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 گرانوله تريپلسوپرفسفات قرارداد خريد كود 

 

كريسهيو  ماهام ش مهركد اهدماش           مهور        صورتجلسهه مهرار      این قراردادبه استناد بند

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

د وهيئعض - علي عليزاد آقاي و 1305770591به مرار  كد ملي عضوهيئد مدیر  و مدیرعامل 

 15155100010و مناسه ملي   0513501103به مرار  كد ملي بازرگاني امور مدیر  ومااو 

كه منباد دراین قهرارداد  اریهدار ناميهد           1 پ كچهارم كوچه -ايابا  گاندي  -تهرا  :به نشاني

          اقتصهادي  كهد  ،.............،مناسهه ملهي              به مرار  ثبد         شركت و  از یك طرفمود  مي

كهد  بها  ............... آقهاي وكدكاربري ثبد مد  درپایگا  اط ع رساني دوید بهه مهرار        توسه     

مركهز  بهه نشهاني    مهركد صاحب امضاء مجاز ومدیرعامل عضوهياش مدیر به سرد               ملهي

كهد              : مركزي دفترو آدرس  ..............كد پستي ........... ن تلف:   ..................اصلي كاراانه 

 .گردد مناقد مي طبق مرای  زیراز طرف دیگر  فرومند  عنوا ه ب            نرابرتلفن           ....پستي 

 موضوع قرارداد  –ماده يك 
سوپرفسهفاش  كودمهيريایي   نهزاارت (          )           موضوع قراردادعبارتسهد ازاریهد مقهدار   

 .ماد  چهارقرارداد مد  در گرانویه از تویيدكنند  به مرح مشخصاش فني قيد تریپل

% 00تها حداكثر مركد ادماش حرایتي كشاورزي حق افزایش وكاهش حجم قرارداد را :تبصره 

 .محفوظ مي دارد قراردادبا مرای  اویيه براي اود اجراي درمدش زما 

 اد مدت قرارد -ماده دو

                مرسههيهجههري  یههك سهها مههدش ه بهه             یغایههد                  قههرارداد از تههاری  مههدش -1-2

با هراهنگي و براساس زمانبندي  موضوع قرارداد  را كاالي بامدكه تویيدكنند  متاهد مي گرددمي 

 .اد مي بامدفرم زما  بندي پيوسد ب فصل قرارد.اع مي ازطرف اریدار تحویل نراید

 حهداقل یهك    هرمها  قهرارداد،  طو  و در قرارداد تویيد سوماز ما   موظف اسد تویيدكنند   -2-2

 .ومشخصاش فني تحویل نراید قرارداد حجم قرارداد را برابر مفاد  دهم

 .ماهه ابتداي قرارداد جهد تامين مواداویيه موضوع قرارداد پيش بيني مد  اسددو مهلد  -3-2

تویيدكنند  آمادگي تویيدو تحویل كود سااته مد   اود را دامته بامد از ما  او   چنانچه -4-2

 .قرارداد نيز مي تواند نسبد به تحویل كود به مركد ادماش حرایتي كشاورزي اقدام نراید

 

 

 



0 

 

 مبلغ قرارداد  –ماده سه 

ب  وز  بهدو  احتسا)كيلویي05دركيسه هاي  گرانویه تریپلسوپرفسفاش  قيرد كود ميريایي

 مبداء، بارگيري در ،تویيد اویيه هزینه تامين مواد :مامل  هزینه هاي آ   كليهاحتساب   با( كيسه

قرارداد  ق مشخصاش اع م مد  در اینهطب....هزینه هاي تویيد و سایر و  مقصد تخليه در ل وههحر

ریا  (             )              لغكل قرارداد به مب مقدار ریا  و براي(     ) به مبلغهر كيلو گرم  قرار  از

 .مي بامد

 گرانوله تريپلسوپرفسفات مشخصات فني و آناليا كودشيميايي  -ماده چهار
مشخصات فني كود سوپرفسفات تريپل گرانوله مي بايستي مطابق با استاندارد ملي شماره  -1-4

 .باشد 1334سال (تجديد نظر دوم)131

مزورد تاييزد    1334 سال (دومتجديد نظر )131ارد ملي شماره روش آناليا براساس استاند -2-4

 .موسسه  تحقيقات خاک وآب  مي باشد

 .خواهد بود براساس  مشخصات  فوق الذكر  "بديهي است تحويل و توزيع  كود صرفا*

چنانچه استاندارد و مشخصات  فني فوق الذكر و  ساير قوانين  و مقررات مربوطه توسط مراجع  *

اصالح  و يا تغيير يابد  ........( سه تحقيقات خاک  و آب، سازمان ملي استاندارد وموس)ذيربط 

توليدكننده  ملام است به  محض اعالم  شركت  خدمات  حمايتي  تغييرات مربوطه را در توليد 

 .وتدارک محصول اعمال نمايد
خاک و آب، سازمان درصورتي كه توليدكننده  با  تغييرات  اعالمي از سوی  موسسه  تحقيقات * 

توسط  شركت   توليد  نمي باشد، موضوع   ادامه قادر  به   نمايد  اعالم....... ....ملي استاندارد و 

خدمات  حمايتي كشاورزی  بررسي و در صورت  تاييد و  تشخيص،  نسبت  به لغو قرارداد  اقدام  

بين طرفين صورت خواهد بديهي است لغو  قرارداد  بدون هر گونه اخذ خسارت  .خواهد  شد

 .پذيرفت

 كيلويي01ماده پنج  ز  بسته بندی كودشيميايي ومشخصات كيسه های خالي دواليه

، با ن  (گرم150)سانتيرتر و وز    05×35از جنس پلي پروپيلن با ابااد : الیه بيروني  -1-0

