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  هزار تن 01مقداريک مرحله اي خريد  مناقصه عمومي شرايط ومشخصات

 )هـ ش(0011سال ازتوليدكنندگان داخلي پودري سولفات پتاسيمكودشيميايي 

 

هزار تن  01 شركت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در نظر دارد مقدار

از طريق   "0شماره"مشخصات فني مندرج در  پيوسترا مطابق با  پودري سولفات پتاسيم كودشيميائي

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

كد اقتصادي و يا  وزارت جهاد كشاورزي(، )وزارت صنعت، معدن و تجارت وصادره از واحدهاي ذيصالح

 كميسيون معامالت شركت با شرايط ذيل خريداري نمايد.مصوبه  به استناد واحد داير باشند

گردد كه در زمان ارائهه پيشهنهادات خهود مجههز وهمهاده توليهد       واحد داير به كارگاهي تلقي مي -0تبصره

 باشد.

 تاريخ و محل بازگشايي پاكت ها 

و  ندگان درمناقصه،  اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه الکشركت كن

 )پاكت ج(و پيشنهاد قيمت )پاكت ب(بازرگانيپيشنهاد فني و )پاكت الف(،مهرشده شامل تضمين

شنبه دوپايان وقت اداري روز تا بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب والک و مهر شده حداكثر 

طبقه هشتم  -پالك يک –كوچه چهارم  -به  اداره حراست خريدار واقع در خيابان گاندي 10/9/0011رخ مو

 ارائه و رسيد دريافت نمايند.

در محل 10/9/0011شنبه مورخروز سه  00زگشائي پاكت ها( رأس ساعتبرگزاري جلسه رسمي مناقصه)روز با 

پالك يک طبقه نهم خواهد بود.حضور  –وچه چهارم ك –كميسيون معامالت خريدار واقع در خيابان گاندي 

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

ايام  برگزاري  در صورت بروز تعطيالت غيرمنتظره و پيش بيني نشده ادارات دولتي  در :0تبصره 

هاي مقرر دربرنامه زماني  به مهلتبروز اختالل در روند مناقصه، وگيري ازجلمناقصه به منظور

زوده به ميزان ايام تعطيالت اف هلت دريافت و تحويل اسناد()برنامه زماني مربوط به شروع و اتمام ممناقصه

 پاكات وزمان بازگشائي مصادف با  عطيالت پيش بيني نشده()ايام تايام  اين  چنانچه"گردد.ضمنامي

  دد. گرميموكول  كاري پس از تعطيالت مذكوري به اولين روززمان بازگشائات باشد، پيشنهاد

شركت درمناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده توسط  : 0تبصره 

 مي باشد. خريدار

از فرم پيشنهاد پيشنهاداتي كه مشروط، مبهم، ناخوانا، ناقص، مخدوش و يا خارج  به: 3تبصره 

تحريرشده باشد و يا شرايط شركت در مناقصه را رعايت نكرده باشند ترتيب اثر (2)پيوست شماره قيمت

 داده نخواهد شد. 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 قرر معذور مي باشد.پاكت هاي پيشنهادي پس از مهلت م بديهي است  شركت از پذيرش: 0تبصره 

 نحوه ارائه پيشنهادات

 شرح پاكات

 ين شركت در فرايند ارجاع كار: حاوي تضم پاكت الف

 1،1،،،2،0به مبلغ پودري سولفات پتاسيمتضمين شركت در فرايند ارجاع كار براي هر تن كودشيميايي 

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

 بصورت الک و مهر شده تسليم گردد.

هاي صادره توسط بانک خريداربه نام (-،پيوست شماره-)مطابق نمونه فرميضمانتنامه بانك اصل -0

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

ر )زمان استقرا.اعتبار براي سه ماه ديگر  نيز  باشدماهه، قابل تمديد و بدون قيد و شرط كه داراي اعتبار سه

 ضمانت نامه از زمان ارائه اسناد مناقصه قابل محاسبه  مي باشد(

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

2110111111101،5،11111،50IR- شماره  با شناسه واريز سي كاركتري به و

 .خريدارركزي جمهوري اسالمي ايران به نام نزد  بانک م 101،5،0223،111311111111111113،

 ارائه  ده )الف(ـش ممهور بوده و  در پاكت   خريدار مي بايستي در وجه  ضمانتنامه  يا فيش  واريزي -0تبصره

 حقيقي و  )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(

 مي باشد. پودري سولفات پتاسيمشيميايي تن كود  هزار( يک) 0111حداقل مقدارپيشنهادي -0تبصره

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

  اي كه براي ش نقدي اقدام نمايند. به عنوان مثال شركت كنندهدر فرايند ارجاع كار  يا واريز في

 ضمانت نامهبعنوان   ريال 1،2،1،511،111 مبلغ  نمايد، مي بايست مي تن پيشنهاد ارائه  1112مقدار

 ارائه نمايد. كار ارجاع فرايند در شركت

 شد.  فرايند ارجاع كار  بررسي نخواهد پيشنهادات فاقد تضمين شركت  در -0تبصره 

 گرددمياعالم    دوم درصورتي )برنده كار  نفرات اول و دوم  ارجاع  فرايند  تضمين شركت در - 5تبصره 

 نگهداري  قرارداد عقد پايان تا(باشد تضمين ازمبلغ اول،كمتر برنده با وي پيشنهادي قيمت تفاوت كه

 ن برنده/برندگان مسترد خواهد شد. تضمين سايرشركت كنندگان پس از اعالم نتيجه مناقصه و تعييشود ومي

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

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

 

 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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و يا تضمين انجام تعههدات را در مهلهت    چنانچه برنده/برندگان از انعقاد قرارداد امتناع نمايند  -7تبصره 

تعيين شده ارائه ننمايند، تضمين شركت در فرايند ارجاع كار  نامبرده/نامبردگان ضبط و قرارداد  بها نفهر/   

، تضمين شهركت  نفرات دوم/ورت امتناع نفرضوابط و مقررات منعقد مي گردد.درصنفرات دوم براساس 

 مناقصه تجديد خواهد شد . در فرايند ارجاع كار  ايشان نيز ضبط و

بهه مثابهه  قبهولي تمهامي شهرايط  و مفهاد منهدرج  در اسهناد          فرايند ارجاع كهار  واريز تضمين شركت در  -8تبصره 

 .مناقصه  خواهد بود 

 حاوي مدارك ومشخصات فني شامل:  -پاكت ب 

جع ذيصالح )وزارت صنعت، صادره ازمرا تن0111 تصوير پروانه بهره برداري داراي اعتبار با ظرفيت حداقل-0

 مقدار  بديهي است.پودري سولفات پتاسيمكودشيميايي  براي كشاورزي( جهاد  وزارت معدن و تجارت و يا 

 ارائه شده بايد معادل يا كمتر از ظرفيت پروانه بهره برداري ارائه  شده باشد.  پيشنهاد   وزني
توسط صاحبان )تمام صفحات( ها م، پيوستضمائنسخ مهر وامضاء شده شرايط و مشخصات مناقصه،  - 2

 امضاء  مجاز.
 توسط صاحبان امضاء  مجاز.)تمام صفحات(  ها نسخ مهر وامضاء شده قرارداد ، ضمائم، پيوست -،

 )موضوع اساسنامه بايد مرتبط با موضوع مناقصه باشد( .تصوير اساسنامه - 1

 ويرگواهي ثبت نام موديان مالياتي.تص  -1

 داراي شخصيت حقوقي باشد(. فروشندهكه )درصورتيميروزنامه رستغييرات اساسنامه درينتصويرهخر -3

    (.1) پيوست شمارهفرم تكميل شده استعالم از امورمالي  -،

جاري( از  قراردادهاي حجم از درصد 71 )تحويل فرم تکميل شده عملکرد شركت كننده در مناقصه -0

    (.9هشمار پيوست)مديريت بازرگاني داخلي 
 ازموسسه تحقيقات خاک وهب.  )موضوع مناقصه(معتبر كودي نامه ثبت موادگواهي -5

 گواهي تاييديه پروانه كاربرد عالمت استاندارد اجباري از سازمان ملي استاندارد ايران . -01

 از ارياجب استاندارد عالمت كاربرد پروانه تاييديه گواهي درمناقصه كنندگان شركت كه صورتي در:تبصره

 گواهي اخذ تقاضاي بر دال خود درخواست از اي نسخه باشند، نداشته را ايران استاندارد ملي سازمان

 .نمايند ارائه  "ب "پاكت در را ايران استاندارد ملي سازمان از مذكور

   )مرتبط باموضوع مناقصه درصورت داشتن سوابق(.سوابق كاري  -00

وتقويت ضمانت اجرائي نامه راهكارهاي  (هئين2شده باتوجه به  ماده )هخرين صورتهاي مالي حسابرسي   -02

 قانون اساسي الزامي مي باشد. 0،0حسابرسي مصوب كميسيون موضوع اصل 
ز كمتر امبلغ واحد پيشنهادي(×)مقدارپيشنهادي درصورتي كه مبلغ كل پيشنهادي شركت كننده تبصره:

  لزومي ندارد. 02الي حسابرسي شده وفق بند هاي مريال باشد ارائه صورت 31،111،111،111

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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ثبت نام در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات اقدام  پيشنهاد دهندگان موظف هستند نسبت به -،0

 وكدكاربري خود را ارائه نمايند.

