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 پودریسولفات پتاسیم 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 مهدیر   وهيئعضه  - علي عليزاد آقاي و .............به مرار  كد ملي عضوهيئد مدیر  و مدیرعامل 

ايابها    -تههرا   :بهه نشهاني   ............و مناسهه ملهي     ..........به مرار  كد ملهي  بازرگاني امور ومااو 

و  از یه  رهر   مهود   كه منباد دراین قرارداد  اریدار ناميد  مهي   1 پ كچهارم كوچه -گاندي 

وكهدكاربري ثبهد             اقتصهادي  كهد  سه ملهي.............، ،منا            به مرار  ثبد         شركت 

به سرد               كد ملهي............... با آقايمد  درپایگا  ار ع رساني دوید به مرار        توسط 

ن تلفه مركهز اصهلي كاراانهه :   ..................   به نشاني  مركدصاحب امضاء مجاز ...........................

            نرههابركههد پسههتي ....تلفههن                         مركههزي:  دفتههرو آدرس  ........... كههد پسههتي .............. 

 گردد. مناقد مي ربق مرایط زیراز رر  دیگر  فرومند  عنوا ه ب

 موضوع قرارداد  –ماده يك 
 سهویفاش پتاسهي    كودمهيريایي   نهزارت(          )           موضوع قراردادعبارتسد ازارید مقدار

مهاد    مهد  در  به مرح مشخصهاش فنهي قيهد    فرومند از  به مرار  ثبد مواد كودي............  پودري

 .قرارداد چهار

 اجهراي  % درمهدش زمها   25تها حهداكرر  حهق افهزایو وكهاهو حجه  قهرارداد را       اریدارتبصره :

 محفوظ مي دارد. قراردادبا مرایط اویيه براي اود

 مدت قرارداد  -وماده د
 فرومهند  بامهدكه  مهي   مو ما   مدش ه ب             یغاید                  قرارداد از تاریخ مدش -1-2

با هراهنگي و براساس زمانبندي اع مي ازرر  اریدار  موضوع قرارداد  را كاالي متاهد مي گردد

 تحویل نراید.فرم زما  بندي پيوسد ب فصل قرارداد مي بامد.

 حهداقل یه     هرمها    قهرارداد، رهو   و در قهرارداد تویيهد   سوماز ما   موظف اسد فرومند   -2-2

 ومشخصاش فني تحویل نراید. قرارداد حج  قرارداد را برابر مفاد  چهارم

 ماهه ابتداي قرارداد جهد تامين مواداویيه موضوع قرارداد پيو بيني مد  اسد.دو مهلد  -3-2

را دامته بامد از ما  او   موضوع قرارداد و تحویل كود  ي تویيدآمادگ فرومند چنانچه  -4-2

 اقدام نراید. اریداربه تحویل كود به  تواند نسبد  نيز مي  قرارداد

 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 مبلغ قرارداد  –ماده سه 

  با( )بهدو  احتساب  وز  كيسهكيلویي50دركيسه هاي  پودري سویفاش پتاسي   قيرد كود ميريایي

 ل وههحر مبداء، بارگيري در ،تویيد اویيه هزینه تامين مواد :مامل  هاي آ هزینه   كليهاحتساب 

از  قرار هر قرارداد  ق مشخصاش اع م مد  در اینههزینه هاي تویيد و....رب سایر و  مقصد تخليه در

 مي بامد.كيلو گرم به مبلغ )     (ریا  و براي مقدار كل قرارداد به مبلغ              )          (   ریا  
 پودری سولفات پتاسیم كودشیمیايي  روش آزمايشمشخصات فني و  -ماده چهار

 128 مطابق با استاندارد ملي شماره  پودریكود سولفات پتاسیم و روش آزمايش  مشخصات فني  -1-4

 مورد تايید موسسه  تحقیقات خاک وآب  مي باشد. 1394چهارم(سال  )تجديد نظر 

مشخصدات    استاندارد  اعالم شدده و براساس   "صرفاموضوع قرارداد وزيع كود *بديهي است تحويل و ت 

 فوق الذكر خواهد بود.

