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 هزار تن 04مقدار يک مرحله اي خريد  مناقصه عموميتجديد شرايط ومشخصات 

 ازتوليدكنندگان داخلي گرانوله تريپلفسفات سوپرشيميايي كود

 (هـ ش )6931سال

 

هزار تن  40مقدار شركت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در نظر دارد

از   "1شماره "پيوست مندرج در  ات فنيمشخصبا  مطابقرا  گرانوله تريپلفسفات سوپركودشيميائي 

         طريق مناقصهه ممهومي و بهه تهورت يهل مرح هه اي از توليهد كننهدگاك داخ هي كهه داراي پروانهه           

تجارت ويها  وزارت جههاد    معدك و، وزارت تنعت)واحدهاي ذيصالح بهره برداري معتبر تادره از

 15/05/96مورخ 27تورتج سه شماره 1 بند به استناد باشندكد اقتصادي و واحد داير ، (كشاورزي

كميسهيوك معهامالت شهركت بها شهراي  ذيهل       (15/05/96مهورخ   10157/96/55ابالغيه شماره )

 .خريداري نمايد 

وآمهاده   مجههز  زماك ارائه پيشهنهادات خهود   واحد داير به كارگاهي ت قي مي گردد كه در -9تبصره

 .توليد باشد

 شايي پاكت ها تاريخ و محل بازگ

 پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه الک و مناقصه و اسناد ، شركت كنندگاك درمناقصه

 قيمت آناليز وپيشنهاد  و( پاكت ب)پيشنهاد فني وبازرگاني ، (پاكت الف)مهرشده شامل تضمين

پايان وقت تا همه پاكت ها را در لفاف مناسب والک و مهر شده حداكثر  بگذارند و( پاكت ج)

به  اداره حراست شركت خدمات حمايتي كشاورزي واقع  92/47/16مورخ چهارشنبهاداري روز

 .طبقه هشتم ارائه و رسيد دريافت نمايند -پالك يک –كوچه چهارم  -در خيابان گاندي

 95/47/16 مورخ شنبه وزر90رأس ساعت( روز بازگشائي پاكت ها)برگزاري جلسه رسمي مناقصه 

كوچه  –كميسيون معامالت شركت خدمات حمايتي كشاورزي واقع درخيابان گاندي در محل 

آنان با  تام االختيار  يا نمايندهحضور پيشنهاددهندگان و .خواهد بودپالك يک طبقه نهم  –چهارم 

 . ارائه  معرفي نامه معتبر در جلسه مناقصه آزاد است

زاري برگه ايام  بيني نشده ادارات دولتي  درتورت بروز تعطيالت غيرمنتظره و پيش  در : 9تبصره 

دربرنامه زماني  به مه ت هاي مقرر، مناقصه روند بروز اختالل در ج وگيري از منظوره مناقصه ب

به ميهزاك ايام تعطيالت ( تحويل اسناد برنامه زماني مربوط به شروع و اتمام مه ت دريافت و)ه مناقص

مصادف با  زماك بازگشائي ( ايام تعطيالت پيش بيني نشده)يام چنانچه اين ا"ضمنا.گرددمي زودههاف

  .گر دد موكول  مي تعطيالت مذكور  كاري پس از ائي به اولين روزههزماك بازگش،  پيشنهادات باشد پاكات و
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شركت درمناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده  : 2تبصره 

 .ات حمايتي كشاورزي مي باشدتوس  شركت خدم

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

تحريرشده باشد و يا شراي  شركت در مناقصه را رمايت نكرده باشند ترتيب (2پيوست شماره )قيمت

 . اثر داده نخواهد شد

 .هقرر معذور مي باشداكت هاي پيشنهادي پس از مه ت ميرش پشركت از پذ بديهي است : 0تبصره 

 نحوه ارائه پيشنهادات

 شرح پاكات

 فرايند ارجاع كاردر حاوي تضمين شركت  :پاكت الف 

به گرانوله  تريپلفسفات سوپرتن كودشيميايي  براي هرفرايند ارجاع كار ر تضمين شركت د

دمات حمايتي كشاورزي مستقر و به مي باشدكه مي بايست در وجه شركت خريال  061،500مب غ

 .بصورت الک و مهر شده تس يم گردد (الف)تورت هاي زيردرپاكت يكي از

به نام شركت خدمات حمايتي (3پيوست شماره-مطابق نمونه فرم)اتل ضمانتنامه بانكي -9

يا موسسات امتباري غير بانكي داراي مجوز از  كشاورزي تادره توس  بانكهاي تجاري ايراك و

و بدوك قيد و شرط كه داراي  قابل تمديد، ماههسه جمهوري اسالمي ايراك با امتبارنل مركزي با

 ضمانت نامه از زماك ارائه اسناد مناقصه تا روز زماك استقرار).باشد  نيز  امتبار براي سه ماه ديگر

 (.قابل محاسبه  مي باشد(  92/47/16تحويل پاكات پيشنهادي 

حساب ب غ فوق الذكر ازطريق دستورپرداخت ساتنا يا پايا به شماره شبا اتل فيش واريزي به م -2

250100004001039704005791IR-)  وبا شناسه واريز سي كاركتري به شماره

بانل مركزي جمهوري اسالمي ايراك به   نزد  350039702263500650000000000006

 .نام شركت خدمات حمايتي كشاورزي
 تپاك در واريزي مي بايستي دروجه شركت خدمات حمايتي كشاورزي بوده وضمانتنامه يافيش  -9تبصره

  سوي از  يـــــمي بايست  "صرفا صادره   فيش واريزي  يا  ضمانت نامه  .ددگر ارائه  (الف) شده  ورممه
 .كه پروانه بهره برداري به نام وي صادرگرديده ارائه شود(شخص حقيقي وحقوقي) شركت كننده اي

 .مي باشد گرانوله تريپلفسفات  سوپرشيميايي  كودتن ( هزار پنج) 5000يمقدارپيشنهاد حداقل -2تبصره
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پيشنهاد دهندگاك مي بايست متناسب با مقدار پيشنهادي نسبت به استقرار ضمانت نامه  -3تبصره 

اي كه به منواك مثال شركت كننده  .يا واريز فيش نقدي اقدام نمايند فرايند ارجاع كار  شركت در