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

 .موده اند، نياز به ارائه مجدد اين كد  نمي باشندمذكور  را  ارائه ن

 با تشخيص )ج( ، پاكت 00گانه مذكورباستثناي رديف دهزسيدرصورت ارائه مدارک  ومستندات

 كميسيون معامالت بازگشايي خواهد شد.
 در پاكت)ب(، پاكت پيشنهاد 00گانه مذكور باستثناي رديفدهزسيارائه هر يک از مدارك  ورت عدمرصد

قيمت )پاكت ج( بازگشايي نخواهد شد.لذا از شركت كننده محترم درخواست   مي شود كه نهايت دقت را 

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

 ارائه شود.

 حاوي پيشنهاد قيمت  –پاكت ج 

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

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

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

 فرم در"الزاماالک و مهر شده   صورت  به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجازخط خوردگي و با 

 قابل بررسي نخواهد بود. 2ارائه شود.ارائه هرگونه پيشنهاد خارج از فرم پيوست شماره پيوست( 2شماره)

باقيمانده به نفرات بعدي  هزارتن پيشنهاد نمايد 01 كمترازبديهي است درصورتي كه نفراول  -0تبصره 

 گردد. صورت قبول قيمت نفراول پيشنهاد ميدر

 روز از تاريخ  بازگشايي پاكات تعيين مي شود.      11مدت اعتبار نرخ پيشنهادي حداقل   - 0تبصره 

شركتهايي كه تخلف هنها در قراردادهاي قبلي  ("ج ")پاكتقيمت پيشنهادي حق دارد خريدار -3تبصره

 عودت نمايد.      "امحرز گرديده است بازگشايي ننمايد و عين

برنده/برندگان مناقصه از بين شركت كنندگان واجدين شرايط براساس قوانين برگزاري  -0تبصره 

 مناقصات و هئين نامه معامالت انتخاب خواهد شد.
 ـ تضمين انجام تعهدات 0

  بهروزكاري پس از اعالم كتبي به هنها،  01برنده/برندگان مناقصه موظف هستندظرف مدت حداكثر 

 )كل معامله ارزش  %01معادل  و  نموده   قرارداد اقدام عقد  تعهدات و انجام   تضمين  تسليم منظور

به صورت  تضمين براي معامالت دولتي(  هئين نامه )برابرتعهدات  انجام تضمين  را بعنوانقرارداد( 

نمايند.در غير  ريدار ارائهيا واريز نقدي در وجه خ(1)مطابق نمونه فرم پيوست شمارهبانكيضمانتنامه

اينصورت 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.

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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د هههتائي و  في مابين قرارداد  در مندرج  دات كامل تعه انجام  انجام تعهدات پس از   ضمانتنامه تبصره:

 . برگشت داده خواهد شد فروشنده  به خريداركاال توسط كيفي  وكمي 

 مدت تحويل كاال –ـ مدت قرارداد 3

 از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود.  شش ماه  مدت قرارداد -0-3

چهارم يک قرارداد،  هرماه حداقل  ولقرارداد توليد و در ط سوم از ماه بايستي مي فروشندگان -0-3

 حجم قرارداد را برابر مفاد  قرارداد و مشخصات فني تحويل نمايد.

 مهلت  دو ماهه ابتداي قرارداد جهت تامين مواد اوليه موضوع قرارداد پيش بيني شده است. -3-3

از ماه اول   را داشته باشند موضوع قراردادهمادگي توليدو تحويل كود  فروشندگان چنانچه -0-3

 اقدام نمايند. خريدارقرارداد نيز مي توانند نسبت به تحويل كود به 

 و به توليد درمدت زمان تحويل تعريف شده نتواند بطور كامل نسبت  ندههههفروشدرصورتيكه  -5-3

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

 اقدام خواهد نمود.     نسبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان  بخش اجراء نشده  قرارداد

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

قبلي، ميزان  يل پارت هاي تحوتاخير  در   مي تواند در صورت داشتن خريدار ،نمايند قرارداد اقدام 

 خسارت مربوطه را متناسب با تعجيل صورت گرفته كاهش دهد.

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

نبندي به برابر برنامه  زما فروشندهرا توليد و تحويل نمايند. درصورتي كه حجم قرارداد  چهارم يک

فرمول ذيل متناسب تاخير در تحويل كاال را با  خسارت خريدارننمايد، خود به  طوركامل عمل تعهدات 

   از محل تضامين و صورتحساب ها ومطالبات كسر وبرداشت مي نمايد. ر محاسبه وبا روزهاي تاخي
 = خسارت تاخير درتحويلتعداد روزهاي تاخير ×قيمت هركيلوگرم ×مقدارتحويلي خارج ازبرنامه زمانبندي×)سه دهم درصد( 1%/،

 روز  1،

  .تا پايان انقضاي مهلت قرارداد موردمحاسبه قرارخواهدگرفت ،-،خسارت مندرج در بند:0تبصره

تا مايد از زمان انقضاي مدت قراردادنسبت به پرداخت هن هيچ اقدامي نن فروشندهصورتي كه در و

وان وجه كه شاخص بانک مركزي است  خسارت به عن"0تبصره  "رمول تسويه حساب كامل طبق ف

     اخذ خواهدشد. فروشندهالتزام عدم انجام تعهد از 

زمان انقضاء مدت قرارداد سه  از  استناد مفادقرارداد به خريداردرصورتي كه تسويه مطالبات :0تبصره

                                                           عمل مي نمايد.        برابرفرمول ذيل  خريدارماه يا بيشتر به طول انجاميد 
 = ارزش ريالي دين درزمان تاديهعددشاخص بانک مركزي درزمان تاديه دين ×مبلغ اصل دين به ريال  نحوه محاسبه خسارت تاخيرتاديه دين:

 عددشاخص بانک مركزي درسررسيد اداي دين                                                                                             

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

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

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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كاري از تاريخ اعالم روز كلف  است  حداكثر  تا  دوم )مبداء(استان خريدار در  هنمايند :0تبصره

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

 اقدام نمايد. خريدار 

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

 دار  درـــخري  هدــنماين  مجدد    نامه   تاريخمرحله دوم،  مي گردد.محاسبه تاخير درجايگزين  رداستاندا

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

ورد تاييد قرار م خريدارچنانچه نتيجه هزمايش كودشيميايي پارت /پارت هاي هخرتحويلي به :6تبصره

 دههههفروشنروزپس از ابالغ به  11پارت مذكور  عودت و جايگزيني  براي زمان مجاز   نگيرد، مدت

 ي باشد.هم

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

طبق  خريدارموضوع تعيين خسارت وارده  به  تواند نسبت به فسخ قهرارداد اقدام و  مي خريدارنمايد، 

جبران و برداشت  فروشندهمحاسبات بعمل همده از محل تضمين انجام تعهدات قرارداد ويا سايرمطالبات 

  خواهدشد.

