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كودشيميايي  هزار تن05مقداريک مرحله اي خريد  مناقصه عمومي شرايط ومشخصات

 )هـ ش (0000سال گرانوله ازتوليدكنندگان داخلي سولفات پتاسيم

 

هزار تن 50شركت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در نظر دارد مقدار

از طريق   "1شماره"مشخصات فني مندرج در  پيوست را مطابق با گرانوله 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 باشندواحد داير 

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  نندگان درمناقصه،  اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه الکشركت ك

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

شنبه روز  پايان وقت اداريتا 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 00/7/0000 خمور

 ارائه و رسيد دريافت نمايند.

در محل 00/7/0000مورخ شنبهيک روز 05برگزاري جلسه رسمي مناقصه)روز بازگشائي پاكت ها( رأس ساعت 

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

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

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

)برنامه زماني هاي مقرر دربرنامه زماني مناقصه به مهلتوز اختالل در روند مناقصه، بروگيري ازجلبه منظور

  چنانچه"گردد.ضمنازوده ميبه ميزان ايام تعطيالت اف هلت دريافت و تحويل اسناد(مربوط به شروع و اتمام م

زمان باشد،  پيشنهادات پاكات وزمان بازگشائي مصادف با  عطيالت پيش بيني نشده()ايام تايام  اين

  دد. گرميموكول  كاري پس از تعطيالت مذكوري به اولين روزبازگشائ

شركت درمناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده توسط  : 2تبصره 

 مي باشد. خريدار

فرم پيشنهاد  پيشنهاداتي كه مشروط، مبهم، ناخوانا، ناقص، مخدوش و يا خارج از 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

 شركت در فرايند ارجاع كار : حاوي تضمين پاكت الف

  گرانوله به مبلغ سولفات پتاسيمتضمين شركت در فرايند ارجاع كار براي هر تن كودشيميايي 

پاكت  در يكي ازصورت هاي زير به   مستقر و خريدار مي بايست در وجه  ريال مي باشدكه 2،1،5،5،0

 بصورت الک و مهر شده تسليم گردد.)الف( 

هاي صادره توسط بانک خريداربه نام (-3پيوست شماره-)مطابق نمونه فرمنكيضمانتنامه با اصل -1

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

رار )زمان استق.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

250100000001035000005051IR- شماره  با شناسه واريز سي كاركتري به و

 .خريدارمركزي جمهوري اسالمي ايران به نام  نزد  بانک 35،0350،2233500350000000000003

 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  هكه پروان حقوقي(

 رانوله مي باشد.گ سولفات پتاسيمشيميايي تن كود  هزار( يک) 1000حداقل مقدارپيشنهادي -2تبصره

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

  اي كه براي ز فيش نقدي اقدام نمايند. به عنوان مثال شركت كنندهدر فرايند ارجاع كار  يا واري

 ضمانت نامهبعنوان   ريال 0،301،130،000مبلغ  نمايد، مي بايست مي تن پيشنهاد ارائه  0002مقدار

 ارائه نمايد. كار ارجاع فرايند در شركت

 اهد شد. فرايند ارجاع كار  بررسي نخو 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

 عيين برنده/برندگان مسترد خواهد شد. تضمين سايرشركت كنندگان پس از اعالم نتيجه مناقصه و تشود 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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ند  و يا تضهمين انجهام تعههدات را در مهلهت     چنانچه برنده/برندگان از انعقاد قرارداد امتناع نماي -0تبصره 

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 

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

به مثابه  قبهولي تمهامي شهرايط  و مفهاد منهدرج  در      فرايند ارجاع كار واريز تضمين شركت در  -8تبصره 

 اسناد  مناقصه  خواهد بود .

 حاوي مدارك ومشخصات فني شامل:  -پاكت ب 

زمراجع ذيصالح )وزارت صادره ا تن0000 تصوير پروانه بهره برداري داراي اعتبار با ظرفيت حداقل -1

بديهي گرانوله. سولفات پتاسيمكودشيميايي  براي كشاورزي( جهاد  وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا 

 ارائه شده بايد معادل يا كمتر از ظرفيت پروانه بهره برداري ارائه  شده باشد.  پيشنهاد   وزني مقدار  است

ها )تمام صفحات( توسط صاحبان ، ضمائم، پيوستنسخ مهر وامضاء شده شرايط و مشخصات مناقصه - 2

 امضاء  مجاز.

 ها  )تمام صفحات( توسط صاحبان امضاء  مجاز.نسخ مهر وامضاء شده قرارداد ، ضمائم، پيوست -3

 تصوير اساسنامه)موضوع اساسنامه بايد مرتبط با موضوع مناقصه باشد( . - 0

 ويرگواهي ثبت نام موديان مالياتي.تص  -5

 داراي شخصيت حقوقي باشد(. فروشندهكه مي)درصورتيروزنامه رستغييرات اساسنامه درويرهخرينتص -3

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

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

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

 گواهي تاييديه پروانه كاربرد عالمت استاندارد اجباري از سازمان ملي استاندارد ايران . -10

 از اجباري رداستاندا 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

 سوابق كاري)مرتبط باموضوع مناقصه درصورت داشتن سوابق(.    -11

 وضمانت اجرائي (هئين نامه راهكارهاي 2ابرسي شده باتوجه به  ماده )هخرين صورتهاي مالي حس  -12

 قانون اساسي الزامي مي باشد. ،13تقويت حسابرسي مصوب كميسيون موضوع اصل 

ز مبلغ واحد پيشنهادي(كمتر ا × درصورتي كه مبلغ كل پيشنهادي شركت كننده)مقدارپيشنهاديتبصره: 

  لزومي ندارد. 12هاي مالي حسابرسي شده وفق بند رتريال باشد ارائه صو 35،000،000،000

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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پيشنهاد دهندگان موظف هستند نسبت به ثبت نام در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات اقدام  -13

 وكدكاربري خود را ارائه نمايند.

