
1 

 

 

 دی آمونیوم فسفات گرانوله شیمیايی رارداد خريد كودق

كريسهيو  ماهام ش مهركد اهدماش           مهور        صورتجلسهه مهرار      به استناد بند این قرارداد

 حريد رسهویي  حرایتي كشاورزي،في مابين مركد ادماش حرایتي كشاورزي به نرایندگي آقاي 

د مهدیر   وهيئعضه  - علي عليزاد آقاي و .............به مرار  كد ملي عضوهيئد مدیر  و مدیرعامل 

ايابها    -تههرا   :بهه نشهاني   ............و مناسهه ملهي     ..........به مرار  كد ملهي  بازرگاني امور ومااو 

و  از یه  رهر   مهود   كه منباد دراین قرارداد  اریدار ناميد  مهي   1 پ كچهارم كوچه -گاندي 

وكهدكاربري ثبهد             اقتصهادي  كهد  ،مناسه ملهي.............،             به مرار  ثبد         شركت 

به سرد               كد ملهي............... با آقايمد  درپایگا  ار ع رساني دوید به مرار        توسط 

تلفهن  ...........مركهز اصهلي كاراانهه :   .......   به نشاني  مركدصاحب امضاء مجاز ...........................

            نرههابركههد پسههتي ....تلفههن                         مركههزي:  دفتههرو آدرس  ........... كههد پسههتي .............. 

 گردد. مناقد مي ربق مرایط زیراز رر  دیگر  فرومند  عنوا ه ب

 موضوع قرارداد  –ماده يك 
دي آمونيههوم كودمههيريایي  هززرار  (          )           موضههوع قراردادعبارتسههد ازاریههد مقههدار

 مهد  در  به مرح مشخصاش فني قيد فرومند از  به مرار  ثبد مواد كودي............  فسفاش گرانویه

 .ماد  چهارقرارداد

 درمهدش زمها    %52تاحداكثر را  افزایش وكاهش حجم قرارداد  با توافق فرومند  اریدار بصره :

 محفوظ مي دارد. يه براي اودبا مرایط اوی قرارداد اجراي

 مدت قرارداد  -ماده دو
متاهد  فرومند بامدكه مي  ما    سهمدش ه ب             یغاید               قرارداد از تاریخ مدش -1-2

د كهه بها رضهاید رهرفين     بها هرهاهنگي اریهدار تحویهل نرایه      موضوع قرارداد  را كاالي مي گردد

 اواهد بود. )اریدار و فرومند ( قابل تردید

 حجم قرارداد را برابر مفادسوم  حداقل ی   هرما   قرارداد،رول در موظف اسد فرومند   -2-2

 ومشخصاش فني تحویل نراید. قرارداد

 مبلغ قرارداد  –ماده سه 

با  احتساب كليه  ي هههكيلوی25دركيسه هاي  دي آمونيوم فسفاش گرانویهي ههقيرد كود ميريای

: هزینه تامين مواد اویيه تویيد، بارگيري در مبداء، و سایر هزینه هاي تویيد ماملهزینه هاي آ  

گرم به مبلغ )     (ریال و براي مقدار قرارداد از  قرار هر كيلو و....ربهق مشخصاش اع م مد  در این

 كل قرارداد به مبلغ              )          (   ریال مي بامد.

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

 ت کننده در مناقصه:شرک

 



2 

 

 

 دی آمونیوم فسفات گرانولهیمیايی مشخصات فنی كودش -ماده چهار

 به شرح ذيل  مطابق با ثبت كودی فروشنده آمونیوم فسفات گرانوله دیمشخصات فنی كود  -1-4

 می باشد.
 