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

ییر يابد  فروشنده  ملزم است )موسسه تحقیقات خاک  و آب، سازمان ملي استاندارد و........( اصالح  و يا تغ

 به  محض اعالم  خريدار  تغییرات  مربوطه را در تولید  و تدارک  محصول اعمال نمايد.
ملي   از سوی  موسسه  تحقیقات خاک و آب، سازمان  الميدددبا  تغییرات  اع  فروشنده   صورتي كه * در

در  بررسي و  خريدارتولید  نمي باشد، موضوع   توسط  و ......... اعالم  نمايد  قادر  به  ادامه    استاندارد

صورت  تايید و  تشخیص،  نسبت  به لغو قرارداد  اقدام  خواهد  شد.بديهي است لغو  قرارداد  بدون اخذ 

 هر گونه خسارت  بین طرفین صورت خواهد پذيرفت.

  ودریددددپ سولفات پتاسیم  كود  ، الحددذيص رای قرارداد از سوی مراجع دداج  در حین چنانچه  -2-4

تايیديه  ي ددظرف مدت دو ماه گواه ر ددفروشنده مکلف است حداكث اجباری گردد.  ول استاندارددمشم

 ه دددبه  خريدار  ارائ و  اخذ را  ايران استاندارد ملي سازمان  اجباری از  عالمت استاندارد  كاربرد پروانه 

 خواهد نمود.اقاله قرارداد اقدام   در غیر اينصورت خريدار  نسبت بهنمايد.

 كیلويي50ماده پنج  د  بسته بندی كودشیمیايي ومشخصات كیسه های خالي دواليه

 5/2گرم(، با نخ عرض102سانتيرتر و وز  ) 50×94الیه بيروني : از جنس پلي پروپيلن با ابااد  -1-5

 سردوزي و دواد دو زيدو ته بافد، گرد بصورش1000± 10، دنير 40×40ميليرتر،تراك  بافد 

 . اسد ایزامي یووي و مستربچ% 3 نرود  اضافه "ضرنا یكطرفه، چاپ و دواد ی 

 40الیه   ضخامد گرم،   51سانتيرتر، وز    52×98ابااد  پلي اتيلني با  الیه دروني از جنس  -2-5

و  داالي   و الیهد مجروع  گردد.)وز    یبه دوزي داالي  كيسه  باال با اارجي از   ، كيسه ميكرو 

 ( .گرم153 ±2اارجي  

مورد نظر را در كيسه هایي با   بسته بندي كود  فني دالیل  به  نتواند   فرومند درصورتي كه  -3-5

  يههههفن  دالیل  ذكر  با  ذكر گردید  انجام دهد مي بایسد مراتب 5ماد   2و1اباادي كه در بندهاي 

 تغييهري  در وز  ه ههههبر اینك مشروط اریههههدار  موافقد  اع م، درصورش فرومند توسط   "كتبا

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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  عرلياتي اواهد مد.، تغيير ابااد كيسه ها اایي ایجاد نگردد ه هاي هكيس

ود از دددرارداد خدتا پايان ق و  در شروع قرارداد باشد  د ددداين درخواست تغییر باي بديهي است

 ت قرار گرفته است انجام پذيرد.ه هايي با ابعاد يکسان كه مورد موافقددكیس
وز   با ذكر درصد ماد  موثر ، قراردادنام كودميريایي موضوع  ،اریداروآرم  درج نام -4-5

مرار   ،با اط درمد( )داال كادرباكسمرار  پارش ،)سا  وما (تاریخ تویيد اایص كودميريایي،

فروش آزاد مرنوع از "  وعبارش كنندثبد ماد  كودي، مرار  پروانه بهر  برداري، نام مركد تویيد

نگردد و  جابجائي پاك  اوانا و چاپ مناسب وثابد كه در اثر به صورش درمد، "باال به پائين

(از 1)پيوسد  بامد.مي ميريایي ایزامي  نيزچاپ ع ئ  ایرني  بر روي كيسه هاي محتوي كود

تنظي  گردید  و به  د فرومنبرچسب كودميريایي كه براساس ميو  نامه ثبد مواد كودي توسط 

نسخه اي تهيه و درو  كيسه نایلوني بسته بندي و  سه تحقيقاش ااك و آب رسيد  بامد،تایيدموس

در صورش عدم درج هر ی  از بدیهي اسد سپس در داال كيسه كودميريایي قرارداد  مود.

ایر ع ئ  مورد س درار عاش فوق، از نرونه برداري و تحویل كود تویيدي اودداري اواهد مد.

 عرل نراید. اریدارموظف اسد مطابق نظر  فرومند مورد نياز كه باید بر روي كيسه درج مود 

هاي پركن كيسه و توزین موظف اسد كاراانه اود را مجهز به دستگا  فرومند  -5-5

 دیجيتا  نراید.