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

 ارائه نموده اند، نياز به ارائه مجدد اين كد  نمي باشند. مذكور  را 

 با تشخيص )ج( ، پاكت 11گانه مذكورباستثناي رديف دهزسيدرصورت ارائه مدارک  ومستندات

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

ج( بازگشايي نخواهد شد.لذا از شركت كننده محترم درخواست مي شود كه نهايت دقت را درتکميل و ارائه مدارك 

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

 حاوي پيشنهاد قيمت  –پاكت ج 

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

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 و با مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز خط خوردگي

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

ت بعدي باقيمانده به نفرا هزارتن پيشنهاد نمايد  05 كمترازبديهي است درصورتي كه نفراول  -0تبصره 

 گردد. درصورت قبول قيمت نفراول پيشنهاد مي

 روز از تاريخ  بازگشايي پاكات تعيين مي شود.      05مدت اعتبار نرخ پيشنهادي حداقل   - 2تبصره 

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

 عودت نمايد.      "ايد و عينامحرز گرديده است بازگشايي ننم

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 2

  به هنها، بهروزكاري پس از اعالم كتبي  10برنده/برندگان مناقصه موظف هستندظرف مدت حداكثر 

 )كل لههههههمعام ارزش  %10معادل  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  قدي در وجه خريدار ارائهيا واريز ن(5)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.

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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د هههتائي و  في مابين قرارداد  در مندرج  كامل تعهدات  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  اد توليد و در طولقرارد سوم از ماه بايستي مي فروشندگان -2-3

 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

را داشته باشند از ماه اول   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

  قرارداد  بالفاصله  يانپا  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  تحويل پارت هاي تاخير در   تواند در صورت داشتن مي خريدار ،قرارداد اقدام نمايند

 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

ر برنامه  زمانبندي به براب 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 ×ت هركيلوگرم قيم×مقدارتحويلي خارج ازبرنامه زمانبندي×)سه دهم درصد( 3/0%

 روز  30

  .تا پايان انقضاي مهلت قرارداد موردمحاسبه قرارخواهدگرفت 3-0خسارت 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"2تبصره  "ول رمتسويه حساب كامل طبق ف

     اخذ خواهدشد. فروشندهالتزام عدم انجام تعهد از 

 

 

 

 هر و امضاء )صاحبان امضاء(نام، نام خانوادگی، م
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زمان انقضاء مدت قرارداد سه  از  استناد مفادقرارداد به خريداردرصورتي كه تسويه مطالبات :2تبصره

 ل مي نمايد.                                                                 عم 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

كاري از تاريخ اعالم روز مكلف  است  حداكثر  تا  دو )مبداء(استان ر خريدار د 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  استاندارد

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

مورد تاييد قرار  خريدارحويلي به چنانچه نتيجه هزمايش كودشيميايي پارت /پارت هاي هخرت:6تبصره

 دههههفروشنروزپس از ابالغ به  05پارت 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  خريدارقهرارداد اقدام و موضوع تعيين خسارت وارده  به  تواند نسبت به فسخ  مي خريدارنمايد، 

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

  خواهدشد.

 گرانوله 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 ،0 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 هب 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 –0ـ2

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

 انبار  به  تني200 ساعت پس از ارسال محموله 20برداري استان و با حضورنماينده توليدكننده  ظرف 

 

 
 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(
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گردد.پس از هزمايش مي خريدارول در هزمايشگاه مورد قب فروشندهانجام و نمونه تهيه شده به هزينه  

هزمايش نمونه ارسالي، درصورت قابل قبول بودن نتيجه هزمايش وتطبيق مشخصات نتيجه  شدنمشخص

 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  فروشندهممهور به مهر و امضاء از سوي  به صورت مكتوب و 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

موظف است  فروشندههزمايشگاه، كودشيميايي در غيرقابل قبول شدن نتيجه هزمايشدرصورت  -0-0

 با   هن جايگزينيو  ازتاريخ ابالغ كتبي نسبت به عودتروز  05باهزينه خودحداكثرظرف مدت 

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

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

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

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

 مذكور اقدام مي گردد.

بازاء  ريال3007هر تن مبلغ كتبي، به ازاي  ابالغروز  از تاريخ   15در صورت تأخير بيش از : 2تبصره

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

هزمايش نمونه كودشيميايي اعالم شده ازسوي هزمايشگاه ه جبه نتيفروشنده درصورتي كه -5-0

 نتيجه  اعالم ج روز اداري پس ازوحداكثر تا پن)براي هرپارت( يک بار،"اعتراضي داشته باشد صرفا

 نمونه كتبي ارائه نمايد. در اين صورتصورت به   خريدار  به اعتراض خود  را  تواند  مي  هزمايش

ديگري كه مورد تائيد خريدار باشد ارجاع خواهد شد.در صورت وارد  مورد نظر به هزمايشگاه معتبر

در غيراينصورت  به عهده   مي باشد خريدار عهدهبه هزمايش مجدد،ه ، هزيناعتراض فروشندهبودن 

نمونه برداري شده  با مشخصات فني  محمولهفروشنده  خواهد بود. در صورتي كه  نتيجه هزمايش 

  در قرارداد مغايرت داشته باشدكودشيميايي توليدي با هزينه فروشنده عودت داده خواهد شد.مندرج 

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

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

روز 15رف مدت بايستي حداكثر ظشوند ميد نميكودهاي شيميايي ارسالي به انبار استان كه تايي-6-0

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

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

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(
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هزينه هاي مرتبط انجام شده و خسارت ناشي   هزينه حمل و ساير اقدام و مذكور  محموله   به عودت

بديهي  .ميگرددخريدار كسر در نزد  وشندهفر  موجود  از اين موضوع از محل مطالبات و ضمانتنامه هاي

