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كودشيميايي  زار تنه20مقداريک مرحله اي خريد  مناقصه عموميشرايط ومشخصات 

 )هـ ش (8139سال گرانوله ازتوليدكنندگان داخلي سوپرفسفات تريپل

هااار نا     20شركت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهاا  كشااورزي  ر ر ار  ار  مرادار    

از   "1شامار  "بق باا مشصااات ف اي م ادر   ر  پيوسات     را مطاا  گراروله سوپرفسفات نريپل كو شيميائي

بهر  بر اري  عمومي و به صورت يک مرحله اي از نوليد ك  دگان  اخلي كه  اراي پرواره طريق م اقاه

كاد  ياا  وزارت جهاا  كشااورزي ،     )وزارت ص عت، معدن و نجاارت و دهاي ذياالحمعتبر صا ر  از واح

 كميسيون معامالت شركت با شرايط ذيل خريداري رمايد.ماوبه  به است ا اقتاا ي و واحد  اير باش د 

واحد  اير به كارگاهي نلري مي گر   كه  ر زمان ارائه پيش ها ات خو  مجها وآماا   نولياد    -1تبصره

 باشد.

 ا تاريخ و محل بازگشايي پاكت ه

و  شركت ك  دگان  رم اقاه،  اس ا  م اقاه و پيش ها هاي خو  را بايد  ر پاكت هاي جداگاره الک

 )پاكت   و پيش ها  قيمت )پاكت ب بازرگاري پيش ها  ف ي و )پاكت الف ،مهرشد  شامل نضمي 

وز پايان وقت اداري ر بگذاررد و همه پاكت ها را  ر لفاف م اسب والک و مهر شد  حداكثر نا 

 -پالك يک –كوچه چهارم  -به  اداره حراست خريدار واقع در خيابان گاندي 23/11/98شنبه مورخ چهار

 طبقه هشتم ارائه و رسيد دريافت نمايند.

در محل  26/11/98 شنبه مورخ روز 14برگزاري جلسه رسمي مناقصه)روز بازگشائي پاكت ها( رأس ساعت 

پالك يک طبقه نهم خواهد بود.حضور  –كوچه چهارم  –گاندي  كميسيون معامالت خريدار واقع درخيابان

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

 ر صورت بروز نعطيالت غيرم ت ر  و پيش بي ي رشد  ا ارات  ولتي   ر ايام برگاااري  : 1تبصره 

به مهلت هاي مررر  ربررامه زماري م اقاه ر جلوگيري از بروز اختالل  ر رورد م اقاه، م اقاه به م  و

-او   ميبه ميااان ايام نعطيالت افس ا   )بررامه زماري مربوط به شروع و انمام مهلت  ريافت و نحويل ا

 اكات وپماا ف با  زمان بازگشائي )ايام نعطيالت پيش بي ي رشد   چ ارچه اي  ايام"گر  .ضم ا

    . گر مي موكولزمان بازگشائي به اولي  روز كاري پس از نعطيالت مذكور پيش ها ات باشد، 

شركت  رم اقاه و ارائه پيش ها  قيمت به م اله قبول اختيارات و نكاليف نعيي  شد  نوسط  :2تبصره 

 مي باشد. خريدار

ش و يا خار  از فرم پيش ها  كه مشروط، مبهم، راخوارا، راقص، مصدوپيش ها اني به:3تبصره 

نحريرشد  باشد و يا شرايط شركت  ر م اقاه را رعايت ركر   باش د نرنيب اثر  2)پيوست شمار  قيمت

  ا   رصواهد شد. 

 بديهي است  شركت از پذيرش پاكت هاي پيش ها ي پس از مهلت مررر معذور مي باشد.: 4تبصره 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 حوه ارائه پيشنهاداتن

 شرح پاكات

 ف : حاوي تضمين شركت در فرايند ارجاع كارپاكت ال

 گراروله به مبلغ سوپرفسفات نريپلنضمي  شركت  ر فراي د ارجاع كار براي هر ن  كو شيميايي 

پاكت   ر يكي ازصورت هاي زير به   مسترر و خريدار  مي بايست  ر وجه  ريال مي باشدكه  905،870

 )الف  باورت الک و مهر شد  نسليم گر  .

صا ر  نوسط باركهاي نجاري  خريداربه رام  3پيوست شمار -)مطابق رموره فرمضمارت امه باركي صلا -1

-ايران و يا موسسات اعتباري غير باركي  اراي مجوز از بارک مركاي جمهوري اسالمي ايران با اعتبار سه

.)زمان استررار ضمارت شداعتبار براي سه ما   يگر  ريا  باماهه، قابل نمديد و بدون قيد و شرط كه  اراي 

 رامه از زمان ارائه اس ا  م اقاه قابل محاسبه  مي باشد 

فيش وارياي به مبلغ فوق الذكر ازطريق  ستورپر اخت سان ا يا پايا به شمار  شبا حساب اصل  -2

250100004001039704005791IR-) با ش اسه واريا سي كاركتري به شمار  و 

 .خريداربارک مركاي جمهوري اسالمي ايران به رام را     358039782263500650000000000006

 ارائه  ده )الف(ـش ممهور پاكت  بوده و  در  خريدار مي بايستي در وجه  ضمانتنامه  يا فيش  واريزي -1تبصره

حقيقي   )شخص شركت كننده اي  سوي ي از تمي بايس  "واريزي  صادره  صرفا  فيش   يا ضمانت نامه  گردد.

 .وي صادرگرديده ارائه شود به نام   بهره برداري  كه پروانه حقوقي( و

 راروله مي باشد.گ سوپرفسفات نريپلشيميايي ن  كو  هاار  يک) 1000حداقل مردارپيش ها ي -2تبصره

پيش ها   ه دگان مي بايست مت اسب با مردار پيش ها ي رسبت به استررار ضمارت رامه شركت  -3تبصره 

  اي كه براي جاع كار  يا واريا فيش رردي اقدام رماي د. به ع وان مثال شركت ك  د  ر فراي د ار

 ضمارت رامهبع وان   ريال 1،811،740،000مبلغ  رمايد، مي بايست مي ن  پيش ها  ارائه  2000مردار

 ارائه رمايد. كار ارجاع فراي د  ر شركت

 ع كار  بررسي رصواهد شد. فراي د ارجا پيش ها ات فاقد نضمي  شركت   ر -4تبصره 

 اعالم         وم  رصورني )بررد  كار  رفرات اول و  وم   ارجاع  فراي د  نضمي  شركت  ر - 5تبصره 

 قرار ا  عرد پايان نا  باشد نضمي  مبلغ از كمتر اول، بررد   با  وي پيش ها ي قيمت نفاوت كه گر   مي

س از اعالم رتيجه م اقاه و نعيي  بررد /برردگان رگهداري مي شو  و نضمي  سايرشركت ك  دگان پ

 مستر  خواهد شد. 

 پس از ارائه ضمارت امه ارجام نعهدات و ارعرا  قرار ا  با بررد  /برردگان م اقاه، نضمي   -6تبصره 

 شركت  ر فراي د ارجاع كار  رفرات اول و  وم  ريا مستر  خواهد شد .

رعرا  قرار ا  امت اع رماي د  و يا نضمي  ارجاام نعهادات را  ر مهلات    چ ارچه بررد /برردگان از ا -7تبصره 

 نعيي  شد  ارائه ر ماي د، نضمي  شركت  ر فراي د ارجاع كار  رامبر  /رامبر گان ضبط و قرار ا   با رفر/ 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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، نضمي  شاركت  /رفرات  ومرفرات  وم براساس ضوابط و مرررات م عرد مي گر  . رصورت امت اع رفر

 ي د ارجاع كار  ايشان ريا ضبط و م اقاه نجديد خواهد شد . ر فرا

فراي د ارجاع كار  به مثابه  قباولي نماامي شارايط  و مفاا  م ادر    ر       واريا نضمي  شركت  ر -8تبصره 

 اس ا   م اقاه  خواهد بو  .