بد و درج ملزم به ث فرومند به درج ار عاش درسيست  هومرند،  اریداردرصورش نياز  تبصره:

  فرومند  ااتيار   در  اینترند از رریق  در سيست  مذكوركه  اریدار  دراواسد ربق   ار عاش

 گيرد، اقدام نراید. مي قرار

یا فرومندگا  كيسه تویيدي           گردد كاراانجاش تویيدي كيسه ومتاهد مي فرومند  -6-5

از نظر كيفيد  را يسه ها و محل دپوي كيسه هامارفي تا از مراحل تویيد ك اریدارمحرویه ها را به 

    بازدید نراید.

ه برداري از هههجهد نرون اریدارهرزما  با تحویل كود به انبارهاي تايين مد  توسط  -7-5

ه هاي حاوي كود تویيدي به صورش تصادفي دو تخته كيسه به عنوا  استاندارد سازي انتخاب هههكيس

 ارسا  گردد. )اریدار(، حرل ونگهداريو جهد آزمایو به مدیرید توزیع

برابر فرمو  ذیل رفتار  فرومند در صورش استفاد  از كيسه هاي نامرغوب و غيراستاندارد با  -8-5

       اواهد مد .

 مول محاسبه میزان خسارت كسری وزن كیسه درهرپارت به شرح ذيل مي باشد:فر

 یسه= خسارت كسری وزن كیسه هرپارتقیمت هرگرم ك×كسری وزن هركیسه×تعدادكیسه ها×  5/1

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

 کننده در مناقصه:شرکت 
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 موظف  فرومند چنانچه كسري وز  كيسه ها بيو ازد  درصد وز  استاندارد كيسه بامد :1تبصره

عودش ونسبد به بسته بندي مجدد كود با كيسه  "اسد كيسه هاي حاوي كود  را با هزینه اودعينا

 استاندارد اقدام نراید.

از استاندارد موردنظر  موضوع قرارداد بسته بندي كود تفاد  برايمورد اس چنانچه كيسه هاي :2تبصره

% مستربچ و یووي( انحرا  دامته بامد جرائ  برابر  فرمو  ذیل محاسبه و اقدام 3براي مصر )

 اواهدمد.
 قيرد هرتخته كيسه به نر  روز = جریره انحرا  ازاستاندارد مستربچ  و یووي كيسه×تادادكيسه هاي هرا  پارش × 2

 نحوه پرداخت    –ماده شش 

قانوني با ارائه مدارك  سراساراش احترایي وسایركسور پس ازك فرومند پردااد مبلغ قرارداد به 

 ذیل صورش مي پذیرد:

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

 اصل اع م وصو  -2-6

استا  پارش مرهور مد  توسط  نرایند  اریدار در ء هر اصل رسيد انبارواصل بارنامه )به ازا - 3-6

  مههر   بهه  مربوره( درصورش ارسا  كود به عوامل توزیع مدارك اع م وصو  مهي بایسهتي مرههور   

 بامد.  مربوره استا   اریدار در   نرایند

قهههاش كهههاربردي  مركهههز تحقي سهههوياز اع مهههي  كهههود نتيجهههه آزمهههایو قابهههل قبهههو    اصهههل  -4-6

 ( )اریدار نهاد  هاي كشاورزي

قهههههانو  تههههه مين  38% دراجهههههراي مهههههاد  5ماهههههاد   فرومهههههند ازهرصورتحسهههههاب  -6- 5

 نيههههز فرومههههند اجترههههاعي بابههههد سههههپرد  بيرههههه كسههههروپردااد آاههههرین صورتحسههههاب   

 % سهههپرد  بيرهههه مكسهههور  و 5 "و  بهههه ارائهههه مفاصههها حسهههاب بيرهههه اواههههد بود.ضهههرنا  كهههمو

 فرومهههند ه دروجهههه مبلهههغ آاهههرین صورتحسهههاب نيهههزپس از ارائهههه مفاصههها حسهههاب بيرههه      

گردد.چنانچهههه درمهههدش اجهههراي قراردادسهههازما  تهههامين اجترهههاعي مفاصههها       پردااهههد مهههي 

ایهههن   )موضهههوع فرومهههند كلهههي را درمهههورد قهههرارداد صهههادرنرایدكليه مطایبهههاش    حسهههاب 

 بند( مسترداواهد مد.