مطالبات موجود  تاخير محاسبه و از  روز به ازاي هر "0-0بند  2 تبصره"است هزينه انبارداري برابر

 كسر مي گردد. فروشنده

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 كارخانه تا انبارهاي تعيين شده  ده ازساخته شيايي كودشيم

 مي باشد. فروشندهتعهدات 

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

 از  مرحله هر د درحق دار خريدار هنمايند و  گردداستان مربوطه انجام مي نماينده خريدار درتوسط 

مواد اوليه، محصول توليدي، حمل ونقل و  انبارها،بسته بندي، ،فروشندهتوليد شركت   محل خط توليد، از

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

و نعقده فيمابين، درصورت لزوم از مواد اوليه و موارد مندرج در قرارداد مخريدار داخلي محصوالت 

مي بايستي همه گونه  همكاري را با  فروشندهد و در اين راستا برداري نمايمحصول توليدي نمونه

 بعمل هورد. خريدارو ناظرين تعيين شده از طرف  بازرسين

شده است. مبادرت  محلي كه در پروانه بهره برداري قيد 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           

ف مدت يهک هفتهه شهروع عمليهات     فروشنده موظف است پس از اخذ مجوز و تغيير مكان، حداكثر ظر

 توليد را به صورت كتبي به خريدار اطالع دهد.

 مي بايست حداقل داراي يكسال)هرپارت توليدي( كيفيت كود توليدي و بسته بندي هاي هن -00-0

            و  بسته بندي ها  كود، خرابي  كلوخگيو درصورت تاريخ تأييد نتيجه هزمايش باشد  زماندگاري ا

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

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

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

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

 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

335 
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مجاز خريدار روز تعيين شده،  10درصورت عدم خروج محموله كلوخه شده در مهلت  -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 ضمانتنامه را خسارت ناشي از اين موضوع

 .نمايداز خود سلب مي و فروشنده حق هر گونه اعتراضي را  دكسر نماي خريداردر نزد  دهفروشن

موظف است معادل پنج درصد ارزش كل قرارداد  را به عنوان تضمين ماندگاري  فروشنده -02-0

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 (0-10و 0-11) ندهاي ب

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

 برگشت داده خواهد شد. فروشندهبه  (0-10)بندمذكور

 شرايط و ضوابط اختصاصي   -5

 مي باشد . فروشندهمواد اوليه براي توليد كودشيميايي موردنظر برعهده  تامين -0-5

مكلف است اسناد ومدارک  مثبته خريهد مواداوليهه مصهرفي خهود از منهابع داخلهي و يها         فروشنده -2-5

 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 انه گمركيپرو و)فاكتور(

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

 صورت هزاد ندارد.را به  خريدار بسته بندي مورد تاييد

    ندههههفروشده هههبعه )يک پارت(تن200اخذ شده بر اساس هرنمونه هاي  مايشزنه انجام ههزي -5 -0

 مي باشد. 

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

اک و هه تحقيقات خههههمؤسس  تأييد مورد   كيفي داراي هزمايشگاه كنترل  مي بايستي  فروشنده -6-5

و   ههاوليمنعقد نمايد و مواد  فوق قرارداد همكاري  مورد تاييد موسسه  با يک هزمايشگاه  و يابوده  هب

 كود توليدي را در كليه مراحل كنترل كيفي نمايد.

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

حل ساير ها  از معهدات قرارداد ضبط و كليه خسارتدرصد تضمين انجام ت 10كل سپردهقرارداد لغو و

 گردد.مي كسر مطالبات و تضامين

ات ههبه اصالحمتعهد  فروشنده  چنانچه 5-3بند  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

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء( دهد.  اجازه  را ادامه قرارداد  ،اصالحات

 شرکت کننده در مناقصه:
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پارت هاي تحويلي تا زمان يک، معادل  نيم درصد مبلغ كل  تبصرهدرجريمه عنوان شده  :2تبصره

 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 . اب نهايي و ارائه مفاصاحسابيه حستسو

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 ش قيمت سوختدرصورت افزايش وياكاه: تبصره

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

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

 هناليز قيمت امكان پذير است. در  هيتم سوخت وحمل ونقل

ئه اسناد در زمان اجراي قرارداد افزايش يا كاهش يابد با ارا %25بيش از  چنانچه بهاي مواداوليه  -00-5

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

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

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

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

      مي باشند.ماعي زارت تعاون، كارو  رفاه اجتملزم  به رعايت هئين نامه ايمني و فروشنده -00-5

 ساير شرايط  -6

تخلف  خريدارهرم هايي با  موضوع قرارداد(دركيسه دكشاورزي)به غيرازكومشاهده هر نوع كود  -0-6

دام و ههبه صورت يكطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقو  "راسامي باشد  مجاز خريدارمحسوب شده و 

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

بديهي  .برسدخريدار  به اطالع"قبال بايستي  فروشنده توليد  توسعه كارخانه و تغيير در فضا و خط-2-6

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

 شخص يا اشخاص حقيقي ياحقوقي()رغيبه  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  رارداد نموده كودشيميايي موضوع قبايد 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

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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ضمانت به صورت يكطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و و  "راسامي باشد  مجاز خريدارچنين موردي، 

 را ضبط نمايد . نامه انجام تعهدات قرارداد 

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

نمي باشد و متعهد و ملزم   1330دي ماه  22مجلس و كارمندان در معامالت دولتي وكشوري مصوب 

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

مجاز مي باشد نسبت  به فسخ قرارداد اقدام  يكطرفهبه صورت  "راسا خريدارنكند،  درغير اينصورت 

 وضمانت نامه انجام تعهدات  قرارداد را ضبط نمايد.