 پودري سولفات پتاسيم -ـ شرايط توليد و فروش كود شيميايي 0

  و باشد مي  ارخريد  توسط ابالغي توليد فرهيند  بندي زمان برنامه  رعايت به  ملزمفروشنده  –0ـ0

 زمانبندي  برنامه  مطابق توليد،  شروع از قبل ساعت 10 تا حداكثر قرارداد  انعقاد از پس است موظف

 و نمايد اعالم  مربوطه استان نماينده خريدار در به"كتبا  را  خود اريكاتساع و توليد  برنامه، مذكور

 اينكه "مضافا.دنماي مطلع موضوع از را خريدار بايد بالفاصله گردد متوقف علت هر به دتولي چنانچه

 .باشد مي  مربوطه استان در خريداره نمايند به كتبي اعالم به منوط توليد مجدد شروع

 انبهارهاي تعيين شده توسط خريدار جهت  شيميايي توليدي به صورت موقت بهكود –0ـ0

ضوابط ودستورالعمل مربوطه توسط كميته نمونه گردد ونمونه برداري طبق برداري حمل مي نمونه

 انبار  به  تني011 ساعت پس از ارسال محموله 21برداري استان و با حضورنماينده توليدكننده  ظرف 

گردد.پس از هزمايش مي خريدارول در هزمايشگاه مورد قب فروشندهانجام و نمونه تهيه شده به هزينه 

لي، درصورت قابل قبول بودن نتيجه هزمايش وتطبيق مشخصات هزمايش نمونه ارساشدن نتيجه مشخص

 گردد.درقرارداد، تحويل قطعي انجام  ميهن با مشخصات ذكر شده 

 مي بايستي در هنگام نمونه برداري، مراتب فروشنده حضور نماينده امكان درصورت عدم -3-0

اعالم گردد كه  فروشندهز سوي به صورت مكتوب و ممهور به مهر و امضاء ا همزمان با ارسال محموله

هاي شماره....هرهنچه كه باشد با تبعات مربوطه، مورد تاييد  يا پارتپارت نحوه انجام نمونه برداري 

 اعتراضي نخواهم داشت. "بوده و بعدا (فروشنده)شركت اين شركت

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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است  موظف فروشندهكودشيميايي درهزمايشگاه،  غيرقابل قبول شدن نتيجه هزمايشدرصورت  -0-0

 با   هن جايگزينيو  روز ازتاريخ ابالغ كتبي نسبت به عودت 11باهزينه خودحداكثرظرف مدت 

مقصد به انبارهاي تعيين شده اقدام  و مبداء هاينمايندگان خريدار در استان نظارت  و هماهنگي

 روز جهت عودت پارت تاييد نشده در نظر گرفته شده است(.  05)حداكثر نمايد

داشته  رابا كود استاندارد هن جايگزيني فقط يكبار اجازه عودت پارت مورد نظر و  وشندهفر :0تبصره 

شده، نسبت به ضبط تضمين انجام تعهدات متناسب با پارت  و درصورت عدم تاييد پارت جايگزين

 مذكور اقدام مي گردد.

بازاء  ريال 3117ن مبلغ هر تكتبي، به ازاي  روز  از تاريخ  ابالغ 01در صورت تأخير بيش از : 0تبصره

 منظور خواهد شد . فروشندهحساب بدهكاري ه ر هزينه انبارداري بهر روز تاخي

هزمايش نمونه كودشيميايي اعالم شده ازسوي هزمايشگاه اعتراضي  تيجهبه نفروشنده درصورتي كه -5-0

 مي تواند  هزمايش نتيجه م اعال  وحداكثر تا پنج روز اداري پس از)براي هرپارت( يک بار،"داشته باشد صرفا

 مورد نظر به هزمايشگاه معتبر هههنمون كتبي ارائه نمايد. در اين صورتصورت به   خريدار  به اعتراض خود  را 

ديگري كه مورد تائيد خريدار باشد ارجاع خواهد شد.در صورت وارد بودن اعتراض فروشنده، هزينه هزمايش 

راينصورت  به عهده  فروشنده  خواهد بود. در صورتي كه  نتيجه عهده خريدار مي باشد در غيبه مجدد،

در قرارداد مغايرت داشته باشدكودشيميايي  مندرج نمونه برداري شده  با مشخصات فني محمولههزمايش 

 توليدي با هزينه فروشنده عودت داده خواهد شد. 

جلسه گرديده است)بجز در موارد نمونه برداری مجدد از پارتی که قبالً نمونه برداری و صورت :تبصره

 خاص و با تشخیص معاونت فنی و کنترل کیفی( مقدور نمی باشد.

روز 01رف مدت بايستي حداكثر ظشوند ميد نمياستان كه تايي  انبار  كودهاي شيميايي ارسالي به-6-0

عدم درصورت از انبارهاي شركت خارج شود.)بارگيري و حمل(فروشندهبا ابالغ كتبي و با هزينه 

به  ود نسبتهههخواهد ب مجاز خريدار خروج محموله تائيد نشده حداكثر ظرف يک  ماه از ابالغ كتهبي، 

و خسارت  دههه هاي مرتبط انجام شههههحمل و ساير  هزين ه مذكور  اقدام و هزينه هههعودت  محمول

 .گردد ميخريدار كسر  در نزد فروشنده  موجود  ناشي از اين موضوع از محل مطالبات و ضمانتنامه هاي

مطالبات  تاخير محاسبه و از  روز به ازاي هر "0-0بند  0 تبصره"بديهي است هزينه انبارداري برابر

 گردد. كسر مي فروشندهموجود 

يري در مبداء و همچنين هزينه حمل كودهاي شيميايي توليد شده و بارگ)كيسه گيري(بسته بندي -7-0

و تخليه هن در انبارمقصد از  خريدارتوسط نه تا انبارهاي تعيين شده كارخا ساخته شده ازيايي كودشيم

 مي باشد. فروشندهتعهدات 

توسط  (3)پيوست شماره پيگيري رعايت اجراي كليه مفاد قرارداد، براساس دستورالعمل و نظارت دقيق  -8-0

محل  توليد، از از  مرحله هر د درحق دار خريدار هنمايند و گردداستان مربوطه انجام مي نماينده خريدار در
 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(

 شرکت کننده در مناقصه:
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مواد اوليه، محصول توليدي، حمل ونقل و نگهداري  بسته بندي، انبارها، ،فروشندهتوليد شركت   خط

ام كنترل و تضمين كيفيت شده بازديد نموده و ضمن بررسي كليه موارد براساس نظ كود توليد

و بين، درصورت لزوم از مواد اوليه و موارد مندرج در قرارداد منعقده فيماخريدار داخلي محصوالت 

مي بايستي همه گونه  همكاري را با  فروشندهد و در اين راستا نمايبرداري محصول توليدي نمونه

 بعمل هورد. خريدارو ناظرين تعيين شده از طرف  بازرسين

مبادرت محلي كه در پروانه بهره برداري قيد شده است.  درهمان"صرفا فروشنده متعهد مي شود   -9-0

 نمايد.بديهي است هرگونه تغيير در محل توليد منوط به ارائههههههه  شيميايي مورد قراردادتوليد كود   به

مستندات قانوني )جواز تاسهيس و پروانهه بههره بهرداري مكهان جديهد(و اخهذ مجهوز از خريهدار بهوده و           

فتهه شهروع عمليهات    فروشنده موظف است پس از اخذ مجوز و تغيير مكان، حداكثر ظرف مدت يهک ه 

 توليد را به صورت كتبي به خريدار اطالع دهد.

 مي بايست حداقل داراي يكسال)هرپارت توليدي( كيفيت كود توليدي و بسته بندي هاي هن -01-0

            و  دي هاهههبسته بن  كود، خرابي  كلوخگيو درصورت تاريخ تأييد نتيجه هزمايش باشد  زماندگاري ا

تاريخ ابالغ كتبي نسبت به موظف است  حداكثر ظرف مدت يكماه از فروشنده ،ره هنكاهش موادموث

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

مقصد به انبارهاي تعيين شده اقدام نمايد. در صورت تأخير بيش از مهلت زماني  يک  ماهه تعيين  شده، 

ه  خسارات وارده را برابر فرمول ذيل  محاسبه  و از محل تضامين مربوط به ماندگاري و ساير مطالبات كلي

 كسر و برداشت خواهد شد. فروشنده

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

،31 

مجاز خريدار روز تعيين شده،  01ورت عدم خروج محموله كلوخه شده در مهلت درص -00-0

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

موجود  ماندگاري  هاي مربوط به از محل مطالبات و ضمانتنامهرا خسارت ناشي از اين موضوع 

 .نمايداز خود سلب مي و فروشنده حق هر گونه اعتراضي را  نمايد كسر  ريدارخدر نزد  فروشنده

موظف است معادل پنج درصد ارزش كل قرارداد  را به عنوان تضمين ماندگاري  فروشنده -00-0

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

از اين محل قابل برداشت خواهد بود.بديهي  و اصل مبلغ كاالي بي كيفيت (1-01و 1-00) بندهاي 

