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كودشيميايي  هزار تن 51مقداريک مرحله اي خريد  مناقصه عمومي  شرايط ومشخصات

 )هـ ش (8139سال ازتوليدكنندگان داخلي پودري كلرور پتاسيم

 

ر تن   هزا 15 شركت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در نظر دارد مقدار

از طرينق    "1شنمار  "شخصات فني مندرج در  پيوسترا مطابق با م پودري كلرور پتاسيم كودشيميائي

معتبنر  بهر  برداري  عمومي و به صورت يک مرحله اي از توليد كنندگان داخلي كه داراي پروانه مناقصه

ينا  وزارت جهناد كشناورزيك، كند      صادر  از واحدهاي ذيصالح)وزارت صنعت، معدن و تجنارت و 

 .كميسيون معامالت شركت با شرايط ذيل خريداري نمايدمصوبه به استناد اقتصادي و واحد داير باشند 

واحد داير به كارگاهي تلقي مي گردد كه در زمان ارائنه پيشننهادات خنود مجهنز وهمناد        -1تبصره

 توليد باشد.

 تاريخ و محل بازگشايي پاكت ها 

 گان درمناقصه،  اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه الکشركت كنند

)پاكت جك بازرگاني)پاكت بك و پيشنهاد قيمتپيشنهاد فني و و مهرشد  شامل تضمي )پاكت الفك،

پايان وقت اداري  روز بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب والک و مهر شد  حداكثر تا 

 -پالك يک –كوچه چهارم  -به  اداره حراست خريدار واقع در خيابان گاندي 02/10/98خ شنبه موردو

 طبقه هشتم ارائه و رسيد دريافت نمايند.

در  03/10/98شنبه مورخ سه روز  15گشائي پاكت ها( رأس ساعتبرگزاري جلسه رسمي مناقصه)روز باز 

پالك يک طبقه نهم خواهد  –ه چهارم كوچ –محل كميسيون معامالت خريدار واقع درخيابان گاندي 

بود.حضور پيشنهاددهندگان و يا نماينده  تام االختيار آنان با ارائه  معرفي نامه معتبر در جلسه مناقصه آزاد 

 است. 

در صورت بروز تعطيالت غيرمنتظر  و پيش بيني نشد  ادارات دولتي  در ايام  برگنزاري  : 1تبصره 

به مهلت هاي مقرر دربرنامه زماني ز بروز اختالل در روند مناقصه، مناقصه به منظور جلوگيري ا

مناقصه )برنامه زماني مربوط به شروع و اتمام مهلت دريافت و تحويل اسنادك به مينزان ايام تعطيالت 

ايام )ايام تعطيالت پيش بيني نشد ك مصادف با  زمان بازگشائي   اي   چنانچه "گردد.ضمناافنزود  مي

 موكول ي به اولي  روز كاري پس از تعطيالت مذكور نننزمان بازگشائپيشنهادات باشد،  پاكات و

  دد. گر مي

شركت درمناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيي  شد   : 2تبصره 

 مي باشد. خريدارتوسط 

 ش و يا خارج از فرم پيشنهاد قيمت)پيوستبه پيشنهاداتي كه مشروط، مبهم، ناخوانا، ناقص، مخدو: 3تبصره 

 كتحريرشد  باشد و يا شرايط شركت در مناقصه را رعايت نكرد  باشند ترتيب اثر داد  نخواهد شد.2شمار  

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء( 

 شرکت کننده در مناقصه:
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 بديهي است  شركت از پذيرش پاكت هاي پيشنهادي پس از مهلت منقرر معذور مي باشد.: 4تبصره 

 نحوه ارائه پيشنهادات

 شرح پاكات

 لف : حاوي تضمين شركت در فرايند ارجاع كارپاكت ا

 783،340به مبلغ پودري كلرور پتاسيمتضمي  شركت در فرايند ارجاع كار براي هر ت  كودشيميايي 

پاكت )الفك  در يكي ازصورت هاي زير به   مستقر و خريدار  مي بايست در وجه  ريال مي باشدكه

 بصورت الک و مهر شد  تسليم گردد.

صادر  توسط بانكهاي  خريداركبه نام 3پيوست شمار -نتنامه بانكي)مطابق نمونه فرمضما اصل -1

تجاري ايران و يا موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز از بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران 

ان ماهه، قابل تمديد و بدون قيد و شرط كه داراي اعتبار براي سه ما  ديگر  نيز  باشد.)زمبا اعتبار سه

 استقرار ضمانت نامه از زمان ارائه اسناد مناقصه قابل محاسبه  مي باشدك

اصل فيش واريزي به مبلغ فوق الذكر ازطريق دستورپرداخت ساتنا يا پايا به شمار  شبا حساب  -2

250100004001039704005791IR-)   وبا شناسه واريز سي كاركتري به شمار

 .خريدارزد  بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران به نام ن  358039782263500650000000000006
 گردد. ارائه  ده )الف(ـش ممهور پاكت  بوده و  در  خريدار مي بايستي در وجه  ضمانتنامه  يا فيش  واريزي -1تبصره

كه  حقوقي( حقيقي و  )شخص شركت كننده اي  سوي ي از تمي بايس  "واريزي  صادره  صرفا  فيش   يا ضمانت نامه 

 وي صادرگرديده ارائه شود. به نام   بهره برداري  پروانه

 مي باشد. پودري كلرور پتاسيمشيميايي  هزارك ت  كود يک) 1000حداقل مقدارپيشنهادي -2تبصره

پيشنهاد دهندگان مي بايست متناسب با مقدار پيشنهادي نسبت به استقرار ضمانت نامه  -3تبصره 

اي كه  واريز فيش نقدي اقدام نمايند. به عنوان مثال شركت كنند  شركت در فرايند ارجاع كار  يا

ضمانت بعنوان   ريال 1،566،680،000غ مبل  نمايد، مي بايست مي ت  پيشنهاد ارائه  2000مقدار  براي

 ارائه نمايد. كار ارجاع فرايند در شركت نامه

 سي نخواهد شد. فرايند ارجاع كار  برر پيشنهادات فاقد تضمي  شركت  در -4تبصره 

 اعالم        دوم درصورتي كار  نفرات اول و دوم )برند    ارجاع  فرايند  تضمي  شركت در - 5تبصره 

 قرارداد عقد پايان تاك باشد تضمي  مبلغ از كمتر اول، برند   با  وي پيشنهادي قيمت تفاوت كه گردد مي

نتيجه مناقصه و تعيي  برند /برندگان مسترد  نگهداري مي شود و تضمي  سايرشركت كنندگان پس از اعالم

 خواهد شد. 

 پس از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد با برند  /برندگان مناقصه، تضمي   -6تبصره 

 شركت در فرايند ارجاع كار  نفرات اول و دوم  نيز مسترد خواهد شد .

داد امتناع نماينند  و ينا تضنمي  انجنام تعهندات را در      چنانچه برند /برندگان از انعقاد قرار -7تبصره 

 خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(نام، نام مهلت تعيي  شد  ارائه ننمايند، تضمي  شركت در فرايند ارجاع كار  نامبرد /نامبردگان ضبط و قرارداد  

 شرکت کننده در مناقصه:
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، /نفنرات دوم با نفر/ نفنرات دوم براسناض ضنوابط و مقنررات منعقند مني گردد.درصنورت امتنناع نفر        

 ر  ايشان نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد .تضمي  شركت در فرايند ارجاع كا

فرايند ارجاع كار  به مثابه  قبولي تمامي شرايط  و مفاد مندرج  در  واريز تضمي  شركت در -8تبصره 

 اسناد  مناقصه  خواهد بود .

 حاوي مدارك ومشخصات فني شامل:  -پاكت ب 

صادر  ازمراجع ذيصالح  تن0001 تصوير پروانه بهر  برداري داراي اعتبار با ظرفيت حداقل -1

 كلرور پتاسيمكودشيميايي   براي كشاورزيك جهاد  وزارت )وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا 

بهر  برداري   ارائه شد  بايد معادل يا كمتر از ظرفيت پروانه   پيشنهاد  وزني  مقدار  بديهي است.پودري

 ارائه  شد  باشد.

ك توسط صاحبان ئم، پيوستها )تمام صفحاتضمامشخصات مناقصه، مضاء شد  شرايط و نسخ مهر وا - 2

 مجاز.  امضاء

 مجاز.  ك توسط صاحبان امضاءئم، پيوستها  )تمام صفحاتضمامضاء شد  قرارداد ، نسخ مهر وا -3

 . بايد مرتبط با موضوع مناقصه باشدكتصوير اساسنامه)موضوع اساسنامه  - 4

 ياتي.ويرگواهي ثبت نام موديان مالتص  -5

 داراي شخصيت حقوقي باشدك. فروشند تصويرهخري  تغييرات اساسنامه در روزنامه رسمي)درصورتي كه  -6

 ك.   4فرم تكميل شد  استعالم از امورمالي) پيوست شمار   -7

درصد از حجم قراردادهاي جاري( از  70)تحويل  فرم تکميل شده عملکرد شركت كننده در مناقصه -8

    (.9داخلي )پيوست شماره مديريت بازرگاني

 )موضوع مناقصهك ازموسسه تحقيقات خاک وهب. معتبر كودي نامه ثبت موادگواهي -9

 سوابق كاري)مرتبط باموضوع مناقصه درصورت داشت  سوابقك.    -10

 نامه راهكارهاي ضمانت اجرائي  كهئي 2صورتهاي مالي حسابرسي شد  باتوجه به  ماد  )هخري    -11

 قانون اساسي الزامي مي باشد. 138سابرسي مصوب كميسيون موضوع اصل ح وتقويت

مبلغ واحد پيشنهاديك ×درصورتي كه مبلغ كل پيشنهادي شركت كنند  )مقدارپيشنهادي تبصره: 

  لزومي ندارد. 11باشد ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شد  وفق بند ريال  32،800،000،000از كمتر

هستند  نسبت به ثبت نام در پايگا  ملي اطالع رساني مناقصات اقدام  پيشنهاد دهندگان موظف -12

 وكد كاربري خود را ارائه نمايند.