 هنمايندروز به  15هخرين وضعيت توليدكود موضوع قرارداد را حداقل هرموظف است  فروشنده -6-6

 د بصورت كتبي گزارش نمايد.استان محل تولي خريدار در

در مدت زمان قرارداد با  %25  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 31ماده  10به استناد بند -8-6

 گيرد  مشروط بر هنكه متضمن امتيازاتي عالوه بر هن كه  در شرايط مناقصه  معامله  قرارتوافق طرفين  

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

               حداكثر تا سه ماه  اقدام نمايد.

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

درزمان اجراي قرارداد، نمونه برداري از پارت هاي توليههدي براساس دستور العمل  نحوه  -00-6

 خريدار توسط(0)مقصد()پيوست شمارهنمونه برداري از كودهاي شيميايي توليد داخلي در انباراستانها

 مي باشد.كاري با خريدار صورت گرفته و فروشنده موظف به رعايت مفاد دستورالعمل فوق و هم

قانون تأمين اجتماعي بابت سپرده   ،3در اجراي ماده  %5معادل  فروشندهاز هرصورتحساب  -00-6

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

ارائه مفاصا حساب  بيمه   سپرده بيمهه مكسوره و مبلغ هخرين صورتحساب نيز پس از %5  "بود.ضمنا

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

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

 خواهد شد.

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء( 
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را بهه رويهت سهازمان     قرارداد  صويري ازشركت كنندگان درصورت استفاده ازمعافيت مالياتي ت -02-6

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

 بايست نسبت به پرداخت ماليات اقدام  نمايد.

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

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

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

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

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

 هيچگونه تعهدي ندارد. خريدار موارد  مذكور

 اند ردهك تباني خريدارزيان  به  پيشنهاددهندگانيكه  شود حاصلاي  وقوف  در مناقصهگاه هر -00-6

 ونهههههقان براساس و رراتههومق ضوابط وطبق شده شناخته متخلف عنوان به ورههمذك  گانپيشنهاددهند

  .شد خواهد اقدام مناقصهبرگزاري 

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

مشروع، كسب غير رترتيبيا  به هرا تسليم نموده  و يقرارداد، وجهي را تأديه يا مال ويا سند پرداختي 

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

 ".قضائي معرفي خواهد  نمود

  ( چهارم تجديدنظر)028  شماره  ملي  استاندارد براساس  آزمايش كود مذكور روش و فني مشخصات -06-6

 .باشد مي  وآب خاك تحقيقات  موسسه  تاييد مورد  0390سال

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

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

 ط مي باشد.پيوست هاي ذكرشده جزءالينفک شراي  -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  -20-6

 اسالمي ايران وشرايط مناقصه خواهد بود . 

 مناقصه با هر تعداد شركت كننده، با تشخيص كميسيون معامالت برگزار خواهد شد. -20-6
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 كيلويي50دواليه خالي هاي كيسه ومشخصات كودشيميايي بندي بسته  ـ  7
      cm90× cm 50 شده دوخته كيسه ابعاد: كيلوئي50 دواليه خالي هاي كيسه مشخصات

 5/2عرض نخ با ،(گرم102) وزن و سانتيمتر 50×50 ابعاد با پروپيلن پلي جنس از:  بيروني اليه -0-7 

 يک سردوزي و دوخت دو دوزي ته بافت، گرد بصورت1000± 10دنير ، 00×00 بافت ميليمتر،تراكم

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

 00 اليه ضخامت گرم، 51 وزن يمتر،سانت 52×،5 ابعاد با اتيلني پلي جنس از دروني اليه -2-7

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

 (گرم153 2±

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

ط هههتوس "كتبافني با  ذكر داليل  مي بايست مراتب ده انجام دهد، ذكرگردي 0ماده  2و1كه در بندهاي

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

 روعههش در دههههباي ، تغيير درخواست اين  است بديهي. شد خواهد عملياتيتغيير ابعاد كيسه ها  ،نگردد

 انجام است هههههقرارگرفت موافقت مورد كه يكسان ابعاد با هايي كيسه از قرارداد پايان  تا و اشدب قرارداد

 .پذيرد

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

 ماده ثبت شماره ،(شتدر خط با 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 (،)پيوست باشد.الزامي مي  يهشيمياي كيسه هاي محتوي كود عالئم ايمني  بر روي

 موسسه تاييد  به  و گرديده تنظيم فروشنده  توسط كودي  مواد  ثبت  نامه شيوه  براساس  كه  شيميايي

در بديهي است .گردد چاپ كودشيميايي هاي كيسه ديگر باشد،طرف  رسيده هب و خاک  تحقيقات

و تحويل كود توليدي خودداري خواهد  صورت عدم درج هر يک از اطالعات فوق، از نمونه برداري

موظف است مطابق نظر  فروشندهمورد ساير عالئم مورد نياز كه بايد بر روي كيسه درج شود  درشد.

 عمل نمايد. خريدار

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

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

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

 اقدام نمايد. گيرد، مي

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

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

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

 گردد.ارسال  )خريدار(هزمايش به مديريت توزيع، حمل ونگهداري

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

           .شد

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

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

  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.