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

 برگشت داده خواهد شد. فروشندهبه  (1-01)بندمذكور

 شرايط و ضوابط اختصاصي   -5

 مي باشد . فروشندهيه براي توليد كودشيميايي موردنظر برعهده تامين مواد اول -0-5

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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مكلف است اسناد ومدارک  مثبته خريهد مواداوليهه مصهرفي خهود از منهابع داخلهي و يها         فروشنده -0-5

 شامل:صورتحسهاب معتبهر  ترتيهب  .منظور از اسناد و مهدارک خريهد بهه     ارائه نمايد خريدارخارجي را به 

             مي باشد.)درخصوص خريدهاي خارجهي(صادره  ازسوي مراجع ذيصالح پروانه گمركي و)فاكتور(

در  قراردادموضوع كود در زمان اجراي قرارداد حق توليد وفروش كودشيميايي مشابه با  فروشنده -3-5

 صورت هزاد ندارد.را به  خريدار ه بندي مورد تاييدههبست

          فروشندهبعهده  )يک پارت(تن211بر اساس هر نمونه هاي اخذ شده مايشزهزينه انجام ه -5 -0

 ي باشد. هم

 داشتن انبار مسقف مناسب جهت نگهداري كود توليد شده متناسب باحجم قرارداد الزامي است. -5-5

اک و ؤسسه تحقيقات خهههههم  تأييد مورد   كيفي داراي هزمايشگاه كنترل  مي بايستي  فروشنده -6-5

و   ههاوليمنعقد نمايد و مواد  فوق قرارداد همكاري  مورد تاييد موسسه  ک هزمايشگاهبا ي و يا بوده  هب

 كود توليدي را در كليه مراحل كنترل كيفي نمايد.

رخانه وجود ندارد، كادر 1-3بند گردد مستندات مربوط به  مشخصداد چنانچه درحين قرار -7-5

حل ساير ها  از مقرارداد ضبط و كليه خسارتدرصد تضمين انجام تعهدات  01كل سپردهقرارداد لغو و

 گردد.مي كسر مطالبات و تضامين

ات ههبه اصالحمتعهد  فروشنده  چنانچه 1-3بند  موضوع  مستندات در كمبود وجود درصورت :0تبصره

د ههتاييسبت به عدم اجراءتعهدات قبلي با مي تواند با اخذ جريمه ن خريدار ،الزم در مدت يک ماه گردد

 دهد.  اجازه  ادامه قرارداد را ،حاتاصال

معادل  نيم درصد مبلغ كل  پارت هاي تحويلي تا زمان  ،يک تبصرهدرجريمه عنوان شده  :0تبصره

 نواقص خواهد بود.تاييد رفع گزارش 

مدت سهه ماه نسبت به موظف است حداكثر ظرف  فروشندهپس از انقضاي مدت قرارداد منعقده،  -8-5

 اقدام نمايد . و ارائه مفاصاحسابيه حساب نهايي تسو

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

كهودشيميايي ا در راستاي تعديل مبلغ قراردادل رها اقدامات ذي ازاجراي قانون هدفمندسازي يارانه

 معمول نمايد.

ات ابالغ شده وبو حامل هاي انرژي متناسب با مص وختدرصورت افزايش وياكاهش قيمت س: تبصره

درصد وبه نسبت هثار هن درهناليز وبه 21اصالح  مبلغ قرارداد حداكثر تا سقف توسط مراجع ذيربط، 

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

 مت امكان پذير است. در هناليز قي دوهيتم سوخت وحمل ونقل

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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ئه اسناد در زمان اجراي قرارداد افزايش يا كاهش يابد با ارا %21بيش از  چنانچه بهاي مواداوليه  -01-5

 امور موضوع در كارگروه تخصصي شركت متشكل از معاونت ،و مدارک مثبته  از سوي طرفين

مطرح و مورد  خريدار ر حقوقيامور مالي و امو مديريت هاي ،و كنترل كيفي بازرگاني، معاونت فني

در قبال  صورت تاييد كارگروه، نتيجه به كميسيون معامالت شركترسيدگي قرار مي گيرد كه در 

 جهت اقاله قرارداد منعكس مي گردد. هريک از طرفين قرارداد درخواست

      شند.مي بازارت تعاون، كارو  رفاه اجتماعي ملزم  به رعايت هئين نامه ايمني و فروشنده -00-5

 ساير شرايط  -6

تخلف  خريدارهرم هايي با  )به غيرازكود موضوع قرارداد(دركيسهكشاورزيمشاهده هر نوع كود  -0-6

به صورت يكطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ضمانت و  "راسامجازمي باشد  خريدارمحسوب شده و 

 نمايد . نامه انجام تعهدات قرارداد را به ميزان  بخش اجرانشده ضبط

.بديهي برسدخريدار  به اطالع"قبال بايستي  فروشنده توليد  توسعه كارخانه و تغيير در فضا و خط-0-6

 ايجاد نمايد.  فروشندهع تعهدات نبايستي هيچگونه خللي دراجراي بموق انجام اقدامات مذكور  است

 حقوقي( ص حقيقي ياشخص يا اشخا)غيربه  فروشندهمراتب فروش و واگذاري كارخانه توسط  -3-6

خريداران بعدي برسد و پس از قبول رسمي و قانوني تعهدات، خريدار يا  خريدار به اطالع "بايستي قبال 

  .بپذيرند  خريدار طرف قرارداد را در قبال  فروشندهكليه تعهدات كارخانه بايد

و حق واگذاري اجراي  نموده كودشيميايي موضوع قراردادبايد راساً مبادرت به توليد فروشنده -0-6

   دنهههموضوع قرارداد را كالً و جزاً و در هيچ يک از مراحل توليد به غير ندارد.درصورت مشخص ش

به صورت يكطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و و  "راسامجازمي باشد  خريدارچنين موردي، 

 انت نامه انجام تعهدات قرارداد  را ضبط نمايد .هههضم

مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله وزراء،  نمايندگان  اقرار مي نمايد كه فروشنده - 5-6

نمي باشد و متعهد و ملزم   ،،،0دي ماه  22مجلس و كارمندان در معامالت دولتي وكشوري مصوب 

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

مجاز مي باشد نسبت  به فسخ قرارداد اقدام  يكطرفهبه صورت  "راسا خريداردرغير اينصورت  نكند، 

 وضمانت نامه انجام تعهدات  قرارداد را ضبط نمايد.

 هنمايندروز به  01هخرين وضعيت توليدكود موضوع قرارداد را حداقل هرموظف است  فروشنده -6-6

 ارش نمايد.استان محل توليد بصورت كتبي گز خريدار در

در مدت زمان قرارداد با  %21  تا  را  حداكثر  قرارداد  حجم   حق افزايش و كاهش خريدار -7-6

 شرايط اوليه براي خود محفوظ  مي دارد.

 سايرشرايطي كه مورد "هيين نامه  معامالت دولتي چنين مقرر مي دارد 0،ماده  01به استناد بند -8-6

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

 شرکت کننده در مناقصه:

 



11 
 

 رد  مشروط بر هنكه متضمن امتيازاتي عالوه بر هن كه  در شرايط مناقصه  گيتوافق طرفين  معامله  قرار

 خريدار  مجاز  است  نسبت   به  افزايش يا  كاهش  مدت  قرارداد  "ذكر شده   براي  فروشنده  نباشد

               حداكثر تا سه ماه  اقدام نمايد.

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

درزمان اجراي قرارداد، نمونه برداري از پارت هاي توليههدي براساس دستور العمل  نحوه  -01-6

 خريدار توسط(،)مقصد()پيوست شمارهنمونه برداري از كودهاي شيميايي توليد داخلي در انباراستانها

 مي باشد.ر صورت گرفته و فروشنده موظف به رعايت مفاد دستورالعمل فوق و همكاري با خريدا

قانون تأمين اجتماعي بابت سپرده   0،در اجراي ماده  %1معادل  فروشندهاز هرصورتحساب  -00-6

نيز موكول به ارائه  مفاصاحساب بيمه خواهد  فروشندهبيمه كسر و پرداخت هخرين صورتحساب 

حساب  بيمه  سپرده بيمهه مكسوره و مبلغ هخرين صورتحساب نيز پس از ارائه مفاصا  %1  "بود.ضمنا

سازمان تامين اجتماعي گردد.چنانچه در مدت اجراي قرارداد  پرداخت مي فروشندهدر وجه 

)موضوع اين بند( مسترد  فروشندهمفاصاحساب كلي را در مورد قرارداد صادر نمايد كليه مطالبات 

 خواهد شد.