د و بصورش گرد باف،ته دوزي دو دوا 355، دنير  15×15ميليرتر،تراكم بافد  0/0عرض

 .مستربچ و یووي ایزامي اسد % 9اضافه نرود   "سردوزي یك دواد و چاپ یكطرفه،ضرنا

الیه   گرم، ضخامد  01وز   سانتيرتر،  00×39دروني از جنس پلي اتيلني با ابااد   الیه -2-0

15           
واارجي         وز  مجروع دو الیه داالي.)الي یبه دوزي گرددباال با كيسه داكيسه اارجي از ميكرو 

 ( .گرم 109 ± 0

درصورتي كه تویيدكنند   نتواند به دالیل فني بسته بندي كود مورد نظر را در كيسه هایي با  -3-0

توس   "ذكر گردید  انجام دهد مي بایسد مراتب كتبا 0ماد   0و1اباادي كه در بندهاي 

ش حرایتي كشاورزي مشروط تویيدكنند  با ذكر دالیل فني اع م، درصورش موافقد مركد ادما
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بديهي است  اين  .بر اینكه تغييري در وز  كيسه هاي اایي ایجاد نگردد عرلياتي اواهد مد

درخواست تغيير بايد در شروع قرارداد باشد و تا پايان قرارداد خود از كيسه هايي با ابعاد يکسان 

 .كه مورد موافقت قرار گرفته است انجام پذيرد
نام كودميريایي موضوع مناقصه با ذكر  ،مركد ادماش حرایتي كشاورزي وآرم درج نام -4-0

 داال كادرباكس)مرار  پارش ،(سا  وما )تاری  تویيد وز  اایص كودميريایي، درصد ماد  موثر ،

كنند  وعبارش مرار  ثبد ماد  كودي، مرار  پروانه بهر  برداري، نام مركد تویيد ،(با ا  درمد

 اوانا و چاپ مناسب وثابد كه در اثر به صورش درمد، "باال به پائينفروش آزاد مرنوع از "

مي ميريایي ایزامي  نگردد و نيزچاپ ع ئم ایرني  بر روي كيسه هاي محتوي كود جابجائي پاك 

از برچسب كودميريایي كه براساس ميو  نامه ثبد مواد كودي توس  تویيد كنند  (1پيوسد ) .بامد

دموسسه تحقيقاش ااك و آب رسيد  بامد،   نسخه اي تهيه و درو  كيسه تنظيم گردید  و به تایي

در صورش عدم درج هر یك .نایلوني بسته بندي و سپس در داال كيسه كودميريایي قرارداد  مود

مورد سایر ع ئم  در.از اط عاش فوق، از نرونه برداري و تحویل كود تویيدي اودداري اواهد مد

ي كيسه درج مود تویيدكنند  موظف اسد مطابق نظر مركد ادماش مورد نياز كه باید بر رو

 .حرایتي كشاورزي عرل نراید

 .هاي پركن كيسه و توزین دیجيتا  نرایدتویيدكنند  موظف اسد كاراانه اود را مجهز به دستگا  -0-0

 درصورش نياز مركد ادماش حرایتي كشاورزي به درج اط عاش درسيستم هومرند، :تبصره

نند  ملزم به ثبد و درج اط عاش طبق دراواسد مركد ادماش حرایتي كشاورزي در سيستم تویيدك

 .مذكوركه از طریق اینترند درااتيار تویيدكنند  قرار مي گيرد، اقدام نراید

یا فرومندگا  كيسه تویيدي           گردد كاراانجاش تویيدي كيسه ومتاهد ميتویيدكنند   -6-0

مارفي تا از مراحل تویيد كيسه ها و محل دپوي  د ادماش حرایتي كشاورزيمركمحرویه ها را به 

    .از نظر كيفيد بازدید نراید را كيسه ها

هرزما  با تحویل كود به انبارهاي تايين مد  توس  مركد ادماش حرایتي كشاورزي  -7-0

ه به عنوا  جهد نرونه برداري از كيسه هاي حاوي كود تویيدي به صورش تصادفي دو تخته كيس

 .استاندارد سازي انتخاب و جهد آزمایش به مدیرید توزیع، حرل ونگهداري ارسا  گردد

در صورش استفاد  از كيسه هاي نامرغوب و غيراستاندارد با تویيدكنند  برابر فرمو  ذیل  -8-0

          .رفتار اواهد مد 

 :يل مي باشدمول محاسبه مياان خسارت كسری وزن كيسه درهرپارت به شرح ذفر

 خسارت كسری وزن كيسه هرپارت= قيمت هرگرم كيسه×كسری وزن هركيسه×تعدادكيسه ها×  3

 چنانچه كسري وز  كيسه ها بيش ازد  درصد وز  استاندارد كيسه بامد تویيدكنند  موظف :1تبصره
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يسه عودش ونسبد به بسته بندي مجدد كود با ك "اسد كيسه هاي حاوي كود  را با هزینه اودعينا

 .استاندارد اقدام نراید

مستربچ و % 9)چنانچه كيسه هاي بسته بندي كود از استاندارد موردنظر براي مصرف :2تبصره

 .انحراف دامته بامد جرائم برابر  فرمو  ذیل محاسبه و اقدام اواهدمد( یووي
 ندارد مستربچ  و یووي كيسهجریره انحراف ازاستا= قيرد هرتخته كيسه به نر  روز ×تادادكيسه هاي هرا  پارش × 0

 نحوه پرداخت    –ماده شش 

پردااد مبلغ قرارداد به تویيدكنند  پس ازكسراساراش احترهایي وسایركسهوراش قهانوني بها ارائهه      

 :مدارك ذیل صورش مي پذیرد

 (صورتحساب رسري وزارش امور اقتصاد ودارائي)صورتحساب فروش -1-6

 اصل اع م وصو  -2-6

به ازاء هر پارش مرهور مد  توس  مدیرید مركد ادماش )انبارواصل بارنامه اصل رسيد  - 3-6

