
 
 بسمه تعالي

 بين المللی عمومی اييك مرحله مناقصه تجديد  شرايط و مشخصات 

 مورد نياز مجتمع شيميايی آبيكمواد اوليه  تکنيکال و قلم 6خريد  
ر دشركت خدمات حمايتي كشاورزي ، وابسته به وزارت جهاد كشاورزي جمهوري اسالممي ايالرا     

بین عمومي   از طريق مناقصه يك مرحله اي ، را ذيلاولیه به شرح  موادتکنیکال وقلم   6 داردنظر 

 المللي خريداري نمايد.

 الزاماًد اين مناقصه مي باشن كه عمقمند به شركت در داخلي و خارجي كلیه شركتهاي واجد شرايط

 ت جداگانه به گونه اي  قراردهندكه:خود را درسه  پاك مستندات و پیشنهاد 

 رمناقصهشركت د حاوي: تضمین (پاكت الف  

 ارزش تضمین شركت در مناقصه، براي هر قلم به شرح ذيل است:

 ريال  10674000معادل   PAP يورو براي ماده همراه     233   -الف 

  ريال 117342000  معادل تيپروپارژسم  درصد98يورو براي تکنیکال  2556 -ب

 ريال  480136000دل عامدرصد سم دلتا مترين  98يورو براي تکنیکال      10500    -ج  

 ريال   149428000   سم  پرمترين  معادل درصد 98يورو براي تکنیکال         3255       -د

 ريال  6013000عادل    م يا مشابه آن  4FFيورو براي امولسیفاير              131     -ه

 يالر  27400021معادل     يا مشابه آن 6FF ريفایامولسبراي  يورو          465     -و

 زير باشد :  هايصورت يکی از براي شركت كنندگان بايد به تضمين شركت در مناقصه-1
 

 تبالاري يیربالانکي  ضمانتنامه بانکي صادره  توسط يکي از بانکهاي تجاري ايرا   يا موسسات اع-1-1

ي تبه نالام شالركت خالدمات حمالاي     داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسممي ايرا  و

د اشالاره در  واحد پالول مالور   باشد.                      براي يك دوره سه ماهه             و قابل تمديد با سه ماه اعتبار كشاورزي 

خ مناقصاله  و با اشالاره باله تالاري   بايستي مطابق با واحد پول قیمت پیشنهادي  ،متن ضمانتنامه بانکي

 صادر گردد.و مورد به صورت جداگانه محاسبه  براي هر

 

ه بر ايرران   ه حساب اين شركت نزد بانك مركالزي جمهالوري اسالممي   ب ريالي فیش واريز ارائه -2-1

تحرر   250100004001039704005791IRشرر ا  شررمارهو  4001039704005791شررماره 

كه از طريق دستور پرداخت سالاتنا و   358039782263500650000000000006 شناسه شماره

 يا پايا به نام شركت خدمات حمايتي كشاورزي پرداخت شده است.



لالت  را در مه يالا تضالمین انجالام تعهالدات     چه برنده اول مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع نمايد وچنان

ر اسالا   بال تضمین شركت در مناقصه نامبرده ضبط و قرارداد بالا نرالر دوم    ،تعیین شده ارايه ننمايد

  ضبط تضمین شركت در مناقصه ايشا ،درصورت امتناع نرر دوم ضوابط و مقررات منعقد مي گردد.

رارداد قال مبلال  كالل    %10خواهد شد. الزم به ذكر است تضمین انجام تعهدات برابر  و مناقصه تجديد

 مي بايست به صورت ضمانتنامه بانکي ارائه شود.

درج در پال  از انجالام كامالل تعهالدات منال     به هر نحو كه ارائه شده باشالد،  ضمانتنامه انجام تعهدات 

گشالت  حمايتي كشاورزي بر توسط شركت خدمات االتائید كمي و كیري كامل ك ،قرارداد في مابین

 داده خواهد شد.