 حاوي مدارك ومشخصات فني شامل:  -پاكت ب 

)وزارت صا ر  ازمراجع ذياالح  تن1000 ظرفيت حداقل ناوير پرواره بهر  بر اري  اراي اعتبار با-1

 سوپرفسفات نريپلكو شيميايي   براي كشاورزي  جها   وزارت ص عت، معدن و نجارت و يا 

بهر  بر اري   ارائه شد  بايد معا ل يا كمتر از ظرفيت پرواره   پيش ها   وزري  مردار  بديهي استگراروله.

 ارائه  شد  باشد.

نوسط صاحبان  )نمام صفحات ئم، پيوستها ضمامضاء شد  شرايط و مشصاات م اقاه، وارسخ مهر  - 2

 مجاز.  امضاء

 مجاز.  نوسط صاحبان امضاء)نمام صفحات   ئم، پيوستها ضمامضاء شد  قرار ا  ، رسخ مهر وا -3

 .  )موضوع اساس امه بايد مرنبط با موضوع م اقاه باشدناوير اساس امه - 4

 ثبت رام مو يان مالياني. ويرگواهينا  -5

  اراي شصايت حروقي باشد . فروش د ) رصورني كه ناويرآخري  نغييرات اساس امه  ر روزرامه رسمي -6

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

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

    (.9شماره پيوست)مديريت بازرگاني داخلي 
 ازموسسه نحريرات خاک وآب. )موضوع م اقاه  معتبر كو ي  امه ثبت موا گواهي -9

   )مرنبط باموضوع م اقاه  رصورت  اشت  سوابق .سوابق كاري  -10

 رت اجرائي رامه راهكارهاي ضما  آئي 2صورنهاي مالي حسابرسي شد  بانوجه به  ما   )آخري    -11

 قارون اساسي الاامي مي باشد. 138حسابرسي ماوب كميسيون موضوع اصل  ونرويت

كمتر مبلغ واحد پيش ها ي  ×)مردارپيش ها ي  رصورني كه مبلغ كل پيش ها ي شركت ك  د  تبصره: 

  لاومي ردار . 11ريال باشد ارائه صورنهاي مالي حسابرسي شد  وفق ب د  32،800،000،000از

يش ها   ه دگان موظف هست د  رسبت به ثبت رام  ر پايگا  ملي اطالع رساري م اقاات اقدام وكد پ -12

 كاربري خو  را ارائه رماي د.

و كد كاربري ك  دگاري كه با شركت خدمات حمايتي كشاورزي قرار ا  م عرد  شركت تبصره:

 ش د.رمي با  كدمجد  اي  به ارائه  مذكور  را  ارائه رمو   ارد، رياز

 

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

 ت کننده در مناقصه:شرک
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  پاكت )   با نشصيص 10گاره مذكورباستث اي ر يف  رصورت ارائه مدارک  ومست دات  واز ،

 كميسيون معامالت بازگشايي خواهد شد.
 در پاكت)ب(، پاكت پيشنهاد قيمت 10گانه مذكور باستثناي رديفدهزارائه هر يک از مدارك دوا ورت عدمرصد

تکميل و ارائه  مي شود كه نهايت دقت را درشركت كننده محترم درخواست   ا از)پاكت ج( بازگشايي نخواهد شد.لذ

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

 حاوي پيشنهاد قيمت  –پاكت ج 

ميايي با احتساب پيش ها   ه دگان بايد پيش ها  قيمت خو  را با ررخ ريالي به ازاي هركيلوگرم كو شي 

 رمراد حمل ونصليه كليه هاي ه هاي مرنبط شامل هاي ه نامي  موا  اوليه نوليد، بارگيري  رمبداء، 

 رماي د.پيش ها ات بايد به صورت شفاف، خوارا و غيرمشروط بدون نوليد و غير  را ارائهوسايرهاي ه هاي 

)شمار  فرم ر"الااماالك و مهر شده  صورت   به و با مهر و امضاء صاحبان امضاء مجازخط خور گي 

 قابل بررسي رصواهدبو . 2ارائه شو .ارائه هرگوره پيش ها  خار  از فرم پيوست شمار  پيوست 2

باقيمارد  به رفرات بعدي  هاارن  پيش ها  رمايد 02 كمترازبديهي است  رصورني كه رفراول  -1تبصره 

 گر  .  رصورت قبول قيمت رفراول پيش ها  مي

 روز از ناريخ  بازگشايي پاكات نعيي  مي شو .      45مدت اعتبار ررخ پيش ها ي حداقل   - 2ره تبص

شركتهايي كه نصلف آرها  ر قرار ا هاي قبلي   "  ")پاكتقيمت پيش ها ي حق  ار  خريدار -3تبصره

 عو ت رمايد.      "محرز گر يد  است بازگشايي ر مايد و عي ا

م اقاه از بي  شركت ك  دگان واجدي  شرايط براساس قواري  برگااري  بررد /برردگان -4تبصره 

 م اقاات و آئي  رامه معامالت ارتصاب خواهد شد.
 ـ تضمين انجام تعهدات 2

  روزكاري پس از اعالم كتبي به آرها، به 10بررد /برردگان م اقاه موظف هست دظرف مدت حداكثر 

 ل اامعامله)ك ارزش    %10معا ل  و  رمو     قرار ا  اقدام د عر نعهدات و ارجام   نضمي   نسليم م  ور

 ورت اابه ص نضمي  براي معامالت  ولتي   )برابر آئي  رامهنعهدات  ارجام نضمي    بع وان قرار ا   را 

يا  واريا رردي  ر وجه خريدار ارائه   5)مطابق رموره فرم پيوست شمار ضمارت رامه باراكي

دگان بدون مراجعه به مراجع ت نضمي  شركت  ر فراي د ارجاع كار  بررد /برررماي د. رغيراي اور

ونشريفات حروقي نوسط خريدار ضبط و وصول خواهد شد.بررد  حق هرگوره اعتراضي را قضايي 

 ازخو  سلب  مي رماي د.

نائيد  و  في مابي  قرار ا    ر م در   كامل نعهدات  ارجام  ارجام نعهدات پس از   ضمارت امه تبصره:

 . برگشت  ا   خواهد شد فروش د   به خريداركاال نوسط كيفي  وكمي 

 مدت تحويل كاال –ـ مدت قرارداد 3

 از ناريخ ارعرا  قرار ا  خواهد بو .  شش ماه  مدت قرار ا  -1-3

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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چهارم يک هرما  حداقل قرار ا ،  قرار ا  نوليد و  ر طول سوم از ما  بايستي مي فروش دگان -2-3

 حجم قرار ا  را برابر مفا   قرار ا  و مشصاات ف ي نحويل رمايد.

 مهلت   و ماهه ابتداي قرار ا  جهت نامي  موا  اوليه موضوع قرار ا  پيش بي ي شد  است. -3-3

را  اشته باش د از ما  اول  قرار ا   موضوع قرار ا آما گي نوليدو نحويل كو   فروش دگان چ ارچه -4-3

 اقدام رماي د. خريداررسبت به نحويل كو  به  ريا مي نوار د

  رمدت زمان نحويل نعريف شد  رتوارد بطور كامل رسبت به نوليد فروش د  رصورنيكه  -5-3

  قرار ا   بالفاصله  پايان  زمان   ر  خريدار .اقدام  رمايد  قرار ا  برابر مفا    قرار ا   و نحويل حجم

 اقدام خواهد رمو .     دات به مياان  بصش اجراء رشد   قرار ا رسبت به ضبط ضمارت امه ارجام نعه

موضوع  حجم  نوليد و نحويل  انمام مدت زمان قرار ا  رسبت به   قبل از  فروش دگان چ ارچه -6-3

قبلي، مياان  نحويل پارت هاي ناخير  ر   اشت   ر صورت  نوارد مي خريدار،قرار ا  اقدام رماي د

 ت اسب با نعجيل صورت گرفته كاهش  هد.خسارت مربوطه را م

ما  حداقل   ازاي هر بهطبق بررامه زمارب دي  از ما  سوم مي بايست پس ازمبا له قرار ا  فروش دگان -7-3

برابر  باررامه  زمارب دي به    فروش د حجم قرار ا   را نوليد و نحويل رماي د.  رصورني كه  چهارم يک

ناخير  ر نحويل كاال را با فرمول ذيل  خسارت خريدارل  ر مايد، خاو  به  طوركامل عمانعهدات 

از محل نضامي  و صورنحساب ها ومطالبات كسر وبر اشت مي  مت اسب با روزهاي ناخيار محاسبه و

   رمايد.

