت امر ايشان كه در اثر آن خساراتي به شركت و يا شخص ثالث وارد گـردد ،خسـارت وارده از محـل
تضمين و مطالبات عامل وصول خواهد گرديد.
 -30-٩تحويل آب طبق دستور العمـل شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي مغان بوده و تـوسط ميــرآب هر بخش تنظـيم خــواهد شـد و عامـل حــق دسـتكاري
دريچههاي آب را نخواهد داشت.
 -30-١٠در زميـن هايي كه تـوسط شركت ،شخـم ،يا ديسك و يا سـايـر عمليات )قبل از عقد قرارداد( انجام شده يا نهادههاي مختلف جهـت تهيـه اراضـي چغندرقنـد مـورد
استفاده قرار گرفته باشد هزينه عمليات انجام شده براساس تعرفه هاي جـاري شركت و نهـاده هاي تحويلي براساس قيمت خريد و با احتسـاب هزينـه حمـل محاسـبه و از محـل
بهاء چغندر تحويلي عامل كسر خواهد شد.
 -30-١١عامل مؤظف است زمين مورد مزارعه را پس از انقضاي مدت قرارداد تعيين شده در ماده  ٢قرارداد عيناً و دفعتاً به شركت تحويل دهد و حق فروش چغنـدر و پـس
چر چغندرقند و حق مزارعه دادن زمين مورد مزارعه را به غير نخواهد داشت در غير اينصورت خسارت وارده از اين بابت توسط مـديريت زراعـت و كارخانـه قنـد بـرآورد و
بحساب عامل منظور خواهد شد و چنانچه عامل به هر دليلي چغندر توليدي خود را در مهلت تعيين شده به كارخانه قند تحويل ننمايد كارخانه قند هيچگونه مسئوليتي در قبـال
چغندر قند توليدي عامل نخواهد داشت و شركت حق دارد از اين بابت خسارت وارده را براساس برآورد مديريتهاي فوق از عامل مطالبه نمايد.
 -30-١٢با توجه به اينكه زمين مذكور با رعايت تناوب زراعي صرفاً براي كشت چغندر قند در نظر گرفته شده و به منظور حمايت از زارعين منطقه در اختيار عامل قرار مي-
گيرد و لذا عامل صرفاً ملزم به كشت محصول چغندر قند ميباشد و مسؤليت هرگونه عارضه بعد از كشت كﻼً بعهده عامل بوده و هيچگونه اعتراضي )در هر مقطـع زمـاني( از
طرف عام ل مسموع نخواهد بود و عامل حق تغيير و تبديل چغندر قند به ساير محصوﻻت را جزئاً يا كﻼً نخواهد داشت.
)كليه موارد مطالعه و تفهيم شده بدون هيچ ﮔوﻧه ﻗيد و شرطي مورد ﻗبول است(
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 -30-١٣عامل موظف به رعايت بهداشت مزرعه از نظر كنترل آفات  ،بيماريها و علف هاي هـرز و جمـع آوري ظـروف سـموم و غـذا و سـاير آشـغال مـيباشـد و در غيـر
اينصورت خسارت وارده با نظر كارشناس مجتمع زراعت شركت از محل مطالبات و تضامين عامل كسر خواهد شد و در صورتي كه عامل به هر دليلي توصيههاي كارشناسـي
در جهت اصول صحيح زراعت و نيز تميز نگه داشتن مزرعه از علف هاي هرز را اجرا نكند شركت ميتواند در طول مدت اجراي قرارداد )در هر مقطع زماني( آن را بصورت
يكجانبه فسخ نموده و براساس ماده  ٦قرارداد تسويه حساب خواهد شد.
 -30-١٤مسئوليت هر گونه حوادث ناشي از كار در رابطه با انجام عمليات موضوع قرارداد كﻼً بعهـده عامـل خواهـد بـود و شـركت هيچگونـه مسـئوليتي در ايـن خصـوص
نخواهد داشت و به هر صورت حتي اگر در اين خصوص بر عليه شركت يا مديران مربوطه حكم محكوميتي از مراجع قضايي يا سازمان تامين اجتمـاعي يـا اداره كـار دايـر بـر
پرداخت ديه يا جرايم ماده  ٦٦ق ت ا و ساير مجازاتهاي مالي يا غير مالي صادر گردد معادل همان مبالغ محكوميتي بعﻼوه  %٢٥باﻻسري از عامـل رأسـاً اخـذ و يـا حسـب
مورد مطالبه خواهد شد.
 -30-١٥هزينه آبياري باراني مزارعي كه بوسيله سنترپيوت شركت انجام مي گيرد به ازاي هر سه نوبت آبياري سـنترپيوت مبلـغ يـك نوبـت آبيـاري دسـتي براسـاس مصـوبه
كميسيون معامﻼت اعمال و بحساب بدهي عامل منظور خواهد شد.
 -30-16وزن هر يك عدد چغندرصلح شده طي اين قرارداد كه بايد حسب شرايط مندرجه ودر موعد معينه تحويل گردد نبايد كمتر از  ١٥٠گرم بوده و همچنين چغندرهاي
تحويلي بايد بدون برگ  ،طوقه  ،دم  ،خاك ،گل و بقاياي علف هرز و هرگونه مواد اضافي بوده و نيز يخ زده  ،قارچ زده و پوسيده نباشد درصورت وجود هر يـك از مـوارد
مذكور بهمراه چغندرقند تا حدي كه موجب ايجاد اختﻼل در سيستم تحويل و تخليه چغندر به تشخيص كارخانه قند شركت نگردد وزن آنهـا محاسـبه و بعنـوان افـت از وزن
محموله چغندر تحويلي كسر خواهد شد و در صورتيكه ميزان افت محموله چغندر تحويلي به حدي باشد كه باعث ايجاد اختﻼل در سيستم تحويل و تخليه چغندر در كارخانه
به تشخيص كارخانه قند شركت گردد شركت از تحويل چغندر مزرعه مربوطه تا بر طرف شدن مشكل افت محصول از سوي عامل  ،خودداري خواهد نمود كه مفيـد سـقوط
تعهدات قراردادي عامل نيست و هزينه مرجوعه نمودن محمولههاي فاقد يا ناقص كيفيت چغندرهاي مورد توافـق خريـداري شـده برعهـده عامـل مـيباشـد كـه از مطالبـات و
تضامين وي كسر ميگردد.
 -30-17اگر به هر دليلي عامل نتواند در موعد مشخص شده در بند  ١١ماده  ٧چغندرقند موضوع اين نمونه قرارداد را تحويل كارخانه قند شـركت نمايـد و در صـورتي كـه
كارخانه قند آمادگي تحويل آن را در پس از تاريخ فوق داشته باشد شركت مي تواند بنا بر صﻼحديد مديريت شركت )مزارع( به ازاي هر روز ديركرد در تحويل زمين مورد
مزارعه و چغندر صلح شده طي اين قرارداد  ،مبلغي را بعنوان خسارت تﺄخير در اجراي تعهدات كه سقف آن يك ميليون ريـال بـه ازاي هـر هكتـار خواهـد بـود از محصـول،
مطالبات و يا تضامين عامل دفعتاً كسر نمايد و اگر اين تاخير بيش از  ١٠روز بطول انجامد عامل با امضاي اين قرارداد و ضمن عقد خارج ﻻزم به شركت وكالـت تـام اﻻختيـار
جهت جمع آوري محصول و تحويل آن به انبار شركت با حق برداشت هزينه مربوط به برداشت و حمل و  ...به تشخيص شركت و بعﻼوه سـي درصـد آن بعنـوان باﻻسـري از
محل محصول يا تضامين و يا انهدام محصول در صورت ناكارآمدي و يا كمي عيار قند آن و اخذ غرامت از عامل تفويض نمود و حق هرگونه اعتراض در اين خصوص را در
حال و آينده و از هر بابت را از خود سلب و ساقط نمود.
 -30-18اعتراض عامل به وزن ،درصد افت و عيار چغندرقند تحويلي قبل از تخليه به سيلو قابل بررسي خواهد بود و بعد از تخليه چغندر به سيلو اعتراض وارد نبـوده و ارقـام
مورد محاسبه همان عددي خواهد بود كه در قبوض رسمي شركت درج شده است و عامل حق اعتراض بعد از تخليه به سيلو را  ،ضمن عقد خـارج ﻻزم ،در خصـوص مـوارد
فوق از خود سلب و ساقط نمود.
 -30-١٩حفاظت از مزارع مورد مزارعه از احشام و اشخاص و غيره بعهده عامل ميباشد.
 -30-٢٠اصل بر اين است كه عامل  ،علم و اطﻼع كامل در زمينه علوم و فنون كشت و زرع چغندر را دارد و در صورت ورود خسارت ادعاي عامل به استناد عدم اطﻼعـات
مكفي ،در هيچ مرجع قضايي و اداري مسموع نيست و شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
 -30-٢١عامل مسئول جبران كليه خساراتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث اعم از جاني يا مالي وارد ميكند.
 -30-٢٢پرداخت كليه كسورات قانوني از قبيل بيمه و ماليات و نظاير آن بر عهده عامل مي باشد.
)كليه موارد مطالعه و تفهيم شده بدون هيچ ﮔوﻧه ﻗيد و شرطي مورد ﻗبول است(
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 -30-٢٣عامل ضمن قبول بندهاي فوق ضمن عقد خارج ﻻزم حق هرگونه اعتراض و ادعايي را نسبت به مفاد اين قرارداد و كافه خيارات قانوني از جملـه خيـار غـبن ولـو در
اعلي درجه را در حال و آتيه از خود سلب و اسقاط مينمايد.
 -30-٢٤تامين كليه ادوات و ماشينآﻻت كشاورزي از قبيل تراكتور ،گاو آهن ،ديسك ،كمباين و كود و بذر به تعداد و ميزان ﻻزم در كشـاورزي مكـانيزه بـر عهـده عامـل
ميباشد كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذر پاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و استفاده نمايد.
 -30-٢٥كليه هزينههاي ناشي از استخدام كارگران جهت شخم زني ،آمادهسازي ،وجين ،جمعآوري محصول ،حمل محصول به انبار مزارع و سمپاشي به منظور جلوگيري از
آفات احتمالي ولو به صورت هوايي و هزينههاي ناشي از حفاظت و مواظبت ،نگاهداري مزرعه و محصول و غيره بر عهده و هزينه عامل مي باشد.
تبصره  :در صورت درخواست عامل و وجود امكانات كافي در مزارع هر يك از كاﻻ يا ماشين يا خدمات فوق با اخذ هزينه )برابر فاكتور صادره از سـوي مـزارع( كـه عينـاً و
نقداً از عامل اخذ و يا در صورت موافقت مزارع به حساب بدهي وي منظور و از محل ثمن محصول پيش فروش شده توسط عامل وضع و كسر ميگردد تسويه حسـاب مـي-
شود ،بديهي است اين بند موجبي جهت ايجاد تعهد تامين كاﻻ يا ماشين يا خدمات موضوع آن براي مزارع نيست.
 -30-٢٦عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه خود را كه طي اين قرارداد صلح قطعي نمود را حداكثر ظرف مـدت پـنج
روز به انبار كارخانه قند مزارع تحويل و تسليم نمايد.
 -30-٢٧چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مزارعه حمل مزارعه را ترك كند و يا آنكه در تامين و انجام تعهدات مالي و غيـر مـالي قـراردادي منـدرج در ايـن
قرارداد كوتاهي يا امتناع ورزد اين مزارعه با اخذ خسارات و ضبط و برداشت تضامين از سوي مزارع قابل فسخ خواهد بود.
 -30-٢٨در صورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره  ،اين مزارعه ابطال يا منفسخ و يا فسخ گردد ،مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجـاي عامـل
آنرا بجا آورد يا رأساً انجام دهد و هزينههاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل با كسر  %٣٠هزينه باﻻسري هزينههاي مـذكور عـﻼوه
بر اصل آن خواهد بود كه تمامي اين مبالغ از سوي شركت تشخيص و محاسبه و اعمال ميشود و عامل حق اعتراض در اين خصوص را ضمن شرط ﻻزم خارج از خود سلب
نمود.
 -30-٢٩اگر بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند لـيكن مـزارع حـق دارد
عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأساً انجام دهد و هزينههاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق  %٥٠از قسـمت
سالم محصول ،با كسر  %٣٠هزينه باﻻسري هزينه هاي مذكور عﻼوه بر اصل آن خواهد بود كه تمامي اين مبالغ از سوي شركت تشخيص و محاسبه و اعمال ميشود و عامل حق
اعتراض در اين خصوص را ضمن شرط ﻻزم خارج از خود سلب نمود.
 -30-٣٠در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا به اخذ مبلغ موضوع قرارداد )تعهدات عامـل( بـراي هـر هكتـار را بقـا
نمايد.
 -30-٣١عامل به هيچ وجه حق ندارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر با حتي يك نفر شريك شود چون تمامي آن را به صلح قطعي واگذار كرده است .بـه عبـارت
ديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صورت مشاركت ،نمايندگي ،صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.
 -30-٣٢انجام بيمه مناسب محصول موضوع اين قرارداد و پرداخت هزينه آن بعهده عامل مي باشد ولي صرف نظر از انجام و يا عـدم انجـام بيمـه مـذكور ،در صـورت بـروز
هرگونه بﻼياي طبيعي و حوادث غير مترقبه اعم از سيل  ،تگرگ  ،سرما زدهگي و آفات و امراض و يا بدسبزي و غيره مزارعه )شركت( هيچگونه مسئوليتي نخواهـد داشـت و
عامل هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به نهاده ها و يا بذر و يا ساير اقﻼم تحويلي به عامل بعنوان قيمت غير نقدي ثمن را در حـال و آينـده از خـود سـلب و سـاقط مـي نمايـد و
خسارات ناشي از اين قرارداد در اين صورت به تشخيص مزارعه از تضامين عامل و يا ضامن او مطالبه و اخذ خواهد شد.