 پاكت ب(: حاوي

مالالي   رامو پیوست( كه به امضاي مدير 1)به شرح فرم شماره  مالي  استعممفرم تکمیل شده  -1

 اين شركت رسیده باشد 

ركت چنانچاله محصالول تولیالد شال    امضالا شالده )   مهر و ،توافق نامه با تولید كننده اصلي تصوير -2

 ي است.(ديگر

 بديهي است كه توافق نامه مذكور قبالل از انعقالاد قالرارداد توسالط شالركت خالدمات حمالايتي       

ه اصاللي،  كشاورزي از تولید كننده اصلي استعمم و در صورت عدم تائید آ  توسط تولید كنند

يخ ضمنا توافقنامه مذكور مي بايسالت داراي تالار   تضمین شركت در مناقصه ضبط خواهد شد.

ج ز تاريخ درامي بايست در محدوده  زماني برگزاري اين مناقصه يعني  "  الزاماتاريخ آ بوده و

 باشد. تهااولین آگهي روزنامه تا تاريخ تحويل پاك

 صاحبا  امضا مجازتوسط امضا شده كلیه صرحات شرايط و مشخصات مناقصه  نسخه مهر و -3

ت )فرمال مجاز امضا فرمت قرارداد پیوست توسط صاحبا  امضا شده كلیه صرحات نسخه مهر و -4

 قرارداد داخلي بالراي پیشالنهاد دهنالدگا  داخلالي و فرمالت قالرارداد خالارجي بالراي پیشالنهاد         

 دهندگا  خارجي(

دگا  )براي پیشالنهاد دهنال  مجوز واردات از سازما  حرظ نباتات براي شركت هاي وارد كننالده  -5

 داخلي(

ا مرتبط ب از سازما  حرظ نباتات براي شركت هاي تولید كننده داخلي پروانه سنتز -6

 )براي پیشنهاد دهندگا  داخلي(هصتکنیکالهاي موضوع مناق

                                                          گواهي ثبت نام موديا  مالیاتي )براي پیشنهاد دهندگا  داخلي( - 7

 )براي پیشنهاد دهندگا  داخلي( اساسنامه -8

  (                          براي پيشنهاد دهندگان داخلی )                            روزنامه رسمي آخرين تغییرات - 9



  (                اد دهندگان داخلی          براي پيشنه )                               آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده  -  10

  (                          براي پيشنهاد دهندگان داخلی )                                               كد كاربري ثبت شده در پايگاه اطمع رساني مناقصات  -  11

 

ايي پاكالت  مالان  از بازگشال   (ب)پاكت مذكوردر يازده گانه توجه :عدم تکمیل و ارائه هريك از مدارك

 رند.مول داخصوص مع ضا مي شود دقت الزم را در اينتقاخواهد شد. لذا از شركت كنندگا   (ج)

 

ضالا  ام و بدو  خط خوردگي و با مهر (2در فرمت پیوست شماره )حاوي پیشنهاد قیمت  پاكت ج(:

 صاحبا  امضا مجاز به صورت الك و مهر شده

 

    92 /  11 /  26     مالور       92 /      344791                                                         شايسته است به اين نکته مهم توجه شود كه براسا  نامه شالماره  

     بالرات                                        هوري اسممي ايرا ،  گشالايش اعتبالار/ ثبالت                                            اداره سیاستها و مقررات ارزي بانك مركزي جم

   زي                                                                              اسنادي و يا ارسال حواله ارزي به نر  ذينرال  داخلالي وفالق ضالوابط ابميالي توسالط بانالك مركال        

     رچوب       ودر چاا       ريالی                 انعقاد قرارداد          و از طريق                                          جمهوري اسممي ايرا   امکا  پذير نمي باشالد،  

                     صورت خواهد پذيرفت .                                                  قراردادهاي ريالی مديريت بازرگانی داخلی اين شركت

 

ورت صال باله  را  2شماره  فرم شركت كنندگا  مکلرند براي هر يك از اقمم موضوع مناقصه :1تبصره

 تکمیل نموده و در پاكت ج قرار دهند.جداگانه 

   ال                                    هادي وتضمین شركت در مناقصه را باله ريال   ن                                   :شركت كنندگا  داخلي مکلرند قیمت پیش 2      تبصره 

              ارائه نمايند.