 درتحويل خسارت تاخير= نعدا  روزهاي ناخير ×قيمت هركيلوگرم ×مردارنحويلي خار  ازبررامه زمارب دي× %)سه  هم  رصد 3/0

 روز  30

  .نا پايان اررضاي مهلت قرار ا  مور محاسبه قرارخواهدگرفت 3-7خسارت م در   ر ب د:1تبصره

رسبت به پر اخت آن هيچ اقدامي ر مايد از زمان اررضاي مدت قرار ا  نا  فروش د و ر صورني كه 

به ع اوان وجه  كه شاخص بارک مركاااي است  خسارت  2نسويه حساب كامل طبق فرمول نبار   

     اخذ خواهدشد. فروش د التاام عدم ارجام نعهد از 

زمان اررضاء مدت قرار ا  سه  از  است ا  مفا قرار ا  به خريدار رصورني كه نسويه مطالبات :2تبصره

 عمل مي رمايد.                    برابرفرمول ذيل  خريدارما  يا بيشتر به طول ارجاميد 
 = ارزش ريالي  ي   رزمان نا يهعد شاخص بارک مركاي  رزمان نا يه  ي  ×مبلغ اصل  ي  به ريال رت تاخيرتاديه دين:نحوه محاسبه خسا

 عد شاخص بارک مركاي  رسررسيد ا اي  ي                                                                                              

 خريدار هنمايندراي تحويل كود ومحاسبه خسارت تاخير پارت هاي تحويلي،  تاريخ نامه مالك زمان  ب :3تبصره

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

روز كاري از ناريخ اعالم  استان )مبداء  مكلف  است  حداكثر  نا   وخريدار  ر   رماي د :4تبصره

 مديريت توزيع، حمل و نگهداريرسبت به باز يد و ارسال گاارش به  ،فروش د آما گي نوليد نوسط 

 اقدام رمايد. خريدار 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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و با كو  عو ت    فروش د    هاي ه با   يايي نوليدي مور   ناييد قرار رگير شيم چ ارچه كو :5تبصره

 خريدار  در  هيندنما  مجدد    نامه   تاريخمرحله  وم،  مي گر  .محاسبه ناخير  رجايگاي    استاردار 

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

مور  ناييد قرار  خريدار/پارت هاي آخرنحويلي به چ ارچه رتيجه آزمايش كو شيميايي پارت :6تبصره

 مي باشد. فروش د از ابالغ به  روزپس 45پارت مذكور  عو ت و جايگاي يرگير ، مدت زمان مجاز براي 

به هريک ازنعهدات خو  طبق مفا  قرار ا  عمل ر مايد ويا  ر ارجام آن ناخير  فروش د چ ارچه  -8-3

طبق  خريدارنوارد رسبت به فسخ قارار ا  اقدام و موضوع نعيي  خسارت وار    به   مي خريداررمايد، 

جبران و بر اشت  فروش د قرار ا  ويا سايرمطالبات  محاسبات بعمل آمد  از محل نضمي  ارجام نعهدات

  خواهدشد.

 گرانوله سوپرفسفات تريپل -ـ شرايط توليد و فروش كود شيميايي4

  و باشد مي  ارخريد  نوسط ابالغي نوليد فرآي د  ب دي زمان بررامه  رعايت به  ملامفروش د   –4ـ1

 زمارب دي  بررامه  مطابق نوليد،  شروع از قبل تساع 48 نا حداكثر قرار ا   ارعرا  از پس است موظف

 و رمايد  اعالم  مربوطه استان رماي د  خريدار  ر به   "كتبا را  خو  اريك ساعاات و نوليد  بررامه،  مذكور

 اي كه "مضافا.ادرماي مطلع موضوع از را خريدار بايد بالفاصله گر   متوقف علت هر  به دنولي  چ ارچه

 .باشد مي  مربوطه استان   ر خريدار  رماي د به كتبي اعالم به م وط دنولي مجد  شروع

كو شيمياياااي نولياادي به صورت موقت  به  ارباااارهاي نعيي  شااد  نوسط خاااريدار جهت   – 4ـ2

راموره بر اري حمل مي گر   ورموره بر اري طبق ضوابط و ستورالعمل مربوطه نوسط كميته رموره 

به اربار  تني200ساعت پس از ارسال محموله  24و با حضوررماي د  نوليدك  د   ظرف بر اري استان 

 گر  .ول خريدار آزمايش ميفروش د   ر آزمايشگا  مور  قب ارجام و رموره نهيه شد  به هاي ه

پس از مشصص شدن رتيجه آزمايش رموره ارسالي،  رصورت قابل قبول بو ن رتيجه آزمايش ونطبيق 

 با مشصاات ذكر شد   رقرار ا ، نحويل قطعي ارجام  مي گر  .مشصاات آن 

 رصورت عدم امكان حضور رماي د  فروش د   ر ه گام رموره بر اري، مرانب مي بايستي  -3-4

همامان با ارسال محموله به صورت مكتوب و ممهور به مهر و امضاء از سوي فروش د  اعالم گر   كه 

هاي شمار ....هرآرچه كه باشد با نبعات مربوطه، مور  ناييد اي   يا پارترحو  ارجام رموره بر اري پارت 

 اعتراضي رصواهم  اشت. "بو   و بعدا )شركت فروش د  شركت

 رصورت غيرقابل قبول شدن رتيجه آزمايش كو شيميايي  رآزمايشگا ، فروش د  موظف است  -4-4

جايگاي ي آن  با   و رسبت به عو تروز ازناريخ ابالغ كتبي  45باهاي ه خو حداكثرظرف مدت 

 هماه گي  و ر ارت  رماي دگان خريدار  ر استارهاي مبداء و مراد به اربارهاي نعيي  شد  اقدام رمايد

  . روز جهت عو ت پارت ناييد رشد   ر ر ر گرفته شد  است 15حداكثر )

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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با كو  استاردار  را  اشته  فروش د  فرط يكبار اجاز  عو ت پارت مور  ر ر و جايگاي ي آن :1تبصره 

و  رصورت عدم ناييد پارت جايگاي  شد ، رسبت به ضبط نضمي  ارجام نعهدات مت اسب با پارت 

 مذكور اقدام مي گر  .

پارت نوليدي باالنر از حد مجاز )سرب، كا ميوم و ...  رصورني كه مردار ع اصر س گي  : 2تبصره

 ا  باشد فروش د  موظف است رسبت به عو ت و نعيي  شد   ر مشصاات ف ي كو  موضوع قرار

جايگاي ي پارت مذكور با كو  استاردار  و نعيي  نكليف كو  عو ني با ر ر موسسه نحريرات خاک و 

 آب  اقدام رمايد.بديهي است فروش د  حق نوزيع كو  غير استاردار  عو ني را ردار .