را به رويت سازمان  دقراردا  شركت كنندگان درصورت استفاده ازمعافيت مالياتي تصويري از -00-6

ارائه نمايند. درغيراينصورت  خريدارمالياتي ذيربط رسانده و معافيت براي نوع قرارداد رادريافت و به 

 مي بايست نسبت به پرداخت ماليات اقدام  نمايد.

گردد كليه ضوابط، مقررات، دستورالعمل ها وهئين نامه هاي مربوط به برنده/برندگان متعهد مي -30-6

ن كار وسازمان تامين اجتماعي، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت اقتصاد و دارائي، محيط قانو

زيست وساير مراجع ذيصالح را در جريان تهيه ساخت وتوليد كود شيميايي موضوع قرارداد رعايت 

نمايند.وپرداخت تمامي حقوق وخسارات و غرامات وهزينه هاي ناشي از حوادث حين  انجام  قرارداد  

رعايت   صورت عدمدر خصوص افراد بكار گرفته در امر قرارداد بر عهده برنده / برندگان بوده و در 

 هيچگونه تعهدي ندارد. خريدار موارد  مذكور

به زيان خريهههدار تبانهههههي  يههپيشنهاددهندگان كه  شود حاصل اي  وقوف  گاه  در مناقصههر -00-6

 اسهههبراس و مقررات و  ضوابط طبق و شده شناخته متخلف عنوان به مذكور گانپيشنهاددهندكرده اند 

  .شد خواهد اقدام مناقصهبرگزاري  قانون

در انعقهاد  خريداربراي تحصيل  موافقت كارگزاران  انچه معلوم شود كه طرف قرارداد ،چن"-05-6

مشروع، كسب غير رترتيبيهرا تسليم نموده  و يا  به يا سند پرداختي  قرارداد، وجهي را تأديه يا مال و

مال قانون به مقامات و راشي و مرتشي را  براي اع را  داشتهحق فسخ قرارداد خريدارانتفاع نموده باشد

 ".قضائي معرفي خواهد  نمود

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

 قصه:شرکت کننده در منا
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  ( چهارم تجديدنظر)008  شماره  ملي  استاندارد براساس  آزمايش كود مذكور روش و فني مشخصات -06-6

 .باشد مي  وآب خاك تحقيقات  موسسه  تاييد مورد  0390سال

مشمــول استاندارد اجبـــاري مي باشد فروشنـــده   پودري با توجه به اينکه كود سولفات پتاسيم   -07-6

 موظف به رعايت دقيق مفاد مندرج و مقررات موضوعه استاندارد اجباري مربوطه مي باشد.

 پيوست هاي ذكرشده جزءالينفک شرايط مي باشد.  -08-6

 الزامي است. فروشندهتوسط  و كداقتصادي ارائه شناسه مليدر زمان انعقاد قرارداد  -09-6

ساير موارد قيد نشده در قرارداد موضوع اين مناقصه، مطابق با قوانين و مقررات دولت جمهوري  -01-6

 . اسالمي ايران وشرايط مناقصه خواهد بود 

 مناقصه با هر تعداد شركت كننده، با تشخيص كميسيون معامالت برگزار خواهد شد. -00-6

 كيلويي51دواليه خالي هاي كيسه ومشخصات كودشيميايي بندي بسته  ـ  7
      cm91× cm 51 شده دوخته كيسه ابعاد: كيلوئي51 دواليه خالي هاي كيسه مشخصات

 1/2عرض نخ با ،(گرم012) وزن و سانتيمتر 11×51 ابعاد با پيلنپرو پلي جنس از:  بيروني اليه -0-7 

 يک سردوزي و دوخت دو دوزي ته بافت، گرد بصورت0111± 01دنير ، 11×11 بافت ميليمتر،تراكم

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

 ميكرون، 11 اليه ضخامت گرم، 10 وزن سانتيمتر، 12×50 ابعاد با اتيلني پلي جنس از دروني اليه -0-7

 (گرم،01 ±2  خارجي و داخلي اليه دو مجموع وزن.)گردد دوزي لبه داخلي كيسه با باال از خارجي كيسه

ابعادي با   نتواند به داليل فني بسته بندي كود مورد نظر را در كيسه هايي  فروشندهكه درصورتي-3-7

ط هههتوس "كتباي هفنبا  ذكر داليل مي بايست مراتب رگرديده انجام دهد، ذك ،ماده  2و0كه در بندهاي

 جادههههايي همشروط بر اينكه تغييري در وزن كيسه هاي خال خريداراعالم، درصورت موافقت  فروشنده

 روعهههههش در دههباي ، تغيير درخواست اين  است بديهي. شد خواهد عملياتيتغيير ابعاد كيسه ها  ،نگردد

 .پذيرد جامهههان است قرارگرفته موافقت مورد كه يكسان ابعاد با هايي كيسه از قرارداد پايان  تا و باشد  ردادقرا

 خالص وزن موثره، ماده درصد ذكر  با  مناقصه موضوع كودشيميايي نام خريدار، وهرم نام درج -0-7

 ماده ثبت شماره ،(درشت خط اب باكس كادر داخل)پارت شماره ،(وماه سال)توليد تاريخ كودشيميايي،

 باال به از  ممنوع هزاد  فروش" عبارت و كننده توليد شركت  نام برداري، بهره پروانه شماره كودي،

  چاپ نيز  نگردد و  پاک جابجائي  خوانا و چاپ مناسب وثابت كه در اثر به صورت درشت،"پائين

 كود برچسب "ضمنا (0)پيوست امي مي باشد.الز يهشيمياي كيسه هاي محتوي كود عالئم ايمني  بر روي

 و خاک  تحقيقات موسسه تاييد  به  و گرديده تنظيم كودي  مواد  ثبت  نامه شيوه  براساس  كه  شيميايي

  در صورت عدم درج هربديهي است . گردد چاپ كودشيميايي هاي كيسه ديگر باشد،طرف  رسيده هب

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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مورد ساير  درحويل كود توليدي خودداري خواهد شد.از اطالعات فوق، از نمونه برداري و ت يک 

 عمل نمايد. خريدارموظف است مطابق نظر  فروشندهعالئم مورد نياز كه بايد بر روي كيسه درج شود 

 .هاي پركن كيسه و توزين ديجيتال نمايدموظف است كارخانه خود را مجهز به دستگاه فروشنده-5-7

ملزم به ثبت و درج  فروشندهطالعات درسيستم هوشمند، به درج ا خريداردرصورت نياز تبصره:

 رراهههق دههههفروشن سيستم مذكوركه از طريق اينترنت دراختيار در خريداراطالعات طبق درخواست 

 اقدام نمايد. گيرد، مي

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

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

جهت نمونه برداري از كيسه هاي  خريدارهمزمان با تحويل كود به انبارهاي تعيين شده توسط  -7-7

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

 گردد.ارسال  )خريدار(مايش به مديريت توزيع، حمل ونگهداريهز

           .خواهد شدبرابر فرمول ذيل رفتار فروشندهغيراستاندارد با درصورت استفاده ازكيسه هاي نامرغوب و-8-7

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

 = خسارت كسري وزن كيسه هرپارتقيمت هرگرم كيسه×كيسهكسري وزن هر×تعدادكيسه ها× 1/0

  فروشنده  ،وزن استاندارد كيسه باشد  درصد  ازده كسري وزن كيسه ها بيش  چنانچه:0تبصره

عودت ونسبت به بسته بندي مجدد كود با  "كيسه هاي حاوي كود  را با هزينه خودعينا استموظف 

 كيسه استاندارد اقدام نمايد.

