شرايط و مشخصات مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد مقدار 03هزار تن كودشيميايي نيترات
آمونيوم مخلوط با سولفات آمونيوم از توليدكنندگان داخلي سال(4134هـ ش )

شركت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در نظر دارد مقدار 03هزار تن
كودشيميائي نيترات آمونيوم مخلوط با سولفات آمونيوم را مطابق با مشخصات فني مندرج درپيوست
"شماره "1از طريق مناقصه عمومي و به صورت يک مرحله اي از توليد كنندگان داخلي كه داراي پروانه
بهره برداري معتبر صادره از واحدهاي ذيصالح(وزارت صنعت ،معدن و تجارت و يا وزارت جهاد

كشاورزي) ،كد اقتصادي و واحد داير باشند به استناد مصوبه كميسيون معامالت شركت با شرايط ذيل
خريداري نمايد.
تبصره -4واحد داير به كارگاهي تلقي ميگردد كه در زمان ارائه پيشنهادات خود مجهز وآماده توليد باشد.
تاريخ و محل بازگشايي پاكت ها

شركت كنندگان درمناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه الک و
مهرشده شامل تضمين(پاكت الف) ،پيشنهاد فني وبازرگاني(پاكت ب) و پيشنهاد قيمت(پاكت ج) بگذارند
و همـــه پاكت ها را در لفاف مناسب والک و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبـــه مـــورخ
 4134/5/ 92به اداره حراست خريدار واقع در خيابان گاندي -كوچه چهارم – پالك يک -طبقه هشتم ارائه و
رسيد دريافت نمايند.
برگزاري جلسه رسمي مناقصه(روز بازگشائي پاكت ها) رأس ساعت 45روز يکشنبه مورخ 4134/5/03در محل
كميسيون معامالت خريدار واقع درخيابان گاندي – كوچه چهارم – پالك يک طبقه نهم خواهد بود.حضور
پيشنهاددهندگان و يا نماينده تام االختيار آنان با ارائه معرفي نامه معتبر در جلسه مناقصه آزاد است.

تبصره  : 4در صورت بروز تعطيالت غيرمنتظره و پيش بيني نشده ادارات دولتي در ايام برگـزاري
مناقصه به منظور جلوگيري از بروز اختالل در روند مناقصه ،به مهلت هاي مقرر دربرنامه زماني مناقصه
(برنامه زماني مربوط به شروع و اتمام مهلت دريافت و تحويل اسناد) به ميـزان ايام تعطيالت افـزوده مي-
گردد.ضمنا" چنانچه اين ايام (ايام تعطيالت پيش بيني نشده) مصادف با زمان بازگشائي پاكات
وپيشنهادات باشد ،زمان بازگشائي به اولين روز كاري پس از تعطيالت مذكور موكول مي گر دد.

تبصره  : 9شركت درمناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده توسط
خريدار مي باشد.
تبصره : 0بهپيشنهاداتي كه مشروط ،مبهم ،ناخوانا ،ناقص ،مخدوش و يا خارج از فرم پيشنهاد قيمت(پيوست

شماره )2تحريرشده باشد و يا شرايط شركت در مناقصه را رعايت نكرده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره : 1بديهي است شركت از پذيرش پاكت هاي پيشنهادي پس از مهلت مقرر معذور مي باشد.
نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
شرکت کننده در مناقصه:

1

نحوه ارائه پيشنهادات
شرح پاكات
پاكت الف  :حاوي تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار براي هر تن كودشيميايي نيترات آمونيوم مخلوط با سولفات آمونيوم به
مبلغ 2،270،950ريال مي باشدكه مي بايست در وجه خريدار مستقر و به يكي از صورت هاي زير در
پاكت (الف) بصورت الک و مهر شده تسليم گردد.
 -4اصل ضمانتنامه بانكي(مطابق نمونه فرم-پيوست شماره)0به نام خريدار صادره توسط بانكهاي تجاري
ايران و يا موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز از بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران با اعتبارسه-
ماهه ،قابل تمديد و بدون قيد و شرط كه داراي اعتبار براي سه ماه ديگر نيز باشد(.زمان استقرار ضمانت نامه از
زمان ارائه اسناد مناقصه قابل محاسبه مي باشد)

 -9اصل فيش واريزي به مبلغ فوق الذكر ازطريق دستورپرداخت ساتنا يا پايا به شماره شبا حساب
)IR-213133330331305030331051وبا

شناسه

واريز

سي

كاركتري

به

شماره

 010305002230133313333333333333نزد بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران به نام خريدار.
تبصره -4ضمانتنامه يا فيش واريزي مي بايستي در وجه خريدار بوده و در پاكت ممهور شـده (الف) ارائه گردد .ضمانت
نامه يا فيش واريزي صادره صرفا"مي بايستي از سوي شركتكننده اي(شخص حقيقي و حقوقي) كه پروانه بهره برداري
به نام وي صادرگرديده ارائه شود.

تبصره -9حداقل مقدارپيشنهادي( 1333يک هزار) تن كود شيميايي نيترات آمونيوم مخلوط با سولفات
آمونيوم مي باشد.
تبصره  -0پيشنهاد دهندگان مي بايست متناسب با مقدار پيشنهادي نسبت به استقرار ضمانت نامه شركت در
فرايند ارجاع كار يا واريز فيش نقدي اقدام نمايند .به عنوان مثال شركت كننده اي كه براي مقدار 2333تن
پيشنهاد ارائه مي نمايد ،مي بايست مبلغ 1،503،133،333ريال بعنوان ضمانت نامه شركت در فرايند
ارجــاع كار ارائه نمايد.
تبصره  -1پيشنهادات فاقد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بررسي نخواهد شد.
تبصره - 5تضمين شركت در فرايند ارجاع كار نفرات اول و دوم (برنده دوم درصورتي اعالم ميگردد كه

تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول ،كمتر از مبلغ تضمين باشد) تا پايان عقد قراردادنگهداري ميشود و
تضمين سايرشركت كنندگان پس از اعالم نتيجه مناقصه و تعيين برنده/برندگان مسترد خواهد شد.
تبصره  -6پس از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد با برنده /برندگان مناقصه ،تضمين
شركت در فرايند ارجاع كار نفرات اول و دوم نيز مسترد خواهد شد .
تبصره  -7چنانچه برنده/برندگان از انعقاد قرارداد امتناع نمايند و يا تضمين انجام تعهدات را در مهلت
تعيين شده ارائه ننمايند ،تضمين شركت در فرايند ارجاع كار نامبرده/نامبردگان ضبط و قرارداد با نفر/
2

نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
شرکت کننده در مناقصه:

نفرات نفرات دوم براساس ضوابط و مقررات منعقد مي گردد.درصورت امتناع نفر/نفرات دوم ،تضمين
شركت در فرايند ارجاع كار ايشان نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد .
تبصره  -8واريز تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به مثابه قبولي تمامي شرايط و مفاد مندرج در
اسناد مناقصه خواهد بود .
پاكت ب  -حاوي مدارك ومشخصات فني شامل:

-1تصوير پروانه بهره برداري داراي اعتبار با ظرفيت حداقل 4333تن صادره ازمراجع ذيصالح (وزارت

صنعت ،معدن و تجارت و يا وزارت جهاد كشاورزي)برايكودشيميايي نيترات آمونيوم مخلوط با
سولفات آمونيوم .بديهي است مقدار وزني پيشنهاد ارائه شده بايد معادل يا كمتر از ظرفيت پروانـــه
بهره برداري ارائه شده باشد.
 - 2نسخ مهر وامضاء شده شرايط و مشخصات مناقصه ،ضمائم ،پيوستها (تمام صفحات) توسط صاحبان
امضاء مجاز.
 -0نسخ مهر وامضاء شده قرارداد  ،ضمائم ،پيوستها (تمام صفحات) توسط صاحبان امضاء مجاز.
 - 0تصوير اساسنامه(موضوع اساسنامه بايد مرتبط با موضوع مناقصه باشد) .

 -1تصويرگواهي ثبت نام موديان مالياتي.
 -3تصويرآخرين تغييرات اساسنامه در روزنامه رسمي(درصورتي كه فروشنده داراي شخصيت حقوقي باشد).

 -0فرم تكميل شده استعالم از امورمالي( پيوست شماره.)0

 -0گواهينامه ثبت مواد كودي معتبر(موضوع مناقصه) ازموسسه تحقيقات خاک وآب.
 -5سوابق كاري(مرتبط باموضوع مناقصه درصورت داشتن سوابق).

 -13آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده باتوجه به ماده ()2آئين نامه راهكارهاي ضمانت اجرائي
وتقويت حسابرسي مصوب كميسيون موضوع اصل  100قانون اساسي الزامي مي باشد.
تبصره:درصورتيكه مبلغ كل پيشنهادي شركت كننده(مقدارپيشنهادي×مبلغ واحد پيشنهادي) كمتر از
 133،333،333،333ريال باشد ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده وفق بند 13لزومي ندارد.
 -11پيشنهاد دهندگان موظف هستند نسبت به ثبت نام در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات اقدام وكد
كاربري خود را ارائه نمايند.
تبصره :شركت كنندگاني كه با شركت خدمات حمايتي كشاورزي قرارداد منعقد نموده اند نياز به ارائه
مجدد اين كد نمي باشند.
درصورت ارائه مدارک ومستندات يازدهگانه مذكور باستثناي رديف  ،5پاكت (ج) با تشخيص
كميسيون معامالت بازگشايي خواهد شد.
نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
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شرکت کننده در مناقصه:

 درصورت عدم ارائه هر يک از مدارك يلزدهگانه مذكور باستثناي رديف2در پاكت(ب) ،پاكت پيشنهاد قيمت (پاكت ج)
بازگشايي نخواهد شد.لذا از شركت كننده محترم درخواست مي شود كه نهايت دقت را درتکميل و ارائه مدارك ذكر
شده پاكت(ب)معمول دارد .شرح مدارك تسليمي به صورت برگه چک ليست ارائه شود.