 موردنظر استاندارد از موضوع قرارداد كود بندي بستهمورد استفاده براي   هاي كيسه چنانچه :2هتبصر

 اقدام و محاسبه ذيل فرمول  برابر جرائم باشد داشته انحراف (يووي و مستربچ %3)مصرف براي

  .خواهدشد

 تاندارد مستربچ  و يووي كيسهجريمه انحراف ازاس= قيمت هرتخته كيسه به نرخ روز ×تعدادكيسه هاي همان پارت ×2
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 0پيوست شماره

 

 

 گرانوله سولفات پتاسيمكود  مشخصات فني
 

 

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

 .باشد 0390 سال( چهارم تجديدنظر)028 شماره

 

 هزار(تن50مقدار كل سفارش:  )

 
 

 

 كيلوگرمي50ته بندي: كيسه نوع بس

 

 

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 اك وآب،مربوطه توسط مراجع ذيربط )موسسه تحقيقات خ

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  نمايد ........ اعالم  استاندارد و ملي  سازمان

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

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

 

 2پيوست شماره

 

 هزار تن كودشيميايي   50مناقصه خريد پيشنهاد قيمت در فرم

 گرانوله سولفات پتاسيم

 

 عنوان رديف

 :پيشنهاد دهنده نام شركت  1
 

 :مقدارپيشنهادي 2

 

 

 :  برحسب تن به ريال به عدد گرانولهسولفات پتاسيم كودشيميايي  قيمت واحد 3

 

 

 :  حسب تن به ريال به حروفبر گرانوله 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 

 

 

 روز  از تاريخ بازگشايي پاكات مي باشد 05رقيمت پيشنهادي حداقل مدت اعتبا *  
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 فرم استعالم مالی 0پيوست شماره
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 6 شماره پيوست

 قرارداد طرف شيميايی کود توليدی واحدهای بر نظارت و بازرسی دستورالعمل

 مربوطه استانهای در

 توليدكننهده  ههاي  برشركت نظارت استانها، كشاورزي حمايتي خدمات شركت خطير و مهم مسئوليت 

 اينكهه  بهه  توجهه  ابه . باشهد  مهي  قهرارداد  مفهاد  دقيق اجراي جهت در استان در مستقر قرارداد طرف كود

 في مابين قرارداد براساس توليدكننده، سوي از قرارداد مفاد كليه اجراي رعايت پيگيري و دقيق نظارت

 ركتشه  بازرسهان  و نماينهدگان  و بهوده  مربوطهه  اسهتان  كشهاورزي  حمهايتي  خهدمات  شهركت  عهده به

 توليدكننهده  شهركت  توليهدي  خط ازمحل ازتوليد، مرحله هر در دارند حق كشاورزي حمايتي خدمات

 مهي  توليدكننهده  راسهتا  درايهن  و نماينهد  برداري نمونه و راكنترل توليدي ومحصول اوليه مواد و بازديد

 واحدهاي اين كارخانجات از كه بازديدهايي در ضروريست لذا باشد، داشته را همكاري نهايت بايستي

 كنتهرل  ههاي  برگهه  اسهت  الزم ضهمناً .گيهرد  قرار توجه مورد دقيقاً ذيل نكات گيردمي صورت توليدي

 بازديهد  گهزارش  پيوسهت  بهه  مربوطه، مستندات و مدارک كليه همراه به و تكميل (مربوطه ليست چک)

 .گردد ارائه

 نهام  كشهاورزي،  حمايتي خدمات شركت هرم و نام :شامل) گونيها كيسه روي كود مشخصات -1

 ،(مهاه  و سهال )توليهد  فروشهنده،تاريخ  شهركت  نام خالص، وزن موثره، ماده درصد ذكر با كود

 مفهاد  بها  مطهابق  و كامهل  بطور...  و برداري، بهره شماره كودي، ماده ثبت شماره پارت، شماره

 .شود كنترل قرارداد

 مفهاد  براسهاس  و كهود  هاي كيسه روي(هشداري عالئم) شيميايي كودهاي ايمني عالئم چاپ -2

 .شود كنترل بايستي مي و است الزامي قرارداد

 .نگردد  پاک جابجائي اثر در و بوده ثابت و مناسب بايستي مي ها كيسه روي چاپ -3

 .باشد قراردادها در مندرج مفاد با مطابق بايستي هنها خالص وزن و كود هاي كيسه مشخصات -0

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

 . باشد مربوطه كودي مواد ثبت گواهينامه پشت برچسب با مطابق دقيقاً بايستي

 واحهدهاي  از تصهادفي  بصهورت  و قبلهي  اطالع بدون لزوم صورت در و مستمر بطور بازديدها -3

 .گيرد صورت قرارداد طرف توليدي

 .گردد مشخص هن تحويل ميزان و توليدي كود انميز بازديد هر در -0

 بازديهد  از كاملي گزارش مربوطه،( ليست چک) كنترل هاي برگه تكميل ضمن بازديد هر در -،

 واحد به استان سوي از الزم تذكرات اي مكاتبه طي احتمالي، نواقص وجود صورت در و تهيه

 و داخلهي  بازرگهاني  ريتمهدي  بهه  هن رونوشهت  و شود داده موجود نواقص رفع جهت توليدي

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(
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 در درج و الزم اقهدامات  جههت  گيهاهي  هفهات  دفهع  مواد و كود كيفيت بهبود و فني مديريت

 .گردد ارسال پرونده

  كه  اي بگونه باشد مناسب و مسقف بايستي مي توليدي كود و اوليه مواد نگهداري محل انبار  -5

 .نگردد هنها تخريب باعث كه باشد هسيب هيچ

 تاييد مورد كيفي كنترل هزمايشگاه داراي بايستي مي قرارداد طرف كننده توليد هاي شركت -10

 قرارداد فوق موسسه تاييد مورد هزمايشگاه يک با يا و بوده هب و خاک تحقيقات موسسه

 .نمايد كيفي كنترل مراحل كليه در را توليدي كود و اوليه مواد و نموده منعقد همكاري

 شركت، نام ذكر با دقيق بطور پوشش تحت توليدي واحدهاي وضعيت هخرين كامل گزارش -11

 ماهانه بصورت شده حمل كود مقدار و توليدي كود مقدار كود، نوع قرارداد، تاريخ و شماره

 نهاده كاربردي تحقيقات مركز داخلي، بازرگاني هايمديريت به برداري بهره جهت و تنظيم

 .گردد ارسال گياهي هفات دفع مواد و كود كيفيت بهبود و فني مديريت و كشاورزي هاي

 شركت توسط توليدكننده، سوي از قرارداد مفاد كليه اجراي رعايت پيگيري و دقيق نظارت -12