   د.                                                                  شرايط مساوي مناقصه گرا  داخلي نسبت به مناقصه گرا  خارجي ترجیح دارن     : در  3      تبصره 

 

 زمان و نحوه تحويل پيشنهاد: 

 12ت ساله شالنبه  سالاع   تالا روز  حداكثرمي بايستي  پاكتهاي فوق الذكر راپیشنهاد دهندگا  محترم 

 در اتهال شركت تحويل دهند. ضالمنا جلساله بازگشالايي پاك    به اداره حراست22/12/1396مور  ظهر 

 بالا  بعالد از ظهالر    14را  سالاعت 13/3/2018 مطالابق ( 22/12/1396سه شنبه مور   ) روز  هما  
 – حضور نمايندگا  پیشنهاد دهنده در شركت خدمات حمايتي كشاورزي واق  در خیابالا  گانالدي  

 . م كمیسیو  معاممت برگزار مي شودطبقه نه 1پمك  –كوچه چهارم 
می بايست بصورت جداگانه در يك لفاف مناسا  بساته    "ف ، ب و ج ال"پيشنهادي ي  تها: پاك1تبصره 

 بندي و بصورت الك و مهر شده ارائه گردد.



رگالزاري  بدرصورت بروز تعطیمت يیره منتظره و پیش بیني نشده ادارات دولتي در ايام  : 2تبصره

ي ماله زمالان  برنا مناقصه به منظور جلوگیري از بروز اختمل در روند مناقصه، به مهلت هاي مقالرر در 

مت يام تعطیبه میزا  ا مناقصه )برنامه زماني مربوط به شروع و اتمام مهلت دريافت وتحويل اسناد(

مالا   ( مصالادف بالا ز   ايالام تعطالیمت پالیش بینالي نشالده      گردد. ضمنا چنانچه اين ايالام )  افزوده مي

مالذكور   از تعطالیمت پیشنهادات باشد، زما  بازگشايي به اولین روز كالاري پال     و تهابازگشايي پاك

 گردد. موكول مي
 

 شرايط و مشخصات عمومی 
 

 نحوه ارائه پيشنهادات -1

 صورت زير ارائه نمايند:ه بايد پیشنهادات خود را  ب پیشنهاد دهندگا 

 دد.ارائه گر آمريکاغير از دالربه هرنوع ارزي  مي بايست پیشنهادات-1-1

 صورته گردد، بايد بارائه مي يمبادي خارج ازصورت حمل با كامیو  ه كه ب  يپیشنهادات -2-1

كامیو   ودرصورت حمل با با كامیو  ايراني باشد ترجیحاًگمرك شهريار و  –پي تي تهرا سي 

 بعهده فروشنده مي باشد. "استراده از ناوگا  خارجي درصد 10عوارض "خارجي

ي سصورت ه بايد بد ، ردارائه میگ از مبادي خارجيپیشنهاداتي كه به صورت حمل با كشتي  -3-1

  يدرصورت حمل با كشتي خارج و با كشتي ايراني حمل شود "ترجیحاو بندر عبا  آر اف 

 عهده فروشنده مي باشد.ه ب "استراده از ناوگا  خارجي درصد 10عوارض"

ك د دهندگا  داخلي، محل تحويل كاال محل انبارهاي مجتم  شیمیايي آبیبراي پیشنها -4-1

 خواهد بود.
 

 مهلت اعتبار نرخ / نرخ هاي پيشنهادي  -2

ي دارا                    روز بازگشايی پاكتهاا از  كاري  روز 10پيشنهاد ارائه شده می بايست حداقل داراي 

 اعتبار باشد.
 