بعنواك ريال  4،307،500،000مي بايست مب غ، تن پيشنهاد ارائه مي نمايد 5000 براي مقدار

 .ضمانت نامه شركت درمناقصه ارائه نمايد

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

       برنده دوم درتورتي امالم )وم نفرات اول و دفرايند ارجاع كار   تضمين شركت در - 5تبصره 

تا پاياك مقد قرارداد ( ، كمتر از مب غ تضمين باشدبرنده اولفاوت قيمت پيشنهادي وي  با  ت مي گردد كه

برندگاك /تضمين سايرشركت كنندگاك پس از امالم نتيجه مناقصه و تعيين برنده مي شود ونگهداري 

 . مسترد خواهد شد

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

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

 و يها تضهمين انجهام تعههدات را در      برندگاك از انعقاد قرارداد امتناع نمايند/چنانچه برنده -7تبصره 

نامبردگهاك ضهب  و   /نهامبرده فراينهد ارجهاع كهار     تضهمين شهركت در   ، ندمه ت تعيين شده ارائه ننماي

نفهرات  /درتورت امتنهاع نفهر  .نفرات دوم براساس ضواب  و مقررات منعقد مي گردد /با نفر  قرارداد

 .ايشاك نيز ضب  و مناقصه تجديد خواهد شد فرايند ارجاع كار  تضمين شركت در ، دوم

  منهدرج  مفهاد  و  قبولي تمهامي شهراي    به مثابه يند ارجاع كار  فرا تضمين شركت در واريز -8تبصره 

 .اسناد  مناقصه  خواهد بود  در

 :حاوي مدارك ومشخصات فني شامل  -پاكت ب 

تادره ازمراجع ذيصالح  تن5444 تصوير پروانه بهره برداري داراي امتبار با ظرفيت حداقل -1 

 تريپلفسفات سوپربراي كودشيميايي (ورزييا وزارت جهادكشا تجارت وو معدك ، وزارت تنعت)

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

 .ارائه  شده باشد

توس  ( تمام تفحات)ئم، پيوستها ضمامضاء شده شراي  و مشخصات مناقصه، نسخ مهر وا – 2

 .مجاز  تاحباك امضاء
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 .مجاز  توس  تاحباك امضاء( تمام تفحات)ئم، پيوستها  ضمامضاء شده قرارداد ، خ مهر وانس -3

 . (بايد مرتب  با موضوع مناقصه باشدموضوع اساسنامه )تصوير اساسنامه - 4

 (.كداقتصادي)تصويرگواهي ثبت نام مودياك مالياتي  -5

ه توليدكننده داراي شخصيت درتورتي ك)تصويرآخرين تغييرات اساسنامه در روزنامه رسمي -6

 (.حقوقي باشد

 (.    4پيوست شماره) فرم تكميل شده استعالم از امورمالي  -7

 . ازموسسه تحقيقات خاک وآب( موضوع مناقصه)كوديگواهي ثبت ماده  -0

 (.  مرتب  باموضوع مناقصه درتورت داشتن سوابق)سوابق كاري  -9

 آئين نامه راهكارهاي ضمانت اجرائي وتقويت (2)ه  ماده تورتهاي مالي حسابرسي شده باتوجه ب  -10

 .قانوك اساسي الزامي  مي باشد 130حسابرسي مصوب كميسيوك موضوع اتل 

( مب غ واحد پيشنهادي×مقدارپيشنهادي )درتورتي كه مب غ كل پيشنهادي شركت كننده : تبصره

رتهاي مالي حسابرسي شده ريال باشد ارائه تو( بيست و دو مي يارد)22،000،000،000كمتراز

  .لزومي ندارد  9وفق بند 

پيشنهاد دهندگاك موظف هستند  نسبت به ثبت نام در پايگاه م ي اطالع رساني مناقصات اقدام  -11

 .وكد م ي كاربري خود را ارائه نمايند

با تشخيص ( ج)، پاكت 9گانه مذكورباستثناي رديف درتورت ارائه مدارک  ومستندات يازده

 .سيوك معامالت بازگشايي خواهد شدكمي
 (ب)در پاكت 1گانه مذكور باستثناي رديفدرصورت عدم ارائه هر يک از مدارك يازده ،

لذا از شركت كننده محترم درخواست     .بازگشايي نخواهد شد( پاكت ج)پاكت پيشنهاد قيمت 

ارائه شرح .ل داردمعمو(ب)مي شود كه نهايت دقت را درتكميل و ارائه مدارك ذكر شده پاكت

 .الزامي است"ب "مدارك تسليمي به صورت برگه چک ليست روي پاكت 

 حاوي پيشنهاد قيمت  –پاكت ج 

گاك بايد پيشنهاد قيمت خود را با نرخ ريالي به ازاي هركي وگرم كودشيميايي با پيشنهاد دهند 

حمل وتخ يه  ،رگيري درمبداءبا، احتساب ك يه هزينه هاي مرتب  شامل هزينه تامين مواد اوليه توليد

خوانا و ، پيشنهادات بايد به تورت شفاف.نمايند غيره را ارائه و توليدوسايرهزينه هاي  درمقصد

  به صورت الك و مهر شده و با مهر و امضاء تاحباك امضاء مجازغيرمشروط بدوك خ  خوردگي  
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قابل  2ارج از فرم پيوست شماره شنهاد خارائه هرگونه پي.ارائه شود (پيوست2شماره) درفرم"الزاما

 .بررسي نخواهد بود

باقيمانده به نفرات  نمايد هزارتن پيشنهاد 40كمتراز بديهي است درتورتي كه نفراول  -9تبصره 

 .گردد بعدي درتورت قبول قيمت نفراول پيشنهاد مي

 .     يين مي شودتع بازگشايي پاكات روز از تاريخ  45 مدت امتبار نرخ پيشنهادي حداقل  - 2تبصره 

شركتهايي ( پاكت ج مناقصه)شركت خدمات حمايتي كشاورزي حق داردقيمت پيشنهادي-3تبصره

 .                    مودت نمايد "مينا و گرديده است بازگشايي ننمايد قراردادهاي قب ي محرز در كه تخ ف آنها