  پودری سولفات پتاسیم  شرايط تولیدوفروش كود شیمیايي ماده هفت د 

 و دبام مي  اریداربه رعاید  برنامه زما  بندي  فرآیند تویيد اب غي توسط   ملزم فرومند    د7 -1

   ههههبرنام مطابق  تویيد،  روعهههم از  قبل  ساعد  48داد حداكرر تا رقرا  اناقاد اسد پس از  موظف

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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ا  استنرایند  اریدار در  به   "كتبارا  اود  كهاري  ساعهاش تویيد و برنامه ، زمانبندي مذكور

را ازموضوع  اریدارب فاصله باید  متوقف گردد علد هر  به دههتویي  چنانچه نراید و  اع م  مربوره

استا  در   داریار  ندینرا بهمنوط به اع م كتبي  مروع مجدد تویيداینكه  ".مضافادههمطلع نرای

 مي بامد . مربوره 

       جههد  اریهدار ن مهد  توسهط   كودميريایي تویيهدي بهه صهورش موقهد بهه انبارههاي تايهي        د 2-7

           نرونه برداري ربهق ضهوابط ودسهتور ایارهل مربورهه توسهط كريتهه        و گردد مينرونه برداري حرل 

 200سهاعد  پهس از ارسها  محرویهه     24ظر   با حضور نرایند  تویيد كنند  واستا   نرونه برداري

     آزمهایو  اریهدار آزمایشهگا  مهورد قبهو      در فرومهند  به انبارانجام ونرونه تهيه مد  به هزینه تني 

نتيجهه  پس ازمشخص مد  نتيجه آزمهایو نرونهه ارسهایي، درصهورش قابهل قبهو  بهود          گردد. مي

 تحویل قطاي انجام  مي گردد. داد،قراربا مشخصاش ذكر مد  در  مشخصاش آ  تطبيق  آزمایو و

بهرداري مراتهب مهي بایسهتي     درهنگام نرونهه   فرومند  حضورنرایند  امكا  درصورش عدم -3-7

اعه م   فرومهند  امضهاء ازسهوي    و مرهوربهه مههر   بهه صهورش مكتهوب و   هرزما   با ارسا  محرویه 

گرددكه نحو  انجام نرونه برداري پارش یا پارتهاي مرار ..... هرآنچه كهه بامهد بها تباهاش مربورهه      

 د.اعتراضي نخواه  دام "بادا ( بود  وفرومند موردتایيد این مركد)مركد 

موظف  فرومند كودميريایي درآزمایشگا ،  غيرقابل قبو  مد  نتيجه آزمایودرصورش  -4-7

 جایگزینيو  روز ازتاریخ اب غ كتبي نسبد به عودش 45حداكررظر  مدش  اود هزینه  اسد با

مقصد به انبارهاي تايين مد   و مبداء استانهاي نرایندگا  اریدار در نظارش  هراهنگي و  باآ  

 روز جهد عودش پارش تایيد نشد  در نظر گرفته مد  اسد(. 15م نراید)حداكرر اقدا

را با  كود  استاندارد    جایگزیني آ و فقط یكبار اجاز  عودش پارش مورد نظر فرومند  :1 تبصره 

، نسبد به ضبط تضرين انجام تاهداش متناسب با جایگزین مد دامته و درصورش عدم تایيد پارش 

 قدام مي گردد.پارش مذكور ا

 ریا 1682هر تن مبلغروز  از تاریخ  اب غ  كتبي، به ازاي  51در صورش ت اير بيو از  : 2تبصره

 منظور اواهد مد . فرومند بازاء هر روز تاايههر هزینه انبارداري بحساب بدهكاري 

یشگا  آزمایو نرونه كودميريایي اع م مد  ازسوي آزما هجبه نتي درصورتي كه فرومند  -5-7

نتيجه  اع م  ی  بار، )براي هرپارش(وحداكرر تا پنج روز اداري پس از"اعتراضي دامته بامد صرفا

به صورش كتبي ارائه نراید.دراین صورش نرونه  اریدارآزمایو مي تواند اعتراض اود  را به 

 ورش ههدرص بامهد ارجاع اواههد مد. اریداردیگري كه مورد تائيد  مورد نظر به آزمایشگا  ماتبر

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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غيراینصورش در ،مي بامد اریدار، هزینهه آزمایو مجدد، به عهد  فرومند وارد بهههود  اعتراض 

نرونه برداري مد  با مشخصاش محرویه بود.در صورتي كه نتيجه آزمایو  اواهد فرومند به عهد  

عودش داد   فرومند ميريایي تویيدي با هزینه  قرارداد مغایرش دامته بامد كود درمندرج فني 

  اواهد مد.