پاكت ج – حاوي پيشنهاد قيمت

پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهاد قيمت خود را با نرخ ريالي به ازاي هركيلوگرم كودشيميايي با احتساب
كليه هزينه هاي مرتبط شامل هزينه تامين مواد اوليه توليد ،بارگيري درمبداء ،حمل وتخليه درمقصد
وسايرهزينه هاي توليد و غيره را ارائه نمايند.پيشنهادات بايد به صورت شفاف ،خوانا و غيرمشروط بدون
خط خوردگي و با مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز به صورت الك و مهر شده الزاما"در فرم (شماره2

پيوست) ارائه شود.ارائه هرگونه پيشنهاد خارج از فرم پيوست شماره  2قابل بررسي نخواهد بود.
تبصره  -4بديهي است درصورتي كه نفراول كمتراز 03هزارتن پيشنهاد نمايد باقيمانده به نفرات بعدي
درصورت قبول قيمت نفراول پيشنهاد ميگردد.
تبصره  - 9مدت اعتبار نرخ پيشنهادي حداقل  01روز از تاريخ بازگشايي پاكات تعيين مي شود.
تبصره -0خريدار حق دارد قيمت پيشنهادي(پاكت" ج") شركتهايي كه تخلف آنها در قراردادهاي قبلي
محرز گرديده است بازگشايي ننمايد و عينا" عودت نمايد.
تبصره  -1برنده/برندگان مناقصه از بين شركت كنندگان واجدين شرايط براساس قوانين برگزاري
مناقصات و آئين نامه معامالت انتخاب خواهد شد.
9ـ تضمين انجام تعهدات

برنده/برندگان مناقصه موظف هستندظرف مدت حداكثر  13روزكاري پس از اعالم كتبي به آنها ،به
منظورتسليم تضمين انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام نموده و معادل  %13ارزش معامله(كل قرارداد)

را بعنوان تضمين انجام تعهدات(برابر آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي) به صورت ضمانت نامه
بانـكي(مطابق نمونه فرم پيوست شماره )1يا واريز نقدي در وجه خريدار ارائه نمايند.درغيراينصورت
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار برنده/برندگان بدون مراجعه به مراجع قضايي وتشريفات حقوقي
توسط خريدار ضبط و وصول خواهد شد.برنده حق هرگونه اعتراضي را ازخود سلب مي نمايند.
تبصره :ضمانتنامه انجام تعهدات پس از انجام كامل تعهدات مندرج در قرارداد في مابين و تائيد كمي و
كيفي كاال توسط خريدار به فروشنده برگشت داده خواهد شد .
0ـ مدت قرارداد – مدت تحويل كاال

 -0-4مدت قرارداد شش ماه از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود.
 -0-9فروشندگان مي بايستي از ماه سوم قرارداد توليد و در طول قرارداد ،هرماه حداقل يک چهارم حجم
قرارداد را برابر مفاد قرارداد و مشخصات فني تحويل نمايد.
 -0-0مهلت دو ماهه ابتداي قرارداد جهت تامين مواد اوليه موضوع قرارداد پيش بيني شده است.
نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
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شرکت کننده در مناقصه:

 -0-1چنانچه فروشندگان آمادگي توليد و تحويل كود موضوع قرارداد را داشته باشند از ماه اول قرارداد
نيز ميتوانند نسبت به توليد و تحويل كود به خريدار اقدام نمايند.
 -0-5درصورتيكه فروشنده درمدت زمان تحويل تعريف شده نتواند بطور كامل نسبت به توليد و تحويل
حجم قرارداد برابر مفاد قرارداد اقدام نمايد .خريدار در زمان پايان قرارداد بالفاصله نسبت به ضبط
ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان بخش اجراء نشده قرارداد اقدام خواهد نمود.
-0-6چنانچه فروشندگان قبل ازاتمام مدت زمان قرارداد نسبت به توليد و تحويل حجم موضوع قرارداد
اقدام نمايند ،خريدار مي توانددر صورت داشتن تاخير در تحويل پارت هاي قبلي ،ميزان خسارت مربوطه
را متناسب با تعجيل صورت گرفته كاهش دهد.
 -0-7فروشندگان مي بايست پس ازمبادله قرارداد از ماه سوم طبق برنامه زمانبندي به ازاي هر ماه حداقل
يک چهارم حجم قرارداد را توليد و تحويل نمايند .درصورتي كه فروشنده برابر بـرنامه زمانبندي به
تعهدات خـود به طوركامل عمـل ننمايد ،خريدار خسارت تاخير در تحويل كود موضوع قرارداد را با
فرمول ذيل متناسب با روزهاي تاخيـر محاسبه و از محل تضامين و صورتحساب ها و مطالبات كسر و
برداشت مي نمايد.
(%3/0سه دهم درصد)×مقدارتحويلي خارج ازبرنامه زمانبندي×قيمت هركيلوگرم ×تعداد روزهاي تاخير = خسارت تاخير درتحويل
 03روز

تبصره:4خسارت مندرج در بند 0-0تا پايان انقضاي مهلت قرارداد موردمحاسبه قرارخواهدگرفت.
ودر صورتي كه فروشنده نسبت به پرداخت آن هيچ اقدامي ننمايد از زمان انقضاي مدت قرارداد تا تسويه
حساب كامل طبق فرمول تبصره  2كه شاخص بانک مركــزي است خسارت به عنـوان وجه التزام عدم
انجام تعهد از فروشنده اخذ خواهدشد.
تبصره:9درصورتي كه تسويه مطالبات خريدار به استناد مفادقرارداد از زمان انقضاء مدت قرارداد سه ماه
يا بيشتر به طول انجاميد خريدار برابر فرمول ذيل عمل مي نمايد.
نحوه محاسبه خسارت تاخيرتاديه دين:مبلغ اصل دين به ريال × عددشاخص بانک مركزي درزمان تاديه دين= ارزش ريالي دين درزمان تاديه
عددشاخص بانک مركزي درسررسيد اداي دين

تبصره :0مالك زمان براي تحويل كود ومحاسبه خسارت تاخير پارت هاي تحويلي ،تاريخ نامه نماينده خريدار در
استان مبداء مبني برآماده تحويل بودن پارت مربوطه مي باشد.

تبصره :1نماينده خريدار در استان (مبداء) مكلف است حداكثر تا دو روز كاري از تاريخ اعالم آمادگي
توليد توسط فروشنده ،نسبت به بازديد و ارسال گزارش به
نمايد.

مديريت توزيع ،حمل و نگهداري خريدار

نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
شرکت کننده در مناقصه:

5

اقدام

تبصره:5چنانچه كود شيميايي توليدي مورد تاييد قرار نگيرد با هزينه فروشنده عودت و با كوداستاندارد
جايگزين ميگردد.محاسبه تاخير در مرحله دوم ،تاريخ نامه مجدد نماينده خريدار در استان مبداء به

مديريت بازرگاني داخلي(خريدار)

مبني بر جايگزيني پارت مربوطه

مي باشد .

تبصره:6چنانچه نتيجه آزمايش كودشيميايي پارت /پارت هاي آخرتحويلي به خريدار مورد تاييد قرار
نگيرد ،مدت زمان مجاز براي عودت و جايگزيني پارت مذكور  01روزپس از ابالغ به فروشنده مي باشد.

 -0-8چنانچه فروشنده به هريک ازتعهدات خود طبق مفاد قرارداد عمل ننمايد و يا در انجام آن تاخير
نمايد،خريدار مي تواند نسبت به فسخ قـرارداد اقدام و موضوع تعيين خسارت وارده به خريدار طبق
محاسبات بعمل آمده از محل تضمين انجام تعهدات قرارداد و يا سايرمطالبات فروشنده جبران و برداشت
خواهد شد.
1ـ شرايط توليد و فروش كود شيميايي -نيترات آمونيوم مخلوط با سولفات آمونيوم