درصورش ارسا  كود به عوامل توزیع مدارك اع م وصو  مي ( حرایتي كشاورزي استا  مربوطه

 .بایستي مرهوربه مهر مدیرید مركد ادماش حرایتي كشاورزي استا  مربوطه بامد

 ( كرج)يقاش كاربردي نهاد  هاي كشاورزي اصل تائيد آنایيز كوداز مركز تحق -4-6

قههههانو  تهههه مين   99دراجههههراي مههههاد   % 0ماههههاد   تویيدكننههههد ازهرصورتحسههههاب  -6- 0

 نيههههز تویيدكننهههد  اجترهههاعي بابهههد سههههپرد  بيرهههه كسههههروپردااد آاهههرین صورتحسههههاب     

 سهههپرد  بيرهههه مكسهههور  و% 0 "ضهههرنا.و  بهههه ارائهههه مفاصههها حسهههاب بيرهههه اواههههد بهههودكهههمو

تویيدكننهههد  سهههاب نيهههزپس از ارائهههه مفاصههها حسهههاب بيرهههه دروجهههه    مبلهههغ آاهههرین صورتح 

چنانچههههه درمههههدش اجههههراي قراردادسههههازما  تههههامين اجترههههاعي    .گههههردد پردااههههد مههههي 

 یيدكننههههد كلههههي را درمههههورد قههههرارداد صههههادرنرایدكليه مطایبههههاش تو    حسههههاب مفاصهههها 

 .مسترداواهد مد( این بند  موضوع)

 از ن بههههراي ماههههام ش دویتههههي آیههههين نامههههه تضههههري 0مههههاد   "د"بههههه اسههههتناد بنههههد  -6-6

بهههه عنهههوا  سهههپرد    % 15صورتحسهههاب ارائهههه مهههد  توسههه  تویيدكننهههد  ماهههاد       اویهههين 

حسهههن انجهههام كهههار از سهههوي مهههركد اهههدماش حرهههایتي كشهههاورزي كسهههر مهههي گهههردد       

كهههه پهههس از اجهههراي كامهههل تاههههداش توسههه  تویيهههد كننهههد  درهرزمهههاني كهههه مهههركد        

اقهههدام مهههي  سزززازی آن  نسزززبت بزززه آزاد  اعههه م نرهههود اهههدماش حرهههایتي كشهههاورزي   

 .گردد
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 گرانوله  تريپلسوپرفسفات  شرايط توليدوفروش كود شيميايي ماده هفت ز 

ملزم  به رعاید  برنامه زما  بندي  فرآیند تویيد اب غي توس   مركد ادماش   تویيدكنند  ز7 -1

ساعد  19حرایتي كشاورزي مي بامندوتویيدكنند  موظف اسد پس ازاناقاد قراداد حداكثر تا 

 كهاري  ساعهاش تویيد و برنامه   "كتبا  برنامه زمانبندي اب غي مذكور مطابق  مروع تویيد، قبل از

 هرعلد دبهههاود را به مركد ادماش حرایتي كشاورزي استا  مربوطه اع م نراید وچنانچه تویي

 "مضافا.دههب فاصله باید مركد ادماش حرایتي كشاورزي را ازموضوع مطلع نرای متوقف گردد

 مركد ادماش حرایتي كشاورزي استا  مربوطه به منوط به اع م كتبي  مروع مجدد تویيداینكه 

 .مي بامد 

كودميريایي تویيدي به صورش موقهد بهه انبارههاي تايهين مهد  توسه  مهركد اهدماش          ز 2-7

یارهل  ونرونه برداري طبق ضواب  ودستور امي گردد حرایتي كشاورزي جهد نرونه برداري حرل 

ساعد  پهس از ارسها    01با حضور نرایند  تویيد كنند  ظرف و مربوطه توس  كريته نرونه برداري

به انبارانجام ونرونه تهيهه مهد  بهه هزینهه تویيدكننهد  درآزمایشهگا  مهورد قبهو           تني  055محرویه 

پس ازمشخص مد  نتيجه آزمهایش نرونهه   .مركد ادماش حرایتي كشاورزي آزمایش مي گردد

           مشخصاش آ  با مشخصاش ذكر مد  در نتيجه آزمایش وتطبيق ي، درصورش قابل قبو  بود  ارسای

 .داد،تحویل قطاي انجام  مي گرددقرار

درهنگام نرونه برداري مراتب مي بایسهتي   تویيدكنند  حضورنرایند  امكا  درصورش عدم -3-7

امضهاء ازسهوي تویيدكننهد  اعه م      و مرهوربه مههر  به صورش مكتوب وهرزما   با ارسا  محرویه 

هرآنچه كه بامهد بها تباهاش مربوطهه     ..... گرددكه نحو  انجام نرونه برداري پارش یا پارتهاي مرار 

 .اعتراضي نخواهم دامد "بادا بود  و( مركد تویيدكنند )موردتایيد این مركد

ظف اسد باهزینه درصورش عدم تائيد آنایيز كودميريایي درآزمایشگا ، تویيدكنند  مو -4-7

مجددآ  با و حرل اص ح  ،روز ازتاری  اب غ كتبي نسبد به عودش 10اودحداكثرظرف مدش 

هراهنگي ونظارش مدیریتهاي مركد ادماش حرایتي كشاورزي مبداءومقصد به انبارهاي تايين 

(. روز جهد عودش پارش تایيد نشد  در نظر گرفته مد  اسد 10حداكثر )مد  اقدام نراید
وری مي گردد توليدكننده فقط يکبار اجازه عودت پارت مورد نظرواصالح آن را داشته و يادآ

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

 .مذكور اقدام مي گردد
 ریا  1143هر تن مبلغ روز  از تاری   اب غ  كتبي، به ازاي  01در صورش ت اير بيش از  :تبصره