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

)بارگيري و حرل( از انبارهاي مركد اارج مود.  فرومند روز با اب غ كتبي و با هزینه  15

 مجاز اریدارهبي، درصورش عدم اروج محرویه تائيد نشد  حداكرر ظر  ی   ما  از اب غ كت

مذكور اقدام وهزینه حرل و سایرهزینه هاي مرتبط انجام مد  و محرویه اواهد بود نسبد به عودش 

كسر  اریداردر نزد  فرومند اسارش نامي از این موضوع از محل مطایباش و ضرانتنامه هاي موجود 

روز تااير محاسبه و  به ازاي هر 7-4بند  2بدیهي اسد هزینه انبارداري برابرتبصر  مي گردد.

 كسر مي گردد. فرومند ازمطایباش موجود 

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

 و تخليه آ  در انبار اریدارحرل كودميريایي سااته مد  از كاراانه تا انبارهاي تايين مد   توسط  

 مي بامد. د فرومنمقصد از تاهداش 

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

مرحله  هر در حق دارد  اریدار نرایند  استا  مربوره انجام مي گردد و نرایند  اریدار در توسط  (2

 محصو  تویيدي،  واد اویيه، م  بسته بندي،  ،انبارها، د ههفرومن مركد   محل اط تویيد ازتویيد، از

حرل ونقل و نگهداري كود تویيدمد  بازدید نرود  و ضرن بررسي كليه موارد براساس نظام كنتر  

 فيرابين، درصورش  مناقد  مندرج در قرارداد  و موارد  اریدار و تضرين كيفيد محصوالش  داالي

مي بایستي هره  فرومند  در این راستاد و ي نرایمحصو  تویيدي نرونه بردارو   یزوم از مواد اویيه

 بارل آورد. اریدارگونه  هركاري را با بازرسين و ناظرین تايين مد  از رر  

درهرا  محلي كه در پروانه بهر  برداري قيد مد  اسد. "صرفافرومند  متاهد مي مود  -9-7

ر در محل تویيد منوط به مبادرش به  تویيد كود ميريایي مورد قرارداد نراید.بدیهي اسد هرگونه تغيي

ارائههه مستنداش قانوني )جواز تاسيس و پروانه بهر  برداري مكا  جدید(و ااذ مجوز از اریدار بود  

و فرومند  موظف اسد پس از ااذ مجوز و تغيير مكا ، حداكرر ظر  مدش ی  هفته مروع 

 عرلياش تویيد را به صورش كتبي به اریدار ار ع دهد.

 داقل داراي هههدي( مي بایسد حهههد تویيدي و بسته بندي هاي آ  )هرپارش تویيكيفيد كو -10-7

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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           ت یيههد نتيجههه آزمههایو بامههد و در صههورش كلههواگي كههود، ارابههي  یكسهها  مانههدگاري از تههاریخ 

زتهاریخ  موظف اسد  حهداكرر ظهر  مهدش یكرها  ا     فرومند بسته بندي ها وكاهو موادموثر  آ ، 

 درنرایندگا  اریدار  آ  با هراهنگي و نظارشبه عودش، جایگزیني و حرل مجدد اب غ كتبي نسبد 

مبداء و مقصد به انبارهاي تايين مد  اقدام نراید. در صورش ت اير بهيو از مهلهد زمهاني     استا  هاي 

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

 كسر و بردامد اواهد مد. فرومند اندگاري و سایر مطایباش م

 = اسارش تااير دراروج محرویهمقدار كود بي كيفيد × مبلغ ریایي قرارداد×  نر  كارمزد بانكي بان  مركزي× تاايرتاداد روزهاي × 3

365 

مجاز   اریدارروز تايين مد ، 10در مهلد روج محرویه كلواه مد  درصورش عدم ا -11-7

انجام  هزینه هاي مرتبط   اقدام وهزینه حرل و سایر مذكور   پارش  واهد بود نسبد به عودشا

به  مربوط   ضرانتنامه هاي از محل مطایباش و را وع ههموض  این از   نامي اسارش  مد  و 

  از  اعتراضي را حق هر گونه فرومند  د و نرایكسر   داریموجود  فرومند   در نزد  ار يماندگار

 اود سلب مي نراید.