4ـ –1فروشنده ملزم به رعايت برنامه زمان بندي فرآيند توليد ابالغي توسط خريدار مي باشد و موظف
است پس از انعقاد قرارداد حداكثر تا  00ساعت قبل از شروع توليد ،مطابق برنامه زمانبندي مذكور ،برنامه
توليد و ساعـات كـاري خود را كتبا" به نماينده خريدار در استان مربوطه اعالم نمايد و چنانچه توليد به
هر علت متوقف گردد بالفاصله بايد خريدار را از موضوع مطلع نمايد.مضافا" اينكه شروع مجدد توليد منوط
به اعالم كتبي به نماينده خريدار در استان مربوطه مي باشد.
9ـ – 1كودشيميايي توليدي به صورت موقت به انبارهاي تعيين شـده توسط خريدار جهت نمونه برداري
حمل ميگردد ونمونه برداري طبق ضوابط ودستورالعمل مربوطه توسط كميته نمونه برداري استان و با
حضورنماينده توليدكننده ظرف  20ساعت پس از ارسال محموله 933تني به انبار انجام و نمونه تهيه شده
به هزينه فروشنده در آزمايشگاه مورد قبول خريدار آزمايش ميگردد.پس از مشخص شدن نتيجه آزمايش
نمونه ارسالي ،درصورت قابل قبول بودن نتيجه آزمايش وتطبيق مشخصات آن با مشخصات ذكر شده
درقرارداد ،تحويل قطعي انجام مي گردد.
 -1-0درصورت عدم امكان حضور نماينده فروشنده در هنگام نمونه برداري ،مراتب مي بايستي همزمان
با ارسال محموله به صورت مكتوب و ممهور به مهر و امضاء از سوي فروشنده اعالم گردد كه نحوه انجام
نمونه برداري پارت يا پارت هاي شماره....هرآنچه كه باشد با تبعات مربوطه ،مورد تاييد اين
شركت(شركت فروشنده) بوده و بعدا" اعتراضي نخواهم داشت.
 -1-1درصورت غيرقابل قبول شدن نتيجه آزمايش كودشيميايي درآزمايشگاه ،فروشنده موظف است با
هزينه خود حداكثرظرف مدت 01روز ازتاريخ ابالغ كتبي نسبت به عودت و جايگزيني آن با كود
استاندارد و حمل مجدد آن با هماهنگي و نظارت نمايندگان خريدار در استانهاي مبداء و مقصد به
انبارهاي تعيين شده اقدام نمايد(حداكثر  45روز جهت عودت پارت تاييد نشده در نظر گرفته شده است).
نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
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شرکت کننده در مناقصه:

تبصره  :4فروشنده فقط يكبار اجازه عودت پارت مورد نظر و جايگزيني آن با كود استاندارد را داشته و
درصورت عدم تاييد پارت جايگزين شده ،نسبت به ضبط تضمين انجام تعهدات متناسب با پارت مذكور
اقدام مي گردد.
تبصره : 9درصورتي كه مقدار عناصر سنگين(آرسنيک و )...پارت توليدي باالتر از حد مجاز تعيين شده
در مشخصات فني كود موضوع قرارداد باشد فروشنده موظف است نسبت به عودت و جايگزيني پارت
مذكور با كود استاندارد و تعيين تكليف كود عودتي با نظر موسسه تحقيقات خاک و آب اقدام
نمايد.بديهي است فروشنده حق توزيع كود غير استاندارد عودتي را ندارد.
تبصره : 0در صورت تأخير بيش از  11روز از تاريخ ابالغ كتبي ،به ازاي هر تن مبلغ  0700ريال بازاء
هر روز تاخير هزينه انبارداري به حساب بدهكاري فروشنده منظور خواهد شد.

-1-5درصورتي كه فروشنده به نتيجه آزمايش نمونه كودشيميايي اعالم شده ازسوي آزمايشگاه اعتراضي
باشد صرفا"يک بار(،براي هرپارت)وحداكثر تا پنج روز اداري پس از اعالم نتيجه آزمايش مي تواند
اعتراض خود را به خريدار به صورت كتبي ارائه نمايد .در اين صورت نمونه مورد نظر به آزمايشگاه
معتبر ديگري كه مورد تائيد خريدار باشـد ارجاع خواهـد شد.در صورت وارد بـــودن اعتراض
فروشنده ،هزينـه آزمايش مجدد ،به عهده خريدار مي باشد در غيراينصورت به عهده فروشنده خواهد
بود .در صورتي كه نتيجه آزمايش محموله نمونه برداري شده با مشخصات فني مندرج در قرارداد
مغايرت داشته باشد كود شيميايي توليدي با هزينه فروشنده عودت داده خواهد شد.
تبصره:نمونه برداري مجدد از پارتي كه قبال" نمونه برداري و صورتجلسه گرديده است(بجز در موارد
خاص و با تشخيص معاونت فني و كنترل كيفي)مقدور نمي باشد.
-1-6كودهاي شيميايي ارسالي به انبار استان كه تاييد نمي شوند مي بايستي حداكثـر ظــرف مدت  11روز
با ابالغ كتبي و با هزينه فروشنده (بارگيري و حمل) از انبارهاي شركت خارج شود .درصورت عدم خروج
محموله تائيد نشده حداكثر ظرف يک ماه از ابالغ كتـبي ،خريدار مجاز خواهد بود نسبت به عودت
محموله مذكور اقدام و هزينه حمل و ساير هزينه هاي مرتبط انجام شده و خسارت ناشي از اين موضوع را از
محل مطالبات و ضمانتنامه هاي موجود فروشنده در نزد خريدار كسر نمايد.بديهي است هزينه انبارداري
برابرتبصره  0بند  0-0به ازاي هر روز تاخير محاسبه و از مطالبات موجود فروشنده كسر ميگردد.
 -1-7بسته بندي(كيسه گيري)كودهاي شيميايي توليد شده و بارگيري در مبداء ،هزينه حمل كودشيميايي
ساخته شده از كارخانه تا انبارهايي كه خريدار تعيين مي نمايد و همچنين تخليه آن در انبار مقصد كال" از
تعهدات فروشنده مي باشد.
7
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شرکت کننده در مناقصه:

 -1-8نظارت دقيق و پيگيري رعايت اجراي كليه مفاد قرارداد ،براساس دستورالعمل(پيوست شماره )3

توسط نماينده خريدار در استان مربوطه انجام مي گردد و نماينده خريدار حق دارد در هر مرحله از توليد،
از محل خط توليد شركت فروشنده ،انبارها ،بسته بندي ،مواد اوليه ،محصول توليدي ،حمل ونقل و
نگهداري كود توليد شده بازديد نموده و ضمن بررسي كليه موارد براساس نظام كنترل و تضمين كيفيت
محصوالت داخلي خريدار و موارد مندرج در قرارداد منعقده فيمابين ،درصورت لزوم از مواد اوليه و
محصول توليدي نمونه برداري نمايد و در اين راستا فروشنده مي بايستي همه گونه همكاري را با بازرسين
و ناظرين تعيين شده از طرف خريدار بعمل آورد.
 -1-2فروشنده متعهد مي شود صرفا"درهمان محلي كه در پروانه بهره برداري قيد شده است .مبادرت به
توليد كود شيميايي مورد قرارداد نمايد.بديهي است هرگونه تغيير در محل توليد منوط به ارائـه مستنــدات
قانوني(جواز تاسيس و پروانه بهره برداري مكان جديد) و اخذ مجـوز از خريـدار بـوده و فروشـنده موظـف
است پس از اخذ مجوز و تغيير مكان ،حداكثر ظرف مدت يک هفته شـروع عمليـات توليـد را بـه صـورت
كتبي به خريدار اطالع دهد.
 -1-43كيفيت كود توليدي و بسته بندي هاي آن (هرپارت توليدي) مي بايست حداقل داراي يكسال
ماندگاري از تاريخ تأييد نتيجه آزمايش باشد و درصورت كلوخگي كود ،خرابي بسته بندي ها وكاهـــش
كيفيت و موادموثره آن ،فروشنده موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه ازتاريخ ابالغ كتبي نسبت به
عودت و جايگزيني آن با هماهنگي و نظارت نمايندگان خريدار در استان هاي مبداء و مقصد به انبارهاي
تعيين شده اقدام نمايد .در صورت تأخير بيش از مهلت زماني يک ماهه تعيين شده ،كليه خسارات وارده
را برابر فرمول ذيل محاسبه و از محل تضامين مربوط به ماندگاري و ساير مطالبات فروشنده كسر و برداشت
خواهد شد.
×0تعداد روزهاي تاخير ×نرخ كارمزد بانكي بانک مركزي ×مبلغ ريالي قرارداد ×مقدار كود بي كيفيت = خسارت تاخير درخروج محموله

031

 -1-44درصورت عدم خروج محموله موضوع بند  0-13در مهلت  13روز تعيين شده ،خريدار مجاز
خواهد بود نسبت به عودت پارت مذكور اقدام و هزينه حمل و ساير هزينه هاي مرتبط انجام شده و
خسارت ناشي از اين موضوع را از محل مطالبات و ضمانتنامه هاي مربوط به ماندگاري موجود فروشنده
در نزد خريدار كسر نمايد و فروشنده حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مينمايد.
 -1-49فروشنده موظف است معادل پنج درصد ارزش كل قرارداد را به عنوان تضمين ماندگاري كاال به
صورت سفته هم زمان با انعقاد قرارداد به خريدار ارائه نمايد و كليه خسارت هاي وارده در بندهاي ( 0-11

و )0-13و اصل مبلغ كـــاالي بي كيفيت از اين محل قابل برداشت خواهد بود.بديهي است استـــرداد
سفته هاي مورد نظر پس از اتمام دوره گارانتي و تاييد ماندگاري كود در طول مدت مذكور(بند )0-13به
فروشنده برگشت داده خواهد شد.
نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
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شرکت کننده در مناقصه:

 -5شرايط و ضوابط اختصاصي

 -5-4تامين مواد اوليه براي توليد كودشيميايي موردنظر برعهده فروشنده مي باشد .
 -5-9فروشنده مكلف است اسناد ومـدارک مثبتـه خريـد مواداوليـه مصـرفي خـود از منـابع داخــلي و يـا
خارجي را به خريـدار ارائـه نمايـد.منظور از اسـناد و مـدارک خريـد بـه ترتيـب شامل:صورتحسـاب معتبـر
(فاكتور)و پروانه گمركي صادره ازسوي مراجع ذيصالح(درخصوص خريدهاي خارجي)مي باشد.
 -5-0فروشنده در زمان اجراي قرارداد حق توليد وفروش كودشيميايي مشابه با موضوع قرارداد در بسته
بندي مورد تاييد خريدار را به صورت آزاد ندارد.
 -5 -1هزينه انجام آزمايش نمونه هاي اخذ شده بر اساس هر233تن(يک پارت) بعهده فروشنده مي باشد.
 -5-5داشتن انبار مسقف مناسب جهت نگهداري كود توليد شده متناسب با حجم قرارداد الزامي است.
 -5-6فروشنده مي بايستي داراي آزمايشگاه كنترل كيفي مورد تأييد مؤسسه تحقيقات خاک و آب
بوده و يا با يک آزمايشگاه مورد تاييد موسسه فوق قرارداد همكاري منعقد نمايد و مواد اوليه و كود
توليدي را در كليه مراحل كنترل كيفي نمايد.
 -5-7چنانچه درحين اجراي قرارداد مشخص گردد مستندات مربوط به بند 1-3در كارخانه وجود ندارد،
قرارداد لغو وكل سپرد ه ده درصد تضمين انجام تعهدات قرارداد ضبط و كليه خسارتها از محل ساير
مطالبات و تضامين ضبط ميگردد.
تبصره :4درصورت وجود كمبود در مستندات موضوع بند  1-3چنانچه فروشنده متعهد به اصالحات
الزم در مدت يک ماه گردد ،خريدار مي تواند با اخذ جريمه نسبت به عدم اجراء تعهدات قبلي با تاييــــد
اصالحات ،ادامه قرارداد را اجازه دهد.
تبصره :9جريمه عنوان شده در تبصره يک  ،معادل نيم درصد مبلغ كل پارت هاي تحويلي تا زمان گزارش
تاييد رفع نواقص خواهد بود.
 -5-8پس از انقضاي مدت قرارداد منعقده ،فروشنده موظف است حداكثر ظرف مدت سـه ماه نسبت به
تسويه حساب نهايي و ارائه مفاصاحساب اقدام نمايد.
 -5-2خريدار ميتواند درصورت افزايش يا كاهش قيمت حامل هاي انرژي ،سوخت و مواد اوليه ناشي
از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اقدامات ذيل را در راستاي تعديل مبلغ قرارداد كود شيميايي
معمول نمايد.
تبصره :درصورت افزايش وياكاهش قيمت سوخت و حامل هاي انرژي متناسب با مصوبات ابالغ شده
توسط مراجع ذيربط ،اصالح مبلغ قرارداد حداكثر تا سقف 21درصد و به نسبت آثار آن درآناليز قيمت و
به تشخيص خريدار ،پس ازكارشناسي و به استناد استعالم هاي دريافتي از مراجع ذيربط درخصوص
دوآيتم سوخت و حمل ونقل در آناليز قيمت امكان پذير است.
نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
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شرکت کننده در مناقصه:

-5-43چنانچه بهاي مواداوليه بيش از  %21در زمان اجراي قرارداد افزايش يا كاهش يابد با ارائه اسناد و
مدارک مثبته از سوي طرفين،موضوع در كارگروه تخصصي شركت متشكل از معاونت امور بازرگاني،
معاونت فني و كنترل كيفي،مديريت هاي امور مالي و امور حقوقي خريدار مطرح و مورد رسيدگي قرار
مي گيرد كه در صورت تاييد كارگروه ،نتيجه به كميسيون معامالت شركت در قبال درخواست هر يک
از طرفين قرارداد جهت اقاله قرارداد منعـكس مي گردد.
 -5-44فروشنده ملزم به رعايت آئين نامه ايمني وزارت تعاون ،كارو رفاه اجتماعي مي باشند.
 -6ساير شرايط

 -6-4مشاهده هر نوع كود كشاورزي(به غير از كود موضوع قرارداد)دركيسه هايي با آرم خريدار و هر
نوع كود يارانه اي به صورت كيسه گيري شده و يا فله تخلف محسوب شده و خريدار مجاز مي باشد
راسا" و به صورت يكطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ضمانت نامه انجام تعهدات قرارداد را به ميزان
بخش اجرانشده ضبط نمايد .
6 -9ـ توسعه كارخـانه و تغيير در فضا و خط توليد فروشنــــده بايستــــي قبال " به اطالع خريــــدار
برسد.بديهـي است انجام اقدامات مذكور نبايستي هيچگونه خللي دراجــــراي بموقع تعهدات فروشنــده
ايجاد نمايد.
 6 -0ـ مراتب فروش و واگذاري كارخانه توسط فروشنده به غير( شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي)

بايستي قبال "به اطالع خريدار برسد و پس از قبول رسمي و قانوني تعهدات ،خريدار يا خريداران بعدي
كارخانه بايدكليه تعهدات فروشنده طرف قرارداد را در قبال خريدار بپذيرند.
 -6-1فروشنده بايد راساً مبادرت به توليد كودشيميايي موضوع قرارداد نموده و حق واگذاري اجراي
موضوع قرارداد را كالً و جزاً و در هيچ يک از مراحل توليد به غير ندارد.درصورت مشخص شدن چنين
موردي ،خريدار مجازمي باشد راسا" و به صورت يكطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ضمانت نامه انجام
تعهدات قرارداد را ضبط نمايد .
- 6-5فروشنده اقرار مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله وزراء ،نمايندگان مجلس
و كارمندان در معامالت دولتي وكشوري مصوب  22دي ماه  1000نمي باشد و متعهد و ملزم ميگردد تا
پايان اجراي اين قرارداد تحت هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون فوق را سهيم و ذينفع نكند ،درغير
اينصورت خريدار راسا"به صورت يكطرفه مجاز مي باشد نسبت به فسخ قرارداد اقدام وضمانت نامه انجام
تعهدات قرارداد را ضبط نمايد.
 -6-6فروشنده موظف است آخرين وضعيت توليدكود موضوع قرارداد را حداقل هر 11روز به نماينده
خريدار در استان محل توليد بصورت كتبي گزارش نمايد.
-6-7خريدار حق افزايش و كاهش حجم قرارداد را حداكثر تا  %95در مدت زمان قرارداد با شرايط اوليه
براي خود محفوظ مي دارد.
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نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
شرکت کننده در مناقصه:

 -6-8به استناد بند 10ماده  01آيين نامه معامالت دولتي چنين مقرر مي دارد"سايرشرايطي كه مورد توافق
طرفين معامله قرارگيرد مشروط بر آنكه متضمن امتيازاتي عالوه برآن كه در شرايط مناقصه ذكر شده
براي فروشنده نباشد"خريدار مجاز است نسبت به افزايش يا كاهش مدت قرارداد حداكثر تا سه ماه
اقدام نمايد.
 -6-2اعمال كسور قانوني براي طرفين الزم االجرا مي باشد.
 -6-43درزمان اجراي قرارداد ،نمونه برداري از پارت هاي توليــدي براساس دستور العمل نحوه نمونه
برداري از كودهاي شيميايي توليد داخلي در انباراستانها(مقصد)(پيوست شماره)0توسط خريدار صورت
گرفته و فروشنده موظف به رعايت مفاد دستورالعمل فوق و همكاري با خريدار مي باشد.
 -6-44از هرصورتحساب فروشنده معادل  %1در اجراي ماده  00قانون تأمين اجتماعي بابت سپرده بيمه
كسر و پرداخت آخرين صورتحساب فروشنده نيز موكول به ارائه مفاصاحساب بيمه خواهد بود.ضمنا" %1
سپرده بيمـه مكسوره و مبلغ آخرين صورتحساب نيز پس از ارائه مفاصا حساب بيمه در وجه فروشنده
پرداخت ميگردد.چنانچه در مدت اجراي قرارداد سازمان تامين اجتماعي مفاصاحساب كلي را در مورد
قرارداد صادر نمايد كليه مطالبات فروشنده (موضوع اين بند) مسترد خواهد شد.
 -6-49شركت كنندگان درصورت استفاده از معافيت ماليـاتي تصـويري از قـرارداد را بـه رويـت سـازمان
مالياتي ذيربط رسانده و معافيت براي نوع قرارداد رادريافت و به خريــدار ارائـه نماينـد .درغيــــراينصورت
مي بايست نسبت به پرداخت ماليات اقدام نمايد.
 -6-40برنده/برندگان متعهد مي گردد كليه ضوابط ،مقررات ،دستورالعمل ها وآئين نامه هاي مربوط به
قانون كار وسازمان تامين اجتماعي ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت اقتصاد و دارائي ،محيط زيست
و ساير مراجع ذيصالح را در جريان تهيه ساخت وتوليد كودشيميايي موضوع قرارداد رعايت نمايند.
وپرداخت تمامي حقوق وخسارات و غرامات وهزينه هاي ناشي از حوادث حين انجام قرارداد در
خصوص افراد بكار گرفته در امر قرارداد بر عهده برنده  /برندگان بوده و در صورت عدم رعايت موارد
مذكور خريدار هيچگونه تعهدي ندارد.
 -6-41هرگاه در مناقصه اي وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگاني به زيان خريدارتباني كرده اند
پيشنهاددهندگان مذكور به عنوان متخلف شناخته شده و طبق ضوابط و مقررات و براساس قانون برگزاري
مناقصه اقدام خواهد شد.
« -6-45چنانچه معلوم شود كه طرف قرارداد،براي تحصيل موافقت كارگزاران خريدار در انعقـاد
قرارداد ،وجهي را تأديه يا مال ويا سند پرداختي را تسليم نموده و يا به هرترتيبي غير مشروع،كسب انتفاع
نموده باشد خريدارحق فسخ قرارداد را داشته و راشي و مرتشي را براي اعمال قانون به مقامات قضائي
معرفي خواهد نمود».
نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
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شرکت کننده در مناقصه:

 -6-46مشخصات فني و روش آزمايش كود مذكور براساس مشخصات فني و روش هاي مورد تاييد موسسه
تحقيقات خاك وآب مي باشد.