 مشخصات فنی -3

 %4براي تولید سم كارتاپ گرانول  PAP ماده همراه -1-3

اتالات  ايید سالازما  حرالظ نب  مورد ت و مطابق با مشخصات فائوروپارژيت سم پ %98تکنیکال  – 2-3

 جمهوري اسممي ايرا 

باتالات  مورد تايید سالازما  حرالظ ن   و مطابق با مشخصات فائو دلتامترينسم  %98تکنیکال  - 3-3 

 جمهوري اسممي ايرا 



تالات  مورد تايیالد سالازما  حرالظ نبا    و مطابق با مشخصات فائو پرمترينسم  %98تکنیکال  – 4-3 

 جمهوري اسممي ايرا 

 يا مشابه آ   FF4مولسیراير ا - 5-3

 يا مشابه آ  FF6 امولسیراير – 3-6

و 3-2رسال كاال مشخصات فنی بنادهاي صورتيکه در زمان قرارداد و تا قبل از ا توجه: در

مشخصاات  باا  فروشنده موظف است آن كاال را مطاابق   توسط فائو تغيير يابد،3-4و3-3

 جديد ارسال نمايد.

 بسته بندي-4

 كیلوگرمي 200در بشکه هاي  3بندهاي ماده  مواد موضوع -1-4
 ختاري پ  از سال يك عمر مرید حداقل داراي بايد كاالي پیشنهاد شده و بسته بندي هاي آ 

 گردد . طور مشخص ذكربه و ابعاد آ    و بسته بندي آ  جديد و نوع بسته بندي باشد تحويل

 مقدار -5

 اشد.مقادير اقمم موضوع اين مناقصه بشرح ذيل مي ب

 مقدار )کیلوگرم( نام کاال ردیف

 PAP 2500همراه ماده  1

 8724 سم پروپارژي  %98تکنیکال  2

 2551 سم دلتا مترين %98تکنیکال  3

 5102 سم پرمترين %98تکنیکال  4

 782 يا مشابه آن  4FFامولسیفاير  5

 2726 يا مشابه آن FF6 ريفایامولس 6
 

و باله   بايسالت بالراي كالل مقالدار منالدرج در هالر قلالم باشالد         مالي  لزاماًا : پیشنهادات ارائه شده توجه

 .شدنخواهد  باشد ترتیب اثر دادهمقادير فوق كمتر از  كه پیشنهاداتي
 

 :در مقصد زمان تحويل -6

     1397            آخر فروردين 

 

 :)PBG( تعهدات انجامنامه  ضمانت-7 

ناماله بالانکي انجالام     ضمانت، به وي رسمي اعمم تاريخ روز از 10ظرف  حداكثر فروشنده مي بايست

با ده درصد میزا  كل قرارداد صادره  برابر قابل تمديد و يکساله  اعتبار شرط با و تعهدات بدو  قید



 موسسات اعتبالاري يیالر بالانکي كاله داراي مجالوز الزم از      يا توسط يکي از بانك هاي تجاري ايرا  و

يیالر اينصالورت    در .صالادر نمايالد   داربه نر  خري طرف بانك مركزي جمهوري اسممي ايرا  باشند و

و تضمین شركت در مناقصاله برنالده ، باله نرال  شالركت       خريدار مجاز به لغو سرارش خريد مي باشد

برنده مناقصه دراين خصوص حق هرگوناله اعتراضالي را از خالود     خدمات حمايتي كشاورزي ضبط و

 سلب مي نمايد.
 

 بازرسی كاال-8
 

 خارجی: فروشندگانالف( 

 رت پذيرد.به هزينه فروشنده صو  بايد توسط بازر  بین المللي دركشور مبداء وبازرسي كاال -1

 باتالات نمورد تايید سازما  حرظ فائو و مشخصات فني تکنیکالها مي بايست براسا  مشخصات  -2

 گردد. زمايشآ

ضالعیت  وگواهي بازرسي صادره توسط شركت بازرسي بايد شامل بازرسي كمي كاال، بسته بندي، -3

میايي كامل شیمیايي شامل خالواص فیزيکالي و شالی    زمايشمورد تکنیکالها آ در باشد.ري كاال بارگی

 باشد. مورد تايید سازما  حرظ نباتاتفائو و مشخصات  براسا  كاال

تخب انجام نمونه برداري از تکنیکالهاي فوق توسط نماينده شركت بازرسي من مقصدبازرسي  در -4

ن نتیجاله ايال   آزمالايش مالي شالود و   ورد تايید خريدار مالي باشالد   كه مدر آزمايشگاه شركت مذكور  و

    در          ه بالرداري                              در مورد مواد اولیه مشالابه نمونال    تحويل كاال از سوي خريدار خواهد بود.معیار آزمايش 

      و                                                                  توسط شركت بازرسي منتخب انجام و به مجتم  شیمیايي ابیك جهت فرموالسالیو              بندر تخلیه 

                           اعمم نتیجه ارسال خواهد شد.