 . گردد مي انجام مربوطه استان كشاورزي حمايتي خدمات

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

 موارد موقت، توزيع مجوز صدور جهت ستاد به اعالم و پارت يدتول تأييد از قبل احتمالي،

 كنترل بدقت توليدي پارت و توليدكننده براي را دستورالعمل اين و قرارداد مفاد در موجود

 .نمايد اقدام ستاد به اعالم و توليد تأييد به نسبت هنها، صحت صورت در و نموده

 شركت و شود مي منعقد داخلي ندگانتوليدكن با كارمزدي بصورت كه قراردادهايي در -10

 مي توليد براي نياز مورد اوليه مواد از بخشي يا تمام كننده تامين كشاورزي حمايتي خدمات

 اوليه مواد دقيق ميزان و نگهداري وضعيت بايستي مي استان، كارشناسان بازديدهاي در باشد،

 .گردد بررسي بدقت( شده توليد كود ميزان به باتوجه) مصرفي و موجود

 اي بگونه باشد ومناسب مسقف بايستي مي شده توليد وكودهاي اوليه مواد نگهداري انبارمحل -15

 .نگردد هنها تخريب باعث و نشده وارد موجود كودهاي و اوليه مواد به هسيبي هيچگونه كه

 مهواد  جهايگزيني  و تعويض حق وجه هيچ به قرارداد طرف شركت كارمزدي، قراردادهاي در -13

 .ندارد را كشاورزي حمايتي خدمات شركت ليتحوي اوليه

بها   هايي دركيسه(قرارداد موضوع شيميايي غيرازكود به)اي يارانه شيميايي كود نوع هر مشاهده -10

 .گردد گزارش بايستي مي و شده محسوب تخلف كشاورزي حمايتي خدمات شركت هرم

كهود   بها  مشهابه  اييكودشيمي فروش و توليد حق قرارداد اجراي زمان در قرارداد طرف شركت -،1

 .ندارد هزاد صورت به را قرارداد موضوع

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(
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 و نمهوده  قرارداد موضوع كودشيميايي توليد به مبادرت راساً بايستي مي قرارداد طرف شركت -15

 غيهر  بهه  توليهد  مراحهل  از يهک  ههيچ  در و جزاً و كالً را قرارداد موضوع اجراي واگذاري حق

 .ندارد

 كود توليد وضعيت هخرين كتبي گزارش ارائه با روز15 هر حداقل بايد قرارداد طرف شركت -20

 .نمايد اعالم استان كشاورزي حمايتهي خدمات شركت مديريت به را قرارداد موضوع

 بهه  توانهد  مهي  شهده  قيد برداري بهره پروانه در كه محلي درهمان"صرفا قرارداد طرف شركت -21

 بايستي مي توليد محل در ريتغيي هرگونه و نمايد مبادرت قرارداد موضوع شيميايي كود توليد

 فيمهابين  منعقهده  قهرارداد  مفاد براساس و كشاورزي حمايتي خدمات شركت قبلي هماهنگي با

 .              گيرد صورت

 و كنتهرل  امكهان  شهركت  اسهتاني  مديران كشاورزي، حمايتي خدمات شركت وظايف اساس بر:تبصره

 توليدكنندگان ساير بر نظارت و كنترل و داشته را شركت با قرارداد طرف توليدي دهايواح بر نظارت

 ذيصالح مراجع عهده بر كشور ودك عرصه در احتمالي متخلفات با برخورد يا و كود كنندگان عرضه و

 از سهريعاً  موضهوع  مقررگهردد  شركت هرم و نام از مجاز غير استفاده صورت در است بديهي. باشد مي

 قهرار  قانوني پيگرد مورد استان در ذيربط مراجع ساير و دهاقراردا و حقوقي امور محترم مديريت طريق

 .گيرد
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 7 شماره پيوست

 داخل توليد شيميايي كودهاي بر نظارت و بازرسي دستورالعمل

 (مقصد استان انبارهای در)

 :برداري نمونه و بازرسي نحوه

 حمل هن به انبار استان، موضوعتوليدكننده مؤظف است پس از هماده شدن پارت توليدي و براي -1

 .را بصورت كتبي به شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان مبدأ )محل توليد كود( اعالم نمايد

 به كتبي بصورت را موضوع توليدي، پارت ارسال و مقصد تعيين از پس است مؤظف توليدكننده-2

 فيمابين منعقده قرارداد مفاد برابر و نموده اعالم مقصد استان كشاورزي حمايتي خدمات شركت

 .نمايد برداري نمونه درخواست

 پارت و تحويل از پس بالفاصله يا و تخليه زمان در بايستي مي استان به ارسالي كود هاي محموله-3

 كنترل برگه تكميل ضمن و گرفته قرار بازديد مورد استان كود كارشناس توسط مقصد انبار در چيني

 اين است الزم ضمنا گردد، گزارش بازرگاني امور معاونت به مشكلي گونه هر مربوطه،( ليست چک)

 .گيرد صورت مستمر بصورت بازديدها

 و تخليه زمان در بايستي مي شود مي ارسال كارگزاران انبارهاي به مستقيماً كه كودي هاي محموله-0

 شركت به مشكلي هرگونه و گرفته قرار دقيق بازديد مورد كارگزار توسط تحويل از پس بالفاصله يا

 انبارهاي از استان كود كارشناس است الزم ضمناً. شود اعالم استان كشاورزي حمايتي خدمات

 هاي برگه همراه رابه مربوطه گزارش و بازديد مستمر بصورت هنها در موجود كودهاي و كارگزاران