كنندگاني كه با شركت خدمات حمايتي كشاورزي قرارداد منعقد و كد كاربري  شركت تبصره:

 مذكور  را  ارائه نمود  اند، نياز به ارائه مجدد اي  كد  نمي باشند.

 پاكت )جك با تشخيص 10گانه مذكورباستثناي رديف د زدوامدارک  ومستندات درصورت ارائه ،

 كميسيون معامالت بازگشايي خواهد شد.

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(

 شرکت کننده در مناقصه:
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 در پاكت)ب(، پاكت پيشنهاد قيمت 10گانه مذكور باستثناي رديفدهزارائه هر يک از مدارك دوا ورت عدمرصد

واست   مي شود كه نهايت دقت را درتکميل و ارائه )پاكت ج( بازگشايي نخواهد شد.لذا از شركت كننده محترم درخ

 تسليمي به صورت برگه چک ليست  ارائه شود.مدارك ذكر شده پاكت)ب(معمول دارد. شرح مدارك 

 حاوي پيشنهاد قيمت  –پاكت ج 

پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهاد قيمت خود را با نرخ ريالي به ازاي هركيلوگرم كودشيميايي با احتساب  

درمقصد حمل وتخليه هزينه هاي مرتبط شامل هزينه تامي  مواد اوليه توليد، بارگيري درمبداء، كليه 

نمايند.پيشنهادات بايد به صورت شفاف، خوانا و غيرمشروط  توليد و غير  را ارائهوسايرهزينه هاي 

 در"زاماالالك و مهر شده   صورت   به صاحبان امضاء مجاز خط خوردگي  و با مهر و امضاء   بدون

 قابل بررسي نخواهد بود. 2.ارائه هرگونه پيشنهاد خارج از فرم پيوست شمار  پيوستك ارائه شود2شمار فرم)

باقيماند  به نفرات  هزارت  پيشنهاد نمايد 51كمترازبديهي است درصورتي كه نفراول  -1تبصره 

 گردد. بعدي درصورت قبول قيمت نفراول پيشنهاد مي

 روز از تاريخ  بازگشايي پاكات تعيي  مي شود.      45ر نرخ پيشنهادي حداقل  مدت اعتبا - 2تبصره 

ك شركتهايي كه تخلف هنها در قراردادهاي "ج "قيمت پيشنهادي)پاكت حق دارد خريدار -3تبصره

 عودت نمايد.      "قبلي محرز گرديد  است بازگشايي ننمايد و عينا

ركت كنندگان واجدي  شرايط براساض قواني  برگزاري برند /برندگان مناقصه از بي  ش -4تبصره 

 مناقصات و هئي  نامه معامالت انتخاب خواهد شد.
 ـ تضمين انجام تعهدات 2

  روزكاري پس از اعالم كتبي به هنها، به 10برند /برندگان مناقصه موظف هستندظرف مدت حداكثر 

 معامله)كل  ارزش    %10معادل  و  نمود    قرارداد اقدام عقد  تعهدات و انجام   تضمي   تسليم منظور

 به صورت  تضمي  براي معامالت دولتيك  )برابر هئي  نامهتعهدات  انجام تضمي    بعنوان قراردادك را 

ارائه خريدار  واريز نقدي در وجه ك يا 5ضمانت نامه باننكي)مطابق نمونه فرم پيوست شمار 

ند ارجاع كار  برند /برندگان بدون مراجعه به مراجع نمايند.درغيراينصورت تضمي  شركت در فراي

ضبط و وصول خواهد شد.برند  حق هرگونه اعتراضي را  خريدارقضايي وتشريفات حقوقي توسط 

  ازخود سلب  مي نمايند.

تائيد  و  في مابي  قرارداد  در مندرج  كامل تعهدات  انجام  انجام تعهدات پس از   ضمانتنامه تبصره:

 . برگشت داد  خواهد شد فروشند   به خريداركاال توسط ي كيف وكمي 

 مدت تحويل كاال –ـ مدت قرارداد 3

 از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود.  شش ماه  مدت قرارداد -1-3

چهارم يک قرارداد،  هرما  حداقل  قرارداد توليد و در طول سوم از ما  بايستي مي فروشندگان -2-3

 ر مفاد  قرارداد و مشخصات فني تحويل نمايد.حجم قرارداد را براب

 مهلت  دو ماهه ابتداي قرارداد جهت تامي  مواد اوليه موضوع قرارداد پيش بيني شد  است. -3-3

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(

 شرکت کننده در مناقصه:
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همادگي توليدو تحويل كود ساخته شد   خود را داشته باشند از ما  اول   فروشندگان چنانچه -4-3

 اقدام نمايند. خريداربه  قرارداد نيز مي توانند نسبت به تحويل كود

 درمدت زمان تحويل تعريف شد  نتواند بطور كامل نسبت به توليد فروشند درصورتيكه  -5-3

  قرارداد  بالفاصله  پايان  زمان  در  خريدار .اقدام  نمايد  قرارداد برابر مفاد   قرارداد  و تحويل حجم

 اقدام خواهد نمود.     اجراء نشد   قراردادنسبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان  بخش 

موضوع  حجم  توليد و تحويل  اتمام مدت زمان قرارداد نسبت به   قبل از  فروشندگان چنانچه  -6-3

قبلي، ميزان  تحويل پارت هاي  تاخير  در   داشت  در صورت  مي تواند  خريدار ،نمايند قرارداد اقدام 

 يل صورت گرفته كاهش دهد.خسارت مربوطه را متناسب با تعج

ما   ازاي هر بهطبق برنامه زمانبندي  از ما  سوم مي بايست پس ازمبادله قرارداد فروشندگان -7-3

برابر  بنرنامه    فروشند حجم قرارداد  را توليد و تحويل نمايند. درصورتي كه  چهارم حداقل  يک

تاخير در تحويل كاال را با  خسارت ريدارخخنود به  طوركامل عمنل  ننمايد، زمانبندي به  تعهدات 

از محل تضامي  و صورتحساب ها ومطالبات كسر  فرمول ذيل متناسب با روزهاي تاخينر محاسبه و

   وبرداشت مي نمايد.
 = خسارت تاخير درتحويلتعداد روزهاي تاخير ×قيمت هركيلوگرم ×مقدارتحويلي خارج ازبرنامه زمانبندي× كدرصد%)سه دهم 3/0

 روز  30

  .تا پايان انقضاي مهلت قرارداد موردمحاسبه قرارخواهدگرفت 3-7خسارت مندرج در بند:1تبصره

نسبت به پرداخت هن هيچ اقدامي ننمايد از زمان انقضاي مدت قرارداد تا  فروشند ودر صورتي كه 

جه كه شاخص بانک مركننزي است  خسارت به عننوان و  2تسويه حساب كامل طبق فرمول تبصر   

     اخذ خواهدشد. فروشند التزام عدم انجام تعهد از 

زمان انقضاء مدت قرارداد  از  استناد مفادقرارداد به خريداردرصورتي كه تسويه مطالبات :2تبصره

                      عمل مي نمايد.                                                برابرفرمول ذيل  خريدارسه ما  يا بيشتر به طول انجاميد 

 = ارزش ريالي دي  درزمان تاديهعددشاخص بانک مركزي درزمان تاديه دي  ×نحو  محاسبه خسارت تاخيرتاديه دي :مبلغ اصل دي  به ريال 

 رسررسيد اداي دي عددشاخص بانک مركزي د                                                                                             

 هنمايندمالك زمان  براي تحويل كود ومحاسبه خسارت تاخير پارت هاي تحويلي،  تاريخ نامه  :3تبصره

 مي باشد.  استان مبداء مبني برآماده تحويل بودن پارت مربوطه در خريدار

اريخ اعالم روز كاري از ت استان )مبداءك مكلف  است  حداكثر  تا  دوخريدار در   نمايند :4تبصره

 مديريت توزيع، حمل و نگهداري، نسبت به بازديد و ارسال گزارش به فروشند همادگي توليد توسط 

 اقدام نمايد. خريدار 

و با كود عودت    فروشند    هزينه با   يايي توليدي مورد  تاييد قرار نگيردشيم چنانچه كود:5تبصره

 خريدار  در  هنمايند  مجدد    نامه   تاريخرحله دوم، م مي گردد.محاسبه تاخير درجايگزي    استاندارد

 . پارت مربوطه  مي باشد  مبني بر جايگزيني  )خريدار( استان مبداء  به مديريت بازرگاني داخلي

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(

 ه در مناقصه:شرکت کنند
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مورد تاييد قرار  خريدارچنانچه نتيجه هزمايش كودشيميايي پارت /پارت هاي هخرتحويلي به :6تبصره

 مي باشد. فروشند ابالغ به  روزپس از 45پارت مذكور  عودت و جايگزينينگيرد، مدت زمان مجاز براي 

به هريک ازتعهدات خود طبق مفاد قرارداد عمل ننمايد ويا در انجام هن  فروشند چنانچه  -8-3

 خريدارتواند نسبت به فسخ قنرارداد اقدام و موضوع تعيي  خسارت وارد   به   مي خريدارتاخير نمايد، 

جبران و  فروشند بعمل همد  از محل تضمي  انجام تعهدات قرارداد ويا سايرمطالبات طبق محاسبات 

  برداشت خواهدشد.