راي  براساس قوانين برگزاري برندگاك مناقصه از بين شركت كنندگاك واجدين ش/برنده-0تبصره 

 .آئين نامه معامالت انتخاب خواهد شد  مناقصات و

 ـ تضمين انجام تعهدات 2

، روزكاري پس از امالم كتبي به آنها 10برندگاك مناقصه موظف هستندظرف مدت حداكثر /برنده

كل )م هارزش معا% 10قرارداد اقدام نموده ومعادل  به منظورتس يم تضمين انجام تعهدات ومقد

مطابق نمونه فرم پيوست )كيهههتورت ضمانت نامه بانه را بعنواك تضمين انجام تعهدات ب( قرارداد

  يا ( 5شماره

درغيراينصورت تضمين شركت .ات حمايتي كشاورزي ارائه نمايندواريز نقدي در وجه شركت خدم

فات حقوقي توس  شركت برندگاك بدوك مراجعه به مراجع قضايي وتشري/برندهفرايند ارجاع كار  در 

  .برنده حق هرگونه امتراضي را ازخود س ب  مي نمايند.خدمات حمايتي ضب  و وتول خواهد شد

  ميك في مابين وتائيد انجام كامل تعهدات مندرج درقرارداد ضمانتنامه انجام تعهدات پس از :تبصره

 .داده خواهد شدكننده برگشت ت خدمات حمايتي كشاورزي به توليدوكيفي كاال توس  شرك

 مدت تحويل كاال –ـ مدت قرارداد 3

 . بود تاريخ انعقاد قرارداد خواهد از يک سال  مدت قرارداد -9-3

يل هرماه حداقل  ، قرارداد توليد و در طولقرارداد  سوم از ماه بايستي توليدكنندگاك مي -2-3

 .ايدقرارداد و مشخصات فني تحويل نم  مفاد حجم قرارداد را برابر دهم 

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

چنانچه توليدكنندگاك آمادگي توليدو تحويل كود ساخته شده  خود را داشته باشند از ماه  -0-3

 .م نماينداول  قرارداد نيز مي توانند نسبت به تحويل كود به شركت خدمات حمايتي كشاورزي اقدا
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 كامل نسبت به توليد درتورتيكه توليدكننده درمدت زماك تحويل تعريف شده نتواند بطور -5-3

 نمايد شركت خدمات حمايتي كشاورزي در زماك مفاد قرارداد اقدام  تحويل حجم قرارداد برابر و

 قرارداد اء نشده بخش اجر بالفات ه نسبت به ضب  ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزاك  پاياك قرارداد 

    . اقدام خواهد نمود

. ماهههه اول قهرارداد هيچگونه كههودي توليد وتحويل ننمايند چهارچنانچه توليهدكنندگاك در -6-3

  نسبت لغو و  طرفه   تورت يل  هب  قهرارداد  كشههاورزي  حمايتي خدمات  به تشخيص شركت 

 .د نمودب  ضمانت نامه انجام تعهدات اقدام خواههبههه ض

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

  رنامههب  برابر درتورتي كه توليدكننده  .تحويل نمايند را توليد و  حجم قرارداد دهميل   ماه حداقل

 خسارت ت  حمايتي كشاورزيخهود به  طوركامل ممهل  ننمايد، شركت  خدمازمانبندي به  تعهدات 

محل تضامين و  از متناسب با روزهاي تاخيهر محاسبه و تحويل كاال را با فرمول ذيل اخير درت

   .تورتحساب ها ومطالبات كسر وبرداشت مي نمايد
 خسارت تاخير درتحويل= تعداد روزهاي تاخير ×گرم قيمت هركي و×مقدارتحوي ي خارج ازبرنامه زمانبندي× درتد3/1

 روز  30

 تا پاياك انقضاي مه ت قرارداد موردمحاسبه قرارخواهدگرفت  3-7خسارت مندرج در بند:9تبصره

ودر تورتي كه توليدكننده نسبت به پرداخت آك هيچ اقدامي ننمايد از زماك انقضاي مدت قرارداد 

اك كه شاخص بانل مركههزي است  خسارت به منهو  2  تا تسويه حساب كامل طبق فرمول تبصره

                   .وجه التزام مدم انجام تعهد از توليدكننده اخذ خواهدشد

 مفادقرارداد از استناد درتورتي كه تسويه مطالبات شركت خدمات حمايتي كشاورزي به:2تبصره

 زماك انقضاء مدت قرارداد سه ماه يا بيشتر به طول انجاميد شركت خدمات حمايتي  برابرفرمول ذيل

 .                                                                    يدممل مي نما

 ارزش ريالي دين درزماك تاديه= مددشاخص بانل مركزي درزماك تاديه دين ×مب غ اتل دين به ريال :نحوه محاسبه خسارت تاخيرتاديه دين

 مددشاخص بانل مركزي درسررسيد اداي دين                                                                                             

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

مديريت شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان مبداء مبني برآماده تحويل بودن پارت مربوطه          

 .مي باشد

 مك ف  است  حداكثر  تا  دو( مبداء)مديريت شركت خدمات  حمايتي كشاورزي  استاك  :0تبصره
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نسبت به بازديد و ارسال گزارش به ، از تاريخ امالم آمادگي توليد توس  توليدكنندهكاري روز 

 .اقدام نمايد توزيع، حمل و نگهداريمديريت 

 اي اتالح با هزينه توليدكننده مودت  چنانچه كودشيميايي توليدي موردتاييد قرارنگيردبر:5تبصره

 شركت خدمات حمايتي كشاورزيتاريخ نامه مجدد مديريت محاسبه تاخير درمرح ه دوم، .مي گردد

 . استان مبداء  به مديريت بازرگاني داخلي مبني براصالح پارت مربوطه  مي باشد 

به شركت خدمات  پارت هاي آخرتحوي ي/چنانچه نتيجه آزمايش كودشيميايي پارت :6تبصره

 45مدت زماك مجاز براي اتالح ومودت پارت مذكور ، نگيرد قرار حمايتي كشاورزي مورد تاييد

 .روزپس از ابالغ به توليدكننده مي باشد

چنانچه توليدكننده به هريل ازتعهدات خود طبق مفاد قرارداد ممل ننمايد ويا در انجام آك  -8-3