را به عنوا  تضرين ماندگاري ل قرارداد موظف اسد مااد  پنج درصد ارزش ك فرومند  -12-7

 نراید و كليه اسارش هاي وارد  در   ارائه اریدارقرارداد به  كاال به صورش سفته ه  زما  با اناقاد 

بردامد اواهد بود.بدیهي ( و اصل مبلغ كاالي بي كيفيد از این محل قابل 7-10و 7-11بندهاي )

گارانتي و تایيد ماندگاري كود در رو  مدش اسد استرداد سفته هاي مورد نظر پس از اترام دور  

 برگشد داد  اواهد مد. فرومند ( به 7-10مذكور)بند

 ماده هشت د  شرايط و ضوابط اختصاصي

 مي بامد. د فرومنتامين مواد اویيه براي تویيدكود ميريایي موردنظر بر عهد   –1-8

مكلف اسد اسناد ومدارك اریهد مواداویيهه مصهرفي اهود از منهابع داالهي ویها         فرومند  - 2-8

ارائه نراید.منظوراز اسناد ومدارك ارید مامل صورتحساب ماتبر)فهاكتور(و   اریداراارجي را به 

 )دراصوص اریدهاي اارجي(مي بامد.صادر  از سوي مراجع ذیص ح گرركي پروانه

 محل تحويل كاال ماده نه د

اعه م مهي گهردد    فرومهند     بهه   تايهين و  اریهدار كاالي موضوع قرارداد  درمقاصدي كهه توسهط   

 تحویل گرفته مي مود. 7ماد  2براساس بند 

 فروشندهماده ده  د تعهدات 

 برسد، اریداربه ار ع  "بایستي قب   كاراانه وتغييردرفضا واط تویيد فرومند  توساه د10 -1

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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ایجاد  فرومند نبایستي هيچگونه اللي دراجراي بروقع تاهداش اسد  انجام اقداماش مذكور  دیهيب 

 نراید. 

به غير) مخص یها امهخاص حقيقهي     فرومند مراتب فروش و واگذاري كاراانه توسط د    10 -2

 اریهدار یها  پس ازقبو  رسهري وقهانوني تاههداش،    برسد و اریداربه ار ع  "یاحقوقي(بایستي قب  

 بپذیرند .  اریدار رر  قرارداد را  درقبا  فرومند دارا  بادي كاراانه باید كليه تاهداش اری

وحق واگهذاري   نرود  مبادرش به تویيدكود ميريایي موضوع قرارداد "باید راسا فرومند  د3-10

درصهورش   نهدارد.   به غيهر  مراحل تویيد از هيچ ی   در و "جزا و "را ك  موضوع قرارداداجراي 

یكطرفهه نسهبد بهه فسهخ       بهه صهورش  و  "راسها مجاز مي بامد  اریدار خص مد  چنين موردي،مش

 قرارداد اقدام وضراند نامه انجام تاهداش قرارداد را ضبط نراید.

 وعهموض  مشابه  با  ميريایي  كودو فروش  تویيد  حق  اجراي  قرارداد  در زما   فرومند  -10 -4

 ندارد.  آزاد را به صورش اریدارد قرارداد در بسته بندي مورد تایي

تن)یه  پارش(باههد     200نرونهه ههاي ااهذ مهد  بهر اسهاس ههر        زمهایو  هزینه انجام آ - 10 -5

 فرومند   مي بامد.

دامهههههتن انبارمسهههههقف جههههههد نگههههههداري  مواداویيهههههه وكودمهههههيريایي تویيهههههد                                    -10 -6 

 مي اسد.مد  متناسب با حج  قرارداد ایزا

مي بایستي داراي آزمایشگا  كنتر  كيفي مورد ت یيد مؤسسه تحقيقاش ااك و  فرومند  -10 -7

با ی  آزمایشگا  مورد تایيد موسسه فوق قرارداد هركاري مناقد نراید و مواد اویيه و  و یا بود  آب 

 كود تویيدي را در كليه مراحل كنتر  كيفي نراید.

در كاراانه   10-7    بند به    مربوط  مستنداش  گردد  مشخص  اردادقر   حين در   چنانچه -8-10

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

 اسارتها  از محل سایر مطایباش و تضامين ضبط مي گردد.

متاهد به  فرومند چنانچه  10-7درصورش وجود كربود در مستنداش موضوع بند  :1تبصره

مي تواند با ااذ جریره نسبد به عدم اجراء  اریدار، اص حاش  الزم در مدش ی  ما  گردد

 دهد.  اجاز   ادامه قرارداد را ،تاهداش قبلي با تایيد اص حاش

  مااد   ني  درصد مبلغ كل  پارش هاي تحویلي تا زما ، جریره عنوا  مد   در تبصر  ی  :2تبصره

 نواقص اواهد بود. تایيد رفع گزارش

 مي تواند درصورش افزایو یا كاهو قيرد حامل هاي انرژي، سواد ومواد اویيه  اریدار -9-10

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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نامي ازاجراي قانو  هدفرندسازي یارانه ها اقداماش ذیهل را در راستاي تادیل مبلغ  قرارداد 

 كهودميريایي مارو  نراید.