 پودري كلرور پتاسيم -ـ شرايط توليد و فروش كود شيميايي4

  و باشد مي  ارخريد  توسط ابالغي توليد فرهيند  بندي زمان برنامه  رعايت به  ملزمفروشند   –4ـ1

  برنامه  مطابق توليد،  شروع از قبل ساعت 48 تا حداكثر قرارداد  انعقاد از پس است موظف  فروشند 

  مربوطه استان نمايند  خريدار در به  را  خود كناري  ساعنات و توليد  برنامه  "كتبا  مذكور زمانبندي

 مطلع وعموض از را خريدار بايد بالفاصله گردد متوقف علت هر  به تولينند  چنانچه و نمايد  اعالم

 .باشد مي  مربوطه استان  در خريدار  نمايند به كتبي اعالم به منوط توليد مجدد شروع اينكه "مضافا.نماينند

       جهت خريداركودشيميايي تولينندي به صورت موقت  به  انبنارهاي تعيي  شد  توسط  – 4ـ2 

ل مربوطه توسط كميته نمونه ننمونه برداري حمل مي گردد ونمونه برداري طبق ضوابط ودستورالعم

به انبار  تني200ساعت پس از ارسال محموله  24و با حضورنمايند  توليدكنند   ظرف  استان برداري

هزمايش ميگردد.پس از  خريداردر هزمايشگا  مورد قبنننول  فروشند انجام و نمونه تهيه شد  به هزينه 

قبول بودن نتيجه هزمايش وتطبيق مشخص شدن نتيجه هزمايش نمونه ارسالي، درصورت قابل 

 مشخصات هن با مشخصات ذكر شد  درقرارداد، تحويل قطعي انجام  مي گردد.

 مي بايستي در هنگام نمونه برداري، مراتب فروشند  حضور نمايند  امكان درصورت عدم -3-4

م گردد اعال فروشند به صورت مكتوب و ممهور به مهر و امضاء از سوي  همزمان با ارسال محموله

هاي شمار ....هرهنچه كه باشد با تبعات مربوطه، مورد تاييد  يا پارتكه نحو  انجام نمونه برداري پارت 

 داشت. اعتراضي نخواهم "بود  و بعدا كفروشند اي  شركت)شركت 

موظف  فروشند كودشيميايي درهزمايشگا ،  غيرقابل قبول شدن نتيجه هزمايشدرصورت  -4-4

  هن با  جايگزينيو ازتاريخ ابالغ كتبي نسبت به عودتروز  45حداكثرظرف مدت است باهزينه خود

مقصد به انبارهاي تعيي  شد  اقدام  و مبداء نمايندگان خريدار در استانهاي نظارت  و هماهنگي  با 

 روز جهت عودت پارت تاييد نشد  در نظر گرفته شد  استك.  15نمايد)حداكثر 

 رابا كود استاندارد هن جايگزيني ار اجاز  عودت پارت مورد نظر و فقط يكب فروشند  :1 تبصره

شد ، نسبت به ضبط تضمي  انجام تعهدات متناسب با  داشته و درصورت عدم تاييد پارت جايگزي 

 پارت مذكور اقدام مي گردد.

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(

 شرکت کننده در مناقصه:
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باالتر از حد پارت توليدي درصورتي كه مقدار عناصر سنگي )سرب، كادميوم و ...ك : 2تبصره

موظف است نسبت به  فروشند از تعيي  شد  در مشخصات فني كود موضوع قرارداد باشد مج

عودت و جايگزيني پارت مذكور با كود استاندارد و تعيي  تكليف كود عودتي با نظر موسسه 

 حق توزيع كود غير استاندارد عودتي را ندارد. فروشند تحقيقات خاک و هب  اقدام نمايد.بديهي است 

 ريال6821هر ت  مبلغ روز  از تاريخ  ابالغ  كتبي، به ازاي  15در صورت تأخير بيش از  : 3تبصره

 منظور خواهد شد . فروشند حساب بدهكاري ه بازاء هر روز تاخيننر هزينه انبارداري ب

درصورتي كه توليدكنند  به نتايج هزمايش نمونه كودشيميايي اعالم شد  ازسوي هزمايشگا  -5-4

 دريافت  يک بار، )براي هرپارتكوحداكثر تا پنج روز اداري پس از"باشد صرفا اعتراضي داشته

 كتبي ارائه نمايد. در اي  صورتصورت به   خريدار  به اعتراض خود  را  مي تواند   هزمايش  نتيجه

 باشند ارجاع خواهند شد.در خريدار  تائيد  نمونه مورد نظر به هزمايشگا  معتبرديگري كه مورد

       مي باشد  خريدارعهد   به  هزمايش مجدد،  ، هزيننه فروشند اعتراض   ارد بنننودنو  صورت

 نمونه برداري شد   نتيجه هزمايش   در صورتي كه بود. خواهد  فروشند   به عهد غيراينصورت   در

  عودت داد فروشند كودشيميايي توليدي با هزينه باشد مغايرت داشتهقرارداد  فني درمشخصات با 

  خواهد شد.

كودهاي شيميايي ارسالي به انبار استان كه تاييد نمي شوند مي بايستي حداكثنر ظننرف مدت -6-4

)بارگيري و حملك از انبارهاي شركت خارج شود.  فروشند روز با ابالغ كتبي و با هزينه  15

 مجاز  ارخريددرصورت عدم خروج محموله تائيد نشد  حداكثر ظرف يک  ما  از ابالغ كتنبي، 

هزينه هاي مرتبط انجام شد  و   هزينه حمل و ساير اقدام و پارت مذكور   نسبت به عودت  بود خواهد

 خريداردر نزد  فروشند   موجود  خسارت ناشي از اي  موضوع از محل مطالبات و ضمانتنامه هاي

تاخير محاسبه و   روز به ازاي هر  4-4بند   3 كسر مي گردد.بديهي است هزينه انبارداري برابرتبصر 

 كسر مي گردد. فروشند مطالبات موجود  از

بسته بندي)كيسه گيريككودهاي شيميايي توليد شد  و بارگيري در مبداء و همچني  هزينه  -7-4

و تخليه هن در  خريدارحمل كودشيميايي ساخته شد  از كارخانه تا انبارهاي تعيي  شد   توسط 

 مي باشد. فروشند انبارمقصد از تعهدات 

پيگيري رعايت اجراي كليه مفاد قرارداد، براساض دستورالعمل)پيوست شمار   و نظارت دقيق  -8-4

  مرحله هر د درحق دار خريدار  نمايند و  استان مربوطه انجام مي گردد نمايند  خريدار درتوسط  ك6

اوليه، محصول توليدي، مواد  بسته بندي، انبارها، ،فروشند توليدي شركت   محل خط توليد، از از

شد  بازديد نمود  و ضم  بررسي كليه موارد براساض نظام كنترل  حمل ونقل و نگهداري كود توليد

و موارد مندرج در قرارداد منعقد  فيمابي ، درصورت  خريدارو تضمي  كيفيت محصوالت  داخلي 

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(

 شرکت کننده در مناقصه:
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مي بايستي همه  فروشند استا محصول توليدي نمونه برداري نمايند و در اي  رو لزوم از مواد اوليه 

 بعمل هورد. خريدارو ناظري  تعيي  شد  از طرف  گونه  همكاري را با بازرسي 

   پروانه تاسيس و  قانوني)جواز تغييرمحل توليد، مستندات  ميگرددكه قبل از متعهد  فروشند  -9-4

، خريندار ير محنل توليند از  پس از اخذ مجنوزتغي  ارائه نمود  و خريداربهر  برداري مكان جديدك را به 

 اعالم نمايد. خريدارجديد را ظرف مدت يک هفته  وبه صورت كتبي به شروع عمليات 

 توليد  محلي كه در پروانه بهر  برداري قيد شد  است. مبادرت به  درهمان "صرفا فروشند  -10-4

 4ماد   9وفق بندمي بايست  نمايد.درصورت تغيير محل توليد، فروشند  كودشيميايي مورد قرارداد

 .شرايط مناقصه اقدام الزم را معمول دارد

كيفيت كود توليدي و بسته بندي هاي هن )هرپارت توليديك مي بايست حداقل داراي  -11-4

             بسته بندي ها  كود، خرابي  كلوخگيو درصورت ز تاريخ تأييد نتيجه هزمايش باشد ماندگاري ا يكسال

تاريخ ابالغ كتبي نسبت موظف است  حداكثر ظرف مدت يكما  از فروشند  ،وكاهش موادموثر  هن

مبداء  استان هاي نمايندگان خريدار در وحمل مجدد هن با هماهنگي و نظارت  به عودت، جايگزيني

و مقصد به انبارهاي تعيي  شد  اقدام نمايد. در صورت تأخير بيش از مهلت زماني  يک  ماهه تعيي   

ات وارد  را برابر فرمول ذيل  محاسبه  و از محل تضامي  مربوط به ماندگاري و ساير شد ، كليه  خسار

 كسر و برداشت خواهد شد. فروشند مطالبات 

 = خسارت تاخير درخروج محموله مقدار كود بي كيفيت× مبلغ ريالي قرارداد×  نرخ كارمزد بانكي بانک مركزي× تاخيرتعداد روزهاي × 3

365 

مجاز خريدار روز تعيي  شد ،  10م خروج محموله كلوخه شد  در مهلت درصورت عد -12-4

 انجام شد    مرتبط  هزينه هاي خواهد بود نسبت به عودت پارت مذكور اقدام وهزينه حمل و ساير

موجود  ماندگاري  هاي مربوط به موضوع از محل مطالبات و ضمانتنامه و خسارت ناشي از اي  

از خود سلب  و فروشند  حق هر گونه اعتراضي را  گردد سر ميك خريداردر نزد   فروشند 

 .نمايد مي

موظف است معادل پنج درصد ارزش كل قرارداد  را به عنوان تضمي  ماندگاري  فروشند  -13-4

ارائه نمايد و كليه خسارت هاي وارد  در  خريداركاال به صورت سفته هم زمان با انعقاد قرارداد به 

از اي  محل قابل برداشت خواهد بود.بديهي  ك و اصل مبلغ كاالي بي كيفيت4-11و 4-12بندهاي ) 

گارانتي و تاييد ماندگاري كود در طول مدت  است استرداد سفته هاي مورد نظر پس از اتمام دور 

 برگشت داد  خواهد شد. فروشند ك به 4-11مذكور)بند

 شرايط و ضوابط اختصاصي   -5

 مي باشد . فروشند ي توليد كودشيميايي موردنظر برعهد  تامي  مواد اوليه برا -1-5

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(

 شرکت کننده در مناقصه:
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مكلف است اسناد ومدارک  مثبته خريد مواداوليه مصرفي خود از منابع داخننلي و ينا    فروشند  -2-5

 شامل:صورتحسناب معتبنر  ترتيب .منظور از اسناد و مدارک خريد به  ارائه نمايد خريدارخارجي را به 

           )درخصوص خريدهاي خارجنيكمي باشد.   ازسوي مراجع ذيصالحصادر پروانه گمركي )فاكتوركو

در  قرارداددر زمان اجراي قرارداد حق توليد وفروش كودشيميايي مشابه با موضوع  فروشند  -3-5

 صورت هزاد ندارد.را به  خريدار بسته بندي مورد تاييد

        فروشند ت )يک پارتك بعهد  200هزينه انجام هناليز نمونه هاي اخذ شد  بر اساض هر -5 -4

 مي باشد. 