و موضوع  اقدام راردادهنسبت به فسخ قتواند  ميشاورزي شركت خدمات حمايتي ك، تاخير نمايد

محل بعمل آمده از  ورزي طبق محاسباتاشركت خدمات حمايتي كش به  تعيين خسارت وارده 

  .تضمين انجام تعهدات قرارداد ويا سايرمطالبات توليدكننده جبراك و برداشت خواهدشد

 گرانوله پلتريفسفات سوپر -ـ شرايط توليد و فروش كود شيميايي0

م زم  به رمايت  برنامه زماك بندي  فرآيند توليد ابالغي توس   شركت خدمات ه توليدكنند–0ـ9

سامت قبل ازشروع  40داد حداكثر تا رموظف است پس ازانعقاد قراو ده بوحمايتي كشاورزي 

شركت  به را خود  كاريد وسامهات هبرنامه تولي "ي مذكوركتباهمطابق برنامه زمانبندي ابالغ، توليد

  متوقف گردد   تمر هبه   دهچنانچه تولي  نمايد و مربوطه امالم   خدمات حمايتي كشاورزي استاك

 بالفات ه

                          شروع  مجهدد  اينكه  "مضافهها ع نمايدههمط  موضوع  بايد شركت خدمات حمايتي كشاورزي را از

                                   .مربوطه مي باشد  كاهمات حمايتي كشهاورزي استتوليد منوط به امالم كتبي به شركت خد

انبهارهاي تعيين شده توس  شركت خدمات   به كودشيميايي توليههدي به تورت موقت  – 0ـ2

حمايتي كشاورزي جهت نهمونه برداري حمل مي گردد ونمونه برداري طبق ضواب  ودستورالعمل 

سامت پس از ارسال  24حضورنماينده توليدكننده  ظرف  نمونه برداري و با مربوطه توس  كميته

به انبار انجام و نمونه تهيه شده به هزينه توليدكننده در آزمايشگاه مورد قبهههول  تني244محموله 

پس از مشخص شدك نتيجه آزمايش نمونه .شركت خدمات حمايتي كشاورزي آزمايش ميگردد
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ل بودك نتيجه آزمايش وتطبيق مشخصات آك با مشخصات ذكر شده درتورت قابل قبو، ارسالي

 .تحويل قطعي انجام  مي گردد، درقرارداد

           در هنگام نمونه برداري، مراتب  توليدكننده حضور نماينده امكاك درتورت مدم -3-0

به تورت مكتوب و ممهور به مهر و امضاء از سوي  همزماك با ارسال محموله مي بايستي

هرآنچه كه باشد با ....هاي شماره يا پارتامالم گردد كه نحوه انجام نمونه برداري پارت  توليدكننده

 .داشت امتراضي نخواهم "بوده و بعدا (توليدكنندهشركت )اين شركتتبعات مربوطه، مورد تاييد 

نه درتورت مدم تائيد آناليز كودشيميايي درآزمايشگاه، توليدكننده موظف است باهزي -0-0

آك با  مجددو حمل اتالح ازتاريخ ابالغ كتبي نسبت به مودت، روز  45خودحداكثرظرف مدت 

هماهنگي ونظارت مديريتهاي شركت خدمات حمايتي كشاورزي مبداءومقصد به انبارهاي تعيين 

(. روز جهت مودت پارت تاييد نشده در نظر گرفته شده است 95حداكثر )شده اقدام نمايد
اصالح آن را داشته و  و توليدكننده فقط يكبار اجازه عودت پارت مورد نظر يادآوري مي گردد

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

 .مذكور اقدام مي گردد
 ريال 9901هر تن مب غ روز  از تاريخ  ابالغ  كتبي، به ازاي  15در تورت تأخير بيش از  :تبصره

 .حساب بدهكاري توليد كننده منظور خواهد شد ه بازاء هر روز تاخيههر هزينه انبارداري ب

درتورتي كه توليدكننده به نتايج آزمايش نمونه كودشيميايي امالم شده ازسوي آزمايشگاه -5-0

وحداكثر تا پنج روز اداري پس ازدريافت (براي هرپارت)، يل بار"امتراضي داشته باشد ترفا

را به شركت خدمات حمايتي كشاورزي به تورت كتبي  آزمايش مي تواند امتراض خود نتيجه 

دراين تورت نمونه مورد نظر به آزمايشگاه معتبرديگري كه مورد تائيد شركت خدمات .ارائه نمايد

  ههدكننده، هزينهتولي ودك امتراضهههدرتورت وارد ب.شد دهارجاع خواه دهاورزي باشهي كشهحمايت

به مهده شركت خدمات حمايتي كشاورزي مي باشد ودر غيراينصورت به مهده ، ددآزمايش مج

تورتي كه نتيجه آزمايش نمونه برداري شده با مشخصات فني درقرارداد  در.توليدكننده خواهدبود

 . كودشيميايي توليدي با هزينه توليدكننده مودت داده خواهد شد مغايرت داشته باشد

مي شوند مي بايستي حداكثهر ظههرف مدت ن ي به انبار استاك كه تاييدكودهاي شيميايي ارسال-6-0

. از انبارهاي شركت خارج شود( بارگيري و حمل)روز با ابالغ كتبي و با هزينه توليد كننده  15

درتورت مدم خروج محموله تائيد نشده حداكثر ظرف يل  ماه از ابالغ كتهبي، شركت خدمات 

      نسبت به مودت پارت مذكور اقدام وهزينه حمل و ساير بود خواهد حمايتي كشاورزي مجاز
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هزينه هاي مرتب  انجام شده و خسارت ناشي از اين موضوع از محل مطالبات و ضمانتنامه هاي 

 .موجود توليدكننده در نزد شركت خدمات حمايتي كشاورزي كسر مي گردد

هر روز تاخير محاسبه و ازمطالبات موجود به ازاي  4-4بديهي است هزينه انبارداري برابرتبصره بند 

 .توليدكننده كسر مي گردد

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

حمل كودشيميايي ساخته شده از كارخانه تا انبارهاي تعيين شده  توس  شركت خدمات حمايتي 