 . نمايد گزارش استان مديريت به بعدي اقدامات كنترل،جهت

 .پذيرد صورت مقصد در و قرارداد مفاد طبق بايستي مي برداري نمونه-5

 و مسقف بايستي مي (كارگزار و شركت انبارهاي) استان به وارده كودهاي نگهداري محل انبار-3

 .نگردد هنها تخريب باعث و نشده وارد موجود كودهاي به هسيبي هيچگونه كه اي بگونه باشد مناسب

 .باشد قراردادها در مندرج مفاد با مطابق يستيبا هنها خالص وزن و كود هاي كيسه وزن-0

 با كود نام كشاورزي، حمايتي خدمات شركت هرم و نام: شامل) گونيها كيسه روي كود شخصاتم-،

 كودي، ماده ثبت شماره پارت، شماره ،-ماه و سال- توليد تاريخ خالص، وزن موثره، ماده درصد ذكر

 .شود كنترل قرارداد مفاد با مطابق و كامل بطور ...(و كننده توليد شركت نام برداري، بهره شماره

 .نگردد  پاک جابجائي اثر در و بوده وثابت مناسب بايستي مي ها كيسه روي چاپ-9
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 بايستي مي و گرديده چاپ كودشيميايي هاي كيسه ديگر طرف قرارداد، موضوع كود رچسبب -10

 .باشد مربوطه كودي مواد ثبت گواهينامه پشت برچسب با مطابق دقيقاً

 مفاد براساس و كود هاي كيسه روي( هشداري عالئم) شيميايي كودهاي ايمني عالئم چاپ -11

 .است الزامي قرارداد

 در را شده گيري كيسه كودهاي است مؤظف استان كشاورزي حمايتي خدمات شركت مديريت-12 

( عرضي رديف 3 و طولي رديف چهار بصورت) نمايند چيني پارت مرتب و منظم بصورت هايي دسته

 حداكثر هنها ارتفاع و شود گرفته نظر در سانتيمتر 0، حدود بفاصله راهرو يک ها دسته بين بطوريكه

 .باشد كيسه 15

 انجام براي و بوده تن 200 يا 100 مربوطه قرارداد براساس برداري نمونه براي پارت هر ميزان -13

 بصورت كيسه 1000 هر از بايستي مي باشد مي كيلويي 50 ها كيسه كه صورتي در برداري نمونه

 يک براي كه برداري نمونه به مربوط فصل در مندرج جدول با مطابق) شده جدا كيسه 32 تصادفي

 در شده ذكر مطالب با مطابق و( كيسه 30 حداقل تني 100 پارتهاي در و كيسه ،12 تني 200 پارت

 و برداشته( گرم 100 حد در) را بخشي كيسه مختلف نقاط از كدام هر از برداري نمونه به مربوط فصل

 تميز دستها) نمود مخلوط كامالً دست با ريخته، تميز پالستيكي نايلون يک روي بر را هابخش اين

 روش اين و نمود حذف را قسمت 2 و تقسيم قسمت 0 به را كل نمونه شده، گفته روش با سپس( باشد

 هر براي كيلوگرم دو حداكثر و يک حداقل) الزم مقدار تا داد ادامه هنقدر را نمونه كردن كوچک

 هاي كيسه تعداد باشد كيلويي 25 هاي كيسه در كودها بندي بسته كه صورتي در. شود حاصل( نمونه

 .بود خواهد برابر دو شده انتخاب

 بسته محكم يزتم كامال نايلوني پاكتهاي يا و ظروف در( نمونه سه تعداد به) شده گرفته هاي نمونه -10

 نمونه يک و گرديده پلمپ سرب و سيم بوسيله برداري نمونه كميته اعضاي حضور در و شده بندي

 و امن محل در قرنطينه در نگهداري جهت) استان كشاورزي حمايتي خدمات شركت مديريت تحويل

 و برداري مونهن صورتجلسه بهمراه سوم نمونه و كننده توليد رسمي نماينده تحويل نمونه يک ،(مناسب

 تحقيقات مركز به برداري نمونه زمان از روز 3 مدت ظرف حداكثر و مطمئن طرق از ذيربط استان نامه

 و كود نوع برحسب قرارداد هر براي دارد ضرورت. گردد ارسال كشاورزي هاي نهاده كاربردي

   گردد، مربوطه صورتجلسه ضميمه جداگانه اداري نامه يک كارخانه

 سه در برداري نمونه صورتجلسه برگ يک مجزا و جداگانه بصورت پارت هر براي است مالز همچنين

 و  هزمايشگاه به نمونه بهمراه نسخه يک برداري، نمونه كميته امضاي از پس و گرديده تكميل نسخه

 كننده توليد شركت نماينده به سوم نسخه و بايگاني مربوطه استان در فوق شركت سوابق در نسخه يک

 .گردد يلتحو
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 اسرع در را ارسالي كود هاي نمونه است مؤظف كشاورزي هاي نهاده كاربردي تحقيقات مركز-15 

 توليدي امور و فني و بازرگاني امور هاي معاونت و استان به را حاصله نتايج و نموده هزمايش وقت

 .نمايد اعالم

 كيفيت بر استانها كشاورزي حمايتي خدمات شركت سوي از دقيق كنترل و نظارت اهميت به نظر -13

 بودن توزيع قابل غير نامه زمانيكه در دارد ضرورت قراردادها مفاد به استناد با و شده توليد كودهاي

 توليد به رونوشتهايي طي كه داخلي بازرگاني محترم مديريت سوي از شركت يک توليدي پارت

 و (كود توليد محل استان) مبدأ استان ،( كود برداري نمونه محل استان) مقصد استان مربوطه، كننده

 با تا شود اتخاذ ترتيبي گردد، مي اعالم گياهي هفات دفع مواد و كود كيفيت بهبود و فني مديريت

 جايگزيني و عودت روند كننده، توليد بهمراه مقصد استان نظارت و مبدأ استان هماهنگي و اطالع