 .بازاء هر روز تاايههر هزینه انبارداري بحساب بدهكاري تویيد كنند  منظور اواهد مد 
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درصورتي كه تویيدكنند  به نتایج آزمایش نرونه كودميريایي اع م مد  ازسوي آزمایشگا  -0-7

 وحداكثر تا پنج روز اداري پس ازدریافد(براي هرپارش)یك بار، "اعتراضي دامته بامد صرفا

نتيجه آزمایش مي تواند اعتراض اود  را به مركد ادماش حرایتي كشاورزي به صورش كتبي 

دراین صورش نرونه مورد نظر به آزمایشگا  ماتبردیگري كه مورد تائيد مركد ادماش .ارائه نراید

درصورش وارد بهههود  اعتراض تویيهدكنند ، هزینهه .حرایتهي كشهاورزي بامهد ارجاع اواههد مد

ایش مجدد، به عهد  مركد ادماش حرایتي كشاورزي مي بامد ودر غيراینصورش به عهد  آزم

در صورتي كه نتيجه آزمایش نرونه برداري مد  با مشخصاش فني درقرارداد .تویيدكنند  اواهدبود

  .مغایرش دامته بامد كودميريایي تویيدي با هزینه تویيدكنند  عودش داد  اواهد مد

ارسایي به انبار استا  كه تایيد نري موند مي بایستي حداكثهر ظههرف مدش  كودهاي ميريایي-6-7

. از انبارهاي مركد اارج مود( بارگيري و حرل)روز با اب غ كتبي و با هزینه تویيد كنند   10

درصورش عدم اروج محرویه تائيد نشد  حداكثر ظرف یك  ما  از اب غ كتهبي، مركد ادماش 

نسبد به عودش پارش مذكور اقدام وهزینه حرل و سایرهزینه  بود واهدحرایتي كشاورزي مجازا

هاي مرتب  انجام مد  و اسارش نامي از این موضوع از محل مطایباش و ضرانتنامه هاي موجود 

 .تویيدكنند  در نزد مركد ادماش حرایتي كشاورزي كسر مي گردد

ر روز تااير محاسبه و ازمطایباش موجود به ازاي ه 7-1بدیهي اسد هزینه انبارداري برابرتبصر  بند 

 .تویيدكنند  كسر مي گردد

 كودهاي ميريایي تویيد مد   و بارگيري در مبداء و هرچنين  هزینه(كيسه گيري)بسته بندي -7-7

حرل كودميريایي سااته مد  از كاراانه تا انبارهاي تايين مد   توس  مركد ادماش حرایتي  

 .رمقصد از تاهداش تویيدكنند  مي بامدكشاورزي و تخليه آ  در انبا

پيوسد مرار  )نظارش دقيق وپيگيري رعاید اجراي كليه مفاد قرارداد، براساس دستورایارل -8-7

توس  مدیرید مركد ادماش حرایتي كشاورزي استا  مربوطه انجام مي گردد ونرایندگا  و (0

تویيد، ازمحل ا  تویيدي حق دارند درهرمرحله از بازرسا  مركد ادماش حرایتي كشاورزي

مركد تویيدكنند  ،انبارها،بسته بندي،مواد اویيه، محصو  تویيدي، حرل ونقل و نگهداري كود 

تویيدمد  بازدید نرود  و ضرن بررسي كليه موارد براساس نظام كنتر  و تضرين كيفيد محصوالش  

از مواد اویيه محصو   داالي مركد و موارد مندرج در قرارداد مناقد  فيرابين، درصورش یزوم

تویيدي نرونه برداري نرایند و در این راستا تویيدكنند  مي بایستي هره گونه  هركاري را با بازرسين 

 .و ناظرین تايين مد  از طرف مركد ادماش حرایتي كشاورزي بارل آورد

پروانهه  جوازتاسهيس و )تویيدكنند  متاهدميگرددكه قبل ازتغييرمحل تویيهد، مسهتنداش قهانوني    -3-7

پهس از ااهذ    را بهه مهركد اهدماش حرهایتي كشهاورزي ارائهه نرهود  و       ( بهر  برداري مكا  جدیهد 
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جدیهد را ظهرف مهدش    مجوزتغيير محل تویيد ازمركد ادماش حرایتي كشاورزي، مروع عرلياش 

 .اع م نراید یك هفته  وبه صورش كتبي به مركد ادماش حرایتي كشاورزي

مبادرش به تویيد .   محلي كه در پروانه بهر  برداري قيد مد  اسددرهرا "تویيدكنند  صرفا -11-7

 7ماد   3درصورش تغيير محل تویيد، تویيدكنند  مي بایسد وفق بند.كودميريایي مورد قرارداد نراید

 .قرارداد  اقدام الزم را مارو  دارد

قل داراي مي بایسد حدا( هرپارش تویيدي)كيفيد كود تویيدي و بسته بندي هاي آ   -11-7

یكسا  ماندگاري از تاری  ت یيد نتيجه آزمایش بامد و در صورش كلواگي كود، ارابي  بسته بندي 

ها وكاهش موادموثر  آ ، تویيدكنند  موظف اسد  حداكثر ظرف مدش یكرا  ازتاری  اب غ كتبي 

یتي نسبد به عودش، اص ح وحرل مجدد آ  با هراهنگي و نظارش مدیریتهاي مركد ادماش حرا

در صورش ت اير بيش از مهلد زماني  . كشاورزي مبداء و مقصد به انبارهاي تايين مد  اقدام نراید

یك  ماهه تايين  مد ، كليه  اساراش وارد  را برابر فرمو  ذیل  محاسبه  و از محل تضامين مربوط 

 .به ماندگاري و سایر مطایباش تویيدكنند  كسر و بردامد اواهد مد
 اسارش تااير دراروج محرویه= مقدار كود بي كيفيد × مبلغ ریایي قرارداد×  نر  كارمزد بانكي بانك مركزي× تاايرهاي تاداد روز× 3