 .كشاورزي و تخ يه آك در انبارمقصد از تعهدات توليدكننده مي باشد

پيوست شماره )براساس دستورالعمل، قرارداد راي ك يه مفادنظارت دقيق وپيگيري رمايت اج -8-0

توس  مديريت شركت خدمات حمايتي كشاورزي استاك مربوطه انجام مي گردد ونمايندگاك و (6

توليدي  ازمحل خ ، حق دارند درهرمرح ه ازتوليد بازرساك شركت خدمات حمايتي كشاورزي

، محصول توليدي، حمل ونقل و نگهداري كود ،انبارها،بسته بندي،مواد اوليهشركت توليدكننده 

توليدشده بازديد نموده و ضمن بررسي ك يه موارد براساس نظام كنترل و تضمين كيفيت محصوالت  

داخ ي شركت و موارد مندرج در قرارداد منعقده فيمابين، درتورت لزوم از مواد اوليه محصول 

با بازرسين  همكاري را همه گونه  كننده مي بايستياين راستا توليد در توليدي نمونه برداري نمايند و

 .و ناظرين تعيين شده از طرف شركت خدمات حمايتي كشاورزي بعمل آورد

جوازتاسهيس وپروانهه   )مسهتندات قهانوني  ، توليدكننده متعهدميگرددكه قبل ازتغييرمحل توليهد  -1-0

پهس از اخهذ    نمهوده و را بهه شهركت خهدمات حمهايتي كشهاورزي ارائهه       ( بهره برداري مكاك جديهد 

جديهد را ظهرف مهدت    شروع مم يات ، مجوزتغيير محل توليد ازشركت خدمات حمايتي كشاورزي

 .امالم نمايد تورت كتبي به شركت خدمات حمايتي كشاورزيه يل هفته  وب

مبادرت به توليد . درهماك مح ي كه در پروانه بهره برداري قيد شده است "توليدكننده ترفا -94-0

 4ماده  9درتورت تغيير محل توليد، توليدكننده مي بايست وفق بند.ايي مورد قرارداد نمايدكودشيمي

 .شراي  مناقصه اقدام الزم را معمول دارد

مي بايست حداقل داراي ( هرپارت توليدي)كيفيت كود توليدي و بسته بندي هاي آك  -99-0

           ت ك وخگي كود، خرابي و درتورز تاريخ تأييد نتيجه آزمايش باشد ماندگاري ا يكسال

حداكثر ظرف مدت يكماه ازتاريخ توليدكننده موظف است   ،بسته بندي ها وكاهش موادموثره آك

ابالغ كتبي نسبت به مودت ،اتالح وحمل مجدد آك با هماهنگي و نظارت مديريتهاي شركت 
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در تورت تأخير بيش . ايدخدمات حمايتي كشاورزي مبداء و مقصد به انبارهاي تعيين شده اقدام نم

از مه ت زماني  يل  ماهه تعيين  شده، ك يه  خسارات وارده را برابر فرمول ذيل  محاسبه  و از محل 

 .تضامين مربوط به ماندگاري و ساير مطالبات توليدكننده كسر و برداشت خواهد شد
 خسارت تاخير درخروج محموله= مقدار كود بي كيفيت × ردادمب غ ريالي قرا×  نرخ كارمزد بانكي بانل مركزي× تاخيرتعداد روزهاي × 3

563 

روز تعيين شده،  شركت   10درتورت مدم خروج محموله ك وخه شده در مه ت  -21-4

خدمات حمايتي كشاورزي مجاز خواهد بود نسبت به مودت پارت مذكور اقدام وهزينه حمل و 

ن موضوع از محل مطالبات و ضمانتنامه هاي سايرهزينه هاي مرتب  انجام شده و خسارت ناشي از اي

 موجود توليدكننده در نزد شركت خدمات حمايتي كشاورزي كسر مي گردد مربوط به ماندگاري

 .نمايد از خود س ب مي و فروشنده حق هر گونه امتراضي  را 

توليدكننده موظف است معادل پنج درتد ارزش كل قرارداد  را به منواك تضمين  -23-4

ري كاال به تورت سفته هم زماك با انعقاد قرارداد به شركت خدمات حمايتي كشاورزي ماندگا

و اتل مب غ كاالي بي كيفيت ( 4-11و 4-12) ارائه نمايد و ك يه خسارت هاي وارده در بندهاي 

بديهي است استرداد سفته هاي مورد نظر پس از اتمام دوره .از اين محل قابل برداشت خواهد بود

 .به توليدكننده برگشت داده خواهد شد( 4-11بند)تاييد ماندگاري كود در طول مدت مذكور گارانتي و

  شرايط و ضوابط اختصاصي  -5
 .تامين مواد اوليه براي توليد كودشيميايي موردنظر برمهده توليدكننده مي باشد  -9-5

د از منابع داخه ي و خريد مواداوليه مصرفي خومثبته  توليدكننده مك ف است اسناد ومدارک  -2-5

ه   و مهدارک خريهد  به    اسناد از منظور.به شركت خدمات حمايتي كشاورزي ارائه نمايد خارجي را يا

درخصههوخ خريههدهاي )بزگمركياتههل پروانههه سهه  و(فههاكتور)تورتحسههاب معتبههر:ترتيههب شههامل

              .مي باشد(يخارجه

 ادقراردروش كودشيميايي مشابه با موضوع توليد كننده در زماك اجراي قرارداد حق توليد وف -3-5

 .تورت آزاد نداردرا به  شركت خدمات حمايتي كشاورزي در بسته بندي مورد تاييد

و ( سال وماه)موظف به ممهور نمودك كيسه هاي كود توليدي ،به تاريخ توليد توليدكننده -5 -0

 سه نمونه برداري قيدخواهد شماره گذاري پارت بوده وتاريخ توليد و شماره پارت در برگ تورتج

توليدكننده         بعهده ( يل پارت)تن200هزينه انجام آناليز نمونه هاي اخذ شده بر اساس هر.شد

 . مي باشد
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جهت نگهداري مواد اوليه وكود توليد شده متناسب باحجم مناسب انبار مسقف  داشتن -5-5

 .قرارداد الزامي است

 ي آزمايشگاه كنترل كيفي مورد تأييد مؤسسه تحقيقات خاک وتوليد كننده مي بايستي دارا -6-5

 