 11درصد وزنی ازت كل:حداقل  -

 11اكی : حداقل یدرصد وزنی ازت آمون -

 44: حداقل  ) P2O5 جذب)قابل  محلول درصد وزنی فسفر -

 41: حداقل  ) P2O5ر آب  ) درصد وزنی فسفر محلول د -

  1:حداكثر درصدوزنی رطوبت -

  09(میلیمتر:حداقل 1-4درصد دانه بندی) -

 PPM 09: حداكثر(pbب)رر سمقدا -

 PPM 20: حداكثر(  cdمقدار كادمیم) -

 ماده پنج  ز  بسته بندی كودشیمیايی 

و كيلهویي بها آرم مهركد اهدماش حرهایتي كشهاورزي        25كيسهه ههاي    كود تحهویلي در   -1-0

 اواهد بود. فرومند  مركد 

در صورش تهيه كيسه توسط  فرومند  قبل از مناقصه، فرومند  مي تواند نسبد به اسهتفاد     بصره:

 از این كيسه ها اقدام نراید.

 نحوه پرداخت    –ماده شش 

ورش هههه ه مهدارك يیهل ص  هههارائ  قانوني با  كسور سرپس ازك فرومند لغ قرارداد به هههپردااد مب

ضرنا صورتحساب فروش)فهاكتور(ربق قبهوب باسه ول پترومهيري رازي و بهه صهورش       پذیرد: مي

 ماهيانه توسط فرومند  در سامانه ثامن ثبد و ی  نسخه ضريره اسناد پردااد گردد.

 فاكتور فروشپيش  -1-4

نراینهدگا  اریهدار و فرومهند  مبنهي بهر آمهاد  تحویهل بهود  مقهادیر اع مهي            صورتجلسه -2-4

 در محل پتروميري رازي. فرومند 

عي بابهد سهدرد    قانو  تأمين اجترها  83دراجراي ماد   %2ماادل  فرومند هرصورتحساب  از -3-4

 ول به ارائه مفاصا حساب بيره اواهد بود. كمو بيره كسر و پردااد آ 

 

 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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باههههد از اعهههه م و یهههها ارئههههه پههههيش فههههاكتور از رههههر  فرومههههند  و تن ههههيم         بصززززره:

اریهههدار و فرومهههند   مبنهههي بهههر آمهههاد  تحویهههل بهههود  مقهههادیر        صورتجلسهههه نراینهههدگا  

محهههل پترومهههيري، اریهههدار نسهههبد بهههه پردااهههد بههههاء كهههود برابهههر     در اع مهههي فرومهههند 

  صورتجلسه اقدام و فرومند  ب فاصله موظف به تحویل كود اواهد بود.

دی آمونیزززوم  شزززرايو  ولیزززدوفروش كزززود شزززیمیايی  مزززاده هفزززت ز     

  فسفات گرانوله

به عهد  فرومند  ميريایي تویيد مد   و بارگيري در مبداء  بسته بندي)كيسه گيري(كودهاي  -1-7

و تخليه آ   دارههههاریاي تايين مد   توسط ههحرل كودميريایي سااته مد  از كاراانه تا انباره و

 مي بامد. اریدار مقصد از تاهداش ارهدر انب

كه در پروانه بهر  برداري قيد مد  اسد. درهرا  محلي "صرفافرومند  متاهد مي مود  -2-7

مبادرش به  تویيد كود ميريایي مورد قرارداد نراید.بدیهي اسد هرگونه تغيير در محل تویيد منوط به 

ارائههه مستنداش قانوني )جواز تاسيس و پروانه بهر  برداري م ا  جدید(و ااذ مجوز از اریدار بود  

و تغيير م ا ، حداكثر ظر  مدش ی  هفته مروع و فرومند  موظف اسد پس از ااذ مجوز 

 عرلياش تویيد را به صورش كتبي به اریدار ار ع دهد.

 ز محل  حويل كاال ماده هشت

در محل واقع در ................... مي بامد كه بر روي كاميو  به موضوع قرارداد   محل تحویل كاالي 

 د.مي گردتحویل  نرایند  اریدار

  فروشندههدات ز  ع  ماده نه
 مي بامد. فرومند بر عهد   موضوع قرارداد تامين مواد اویيه براي تویيدكود ميريایي  –1-0

وحهق واگهذاري    يدكود ميريایي موضوع قرارداد نرهود  مبادرش به توی "باید راسا فرومند  -2-0

درصهورش   د.نهدار   به غيهر  مراحل تویيد از هيچ ی   در و "جزا و "را ك  موضوع قرارداداجراي 

ی طرفهه نسهبد بهه فسهخ       بهه صهورش  و  "راسها مجاز مي بامد  اریدار مشخص مد  چنين موردي،

 قرارداد اقدام وضراند نامه انجام تاهداش قرارداد را ضبط نراید.