 شته باشند.فروشنده مي توانند هنگام نمونه برداري جهت نظارت حضور دا نمايندگا  خريدار و -5

نیکالهالاي  يك سال از زمالا  تحويالل(، از تک  حداقل خريدار حق دارد در طول مدت گارانتي كاال )-6

یرقابالل  بديهي اسالت در صالورت ي  فوق در انبارهاي خود نمونه برداري نموده و كنترل كیري نمايد. 

ت باله  بول بود  نتیجه آزمايش، فروشنده موظف است پ  از اعمم خريدار و با هزيناله خالود نسالب   ق

 عودت كاال و جايگزيني آ  با كاالي استاندارد اقدام نمايد.

 بالارگیري و  ،بسالته بنالدي   براي بازرسي ازكاال هنگام تولیالد،  حق دارد نمايندگا  خود را خريدار -7

نهالا مبالرا   آمسالوولیت   بالازر  را از انجالام تعهالدات و    ام، فروشنده واين اقد و حمل كاال اعزام نمايد

 نخواهد كرد.

  ،بندر تخلیهتخلیه كاال در پ  از  مشابه مواد اولیهدر رابطه با  كاالبه منظور تايید كیریت  -8

فرموالسیو  و آزمايش نمونه فرموله شده توسط مجتم   و سپ  نمونه برداري انجام خواهد شد 

روز اعمم كه  21نتیجه اين ازمايش حد اكثر طي مدت  پذيرفت. واهد صورت خ كشیمیايي آبی



انجام  كیریت مناسبي درچنانچه كاالي مورد معامله  براي طرفین ممك عمل نهايي مي باشد.

با هزينه خود  فروشنده بايدفرموالسیو  نداشته و مورد تائید مجتم  شیمیايي آبیك قرار نگیرد، 

مي  يیراينصورت خريدار اقدام نمايد در با كاالي استاندارد آ  جايگزيني ال ونسبت به  عودت كا

 بديهي است كلیه هزينه هاي. تواند ازطريق مراج  قانوني جهت اخذ خسارات وارده اقدام نمايد

 ناشي از عودت كاال به عهده فروشنده خواهد بود. تبعي 

کنیکالال  شركت هايي صورت گیرد كاله ت ريق منب  تامین مواد تکنیکال اعممي مي بايستي از ط -9

 .را باشندآنها در سازما  حرظ نباتات به ثبت رسیده و استانداردهاي مربوط به آ  سازما  را دا

 ب( فروشندگان داخلی:

رداري به انبارهاي مجتم  شیمیايي آبیك جهالت نموناله بال   كاالهاي خريداري شده به طور موقت -1

 منتقل مي شود.

مل هاي طبق دستورالعوضوع مناقصه در محل انبارهاي مجتم  شیمیايي آبیك، هاي ملاز تکنیکا-2

، ام آزمايشتوسط خريدار و با حضور نماينده فروشنده نمونه برداري شده و نمونه جهت انجمربوطه، 

ور ممك به مركز تحقیقات كاربردي نهاده هاي كشاورزي ارسال مي شود. نتیجه آزمايش نمونه مذك

 اگرد و قطعي انجام مي شو لقابل قبول باشد تحوي و در صورتي كه نتیجه آزمايش عمل خواهد بود

ت و يیرقابل قبول باشد فروشنده موظف است پ  از اعمم خريدار نسالبت باله عالود    نتیجه آزمايش

 جايگزيني كاال با كاالي استاندارد اقدام نمايد.