)كليه موارد مطالعه و تفهيم شده بدون هيچ ﮔوﻧه ﻗيد و شرطي مورد ﻗبول است(

ﻧام و ﻧام خاﻧوادﮔي صاحبان امضاء

ص٥

شماره:

وزارت جهاد كشاورزي

شركت شهرك هاي كشاورزي

تاريخ :

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

كد آگهي :

٥٥٠/263

1400/07/١٦
81

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -30-33در صورتي كه عمليات زراعي اعم از ديسك  ،شخم و  ....براي هر يك از قطعات توسط شركت انجام شده باشد بهاي آن محاسبه و از برنده مزايده دريافت خواهد
شد شركت كننده در مزايده با امضاي اين اسناد اعتراضات بعدي را از خود ساقط مي نمايد.
 -30-٣٤افرادي كه عليه شركت پرونده حقوقي داشته باشد حق شركت در مزايده را نخواهند داشت.
-30-35نحوه واگذاري و كليه شرايط مورد معامله براساس نمونه قرارداد پيوستي خواهد بود.
-31تعهدات شرکت:

 -31-١شركت با عامل دقيقاً مشابه سايـر زارعيـ ن بخش خصـوصي عمـل خـواهد نمود و به شرط داشتن امكان تحويل ،فقط بذر به ازاي هـر هكتـار اراضـي مشـابه بصـورت
استيجاري يا مزارعه شركت به عامل تحويل داده خواهد شد و بهاي آن به نرخ خريد و بعﻼوه هزينه حمل )قيمت تمام شده براي شركت( محاسبه و اعمال خواهد شد.
 -31-2هزين ه پرداخت آب بهاي زمين مورد مزارعه براساس تعرفه آب بهاء شركت بهرهبرداري شبكه آبياري و زهكشي مغان در سال زراعي  ١٤٠٠-١٤٠١بر عهـده شـركت
ميباشد.
 -31-3بهاي چغندر تحويلي به شركت و همچنين ساير امتيازات متعلقه براساس قيمت مصوب دولـت در سـال زراعـي  ١٤٠٠-١٤٠١بـا لحـاظ سـاز و كـار تشـويقي مصـوب
شركت محاسبه و پس از كسر كسورات قانوني و حصه شركت از بهاي چغندر تحويلي معادل حصه طرفين محاسبه و پرداخت خواهد شد.

)كليه موارد مطالعه و تفهيم شده بدون هيچ ﮔوﻧه ﻗيد و شرطي مورد ﻗبول است(

ﻧام و ﻧام خاﻧوادﮔي صاحبان امضاء

ص٦

شماره:

وزارت جهاد كشاورزي

شركت شهرك هاي كشاورزي

تاريخ :

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

كد آگهي :

٥٥٠/263

1400/07/١٦
81

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﭘيوست شماره ١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» تعهدنامه ﭘيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله کارکنان دولت و  ...درمعامﻼت دولتی مورخه « ١٣٣٧/١٠/٢٢

اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تائيد مينمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله
كارمندان دولت در معامﻼت دولتي مصوب دي ماه  ١٣٣٧نميباشد و چنانچه خﻼف اين موضوع با ثبات برسد ،
كارفرما يا مزايدهگذار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مزايده فوق را مـردود اعﻼم نمايد.
همچنين قبول و تائيد ميگردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برندة مزايده فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار پيمان
مربوطه را امضاء نمايد و خﻼف اظهارات فوق در خﻼل مدت پيمان به اثبات برسد يا چنانچه 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 و تﺄخير اجراي كار را از اموال او
اخذ نمايد .تعيين ميزان خسارات وارده به تشخيص كارفرما ميباشد .اين پيشنهاددهنده متعهد ميشود چنانچه در حين
اجراي پيمان بدليل تغييرات و يا انتصاب ات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بﻼفاصله به اطﻼع
كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب فوق را بﻼفاصله
به اطﻼع 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 اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود .مضافاً اين پيشنهاددهنده اعﻼم ميدارد كه بر
مجازاتهاي متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه ميباشد.
نام پيشنهاد دهنده

تاريخ

نام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده:

)كليه موارد مطالعه و تفهيم شده بدون هيچ ﮔوﻧه ﻗيد و شرطي مورد ﻗبول است(

ﻧام و ﻧام خاﻧوادﮔي صاحبان امضاء

))فرم تعهد و پيشنهاد قيمت ((

ص٧

پيوست شماره 2

شماره:

وزارت جهاد كشاورزي

شركت شهرك هاي كشاورزي

تاريخ :

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

كد آگهي :

٥٥٠/263

1400/07/١٦
81

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اينجانـــب /ايـــن شـــركت

شماره

فرزنـــد

شش

صـــادره از

بـــه شـــماره ملـــي

ثبـــت شـــده بـــه

ضمن بازديد از موضوع مورد مزايده و كسب اطﻼعات كامل و مطالع ه دقيق كليه اوراق مزايده و اعــاده كليــه اوراق مــذكور كــه امضــاء و

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

شعبه

بمبلغ

 ،پيشنهاد قيمت خود را براي موضوع مزايده بشرح جدول ذيل اعﻼم

ميدارم.

*ضمناً چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم كه قرارداد را بر اساس برگ اسناد مزايده و نمونه قــرارداد پيوســت كــه
امضاء نموده و در پاكت ب قرار داده ام با تغييرات و ملحقاتي كه عندالزوم از لحاظ تطبيق آن بــا اوضــاع و احــوال ايــن مزايــده و اعــﻼن

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

* تناژهاي پيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر از تناژ پايه باشد در غير اين صورت پيشنهاد نامبردگــان مــردود اعــﻼم و از دور مزايــده
حذف خواهند شد.

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

نشاني :

كد پستي:

تلفن تماس:

نام و نام خانوادگـي

قطعات پيشنهادي براي كشت مشاركتي چغندرقند پاييزه سال زراعي ١٤٠٠-١٤٠١

صاحبان مجاز امضاء و مهر

ص7

شماره:

وزارت جهاد كشاورزي

شركت شهرك هاي كشاورزي

تاريخ :

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

كد آگهي :