اع م و اقرار نرود كه مشرول مرنوعيد مذكور در قانو  منع مدااله وزراء،  فرومند -3-0

نري بامد و 1881دي ما   55در ماام ش دویتي وكشوري مصوب نرایندگا  مجلس و كارمندا  

متاهد و ملزم ميگردد تا پایا  اجراي این قرارداد تحد هيچ عنوا  امخاص مذكور در قانو  فوق را 

نسبد به فسخ  ی طرفه مجازمي بامدبه صورش  "راسا  اریدار سهيم و يینفع ننراید.درغير اینصورش 

 ه انجام تاهداش قرارداد را ضبط نراید.قرارداد اقدام و ضراند نام
 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(

 شرکت کننده در مناقصه:
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 قانوني براي ررفين الزم االجرا اسد . كسور اعرال   -4-0

 كليه از و نرود    ههمطایا  دقد  را به قرارداد   ادههمف  كليه اع م مي نراید كه   فرومند  -0-0

 قرارداد   اجراي براي   الزم ایرعایه  آ  و سایر قوانين و مقرراش  مواد و مقرراش كار، مشخصاش 

ار ع دقيق كسب نرود  و پس از امضاي قرارداد به هيچ عنوا  حق ندارد بهه عهذر عهدم اره ع از     

 نراید . قوانين و مقرراش مربوط به این قرارداد ادعا یا مطایبه اي

  اي مربوطههههدستور ایارل ها وآئين نامه ه متاهد مي گردد كليه ضوابط،مقرراش، فرومند  -4-0

 وزارش اقتصهاد  توسهاه تجهارش،   ماهد  و  وزارش صهناد،  وسازما  تهامين اجترهاعي،   به قانو  كار

مهيريایي   كهود  تویيهد  سهااد و  وسایر مراجع يیصه ح را در جریها  تهيهه،    ، محيط زیسدودارائي

موضوع قرارداد رعاید نرود  وپردااد ترامي حقوق واساراش وغرامهاش وهزینهه ههاي نامهي از     

بهود  و   فرومهند  جام قرارداد دراصوص افراد ب ارگرفته در امر قهرارداد بهر عههد     حوادث حين ان

 درصورش عدم رعاید موارد مذكور هيچگونه تاهدي ندارد. اریدار

تویيد ودر زما  بارگيري كاالي  رعاید مسائل ایرني ربق ضوابط قانوني در جریا  سااد، -7-0

 امد.مي ب فرومند موضوع قرارداد در مبداء برعهد  

رویهد   بهه    قههرارداد را  ي تصههویري ازهههاز ماافيد  مایيههات  در صورش  استفاد   فرومند  -1-0

 اهههریدار  بهه    دریافهد و  را رارداد ههههه نهوع ق   براي  ماافيد و رساند   يیربط   يههههمایيات سازما  

 م  نراید.مي بایسد نسبد به پردااد مایياش اقدا درغيراینصورش  نرایند.  ارائه

اناقاد  در اریدار چنانچه مالوم مود كه رر  قرارداد براي تحصيل موافقد كارگزارا   -0-0

قرارداد،وجهي راتأدیه یا مال ویا سندپردااتي راتسليم نرود ،ویا به هرترتيبي غيرمشروع كسب انتفاع 

 مقاماش  به قانو    رالحق فسخ قرارداد را دامته و رامي ومرتشي را نيز براي اع اریدارنرود  بامد 

 . قضائي مارفي اواهد  نرود

موظف اسد حداكثر ظر   مدش سهه ما   فرومند پس از انقضاي مدش قرارداد مناقد ،  -19-0

 نسبد به تسویه حساب نهایي و ارائه مفاصاحساب  اقدام نراید .