داشت  انبار مسقف مناسب جهت نگهداري مواد اوليه وكود توليد شد  متناسب باحجم قرارداد  -5-5

 الزامي است.

 مؤسسه تحقيقات خاک و  تأييد مورد   كيفي  داراي هزمايشگا  كنترل  مي بايستي  فروشند  -6-5

  اوليهمنعقد نمايد و مواد  فوق قرارداد همكاري  مورد تاييد موسسه  شگا با يک هزماي و يا بود    هب

 و كود توليدي را در كليه مراحل كنترل كيفي نمايد.

در كارخانه وجود ندارد،  5-6بند داد مشخص گردد مستندات مربوط به چنانچه درحي  قرار -7-5

اد ضبط و كليه خسارتها  از محل ساير قرارداد لغو و كل سپرد  د  درصد تضمي  انجام تعهدات قرارد

 مطالبات و تضامي  ضبط مي گردد.

 به  متعهد  فروشند   چنانچه   5-6بند    موضوع  مستندات  در  كمبود  وجود  درصورت :1تبصره

مي تواند با اخذ جريمه نسبت به عدم اجراء تعهدات  خريداراصالحات  الزم در مدت يک ما  گردد.

 دهد.  اجاز   ادامه قرارداد را ،حاتقبلي با تاييد اصال

جريمه عنوان شد   در تبصر  يک معادل  نيم درصد مبلغ كل  پارت هاي تحويلي تا زمان  :2تبصره

 گزارش نواقص خواهد بود.

موظف است حداكثر ظرف  مدت سنه ما   فروشند پس از انقضاي مدت قرارداد منعقد ،  -8-5

 مفاصاحساب  اقدام نمايد . نسبت به تسويه حساب نهايي و ارائه

مي تواند درصورت افزايش يا كاهش قيمت حامل هاي انرژي، سوخت ومواد اوليه  خريدار -9-5

ناشي ازاجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اقدامات ذينل را در راستاي تعديل مبلغ  قرارداد 

 كنودشيميايي معمول نمايد.

ت و حامل هاي انرژي متناسب با مصننوبات ابالغ درصورت افزايش وياكاهش قيمت سوخ: تبصره

درصد وبه نسبت هثار هن 25شد  توسط مراجع ذيربط،  اصالح  مبلغ قرارداد حداكثر تا سقف 

دريافتي از مراجع ذيربط  هاي الماستع  استناد  به  پس ازكارشناسي و، خريدارخيص تش  به و درهناليز 

 ز قيمت امكان پذير است. در هنالي خصوص دوهيتم سوخت وحمل ونقلدر
 )صاحبان امضاء(نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء 

 شرکت کننده در مناقصه:
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ئه % در زمان اجراي قرارداد افزايش يا كاهش يابد با ارا25بيش از  چنانچه بهاي مواداوليه -10-5

موضوع در كارگرو  تخصصي شركت متشكل از معاونت  اسناد و مدارک مثبته  از سوي طرفي 

صورت قرار مي گيرد كه در بازرگاني، معاونت فني، امور مالي و امور حقوقي مطرح و مورد رسيدگي 

جهت اقاله قرارداد  در قبال درخواست فروشند  تاييد كارگرو ، نتيجه به كميسيون معامالت شركت

 منعكس مي گردد.

      مي باشند.زارت تعاون، كارو  رفا  اجتماعي ملزم  به رعايت هئي  نامه ايمني و  فروشند -11-5

 ساير شرايط  -6

 شيميايي يارانه اي)به غيرازكودشيميايي موضوع قراردادكدركيسه هايي با مشاهد  هر نوع كود  -1-6

به صورت يكطرفه نسبت به فسخ و  "راسامجازمي باشد  خريدارتخلف محسوب شد   و  خريدارهرم  

 قرارداد اقدام و ضمانت نامه انجام تعهدات قرارداد را به ميزان  بخش اجرانشد  ضبط نمايد .

، لذا برسدخريدار  به اطالع  "قبال   بايستي هن   توليد  ه و تغيير در فضا و خطاننتوسعه كارخ ـ6 -2

 ايجاد نمايد.  فروشند ع تعهدات هرگونه توسعه و تغيير نبايستي هيچگونه خللي دراجراي بموق

به غير) شخص يا اشخاص حقيقي  فروشند مراتب فروش و واگذاري كارخانه توسط ـ  6 -3

برسد و پس از قبول رسمي و قانوني تعهدات، خريدار يا  خريدار به اطالع  " ياحقوقيكبايستي قبال

  .بپذيرند  خريدار طرف قرارداد را در قبال  فروشند كليه تعهدات خريداران بعدي كارخانه بايد

بايد راساً مبادرت به توليد كودشيميايي موضوع قرارداد  اقدام و حق واگذاري اجراي  فروشند  -4-6

رارداد را كالً و جزاً و در هيچ يک از مراحل توليد به غير ندارد.درصورت مشخص شدن چني  موضوع ق

به صورت يكطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ضمانت نامه و  "راسامجازمي باشد  خريدارموردي، 

 انجام تعهدات قرارداد  را ضبط نمايد .

كور در قانون منع مداخله وزراء،  نمايندگان مشمول ممنوعيت مذ اقرار مي نمايد كه فروشند  - 5-6

نمي باشد و متعهد و ملزم   1337دي ما   22مجلس و كارمندان در معامالت دولتي وكشوري مصوب 

مي گردد تا پايان اجراي اي  قرارداد تحت هيچ عنوان اشخاص مذكور درقانون فوق را سهيم و ذينفع 

مجاز مي باشد نسبت  به فسخ قرارداد اقدام  يكطرفهت به صور "راسا خريدارنكند،  درغير اينصورت 

 وضمانت نامه انجام تعهدات  قرارداد را ضبط نمايد.

روز به   15موظف است هخري  وضعيت توليدكود موضوع قرارداد را حداقل هر فروشند  -6-6

 استان محل توليد بصورت كتبي گزارش نمايد. خريدار در  نمايند

% در مدت زمان قرارداد با شرايط اوليه براي 25  تا  را  حداكثر  قرارداد  حجم   ش و كاهشحق افزاي  خريدار -7-6

 خود محفوظ  مي دارد.
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 سايرشرايطي كه مورد "هيي  نامه  معامالت دولتي چني  مقرر مي دارد 31ماد   14به استناد بند -8-6

 زاتي عالو  بر هن كه  در شرايط مناقصه  توافق طرفي   معامله  قرار گيرد  مشروط بر هنكه متضم  امتيا

 خريدار  مجاز  است  نسبت   به  افزايش يا  كاهش  مدت  قرارداد  "ذكر شد    براي  فروشند   نباشد

               حداكثر تا سه ما   اقدام نمايد.

 قانوني براي طرفي  الزم االجرا مي باشد.  اعمال كسور -9-6

نحو  نمونه بنننرداري از   اجراي دستننور العمل  موظف به فروشند  رارداد اجراي ق  زمان  در -10-6

 مي باشد.خريدار  از سويك صادر   7كودهاي شيميايي توليد داخلي در انباراستانها)مقصدك)پيوست شمار 

قانون تأمي  اجتماعي بابت سپرد    38% در اجراي ماد  5معادل  فروشند از هرصورتحساب  -11-6

نيز موكول به ارائه  مفاصاحساب بيمه خواهد  فروشند ر و پرداخت هخري  صورتحساب بيمه كس

% سپرد  بيمنه مكسور  و مبلغ هخري  صورتحساب نيز پس از ارائه مفاصا حساب  بيمه  5  "بود.ضمنا

تامي  اجتماعي مفاصاحساب پرداخت ميگردد.چنانچه در مدت اجراي قرارداد سازمان  فروشند در وجه 

 )موضوع اي  بندك مسترد خواهد شد. فروشند را در مورد قرارداد صادر نمايد كليه مطالبات كلي 

را بنه روينت    قنرارداد   شركت كنندگان درصنورت اسنتفاد  ازمعافينت ماليناتي تصنويري از       -12-6

ارائنه نماينند.    خريندار سازمان مالياتي ذينربط رسناند  و معافينت بنراي ننوع قنرارداد رادريافنت و بنه         

 غيراينصورت مي بايست نسبت به پرداخت ماليات اقدام  نمايد.در

برند /برندگان متعهد مي گردد كليه ضوابط، مقررات، دستورالعمل ها وهئي  نامه هاي مربوط  -31-6

به قانون كار وسازمان تامي  اجتماعي، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت اقتصاد و دارائي، 

ح را در جريان تهيه ساخت وتوليد كود شيميايي موضوع قرارداد محيط زيست وساير مراجع ذيصال

رعايت نمايند.وپرداخت تمامي حقوق وخسارات و غرامات وهزينه هاي ناشي از حوادث حي   انجام  

 صورت عدمقرارداد  در خصوص افراد بكار گرفته در امر قرارداد بر عهد  برند  / برندگان بود  و در 

 هيچگونه تعهدي ندارد. ريدارخ رعايت  موارد  مذكور

 تباني   خريدار زيان   پيشنهاددهندگاني  به  كه   شود حاصل  اي  وقوف  هرگا   در مناقصه -14-6

 براساض و مقررات و ضوابط طبق و شد  شناخته متخلف عنوان به مذكور پيشنهاددهندگان اند كرد 

  .شد خواهد اقدام مناقصه برگزاري قانون

ارد قيد نشد  در قرارداد موضوع اي  مناقصه، مطابق با قواني  و مقررات دولت ساير مو -15-6

 جمهوري اسالمي ايران وشرايط مناقصه خواهد بود . 