٥٥٠/263

1400/07/١٦
81

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رديف

بخش

قطعه و بلوك

مساحت
)هكتار(

مقدار پايه چغندر قند با عيار
١٣درصد در هر هكتار

مبلغ تضمين بريال

نوع آبياري

نوع كشت

)كيلوگرم(

1

511/4

27.8

20,200

332,752,000

پاييزه

نشتي مرسوم

2

503/4

19.4

20,200

232,208,000

پاييزه

نشتي مرسوم

3

513/1

13.3

19,334

152,369,000

پاييزه

نشتي مرسوم

513/2

13.9

19,334

159,243,000

پاييزه

نشتي مرسوم

512/3

8.7

21,067

108,604,000

پاييزه

نشتي مرسوم

6

515/1

18

21,067

224,698,000

پاييزه

نشتي مرسوم

7

515/2

24.1

18,467

263,717,000

پاييزه

نشتي مرسوم

8

608/1

19.9

21,067

248,416,000

پاييزه

نشتي مرسوم

4
5

يك

جمﻊ

145.1

-

-

9

609/3

15.9

17,600

165,819,000

پاييزه

10

611/2

16.3

19,334

186,738,000

پاييزه

نشتي مرسوم

١١

619/2

23.6

17,600

246,121,000

پاييزه

نشتي مرسوم

619/4

26.2

19,334

300,156,000

پاييزه

نشتي مرسوم

١٣

704/5

17.4

18,467

190,401,000

پاييزه

نشتي مرسوم

١٤

704/6

12.6

17,600

131,403,000

پاييزه

نشتي مرسوم

١٥

711/3

15.6

19,334

178,719,000

پاييزه

نشتي مرسوم

١٢

جمﻊ
١٦
١٧

سه

١٨

127.6

-

-

-

900/3

12

143,634,000

پاييزه

نشتي مرسوم

905/4

24.6

20,200

294,449,000

پاييزه

نشتي مرسوم

909/3

17.2

17,600

179,376,000

پاييزه

نشتي مرسوم

جمﻊ

20,200

-

53.8

-

١٩

115/1

37.7

20,200

451,250,000

پاييزه

نشتي مرسوم

٢٠

115/2

23

20,200

275,298,000

پاييزه

نشتي مرسوم

٢١

113/3/2

16.7

21,067

208,470,000

پاييزه

نشتي مرسوم

164/4

27.2

21,067

339,544,000

پاييزه

نشتي مرسوم

٢٣

166/3

35.9

20,200

429,705,000

پاييزه

نشتي مرسوم

٢٤

167/3

14

20,650

171,306,000

پاييزه

نشتي مرسوم

٢٥

169/1

18.5

20,200

221,435,000

پاييزه

نشتي مرسوم

٢٢

چهار

جمﻊ
٢٦

173

-

-

105/2

16.8

19,334

192,466,000

پاييزه

نشتي مرسوم

137/2

16

19,334

183,301,000

پاييزه

نشتي مرسوم

145/3

26.7

20,200

319,585,000

پاييزه

نشتي مرسوم

٢٩

147/3

24.6

19,334

281,826,000

پاييزه

نشتي مرسوم

٣٠

150/3/1

18

20,200

215,451,000

پاييزه

نشتي مرسوم

٢٧
٢٨

پنﺞ

جمﻊ

-

102.1

-

٣١

612

30

17,600

312,866,000

پاييزه

باراني سنتر

٣٢

624

35

21,067

436,913,000

پاييزه

باراني سنتر

642

32

19,334

366,603,000

پاييزه

باراني سنتر

٣٤

643

25

19,334

286,409,000

پاييزه

باراني سنتر

٣٥

672

22

17,600

229,435,000

پاييزه

باراني سنتر

٣٣

شش

جمﻊ

144

-

)كيلوگرم(

نشتي مرسوم

دو

مقدار پيشنهادي در هر هكتار

-

شماره:

وزارت جهاد كشاورزي

شركت شهرك هاي كشاورزي

تاريخ :

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

كد آگهي :

٥٥٠/263

1400/07/١٦
81

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رديف

بخش

قطعه و بلوك

مساحت

مقدار پايه چغندر قند با عيار

)هكتار(

 ١٣در هر هكتار )كيلوگرم(

مبلغ تضمين بريال

مقدار پيشنهادي در هر هكتار

مقدار پيشنهادي در هر هكتار

)كيلوگرم(

)كيلوگرم(

694

42

19,334

481,167,000

پاييزه

باراني سنتر

6101

22

17,600

229,435,000

پاييزه

باراني سنتر

٣٨

721

40

20,200

478,780,000

پاييزه

باراني سنتر

٣٩

5004-5

23

20,200

275,298,000

پاييزه

باراني سنتر

٣٦
٣٧

هﻔت

جمﻊ

127

-

-

٤٠

3017/3

26.8

21,067

334,551,000

پاييزه

باراني سنتر

٤١

3016/5

24.6

20,200

294,449,000

پاييزه

باراني سنتر

3020/2

11.4

18,467

124,745,000

پاييزه

باراني سنتر

٤٣

3019/8

10

18,467

109,426,000

پاييزه

باراني سنتر

٤٤

3019/6

10.9

19,334

124,874,000

پاييزه

باراني سنتر

٤٢

هشت

جمﻊ
٤٥
٤٦

نه

83.7

٤٨
٤٩

ده

٥٠
جمﻊ

-

915/1

10.5

17,600

109,503,000

پاييزه

باراني سنتر

915/2

24

19,334

274,952,000

پاييزه

باراني سنتر

جمﻊ
٤٧

-

34.5

-

-

130/1

25.5

17,600

265,936,000

پاييزه

باراني سنتر

103/1

15.6

19,334

178,719,000

پاييزه

باراني سنتر

200/5

16.2

17,600

168,947,000

پاييزه

باراني سنتر

133/4

20

18,034

213,720,000

پاييزه

باراني سنتر

77.3

-

-

-

جمﻊ كل مساحت )هكتار(

١٠٦٨.١

)كليه موارد مطالعه و تفهيم شده بدون هيچ ﮔوﻧه ﻗيد و شرطي مورد ﻗبول است(

ﻧام و ﻧام خاﻧوادﮔي صاحبان امضاء

)) نمونه قرارداد مشارکتی چغندر قندﭘاييزه ((

ص١٠

وزارت جهاد كشاورزي

شماره:

شركت شهرك هاي كشاورزي

تاريخ :

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

كد آگهي :

٥٥٠/263

1400/07/١٦
81

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين قرارداد بر اساس آگهی مزايده محلی و صورتجلسه کمسيون معامﻼت و توافقات بعمل آمده بشرح ذيـل بـين شـركت كشـت و صـنعت و دامﭘـروري مغـان
بعنوان شرکت يا مزارع  ،از طرف ديگر آقای …….. :فرزند ….. :بشماره شناسنامه ….. :صادره از :مغان متـولـد ….. :به شماره ملـي ……. :و كـد ﭘسـتي:
به اقامتگاه قانونی و انتخابی …… :تلفن ….. :كه از اين ﭘس در اين قرارداد عامل در کشت و صنعت و دامﭘروری مغان منعقد گـرديد.

……

ماده  : ١مـوضـوع قــرارداد:

 -١مزارعه در سطح  …….هكتار زمين در بخش …… به قطعه بلوکهای شماره  ........ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رؤيت نموده و با وقوف
كامل از محل وقوع  ،حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفا ً بـراي زراعـت چغنـدر قنـد ﭘـاييزه در
معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است.
 -٢صلح قطعی حصه عامل از محصول چغندر قند توليد شده در زمين صدرالذکر و تحويل آن به كارخانه قند مغان )شـرکت( برابـر شـرايط منـدرج در ايـن
قرارداد میباشد.
ماده  : ٢مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاريخ

انعقاد قرارداد

لغايت

١٤٠١/٠٥/٣١

خواهد بود.