وسسه نحريرات خاک وآب چ ارچه مياان م21/12/97مورخ243/16019به است ا  رامه شمار  :3تبصره

ميلي گرم  ر كيلوگرم باشد فروش د  موظف است رسبت  50آرس يک موجو   ر كو  نوليدي بيشتر از 

به عو ت و جايگاي ي پارت مذكور با كو  استاردار  و نعيي  نكليف كو  عو ني با ر ر موسسه 

 وزيع كو  غير استاردار  عو ني را ردار .نحريرات خاک و آب  اقدام رمايد.بديهي است فروش د  حق ن

بازاء  ريال1682روز  از ناريخ  ابالغ  كتبي، به ازاي هر ن  مبلغ  15 ر صورت نأخير بيش از  : 4تبصره

 ر هاي ه اربار اري به حساب بدهكاري فروش د  م  ور خواهد شد .اخياهر روز ن

يايي اعالم شد  ازسوي آزمايشگا  آزمايش رموره كو شيم هجبه رتيفروش د   رصورني كه -5-4

رتيجه    وحداكثر نا پ ج روز ا اري پس از اعالميک بار، )براي هرپارت  "اعتراضي  اشته باشد صرفا

رموره مور   آزمايش  مي نوارد  اعتراض خو   را  به  خريدار  به صورت كتبي ارائه رمايد.  ر اي  صورت

  و نوار  با  صورت د شد. رخريدار باشاد ارجاع خواه ئيدنا  ر ر به آزمايشگا  معتبر يگري كه مور 

  فروش د  به عهد اورت غيراي ر  دمي باش خريدارعهد   ، هاي اه آزمايش مجد ، به فروش د اعتراض 

  ر م در  ف يمشصاات با  رموره بر اري شد   محموله رتيجه آزمايش   ر صورني كه بو . خواهد

  عو ت  ا   خواهد شد. فروش د شيميايي نوليدي با هاي ه كو باشد مغايرت  اشتهقرار ا  

 15كو هاي شيميايي ارسالي به اربار استان كه ناييد رمي شورد مي بايستي حداكثار ظاارف مدت -6-4

از اربارهاي شركت خار  شو .  رصورت عدم )بارگيري و حمل   فروش د روز با ابالغ كتبي و با هاي ه 

رسبت به   بو  خواهد مجاز  خريدارحداكثر ظرف يک  ما  از ابالغ كتابي،  خرو  محموله نائيد رشد 

هاي ه هاي مرنبط ارجام شد  و خسارت راشي از اي    هاي ه حمل و ساير اقدام و مذكور محموله   عو ت

كسر مي گر  .بديهي است  خريدار ر را   فروش د   موجو   موضوع از محل مطالبات و ضمارت امه هاي

كسر  فروش د مطالبات موجو   ناخير محاسبه و از  روز به ازاي هر  4-4ب د   4 ربار اري برابرنبار هاي ه ا

 .گر   مي

 

 

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

 :شرکت کننده در مناقصه
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كو هاي شيميايي نوليد شد  و بارگيري  ر مبداء و همچ ي  هاي ه حمل )كيسه گيري بسته ب دي -7-4

و نصليه آن  ر اربارمراد از  دارخريكو شيميايي ساخته شد  از كارخاره نا اربارهاي نعيي  شد   نوسط 

 مي باشد. فروش د نعهدات 

  6)پيوست شمار  پيگيري رعايت اجراي كليه مفا  قرار ا ، براساس  ستورالعمل ر ارت  قيق و -8-4

 از  مرحله هر    رحق  ار خريدار  رماي د و  استان مربوطه ارجام مي گر   رماي د  خريدار  رنوسط 

موا  اوليه، محاول نوليدي، حمل وررل و  بسته ب دي، اربارها، ،فروش د ليد شركت نو  محل خط نوليد، از

شد  باز يد رمو   و ضم  بررسي كليه موار  براساس ر ام ك ترل و نضمي  كيفيت  رگهداري كو  نوليد

 و  و موار  م در   ر قرار ا  م عرد  فيمابي ،  رصورت لاوم از موا  اوليه خريدارمحاوالت   اخلي 

مي بايستي همه گوره  همكاري را با  فروش د د و  ر اي  راستا ليدي رموره بر اري رمايمحاول نو

 بعمل آور . خريدارو راظري  نعيي  شد  از طرف  بازرسي 

محلي كه  ر پرواره بهر  بر اري قيد شد  است. مبا رت   رهمان"صرفاشو   فروش د  متعهد مي  -9-4

رمايد.بديهي است هرگوره نغيير  ر محل نوليد م وط به ارائاه  رار ا شيميايي مور  قكو  نوليد به

مست دات قاروري)جواز ناسيس و پرواره بهر  بر اري مكان جديد و اخذ مجوز از خريدار بو   و فروش د  

موظف است پس از اخذ مجوز و نغيير مكان، حداكثر ظرف مدت يک هفته شروع عمليات نوليد را به 

 ريدار اطالع  هد.صورت كتبي به خ

 كيفيت كو  نوليدي و بسته ب دي هاي آن )هرپارت نوليدي  مي بايست حداقل  اراي يكسال -10-4

            بسته ب دي ها  كو ، خرابي  كلوخگيو  رصورت ز ناريخ نأييد رتيجه آزمايش باشد ماردگاري ا

ناريخ ابالغ كتبي رسبت به ازموظف است  حداكثر ظرف مدت يكما   فروش د  ،وكاهش موا موثر  آن

 مراااااد به مبداء و ايااااستان ه رماي دگان خريدار  ر آن با هماه گي و ر ارت  جايگاي ي و عو ت

اربارهاي نعيي  شد  اقدام رمايد.  ر صورت نأخير بيش از مهلت زماري  يک  ماهه نعيي   شد ، كليه   

ز محل نضامي  مربوط به ماردگاري و ساير مطالبات خسارات وار   را برابر فرمول ذيل  محاسبه  و ا

 كسر و بر اشت خواهد شد. فروش د 
 خسارت تاخير درخروج محموله= مردار كو  بي كيفيت × مبلغ ريالي قرار ا ×  باركي بارک مركاي ررخ كارما × ناخيرروزهاي  نعدا  ×3   

365 

مجاز خريدار وز نعيي  شد ، ر 10 رصورت عدم خرو  محموله كلوخه شد   ر مهلت  -11-4

و  ارجام شد    مرنبط  هاي ه هاي خواهد بو  رسبت به عو ت پارت مذكور اقدام وهاي ه حمل و ساير

موجو   ماردگاري  هاي مربوط به از محل مطالبات و ضمارت امه را موضوع راشي از اي  خسارت 

 .رمايد از خو  سلب مي راضي را و فروش د  حق هر گوره اعت دكسر رماي خريدار  ر را   فروش د 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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موظف است معا ل پ ج  رصد ارزش كل قرار ا   را به ع وان نضمي  ماردگاري  فروش د  -12-4

ارائه رمايد و كليه خسارت هاي وار    ر  خريداركاال به صورت سفته هم زمان با ارعرا  قرار ا  به 

محل قابل بر اشت خواهد بو .بديهي  از اي    و اصل مبلغ كاالي بي كيفيت4-10و 4-11ب دهاي )

گارارتي و ناييد ماردگاري كو   ر طول مدت  است استر ا  سفته هاي مور  ر ر پس از انمام  ور 

 برگشت  ا   خواهد شد. فروش د   به 4-10مذكور)ب د

 شرايط و ضوابط اختصاصي   -5

 مي باشد . ش د فرونامي  موا  اوليه براي نوليد كو شيميايي مور ر ر برعهد   -1-5

لاي و ياا   وا اولياه ماارفي خاو  از م اابع  اخ    مكلف است اس ا  ومدارک  مثبتاه خرياد م   فروش د  -2-5

 شامل:صورنحسااب معتبار  نرنياب  .م  ور از اس ا  و مادارک خرياد باه     ارائه رمايد خريدارخارجي را به 

          مي باشد.ي ارج) رخاوص خريدهاي خصا ر   ازسوي مراجع ذياالح پرواره گمركي و)فاكتور 

 ر بسته  قرار ا  ر زمان اجراي قرار ا  حق نوليد وفروش كو شيميايي مشابه با موضوع  فروش د  -3-5

 صورت آزا  ردار .را به  خريدار ب دي مور  ناييد

 مي باشد.  فروش د بعهد   )يک پارت ن 200رموره هاي اخذ شد  بر اساس هر زمايشهاي ه ارجام آ -5 -4

 اشت  اربار مسرف م اسب جهت رگهداري موا  اوليه وكو  نوليد شد  مت اسب باحجم قرار ا   -5-5

 الاامي است.