در  براي تحصيل  موافقت كارگزاران خريدار چنانچه معلوم شود كه طرف قرارداد ، »  -16-6

ا تسليم نمننود  ، و يا  به هنننرترتيبي               انعقناد قرارداد، وجهي را تأديه يا مال ويا سند پرداختي ر
 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(

 شرکت کننده در مناقصه:
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و راشي و مرتشي را نيز براي  حق فسخ قرارداد  را  داشته خريدارغير مشروع، كسب انتفاع نمود  باشد 

 « اعمال قانون به مقامات قضائي معرفي خواهد  نمود . 

 1394)تجديدنظر اول( سال 5285ره  روش  آناليز  براساس  استاندارد  ملي  شماو  مشخصات فني -17-6

 مورد تاييد  موسسه  تحقيقات خاك وآب  مي باشد.

 پيوست هاي ذكرشد  جزءالينفک شرايط مي باشد.  -18-6

 الزامي است. فروشندهتوسط  و كداقتصادي ارائه شناسه مليدر زمان انعقاد قرارداد  -19-6

  ستانداردمشمول ا پودري كلرور پتاسيميصالح كود چنانچه در حين اجراي قرارداد از سوي مراجع ذ -20-6

گردد.فروشنده مکلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه گواهي تاييديه پروانه كاربرد عالمت استاندارد  اجباري

در غير اينصورت خريدار  نسبت به نمايد.  اخذ  و  به  خريدار  ارائه را  ايران استاندارد ملي سازمان ازاجباري 

 .خواهد نمودداد اقدام  اقاله قرار
 مناقصه با هر تعداد شركت كنند ، با تشخيص كميسيون معامالت برگزار خواهد شد. -21-6

 كيلويي50بسته بندي كودشيميايي ومشخصات كيسه هاي خالي دواليه ـ  7
       cm  90×cm  60كيلوئي:   ابعاد كيسه دوخته شده50مشخصات كيسه هاي خالي دواليه 

 5/2گرمك، با نخ عرض102سانتيمتر و وزن )60×90يروني : از جنس پلي پروپيل  با ابعاد اليه ب -1-7

بصورت گرد بافت،ته دوزي دو دوخت و سردوزي يک 1000، دنير  40×40ميليمتر،تراكم بافت 

 % مستربچ و يووي الزامي است .3اضافه نمودن  "دوخت و چاپ يكطرفه،ضمنا

 40گرم، ضخامت اليه  51سانتيمتر،وزن  62×98ي با ابعاد اليه دروني از جنس پلي اتيلن -2-7

كيسه خارجي از باال با كيسه داخلي لبه دوزي گردد.)وزن مجموع دو اليه داخلي و خارجي  ميكرون،

 ك8گرمك. )پيوست153 2±

با   يننني بسته بندي كود مورد نظر را در كيسه هايننتواند به داليل فن  فروشند درصورتي كه  -3-7

با  فروشند توسط  "ذكر گرديد  انجام دهد مي بايست مراتب كتبا 7ماد   2و1ادي كه در بندهاي ابع

 ي نمشروط بر اينكه تغييري در وزن كيسه هاي خال خريدارذكر داليل فني اعالم، درصورت موافقت 

 تا و باشد قرارداد شروع در بايد تغيير درخواست اي   است بديهي. شد خواهد عملياتي نگردد ايجاد

 .پذيرد انجام است گرفته قرار موافقت مورد كه يكسان ابعاد با هايي كيسه از خود قرارداد پايان

 خالص وزن موثر ، ماد  درصد ذكر  با مناقصه موضوع كودشيميايي نام خريدار، وهرم نام درج -4-7

 ثبت شمار  ،كرشتد خط با باكس كادر داخل)پارت شمار  ،كوما  سال)توليد تاريخ كودشيميايي،

 از  ممنوع هزاد  فروش" عبارت و كنند  توليد شركت  نام برداري، بهر  پروانه شمار  كودي، ماد 

 

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء( 
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   نيز  نگردد و  پاک جابجائي  خوانا و چاپ مناسب وثابت كه در اثر به صورت درشت،"پائي  باال به

  از ك9)پيوست مي مي باشد.الزا ينشيمياي كيسه هاي محتوي كود  عالئم ايمني  بر روي  چاپ

  گرديد  وتنظيم  فروشند   كودي توسط  مواد  ثبت  شيو  نامه  براساض كه   شيميايي كودبرچسب 

نايلوني بسته بندي  درون كيسه و  تهيه  باشد، نسخه اي  خاک و هب رسيد   موسسه تحقيقات تاييد  به

عدم درج هر يک از اطالعات فوق، از و سپس در داخل كيسه كودشيميايي قرارداد  شود.در صورت 

مورد ساير عالئم مورد نياز كه بايد بر  درنمونه برداري و تحويل كود توليدي خودداري خواهد شد.

 عمل نمايد. خريدارموظف است مطابق نظر  فروشند روي كيسه درج شود 

  ديجيتال هاي پرك  كيسه و توزيموظف است كارخانه خود را مجهز به دستگا  فروشند  -5-7

 نمايد.

ملزم به ثبت و درج  فروشند به درج اطالعات درسيستم هوشمند،  خريداردرصورت نياز  تبصره:

    قرار فروشند  در سيستم مذكوركه از طريق اينترنت دراختيار خريداراطالعات طبق درخواست 

 گيرد، اقدام نمايد. مي

ويا فروشندگان كيسه توليدي  محموله ها گردد كارخانجات توليدي كيسه متعهد مي فروشند  -6-7

    از نظر كيفيت بازديد نمايد. را معرفي تا از مراحل توليد كيسه ها و محل دپوي كيسه ها خريداررا به 

جهت نمونه برداري از كيسه  خريدارهمزمان با تحويل كود به انبارهاي تعيي  شد  توسط  -7-7

تخته كيسه به عنوان استاندارد سازي انتخاب و جهت هاي حاوي كود توليدي به صورت تصادفي دو 

 ارسال گردد. )خريداركهزمايش به مديريت توزيع، حمل ونگهداري

           .برابر فرمول ذيل رفتار خواهد شد فروشند در صورت استفاد  از كيسه هاي نامرغوب و غيراستاندارد با  -8-7

 پارت به شرح ذيل مي باشد:مول محاسبه ميزان خسارت كسري وزن كيسه درهرفر

 قيمت هرگرم كيسه= خسارت كسري وزن كيسه هرپارت×كسري وزن هركيسه×تعدادكيسه ها× 5/1

موظف   فروشند   كيسه باشد وزن استاندارد   درصد  ازد  كسري وزن كيسه ها بيش   چنانچه:1تبصره

ندي مجدد كود با كيسه عودت ونسبت به بسته ب "كيسه هاي حاوي كود  را با هزينه خودعينا است

 استاندارد اقدام نمايد.

ك يووي و مستربچ% 3)مصرف براي موردنظر استاندارد از كود بندي بسته هاي كيسه چنانچه: 2تبصره

 .خواهدشد اقدام و محاسبه ذيل فرمول  برابر جرائم باشد داشته انحراف
 روز = جريمه انحراف ازاستاندارد مستربچ  و يووي كيسه قيمت هرتخته كيسه به نرخ×تعدادكيسه هاي همان پارت × 2
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 1پيوست شماره

 

 

 پودري كلرور پتاسيمكود  مشخصات فني
 

 

مي بايستي  مطابق با استاندارد ملي  پودريپتاسيم  كلرورمشخصات فني كود 

 باشد. 1394)تجديدنظر اول(سال  5285ره شما

 هزار(تن 15فارش:  )مقدار كل س
 

 كيلوگرمي50نوع بسته بندي: كيسه 

 

 براساس مشخصات فوق الذكرخواهدبود. "*بديهي است تحويل وتوزيع كودصرفا

مقررات  قوانين و ساير جدول فوق و  در  فني مندرج مشخصات  و  استاندارد  * چنانچه

استاندارد و........(  سازمان ملي مربوطه توسط مراجع ذيربط )موسسه تحقيقات خاك وآب،

تغييرات مربوطه را در  خريداراست به محض اعالم  ملزم  فروشندهتغيير يابد  يا  و اصالح 

 توليد وتدارك محصول اعمال نمايد.
آب،  و  خاك  تحقيقات موسسه   سوي اعالمي از  تغييرات با   فروشنده  * درصورتي كه

توسط   ادامه توليد نمي باشد، موضوع  به   قادر  مايدن ........ اعالم  استاندارد و ملي  سازمان

 شد.رصورت تاييد و  تشخيص،  نسبت به لغو قرارداد اقدام خواهد  د بررسي و   خريدار

  پذيرفت. بين طرفين صورت خواهد  گونه خسارتهر اخذ بدون قرارداد  است لغو بديهي
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 بسمه تعالي

 

 

 2پيوست شماره

 

 هزار تن كودشيميايي   15مناقصه خريد ت درفرم پيشنهاد قيم

 پودري كلرور پتاسيم

 

 عنوان رديف

 : پيشنهاد دهنده نام شركت 1

 :مقدارپيشنهادي 2

 

  برحسب تن به ريال به عدد :  پودري كلرور پتاسيمكودشيميايي  قيمت واحد 3

 

  برحسب تن به ريال به حروف : پودري كلرور پتاسيمكودشيميايي  قيمت واحد

 

 

ضم  تائيد موارد فوق بدي  وسيله قبولي خود را درموردكليه شرايط و مشخصات مناقصه ومفاد 

 قرارداد نيز اعالم مي نمايم.