563 

روز تايين مد ،   15در مهلد (7-11موضوع بند)درصورش عدم اروج محرویه كلواه مد   -21-7

ور اقدام وهزینه حرل و مركد  ادماش حرایتي كشاورزي مجاز اواهد بود نسبد به عودش پارش مذك

سایرهزینه هاي مرتب  انجام مد  و اسارش نامي از این موضوع از محل مطایباش و ضرانتنامه هاي مربوط 

و فرومند   به ماندگاري موجود تویيدكنند  در نزد مركد ادماش حرایتي كشاورزي كسر  مي گردد

 .نراید از اود سلب مي حق هر گونه اعتراضي  را 

را به عنوا  تضرين ل قرارداد كنند  موظف اسد مااد  پنج درصد ارزش كتویيد -21-7

ماندگاري كاال به صورش سفته هم زما  با اناقاد قرارداد به مركد ادماش حرایتي كشاورزي 

و اصل مبلغ كاالي بي كيفيد ( 7-22و 7-21)ارائه نراید و كليه اسارش هاي وارد  در بندهاي 

بدیهي اسد استرداد سفته هاي مورد نظر پس از اترام دور  .از این محل قابل بردامد اواهد بود

 .به تویيدكنند  برگشد داد  اواهد مد( 7-22بند)گارانتي و تایيد ماندگاري كود در طو  مدش مذكور

 ماده هشت ز  شرايط و ضوابط اختصاصي

 .یيه براي تویيدكود ميريایي موردنظر بر عهد  تویيدكنند  مي بامدتامين مواد او –1-8

تویيدكنند  مكلف اسد اسناد ومدارك ارید مواداویيه مصرفي اود از منهابع داالهي ویها     - 2-8

منظوراز اسناد ومدارك اریهد مهامل   .اارجي را به مركد ادماش حرایتي كشاورزي ارائه نراید

 .مي بامد(دراصوص اریدهاي اارجي)انه سبزگرركيواصل پرو(فاكتور)صورتحساب ماتبر
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 ماده نه ز محل تحويل كاال

كاالي موضوع قرارداد  درمقاصدي كه توسه  مهركد اهدماش حرهایتي كشهاورزي تايهين و بهه        

 .تحویل گرفته مي مود 7ماد  0تویيدكنند  اع م مي گردد براساس بند 

 ماده ده  ز تعهدات توليدكننده

بهه اطه ع مهركد اهدماش      "ه وتغييردرفضا وا  تویيهد آ  بایسهتي قهب     توساه كاراان ز11 -1

به هرحا  توساه وتغييرنبایستي هيچگونه اللي دراجراي بروقهع تاههداش    حرایتي كشاورزي برسد،

 . تویيدكنند  ایجاد نراید 

مخص یا امخاص حقيقي ) مراتب فروش و واگذاري كاراانه توس  تویيدكنند  به غيرز    11 -2

پهس ازقبهو  رسهري    به اط ع مركد ادماش حرایتي كشهاورزي برسهد و   "بایستي قب  (وقيیاحق

اریدار یااریدارا  بادي كاراانه باید كليه تاهداش تویيدكنند  طهرف قهرارداد   وقانوني تاهداش، 

 .را  درقبا  مركد ادماش حرایتي كشاورزي بپذیرند 

يريایي موضهوع قهرارداد اقهدام وحهق     مبهادرش بهه تویيهدكود مه     "بایهد راسها  تویيدكننهد    ز3-11

 .نهدارد   بهه غيهر   مراحل تویيد از هيچ یك  در و "جزا و "را ك  موضوع قرارداداجراي واگذاري 

         بهه صهورش   "راسها درصورش مشخص مد  چنين موردي،مهركد اهدماش حرهایتي كشهاورزي     

 .تاهداش قرارداد را ضب  نرایدیكطرفه مجاز مي بامد نسبد به فس  قرارداد اقدام وضراند نامه انجام 

 ميريایي مشابه  با موضوع  كودو فروش  تویيد در زما  اجراي  قرارداد حق تویيدكنند   -11 -4

 .ندارد  آزاد قرارداد در بسته بندي مورد تایيد مركد ادماش حرایتي كشاورزي را به صورش

و           ( سا  وما )ي به تاری  تویيدتویيدكنند  موظف به مرهور نرود  كيسه هاي كود ميريای - 11 -0

مرار  گذاري پارش بود  وتاری  تویيدومرار  پارش دربرگ صورتجلسه نرونه برداري  قيداواهد 

باههد  تویيدكننهد           (یهك پهارش  )تهن  055هزینه انجام آنایيزنرونه هاي ااذ مد  بر اسهاس ههر   .مد

 . مي بامد

مواداویيهههههه وكودمهههههيريایي تویيهههههد                                    دامهههههتن انبارمسهههههقف جههههههد نگههههههداري -11 -6

 .مد  متناسب با حجم قرارداد ایزامي اسد

تویيد كنند  مي بایستي داراي آزمایشگا  كنتر  كيفي مورد ت یيد مؤسسه تحقيقاش ااك  -11 -7

اقد نراید و مواد اویيه با یك آزمایشگا  مورد تایيد موسسه فوق قرارداد هركاري من و یا بود  و آب 

 .و كود تویيدي را در كليه مراحل كنتر  كيفي نراید

در كاراانه   15-7    بند به    مربوط  مستنداش  گردد  مشخص  قرارداد   حين در   چنانچه -8-11

 كليه   و ضب     قرارداد   تاهداش  انجام  تضرين  درصد یغو و كل سپرد  د   ندارد، قرارداد   وجود

 .سارتها  از محل سایر مطایباش و تضامين ضب  مي گرددا
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چنانچه تویيدكنند  متاهد به  15-7درصورش وجود كربود در مستنداش موضوع بند  :1تبصره