رمولاله شالده   یو  و آزمالايش نموناله ف  چگونگي كیریت كاال در رابطه با مواد اولیه پ  از فرموالس-3

 توسط مجتم  شیمیايي آبیك مشخص شده و براي طرفین ممك عمل  نهايي مي باشد و چنانچاله 

یمیايي كاالي مورد معامله كیریت مناسبي در انجام فرموالسیو  نداشته و مالورد تائیالد مجتمال  شال    

در  ام نمايالد آ  اقد جايگزيني وآبیك قرار نگیرد، فروشنده بايد با هزينه خود نسبت به  عودت كاال 

  .ديیراينصورت خريدار مي تواند ازطريق مراج  قانوني جهت اخذ خسارات وارده اقدام نماي

فالوق در   خريدار حق دارد در طول مدت گارانتي كاال )يك سال از زما  تحويل(، از تکنیکالهالاي -4

 بول بود قست در صورت يیرقابل انبارهاي خود نمونه برداري نموده و كنترل كیري نمايد. بديهي ا

اال و كال نتیجه آزمايش، فروشنده موظف است پ  از اعمم خريدار و با هزينه خود نسبت به عالودت  

 جايگزيني آ  با كاالي استاندارد اقدام نمايد.
 

سالت  ا. بالديهي   را طالي نمايالد   8محموله جايگزين نیز مي بايستي  مراحل مندرج در بند  :تبصره

 وم نمايد حداكثر يك بار نسبت به عودت و جايگزيني محموله يیرقابل قبول اقدا فروشنده حق دارد

 ه نمايد.تضامین شركت فروشنده تادي لخريدار حق دارد كلیه خسارتهاي وارده را محاسبه و از مح

 



 شرايط پرداخت-9

قابل یرطريق گشايش اعتباراسنادي ديداري، برگشت ناپذير، ي ازبراي فروشندگا  خارجي  پرداخت

    نب   م         ايرها از         وامولسیربراي مواد تکنیکال تائید نشده معادل كل ارزش كاال تقسیم، يیرقابل انتقال و

ال ارائاله  قبال  توسط بانك مركزي ايرا  در        مشابه                  امولسیرايرهاي     براي          ارزش كاال     رصد د    10و      اصلي 

     درصد     90  ت         بديهي اس كارگزار به اختیار بانك مركزي( خواهد بود. )انتخاب بانك به شرح زير اسناد

            کمیل خواهد ت                                            مشابه پ  از انجام آزمايش و تايید اين آزمايش                امولسیرايرهاي                    مابقي اعتبار اسنادي 

    شد.

 و ه تائید اتاق بازرگالاني آ  باصل كه نسخه  نسخه كپي 3اصل و  نسخه 1سیاهه فروشنده در -1-9

 ه باشد.كشور مبداء رسید درمهوري اسم مي ايرا   ج / سرارت  كنسولگري

و  تائیالد اتالاق بازرگالاني    آ  به اصل  نسخهكه  نسخه كپي 3اصل و  نسخه 1گواهي مبداء در  -2-9

 رسیده باشد. كشور مبدا درجمهوري اسم مي ايرا    سرارت/كنسولگري

 كاله   نسخه كپي 3اصل و  نسخه 1 كیري كاال صادره توسط شركت بازرسي در گواهي كمي و -3-9

مل كاال با همچنین آزمايش كا تائید شده باشد و در كشور مبدا ق بازرگاني آ  توسط اتا اصلنسخه 

رال   مالي   تائید اينکه مشخصات كاال مطابق پروفرما اينوي  مي باشد. هزينه بازرسي باله عهالده ذين  

 باشد.