       اجتراعي مي بامند. ملزم  به رعاید آئين نامه ایرني  وزارش تااو ، كارو  رفا  فرومند  -11-0

سایرموارد قيد نشد  در قرارداد ،مطابق با قوانين ومقهرراش دویهد جرههوري اسه مي ایهرا        -12-0

 .اواهد بودومرایط مناقصه 

 پيوسد هاي يكرمد  جزءالینف  قرارداد  مي بامد.  -13-0

 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 فسخ قرارداد  –دهماده 
اد قرارداد عرهل ننرایهد ویها در انجهام آ  تهااير      به هری  ازتاهداش اود ربق مف فرومند چنانچه 

ربق  اریدارمي تواند نسبد به فسخ قرارداد اقدام و موضوع تايين اسارش وارد  به  اریدارنراید، 

جبهرا  ویها    فرومهند  محاسباش بارل آمد  ازمحل تضرين انجام تاهداش قرارداد ویا سهایرمطایباش  

 بردامد اواهدمد.

 قوه قهريه –ازده ماده ي

 زیزیه، قبيل سيل، از  قرارداد  رر  حوادث قهري اارج ازكنترل دو رول مدش قرارداد چنانچه در

رارداد هههاد قهههقو  قهریه قلرداد مي گرددحادث مود درمف "تگرگ،جنگ وغير  كه قانونا روفا ،

 تجدید ن ر وربق قوانين ومقرراش موضوعه عرل اواهدمد.

 حل و فصل اختالفات  –زدهماده دوا

 .اات فاش نامي از تفسيرو یا اجراي مفاد این قرارداد از رریق مراجع يیص ح پيگيري اواهد مد 

 اقامتگاه طرفی  قرارداد –دهماده سیر

 يرههاقامتگا  قانوني ررفين قرارداد هرا  اسد كه در مقدمه قرارداد يكر گردید  و در صورتي ه تغي

فاصهله كتبهاب بهه رهر  دیگهر اره ع دهنهد و در غيهر         ررفين م لفند نشاني جدیهد اهود را ب    نراید

 اینصورش كليه م اتباش و اب غيه ها به نشاني يكر مد  اع م و اب غ گردید  محسوب اواهد مد.

  ضمی  انجام   عهدات  –ه ماده چهارد 

  )برابر آئين نامه تضرين براي ماام ش دویتي(تضرين انجام تاهداش ماادل د  درصد كل قرارداد

 .........................ی  فقر  ضرانتنامه بان ي  به مرار      مور      بان       به مبلغ فرومند ود  كه ب

و یا به ازاي هرين مبلغ كود دي آمونيوم فسهفاش گرانویهه بهه عنهوا       ریال  (                            )    

،ضهرانتنامه  فرومند درصهورش تخلهف    مجهاز اسهد   اریهدار قهرارداد  و   اریداردر ااتيار تضرين 

مذكور را به نفع اودضبط و اساراش وارد  را مطایبه نراید.بدیهي اسد با اترهام عرليهاش موضهوع    

به تاهداش اود به روركامل عرل نرود  بامهدوكريد وكيفيهد كهاال     فرومند این قرارداد چنانچه 

رانتنامه صدراالمهار  اقهدام   موظف اسد نسبد بهه آزادسهازي ضه    اریدارتوسط اریدارتایيدگردد 

 نراید.

 

 

 

 

 امضاء )صاحبان امضاء(نام، نام خانوادگی، مهر و 
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 ز   بادل قرارداد ده پانرماده 

نسخه اصل تن يم و پس از امضاء ررفين مبادیهه   سهتبصر  و در  8بند و 55ماد  و  12در  این قرارداد

 و آ  ميبامهند مفهاد   نسخ درح م واحهد اسهد ورهرفين ملهزم بهه رعایهد و اجهراء دقيهق         وگردید  

  را به عهد  مي گيرند.ضراند اجراء آ  

 
 :خريدارشركت                                                    :                            فروشنده شركت 

 نام ونام خانوادگی                             نام ونام خانوادگی                                               

 سمت                                                                                     سمت             

  اريخ                                     اريخ                                                             

 امضاء                                            امضاء                                                      

 نام ونام خانوادگی                                                                                                         

 سمت                                                                                                        

 امضاء                                                                                                       
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