 براي موردنظر استاندارد از موضوع قرارداد كود بندي بستهمورد استفاده براي   هاي كيسه نچهچنا :0تبصره

 .خواهدشد اقدام و محاسبه ذيل فرمول  برابر جرائم باشد داشته انحراف (يووي و مستربچ %،)مصرف
 مستربچ  و يووي كيسهجريمه انحراف ازاستاندارد = قيمت هرتخته كيسه به نرخ روز ×تعدادكيسه هاي همان پارت ×2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 0پيوست شماره

 

 

 پودري سولفات پتاسيمكود  مشخصات فني
 

 

 ملي استاندارد با مطابق  بايستي مي پودري پتاسيم سولفات كود فني مشخصات

 .باشد 0390 سال( چهارم تجديدنظر)008 شماره

 

 هزار(تن01مقدار كل سفارش:  )

 
 

 

 وگرميكيل51نوع بسته بندي: كيسه 

 

 

دارد اعالم ـــاستان براساس "صرفاموضوع قرارداد  *بديهي است تحويل وتوزيع كود

 بود. خواهد و مشخصات فوق الذكر دهــش

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 بسمه تعالي

 

 0پيوست شماره

 

 هزار تن كودشيميايي   01اقصه خريدفرم پيشنهاد قيمت درمن

 پودري سولفات پتاسيم

 

 عنوان رديف

 :پيشنهاد دهنده نام شركت  0
 

 :مقدارپيشنهادي 2

 

 

 :  برحسب تن به ريال به عدد پودريسولفات پتاسيم كودشيميايي  قيمت واحد ،

 

 

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

 

 

ضمن تائيد موارد فوق بدين وسيله قبولي خود را درموردكليه شرايط و مشخصات مناقصه ومفاد قرارداد 

 نيز اعالم مي نمايم.

 

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

 : تنظيمتاريخ 

 

 

 وز  از تاريخ بازگشايي پاكات مي باشدر 11مدت اعتبارقيمت پيشنهادي حداقل  *  
 
 

 

 

 

 احبان امضاء(نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )ص

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 فرم استعالم مالی 0پيوست شماره
 

 مديريت محترم  امور مالي 

 

 با سالم،  
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 6شماره  پیوست

 قرارداد طرف شیمیايی کود تولیدی واحدهای بر نظارت و بازرسی دستورالعمل

 مربوطه استانهای در

 ندهتولیدکن های شرکت بر نظارت استانها، کشاورزی حمايتی خدمات شرکت خطیر و مهم مسئولیت 

 اينکه به توجه با. باشد می قرارداد مفاد دقیق اجرای جهت در استان در مستقر قرارداد طرف کود

 به فیمابین قرارداد براساس تولیدکننده، سوی از قرارداد مفاد کلیه اجرای رعايت پیگیری و دقیق نظارت

 خدمات شـــرکت نبازرسا و نمايندگان و بوده مربوطه استان کشاورزی حمايتی خدمات شرکت عهده

 و بازديد تولیدکننده شرکت تولیدی خط ازمحل ازتولید، مرحله هر در دارند حق کشاورزی حمايتی

 بايستی می تولیدکننده راستا دراين و نمايند برداری نمونه و راکنترل تولیدی ومحصول اولیه مواد

 واحدهای اين انجاتکارخ از که بازديدهايی در ضروريست لذا باشد، داشته را همکاری نهايت

 کنترل های برگه است الزم ضمناً.گیرد قرار توجه مورد دقیقاً ذيل نکات گیرد می صورت تولیدی

 بازديد گزارش پیوست به مربوطه، مستندات و مدارک کلیه همراه به و تکمیل( مربوطه لیست چک)

 .گردد ارائه

 با کود نام کشاورزی، حمايتی خدمات شرکت آرم و نام: شامل) گونیها کیسه روی کود مشخصات -1

 پارت، شماره ،(ماه و سال)تولید فروشنده،تاريخ شرکت نام خالص، وزن موثره، ماده درصد ذکر

 .شود کنترل قرارداد مفاد با مطابق و کامل بطور...  و برداری، بهره شماره کودی، ماده ثبت شماره

 مفاد براساس و کود های کیسه روی(هشداری عالئم) شیمیايی کودهای ايمنی عالئم چاپ -2

 .شود کنترل بايستی می و است الزامی قرارداد

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

 .باشد قراردادها در مندرج مفاد با مطابق بايستی آنها خالص وزن و کود های کیسه مشخصات -4

ه هاي كههههودشيميايي چاپ گهههرديده و مي برچسب كود موضوع قرارداد، طرف ديگر كيس -5

 باشد.  مربوطه کودی مواد گواهینامه ثبت پشت برچسببايستي دقيقاً مطابق با 

 واحدهای از تصادفی بصورت و قبلی اطالع بدون لزوم صورت در و مستمر بطور بازديدها -6

 .گیرد صورت قرارداد طرف تولیدی

 گردد مشخص آن تحويل میزان و تولیدی کود میزان بازديد هر در -7

 بازديد از کاملی گزارش مربوطه،( لیست چک) کنترل های برگه تکمیل ضمن بازديد هر در -8

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

 و داخلی بازرگانی مديريت به آن رونوشت و شود داده موجود نواقص رفع جهت تولیدی

 در درج و الزم اقدامات جهت گیاهی آفات دفع مواد و کود کیفیت بهبود و فنی يريتمد

 .گردد ارسال پرونده

 م خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(نام، نا
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 که  ای بگونه باشد مناسب و مسقف بايستی می تولیدی کود و اولیه مواد نگهداری محل انبار -9

 .نگردد آنها تخريب باعث که باشد آسیب هیچ

 تايید مورد کیفی کنترل آزمايشگاه دارای ستیباي می قرارداد طرف کننده تولید های شرکت -11

 قرارداد فوق موسسه تايید مورد آزمايشگاه يک با يا و بوده آب و خاک تحقیقات موسسه

 .نمايد کیفی کنترل مراحل کلیه در را تولیدی کود و اولیه مواد و نموده منعقد همکاری

 شرکت، نام ذکر با دقیق بطور پوشش تحت تولیدی واحدهای وضعیت آخرين کامل گزارش -11

 ماهانه بصورت شده حمل کود مقدار و تولیدی کود مقدار کود، نوع قرارداد، تاريخ و شماره

 نهاده کاربردی تحقیقات مرکز داخلی، بازرگانی مديريتهای به برداری بهره جهت و تنظیم

 .گردد ارسال گیاهی آفات دفع مواد و کود کیفیت بهبود و فنی مديريت و کشاورزی های

 شرکت توسط تولیدکننده، سوی از قرارداد مفاد کلیه اجرای رعايت پیگیری و دقیق نظارت -12

 . گردد می انجام مربوطه استان کشاورزی حمايتی خدمات

 زيان و ضرر هرگونه بروز و وقت اتالف از جلوگیری منظور به است مؤظف مبدأ استان -13

 موارد موقت، توزيع مجوز صدور تجه ستاد به اعالم و پارت تولید تأيید از قبل احتمالی،

 کنترل بدقت تولیدی پارت و تولیدکننده برای را دستورالعمل اين و قرارداد مفاد در موجود

 .نمايد اقدام ستاد به اعالم و تولید تأيید به نسبت آنها، صحت صورت در و نموده

 شرکت و شود می منعقد داخلی تولیدکنندگان با کارمزدی بصورت که قراردادهايی در -14

 می تولید برای نیاز مورد اولیه مواد از بخشی يا تمام کننده تامین کشاورزی حمايتی خدمات

 اولیه مواد دقیق میزان و نگهداری وضعیت بايستی می استان، کارشناسان بازديدهای در باشد،

 .گردد بررسی بدقت( شده تولید کود میزان به باتوجه) مصرفی و موجود

 ای بگونه باشد ومناسب مسقف بايستی می شده تولید وکودهای اولیه ادمو نگهداری انبارمحل -15

 .نگردد آنها تخريب باعث و نشده وارد موجود کودهای و اولیه مواد به آسیبی هیچگونه که

 مواد جايگزينی و تعويض حق وجه هیچ به قرارداد طرف شرکت کارمزدی، قراردادهای در -16

 .ندارد را زیکشاور حمايتی خدمات شرکت تحويلی اولیه

با  هايی درکیسه(قرارداد موضوع شیمیايی غیرازکود به)ای يارانه شیمیايی کود نوع هر مشاهده -17

 .گردد گزارش بايستی می و شده محسوب تخلف کشاورزی حمايتی خدمات شرکت آرم

کود  با مشابه کودشیمیايی فروش و تولید حق قرارداد اجرای زمان در قرارداد طرف شرکت -18

 .ندارد آزاد صورت به را ردادقرا موضوع
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 و نموده قرارداد موضوع کودشیمیايی تولید به مبادرت راساً بايستی می قرارداد طرف شرکت -19

 غیر به تولید مراحل از يک هیچ در و جزاً و کالً را قرارداد موضوع اجرای واگذاری حق

اري گرانول كردن در صورت موافقت خريدار  فروشنده مي تواند نسبت به برون سپ .ندارد

 كودموضوع قرارداد اقدام نمايد.