ي تائید بارگیري كاال رو امه ها حاكي ازاينکه كرايه حمل پرداخت شده است وسري كامل بارن -4-9

  .كپي يیرقابل معاملهنسخه  2نسخه اصل  3در كشتي  و

خود فروشالنده   مت كاال صادره توسط يك مقام رسمي دولتي دركشور فروشنده ياگواهي سم -5-9

 هرگونه مواد خطرناك . حاكي از مبرا بود  كاال از مواد راديواكتیو و

الي پ  از قالرارداد  که كاالي ارسصادره توسط فروشنده حاكي از اين گواهي سال ساخت كاال  -6-9

 مي باشد.تحويل سال پ  از يك حداقل مرید آ   عمر تولید شده و

واهي يرامت براسا  موافقتنامه خريدار صادره از سوي فروشالنده حالاكي از برگردانالد  يالا     گ -7-9

ال با كیریت كا صورت اثبات عدم تطابق مشخصات و جبرا  خسارت هاي مربوطه در جايگزين كاال و

 خريد. در قرارداد شرايط مندرج

                   ل كاال شامل مشخصات            حاكي از حم    كپي      نسخه    3                 در يك نسخه اصل و                 فهرست بسته بندي     - 8-9

  .                                          پالتها و ابعاد آنها، وز  ناخالص و خالص كاال

 كاله نسالخه   نسخه كپي 3اصل و  خهنس 1در  كننده سیاهه حمل صادره توسط شركت حمل -9-9

د شالده  تائیال  سرارت جمهوري اسممي ايرا  در كشور مبداو كنسولگري /               اتاق بازرگانيتوسط  اصل

 باشد.



اد حمل به نسخ يیرقابل معامله اسن مي كند پست بین المللي هوايي كه تائید تصوير رسید -9-10

  .جهت تحويل سري  به شركت خدمات حمايتي كشاورزي به آنها تحويل داده شده است

ريالالي منعقالد خواهالد شالد و      قرارداد ،داخليتوسط فروشندگا  در صورت پیشنهاد قیمت  -11-9

 ين شركت صورت مي پذيرد.اقراردادهاي ريالي  در چارچوبنحوه پرداخت 

        د در صالد   ص                                    سازندگا  اصلي اعتبار اسنادي به صورت        تولید                            در صورت پیشنهاد مواد اولیه   : 1      تبصره 

              گشايش مي شود.
 

 بيمه كاال-10

صالورت گرفتاله و هزيناله آ  نیالز برعهالده ايالن        بیمه كاال توسط شركت خدمات حمايتي كشاورزي

 شركت  مي باشد و نام بیمه گر كاال بايستي بر روي تمامي اسناد قید گردد. 

     فورس ماژور-11

 شامل موارد ذيل مي باشد:
 جنگ  -الف

 اعتصاب عمومي -ب

 وا  بشرمشیت الهي خارج از ت -ج
 

 حل وفصل اختالفات -12

ط عات مربالو ناظر براين معامله و روابط طرفین وساير موضو "نحصاراقوانین جمهوري اسممي ايرا  ا

 ط بالا ايالن  ارتبالا  به اين قرارداد حاكم خواهد بود و كلیه اختمفات ناشي از عدم اجالراي تعهالدات در  

، "اوجالز  "ي كمو ترسیر آ  ويامسائل فن ياتعبیر قرارداد اعم از اختمفات مربوط به ماهیت معامله و

ي ايالرا   طريق محاكم قضاي از حیت دادگاهها و قوانین جمهوري اسممي ايرا  وتحت صم "انحصارا

دره مالي  قابل اجالرا بالوده وآراء صالا    پیگیري ورسیدگي خواهدشد. تصمیم دادگاههاي ايرا   نهايي و

 تواند دردادگاههاي ذيصمح هركشوري الزم االجرا گردد.
 

 ساير شرايط -13

يا حمل  وكاالهاي تولید شده  .مشخص گردد "يد صراحتا)كشور سازنده( با كاال محل تولید -1

 شده از طريق اسرائیل مورد قبول نمي باشند. 