 

با يل آزمايشگاه مورد تاييد موسسه فوق قرارداد همكاري منعقد نمايد و مواد اوليه و  و يا بوده آب 

 .كود توليدي را در ك يه مراحل كنترل كيفي نمايد

در كارخانه وجود ندارد،  5-6بند داد مشخص گردد مستندات مربوط به چنانچه درحين قرار -7-5

قرارداد لغو و كل سپرده ده درتد تضمين انجام تعهدات قرارداد ضب  و ك يه خسارتها  از محل ساير 

 .مطالبات و تضامين ضب  مي گردد

چنانچه توليدكننده متعهد به  5-6درتورت وجود كمبود در مستندات موضوع بند  :9تبصره

كت خدمات حمايتي كشاورزي مي تواند با اخذ جريمه شر.اتالحات  الزم در مدت يل ماه گردد

 .دهد  اجازه  ادامه قرارداد را ،نسبت به مدم اجراء تعهدات قب ي با تاييد اتالحات

جريمه منواك شده  در تبصره يل معادل  نيم درتد مب غ كل  پارت هاي تحوي ي تا زماك  :2تبصره

 .گزارش نواقص خواهد بود

توليدكننده موظف است حداكثر ظرف  مدت سهه ماه ، رارداد منعقدهپس از انقضاي مدت ق -8-5

 .نسبت به تسويه حساب نهايي و ارائه مفاتاحساب  اقدام نمايد 

شركت خدمات حمايتي كشاورزي مي تواند درتورت افزايش يا كاهش قيمت حامل هاي  -1-5

راستاي  ل را درهاقدامات ذي هدفمندسازي يارانه هاومواد اوليه ناشي ازاجراي قانوك سوخت ، انرژي

 .تعديل مب غ  قرارداد كهودشيميايي معمول نمايد

بات درتورت افزايش وياكاهش قيمت سوخت و حامل هاي انرژي متناسب با مصههو: 9تبصره

درتد وبه نسبت آثار آك 25اتالح  مب غ قرارداد حداكثر تا سقف   ،ابالغ شده توس  مراجع ذيرب 

ركت خدمات حمايتي كشاورزي،  پس ازكارشناسي و به استناد استعالمات به تشخيص ش درآناليز و

 .دريافتي از مراجع ذيرب  در خصوخ دوآيتم سوخت وحمل ونقل در آناليز قيمت امكاك پذير است 
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درتد براسهاس  25چنانچه بهاي مواداوليه موضوع قرارداد به شكل غيرمتعارف تا سقف  :2تبصره

با ارائه اسناد ومدارک متقن و مثبته  افزايش و يا كاهش يافترائه شده آناليز قيمت مواد اوليه ا

                    .اقدام گردد  به نسبت تاثير مواد اوليه در توليد كود طرفيههن

                رفاه اجتمامي  كارو، به رمايت آئين نامه ايمني وزارت تعاوك توليدكنندگاك م زم  -94-5

        .مي باشند

 

          

  ساير شرايط -6
 دركيسه هايي با(به غيرازكودشيميايي موضوع قرارداد)مشاهده هر نوع كود شيميايي يارانه اي -9-6

  شركت خدمات حمايتي كشاورزي و شركت خدمات حمايتي كشاورزي تخ ف محسوب شده  آرم 

انت نامه انجام تعهدات ضم به تورت يكطرفه مجازمي باشد نسبت به فسخ قرارداد اقدام و "راسا

 .بخش اجرانشده ضب  نمايد  قرارداد را به ميزاك 

شركت خدمات  به اطالع  "توسعه كارخانه و تغيير در فضا و خ  توليد آك بايستي قبال  ـ6 -2

ع تعهدات ، لذا هرگونه توسعه و تغيير نبايستي هيچگونه خ  ي دراجراي بموقحمايتي كشاورزي برسد

 .د نمايدتوليدكننده  ايجا

شخص يا اشخاخ حقيقي ) به غير توليدكنندهمراتب فروش و واگذاري كارخانه توس  ـ  6 -3

برسد و پس از قبول رسمي و  شركت خدمات حمايتي كشاورزي به اطالع  "بايستي قبال (ياحقوقي

را در  طرف قراردادتوليدكننده ك يه تعهدات خريداراك بعدي كارخانه بايدقانوني تعهدات، خريدار يا 

  .بپذيرند شركت خدمات حمايتي كشاورزي  قبال 

واگذاري  حق و اقدام راساً مبادرت به توليد كودشيميايي موضوع قرارداد  توليدكننده بايد -0-6

درتورت مشخص .هيچ يل از مراحل توليد به غير ندارد در و جزاً وموضوع قرارداد را كالً  اجراي

به تورت يكطرفه مجازمي باشد نسبت  "راسا تي كشاورزيچنين موردي، شركت خدمات حماي شدك

 .ضب  نمايد  قرارداد  راضمانت نامه انجام تعهدات  فسخ قرارداد اقدام و به

 ، مشمول ممنوميت مذكور در قانوك منع مداخ ه وزراء اقرار مي نمايد كهتوليدكننده  - 5-6

نمي باشد و   1337دي ماه  22ب نمايندگاك مج س و كارمنداك در معامالت دولتي وكشوري مصو

فوق را  متعهد و م زم مي گردد تا پاياك اجراي اين قرارداد تحت هيچ منواك اشخاخ مذكور درقانوك
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به تورت يكطرفه  "درغير اينصورت شركت خدمات حمايتي كشاورزي راسا ، سهيم و ذينفع نكند

 .قرارداد را ضب  نمايد  تعهدات اقدام وضمانت نامه انجام به فسخ قرارداد  نسبت مي باشد مجاز

روز به   15توليدكننده موظف است آخرين وضعيت توليدكود موضوع قرارداد را حداقل هر -6-6

 .مديريت شركت خدمات حمايتهي كشاورزي استاك محل توليد بصورت كتبي گزارش نمايد

 % 25ثر تا شركت خدمات حمايتي كشاورزي حق افزايش و كاهش حجم قرارداد  را  حداك -7-6

 .در مدت زمان قرارداد با شرايط اوليه براي خود محفوظ  مي دارد

سايرشرايطي كه مورد توافق "آيين نامه معامالت دولتي چنين مقرر مي دارد 31ماده  14بند -8-6