 

                         و مهر شركت پيشنهاد دهنده  : نام ،نام خانوادگي ،امضاء
 تاريخ تنظيم :

 

 تاريخ بازگشايي پاكات مي باشدروز  از  45مدت اعتبارقيمت پيشنهادي حداقل  *  
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 مهر و امضاء )صاحبان امضاء(نام، نام خانوادگی، 
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 فرم استعالم مالی 4شمارهپیوست 
 

 مديريت محترم  امور مالي 

 

 با سالم،  

نظر به اينكه اي  مديريت جهت انجام خريد  .........        ت  كود  .........................نسنبت   "احتراما   

به برگزاري مناقصه اقدام نمود  است ،مقتضي است نسبت به اعالم وضعيت مالي قراردادهاي منعقد  

 با  شركت .....................اعالم نظر فرمائيد.

 

   ....................... 
 بازرگانی داخلی مدیریت            

 
 توضیحات تکمیلی.............................................................................
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 6شماره  پیوست

 قرارداد طرف شیمیايی کود تولیدی واحدهای بر نظارت و بازرسی دستورالعمل

 مربوطه استانهای در

 های شرکت بر نظارت استانها، کشاورزی حمایتی تخدما شرکت خطير و مهم مسئوليت 

 توجه با. باشد می قرارداد مفاد دقيق اجرای جهت در استان در مستقر قرارداد طرف کود توليدکننده

 براساس توليدکننده، سوی از قرارداد مفاد کليه اجرای رعایت پيگيری و دقيق نظارت اینکه به

 و نمایندگان و بوده مربوطه استان کشاورزی ایتیحم خدمات شرکت عهده به فيمابين قرارداد

 توليدی خط ازمحل ازتوليد، مرحله هر در دارند حق کشاورزی حمایتی خدمات شـــرکت بازرسان

 دراین و نمایند برداری نمونه و راکنترل توليدی ومحصول اوليه مواد و بازدید توليدکننده شرکت

 از که بازدیدهایی در ضروریست لذا باشد، داشته را همکاری نهایت بایستی می توليدکننده راستا

 ضمناً.گيرد قرار توجه مورد دقيقاً ذیل نکات گيرد می صورت توليدی واحدهای این کارخانجات

 مستندات و مدارک کليه همراه به و تکميل( مربوطه ليست چک) کنترل های برگه است الزم

 .گردد ارائه بازدید گزارش پيوست به مربوطه،

 کشاورزی، حمایتی خدمات شرکت آرم و نام: شامل) گونيها کيسه روی کود اتمشخص -1

 و سال)توليد فروشنده،تاریخ شرکت نام خالص، وزن موثره، ماده درصد ذکر با کود نام

 با مطابق و کامل بطور...  و برداری، بهره شماره کودی، ماده ثبت شماره پارت، شماره ،(ماه

 .شود کنترل قرارداد مفاد

 مفاد براساس و کود های کيسه روی(هشداری عالئم) شيميایی کودهای ایمنی عالئم چاپ -2

 .شود کنترل بایستی می و است الزامی قرارداد

 .نگردد  پاک جابجائی اثر در و بوده ثابت و مناسب بایستی می ها کيسه روی چاپ -3

 .باشد اردادهاقر در مندرج مفاد با مطابق بایستی آنها خالص وزن و کود های کيسه مشخصات -4

 داده قرار( بيرونی و درونی) ها کيسه دوالیه بين در مناسب بنحو بایستی می ها برچسب -5

 مفاد با مطابق و کود کيسه داخل در سردوزی از قبل نایلونی کيسه داخل در یا و شده

 .شوند گذاشته قرارداد

 تپش برچسب با مطابق بایستی می توليدی کود مصرف دستورالعمل حاوی برچسب -6

 .باشد مربوطه کودی مواد ثبت نامه گواهی

 واحدهای از تصادفی بصورت و قبلی اطالع بدون لزوم صورت در و مستمر بطور بازدیدها -7

 .گيرد صورت قرارداد طرف توليدی

 .گردد مشخص آن تحویل ميزان و توليدی کود ميزان بازدید هر در -8
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 از کاملی گزارش مربوطه،( ليست چک) کنترل های برگه تکميل ضمن بازدید هر در -9

 سوی از الزم تذکرات ای مکاتبه طی احتمالی، نواقص وجود صورت در و تهيه بازدید

 مدیریت به آن رونوشت و شود داده موجود نواقص رفع جهت توليدی واحد به استان

 جهت گياهی آفات دفع مواد و کود کيفيت بهبود و فنی مدیریت و داخلی بازرگانی

 .گردد ارسال پرونده در درج و الزم اقدامات

  ای بگونه باشد مناسب و مسقف بایستی می توليدی کود و اوليه مواد نگهداری محل انبار -11

 .نگردد آنها تخریب باعث که باشد آسيب هيچ که

 مورد کيفی کنترل آزمایشگاه دارای بایستی می قرارداد طرف کننده توليد های شرکت -11

 فوق موسسه تایيد مورد آزمایشگاه یک با یا و هبود آب و خاک تحقيقات موسسه تایيد

 .نماید کيفی کنترل مراحل کليه در را توليدی کود و اوليه مواد و نموده منعقد همکاری قرارداد

 نام ذکر با دقيق بطور پوشش تحت توليدی واحدهای وضعيت آخرین کامل گزارش -12

 شده حمل کود مقدار و توليدی کود مقدار کود، نوع قرارداد، تاریخ و شماره شرکت،

 تحقيقات مرکز داخلی، بازرگانی مدیریتهای به برداری بهره جهت و تنظيم ماهانه بصورت

 آفات دفع مواد و کود کيفيت بهبود و فنی مدیریت و کشاورزی های نهاده کاربردی

 .گردد ارسال گياهی

 توسط ،توليدکننده سوی از قرارداد مفاد کليه اجرای رعایت پيگيری و دقيق نظارت -13

 . گردد می انجام مربوطه استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت

 زیان و ضرر هرگونه بروز و وقت اتالف از جلوگيری منظور به است مؤظف مبدأ استان -14

 موارد موقت، توزیع مجوز صدور جهت ستاد به اعالم و پارت توليد تأیيد از قبل احتمالی،

 کنترل بدقت توليدی پارت و توليدکننده برای را دستورالعمل این و قرارداد مفاد در موجود

 .نماید اقدام ستاد به اعالم و توليد تأیيد به نسبت آنها، صحت صورت در و نموده

 شرکت و شود می منعقد داخلی توليدکنندگان با کارمزدی بصورت که قراردادهایی در -15

 توليد برای نياز ردمو اوليه مواد از بخشی یا تمام کننده تامين کشاورزی حمایتی خدمات

 مواد دقيق ميزان و نگهداری وضعيت بایستی می استان، کارشناسان بازدیدهای در باشد، می

 .گردد بررسی بدقت( شده توليد کود ميزان به باتوجه) مصرفی و موجود اوليه

 بگونه باشد ومناسب مسقف بایستی می شده توليد وکودهای اوليه مواد نگهداری انبارمحل -16

 .نگردد آنها تخریب باعث و نشده وارد موجود کودهای و اوليه مواد به آسيبی چگونههي که ای
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 جایگزینی و تعویض حق وجه هيچ به قرارداد طرف شرکت کارمزدی، قراردادهای در -17

 .ندارد را کشاورزی حمایتی خدمات شرکت تحویلی اوليه مواد

 هایی درکيسه(قرارداد موضوع مياییشي غيرازکود به)ای یارانه شيميایی کود نوع هر مشاهده -18

 .گردد گزارش بایستی می و شده محسوب تخلف کشاورزی حمایتی خدمات شرکت آرم با

 با مشابه کودشيميایی فروش و توليد حق قرارداد اجرای زمان در قرارداد طرف شرکت -19

 .ندارد آزاد صورت به را قرارداد موضوع

 نموده قرارداد موضوع کودشيميایی توليد به مبادرت راساً بایستی می قرارداد طرف شرکت -21

 .ندارد غير به توليد مراحل از یک هيچ در و جزاً و کالً را قرارداد موضوع اجرای واگذاری حق و

 توليد وضعيت آخرین کتبی گزارش ارائه با روز15 هر حداقل باید قرارداد طرف شرکت -21

 .نماید اعالم استان اورزیکش حمایتـی خدمات شرکت مدیریت به را قرارداد موضوع کود

 به تواند می شده قيد برداری بهره پروانه در که محلی درهمان"صرفا قرارداد طرف شرکت -22

 می توليد محل در تغييری هرگونه و نماید مبادرت قرارداد موضوع شيميایی کود توليد

 دهمنعق قرارداد مفاد براساس و کشاورزی حمایتی خدمات شرکت قبلی هماهنگی با بایستی

 .              گيرد صورت فيمابين

 و کنترل امکان شرکت استانی مدیران کشاورزی، حمایتی خدمات شرکت وظایف اساس بر:تبصره

 سایر بر نظارت و کنترل و داشته را شرکت با قرارداد طرف توليدی واحدهای بر نظارت

 بر کشور کود عرصه در احتمالی متخلفات با برخورد یا و کود کنندگان عرضه و توليدکنندگان

 مقرر شرکت آرم و نام از مجاز غير استفاده صورت در است بدیهی. باشد می ذیصالح مراجع عهده

 در ذیربط مراجع سایر و قراردادها و حقوقی امور محترم مدیریت طریق از سریعاً موضوع گردد

 .گيرد قرار قانونی پيگرد مورد استان
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 7 شماره پیوست

 داخل تولید شیمیايی کودهای بر نظارت و بازرسی عملدستورال

 (مقصد استان انبارهای در)

 :برداری نمونه و بازرسی نحوه

 استان، انبار به آن حمل برای و توليدی پارت شدن آماده از پس است مؤظف توليدکننده -1

 توليد محل) مبدأ استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت به کتبی بصورت را موضوع

 .نماید عالما( کود

 بصورت را موضوع توليدی، پارت ارسال و مقصد تعيين از پس است مؤظف توليدکننده -2

 قرارداد مفاد برابر و نموده اعالم مقصد استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت به کتبی