اهو قيرد سواد و حامل هاي انرژي متناسب با مصههوباش اب غ درصورش افزایو ویاكتبصره: 

درصههد وبه نسبد آثار آ  25اص ح  مبلغ قرارداد حداكرر تا سقف  مد  توسط مراجع ذیربط،

دریافتي از مراجع ذیربط در  هاي ،  پس ازكارمناسي و به استناد استا ماریدارو به تشخيص درآنایيز

 در آنایيز قيرد امكا  پذیر اسد . اصوص دوآیت  سواد وحرل ونقل

% در زما  اجراي قرارداد افزایو یا كاهو یابد با ارائه 25چنانچه بهاي مواداویيه  بيو از  -10-10

موضوع در كارگرو  تخصصي مركد متشكل از مااوند  ،ررفيناسناد و مدارك مربته از سوي 

گيرد كه در  ورد رسيدگي قرار ميبازرگاني، مااوند فني، امور مایي و امور حقوقي مطرح و م

جهد اقایه  در قبا  دراواسد فرومند   صورش تایيد كارگرو ، نتيجه به كريسيو  ماام ش مركد

 گردد. قرارداد مناكس مي

  متاهد مي گردد كاالي موضوع قرارداد را ربق مشخصاش مندرج در ماد  چهار فرومند  -11-10

 در    مندرج  مشخصاش  مطابق باتحویلي  كود .درصورتي كه نراید اریدار  تحویل و قرارداد تویيد

 عودش مي نراید. فرومند ، محل تویيد به كاراانه  فرومند   هزینه آ  را به  اریدار  نبامد قرارداد 

نتواند بطوركامل نسبد به  تحویل تاریف مد زما  مدش در فرومند كه  درصورتي -12-10

قرارداد ب فاصله پایا    در زما  اریدارنراید  قرارداد اقدام   مفاد رحج  قرارداد براب  تحویل تویيد و

 نرود. قدام اواهدا انجام تاهداش به ميزا  بخو اجراء نشد  قرارداد نسبد به ضبط ضرانتنامه

یل حج  موضوع قبل از اترام مدش زما  قرارداد نسبد به تویيد و تحو چنانچه فرومند  -13-10

تواند در صورش دامتن تااير  در تحویل پارش هاي قبلي، ميزا  اسارش  مي اریدار دقرارداد اقدام نرای

 مربوره را متناسب با تاجيل صورش گرفته كاهو دهد.

ازاي هرما   بهربق برنامه زمانبندي  سوم از ما  مكلف اسد پس ازمبادیه قرارداد  فرومند  -14-10

برابر برنامه زمانبندي به  فرومند اید.درصورتي كه حج  قرارداد را تویيد وتحویل نر چهارم حداقل ی 

متناسب  اسارش تااير درتحویل كاال را با فرمو  ذیل اریدار  اود به روركامل عرل ننراید،تاهداش 

 مطایباش كسر و بردامد مي نراید. ازمحل تضامين و صورتحساب ها و با روزهاي تااير محاسبه و
 = اسارش تااير درتحویلتاداد روزهاي تااير ×گرمقيرد هركيلو×رج ازبرنامه زمانبنديمقدارتحویلي اا×)سه ده  درصد(% 3/0

 روز  30
 

  تا پایا  انقضاي مهلد قرارداد موردمحاسبه قراراواهدگرفد و 10-14اسارش مندرج در بند:1تبصره

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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اد تا تسویه نسبد به پردااد آ  هيچ اقدامي ننراید از زما  انقضاي مدش قرارد فرومند در صورتي كه 

كه مااص بان  مركزي اسد اسارش به عنوا  وجه ایتزام عدم  2حساب كامل ربق فرمو  تبصر  

               ااذ اواهدمد. فرومند انجام تاهد از 

قرارداد   مدش  انقضاء  زما قرارداد از  مفاد  به استناد  اریدارمطایباش  درصورتي كه تسویه سایر:2تبصره

 فرمو  ذیل عرل مي نراید.                                                                     برابر  اریداربه رو  انجاميد  مو ما  یا بيشتر