 طرفين  معام ه  قرار گيرد  مشروط بر آنكه متضمن امتيازاتي مالوه برآك كه  در شراي  مناقصه ذكر 

 به  افزايش يا  كاهش مدت  قرارداد بنابر اين خريدار مجاز است نسبت "اي  فروشنده نباشدبر  شده

                          .حداكثر تا سه ماه  اقدام نمايد

 . كسورات قانوني براي طرفين الزم االجرا مي باشداممال  -1-6

 رداري ازهههور العمل نحوه نمونه بههدر زماك اجراي قرارداد توليد كننده موظف به اجراي دست -94-6

  شههههركت  از سوي  تادره( 7پيوست شماره()مقصد)انباراستانها داخ ي در كودهاي شيميايي توليد

 .خدمات حمايتي كشاورزي مي باشد

قانوك تأمين اجتمامي بابت   30در اجراي ماده % 5هرتورتحساب توليدكننده معادل  از -99-6

مفاتاحساب بيمه  موكول به ارائه  ت آخرين تورتحساب توليدكننده نيزپرداخ و بيمه كسر سپرده

از ارائه مفاتا مب غ آخرين تورتحساب نيز پس  ه مكسوره وهسپرده بيم% 5  "ضمنا.خواهد بود

مدت اجراي قرارداد سازماك تامين  چنانچه در.توليدكننده پرداخت ميگرددوجه  در بيمه   حساب

موضوع اين ) توليدكنندهدر مورد قرارداد تادر نمايد ك يه مطالبات اجتمامي مفاتاحساب ك ي را 

 .مسترد خواهد شد( بند

 آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي از اولين تورتحساب ارائه  5ماده  "د"به استناد بند  -92-6

به منواك سپهرده  حسن انجام كههار از سوي شركت  %  10شده  توس   توليدكننده  معادل 

 مهات خد

 حمايتي كشههاورزي كسر مههي گردد  كه  پس از اجراي كامل  تعهدات توس   توليد كننده در هر

 .اقدام مي گرددنسبت به آزاد سازي آن  زماني كه شركت خدمات حمايتي كشاورزي امالم نمود
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ك شركت كنندگاك درتورت استفاده ازمعافيت مالياتي تصويري ازقراردادرا به رويت سازما -93-6

معافيت براي نوع قرارداد رادريافت و به شركت خدمات حمايتي كشاورزي  مالياتي ذيرب  رسانده و

 .درغيراينصورت مي بايست نسبت به پرداخت ماليات اقدام  نمايد. ارائه نمايند

دستورالعمل ها وآئين نامه هاي ، مقررات، گردد ك يه ضواب برندگاك متعهد مي /برنده -09-6

 وزارت اقتصاد و، تجارتمعدك ووزارت تنعت، ، وك كار وسازماك تامين اجتماميقانمربوط به 

ايي موضوع محي  زيست وساير مراجع ذيصالح را در جرياك تهيه ساخت وتوليد كود شيمي، دارائي

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

 برندگاك بوده و در / مهده برنده  در خصوخ افراد بكار گرفته در امر قرارداد بر قرارداد   انجام  حين

 .هيچگونه تعهدي نداردشركت خدمات حمايتي كشاورزي  مذكور  موارد رمايت  مدم  تورت 

هرگاه درمناقصه اي وقوف حاتل شودكه پيشنهاددهندگاني به زياك خريدار تباني كرده اند  -95-6

اك مذكور به منواك متخ ف در ليست سياه اين شركت قرارگرفته وگزارش به كنندگپيشنهاددهند

  .مراجع ذيرب  امالم خواهد شد

مطابق با قوانين و مقررات دولت ، ساير موارد قيد نشده در قرارداد موضوع اين مناقصه -96-6

 . جمهوري اسالمي ايراك وشراي  مناقصه خواهد بود 

 موافقت كارگزاراك شركت در براي تحصيل  ، رف قرارداد چنانچه مع وم شود كه ط»  -97-6

              رترتيبي هههبه ه و يا ، وده ههتأديه يا مال ويا سند پرداختي را تس يم نم وجهي را، قرارداد ادهانعق

 داشته را   انتفاع نموده باشد شركت خدمات حمايتي كشاورزي حق فسخ قرارداد كسب، غير مشروع

 « . شي را نيز براي اممال قانوك به مقامات قضائي معرفي خواهد  نمود و راشي و مرت

مورد تاييد   9310 سال(تجديد نظر دوم) 934روش آناليز براساس استاندارد ملي شماره  -98-6

 .باشدموسسه  تحقيقات خاك وآب  مي 

 .پيوست هاي ذكرشده جزءالينفل شراي  مي باشد  -91-6

 .سط توليدكننده الزامي استارائه شناسه ملي تو -24-6

 كيلويي54ـ  بسته بندي كودشيميايي ومشخصات كيسه هاي خالي دواليه  7

       cm  14×cm  64ابعاد كيسه دوخته شده:   كيلوئي54مشخصات كيسه هاي خالي دواليه 
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، با نخ (گرم102)سانتيمتر و وزك 60×90از جنس پ ي پروپي ن با ابعاد : اليه بيروني  -9-7

بصورت گرد بافت،ته دوزي دو دوخت و 1000، دنير  40×40مي يمتر،تراكم بافت  5/2مرض

 .مستربچ و يووي الزامي است % 3اضافه نمودك  "سردوزي يل دوخت و چاپ يكطرفه،ضمنا

 40گرم، ضخامت اليه  51سانتيمتر،وزك  62×90اليه دروني از جنس پ ي اتي ني با ابعاد  -2-7

وزك مجموع دو اليه داخ ي و .)ال با كيسه داخ ي لبه دوزي گرددميكروك،كيسه خارجي از با

 ( .گرم153 ±2خارجي  

درتورتي كه توليدكننده  نتواند به داليل فني بسته بندي كود مورد نظر را در كيسه هايي با  -3-7

توس   "ذكر گرديده انجام دهد مي بايست مراتب كتبا 7ماده  2و1ابعادي كه در بندهاي 

با ذكر داليل فني امالم، درتورت موافقت شركت خدمات حمايتي كشاورزي مشروط  توليدكننده