 .نماید برداری نمونه درخواست فيمابين منعقده

 و تحویل از پس بالفاصله یا و خليهت زمان در بایستی می استان به ارسالی کود های محموله -3

 ضمن و گرفته قرار بازدید مورد استان کود کارشناس توسط مقصد انبار در چينی پارت

 بازرگانی امور معاونت به مشکلی گونه هر مربوطه،( ليست چک) کنترل برگه تکميل

 .گيرد صورت مستمر بصورت بازدیدها این است الزم ضمنا گردد، گزارش

 زمان در بایستی می شود می ارسال کارگزاران انبارهای به مستقيماً که ودیک های محموله -4

 هرگونه و گرفته قرار دقيق بازدید مورد کارگزار توسط تحویل از پس بالفاصله یا و تخليه

 کارشناس است الزم ضمناً. شود اعالم استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت به مشکلی

 و بازدید مستمر بصورت آنها در موجود کودهای و نکارگزارا انبارهای از استان کود

 . نماید گزارش استان مدیریت به بعدی اقدامات کنترل،جهت های برگه همراه رابه مربوطه گزارش

 .پذیرد صورت مقصد در و قرارداد مفاد طبق بایستی می برداری نمونه -5

 بایستی می( ارکارگز و شرکت انبارهای) استان به وارده کودهای نگهداری محل انبار -6

 باعث و نشده وارد موجود کودهای به آسيبی هيچگونه که ای بگونه باشد مناسب و مسقف

 .نگردد آنها تخریب

 .باشد قراردادها در مندرج مفاد با مطابق بایستی آنها خالص وزن و کود های کيسه وزن -7

 ی،کشاورز حمایتی خدمات شرکت آرم و نام: شامل) گونيها کيسه روی کود مشخصات -8

 پارت، شماره ،(ماه و سال) توليد تاریخ خالص، وزن موثره، ماده درصد ذکر با کود نام

 و کامل بطور...( و کننده توليد شرکت نام برداری، بهره شماره کودی، ماده ثبت شماره

 .شود کنترل قرارداد مفاد با مطابق
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 .نگردد  پاک جابجائی اثر در و بوده وثابت مناسب بایستی می ها کيسه روی چاپ -9

 داده قرار( بيرونی و درونی) ها کيسه دوالیه بين در مناسب بنحو بایستی می ها برچسب  -11

 مفاد با مطابق و کود کيسه داخل در سردوزی از قبل نایلونی کيسه داخل در یا و شده

 .شوند گذاشته قرارداد

 تپش برچسب با مطابق بایستی می توليدی کود مصرف دستورالعمل حاوی برچسب  -11

 .باشد مربوطه کود کودی مواد ثبت گواهينامه

 براساس و کود های کيسه روی( هشداری عالئم) شيميایی کودهای ایمنی عالئم چاپ  -12

 .است الزامی قرارداد مفاد

 گيری کيسه کودهای است مؤظف استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیریت  -13

 ردیف چهار بصورت) مایندن چينی پارت مرتب و منظم بصورت هایی دسته در را شده

 در سانتيمتر 81 حدود بفاصله راهرو یک ها دسته بين بطوریکه( عرضی ردیف 6 و طولی

 .باشد کيسه 15 حداکثر آنها ارتفاع و شود گرفته نظر

 برای و بوده تن 211 یا 111 مربوطه قرارداد براساس برداری نمونه برای پارت هر ميزان  -14

 1111 هر از بایستی می باشد می کيلویی 51 ها کيسه که صورتی در برداری نمونه انجام

 به مربوط فصل در مندرج جدول با مطابق) شده جدا کيسه 32 تصادفی بصورت کيسه

 64 حداقل تنی 111 پارتهای در و کيسه 128 تنی 211 پارت یک برای که برداری نمونه

 نقاط از کدام هر از یبردار نمونه به مربوط فصل در شده ذکر مطالب با مطابق و( کيسه

 نایلون یک روی بر را ها بخش این و برداشته( گرم 111 حد در) را بخشی کيسه مختلف

 گفته روش با سپس( باشد تميز دستها) نمود مخلوط کامالً دست با ریخته، تميز پالستيکی

 کوچک روش این و نمود حذف را قسمت 2 و تقسيم قسمت 4 به را کل نمونه شده،

 هر برای کيلوگرم دو حداکثر و یک حداقل) الزم مقدار تا داد ادامه آنقدر را نمونه کردن

 تعداد باشد کيلویی 25 های کيسه در کودها بندی بسته که صورتی در. شود حاصل( نمونه

 .بود خواهد برابر دو شده انتخاب های کيسه

 تميز کامال ونینایل پاکتهای یا و ظروف در( نمونه سه تعداد به) شده گرفته های نمونه  -15

 پلمپ سرب و سيم بوسيله برداری نمونه کميته اعضای حضور در و شده بندی بسته محکم

 جهت) استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیریت تحویل نمونه یک و گردیده

 کننده توليد رسمی نماینده تحویل نمونه یک ،(مناسب و امن محل در قرنطينه در نگهداری

  حداکثر و مطمئن طرق از ذیربط استان نامه و برداری نمونه صورتجلسه هبهمرا سوم نمونه و
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 کشاورزی های نهاده کاربردی تحقيقات مرکز به برداری نمونه زمان از روز 3 مدت ظرف

 اداری نامه یک کارخانه و کود نوع برحسب قرارداد هر برای دارد ضرورت. گردد ارسال

 بصورت پارت هر برای است الزم همچنين د،گرد مربوطه صورتجلسه ضميمه جداگانه

 از پس و گردیده تکميل نسخه سه در برداری نمونه صورتجلسه برگ یک مجزا و جداگانه

 سوابق در نسخه یک و  آزمایشگاه به نمونه بهمراه نسخه یک برداری، نمونه کميته امضای

 .گردد تحویل کننده ليدتو شرکت نماینده به سوم نسخه و بایگانی مربوطه استان در فوق شرکت

 در را ارسالی کود های نمونه است مؤظف کشاورزی های نهاده کاربردی تحقيقات مرکز  -16

 و فنی و بازرگانی امور های معاونت و استان به را حاصله نتایج و نموده آزمایش وقت اسرع

 .نماید اعالم توليدی امور

 بر استانها کشاورزی حمایتی خدمات شرکت سوی از دقيق کنترل و نظارت اهميت به نظر  -17

 غير نامه زمانيکه در دارد ضرورت قراردادها مفاد به استناد با و شده توليد کودهای کيفيت

 که داخلی بازرگانی محترم مدیریت سوی از شرکت یک توليدی پارت بودن توزیع قابل

 ،( کود برداری نمونه محل استان) مقصد استان مربوطه، کننده توليد به رونوشتهایی طی

 آفات دفع مواد و کود کيفيت بهبود و فنی مدیریت و( کود توليد محل استان) مبدأ استان

 نظارت و مبدأ استان هماهنگی و اطالع با تا شود اتخاذ ترتيبی گردد، می اعالم گياهی

 .شود انجام مربوطه پارت مجدد جایگزینی و عودت روند کننده، توليد بهمراه مقصد استان

 آن انتقال و پارت تکميل از پس بایستی می توليدی کود از برداری نمونه گردد می متذکر  -18

 .گردد انجام قرارداد مفاد طبق مقرر زمان در و استان انبار به

 توليد شرکت نام ثبت، شماره کود، نام توليد، تاریخ پارت، شماره: شامل الزم اطالعات  -19

 مناسب اتيکت روی بر قرارداد تاریخ و مارهش بردار، نمونه نام برداری، نمونه تاریخ کننده،

 .شود گذاشته ها نمونه حاوی کيسه داخل و شده درج

 کننده توليد االختيار تام نماینده حضور در بایستی می توليدی کود از برداری نمونه  -21

 نمونه زمان در کننده توليد االختيار تام نماینده حضور عدم صورت در. گيرد صورت

 امضاء و ذیربط شرکت مهر به ممهور) کتبی اعالم با کننده توليد رددا ضرورت برداری،

 بایستی متعاقباً که نماید لحاظ خود درخواست متن در را ذیل حقوقی پاراگراف عيناً( خود

 شرکت تأیيد مورد آزمایشگاه به برداری نمونه صورتجلسه بانضمام درخواست تصویر

 توسط برداری نمونه صورتجلسه مضایا عدم دليل بعنوان) کشاورزی حمایتی خدمات

 . گردد ارسال( کننده توليد نماینده

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء( 

 شرکت کننده در مناقصه:
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 که آنچه هر( شود ذکر پارتها یا پارت شماره... ) شماره پارتهای یا پارت نمونه آزمایشات نتيجه »

 بعداً و بوده( کننده توليد شرکت نام) شرکت این تمکين و تأیيد مورد مربوطه تبعات با باشد

 «داشت اهدنخو اعتراضی

 از توليدی، واحدهای سوی از الذکر فوق بندهای رعایت عدم صورت در است الزم -21

 توليدکننده به کتبی بصورت مراتب و گردیده خودداری قرارداد مفاد طبق کود تحویل

 .گردد اعالم

 استانها کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیریت گردد می مشاهده "گاها اینکه به نظر  -22

 می توليدی پارتهای از برداری نمونه به اقدام کود توليد قراردادهای تاریخ انقضاء از پس

 توليد قراردادهای مفاد و مدت رعایت ضمن تا شود اتخاذ ترتيبی است الزم لذا. نمایند

 در و گردیده برداری نمونه به اقدام قرارداد، تمدید الحاقيه داشتن صورت در فقط کود،

 معمول الزم اقدام سپس و استعالم بازرگانی امور معاونت از کتبی بصورت اینصورت، غير

 .گردد

 نمی مقدور است گردیده صورتجلسه و برداری نمونه قبالً که پارتی از مجدد برداری نمونه  -23

 . باشد

 دستورالعملهای صحيح اجرای مسئول استان هر کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیر  -24

 .باشد می ارسالی

 تحقيقات مرکز با برداری نمونه نحوه خصوص در فنی سؤال گونه هر داشتن صورت در :تبصره

 گياهی آفات دفع مواد و کود کيفيت بهبود و فنی مدیریت یا و کشاورزی های نهاده کاربردی

 . نمایند حاصل تماس
 (:برداری نمونه کمیته) برداری نمونه زمان در حاضر افراد

 با مطابق بایستی می که برداری نمونه صورتجلسه یامضا و برداری نمونه زمان در ذیل افراد حضور

 .باشد می الزامی گردد تنظيم شده تعيين فرمت

 بعنوان) وی االختيار تام نماینده یا و استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیر -1

 (برداری نمونه کميته سرپرست

 استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت کود کارشناس -2

 استان کشاورزی حمایتی خدمات تشرک حراست اداره نماینده -3

 معرفی توليدی واحد سوی از رسماً است الزم) کننده توليد شرکت االختيار تام نماینده -4

 (گردد

  
 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(

 شرکت کننده در مناقصه:
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 تعالی بسمه

 (مقصد) استان انبار محل در داخلی تولید کود برداری نمونه صورتجلسه
 ....................... استان  کشاورزی حمايتی خدمات شرکت

 توليدی واحد.......................... مورخ................................... شماره درخواست به یتعنا با

 کود............  شماره پارت بودن آماده بر مبنی................................................ 