 واخوانا نه و يا و شرايط شركت در مناقصه را رعايت نکرد بوده به پیشنهاداتي كه مشروط، مبهم-2

  .نارسا تحرير شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد



  د.هاي حاوي پیشنهاد پ  از مهلت مقرر معذور مي باشبديهي است شركت از پذيرش پاكت

 ه بندي،روف بستمقدار، اندازه و نوع ظ ،بايد شامل مشخصات فني كاال "كلیه پیشنهادات حتما -3

اين  ات فاقدبدا كاال، زما  تحويل در مقصد و نحوه حمل بوده، پیشنهادممبدا حمل،  زما  حمل،

 . مي گردد مشخصات،  مبهم تلقي

خصات ام و مشن ،روشنده بايد شركت خدمات حمايتي كشاورزي را از برنامه حمل خودف  -4

ه درف مدت ظ، زما  ارسال كاال و مشخصات كشتي يا كامیو  در تهرا  نقل كاال نمايندگي حمل و

 مايد تانتخاذ فروشنده بايد ترتیبي ا "روز پ  از دريافت متن اعتبار اسنادي آگاه نمايد. ضمنا

اال حمل ك وير اسناد حمل كاالي خريداري شده را حداكثر ظرف يك هرته پ  ازخريدار تصا

 . كنددريافت 

 يطد در شراطول مسیر حمل به عهده خواهد داشت و كاال باي فروشنده مسوولیت كاال را در -5

 دريافت گردد .                                    توسط خريدار سالم 

ايل شاخله كاركنا  اني آنها متعهد مي شوند كه مشمول قانو  من  مداير هنمايند و هفروشند -6

 دولت در معاممت دولتي نمي باشند. 

قصه ر در اين منابايستي به تعهدات خود در قرارداد درخصوص فروش كاالي مورد نظ هفروشند -7

و  ي وثیقهندگايو بطور مستقیم عمل نمايند و انتقال آ  به ساير افراد به صورت وكالت ، نم"شخصا

ده مي روشنبر عهده ف "يا هر شکل ديگر معتبر نبوده و مسوولیت بروز عواقب ناشي از آ  كامم

 باشد. 

 ،يلز زما  تحوامواد اولیه و تکنیکال هاي موضوع اين مناقصه كیریت مي گردد فروشنده متعهد -8

 مدت يك سال حرظ شود.به حداقل 

لهاي خريد سا بود  منب  تولید، سوابق از قبیل معتبر در انتخاب برنده مناقصه به عواملي -9

 و ساير موارد موردنیاز، توجه خواهد شد. نمونه  زنتايج آنالی گذشته و

ه تشخیص بتمديد دوره حمل ، تنها درصورت موافقت خريدار و فقط براي مدت مورد نیاز -10

 خريدار انجام خواهد گرفت .

یا  ممغايرت  ست هرچند در صورت بروز هرگونه اختمف وبارنامه چارتر پارتي مورد قبول ا-11

 قرارداد خريد و بارنامه و يا چارتر پارتي، بايستي به قرارداد استناد نمود. 

 ي باشد . قابل قبول م جهت معامله، ،فاكتورتجاري فروشنده بجزارائه اسناد شخص ثالث -12

 ه مي باشد .كلیه هزينه هاي بانکي خارج از ايرا  برعهده فروشند-13

نه روز هرگوبشرايط مناقصه جزء الينرك قرارداد خريد في مابین محسوب مي شود. در صورت -14

 د.مغايرت میا  محتواي متن مناقصه و قرارداد، محتواي قرارداد قابل استناد مي باش



ب تاخیر از جان حمل نگردد و اين  (ماه از تاريخ گشايش 3چنانچه كاال در سررسید اعتبار )-15

سررسید اعتبار  تمديد روز اول 30اعتبار موافقت نمايد، به ازاي  تمديد فروشنده باشد وخريدار با

ت نمايد درهزار ارزش كل كاالي حمل نشده را به عنوا  جريمه پرداخ 5/1فروشنده مي بايست 

 ود. در هزار ارزش كل كاالي حمل نشده خواهد ب 3روزجريمه به میزا   30وبراي بیش از 

% مطابق 25يا كاهش مقدار كاالرا تا سقف  شركت خدمات حمايتي كشاورزي حق افزايش و-16

 شرايط اولیه در هر زما  براي خود محروظ مي دارد.

ده را سقم مدارك ارائه ش شركت خدمات حمايتي كشاورزي اختیار دارد اصالت وصحت و-17

 .بررسي نمايد

 
 

 حمايتی كشاورزي شركت خدمات                               