  آب مؤسسه نحريرات خاک و  نأييد مور    كيفي   اراي آزمايشگا  ك ترل  مي بايستي  فروش د  -6-5

و كو    اوليهرد رمايد و موا م ع  فوق قرار ا  همكاري  مور  ناييد موسسه  با يک آزمايشگا  و يا بو   

 نوليدي را  ر كليه مراحل ك ترل كيفي رمايد.

 ر كارخاره وجو  ردار ،  5-6ب د  ا  مشصص گر   مست دات مربوط به چ ارچه  رحي  قرار -7-5

قرار ا  لغو و كل سپر       رصد نضمي  ارجام نعهدات قرار ا  ضبط و كليه خسارنها  از محل ساير 

 مي گر  . كسر امي مطالبات و نض

 به  متعهد  فروش د   چ ارچه 5-6ب د  موضوع  مست دات   ر  كمبو   وجو    رصورت :1تبصره

مي نوارد با اخذ جريمه رسبت به عدم اجراء نعهدات  خريدار، الزم  ر مدت يک ما  گر  اصالحات 

  هد.  اجاز   ا امه قرار ا  را ،قبلي با ناييد اصالحات

معا ل  ريم  رصد مبلغ كل  پارت هاي نحويلي نا زمان  ، وان شد    ر نبار  يکجريمه ع :2تبصره

 رواقص خواهد بو . ناييد رفع گاارش

موظف است حداكثر ظرف  مدت ساه ما  رسبت به  فروش د پس از اررضاي مدت قرار ا  م عرد ،  -8-5

 نسويه حساب رهايي و ارائه مفاصاحساب  اقدام رمايد .

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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رژي، سوخت وموا  اوليه راشي مي نوارد  رصورت افاايش يا كاهش قيمت حامل هاي ار خريدار -9-5

معمول و شيميايي  ر راستاي نعديل مبلغ قرار ا  كل را هدفم دسازي ياراره ها اقدامات ذياي قارون ازاجر

 رمايد.

غ شد   رصورت افاايش وياكاهش قيمت سوخت و حامل هاي اررژي مت اسب با ماااوبات ابال: تبصره

 رصد وبه رسبت آثار آن  رآراليا وبه 25نوسط مراجع ذيربط،  اصالح  مبلغ قرار ا  حداكثر نا سرف 

خاوص  ريافتي از مراجع ذيربط  ر هاي الماستع  به است ا   پس ازكارش اسي و، خريدارصيص نش

  ر آراليا قيمت امكان پذير است.   وآيتم سوخت وحمل وررل

ئه اس ا  و %  ر زمان اجراي قرار ا  افاايش يا كاهش يابد با ارا25بيش از  وليه چ ارچه بهاي موا ا-10-5

موضوع  ر كارگرو  نصااي شركت متشكل از معاورت بازرگاري،  ،مدارک مثبته  از سوي طرفي 

صورت ناييد معاورت ف ي، امور مالي و امور حروقي مطرح و مور  رسيدگي قرار مي گير  كه  ر 

 جهت اقاله قرار ا  م عكس   ر قبال  رخواست فروش د  به كميسيون معامالت شركتكارگرو ، رتيجه 

 .مي گر  

      مي باش د.زارت نعاون، كارو  رفا  اجتماعي ملام  به رعايت آئي  رامه ايم ي و فروش د  -11-5

 ساير شرايط  -6

نصلف  خريدارآرم ي با )به غيرازكو  موضوع قرار ا   ركيسه هايمشاهد  هر روع كو  كشاورزي -1-6

اقدام و   به صورت يكطرفه رسبت به فسخ قرار ا و  "راسامجازمي باشد  خريدارمحسوب شد   و 

 ضمارت رامه ارجام نعهدات قرار ا  را به مياان  بصش اجرارشد  ضبط رمايد.

 .برسدريدار خ به اطالع "قبال   بايستي فروش د   نوليد  اره و نغيير  ر فضا و خطانوسعه كارخ -6 -2

ايجا    فروش د ع نعهدات ربايستي هيچگوره خللي  راجراي بموقبديهي است ارجام اقدامات مذكور 

 رمايد.

 ياحروقي  شصص يا اشصاص حريري)به غير فروش د مرانب فروش و واگذاري كارخاره نوسط  -6 -3

خريداران ات، خريدار يا برسد و پس از قبول رسمي و قاروري نعهد خريدار به اطالع  "بايستي قبال 

  .بپذيررد  خريدار طرف قرار ا  را  ر قبال  فروش د كليه نعهدات بعدي كارخاره بايد

و حق واگذاري اجراي  يد كو شيميايي موضوع قرار ا  رمو  بايد راساً مبا رت به نول فروش د  -4-6

دار . رصورت مشصص شدن چ ي  موضوع قرار ا  را كالً و جااً و  ر هيچ يک از مراحل نوليد به غير ر

به صورت يكطرفه رسبت به فسخ قرار ا  اقدام و ضمارت رامه و  "راسامجازمي باشد  خريدارمور ي، 

 ارجام نعهدات قرار ا   را ضبط رمايد .

مداخله وزراء،  رماي دگان مشمول مم وعيت مذكور  ر قارون م ع  اقرار مي رمايد كه فروش د  -5-6

 رمي باشد و متعهد و ملام 1337 ي ما   22ي ماوب  ر معامالت  ولتي وكشوركارم دان مجلس و

 ع اااقارون فوق را سهيم و ذي فمي گر   نا پايان اجراي اي  قرار ا  نحت هيچ ع وان اشصاص مذكور  ر

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(
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مجاز مي باشد رسبت  به فسخ قرار ا  اقدام  يكطرفهبه صورت "راسا خريدار رغير اي اورت  رك د،

 رامه ارجام نعهدات  قرار ا  را ضبط رمايد.وضمارت 

  رماي دروز به   15موظف است آخري  وضعيت نوليدكو  موضوع قرار ا  را حداقل هر فروش د  -6-6

 استان محل نوليد باورت كتبي گاارش رمايد. خريدار  ر

قرارداد با شرايط % در مدت زمان 25  تا  را  حداكثر  قرارداد  حجم   حق افزايش و كاهش  خريدار -7-6

 اوليه براي خود محفوظ  مي دارد.
سايرشرايطي كه مور  "آيي  رامه  معامالت  ولتي چ ي  مررر مي  ار  31ما    14به است ا  ب د -8-6

نوافق طرفي   معامله  قرار گير   مشروط بر آركه متضم  امتيازاني عالو  بر آن كه   ر شرايط م اقاه  

خريدار  مجاز  است  رسبت   به  افاايش يا  كاهش  مدت  قرار ا   "   رباشدذكر شد    براي  فروش د

               اقدام رمايد.حداكثر نا سه ما  

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

   رزمان اجراي قرار ا ، رموره بر اري از پارت هاي نولياادي براساس  ستور العمل  رحو -10-6

 خريدار نوسط 7)مراد )پيوست شمار رموره بر اري از كو هاي شيميايي نوليد  اخلي  ر ارباراستارها

 مي باشد.صورت گرفته و فروش د  موظف به رعايت مفا   ستورالعمل فوق و همكاري با خريدار 

پر   بيمه قارون نأمي  اجتماعي بابت س  38%  ر اجراي ما   5معا ل  فروش د از هرصورنحساب  -11-6

 ارائه  مفاصاحساب بيمه خواهد بو .ريا موكول به  فروش د كسر و پر اخت آخري  صورنحساب 

  ر وجه% سپر   بيماه مكسور  و مبلغ آخري  صورنحساب ريا پس از ارائه مفاصا حساب  بيمه  5  "ضم ا

مفاصاحساب كلي را نامي  اجتماعي گر  .چ ارچه  ر مدت اجراي قرار ا  سازمان پر اخت مي فروش د 

 )موضوع اي  ب د  مستر  خواهد شد. فروش د  ر مور  قرار ا  صا ر رمايد كليه مطالبات 

را به رويت سازمان  قرار ا   شركت ك  دگان  رصورت استفا   ازمعافيت مالياني ناويري از  -12-6

 رائه رماي د.  رغيراي اورتا خريدار ريافت و به  مالياني ذيربط رسارد  و معافيت براي روع قرار ا  را

 مي بايست رسبت به پر اخت ماليات اقدام  رمايد. 