 -6-47پيوست هاي ذكرشده جزءالينفک شرايط مي باشد.
 -6-48در زمان انعقاد قرارداد ارائه شناسه ملي و كداقتصادي توسط فروشنده الزامي است.

-6-42

چنانچه در حين اجراي قرارداد از سوي مراجع ذيصالح كود نيترات آمونيوم مخلوط با سولفات

آمونيوم مشمول استاندارد اجباري گردد.فروشنده مکلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه گواهي تاييديه پروانه
كاربرد عالمت استاندارد اجباري از سازمان ملي استاندارد ايران را اخذ و به خريدار ارائه نمايد .در غير
اينصورت خريدار نسبت به اقاله قرارداد اقدام خواهد نمود.

 -6-93ساير موارد قيد نشده در قرارداد موضوع اين مناقصه ،مطابق با قوانين و مقررات دولت جمهوري
اسالمي ايران وشرايط مناقصه خواهد بود .
 -6-94مناقصه با هر تعداد شركت كننده ،با تشخيص كميسيون معامالت برگزار خواهد شد.
 7ـ بسته بندي كودشيميايي ومشخصات كيسه هاي خالي دواليه95كيلوگرمي
مشخصات كيسه هاي خالي دواليه 95كيلوگرمي :ابعاد كيسه دوخته شده15 cm×73 cm

 -7-1ابعاد كيسه دوخته شده 54 cm×07 cm :
 -7-2نوع كيسه  :ساده دهان باز دواليه
 -7-3نوع اليه خاجي  :باتته شده از جشته ها لي
كود

ل يوليي

) PPب ا ريي د اساس ه يت ل دوييدكيس ه

باعيض  5.4 mmودنيي 0777±07دجصد بصوجت ريدباتل

 -7-4ابعاد اليه خاجي  54 cm× 05 cm :بصوجت 54 cmعيض )وط و  5 cm +07 cmد اخوج دج
ده كيسه و  5 cmداخوج دج سيكيسه ) .
 -7 -5نوع اليه داخي  :لي اديي )) pEبه ضخاال  7/7 5ايييمتييا  57ايكيون
 -7-6ابعاد اليه داخي  50 cm× 07 cm :بصوجت  54 cmعيض  5 cm +ب ادخوج) × 07 cmط و +
 6 cmبادخوج  5 cm+داخوجدجسيكيسه.
 - 7 -7ساختمان باتل الي ه لي

ل يوليي خ اجي  57×57 :جش ته دج  07×07س انت اتيايب ب بص وجت

يكدسل و شطينج
 -7-8جنگ كيسه  :سفيد طبق نمونه دجخواست
 -7-9دجصد يو و

 ) U.Vاصيت همياه لي ليو ليي اعاد  %5وزن

 -7-11دجصد استيبچ جنگ اصيت همياه لي ليوليي  :اعاد  0. 6 %وزن
 -7-11دجصد كيبسات كييسم اصيت همياه لي ليوليي  :اعاد 7/ 5.%وزن
 -7 -12نوع دوخل  :حداقل سه بخيه بصوجت دو جديف دجده كيسه ويك جديف دج سيكيسه .
 -7-13نخ دوخل  :از يسس لي ليوليي

)pp

 -7 -14شكل وآجم چاپ  :طبق نمونه دجخواست
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جنگ چاپ طبق نمونه دجخواست .
نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
شرکت کننده در مناقصه:

 -7 -15چ اپ ش عاجها دبييآ اد

اط

آاوزش

ع جس ان و س ايي ا واجد ا ابه ا يدب ب ا

كوده ا ش يمياي ب يجو دو ط ير كيس ه ب ا ن يخيي داجاطابق تيا ل و ا خص ات اع ا
دجطو ادت قياجداد ايزاا ا باشد.
 -7 -16نوع عد بسد  :هي عد شاال  547دخته كيسه كه با دسمه هاي به عيض 5.cmدج 3جديف
دمسه ك

و با لوش

ازنوع رون لي ليوليي يفار شده باشد.

 -7 -17آزاايش ليداب با اواد احصو اوجد بسته بسد  :عدم لاجر كيسه از اجدفاع 5 .4m
 -7-18وزن  ppاصيت با احتساب اواد اتزودن هي دخته 64ريم .pp=64 gr
 -7-19وزن  pEاصيت هيدخته .P E=30 gr
 -7-21وزن اجموع دواليه خاجي و داخي

 132± 5ريم

 -7 -21تغيير درمشخصات فني فوق تا حدود مشخص شده درزير قابل قبول وخارج از آن باعث عدم
تائيد كيسه  ،مشمول جريمه و يا عدم تحويل كيسه خواهد شد .

 -7-22طو كيسه  07±7/4 :سانت اتي
 -7-23عيض كيسه  01±7/4 :سانت اتي
 -7 -24دنيي نخ 0777±%07 :
 -7 -25ضخاال اليه داخي  57±7/6 :ايكيون
 -7-26طو اليه داخي  07±0 :سانت اتي
 -7-27عيض اليه داخي  00±7/4 :سا نت اتي
 -7 -58دياكم باتل  57×57±5 :جشته
 -7 -92اجموع كسي طو و عيض كيسه حداكثي يك سانت اتي
 -7-03يفار ايبايسل ازاواد نو و غيي استعمل استفاده شود .
 -7 -04جعايل دقيق دجنحوه انباج چيس دجاحل آااده ساز كيسه ها به طييق كه بتوان كستي كم
وكيف

جا اعما نمود ايزاا اسل .

تبصره :باتوجه به اينكه توليدكنندگان از محل مناقصات قبلي تعدادي كيسه هاي خالي  13كيلوگرمي
موجودي دارند،مجاز هستند به تعداد تخته كيسه هايي كه طي نامه رسمي به بازرگاني داخلــي اعالم مي
نمايند كودهاي موضوع قرارداد را در همان كيسه ها ،كيسه گيري نمايند.
 -7-09درج نام وآرم خريدار ،نام كودشيميايي موضوع مناقصه با ذكر درصد ماده موثره ،وزن خالص
كودشيميايي ،تاريخ توليد(سال وماه) ،شماره پارت(داخل كادر باكس با خط درشت) ،شماره ثبت ماده
كودي ،شماره پروانه بهره برداري ،نام شركت توليد كننده و عبارت "فروش آزاد ممنوع از باال به پائين"به
صورت درشت ،خوانا و چاپ مناسب وثابت كه در اثر جابجائي پاک نگردد و نيز چاپ عالئم ايمني بر
روي كيسه هاي محتوي كود شيميايـي الزامي مي باشد(.پيوست  )0ضمنا" برچسب كود شيميايي كه
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نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
شرکت کننده در مناقصه:

براساس شيوه نامه ثبت مواد كودي تنظيم گرديده و به تاييد موسسه تحقيقات خاک و آب رسيده
باشد،طرف ديگر كيسه هاي كودشيميايي چاپ گردد.بديهي است در صورت عدم درج هر يک از
اطالعات فوق ،از نمونه برداري و تحويل كود توليدي خودداري خواهد شد.در مورد ساير عالئم مورد نياز
كه بايد بر روي كيسه درج شود فروشنده موظف است مطابق نظر خريدار عمل نمايد.
 -7-00فروشنده موظف است كارخانه خود را مجهز به دستگاههاي پركن كيسه و توزين ديجيتال نمايد.

تبصره:درصورت نياز خريدار به درج اطالعات درسيستم هوشمند ،فروشنده ملزم به ثبت و درج اطالعات
طبق درخواست خريدار در سيستم مذكوركه از طريق اينترنت دراختيار فروشنـــده قـــرار مي گيرد ،اقدام
نمايد.
-7-01فروشنده متعهد ميگردد كارخانجات توليدي كيسه ويا فروشندگان كيسه توليدي محموله ها را به
خريدار معرفي تا از مراحل توليد كيسه ها و محل دپوي كيسه ها را از نظر كيفيت بازديد نمايد.

 -7-05همزمان با تحويل كود به انبارهاي تعيين شده توسط خريدار جهت نمونه برداري از كيسه هاي
حاوي كود توليدي به صورت تصادفي دو تخته كيسه به عنوان استاندارد سازي انتخاب و جهت آزمايش به
مديريت توزيع ،حمل ونگهداري(خريدار) ارسال گردد.
 -7-06درصورت استفاده ازكيسـه هاي نامرغوب وغيراستاندارد با فروشنده برابر فرمـول ذيل رفتارخواهد شد.
فرمول محاسبه ميزان خسارت كسري وزن كيسه درهرپارت به شرح ذيل مي باشد:
× 4/5تعدادكيسه ها×كسري وزن هركيسه×قيمت هرگرم كيسه= خسارت كسري وزن كيسه هرپارت

تبصره:4چنانچه كسري وزن كيسه ها بيش ازده درصد وزن استاندارد كيسه باشد فروشنده موظف است
كيسه هاي حاوي كود را با هزينه خودعينا" عودت ونسبت به بسته بندي مجدد كود با كيسه استاندارد اقدام
نمايد.
تبصره :9چنانچه كيسه هاي مورد استفاده براي بسته بندي كود موضوع قرارداد از استاندارد موردنظر براي
مصرف( %0مستربچ و يووي) انحراف داشته باشد جرائم برابر فرمول ذيل محاسبه و اقدام خواهدشد.
× 2تعدادكيسه هاي همان پارت ×قيمت هرتخته كيسه به نرخ روز = جريمه انحراف ازاستاندارد مستربچ و يووي كيسه
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نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
شرکت کننده در مناقصه:

پيوست شماره4
مشخصات فني كود شيميايي نيترات آمونيوم مخلوط با سولفات آمونيوم
 درصد جرمي نيتروژن كل(:)Nحداقل 04 درصد جرمي نيتروژن به فرم آمونيوم (:)N-NH4حداقل 48/5 درصد جرمي نيتروژن به فرم نيترات(:)N-NO3حداقل 49/5 -درصد جرمي سولفات محلول در آب برحسب(: )Sحداقل 6/7

 (( )PHدرصد جرمي)در محلول  43درصد :حداكثر5 اندازه ذرات(درصدجرمي) 4-1ميليمتر:حداقل  23درصد رطوبت(درصد جرمي):حداكثر3/5 -آرسنيک(درصدجرمي):حداكثر 3/334

مقدار كل سفارش 03( :هزار)تن
نوع بسته بندي :كيسه 95كيلوگرمي
*بديهي است تحويـل وتوزيـع كود موضوع قرارداد صرفا" براساس مشخصات فني فوق
خواهد بود.
* چنانچه مشخصات فني اعالم شده و ساير قوانين و مقررات مربوطه توســط مراجع ذيربط
(موسسه تحقيقات خاك و آب ،سازمان ملي استاندارد و )...اصالح و يا تغيير يابد فروشنده
ملزم است به محض اعالم خريدار تغييرات مربوطه را در توليد وتدارك محصول اعمال
نمايد.
* درصورتي كه فروشنده با تغييرات اعالمي از سوي موسسه تحقيقات خاك و آب ،سازمان

ملي استاندارد و  ...اعالم نمايد قادر به ادامه توليد نمي باشد ،موضوع توسط خريدار بررسي
و د رصورت تاييد و تشخيص ،نسبت به لغو قرارداد اقدام خواهد شد .بديهياست لغو قرارداد
بدون اخذ هرگونه خسارت بين طرفين صورت خواهد پذيرفت.
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پيوست شماره9
بسمه تعالي

فرم پيشنهاد قيمت در مناقصه خريد03هزار تن كودشيميايي
نيترات آمونيوم مخلوط با سولفات آمونيوم
رديف

عنوان

1

نام شركت پيشنهاد دهنده :

2

مقدارپيشنهادي:

0

قيمت واحد كودشيميايي نيترات آمونيوم مخلوط با سولفات آمونيوم برحسب كيلوگرم به ريال به عدد :

قيمتواحد كودشيميايي نيترات آمونيوم مخلوط با سولفاتآمونيوم برحسب كيلوگرم به ريال به حروف :

ضمن تائيد موارد فوق بدين وسيله قبولي خود را درموردكليه شرايط و مشخصات مناقصه ومفاد قرارداد نيز
اعالم مي نمايم.
نام ،نام خانوادگي ،امضاء و مهر شركت پيشنهاد دهنده :
تاريخ تنظيم:

* مدت اعتبارقيمت پيشنهادي حداقل  01روز از تاريخ بازگشايي پاكات مي باشد
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پیوست شماره 4فرم استعالم مالي
مديريت محترم امور مالي

با سالم،
احتراما" نظر به اينكه اين مديريت جهت انجـام خريـد .........

تـن كـود .........................نسـبت بـه

برگزاري مناقصه اقدام نموده است ،مقتضي است نسـبت بـه اعـالم وضـعيت مـالي قراردادهـاي منعقـده بـا
شركت .....................اعالم نظر فرمائيد.
رديف

موضوع
قرارداد

شماره
قرارداد

مبلغ كل
قرارداد

تاريخ
شروع

تاريخ
اتمام

تاريخ
تسويه

شماره
نامه
تسويه

مانده طلب
يا بدهي

مفاصا
حساب بيمه

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

مدیریت بازرگانی داخلی
توضیحات تکمیلی

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

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

مدیرامورمالی
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پیوست شماره 6
دستورالعمل بازرسي و نظارت بر واحدهای توليدی كود شيميايي طرف قرارداد
در استانهای مربوطه

اسئوييل اتم و خطيي شيكل خداات حمايت ك اوجز استانتا ن اجت بي شيكل ها دوييدكسسده
كود طير قياجداد استقي دج استان دج يتل اييا دقيق افاد قياجداد ا باشد .با دويه به ايسكه ن اجت
دقيق و ليگيي جعايل اييا كييه افاد قياجداد از سو دوييدكسسده بياساس قياجداد تيمابي به عتده
شيكل خداات حمايت ك اوجز استان ايبوطه بوده و نمايسدران و بازجسان ش يكل خداات حمايت
ك اوجز حق داجند دج هي ايحيه ازدوييد ازاحل خ دوييد شيكل دوييدكسسده بازديد و اواد اوييه
واحصو دوييد جاكستي و نمونه بيداج نمايسد و دجاي جاستا دوييدكسسده ا بايست نتايل همكاج جا
داشته باشد يذا ضيوجيسل دج بازديدهاي كه از كاجخانجات اي واحدها دوييد صوجت ا رييد
نكات ذيل دقيقاً اوجد دويه قياج رييد.ضمساً الزم اسل بيره ها كستي چك ييسل ايبوطه) دكميل و به
همياه كييه اداجک و استسدات ايبوطه به ليوسل رزاجش بازديد اجائه ريدد.
 -0ا خصات كود جو كيسه رونيتا شاال :نام و آجم شيكل خداات حمايت ك اوجز

نام كود

با ذكي دجصد ااده اوثيه وزن خايص نام شيكل تيوشسده داجيخ دوييد سا و ااه) شماجه
لاجت شماجه ثبل ااده كود

شماجه بتيه بيداج

و  ...بطوج كاال و اطابق با افاد قياجداد

كستي شود.
 -5چاپ ع ئم ايمس كودها شيمياي

ع ئم ه داج )جو كيسه ها كود و بياساس افاد

قياجداد ايزاا اسل و ا بايست كستي شود.
 -3چاپ جو كيسه ها ا بايست اساسه و ثابل بوده و دج اثي يابجائ لاک نگيدد.
 -5ا خصات كيسه ها كود و وزن خايص آنتا بايست اطابق با افاد اسدجج دج قياجدادها باشد.

 -4بيچسه كود اوضوع قياجداد طير ديگي كيسه ها ك ودشيمياي چاپ ر يديده و ا
بايست دقيقاً اطابق با بيچسه ل ل رواهيسااه ثبل اواد كود ايبوطه باشد.
 -6بازديدها بطوج استمي و دج صوجت يزوم بدون اط ع قبي و بصوجت دصادت از واحدها
دوييد طير قياجداد صوجت رييد.
 -0دج هي بازديد ايزان كود دوييد و ايزان دحويل آن ا خص ريدد.

نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
شرکت کننده در مناقصه:

21

 -7دج هي بازديد ضم دكميل بيره ها كستي چك ييسل) ايبوطه رزاجش كااي از بازديد دتيه
و دج صوجت ويود نواقص احتماي

ط اكادبه ا دذكيات الزم از سو استان به واحد دوييد

يتل جتب نواقص اويود داده شود و جونوشل آن به اديييل بازجران داخي و اديييل تس و
بتبود كيفيل كود و اواد دتب آتات رياه يتل اقدااات الزم و دجج دج ليونده اجسا ريدد.
 -9انباج احل نگتداج اواد اوييه و كود دوييد ا بايست اسقف و اساسه باشد بگونه ا

كه

هيچ آسيه باشد كه باعث دخييه آنتا نگيدد.
-07شيكل ها دوييد كسسده طير قياجداد ا بايست داجا آزااي گاه كستي كيف اوجد داييد
اوسسه دحقيقات خاک و آب بوده و يا با يك آزااي گاه اوجد داييد اوسسه توق قياجداد
همكاج اسعقد نموده و اواد اوييه و كود دوييد جا دج كييه اياحل كستي كيف نمايد.

 -00رزاجش كاال آخيي وضعيل واحدها دوييد دحل لوشش بطوج دقيق با ذكي نام شيكل
شماجه و داجيخ قياجداد نوع كود اقداج كود دوييد و اقداج كود حمل شده بصوجت ااهانه
دس يم و يتل بتيه بيداج به اديييتتا بازجران داخي

ايكز دحقيقات كاجبيد نتاده ها

ك اوجز و اديييل تس و بتبود كيفيل كود و اواد دتب آتات رياه اجسا ريدد.
 -05ن اجت دقيق و ليگيي جعايل اييا كييه افاد قياجداد از سو دوييدكسسده دوس

شيكل

خداات حمايت ك اوجز استان ايبوطه انجام ا ريدد.
 -03استان ابدأ اؤظف اسل به اس وج ييوريي از اد ر وقل و بيوز هيرونه ضيج و زيان احتماي
قبل از دأييد دوييد لاجت و اع م به ستاد يتل صدوج اجوز دوزيب اوقل اواجد اويود دج افاد
قياجداد و اي دستوجايعمل جا بيا دوييدكسسده و لاجت دوييد بدقل كستي نموده و دج صوجت
صحل آنتا نسبل به دأييد دوييد و اع م به ستاد اقدام نمايد.
 -05دج قياجدادهاي كه بصوجت كاجازد با دوييدكسسدران داخي اسعقد ا شود و شيكل خداات
حمايت ك اوجز دااي كسسده دمام يا بخ

از اواد اوييه اوجد نياز بيا دوييد ا باشد دج

بازديدها كاجشساسان استان ا بايست وضعيل نگتداج و ايزان دقيق اواد اوييه اويود و
اصيت

بادويه به ايزان كود دوييد شده) بدقل بيجس ريدد.