مركد ادماش حرایتي كشاورزي مي تواند با ااذ جریره .اص حاش  الزم در مدش یك ما  گردد

 .دهد  اجاز   ادامه قرارداد را ،نسبد به عدم اجراء تاهداش قبلي با تایيد اص حاش

جریره عنوا  مد   در تبصر  یك مااد   نيم درصد مبلغ كل  پارش هاي تحویلي تا زما   :2تبصره

 .گزارش نواقص اواهد بود

مركد ادماش حرایتي كشاورزي مي تواند درصورش افزایش یا كاهش قيرد حامل هاي  -3-11

انو  هدفرندسازي یارانه ها اقداماش ذیهل را در راستاي انرژي، سواد ومواد اویيه نامي ازاجراي ق

 .تادیل مبلغ  قرارداد كهودميريایي مارو  نراید

درصورش افزایش ویاكاهش قيرد سواد و حامل هاي انرژي متناسب با مصههوباش : 1تبصره

ار درصههد وبه نسبد آث00اب غ مد  توس  مراجع ذیرب   ،اص ح  مبلغ قرارداد حداكثر تا سقف 

درآنایيز و به تشخيص مركد ادماش حرایتي كشاورزي،  پس ازكارمناسي و به استناد آ  

استا ماش دریافتي از مراجع ذیرب  در اصوص دوآیتم سواد وحرل ونقل در آنایيز قيرد امكا  

 .پذیر اسد 

اس درصد براسه 00چنانچه بهاي مواداویيه موضوع قرارداد به مكل غيرمتاارف تا سقف  :2تبصره

با ارائه اسناد ومدارك متقن و مثبته  افزایش و یا كاهش یافدآنایيز قيرد مواد اویيه ارائه مد  

                    .طرفيههن به نسبد تاثير مواد اویيه در تویيد كود  اقدام گردد

تویيدكنند  متاهد مي گردد كاالي موضوع قرارداد را طبق مشخصهاش منهدرج در مهاد      -11-11

كود تحهویلي  درصورتي كه .وتحویل مركد ادماش حرایتي كشاورزي نراید قرارداد تویيد چهار

آ  را بهه هزینهه    مطابق با مشخصاش مندرج در قرارداد نبامدمهركد اهدماش حرهایتي كشهاورزي    

 .عودش مي نراید تویيدكنند ، تویيدكنند  به كاراانه محل تویيد

نتواند بطوركامل نسبد به  یل تاریف مد تحوزما  مدش كه تویيدكنند  در درصورتي -11-11

در تویيد وتحویل حجم قرارداد برابرمفاد قرارداد اقدام نراید مركد ادماش حرایتي كشاورزي 

انجام تاهداش به ميزا  بخش اجراء نشد   قرارداد ب فاصله نسبد به ضب  ضرانتنامهزما  پایا  

 .نرود قدام اواهدا قرارداد

به .هيچگونه كودي تویيد وتحویل ننرایدماهه او  قرارداد چهاردر  دچنانچه تویيدكنن -12-11

یغو ونسبد به ضب  ضراند  كشاورزي قرارداد به صورش یك طرفه مركد ادماش حرایتيتشخيص 

 .داواهد نرو نامه انجام تاهداش اقدام

ازاي هرما   بهطبق برنامه زمانبندي  سوم از ما  تویيدكنند  مكلف اسد پس ازمبادیه قرارداد  -13-11

درصورتي كه تویيدكنند  برابر برنامه زمانبندي به .حجم قرارداد را تویيد وتحویل نراید دهم حداقل یك
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مركد ادماش حرایتي كشاورزي اسارش تااير درتحویل  اود به طوركامل عرل ننراید،تاهداش 

صورتحساب ها ومطایباش ازمحل تضامين و  متناسب با روزهاي تااير محاسبه و كاال را با فرمو  ذیل

 .كسر و بردامد مي نراید
 اسارش تااير درتحویل= تاداد روزهاي تااير ×گرمقيرد هركيلو×مقدارتحویلي اارج ازبرنامه زمانبندي×درصد 9/1

 روز  95

تا پایا  انقضاي مهلد قرارداد موردمحاسبه قراراواهدگرفد  15-19اسارش مندرج در بند:1تبصره

نند  نسبد به پردااد آ  هيچ اقدامي ننراید از زما  انقضاي مدش قرارداد تا ودر صورتي كه تویيدك

كه مااص بانك مركزي اسد اسارش به عنوا  وجه ایتزام  0تسویه حساب كامل طبق فرمو  تبصر  

                    .عدم انجام تاهد از تویيدكنند  ااذ اواهدمد

ادماش حرایتي كشاورزي به استنادمفاد قرارداد از درصورتي كه تسویه سایرمطایباش مركد :2تبصره

فرمو  ذیل  زما  انقضاء مدش قرارداد مش ما  یا بيشتر به طو  انجاميد مركد ادماش حرایتي  برابر

 .                                                                    عرل مي نراید

 ارزش ریایي دین درزما  تادیه =درزما  تادیه دین بانك مركزي عددمااص × اصل دین به ریا مبلغ :نحو  محاسبه اسارش تاايرتادیه دین

          دیندرسررسيد اداي بانك مركزي  عددمااص                                               

مههههه محاسبه اسارش تااير پارش هاي تحویلي،تاری  نا براي تحویل كود و  زما   م ك :3تبصره

مربوطه      پارش   تحویل بود   مبني برآماد   حرایتي كشاورزي استا  مبداء  مركد ادماش مدیرید 

 . مي بامد

حداكثر تا دو  اسد   مكلف(مبداء)استا مركد ادماش حرایتي كشاورزي مدیرید  :4تبصره

رسا  گزارش به روز كاري از تاری  اع م آمادگي تویيد توس  تویيدكنند  نسبد به بازدید و ا