بررد /برردگان متعهد مي گر   كليه ضوابط، مرررات،  ستورالعمل ها وآئي  رامه هاي مربوط به  -31-6

قارون كار وسازمان نامي  اجتماعي، وزارت ص عت، معدن ونجارت، وزارت اقتاا  و  ارائي، محيط 

ساير مراجع ذياالح را  ر جريان نهيه ساخت ونوليد كو  شيميايي موضوع قرار ا  رعايت زيست و

 رماي د.وپر اخت نمامي حروق وخسارات و غرامات وهاي ه هاي راشي از حوا ث حي   ارجام  قرار ا    ر 

ت  موار   رعاي صورت عدمخاوص افرا  بكار گرفته  ر امر قرار ا  بر عهد  بررد  / برردگان بو   و  ر 

 هيچگوره نعهدي ردار . خريدار مذكور

 
 ام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(ن
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نباري   خريدار زيان   پيش ها  ه دگاري  به  كه   شو  حاصل  اي  وقوف  هرگا   ر م اقاه -14-6

 براساس و مرررات و ضوابط طبق و شد  ش اخته متصلف ع وان به مذكور گانپيش ها  ه د ارد كر  

  .شد خواهد اقدام م اقاه برگااري قارون

ساير موار  قيد رشد   ر قرار ا  موضوع اي  م اقاه، مطابق با قواري  و مرررات  ولت جمهوري  -15-6

 اسالمي ايران وشرايط م اقاه خواهد بو  . 

ا   ر ارعر خريدارموافرت كارگااران رچه معلوم شو  كه طرف قرار ا  ، براي نحايل چ ا»  -16-6

غير مشروع، كسب  رنرنيبيرا نسليم رمو    و يا  به هس د پر اختي  يا قرار ا ، وجهي را نأ يه يا مال و

و راشي و مرنشي را  براي اعمال قارون به مرامات   اشتهحق فسخ قرار ا   را  خريدارارتفاع رمو   باشد 

 « قضائي معرفي خواهد  رمو  . 

 )تجديد نظر دوم( 130ه ربراساس استاندارد ملي شما كود  مذكور  روش  آزمايشو  فني مشخصات  -17-6

 مورد تاييد موسسه  تحقيقات خاك وآب  مي باشد.1394سال 

 پيوست هاي ذكرشد  جاءالي فک شرايط مي باشد.  -18-6

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

 گرانوله مشمول  سوپرفسفات تريپل كود ،چنانچه در حين اجراي قرارداد از سوي مراجع ذيصالح -20-6

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

در غير اينصورت خريدار  نمايد.  اخذ  و  به  خريدار  ارائه را  ايران استاندارد ملي سازمان ازاستاندارد اجباري 

 .خواهد نمودنسبت به اقاله قرارداد اقدام  
 گاار خواهد شد. د ، با نشصيص كميسيون معامالت برم اقاه با هر نعدا  شركت ك  -21-6
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 كيلويي50بسته بندي كودشيميايي ومشخصات كيسه هاي خالي دواليه ـ  7
       cm  90×cm  60كيلوئي:   ابعاد كيسه دوخته شده50مشخصات كيسه هاي خالي دواليه 

 5/2با رخ عرض گرم ،102)سارتيمتر و وزن 60×90اليه بيروري : از ج س پلي پروپيل  با ابعا   -1-7

باورت گر  بافت،نه  وزي  و  وخت و سر وزي يک 1000،  رير  40×40ميليمتر،نراكم بافت 

 % مستربچ و يووي الاامي است .3 اضافه رمو ن " وخت و چاپ يكطرفه،ضم ا

 40گرم، ضصامت اليه  51سارتيمتر،وزن  62×98اليه  روري از ج س پلي انيل ي با ابعا   -2-7

 ±2.)وزن مجموع  و اليه  اخلي و خارجي  كيسه خارجي از باال با كيسه  اخلي لبه  وزي گر  ميكرون،

 گرم .153

ا ي ابعبا   ي بسته ب دي كو  مور  ر ر را  ر كيسه هايياف رتوارد به  اليل   فروش د  رصورني كه  -3-7

نوسط  "كتبابا ذكر  اليل ف ي گر يد  ارجام  هد مي بايست مرانب ذكر 7ما    2و1كه  ر ب دهاي 

 ايجا مشروط بر اي كه نغييري  ر وزن كيسه هاي خالي  خريداراعالم،  رصورت موافرت  فروش د 

 قرار ا  شروع  ر بايد نغيير  رخواست اي   است بديهي. شد خواهد مليانيع ، نغيير ابعا  كيسه ها رگر  

 .پذير  ارجام است گرفته قرار موافرت مور  كه يكسان ابعا  با هايي كيسه از خو  قرار ا  پايان نا و باشد

 خالص وزن موثر ، ما    رصد ذكر  با  م اقاه موضوع كو شيميايي رام خريدار، وآرم رام  ر  -4-7

 ما   ثبت شمار  ،  رشت خط با باكس كا ر  اخل)پارت شمار  ، وما  سال)نوليد ناريخ و شيميايي،ك

 باال به از  مم وع آزا   فروش" عبارت و ك  د  نوليد شركت  رام بر اري، بهر  پرواره شمار  كو ي،

  چاپ   ريا  رگر   و  پاک جابجائي  خوارا و چاپ م اسب وثابت كه  ر اثر به صورت  رشت،"پائي 

 كو برچسب   از  8)پيوست الاامي مي باشد. ياشيمياي كيسه هاي محتوي كو   عالئم ايم ي  بر روي

موسسه  ناييد  به  گر يد  ون  يم  فروش د   كو ي نوسط  موا   ثبت  شيو  رامه  براساس كه   شيميايي

وري بسته ب دي و سپس  ر  اخل رايل  رون كيسه و  نهيه  باشد، رسصه اي  خاک و آب رسيد   نحريرات

 ر صورت عدم  ر  هر يک از اطالعات فوق، از رموره بديهي است كيسه كو شيميايي قرار ا   شو .

مور  ساير عالئم مور  رياز كه بايد بر روي كيسه   ربر اري و نحويل كو  نوليدي خو  اري خواهد شد.