 -04انباجاحل نگتداج اواد اوييه وكودها دوييد شده ا بايست اسقف واساسه باشد بگونه ا كه
هيچگونه آسيب به اواد اوييه و كودها اويود واجد ن ده و باعث دخييه آنتا نگيدد.
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 -06دج قياجدادها كاجازد

شيكل طير قياجداد به هيچ ويه حق دعويض و يايگزيس اواد اوييه

دحويي شيكل خداات حمايت ك اوجز جا نداجد.
 -00ا اهده هي نوع كود شيمياي ياجانه ا به غييازكود شيمياي اوضوع قياجداد)دجكيسه هاي با آجم
شيكل خداات حمايت ك اوجز دخيف احسوب شده و ا بايست رزاجش ريدد.

-07شيكل طير قياجداد دج زاان اييا قياجداد حق دوييد و تيوش كودشيمياي ا ابه با اوضوع
قياجداد جا به صوجت آزاد نداجد.
 -09شيكل طير قياجداد ا بايست جاساً ابادجت به دوييد كودشيمياي اوضوع قياجداد نموده و حق
وارذاج اييا اوضوع قياجداد جا ك ً و يزاً و دج هيچ يك از اياحل دوييد به غيي نداجد.

-57شيكل طير قياجداد بايد حداقل هي 04جوز با اجائه رزاجش كتب آخيي وضعيل دوييد كود
اوضوع قياجداد جا به اديييل شيكل خداات حمايت

ك اوجز استان اع م نمايد.

-50شيكل طير قياجداد صيتا"دجهمان احي كه دج ليوانه بتيه بيداج قيد شده ا دواند به دوييد
كود شيمياي اوضوع قياجداد ابادجت نمايد و هيرونه دآييي دج احل دوييد ا بايست با
هماهسگ قبي شيكل خداات حمايت ك اوجز و بياساس افاد قياجداد اسعقده تيمابي صوجت
رييد.
دبصيه:بي اساس وظايف شيكل خداات حمايت ك اوجز

ادييان استان شيكل ااكان كستي و

ن اجت بي واحدها دوييد طير قياجداد با شيكل جا داشته و كستي و ن اجت بي سايي دوييدكسسدران و
عيضه كسسدران كود و يا بيخوجد با اتخيفات احتماي دج عيصه كود ك وج بي عتده ايايب ذيص ح ا
باشد .بديت اسل دج صوجت استفاده غيي اجاز از نام و آجم شيكل اقيج ريدد اوضوع سييعاً از طييق
اديييل احتيم ااوج حقوق و قياجدادها و سايي ايايب ذييب دج استان اوجد ليگيد قانون قياج رييد.
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پیوست شماره 7

دستورالعمل بازرسي و نظارت بر كودهای شيميايي توليد داخل
(در انبارهای استان مقصد)
نحوه بازرسي و نمونه برداری:

 -0دوييدكسسده اؤظف اسل لس از آااده شدن لاجت دوييد و بيا حمل آن به انباج استان اوضوع
جا بصوجت كتب به شيكل خداات حمايت ك اوجز استان ابدأ احل دوييد كود) اع م نمايد.
 -5دوييدكسسده اؤظف اسل لس از دعيي اقصد و اجسا لاجت دوييد

اوضوع جا بصوجت كتب به

شيكل خداات حمايت ك اوجز استان اقصد اع م نموده و بيابي افاد قياجداد اسعقده تيمابي
دجخواسل نمونه بيداج نمايد.
 -3احمويه ها كود اجساي به استان ا بايست دج زاان دخييه و يا ب تاصيه لس از دحويل و لاجت
چيس دج انباج اقصد دوس كاجشساس كود استان اوجد بازديد قياج ريتته و ضم دكميل بيره
كستي

چك ييسل) ايبوطه هي رونه ا كي به اعاونل ااوج بازجران رزاجش ريدد ضمسا

الزم اسل اي بازديدها بصوجت استمي صوجت رييد.
 -5احمويه ها كود كه استقيماً به انباجها كاجرزاجان اجسا ا شود ا بايست دج زاان دخييه
و يا ب تاصيه لس از دحويل دوس كاجرزاج اوجد بازديد دقيق قياج ريتته و هيرونه ا كي به
شيكل خداات حمايت ك اوجز استان اع م شود .ضمساً الزم اسل كاجشساس كود استان از
انباجها كاجرزاجان و كودها اويود دج آنتا بصوجت استمي بازديد و رزاجش ايبوطه جابه همياه
بيره ها كستي يتل اقدااات بعد به اديييل استان رزاجش نمايد.

 -4نمونه بيداج ا بايست طبق افاد قياجداد و دج اقصد صوجت لذييد.
 -6انباج احل نگتداج كودها واجده به استان انباجها شيكل و كاجرزاج) ا بايست اسقف و
اساسه باشد بگونه ا كه هيچگونه آسيب به كودها اويود واجد ن ده و باعث دخييه آنتا
نگيدد.
 -0وزن كيسه ها كود و وزن خايص آنتا بايست اطابق با افاد اسدجج دج قياجدادها باشد.
 -7ا خصات كود جو كيسه رونيتا شاال :نام و آجم شيكل خداات حمايت ك اوجز

نام كود

با ذكي دجصد ااده اوثيه وزن خايص داجيخ دوييد سا و ااه) شماجه لاجت شماجه ثبل ااده
كود

شماجه بتيه بيداج

نام شيكل دوييد كسسده و )...بطوج كاال و اطابق با افاد قياجداد

كستي شود.
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 -9چاپ جو كيسه ها ا بايست اساسه وثابل بوده و دج اثي يابجائ لاک نگيدد.
 -07برچسب كود موضوع قرارداد ،طرف ديگر كيسه هاي كودشيميايي چاپ گرديده و مي بايستي
دقيقاً مطابق با برچسب پشت گواهينامه ثبت مواد كودي مربوطه باشد.
 -00چاپ ع ئم ايمس كودها شيمياي

ع ئم ه داج ) جو كيسه ها كود و بياساس افاد

قياجداد ايزاا اسل.
 -05اديييل شيكل خداات حمايت ك اوجز استان اؤظف اسل كودها كيسه ريي شده جا
دج دسته هاي بصوجت اس م و ايده لاجت چيس نمايسد بصوجت چتاج جديف طوي و  6جديف
عيض ) بطوجيكه بي دسته ها يك جاهيو بفاصيه حدود  77سانتيمتي دج ن ي ريتته شود و اجدفاع
آنتا حداكثي  04كيسه باشد.
 -03ايزان هي لاجت بيا نمونه بيداج بياساس قياجداد ايبوطه  077يا  577د بوده و بيا انجام
نمونه بيداج دج صوجد كه كيسه ها  47كييوي ا باشد ا بايست از هي  0777كيسه بصوجت
دصادت  35كيسه يدا شده اطابق با يدو اسدجج دج تصل ايبوط به نمونه بيداج كه بيا
يك لاجت  577دس  057كيسه و دج لاجدتا  077دس حداقل  65كيسه) و اطابق با اطايه ذكي
شده دج تصل ايبوط به نمونه بيداج از هي كدام از نقاط اختيف كيسه بخ

جا دج حد 077

ريم) بيداشته و اي بخشها جا بي جو يك ناييون ل ستيك دميز جيخته با دسل كاا ً اخيوط
نمود دستتا دميز باشد) سپس با جوش رفته شده نمونه كل جا به  5قسمل دقسيم و  5قسمل جا
حذر نمود و اي جوش كوچك كيدن نمونه جا آنقدج ادااه داد دا اقداج الزم حداقل يك و
حداكثي دو كييوريم بيا هي نمونه) حاصل شود .دج صوجد كه بسته بسد كودها دج كيسه ها
 54كييوي باشد دعداد كيسه ها انتخاب شده دو بيابي و اقداج كود بيداشته شده از هيكيسه دج
حد 47ريم خواهدبود.
 -05نمونه ها ريتته شده به دعداد سه نمونه) دج ظيور و يا لاكتتا ناييون كاا دميز احكم
بسته بسد شده و دج حضوج اعضا كميته نمونه بيداج ليمپ ريديده و يك نمونه دحويل
اديييل شيكل خداات حمايت ك اوجز استان يتل نگتداج دج قينطيسه دج احل اا و
اساسه) يك نمونه دحويل نمايسده جسم دوييد كسسده و نمونه سوم بتمياه صوجدجيسه نمونه
بيداج و نااه استان ذييب از طيق اطمئ و حداكثي ظير ادت 55ساعل از زاان نمونه بيداج
به ايكز دحقيقات كاجبيد نتاده ها ك اوجز اجسا ريدد .ضيوجت داجد بيا هي قياجداد
بيحسه نوع كود و كاجخانه يك نااه اداج يدارانه ضميمه صوجدجيسه ايبوطه ريدد همچسي
الزم اسل بيا هي لاجت بصوجت يدارانه و اجزا يك بيگ صوجدجيسه
نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
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شرکت کننده در مناقصه:

نمونه بيداج دج سه نسخه دكميل ريديده و لس از ااضا كميته نمونه بيداج

يك نسخه بتمياه

نمونه به آزااي گاه و يك نسخه دج سوابق شيكل توق دج استان ايبوطه بايگان و نسخه سوم به نمايسده
شيكل دوييد كسسده دحويل ريدد.