انقضای مدت قرارداد مانع مطالبه حقوق يا خسارات احتمالی طرفين نخواهد بود.
ماده  : ٣صلح قطعی حصه عامل:

عامل ضمن عقد صلح معوض خارج ﻻزم که صيغه آن فیالمجلس و بطور شفاهی جاری گرديد تمامی حصـه خـود از ايـن قـرارداد مزارعـه اعـم از عـين و
منفعت را به شرکت )مزارع( بصورت قطعی واگذار نمود و شرکت مالالصلح چغندر قند )با وزن خالص محصول( تحويلی عامل براسـاس چغنـدر تحـويلی
اعﻼمی در آگهی مزايده مورخه  ٠٠٠٠٠٠٠٠و با اعمال هزينههای عملياتی انجام شده قبل از عقد قرارداد به نرخ مصوبه کميسيون معامﻼت شرکت مـورد
موافقت طرفين براساس شروط مندرج در اين قرارداد قرار گرفت محاسبه و ﭘس از کسرحصه خود به عامل ﭘرداخت مینمايد.
ماده  : ٥نحوه ﭘرداخت بهاي چغندر قند تحويلي:

شرکت ﭘس از دريافت گزارش مي زان چغندر قنـد خالص تحويلی كه به تأئيد مديركارخانه قند رسيده باشد مبلغ حصه عامـل از طريـق امـور مـالي شـرکت بـه
شماره حساب  ٠٠٠٠٠نزد بانک کشاورزی بر اساس قيمت مصوب دولت و يا ساير مراجع ذيصﻼح ﭘس از کسر حصه خود محاسبه و ﭘس از کسر بخشی از
ثمن که بصورت غيرنقدی در قالب نهاده های تحويل شده به عامل اعم از بذر و  ...خدمات ارائه شده از سوی شرکت در اثنای مدت قرارداد که طی اسـناد و
مدارک مثبته تقديم و به امضای طرفين که به منزله توافق بوده و توسط امور مالی شرکت ﭘرداخت خواهد نمود.
تبصره  :مﻼك تعيين وزن و عيار محموله ارسالي گزارش برگ باسكول كارخانه قند شركت كشت و صنعت و دامﭘروري مغان مي باشد.
ماده  : ٦تضمين قرارداد:

عامل جهت تضمين اجرای صحيح مفاد قرارداد و نهادههاي تحويلي و همچنين در قبال اخذ بخشی از ثمن که بصورت غير نقدی و خدمات تحويل ميشود و
اجرای كليه تعهدات قراردادی در مواعد مشخصه به نحويکه موجب نقص در محصول نگردد  ٠٠٠فقره تضمين بانکی جمعا ً به مبلغ  ٠٠٠﷼ نزد شرکت
توديع مینمايد كه در صورت عدم ايفاي
تعهدات وی ،به نفـع شرکت وصـول خواهد شد و در اين زمينـه نظر شـرکت مـﻼك عمـل و مـورد ﭘـذيرش عامـل خواهـد بـود و عامـل حـق هرگونـه ادعـا و
اعتراض آتی در اين خصوص را از خود سلب و اسقاط مينمايد .حق مطالبه كليه حقوق مندرج در اين قرارداد حتـی ﭘـس از ﭘايـان قـرارداد و تسـويه حسـاب
كامل و استرداد كسورات قانوني و تضمينات و غيره به هر دليل برای شرکت محفوظ بوده و عامل مكلف به ايفاي آن میباشد و نميتواند با استناد به گذشـت
زمان و تسويه حساب ،ادعای عدم مسئوليت نمايد.

)كليه موارد مطالعه و تفهيم شده بدون هيچ ﮔوﻧه ﻗيد و شرطي مورد ﻗبول است(

ﻧام و ﻧام خاﻧوادﮔي صاحبان امضاء

ص١١

ماده  : ٧تعهدات عامل:

 -٧-١عامل با رؤيت و اطﻼع کامل از سابقه زمين در راستای افزايش بهرهوری و راندمان و اينکه کل امور زراعت را برابـر شـرايط ايـن قـرارداد متکفـل
ميگردد ضمن عقد و شرط ﻻزم متعهد میشود که مقدار  ٠٠٠٠کيلوگرم چغندر با عيار  ٪١٣به شرکت تحويل دهـد کـه اول از محصـول تحـويلی عامـل ايـن
مقدار به نفع مزارع برداشت نموده و محصول اضافه بر اين مقداررا به عامل تحويل نمايد همچنين عامل بايد غرامت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهـد
را که معادل دو برابرميزان تعهدات عامل در مقابل مزارع میباشد بعنوان جريمه از محل توليدات محصول چغندر تحويلی و يا از تضمينات اخذ شده به نفـع
شرکت ﭘرداخت نمايد.
تبصره  :در هر صورت عامل بايد مقدار  ٠٠٠٠٠کيلوگرم چغندر با عيار  ٪١٣عﻼوه بر ﭘـيش ﭘرداخـت تحويـل نمايـد کـه حصـه شـرکت از بابـت ارزش ايـن
قرارداد حداقل معادل وجه مزايده مورخه  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠و به اضافه خدمات مکانيزه و نهادههای قبل از عقد قرارداد می باشد.
تبصره  :در صورت کسر تحويل چغندرقند از سوی عامل به مزارع ما بقی مبلغ از محل جوايز متعلقه و تضامين عامل به نفع شرکت اقدام خواهد شد.
تبصره  :مقدار چغندر محاسبه شده در ماده  ٧قرارداد بر مبنای  ٪١٣قند و با قيمت هرکيلو ﷼ لحاظ و برآورد شده اسـت .مبنـای محاسـبه ارزش ريـالی
چغندر تحويلی بر اساس مقدار چغندر تحويلی و عيار اعﻼمی کارخانه قنـد شـرکت و بـر مبنـای اعﻼمـی مصـوب قيمـت شـورای اقتصـادی در سـال زراعـی
 ١٤٠٠ -١٤٠١محاسبه خواهد شد .
تبصره  :کليه جوايز چغندر تحويلی به شرکت برابر مصوبه شورای اقتصادی متعلق به عامل می باشد .

وزارت جهاد كشاورزي

شماره:

شركت شهرك هاي كشاورزي

تاريخ :

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

كد آگهي :