 .اقدام نرایدتوزيع، حمل و نگهداری  مديريت

چنانچه كودميريایي تویيدي موردتایيد قرارنگيرد براي اص ح با هزینه تویيدكنند   :0تبصره

محاسبه تااير درمرحله دوم، تاری  نامه مجدد مدیرید مركد ادماش حرایتي .عودش مي گردد

 .ي داالي مبني براص ح پارش مربوطه مي بامدكشاورزي استا  مبداء به مدیرید بازرگان

 تحویلي به مركد  ادماش پارش هاي آار/چنانچه  نتيجه  آزمایش كودميريایي پارش:6تبصره

نگيرد، مدش زما   مجاز براي  اص ح و عودش پارش مذكهور   حرایتي كشاورزي مورد  تایيد قرار

 .روز پس از اب غ  به تویيدكنند  مي بامد 10

اسهارش   15مهاد    19برابر  فرمو  مندرج در بنهد  مركد ادماش حرایتي كشاورزي  -14-11

تااير در تحویل را براي بخش اجرا مد  با تااير محاسبه  نرود   وبراي بخش اجهراء نشهد  ضهرن    

 .فس  قرارداد ضراند نامه انجام تاهداش  را به ميزا  بخش اجراء نشد  ضب   نراید
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ميگردد از كيسه هاي مرغوب با مشخصاش مهذكور در بنهد یهك ودو    تویيدكنند  متاهد  -10-11

در غير اینصورش .ماد  پنج قرارداد جهد بسته بندي كودهاي ميريایي تویيدي استفاد  نراید چهارو

 به ميزا  نامرغوب بود  كيسه ها و یا نومته هاي روي آنها مركد ادماش حرایتي كشاورزي به 

ذ ميهزا  اسهارش اقهدام و یها از تحویهل گهرفتن كودمهيريایي        تشخيص اود نسبد به محاسبه و اا

 .اودداري اواهد نرود

      در           (قرارداد   موضوع ميريایي   كود از غير به )ميريایي یارانه اي  نوع كود  هر  مشاهد  -16-11

كيسه هایي با آرم مركد ادماش حرایتي كشاورزي تخلهف محسهوب مهد  و مهركد اهدماش      

بههه صهورش یكطرفههه مجههازمي بامههد نسهبد بههه فسهه  قههرارداد اقههدام و            "شههاورزي راسههاحرهایتي ك 

 .ضراند نامه انجام تاهداش را به ميزا  بخش اجرانشد  ضب  نراید

 10تویيدكنند  موظف اسد آارین وضايد تویيد كود موضوع قرارداد را حهداقل ههر   -17-11

 .ا  محل تویيد گزارش نرایدروزبه مدیرید مركد ادماش حرایتهي كشاورزي است

تویيدكنند  اع م و اقرار نرود كه مشرو  مرنوعيد مذكور در قانو  منع مدااله وزراء،  -18-11

نرهي      1997دي مها    00نرایندگا  مجلس و كارمندا  در ماام ش دویتهي وكشهوري مصهوب    

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

به صورش  "درغير اینصورش مركد ادماش حرایتي كشاورزي راسا.فوق را سهيم و ذینفع ننراید

 .یكطرفه مجازمي بامدنسبد به فس  قرارداد اقدام و ضراند نامه انجام تاهداش قرارداد را ضب  نراید
 .كسوراش قانوني براي طرفين الزم االجرا اسد اعرا    -13-11

كليهه  از قهرارداد را بهه دقهد مطایاهه نرهود  و      كليهه مفهاد  تویيدكنند  اع م مي نراید كه  -21-11

مواد و مقرراش آ  و سهایر قهوانين و مقهرراش الزم ایرعایهه بهراي اجهراي قهرارداد         مشخصاش كار،

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

 .نراید  ين و مقرراش مربوط به این قرارداد ادعا یا مطایبه ايقوان

دسهتور ایارهل هها وآئهين نامهه ههاي        تویيدكنند  متاهد مي گردد كليه ضواب ،مقرراش، -21-11

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

 كهود  تویيهد  سهااد و  ع ذیصه ح را در جریها  تهيهه،   وسهایر مراجه   ، محي  زیسدودارائي اقتصاد

ميريایي موضوع قرارداد رعاید نرود  وپردااد ترامي حقوق واساراش وغرامهاش وهزینهه ههاي    

نامي از حوادث حين انجام قرارداد دراصوص افراد بكارگرفته در امر قرارداد بر عهد  تویيدكنند  

 .رعاید موارد مذكور هيچگونه تاهدي ندارد بود  و مركد ادماش حرایتي كشاورزي درصورش عدم

تویيهد ودر زمها  بهارگيري     رعاید مسائل ایرني طبق ضواب  قانوني در جریا  سهااد،  -22-11

 .كاالي موضوع قرارداد در مبداء برعهد  تویيدكنند  مي بامد
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 داريدر زما  اجراي قرارداد تویيد كنند  موظف به اجراي دستور ایارل نحو  نرونه بر -23-11

صهادر  از سهوي مهركد    ( 9پيوسد مرار ()مقصد)از كودهاي ميريایي تویيدداالي درانباراستانها

 .ادماش حرایتي كشاورزي مي بامد

تویيههدكنند   در صورش  استفاد  از ماافيد  مایيههاتي تصههویري از قههرارداد را به روید        -24-11

 .نوع قرارداد رادریافد و به مركد ادماش حرایتي ارائه نرایندسازما  مایياتي ذیرب  رساند  وماافيد براي 

 .درغيراینصورش مي بایسد نسبد به پردااد مایياش اقدام  نراید

چنانچه مالوم مود كه طرف قرارداد براي تحصيل موافقد كارگزارا  مركد دراناقاد  -20-11

ا به هرترتيبي غيرمشروع كسب قرارداد،وجهي رات دیه یا ما  ویا سندپردااتي راتسليم نرود ،وی