 قرارداد موضوع.............  کودی  ثبت شماره با.......................................... 

 در تن،............  بمقدار............................  مورخ................................... شماره

 به و تن............  وزن به..........................  توليد تاریخ با مذکور پارت از........................ تاریخ

 برداری نمونه کميته اعضای حضور در مربوطه دستورالعمل براساس گونی کيسه............تعداد

 نمونه که گردید برداری نمونه توليدی واحد نماینده و استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت

 همراه به نمونه یک سرب، و سيم با پلمپ از پس و شد تقسيم مساوی قسمت  3 به حاصله

 خدمات شرکت مدیریت به نمونه یک و  ارسال آزمایشگاه به یشآزما انجام جهت  صورتجلسه

 .گردید تحویل توليدی واحد نماینده به سوم نمونه و استان کشاورزی حمایتی

 (:برداری نمونه کميته) برداری نمونه زمان در حاضر اعضای

 رپرستس بعنوان) وی االختيار تام نماینده یا و استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیر -1

 (برداری نمونه کميته

 استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت کود کارشناس -2

 استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت حراست اداره نماینده -3

  کننده توليد شرکت االختيار تام نماینده-4

 ضرورت برداری، نمونه زمان در کننده توليد االختيار تام نماینده حضور عدم صورت در :تبصره

 فرمت با مطابق و( خود امضاء و ذیربط شرکت مهر به ممهور) کتبی اعالم با کننده توليد رددا

     صورتجلسه بانضمام درخواست تصویر و نموده اعالم را خود حضورنماینده عدم دستورالعمل

       نماینده توسط برداری نمونه صورتجلسه امضای عدم دليل بعنوان) آزمایشگاه به برداری نمونه

 . گردد ارسال( کننده توليد
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 cm  90×cm 60  مشخصات فني كيسه دواليه                                       8پيوست

 cm  90×cm 60ابعاد كيسه دوخته شده :  ـ 1

 نوع كيسه : ساده دهان باز دواليه ـ 2

يـد مناسـب جهـت توليدكيسـه     (بـا گر  PPـ نوع اليه خارجي : بافته شده از رشته هاي پلي پروپيلن) 3

 درصد بصورت گردبافت  1000±10ودنير  mm  2.5كودي  باعرض 

تـاخور در تـه    cm 90  +cm 2عرض  (وطول cm 60) بصورت  cm 94 × cm60  ـ ابعاد اليه خارجي :4

 تاخور در سركيسه ( . cm 2كيسه و 

 يکرون م 40ميليمتريا  0/0 4(به ضخامت  (pEـ نوع اليه داخلي : پلي اتيلن5

  cmطـول +   cm 90×)بادخور(  cm  2عرض +  cm 60بصورت) cm 98 ×cm 62ـ ابعاد اليه داخلي : 6

 تاخوردرسركيسه. cm 2بادخور + 6

سـانتي مترمربـع بصـورت يکدسـت و      10×10رشـته در   40×40ساختمان بافت اليه  پلـي پـروپيلن خـارجي :    ـ 7

 شطرنجي 

 ي  ـ رنگ كيسه : سفيد طبق نمونه درخواست8

 % وزني2( مصرفي همراه پلي پرو پيلن معادل  U.Vدرصد يو وي )  -9

 وزني   1. 6ـ درصد مستربچ رنگ مصرفي همراه پلي پروپيلن : معادل % 10

 وزني 0/ 4ـ درصد كربنات كليسم مصرفي همراه پلي پروپيلن : معادل %.11

 در سركيسه . ـ نوع دوخت : حداقل سه بخيه بصورت دو رديف درته كيسه ويک رديف12

 (ppنخ دوخت : از جنس پلي پروپيلن ) ـ 13

 ـ شکل وآرم چاپ : طبق نمونه درخواستي ـ رنگ چاپ طبق نمونه درخواستي . 14

چاپ شـعارهاي تبليغـاتي ،آموزشـي ، اطـالع رسـاني و سـاير مـوارد مشـابه مـرتبط بـا كودهـاي            -15

خصـات اعالمـي درطـول مـدت     شيميايي بـرروي دو طـرف كيسـه بـا نظرخريـدارمطابق فرمـت و مش      

 قرارداد الزامي مي باشد.

رديف  3درcm2.تخته كيسه كه با تسمه هايي به عرض   250ـ نوع عدل بندي : هر عدل شامل 16

 تمسه كشي و با پوششي ازنوع گوني پلي پروپيلن لفاف شده باشد.

   m5 .2فاع ـ آزمايش پرتاب با مواد محصول مورد بسته بندي : عدم  پارگي كيسه از ارت17

 .gr 102=ppگرم      102مصرفي با احتساب مواد افزودني هر تخته  ppوزن  -18

 . gr 51=E Pمصرفي هرتخته    pEوزن  -19

 گرم                 153± 2وزن مجموع دواليه خارجي و داخلي    -20

 cm 90×cm 60مشخصات فني كيسه دو اليه 

مشخص شده درزير قابل قبول وخارج از آن باعث  تغيير درمشخصات فني فوق تا حدود ـ 21

 عدم تائيد كيسه ، مشمول جريمه و يا عدم تحويل كيسه خواهد شد .

 سانتي متر  90±0/5    ـ طول كيسه : 22

 سانتي متر  60±0/5                      ـ عرض  كيسه  :23

 1000±%10                    دنير نخ :          24

 ميکرون  40±0/6   يه داخلي :ضخامت ال 25

 سانتي متر 98±1                    ـ طول اليه داخلي :26

 سا نتي متر  62±0/5  ـ عرض اليه داخلي : 27

 رشته  40×40±2                   تراكم  بافت :  -28

 مجموع كسري طول و عرض كيسه حداكثر يک سانتي متر – 29

 غير مستعمل استفاده شود . ـ لفاف ميبايست ازمواد نو و30

رعايت دقيق درنحوه انبار چيني درمحل آماده سازي كيسه ها به طريقي كه بتوان كنترل كمي ـ 31

 وكيفي  را اعمال نمود الزامي است .

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(
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 9پیوست 

 

                                                                    

 وزارت جهاد كشاورزي                                             

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي                                             

 پودریكودكلرور پتاسیم                                     
 

 

 

 

 

 

 بسته بندی ونگهداری

 

 

 

 حمل ونقل

 

  

 احتياط                                                             

  فروش آزاد ممنوع و پيگرد قانوني دارد                             

 ..............................................               توليد كننده : شركت ...................

 021-84831:  تلفن رسيدگي به شکايات

 

 

 

 پتاسیم محلول 

K2O 

60% 

 وزن خالص
 شماره 
 پارت

 تاریخ تولید
 )ماه / سال(

 شماره ثبت
 ماده کودی

شماره پروانه 
 بهره برداری

     كیلوگرم 50

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(
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 بازرگانی داخلی فرم 10شماره پیوست

 

 کمیسیون محترم معامالت شرکت 

 

  سالم، با  

 

 تن.......  ..شرایط و مشخصات مناقصه عمومی خرید مقدار" ب"پاکت  8با توجه به  بند  "احتراما   

،برابر بررسی بعمل آمده شرکت ................. طبق جدول ذیل شرایط .........................  کود شيميایی

 شرکت در مناقصه را دارا می باشد.

 

 درصد مقدار تحویلی تاریخ قرارداد شماره قرارداد موضوع قرارداد

     

 

 

 مالحظات:

 

 رسول فالح                                                                                                    

 داخلی بازرگانی  مدیریت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(

 ناقصه:شرکت کننده در م
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پاكت" الف"   برچسب

 حاوي تضمين
 شركت خدمات حمايتي كشاورزي                                

 )توليد داخل(پودری کلرور پتاسيمهزار تن كود 15ارددمق/خريمناقصه   موضوع

: 

 تاريخ تحويل پاكات:

  ج          ب                   الف : پاکت

 

 

 

 

 

 برچسب پاكت"ب"
 مدارك فني

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي      

 )توليد داخل(کلرور پتاسيم پودریهزار تن كود 15ارددمق/خريمناقصه   موضوع

 

:

  ج    ب                     الف : پاكت   

 

 

 

 

                           

 

 برچسب پاكت "ج"
 پیشنهاد نرخ

 ت حمايتي كشاورزي شركت خدما

 )توليد داخل(کلرور پتاسيم پودریهزار تن كود 15ارددمق/خريمناقصه   موضوع

 

:

ج       ب                    الف : پاكت   
 

 

 

 

 

                           

(  خود "ج "، و "ب"،"الف"شركت كننده  محترم لطفا اين برچسب ها  را روي پاكات ) اعم از 

 .دهيد .توجه داشته باشيد هيچ پاكتي بدون اين برچسب ها ، تحويل گرفته نخواهد شد قرار

 

 

 

 