٥٥٠/263
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -٧-٢در صورت عدم رسيدگی عامل به مزرعه به طريقی که باعث افت در عملکرد شود و اين موضوع از طريق رئيس بخش و مسـئول بخـش کشـاورزی
کارخانه قند گزارش شود خسارت وارده از محل تضمين و حصه چغندر تحويلی عامل توسط امور مالی محاسبه و در حساب عامل منظور خواهد شد و عامل
هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 -٧-٣عامل هيچگونه حق برداشت محصول توليدی را ندارد مگر اينکه مجوز کتبی برداشت از طرف شرکت صادر گردد.
 -٧-٤شرکت هيچگونه تعهد و مسئوليتی در خصوص تأمين و تحويل ادوات کاشت  ،داشت و برداشت محصول فـوق را نـدارد ولـی در صـورت درخواسـت
سرگروههای منتخب عاملين و موجود بودن ادوات ،هزينههای موارد مذکور براساس مصوبه کميسيون معامﻼت بشرح ذيل بحساب بدهی آنها منظـور خواهـد
شد  ،بديهی است چنانچه به دستگاهها در حين استفاده خسارت وارد شود مسئوليت آن به عهده تحويل گيرنده خواهد بود و خسارت وارده از مطالبات نامبرده
کسر خواهد شد و در رابطه با ميزان خسارات نظر شرکت مﻼک عمل قرار خواهد گرفت.
 -٧-٥بذور استفاده شده صرفا ً بايستی از مبادی قانونی تهيه و تأمين گردد و دارای مجوز رسمی از مؤسسه تحقيقات و اصﻼح بذر و نهال داشته باشد در غير
اينصورت براساس برآورد خسارت وارده توسط شرکت از محل تضامين و چغندر تحويلی حصه عامل محاسبه و کسر خواهد شد.
 -٧-٦عامل متعهد ميگردد زمين مورد مزارعه را با آگاهي و رويت كامل و بعد از بررسي كيفيت و حاصل خيزي از نظر زهـداری و نـی زاری و درسـت
بودن مساح ت و  ...را بدون نقص و ايراد تحويل گرفته و بعداً حق هيچ گونه ادعايي در هيچ موردي منجمله در موارد ذکر شده را نخواهد داشت .ضـمنا ً در
صورت مساحی مجدد شرکتی و اعﻼم مغايرت در مساحت زمين موضوع قرارداد از طرف شرکت ،عامل بدون حق اعتراض ملزم به قبول آن ميباشد.
 -٧-٧مسئوليت انجام كليه عمليات اجرايی و هـزينههاي مـربوط به تهيه زمين و توليد )كاشت  ،داشت  ،برداشت و حمل تا كارخانه قند( محصول چغنـدر قنـد
بعهده عامل بوده و تحت هر شرايطي عامل حق استفاده از امكانات شرکت را نخواهد داشت.
 -٧-٨درصورت بروز هرگونه تخلف از طرف عامل و يا نيروهای تحت امر ايشان که در اثر آن خساراتی به شرکت و يا شخص ثالث وارد گردد ،خسارت
وارده از محل تضمين و مطالبات عامل وصول خواهد گرديد.
 -٧-٩تحويل آب طبق دستور العمـل شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي مغان بوده و تـوسط ميــرآب هر بخش تنظـيم خــواهد شـد و عامـل حــق
دستكاري دريچههاي آب را نخواهد داشت.
ص١٢
ﻧام و ﻧام خاﻧوادﮔي صاحبان امضاء
)كليه موارد مطالعه و تفهيم شده بدون هيچ ﮔوﻧه ﻗيد و شرطي مورد ﻗبول است(
 -٧-١٠در زميـنهايي كه تـوسط شرکت ،شخـم ،يا ديسك و يا سـايـر عمليات )قبل از عقد قرارداد( انجام شده يا نهادههاي مختلف جهت تهيه اراضي چغندرقند
مورد استفاده قرار گرفته باشد هزينه عمليات انجام شده براساس تعرفه هاي جـاري شرکت و نهـادههاي تحويلي براساس قيمت خريد و با احتساب هزينه حمل
محاسبه و از محل بهاء چغندر تحويلی عامل کسر خواهد شد.
ً
ً
 -٧-١١عامل مؤظف است زمين مورد مزارعه را ﭘس از انقضای مدت قرارداد تعيين شده در مـاده  ٢قـرارداد عينـا و دفعتـا بـه شـرکت تحويـل دهـد و حـق
فروش چغندر و ﭘس چر چغندرقند و حق مزارعه دادن زمين مورد مزارعه را به غير نخواهد داشت در غير اينصورت خسـارت وارده از ايـن بابـت توسـط
مديريت زراعت و كارخانه قند برآورد و بحساب عامل منظور خواهد شد و چنانچه عامل به هر دليلي چغندر توليدي خود را در مهلت تعيين شده به كارخانه
قند تحويل ننمايد كارخانه قند هيچگونه مسئوليتي در قبال چغندر قند توليدي عامل نخواهد داشت و شركت حق دارد از ايـن بابـت خسـارت وارده را براسـاس
برآورد مديريتهای فوق از عامل مطالبه نمايد.
ً
 -٧-١٢با توجه به اينكه زمين مذكور با رعايت تناوب زراعي صرفا براي كشت چغندر قند در نظر گرفته شده و بـه منظـور حمايـت از زارعـين منطقـه در
اختيار عامل قرار ميگيرد و لذا عامل صرفا ً ملزم به كشت محصول چغندر قند ميباشد و مسؤليت هرگونه عارضـه بعـد از كشـت كـﻼً بعهـده عامـل بـوده و
هيچگونه اعتراضي )در هر مقطع زماني( از طرف عامل مسموع نخواهد بود و عامل حق تغيير و تبـديل چغنـدر قنـد بـه سـاير محصـوﻻت را جزئـا ً يـا کـﻼً
نخواهد داشت.
 -٧-١٣عامل موظف به رعايت بهداشت مزرعه از نظر كنترل آفات  ،بيماريها و علف هاي هرز و جمع آوری ظروف سموم و غذا و ساير آشغال میباشد
و در غير اينصورت خسارت وارده با نظر كارشناس مجتمع زراعت شرکت از محل مطالبات و تضامين عامل كسر خواهد شد و در صـورتي كـه عامـل بـه
هر دليلي توصيه هاي كارشناسي در جهت اصول صحيح زراعت و نيز تميز نگه داشتن مزرعه از علف هاي هرز را اجـرا نكنـد شـركت مـيتوانـد در طـول
مدت اجراي قرارداد )در هر مقطع زماني( آن را بصورت يکجانبه فسخ نموده و براساس ماده  ٦قرارداد تسويه حساب خواهد شد.
 -٧-١٤مسئوليت هر گونه حوادث ناشي از كار در رابطه با انجام عمليات موضوع قرارداد کﻼً بعهده عامل خواهد بود و شركت هيچگونه مسئوليتي در اين
خصوص نخواهد داشت و به هر صورت حتی اگر در اين خصوص بر عليه شرکت يا مديران مربوطه حکم محکوميتی از مراجع قضايی يـا سـازمان تـامين
اجتماعی يا اداره کار داير بر ﭘرداخت ديه يا جرايم ماده  ٦٦ق ت ا و ساير مجازاتهای مالی يا غير مالی صادر گردد معادل همان مبالغ محکوميتی بعﻼوه
 ٪٢٥باﻻسری از عامل رأسا ً اخذ و يا حسب مورد مطالبه خواهد شد.
 -٧-١٥هزينه آبياری بارانی مزارعی که بوسيله سنترﭘيوت شرکت انجام می گيرد به ازای هر سـه نوبـت آبيـاری سـنترﭘيوت مبلـغ يـک نوبـت آبيـاری دسـتی
براساس مصوبه کميسيون معامﻼت اعمال و بحساب بدهی عامل منظور خواهد شد.
 -١۶-١۶وزن هر يك عدد چغندرصلح شده طی اين قرارداد که بايد حسب شرايط مندرجـه ودر موعـد معينـه تحويـل گـردد نبايـد كمتـر از  ١۵٠گـرم بـوده و
همچنين چغندرهاي تحويلي بايد بدون برگ  ،طوقه  ،دم  ،خاك ،گل و بقاياي علف هرز و هرگونه مواد اضافي بوده و نيز يخ زده  ،قارچ زده و ﭘوسيده نباشد
درصورت وجود هر يك از موارد مذكور بهمراه چغندرقند تا حدي كه موجب ايجاد اختﻼل در سيستم تحويل و تخليه چغندر به تشخيص كارخانه قنـد شـرکت