 -04ايكز دحقيقات كاجبيد نتاده ها ك اوجز اؤظف اسل نمونه ها كود اجساي جا دج اسيع
وقل آزاايش نموده و نتايج حاصيه جا به استان و اعاونل ها ااوج بازجران و تس و ااوج
دوييد اع م نمايد.
 -06ن ي به اهميل ن اجت و كستي دقيق از سو شيكل خداات حمايت ك اوجز استانتا بي
كيفيل كودها دوييد شده و با استساد به افاد قياجدادها ضيوجت داجد دج زاانيكه نااه غيي قابل
دوزيب بودن لاجت دوييد

يك شيكل از سو

اديييل احتيم بازجران

داخي كه ط

جونوشتتاي به دوييد كسسده ايبوطه استان اقصد استان احل نمونه بيداج كود) استان ابدأ
استان احل دوييد كود) و اديييل تس و بتبود كيفيل كود و اواد دتب آتات رياه اع م ا
ريدد ديديب ادخاذ شود دا با اط ع و هماهسگ استان ابدأ و ن اجت استان اقصد بتمياه دوييد
كسسده جوند عودت و يايگزيس اجدد لاجت ايبوطه انجام شود.
 -00اتذكي ا ريدد نمونه بيداج از كود دوييد ا بايست لس از دكميل لاجت و انتقا آن به انباج
استان و دج زاان اقيج طبق افاد قياجداد انجام ريدد.
 -07اط عات الزم شاال :شماجه لاجت داجيخ دوييد نام كود شماجه ثبل نام شيكل دوييد كسسده
داجيخ نمونهبيداج

نام نمونهبيداج شماجه و داجيخ قياجداد بي جو اديكل اساسه دجج شده و

داخل كيسه حاو نمونهها رذاشته شود.
 -09نمونه بيداج از كود دوييد ا بايست دج حضوج نمايسده دام االختياج دوييد كسسده صوجت
رييد .دج صوجت عدم حضوج نمايسده دام االختياج دوييد كسسده دج زاان نمونه بيداج
داجد دوييد كسسده با اع م كتب

امتوج به اتي شيكل ذييب

ضيوجت

و ااضاء خود) عيساً لاجاريار

حقوق ذيل جا دج ات دجخواسل خود يحاظ نمايد كه اتعاقباً بايست دصويي دجخواسل بانضمام
صوجدجيسه نمونه بيداج به آزااي گاه اوجد دأييد شيكل خداات حمايت ك اوجز

بعسوان

دييل عدم ااضا صوجدجيسه نمونه بيداج دوس نمايسده دوييد كسسده) اجسا ريدد.
« نتيجه آزااي ات نمونه لاجت يا لاجدتا شماجه  ...شماجه لاجت يا لاجدتا ذكي شود) هي آنچه كه باشد با
دبعات ايبوطه اوجد دأييد و دمكي اي شيكل نام شيكل دوييد كسسده) بوده و بعداً اعتياض نخواهد
داشل»
 -57الزم اسل دج صوجت عدم جعايل بسدها توق ايذكي از سو واحدها دوييد

از دحويل كود

طبق افاد قياجداد خودداج ريديده و اياده بصوجت كتب به دوييدكسسده اع م ريدد.
نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
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شرکت کننده در مناقصه:

 -50ن ي به ايسكه راها" ا اهده ا ريدد اديييل شيكل خداات حمايت ك اوجز استانتا لس از
انقضاء داجيخ قياجدادها دوييد كود اقدام به نمونه بيداج از لاجدتا دوييد ا نمايسد .يذا الزم
اسل ديديب ادخاذ شود دا ضم جعايل ادت و افاد قياجدادها دوييد كود تق دج صوجت
داشت ايحاقيه دمديد قياجداد اقدام به نمونه بيداج ريديده و دج غيي ايسصوجت بصوجت كتب
از اعاونل ااوج بازجران استع م و سپس اقدام الزم اعمو ريدد.
 -22نمونه برداري مجدد از پارتي كه قبالً نمونه برداري و صورتجلسه گرديده است (بجز در موارد
خاص و با تشخيص معاونت فني و كنترل كيفي) مقــــدور نمي باشد.
 -53اديي شيكل خداات حمايت ك اوجز هي استان اسئو اييا صحيح دستوجايعميتا اجساي
ا باشد.
تبصره :دج صوجت داشت هي رونه سؤا تس دج خصوص نحوه نمونه بيداج با ايكز دحقيقات كاجبيد
نتاده ها ك اوجز و يا اديييل تس و بتبود كيفيل كود و اواد دتب آتات رياه دماس حاصل نمايسد.
افراد حاضر در زمان نمونه برداری (كميته نمونه برداری):

حضوج اتياد ذيل دج زاان نمونه بيداج و ااضا صوجدجيسه نمونه بيداج كه ا بايست اطابق با تيال
دعيي شده دس يم ريدد ايزاا ا باشد.
 -0اديي شيكل خداات حمايت ك اوجز استان و يا نمايسده دام االختياج و

بعسوان سيليسل

كميته نمونه بيداج )
 -5كاجشساس كود شيكل خداات حمايت ك اوجز استان
 -3نمايسده اداجه حياسل شيكل خداات حمايت ك اوجز استان
 -5نمايسده دام االختياج شيكل دوييد كسسده الزم اسل جسماً از سو واحد دوييد اعيت ريدد)

نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
شرکت کننده در مناقصه:
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بسمه دعاي
صورتجلسه نمونه برداری كود توليد داخلي در محل انبار استان (مقصد)
شركت خدمات حمايتي كشاورزی استان .......................

با عسايل به دجخواسل شماجه ...................................اوجخ ..........................واحد دوييد
................................................

ابس

بي

آااده

بودن

لاجت

شماجه

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

كود

 ..........................................با شماجه ثبل كود  .............اوضوع قياجداد شماجه...................................
اوجخ  ............................بمقداج  ............د

دج داجيخ ........................از لاجت اذكوج با داجيخ دوييد

 ..........................به وزن  ............د و به دعداد............كيسه رون بياساس دستوجايعمل ايبوطه دج
حضوج اعضا كميته نمونه بيداج شيكل خداات حمايت ك اوجز استان و نمايسده واحد دوييد
نمونه بيداج ريديد كه نمونه حاصيه به  3قسمل اساو دقسيم شد و لس از ليمپ يك نمونه به همياه
صوجدجيسه يتل انجام آزاايش به آزااي گاه اجسا و يك نمونه به اديييل شيكل خداات حمايت
ك اوجز استان و نمونه سوم به نمايسده واحد دوييد دحويل ريديد.
اعضا حاضي دج زاان نمونه بيداج

كميته نمونه بيداج ):

 -0اديي شيكل خداات حمايت ك اوجز استان و يا نمايسده دام االختياج و

بعسوان سيليسل كميته

نمونه بيداج )
 -5كاجشساس كود شيكل خداات حمايت ك اوجز استان
 -3نمايسده اداجه حياسل شيكل خداات حمايت ك اوجز استان
-5نمايسده دام االختياج شيكل دوييد كسسده
تبصره :دج صوجت عدم حضوج نمايسده دام االختياج دوييد كسسده دج زاان نمونه بيداج
دوييد كسسده با اع م كتب

ضيوجت داجد

امتوج به اتي شيكل ذييب و ااضاء خود) و اطابق با تيال دستوجايعمل عدم

حضوجنمايسده خود جا اع م نموده و دصويي دجخواسل بانضمام صوجدجيسه نمونه بيداج به آزااي گاه
بعسوان دييل عدم ااضا صوجدجيسه نمونه بيداج دوس نمايسده دوييد كسسده) اجسا ريدد.

نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
شرکت کننده در مناقصه:
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پيوست 8

وزارت جهاد كشاورزي
شركت خدمات حمايتي كشاورزي

كودنیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم
سولفات محلول

نيتروژن

در آب

كل

S
%6/7

نيتروژن نيتراتي

N
%13

نيتروژن آمونيومي

N-NH3

%31/5

N-NH4

%31/5

بسته بندی ونگهداری

از قالب استفاده نشود

حمل ونقل

احتیاط
فروش آزاد ممنوع و پيگرد قانوني دارد
معاف از ماليات بر ارزش افزوده

وزن خالص

شماره
پارت

تاريخ توليد
(ماه  /سال)

شماره ثبت
ماده کودی

شماره پروانه
بهره برداری

15كيلوگرم

فروشنده  :شركت .................................................................
تلفن رسيدگي به شکايات 128-83848 :
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نام ،نام خانوادگی ،مهر و امضاء (صاحبان امضاء)
شرکت کننده در مناقصه:

برچسب پاكت" الف"
حاوي تضمين
شركت خدمات حمايتي كشاورزي

موضوع مناقصه/خريدمقدار  30هزار تن كود نيترات آمونيوم مخلوط با سولفات آمونيوم
(توليد داخل)
:

پاکت :الف



ج

ب

برچسب پاكت"ب"
مدارك فني
شركت خدمات حمايتي كشاورزي

موضوع مناقصه/خريدمقدار 03هزار تن كود نيترات آمونيوم مخلوط با سولفات
آمونيوم(توليد داخل)
:

پاكت :الف

ب



ج

برچسب پاكت "ج"
پيشنهاد نرخ
شركت خدمات حمايتي كشاورزي

موضوع مناقصه/خريدمقدار03هزار تن كود نيترات آمونيوم مخلوط با سولفات آمونيوم
(توليد داخل)
:

پاكت :الف

ب

ج 

شركت كننده محترم لطفا اين برچسب ها را روي پاكات ( اعم از "الف""،ب" ،و "ج ") خود
قرار دهيد .توجه داشته باشيد هيچ پاكتي بدون اين برچسب ها  ،تحويل گرفته نخواهد شد.
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