 د.عمل رماي خريدارموظف است مطابق ر ر  فروش د  ر  شو  

 هاي پرك  كيسه و نوزي   يجيتال رمايد.موظف است كارخاره خو  را مجها به  ستگا  فروش د  -5-7

گر   كارخارجات نوليدي كيسه ويا فروش دگان كيسه نوليدي  محموله ها را متعهد مي فروش د  -6-7

 ت باز يد رمايد.   معرفي نا از مراحل نوليد كيسه ها و محل  پوي كيسه ها را از ر ر كيفي خريداربه 

ملام به ثبت و  ر   خريدار به  ر  اطالعات  رسيستم هوشم د، فروش د  رصورت رياز  تبصره:

 مي قرار فروش د   ر سيستم مذكوركه از طريق اي تررت  راختيار خريداراطالعات طبق  رخواست 

 گير ، اقدام رمايد.
 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(
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جهت رموره بر اري از كيسه هاي  خريدارسط همامان با نحويل كو  به اربارهاي نعيي  شد  نو -7-7

حاوي كو  نوليدي به صورت ناا في  و نصته كيسه به ع وان استاردار  سازي ارتصاب و جهت آزمايش 

 ارسال گر  . )خريدار به مديريت نوزيع، حمل ورگهداري

خواهد رفتارلبرابر فرمول ذي فروش د هاي رامرغوب و غيراستاردار  با  رصورت استفا   از كيسه-8-7

           .شد

 مول محاسبه ميزان خسارت كسري وزن كيسه درهرپارت به شرح ذيل مي باشد:فر

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

وظف م  فروش د   كيسه باشدوزن استاردار    رصد  از   كسري وزن كيسه ها بيش   چ ارچه:1تبصره

 است

ب دي مجد  كو  با كيسه عو ت ورسبت به بسته  "كيسه هاي حاوي كو   را با هاي ه خو عي ا

 اقدام رمايد.استاردار 

 مور ر ر استاردار  از موضوع قرار ا   كو  ب دي بستهمور  استفا   براي  هاي كيسه چ ارچه: 2تبصره

 .خواهدشد اقدام و محاسبه ذيل فرمول  رابرب جرائم باشد  اشته ارحراف  يووي و مستربچ% 3)مارف براي

 جريمه انحراف ازاستاندارد مستربچ  و يووي كيسه = قيمت هرنصته كيسه به ررخ روز×نعدا كيسه هاي همان پارت × 2
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 1پيوست شماره

 

 

 گرانوله سوپرفسفات تريپلكود  مشخصات فني
 

 

مي بايستي مطابق با استاندارد ملي  نولهسوپرفسفات تريپل گرامشخصات فني كود 

 باشد. 1394سال ( دوم)تجديد نظر 130شماره 
 

 هزار(تن20مقدار كل سفارش:  )

 
 

 كيلوگرمي50نوع بسته بندي: كيسه 

 

 

 

ده ــدارد اعالم شـاستانبراساس  "صرفا موضوع قرارداد توزيع كود *بديهي است تحويل و

 الذكرخواهدبود. مشخصات فوقو 

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

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

تغييرات مربوطه را در توليد وتدارك  خريداراست به محض اعالم ملزم  فروشندهيا تغيير يابد 

 ايد.محصول اعمال نم
آب،  و  خاك  تحقيقات موسسه   سوي اعالمي از  تغييرات با  فروشنده  * درصورتي كه

  خريدارتوسط   ادامه توليد نمي باشد، موضوع  قادر به نمايد اعالم  ... استاندارد و ملي نسازما

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

  پذيرفت. بين طرفين صورت خواهد  گونه خسارتهر اخذ بدون قرارداد  واست لغ بديهي 
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 بسمه تعالي

 

 

 2پيوست شماره

 

 هزار تن كودشيميايي   20 مناقصه خريد فرم پيشنهاد قيمت در

 گرانوله سوپرفسفات تريپل

 
 ع وان رديف

 : پيشنهاد دهنده نام شركت 1

 

 :مقدارپيشنهادي 2

 

 :  برحسب تن به ريال به عدد گراروله  سوپرفسفات نريپلايي كو شيمي قيمت واحد 3

 

 

  برحسب تن به ريال به حروف : گراروله سوپرفسفات نريپلكو شيميايي  قيمت واحد

 

 

 

ضم  نائيد موار  فوق بدي  وسيله قبولي خو  را  رمور كليه شرايط و مشصاات م اقاه ومفا  قرار ا  

 ريا اعالم مي رمايم.

 

 :  ن  يم ناريخ                        پيشنهاد دهنده  :شركت مهر و  امضاءخانوادگي ،،نام نام 

 
 

 روز  از ناريخ بازگشايي پاكات مي باشد 45مدت اعتبارقيمت پيش ها ي حداقل  *  
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 (فرم استعالم مالي) 4شمارهپيوست 
 

 مديريت محترم  امور مالي 

 

 با سالم،  

ن  كاو   .........................رسابت باه    هات ارجاام خرياد............   ر ر به اي كه ايا  ماديريت ج   "احتراما   

اي م عراد  باا    سبت به اعالم وضاعيت ماالي قرار ا ها   قاه اقدام رمو   است ،مرتضي است ربرگااري م ا

 شركت .....................اعالم ر ر فرمائيد.

 

   
....................... 

 بازرگاني داخلي مديريت 

 

 .............................................................................توضيحات تکميلي

 
................................................................................................. 

 
................................................................................................. 

 
 

 مديرامورمالي

 
 
 

وضااااوع م ر يف

 قرار ا 

شاااااامار  

 قرار ا 

مبلااغ كاال  

 قرار ا 

نااااااريخ 

 شروع

نااااااريخ 

 انمام

شااامار  

راماااااااه 

 نسويه

نااااريخ 

 نسويه

مارد  طلاب  

 يا بدهي

 مفاصا

 حساب بيمه
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 6 شماره پيوست

 قرارداد طرف شيميايی کود توليدی واحدهای بر نظارت و بازرسی دستورالعمل

 مربوطه استانهای در

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

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

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

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

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

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

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

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

ست برگه های کنترل )چک ليست مربوطه( تکميل و به همراه کليه مدارک و مستندات مربوطه، به ا

 پيوست گزارش بازدید ارائه گردد.

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

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

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

 قرارداد کنترل شود.

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

 قرارداد الزامی است و می بایستی کنترل شود.

 ستی مناسب و ثابت بوده و در اثر جابجائی پاک  نگردد.چاپ روی کيسه ها می بای -3
 مشخصات کيسه های کود و وزن خالص آنها بایستی مطابق با مفاد مندرج در قراردادها باشد. -4

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

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

 قرارداد گذاشته شوند.

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

 نامه ثبت مواد کودی مربوطه باشد.

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

 ورت گيرد.توليدی طرف قرارداد ص

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

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

ود داده شود و رونوشت آن به مدیریت بازرگانی داخلی واحد توليدی جهت رفع نواقص موج

و مدیریت فنی و بهبود کيفيت کود و مواد دفع آفات گياهی جهت اقدامات الزم و درج در 

 پرونده ارسال گردد.

انبار محل نگهداری مواد اوليه و کود توليدی می بایستی مسقف و مناسب باشد بگونه -10

 خریب آنها نگردد.ای  که هيچ آسيب باشد که باعث ت

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

تایيد موسسه تحقيقات خاک و آب بوده و یا با یک آزمایشگاه مورد تایيد موسسه فوق 
 د.قرارداد همکاری منعقد نموده و مواد اوليه و کود توليدی را در کليه مراحل کنترل کيفی نمای

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

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

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

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

 گردد.

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

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مربوطه انجام می گردد. 

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

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

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

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

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

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

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

 فی )باتوجه به ميزان کود توليد شده( بدقت بررسی گردد.مواد اوليه موجود و مصر

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

بگونه ای که هيچگونه آسيبی به مواد اوليه و کودهای موجود وارد نشده و باعث تخریب آنها 

 نگردد.

رداد به هيچ وجه حق تعویض و جایگزینی در قراردادهای کارمزدی، شرکت طرف قرا-17

 مواد اوليه تحویلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را ندارد.

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

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

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

 موضوع قرارداد را به صورت آزاد ندارد.

شرکت طرف قرارداد می بایستی راساً مبادرت به توليد کودشيميایی موضوع قرارداد -20

احل توليد به نموده و حق واگذاری اجرای موضوع قرارداد را کالً و جزاً و در هيچ یک از مر

 غير ندارد.

روز با ارائه گزارش کتبی آخرین وضعيت توليد 15شرکت طرف قرارداد باید حداقل هر -21

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

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

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

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

 فيمابين صورت گيرد.              