نگردد وزن آنها محاسبه و بعنوان افت از وزن محموله چغندر تحويلي كسر خواهد شد و در صورتيكه ميزان افت محموله چغندر تحويلي بـه حـدي باشـد كـه
باعث ايجاد اختﻼل در سيستم تحويل و تخليه چغندر در كارخانه به تشخيص كارخانه قند شرکت گردد شركت از تحويل چغندر مزرعه مربوطه تا بـر طـرف
شدن مشكل افت محصول از سوي عامل  ،خودداري خواهد نمود كه مفيد سقوط تعهدات قراردادي عامل نيست و هزينه مرجوعه نمودن محمولههـاي فاقـد يـا
ناقص كيفيت چغندرهاي مورد توافق خريداري شده برعهده عامل ميباشد كه از مطالبات و تضامين وي كسر ميگردد.
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 -١٧-١٧اگر به هر دليلي عامل نتواند در موعد مشخص شده در بند  ١١ماده  ٧چغندرقنـد موضـوع ايـن قـرارداد را تحويـل كارخانـه قنـد شـرکت نمايـد و در
صورتي كه كارخانه قند آمادگي تحويل آن را در ﭘس از تاريخ فوق داشته باشد شرکت می تواند بنا بر صﻼحديد مديريت شرکت )مزارع( بـه ازاي هـر روز
ديركرد در تحويل زمين مورد مزارعه و چغندر صلح شده طی اين قرارداد  ،مبلغی را بعنوان خسارت تأخير در اجرای تعهدات که سقف آن يک ميليون ﷼
به ازاي هر هكتار خواهد بود از محصول ،مطالبات و يا تضامين عامل دفعتا ً كسر نمايد و اگر اين تاخير بيش از  ١٠روز بطول انجامد عامل با امضای ايـن
قرارداد و ضمن عقد خارج ﻻزم به شرکت وکالت تام اﻻختيار جهت جمع آوری محصول و تحويـل آن بـه انبـار شـرکت بـا حـق برداشـت هزينـه مربـوط بـه
برداشت و حمل و  ...به تشخيص شرکت و بعﻼوه سی درصد آن بعنوان باﻻسری از محل محصول يا تضامين و يا انهدام محصول در صورت ناکارآمدی و
يا کمی عيار قند آن و اخذ غرامت از عامل تفويض نمود و حق هرگونه اعتراض در اين خصوص را در حال و آينده و از هر بابت را از خود سلب و ساقط
نمود.
ص١٣
ﻧام و ﻧام خاﻧوادﮔي صاحبان امضاء
)كليه موارد مطالعه و تفهيم شده بدون هيچ ﮔوﻧه ﻗيد و شرطي مورد ﻗبول است(
 -١٨-١٨اعتراض عامل به وزن ،درصد افت و عيار چغندرقند تحويلي قبل از تخليه به سيلو قابل بررسي خواهد بود و بعد از تخليه چغندر به سيلو اعتراض
وارد نبوده و ارقام مورد محاسبه همان عددي خواهد بود كه در قبوض رسمي شرکت درج شده است و عامل حق اعتراض بعد از تخليه به سـيلو را  ،ضـمن
عقد خارج ﻻزم ،در خصوص موارد فوق از خود سلب و ساقط نمود.
 -٧-١٩حفاظت از مزارع مورد مزارعه از احشام و اشخاص و غيره بعهده عامل میباشد.
 -٧-٢٠اصل بر اين است كه عامل  ،علم و اطﻼع كامل در زمينه علوم و فنون كشت و زرع چغندر را دارد و در صورت ورود خسـارت ادعـای عامـل بـه
استناد عدم اطﻼعات مكفي ،در هيچ مرجع قضايی و اداری مسموع نيست و شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
 -٧-٢١عامل مسئول جبران كليه خساراتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث اعم از جاني يا مالي وارد ميكند.
 -٧-٢٢ﭘرداخت كليه كسورات قانوني از قبيل بيمه و ماليات و نظاير آن بر عهده عامل مي باشد.
 -٧-٢٣عامل ضمن قبول بندهای فوق ضمن عقد خارج ﻻزم حق هرگونه اعتراض و ادعايي را نسبت به مفاد اين قـرارداد و کافـه خيـارات قـانونی از جملـه
خيار غبن ولو در اعلی درجه را در حال و آتيه از خود سلب و اسقاط مينمايد.
 -٧-٢٤تامين کليه ادوات و ماشينآﻻت کشاورزی از قبيل تراكتور ،گاو آهن ،ديسك ،كمباين و كود و بذر به تعـداد و ميـزان ﻻزم در کشـاورزی مکـانيزه بـر
عهده عامل ميباشد كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذر ﭘاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و استفاده نمايد.
 -٧-٢٥كليه هزينههاي ناشي از استخدام كارگران جهت شخم زني ،آمادهسازي ،وجين ،جمعآوري محصول ،حمـل محصـول بـه انبـار مـزارع و سمﭘاشـي بـه
منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي و هزينههاي ناشي از حفاظت و مواظبت ،نگاهداري مزرعه و محصول و غيره بر عهـده و هزينـه
عامل مي باشد.
تبصره  :در صورت درخواست عامل و وجود امکانات کافی در مزارع هر يک از کاﻻ يا ماشين يا خدمات فوق با اخذ هزينه )برابر فاکتور صادره از سـوی
مزارع( که عينا ً و نقدا ً از عامل اخذ و يا در صورت موافقت مزارع به حساب بدهی وی منظور و از محل ثمن محصول ﭘيش فروش شده توسط عامل وضع
و کسر میگردد تسويه حساب میشود ،بديهی است اين بند موجبی جهت ايجاد تعهد تامين کاﻻ يا ماشين يا خدمات موضوع آن برای مزارع نيست.
 -٧-٢٦عامل مكلف و متعهد است ﭘس از برداشت هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه خود را که طی اين قرارداد صلح قطعی نمود را حـداكثر
ظرف مدت ﭘنج روز به انبار کارخانه قند مزارع تحويل و تسليم نمايد.
 -٧-٢٧چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مزارعه حمل مزارعه را ترك كند و يا آنكه در تامين و انجام تعهدات مالی و غير مـالی قـراردادی
مندرج در اين قرارداد كوتاهي يا امتناع ورزد اين مزارعه با اخذ خسارات و ضبط و برداشت تضامين از سوی مزارع قابل فسخ خواهد بود.
 -٧-٢٨در صورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره  ،اين مزارعه ابطال يا منفسخ و يا فسخ گردد ،مزارع حق دارد عمل را بـه كسـي ديگـر محـول
نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأسا ً انجام دهد و هزينههاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل با کسر ٪٣٠
هزينه باﻻسری هزينههای مذکور عﻼوه بر اصل آن خواهد بود که تمـامی ايـن مبـالغ از سـوی شـرکت تشـخيص و محاسـبه و اعمـال مـیشـود و عامـل حـق
اعتراض در اين خصوص را ضمن شرط ﻻزم خارج از خود سلب نمود.
 -٧-٢٩اگر بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هسـتند لـيكن
مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأسا ً انجام دهد و هزينههاي مربوطه را مزارع از عامل دريافـت خواهـد
نمود و عامل مستحق  ٪٥٠از قسمت سالم محصول ،با کسر  ٪٣٠هزينه باﻻسری هزينه های مذکور عﻼوه بر اصل آن خواهد بـود کـه تمـامی ايـن مبـالغ از
سوی شرکت تشخيص و محاسبه و اعمال ميشود و عامل حق اعتراض در اين خصوص را ضمن شرط ﻻزم خارج از خود سلب نمود.
 -٧-٣٠در ﭘايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا به اخذ مبلغ موضوع قرارداد )تعهدات عامـل( بـرای هـر هکتـار را
بقا نمايد.