بديهي است  اين  .بر اينكه تغييري در وزك كيسه هاي خالي ايجاد نگردد مم ياتي خواهد شد

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

 .قت قرار گرفته است انجام پذيردكه مورد مواف
نام كودشيميايي موضوع مناقصه با ذكر  ،وآرم شركت خدمات حمايتي كشاورزي درج نام -0-7

  داخل كادرباكس)شماره پارت ،(سال وماه)تاريخ توليد وزك خالص كودشيميايي، درتد ماده موثره،

شركت توليد كننده ومبارت  نام ، شماره پروانه بهره برداريشماره ثبت ماده كودي،  ،(با خ  درشت

 خوانا و چاپ مناسب وثابت كه در اثر به تورت درشت، "فروش آزاد ممنوع از باال به پائين"

     شيميايي الزامي  نگردد و نيزچاپ مالئم ايمني  بر روي كيسه هاي محتوي كود جابجائي پاک 

مه ثبت مواد كودي توس  توليد از برچسب كودشيميايي كه براساس شيوه نا(0پيوست ) .باشدمي 

كننده تنظيم گرديده و به تاييدموسسه تحقيقات خاک و آب رسيده باشد، نسخه اي تهيه و دروك 

در تورت مدم درج هر .كيسه ناي وني بسته بندي و سپس در داخل كيسه كودشيميايي قرارداده شود

مورد ساير  در.ري خواهد شديل از اطالمات فوق، از نمونه برداري و تحويل كود توليدي خوددا

مالئم مورد نياز كه بايد بر روي كيسه درج شود توليدكننده موظف است مطابق نظر شركت خدمات 

 .حمايتي كشاورزي ممل نمايد

هاي پركن كيسه و توزين ديجيتال موظف است كارخانه خود را مجهز به دستگاهتوليدكننده  -5-7

 .نمايد
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ت حمايتي كشاورزي به درج اطالمات درسيستم هوشمند، شركت خدمادرتورت نياز  :تبصره

در  شركت خدمات حمايتي كشاورزيم زم به ثبت و درج اطالمات طبق درخواست  توليدكننده

 .گيرد، اقدام نمايد مي قرار توليدكننده سيستم مذكوركه از طريق اينترنت دراختيار

يا فروشندگاك كيسه توليدي           گردد كارخانجات توليدي كيسه ومتعهد ميتوليدكننده  -6-7

معرفي تا از مراحل توليد كيسه ها و محل دپوي  شركت خدمات حمايتي كشاورزيمحموله ها را به 

    .از نظر كيفيت بازديد نمايد را كيسه ها

همزماك با تحويل كود به انبارهاي تعيين شده توس  شركت خدمات حمايتي كشاورزي  -7-7

از كيسه هاي حاوي كود توليدي به تورت تصادفي دو تخته كيسه به منواك جهت نمونه برداري 

 .استاندارد سازي انتخاب و جهت آزمايش به مديريت توزيع، حمل ونگهداري ارسال گردد

در تورت استفاده از كيسه هاي نامرغوب و غيراستاندارد با توليدكننده برابر فرمول ذيل رفتار  -8-7

            .خواهد شد 

 

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

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

 چنانچه كسري وزك كيسه ها بيش ازده درتد وزك استاندارد كيسه باشد توليدكننده موظف :9تبصره

با كيسه كود مودت ونسبت به بسته بندي مجدد  "ا با هزينه خودمينار ي حاوي كود است كيسه ها

 .استاندارد اقدام نمايد

مستربچ و % 3)چنانچه كيسه هاي بسته بندي كود از استاندارد موردنظر براي مصرف :2تبصره

 .انحراف داشته باشد جرائم برابر  فرمول ذيل محاسبه و اقدام خواهدشد( يووي
 جريمه انحراف ازاستاندارد مستربچ  و يووي كيسه= قيمت هرتخته كيسه به نرخ روز ×ك پارت تعدادكيسه هاي هما× 2

 

 

 

 

 



 

 

 :شرکت کننده در مناقصه( صاحبان امضاء)مهر و امضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9پيوست شماره

 

 گرانوله تريپلفسفات سوپر كود مشخصات فني
 

 

مي بايستي مطابق با استاندارد ملي  سوپرفسفات تريپل گرانولهمشخصات فني كود 

 .باشد 9310سال ( دومتجديد نظر )934شماره 
 

 تن(هزار 04:  )مقدار كل سفارش
 

 كيلوگرمي54كيسه : نوع بسته بندي
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 .براساس مشخصات فوق الذكرخواهدبود "بديهي است تحويل وتوزيع كودصرفا*

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

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

حمايتي   خدمات  است به محض اعالم شركت تغيير يابد توليد كننده ملزم  يا  و اصالح 

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

توسط   ادامه توليد نمي باشد، موضوع  به   قادر  نمايد اعالم ........  استاندارد و مان مليساز

رصورت تاييد و  تشخيص،  نسبت به لغو  د بررسي و  حمايتي كشاورزي  خدمات  شركت 

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

 .اهد پذيرفتطرفين صورت خو

 

 

 

 2پيوست شماره

 بسمه تعالي

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي

 

 هزار تن كودشيميايي   04فرم پيشنهاد قيمت درمناقصه خريد

 گرانوله تريپلفسفات سوپر

 منواك رديف

 :نام شركت  1

 

 :مقدارپيشنهادي 2

 

 : ه مدد برحسب تن به ريال ب گرانوله  تريپلفسفات سوپر كودشيميايي قيمت واحد 3

 



 

 

 :شرکت کننده در مناقصه( صاحبان امضاء)مهر و امضاء 

 

 

 

 : برحسب تن به ريال به حروف  گرانوله تريپلفسفات سوپركودشيميايي  قيمت واحد

 

 ضمن تائيد موارد فوق بدين وسي ه قبولي خود را درموردك يه شراي  و مشخصات مناقصه ومفاد قرارداد نيز امالم 

 .مي نمايم

 

 : تاريخ                                            :مهر پيشنهاد دهنده   نام وامضاء

 

 روز  از تاريخ بازگشايي پاكات مي باشد 45مدت امتبارقيمت پيشنهادي حداقل  *  

 

 