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

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

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

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

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

 پيگرد قانونی قرار گيرد.
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 7 شماره پيوست

 داخل توليد شيميايی کودهای بر نظارت و بازرسی دستورالعمل

 (مقصد استان انبارهای در)

 :برداری هنمون و بازرسی نحوه

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

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

 .نماید اعالم

 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 هب کتبی

 .نماید برداری نمونه درخواست فيمابين منعقده

 و تحویل از پس بالفاصله یا و تخليه 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

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

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

 زمان در بایستی می شود می ارسال کارگزاران انبارهای به مستقيماً که کودی 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

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

 . نماید گزارش استان مدیریت به بعدی داماتاق کنترل،جهت های برگه همراه رابه مربوطه
 .پذیرد صورت مقصد در و قرارداد مفاد طبق بایستی می برداری نمونه -5

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

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

 .نگردد آنها

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

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

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

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

 .شود کنترل قرارداد مفاد

 .نگردد  پاک جابجائی اثر در و بوده وثابت مناسب بایستی می ها کيسه روی چاپ -9
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 رقرا( بيرونی و درونی) ها کيسه دوالیه بين در مناسب بنحو بایستی می ها برچسب -10

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

 .شوند گذاشته قرارداد

 پشت 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 ئمعال) شيميایی کودهای ایمنی عالئم چاپ -12

 .است الزامی قرارداد مفاد

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

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

 نظر در سانتيمتر 80 حدود لهبفاص راهرو یک ها دسته بين بطوریکه( عرضی ردیف 6 و

 .باشد کيسه 15 حداکثر آنها ارتفاع و شود گرفته

 و بوده تن 200 یا 100 مربوطه قرارداد براساس برداری نمونه برای پارت هر ميزان-14

 هر از بایستی می باشد می کيلویی 50 ها کيسه که صورتی در برداری نمونه انجام برای

 مربوط فصل در مندرج جدول با مطابق) شده جدا سهکي 32 تصادفی بصورت کيسه 1000

 حداقل تنی 100 پارتهای در و کيسه 128 تنی 200 پارت یک برای که برداری نمونه به

 نقاط از کدام هر از برداری نمونه به مربوط فصل در شده ذکر مطالب با مطابق و( کيسه 64

 نایلون یک روی بر را ها بخش این و برداشته( گرم 100 حد در) را بخشی کيسه مختلف

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

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

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

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

 .بود خواهد برابر دو شده انتخاب های

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

 پلمپ سرب و سيم سيلهبو 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 بهمراه سوم نمونه و

 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 گردد، مربوطه صورتجلسه ضميمه جداگانه

  از پس و گردیده تکميل نسخه سه در برداری هنمون صورتجلسه برگ یک مجزا و جداگانه
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 سوابق در نسخه یک و  آزمایشگاه به نمونه بهمراه نسخه یک برداری، نمونه کميته امضای
 .گردد تحویل کننده توليد شرکت نماینده به سوم نسخه و بایگانی مربوطه استان در فوق شرکت

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

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

 .نماید اعالم توليدی امور و

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

 زمانيکه در دارد ضرورت قراردادها مفاد هب استناد با و شده توليد کودهای کيفيت بر استانها

 بازرگانی محترم مدیریت سوی از شرکت یک توليدی پارت بودن توزیع قابل غير نامه

 نمونه محل استان) مقصد استان مربوطه، کننده توليد به رونوشتهایی طی که داخلی

 و کود يفيتک بهبود و فنی مدیریت و( کود توليد محل استان) مبدأ استان ،( کود برداری

 استان هماهنگی و اطالع با تا شود اتخاذ ترتيبی گردد، می اعالم گياهی آفات دفع مواد

 پارت مجدد جایگزینی و عودت روند کننده، توليد بهمراه مقصد استان نظارت و مبدأ

 .شود انجام مربوطه

 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 آن

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

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

 .شود گذاشته ها نمونه حاوی هکيس داخل و شده

 کننده توليد االختيار تام نماینده حضور در بایستی می توليدی کود از برداری نمونه -20

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

 عيناً( خود امضاء و ذیربط شرکت مهر به ممهور) کتبی اعالم با کننده توليد دارد ضرورت

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

 خدمات شرکت تأیيد مورد آزمایشگاه به برداری نمونه صورتجلسه بانضمام درخواست

 توليد نماینده توسط برداری نمونه صورتجلسه امضای عدم دليل بعنوان) کشاورزی حمایتی

 . گردد سالار( کننده

 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 نخواهد اعتراضی

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

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

 .گردد

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

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

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(
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 توليد قراردادهای مفاد و مدت رعایت ضمن تا شود اتخاذ ترتيبی است الزم لذا. نمایند می

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

 .گردد ولمعم الزم اقدام سپس و استعالم بازرگانی امور معاونت از کتبی بصورت اینصورت،

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

 . باشد نمی

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

 .باشد می ارسالی دستورالعملهای

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

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

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

 اب مطابق بایستی می که برداری نمونه صورتجلسه امضای 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 شرکت حراست اداره نماینده -3

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

 (گردد
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 تعالی بسمه

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

 

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

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

 بمقدار............................  مورخ................................... هشمار قرارداد موضوع.............  کودی  ثبت شماره

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

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

 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 هنمون یک و  ارسال آزمایشگاه به آزمایش انجام جهت  صورتجلسه

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

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

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

 (برداری نمونه کميته

 استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت کود شناسکار -2

 استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت حراست اداره نماینده -3

  کننده توليد شرکت االختيار تام نماینده-4

 دارد 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 هورمم) کتبی اعالم با کننده توليد

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

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

 . گردد ارسال( کننده
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 8ست پيو

 
 

                                                                    

 وزارت جهاد كشاورزي                                                  

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي                                             

 فات تريپل گرانولهكودسوپرفس                               
 

 

 

 

 

 

 بسته بندی ونگهداری                                           

 

 

 

 حمل ونقل

 

  

 احتياط                                                             

  فروش آزاد ممنوع و پيگرد قانوني دارد                             

 : شركت........................................ فروشنده

 021-84831:  تلفن رسيدگي به شکايات

 

 

 فسفر محلول فسفر کل

P2O5 P2O5 

46% 39% 

 وزن خالص
 شماره 
 پارت

 تاريخ توليد
 ال()ماه / س

 شماره ثبت
 ماده کودی

شماره پروانه 
 بهره برداری

     كيلوگرم 50

 مهر و امضاء )صاحبان امضاء(نام، نام خانوادگی، 
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 (بازرگانی داخلی فرم )9شماره پيوست

 

 كميسيون محترم معامالت شركت 

 

  سالم، با  

 

کود  تن.........  شرایط و مشخصات مناقصه عمومی خرید مقدار "ب"پاکت  8با توجه به  بند  "احتراما   
......... طبق جدول ذیل شرایط ................،برابر بررسی بعمل آمده شرکت .................................  شیمیایی

 رکت در مناقصه را دارا می باشد.ش

 
 درصد مقدار تحويلي تاريخ قرارداد شماره قرارداد موضوع قرارداد

 
 

 

    

 
 :مالحظات

 
 
 
 

 رسول فالح                                                                                                    

 داخلی بازرگانی  مدیریت
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پاكت" الف"   برچسب

 حاوي تضمين
 شركت خدمات حمايتي كشاورزي                                

 )توليد داخل(تريپل گرانوله سوپرفسفاتهزار تن كود 20ارددمق/خريمناقصه   موضوع

: 

 تاريخ تحويل پاكات:

  ج          ب                   الف : پاکت

 

 

 

 

 

 برچسب پاكت"ب"
 مدارك فني

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي      

 )توليد داخل(سوپرفسفات تريپل گرانولههزار تن كود 20ارددمق/خريمناقصه    موضوع

 

:

  ج    ب                     الف : پاکت   

 

 

 

 

                           

 

 برچسب پاكت "ج"
 پيشنهاد نرخ

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي 

 )توليد داخل(سوپرفسفات تريپل گرانولههزار تن كود 20ارددمق/خريمناقصه    موضوع

 

:

ج       ب                    الف : پاکت   
 

 

 

 

 

                           

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

 .ون اين برچسب ها ، تحويل گرفته نخواهد شددهيد .توجه داشته باشيد هيچ پاكتي بد قرار

 

 

 