 کود تولید وضعیت آخرين کتبی گزارش ارائه با روز15 هر حداقل بايد قرارداد طرف شرکت -21

 .نمايد اعالم استان کشاورزی حمايتـی خدمات شرکت مديريت به را قرارداد موضوع

 به تواند می شده قید برداری بهره پروانه در که محلی درهمان"صرفا قرارداد طرف شرکت -21

 بايستی می تولید محل در تغییری هرگونه و نمايد مبادرت قرارداد موضوع شیمیايی کود تولید

 فیمابین منعقده قرارداد مفاد براساس و کشاورزی حمايتی خدمات شرکت قبلی هماهنگی با

 .              گیرد صورت

 و کنترل امکان شرکت استانی مديران کشاورزی، حمايتی خدمات شرکت وظايف اساس بر:تبصره

 تولیدکنندگان ساير بر نظارت و کنترل و داشته را شرکت با قرارداد طرف تولیدی واحدهای بر نظارت

 ذيصالح مراجع عهده بر کشور کود عرصه در احتمالی متخلفات با برخورد يا و کود کنندگان عرضه و

 از سريعاً موضوع گردد مقرر شرکت آرم و نام زا مجاز غیر استفاده صورت در است بديهی. باشد می

 قرار قانونی پیگرد مورد استان در ذيربط مراجع ساير و قراردادها و حقوقی امور محترم مديريت طريق

 .گیرد
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 7 شماره پیوست

 داخل تولید شیمیايی کودهای بر نظارت و بازرسی دستورالعمل

 (مقصد استان انبارهای در)

 :برداری نمونه و بازرسی نحوه

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

( کود تولید محل) مبدأ استان کشاورزی حمايتی خدمات شرکت به کتبی بصورت را موضوع

 .نمايد اعالم

 بصورت را موضوع تولیدی، پارت ارسال و مقصد تعیین از پس است مؤظف تولیدکننده -2

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

 .نمايد برداری نمونه درخواست فیمابین منعقده

 و تحويل از پس بالفاصله يا و تخلیه زمان در بايستی می استان به ارسالی کود های محموله -3

 تکمیل ضمن و گرفته قرار بازديد مورد ناستا کود کارشناس توسط مقصد انبار در چینی پارت

 ضمنا گردد، گزارش بازرگانی امور معاونت به مشکلی گونه هر مربوطه،( لیست چک) کنترل برگه

 .گیرد صورت مستمر بصورت بازديدها اين است الزم

 زمان در بايستی می شود می ارسال کارگزاران انبارهای به مستقیماً که کودی های محموله -4

 هرگونه و گرفته قرار دقیق بازديد مورد کارگزار توسط تحويل از پس بالفاصله اي و تخلیه

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

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

 . نمايد گزارش استان مديريت به بعدی اقدامات کنترل،جهت های برگه همراه رابه مربوطه

 .پذيرد صورت مقصد در و قرارداد مفاد طبق بايستی می برداری نمونه -5

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

 آنها تخريب باعث و نشده وارد موجود کودهای به آسیبی هیچگونه که ای بگونه باشد مناسب

 .نگردد

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

 با کود نام کشاورزی، حمايتی خدمات شرکت آرم و نام: شامل) گونیها کیسه روی کود مشخصات -8

 کودی، ماده ثبت شماره رت،پا شماره ،(ماه و سال) تولید تاريخ خالص، وزن موثره، ماده درصد ذکر

 .شود کنترل قرارداد مفاد با مطابق و کامل بطور...( و کننده تولید شرکت نام برداری، بهره شماره

 .نگردد  پاک جابجائی اثر در و بوده وثابت مناسب بايستی می ها کیسه روی چاپ -9
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ده و هههههههههبرچسب كود موضوع قرارداد، طرف ديگر كيسه هاي كودشيميايي چاپ گردي -11

 باشد. مربوطه کودی مواد گواهینامه ثبت پشت برچسبمي بايستي دقيقاً مطابق با 

 مفاد براساس و کود های کیسه روی( هشداری عالئم) شیمیايی کودهای ايمنی عالئم چاپ  -11

 .است الزامی قرارداد

 شده گیری کیسه کودهای است مؤظف استان کشاورزی حمايتی خدمات شرکت مديريت -12

 6 و طولی رديف چهار بصورت) نمايند چینی پارت مرتب و منظم بصورت هايی دسته در را

 و شود گرفته نظر در سانتیمتر 81 حدود بفاصله راهرو يک ها دسته بین بطوريکه( عرضی رديف

 .باشد کیسه 15 حداکثر آنها ارتفاع
 نمونه انجام برای و بوده تن 211 اي 111 مربوطه قرارداد براساس برداری نمونه برای پارت هر میزان -13

 32 تصادفی بصورت کیسه 1111 هر از بايستی می باشد می کیلويی 51 ها کیسه که صورتی در برداری

 تنی 211 پارت يک برای که برداری نمونه به مربوط فصل در مندرج جدول با مطابق) شده جدا کیسه

 نمونه به مربوط فصل در شده ذکر مطالب با ابقمط و( کیسه 64 حداقل تنی 111 پارتهای در و کیسه 128

 روی بر را هابخش اين و برداشته( گرم 111 حد در) را بخشی کیسه مختلف نقاط از کدام هر از برداری

 گفته روش با سپس( باشد تمیز دستها) نمود مخلوط کامالً دست با ريخته، تمیز پالستیکی نايلون يک

 را نمونه کردن کوچک روش اين و نمود حذف را قسمت 2 و متقسی قسمت 4 به را کل نمونه شده،

 در. شود حاصل( نمونه هر برای کیلوگرم دو حداکثر و يک حداقل) الزم مقدار تا داد ادامه آنقدر

 برابر دو شده انتخاب های کیسه تعداد باشد کیلويی 25 های کیسه در کودها بندی بسته که صورتی

 .بود خواهد

 محکم تمیز کامال نايلونی پاکتهای يا و ظروف در( نمونه سه تعداد به) شده تهگرف های نمونه -14

 يک و گرديده پلمپ سرب و سیم بوسیله برداری نمونه کمیته اعضای حضور در و شده بندی بسته

 در قرنطینه در نگهداری جهت) استان کشاورزی حمايتی خدمات شرکت مديريت تحويل نمونه

 صورتجلسه بهمراه سوم نمونه و کننده تولید رسمی نماينده تحويل ونهنم يک ،(مناسب و امن محل

 نمونه زمان از روز 3 مدت ظرف حداکثر و مطمئن طرق از ذيربط استان نامه و برداری نمونه

 هر برای دارد ضرورت. گردد ارسال کشاورزی های نهاده کاربردی تحقیقات مرکز به برداری

 گردد، مربوطه صورتجلسه ضمیمه جداگانه اداری نامه يک کارخانه و کود نوع برحسب قرارداد

 برداری نمونه صورتجلسه برگ يک مجزا و جداگانه بصورت پارت هر برای است الزم همچنین

 به نمونه بهمراه نسخه يک برداری، نمونه کمیته امضای از پس و گرديده تکمیل نسخه سه در

 نماينده به سوم نسخه و بايگانی مربوطه تاناس در فوق شرکت سوابق در نسخه يک و  آزمايشگاه

 .گردد تحويل کننده تولید شرکت
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 در را ارسالی کود های نمونه است مؤظف کشاورزی های نهاده کاربردی تحقیقات مرکز -15

 امور و فنی و بازرگانی امور های معاونت و استان به را حاصله نتايج و نموده آزمايش وقت اسرع

 .نمايد اعالم تولیدی

 بر استانها کشاورزی حمايتی خدمات شرکت سوی از دقیق کنترل و نظارت اهمیت به نظر -16

 قابل غیر نامه زمانیکه در دارد ضرورت قراردادها مفاد به استناد با و شده تولید کودهای کیفیت

 طی که داخلی بازرگانی محترم مديريت سوی از شرکت يک تولیدی پارت بودن توزيع

 مبدأ استان ،( کود برداری نمونه محل استان) مقصد استان مربوطه، کننده تولید به رونوشتهايی

 می اعالم گیاهی آفات دفع مواد و کود کیفیت بهبود و فنی مديريت و( کود تولید محل استان)

 تولید بهمراه مقصد استان نظارت و مبدأ استان هماهنگی و اطالع با تا شود اتخاذ ترتیبی گردد،