 -٧-٣١عامل به هيچ وجه حق ندارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر با حتی يك نفر شريك شود چـون تمـامی آن را بـه صـلح قطعـی واگـذار کـرده
است .به عبارت ديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صورت مشاركت ،نمايندگي ،صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.
 -٧-٣٢انجام بيمه مناسب محصول موضوع اين قرارداد و ﭘرداخت هزينه آن بعهده عامل می باشد ولی صرف نظر از انجام و يا عدم انجام بيمه مـذکور ،در
صورت بروز هرگونه بﻼيای طبيعی و حوادث غير مترقبه اعم از سيل  ،تگرگ  ،سرما زدهگی و آفات و امراض و يا بدسـبزی و غيـره مزارعـه )شـرکت(
هيچگونه مسئوليتی نخواهد داشت و عامل هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به نهاده ها و يا بذر و يا ساير اقﻼم تحويلی به عامل بعنوان قيمت غيـر نقـدی ثمـن
را در حال و آينده از خود سلب و ساقط می نمايد و خسارات ناشی از اين قرارداد در اين صـورت بـه تشـخيص مزارعـه از تضـامين عامـل و يـا ضـامن او
مطالبه و اخذ خواهد شد.
)كليه موارد مطالعه و تفهيم شده بدون هيچ ﮔوﻧه ﻗيد و شرطي مورد ﻗبول است(
ماده  : ٨تعهدات شرکت:

ﻧام و ﻧام خاﻧوادﮔي صاحبان امضاء

ص١٤

 -٨-١شرکت با عامل دقيقا ً مشابه سايـر زارعيـن بخش خصـوصي عمـل خـواهد نمود و به شرط داشتن امکان تحويل ،فقط بذر بـه ازاي هـر هكتـار اراضـي
مشابه بصورت استيجاري يا مزارعه شركت به عامل تحويل داده خواهد شد و بهاي آن به نرخ خريد و بعﻼوه هزينه حمـل )قيمـت تمـام شـده بـرای شـرکت(
محاسبه و اعمال خواهد شد.
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 -٢-٨هزينه ﭘرداخت آب بهاي زمين مورد مزارعه براساس تعرفه آب بهاء شركت بهرهبرداري شبكه آبياري و زهكشي مغان در سال زراعی ١۴٠٠-١۴٠١
بر عهده شرکت میباشد.
 -٣-٨بهاي چغندر تحويلي به شركت و همچنين ساير امتيازات متعلقه براساس قيمت مصوب دولت در سال زراعی  ١۴٠٠ -١۴٠١محاسـبه و ﭘـس از كسـر
كسورات قانوني و حصه شرکت از بهای چغندر تحويلی معادل حصه طرفين محاسبه و ﭘرداخت خواهد شد.
ماده  : ٩شروط و توضيحات:

در صورتيكه ماليات بر ارزش افزوده از محل عوارض و ماليات بر درآمد موضوع مزارعه تعلق يابد بعهده عامل ميباشد.
ماده  : ١٠اقامتگاه طرفين قرارداد:

اقامتگاه قانوني طرفين همان نشاني مندرج در اين قرارداد ميباشد و طرفين مكلفند در صورت هر گونه تغيير در نشاني خود كتبا ً مراتب را به طرف ديگـر
قرارداد اعﻼم نمايند و در غير اينصورت ابﻼغ کليه اوراق و احکام اعم از اداري و قضائي به آدرس مندرج در قرارداد ،معتبر و قانوني تلقي ميگردد.

ماده  : ١١ناظران اجرای قرارداد:

مدير زراعت  ،رئيس بخش مربوطه و مسئول بخش کشاورزی کارخانه قند شرکت بعنوان ناظران اجرای قرارداد انتخاب و در تمامی موارد اجرايی قرارداد
اعم از آنکه واجد جنبه مالی يا غير مالی باشد نظر ناظر قرارداد قاطع ادعاهـای طـرفين بـوده و مرجـع تشـخيص اسـت و طـرفين حـق اعتـراض را در ايـن
خصوص از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده  : ١٢ضامن اجرای تعهدات:

ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات قرارداد) فيش بانکی يا ضمانتنامه بـانکی( عامـل در ايـن قـرارداد اجـرای تمـامی تعهـدات مـالی و غيـر مـالی ايشـان را
متضامنا ً و منفردا ً ضمانت نموده و براساس مواد مربوط به ضمان در قانون مدنی بدون هيچ قيد و شرطی اجرای اين تعهدات را بر عهده میگيرد.
ماده  : ١٣حوادث غير مترقبه و عوامل قهريه:

اين قرارداد از شمول حوادث قهريه و فورس ماژور خارج بوده و حوادث قهريه يا فورس ماژور موجب اسقاط مسئوليت اجراي تعهدات قراردادي و خسارت
ناشي از آن براي طرفين نيست و حدوث عوامل طبيعي ،عامل را از اجرای تعهدات مندرج در اين قرارداد بری نمـيسـازد مگـر اينكـه تـأثيرات آن بـه تأييـد
شرکت رسيده باشد.
ماده  : ١٤ماده حل اختﻼف:

در صورت بروز هرگونه اختﻼف در تفسير يا اجراي مفاد اين قرارداد ابتدا با مذاكره طرفين و از طريق مسالمت آميز حل و فصل خواهد شد و در صورت
عدم حصول نتيجه از اين طريق با ارجاع به مراجع قضايي ذيصﻼح ﭘيگيري و حل و فصل خواهد شد.
* اين قرارداد در  ١٤ماده و  ٤٠بند و  ٦تبصره )جمعا ً در  ٥صفحه( و در  ٤نسخه تنظيم و در كمال صحت و علم آگاهي دقيق طرفين خصوصا ً عامل از
مفاد آن بين طرفين منعقد و مبادله گرديد و كليه مفاد آن براي طرفين ﻻزماﻻجرا و ﻻزماﻻتباع است.
* شماره ضمانتنامه موضوع ماده ﭘنج قرارداد كه عينا ً به امور مالي ارسال ميگردد.
شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان سهامي عام
عامل
نام و نام خانوادگي:
٠٠٠٠٠
امضاء و اثر انگشت

اسداله محسن زاده

عضو هيئت مديره

)كليه موارد مطالعه و تفهيم شده بدون هيچ ﮔوﻧه ﻗيد و شرطي مورد ﻗبول است(

مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت

ﻧام و ﻧام خاﻧوادﮔي صاحبان امضاء

ص١٥