انتفاع نرود  بامد مركد ادماش حرایتي كشاورزي حق فس  قرارداد را دامته و رامي ومرتشي را 

 . مقاماش قضائي مارفي اواهد  نرود نيز براي اعرا  قانو  به

سایرمرایطي كه مورد "آیين نامه ماام ش دویتي چنين مقرر مي دارد 91ماد   11بند -26-11

 كه  در مرای   آ   بر  ع و  متضرن امتيازاتي   بر آنكه  قرار گيرد  مشروط   طرفين  ماامله  توافق

به  افزایش یا  كاهش  بنابر این اریدار مجاز اسد نسبد "براي  فرومند  نبامد  مد  مناقصه ذكر

                          .حداكثر تا سه ما   اقدام نراید مدش  قرارداد

از انقضاي مدش قرارداد مناقد ، تویيدكنند  موظف اسد حداكثر ظرف  مدش سهه  پس -27-11

 .ما  نسبد به تسویه حساب نهایي و ارائه مفاصاحساب  اقدام نراید 

                 .تویيدكنندگا  ملزم  به رعاید آئين نامه ایرني  وزارش تااو ، كارو  رفا  اجتراعي مي بامند -28-11

ارد قيد نشد  در قرارداد ،مطابق با قوانين ومقرراش دوید جرهوري اسه مي ایهرا    سایرمو -23-11

 .اواهد بودومرای  مناقصه 

 .پيوسد هاي ذكرمد  جزءالینفك قرارداد  مي بامد  -31-11

 فسخ قرارداد  –يازدهماده 

آ  تهااير   چنانچه تویيدكنند  به هریك ازتاهداش اود طبق مفاد قرارداد عرل ننراید ویا در انجهام 

نراید، مركد ادماش حرایتي كشاورزي مي تواند نسبد به فس  قرارداد اقهدام و موضهوع تايهين    

اسارش وارد  به مركد ادماش حرایتي كشاورزي طبق محاسباش بارهل آمهد  ازمحهل تضهرين     

 .انجام تاهداش قرارداد ویا سایرمطایباش تویيدكنند  جبرا  ویا بردامد اواهدمد

 وه قهريهق –ماده دوازده 

 زیزیه، قبيل سيل، از  قرارداد  طرف حوادث قهري اارج ازكنتر  دو طو  مدش قرارداد چنانچه در

قو  قهریهه قلرهداد مهي گرددحهادث مهود درمفهاد قهرارداد         "طوفا ،تگرگ،جنگ وغير  كه قانونا

 .عرل اواهدمدموضوعه تجدید نظر وطبق قوانين ومقرراش 
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 حل و فصل اختالفات  –ماده سياده

 .اات فاش نامي از تفسيرو یا اجراي مفاد این قرارداد از طریق مراجع ذیص ح پيگيري اواهد مد 
 اقامتگاه طرفين قرارداد –ماده چهارده

اقامتگا  قانوني طرفين قرارداد هرا  اسد كه در مقدمه قرارداد ذكر گردید  و در صهورتيكه تغييهر   

صهله كتبهاب بهه طهرف دیگهر اطه ع دهنهد و در غيهر         نرایدطرفين مكلفند نشاني جدیهد اهود را ب فا  

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

 تضمين انجام  تعهدات  –ماده پاناده  
تضرين انجام تاهداش مااد  د  درصد كل قرارداد بود  كه تویيدكنند  یك فقر  ضرانتنامه بهانكي   

ریها  در ااتيهار   )                        (مهرار          مهور           بانهك          بهه مبلهغ                          به

مركد ادماش حرایتي كشاورزي قرارداد  و مهركد اهدماش حرهایتي كشهاورزي مجهاز اسهد       

مطایبهه   درصورش تخلف تویيدكنند ،ضرانتنامه مهذكور را بهه نفهع اودضهب  و اسهاراش وارد  را     

بدیهي اسد با اترام عرلياش موضوع این قهرارداد چنانچهه تویيدكننهد  بهه تاههداش اهود بهه        .نراید

طوركامهل عرهل نرهود  بامهدوكريد وكيفيهد كهاال توسه  اریدارتایيهدگردد مهركد اهدماش           

 .حرایتي كشاورزي موظف اسد نسبد به آزادسازي ضرانتنامه صدراالمار  اقدام نراید

 بادل قرارداد ز  تشاناده ماده 

نسهخه اصهل تنظهيم و پهس از امضهاء طهرفين        سهتبصر  و در 10بند و 00ماد  و  10این قرارداد در

 و آ  ميبامهند مفاد  نس  درحكم واحد اسد وطرفين ملزم به رعاید و اجراء دقيق ومبادیه گردید  

 .ضراند اجراء آ  را به عهد  مي گيرند

 
 :شركت خدمات حمايتي كشاورزی                                                       :                   شركت توليدكننده

 نام ونام خانوادگي                             نام ونام خانوادگي                                               

 سمت                                      سمت                                                            

 تاريخ                                    تاريخ                                                             

 اءامض                                     امضاء                                                             

 

 نام ونام خانوادگي                                                                                                         

 سمت                                                                                                        

 امضاء                                                                                                        
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 1پیوست  
 
 

 

 

                                    
 وزارت جهاد كشاورزي                                                

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي

 گرانوله تریپلفات پرفسسوكود

 
 

                                                     

 فروش آزاد ممنوع و پيگرد قانوني دارد
 

 وزن خالص
 شماره 
 پارت

 تاریخ توليد
 (سال/ ماه )

 شماره ثبت
 ماده کودی

 شماره پروانه
 بهره برداری

     كيلوگرم 05

 .................................................................               شركت : توليد كننده 

 

 528-83848:  تلفن رسيدگي به شکايات

 فسفرمحلول فسفرمحلول

P2O5 P2O5 
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 ( 01-02از صفحه )  2پیوست 
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( 03-07از صفحه ) 3پیوست شماره 
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