 .شود انجام مربوطه پارت مجدد جايگزينی و عودت روند کننده،

 به آن انتقال و پارت تکمیل از پس بايستی می تولیدی کود از برداری نمونه گرددمی متذکر -17

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

 تولید شرکت نام ثبت، شماره کود، نام تولید، تاريخ پارت، شماره: شامل الزم اطالعات -18

 درج مناسب اتیکت روی بر قرارداد تاريخ و شماره بردار،نمونه نام برداری،نمونه تاريخ کننده،

 .شود گذاشته هانمونه حاوی کیسه داخل و شده

 صورت کننده تولید االختیار تام نماينده حضور در بايستی می تولیدی کود از برداری نمونه -19

 ضرورت برداری، نمونه زمان در کننده تولید االختیار تام نماينده حضور عدم صورت در. گیرد

 حقوقی پاراگراف عیناً( خود امضاء و ذيربط شرکت مهر به ممهور) کتبی اعالم با کننده تولید دارد

 بانضمام درخواست تصوير بايستی متعاقباً که نمايد لحاظ خود درخواست متن در را ذيل

 بعنوان) کشاورزی حمايتی خدمات شرکت تأيید مورد مايشگاهآز به برداری نمونه صورتجلسه

 . گردد ارسال( کننده تولید نماينده توسط برداری نمونه صورتجلسه امضای عدم دلیل

 باشد که آنچه هر( شود ذکر پارتها يا پارت شماره... ) شماره پارتهای يا پارت نمونه آزمايشات نتیجه »

 اعتراضی بعداً و بوده( کننده تولید شرکت نام) شرکت اين کینتم و تأيید مورد مربوطه تبعات با

 «داشت نخواهد

 تحويل از تولیدی، واحدهای سوی از الذکر فوق بندهای رعايت عدم صورت در است الزم  - 21

 .گردد اعالم تولیدکننده به کتبی بصورت مراتب و گرديده خودداری قرارداد مفاد طبق کود

 استانها کشاورزی حمايتی خدمات شرکت مديريت گردد می مشاهده "گاها اينکه به نظر -21

. نمايند می تولیدی پارتهای از برداری نمونه به اقدام کود تولید قراردادهای تاريخ انقضاء از پس

 در فقط کود، تولید قراردادهای مفاد و مدت رعايت ضمن تا شود اتخاذ ترتیبی است الزم لذا

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 بصورت اينصورت، غیر در و گرديده برداری نمونه به اقدام قرارداد، تمديد الحاقیه داشتن صورت

 .گردد معمول الزم اقدام سپس و استعالم بازرگانی امور معاونت از کتبی

)بجز در موارد است گرديده صورتجلسه و برداری نمونه قبالً که پارتی از مجدد برداری نمونه  -22

 . باشد نمی ورمقد خاص و با تشخیص معاونت فنی و کنترل کیفی(

 دستورالعملهای صحیح اجرای مسئول استان هر کشاورزی حمايتی خدمات شرکت مدير  -23

 .باشد می ارسالی

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

 تماس گیاهی تآفا دفع مواد و کود کیفیت بهبود و فنی مديريت يا و کشاورزی های نهاده کاربردی

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

 با مطابق بايستی می که برداری نمونه صورتجلسه امضای و برداری نمونه زمان در ذيل افراد حضور

 .باشد می الزامی گردد تنظیم شده تعیین فرمت

 سرپرست بعنوان) وی االختیار تام يندهنما يا و استان کشاورزی حمايتی خدمات شرکت مدير -1

 (برداری نمونه کمیته

 استان کشاورزی حمايتی خدمات شرکت کود کارشناس -2

 استان کشاورزی حمايتی خدمات شرکت حراست اداره نماينده -3

 (گردد معرفی تولیدی واحد سوی از رسماً است الزم) کننده تولید شرکت االختیار تام نماينده -4
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 تعالی هبسم

 (مقصد) استان انبار محل در داخلي توليد كود برداري نمونه صورتجلسه
 ....................... استان  كشاورزي حمايتي خدمات شركت

 توليدي واحد.......................... مورخ................................... شماره درخواست به عنايت با

 كود............  شماره پارت بودن هماده بر مبني......................... .......................

 قرارداد موضوع.............  كودي  ثبت شماره با.......................................... 

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

 گوني كيسه............تعداد به و تن............  وزن به..........................  توليد تاريخ با مذكور پارت از

 حمايتي خدمات شركت برداري نمونه كميته اعضاي حضور در مربوطه دستورالعمل براساس

 مساوي قسمت  ، به حاصله نمونه كه گرديد برداري نمونه وليديت واحد نماينده و استان كشاورزي

 به هزمايش انجام جهت  صورتجلسه همراه به نمونه يک سرب، و سيم با پلمپ از پس و شد تقسيم

 به سوم نمونه و استان كشاورزي حمايتي خدمات شركت مديريت به نمونه يک و  ارسال هزمايشگاه

 .دگردي تحويل توليدي واحد نماينده

 (:برداري نمونه كميته) برداري نمونه زمان در حاضر اعضاي

 كميته سرپرست بعنوان) وي االختيار تام نماينده يا و استان كشاورزي حمايتي خدمات شركت مدير -0

 (برداري نمونه

 استان كشاورزي حمايتي خدمات شركت كود كارشناس -2

 استان كشاورزي حمايتي خدمات شركت حراست اداره نماينده -،

  كننده توليد شركت االختيار تام نماينده-1

 دارد ضرورت برداري، نمونه زمان در كننده توليد االختيار تام نماينده حضور عدم صورت در :تبصره

 دستورالعمل فرمت با مطابق و( خود امضاء و ذيربط شركت مهر به ممهور)كتبي اعالم با كننده توليد

 به برداري نمونه صورتجلسه بانضمام درخواست تصوير و نموده اعالم را خود حضورنماينده عدم

  .گردد ارسال( توليدكننده نماينده توسط برداري نمونه صورتجلسه امضاي عدم دليل بعنوان)هزمايشگاه
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 0پيوست 
   

                                                                    

 وزارت جهاد كشاورزي                                            

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي                                            

 پودریكودسولفات پتاسیم                                  
 

 

 

 

 

 

 بسته بندی ونگهداری                                              

 

 

 

 حمل ونقل      

 

 احتياط                                                   

  فروش آزاد ممنوع و پيگرد قانوني دارد                             

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

 128-83848:  تلفن رسيدگي به شکايات

 

 

 

 پتاسیم محلول درآب

)O2K) 

 سولفات محلول درآب

s)) 

50% 5/71% 

 وزن خالص
 شماره 
 پارت

 تاریخ تولید
 )ماه / سال(

 شماره ثبت
 ماده کودی

شماره پروانه 
 بهره برداری

     كیلوگرم 55
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 9شماره پيوست

 بازرگاني داخلي فرم 

 

 كميسيون محترم معامالت شركت 

 

  سالم، با  

 

 تن.........  شرايط و مشخصات مناقصه عمومي خريد مقدار "ب"پاكت  0با توجه به  بند  "احتراما   

،برابر بررسي بعمل همده شركت ................. طبق جدول ذيل شرايط .........................  كود شيميايي

 شركت در مناقصه را دارا مي باشد.

 

 درصد مقدار تحويلي يخ قراردادتار شماره قرارداد موضوع قرارداد

     

 

 

 

 مالحظات:

 

 رسول فالح                                                                                                           
 داخلي بازرگاني مديريت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 شرکت کننده در مناقصه:

 



29 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

پاكت" الف"   برچسب

 حاوي تضمين
 يتي كشاورزي شركت خدمات حما                               

 )توليد داخل(پودری سولفات پتاسيم هزار تن كود 01ارددمق/خريمناقصه موضوع

: 

 تاريخ تحويل پاكات:

  ج          ب                   الف : پاکت

 

 

 

 

 

 برچسب پاكت"ب"
 مدارك فني

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي      

 )توليد داخل( پودریاسيم سولفات پتهزار تن كود 01ارددمق/خريمناقصهموضوع 

 

:

   ج     ب               الف : پاكت   

 

 

 

 

                           

 

 برچسب پاكت "ج"
 پیشنهاد نرخ

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي 

 )توليد داخل( دریپوسولفات پتاسيم هزار تن كود 01ارددمق/خريمناقصه موضوع

:

ج       ب              الف : پاكت   
 

 

 

 

 

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

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

 

 