 .شود انجام مربوطه پارت مجدد

 انبار به هن انتقال و پارت تكميل از پس بايستي مي توليدي كود از برداري نمونه دگردمي متذكر -10

 .گردد انجام قرارداد مفاد طبق مقرر زمان در و استان

 كننده، توليد شركت نام ثبت، شماره كود، نام توليد، تاريخ پارت، شماره: شامل الزم اطالعات-،1 

 داخل و شده درج مناسب اتيكت روي بر قرارداد تاريخ و ارهشم بردار،نمونه نام برداري،نمونه تاريخ

 .شود گذاشته هانمونه حاوي كيسه

. گيرد صورت كننده توليد االختيار تام نماينده حضور در بايستي مي توليدي كود از برداري نمونه -15

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

 متن در را ذيل حقوقي پاراگراف عيناً (خود امضاء و ذيربط شركت مهر به ممهور) كتبي اعالم با كننده

 به برداري نمونه صورتجلسه بانضمام درخواست تصوير بايستي متعاقباً كه نمايد لحاظ خود درخواست

 نمونه صورتجلسه امضاي عدم دليل بعنوان) كشاورزي حمايتي خدمات شركت تأييد مورد هزمايشگاه

...  شماره پارتهای يا پارت نمونه آزمايشات نتیجه ». گردد ارسال( كننده توليد نماينده توسط برداري

 شرکت اين تمکین و تأيید مورد مربوطه تبعات با باشد که آنچه هر (شود ذکر پارتها يا پارت شماره)

 «داشت دنخواه اعتراضی بعداً و بوده (کننده تولید شرکت نام)

 كود تحويل از توليدي، واحدهاي سوي از الذكر فوق بندهاي رعايت عدم صورت در است الزم-20

 .گردد اعالم توليدكننده به كتبي بصورت مراتب و گرديده خودداري قرارداد مفاد طبق

 از پس استانها كشاورزي حمايتي خدمات شركت مديريت گردد مي مشاهده "گاها اينكه به نظر -21

 است الزم لذا. نمايند مي توليدي پارتهاي از برداري نمونه به اقدام كود توليد قراردادهاي تاريخ قضاءان

 الحاقيه داشتن صورت در فقط كود، توليد قراردادهاي مفاد و مدت رعايت ضمن تا شود اتخاذ ترتيبي

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 امور معاونت از يكتب بصورت اينصورت، غير در و گرديده برداري نمونه به اقدام قرارداد، تمديد

 .گردد معمول الزم اقدام سپس و استعالم بازرگاني

)بجز در  است گرديده صورتجلسه و برداري نمونه قبالً كه پارتي از مجدد  برداري نمونه -22

 . باشد نمي دورههههمق موارد خاص و با تشخيص معاونت فني و كنترل كيفي(

 هایدستورالعمل صحیح اجرای مسئول استان هر كشاورزي حمايتي خدمات شركت مدير -32

 .باشد می ارسالی

 تحقيقات مركز با برداري نمونه نحوه خصوص در فني سؤال گونه هر داشتن صورت رد :تبصره

 تماس گياهي هفات دفع مواد و كود كيفيت بهبود و فني مديريت يا و كشاورزي هاي نهاده كاربردي

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

 با مطابق بايستي مي كه برداري نمونه صورتجلسه امضاي و برداري نمونه زمان در ذيل افراد حضور

 .باشد مي الزامي گردد تنظيم شده تعيين فرمت

 كميته سرپرست بعنوان) وي االختيار تام نماينده يا و استان كشاورزي حمايتي خدمات شركت مدير-1

 (برداري نمونه

 استان كشاورزي حمايتي خدمات شركت كود كارشناس-2

 استان كشاورزي حمايتي خدمات شركت حراست اداره نماينده-3

 (گردد معرفي توليدي واحد سوي از رسماً است الزم) كننده توليد شركت االختيار تام نماينده-0
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 تعالی بسمه

 (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............  ارهشم 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

 ساويم قسمت  3 به حاصله نمونه كه گرديد برداري نمونه توليدي 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

 .گرديد تحويل توليدي واحد نماينده

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

 كميته سرپرست بعنوان) وي االختيار تام نماينده يا و استان كشاورزي حمايتي خدمات شركت مدير -1

 (برداري نمونه

 استان كشاورزي حمايتي خدمات شركت كود كارشناس -2

 استان كشاورزي حمايتي خدمات شركت حراست اداره نماينده -3

  كننده توليد شركت االختيار تام نماينده-0

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

 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                                            

 كودسولفات پتاسیم گرانوله                                 
 

 

 

 

 

 

 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.........  ت مناقصه عمومي خريد مقدارشرايط و مشخصا "ب"پاكت  ،با 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 تاريخ قرارداد شماره قرارداد موضوع قرارداد

     

 

 

 

 مالحظات:

 

 رسول فالح                                                                                                           
 داخلي بازرگاني مديريت
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پاكت" الف"   برچسب

 حاوي تضمين
 شركت خدمات حمايتي كشاورزي                                

 )توليد داخل(سولفات پتاسيم گرانولههزار تن كود 50ارددمق/خريمناقصه موضوع

: 

 كات:تاريخ تحويل پا

  ج          ب                   الف : پاکت

 

 

 

 

 

 برچسب پاكت"ب"
 مدارك فني

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي      

 )توليد داخل(سولفات پتاسيم گرانولههزار تن كود 50ارددمق/خريمناقصه موضوع

 

:

   ج     ب               الف : پاكت   

 

 

 

 

                           

 

 برچسب پاكت "ج"
 پیشنهاد نرخ

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي 

 )توليد داخل(سولفات پتاسيم گرانولههزار تن كود 50ارددمق/خريمناقصه موضوع

:

ج       ب              الف : پاكت   
 

 

 

 

 

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

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

 

 