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

          دیندرسررسيد اداي بان  مركزي  عددمااص                                               

محاسبه اسارش تااير پارش هاي تحویلي،تاریخ نامههههه  براي تحویل كود و  زما   م ك :3تبصره

 مي بامد.   مربوره پارش   تحویل بود   مبني برآماد   استا  مبداء اریدار در   نرایند

دو روز كاري از تاریخ اع م   حداكرر تا اسد   استا )مبداء(مكلفدر   اریدار  نرایند :4تبصره

توزيع، حمل و  مديريت نسبد به بازدید و ارسا  گزارش به  ،فرومند آمادگي تویيد توسط 

 اقدام نراید.(خريدار)نگهداری

 فرومند  هزینه  با  كور كود مذ نگيرد  قرار  تایيد مورد  ميريایي تویيدي  كود  چنانچه :5تبصره

مجدد  گردد.محاسبه تااير درمرحله دوم، تاریخ نامه  مي و با كود استاندارد جایگزین عودش

پارش   جایگزیني  مبني بر )اریدار(مدیرید بازرگاني داالي  به استا  مبداء در  اریدار  نرایند

 مربوره مي بامد.

   مورداریدار    به  تحویلي  آار ارش/پارش هاي پ  ميريایي كود چنانچه  نتيجه  آزمایو :6تبصره

روز پس از اب غ   45پارش مذكهور  و جایگزیني   نگيرد، مدش زما   مجاز براي  عودش  قرار تایيد 

 مي بامد. فرومند به 

اسارش تااير در تحویل را براي بخهو   10ماد   14برابر  فرمو  مندرج در بند  اریدار -15-10

ير محاسبه  نرود   وبراي بخو اجراء نشد  ضرن فسخ قرارداد ضهراند نامهه انجهام    اجرا مد  با تاا

 تاهداش  را به ميزا  بخو اجراء نشد  ضبط  نراید.

متاهد ميگردد از كيسه ههاي مرغهوب بها مشخصهاش مهذكور در بنهد یه  ودو         فرومند  -16-10

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

تشهخيص اهود نسهبد بهه     بهه    اریهدار به ميزا  نامرغوب بود  كيسه ها و یا نومته ههاي روي آنهها   

 .محاسبه و ااذ ميزا  اسارش اقدام و یا از تحویل گرفتن كودميريایي اودداري اواهد نرود

              كيسه هایهههههي با در اد(قرارد   موضوع كود  از غير )به كشاورزي نوع كود  هر  مشاهد  -17-10

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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یكطرفهه نسهبد بهه    به صهورش   و "راسا  مي بامد  مجاز اریدارتخلف محسوب مد  و  اریدار آرم 

 فسخ قرارداد اقدام و ضراند نامه انجام تاهداش را به ميزا  بخو اجرانشد  ضبط نراید.

 روز 15ارداد را حداقل ههر موظف اسد آارین وضايد تویيد كود موضوع قر فرومند  -18-10

 استا  محل تویيد گزارش نراید. اریدار در  نرایند به 

اع م و اقرار نرود كه مشرو  مرنوعيد مهذكور در قهانو  منهع مداالهه وزراء،      فرومند  -19-10

نرهي بامهد و   1337دي ما   22نرایندگا  مجلس و كارمندا  در ماام ش دویتي وكشوري مصوب 

دد تا پایا  اجراي این قرارداد تحد هيچ عنوا  امخاص مذكور در قانو  فوق را متاهد و ملزم ميگر

نسبد به فسهخ   یكطرفه مجازمي بامدبه صورش  "راسا  اریدار سهي  و ذینفع ننراید.درغير اینصورش 

 قرارداد اقدام و ضراند نامه انجام تاهداش قرارداد را ضبط نراید.

 فين الزم االجرا اسد .قانوني براي رر كسور اعرا    -20-10

 كليه از و نرود    ههمطایا  دقد  را به قرارداد   ادههمف  كليه اع م مي نراید كه   فرومند  -21-10

 قرارداد   اجراي براي   الزم ایرعایه  آ  و سایر قوانين و مقرراش  مواد و مقرراش كار، مشخصاش 

يچ عنوا  حق ندارد بهه عهذر عهدم اره ع از     ار ع دقيق كسب نرود  و پس از امضاي قرارداد به ه

 نراید . قوانين و مقرراش مربوط به این قرارداد ادعا یا مطایبه اي

دستور ایارل ها وآئين نامه هاي مربهوط   متاهد مي گردد كليه ضوابط،مقرراش، فرومند  -22-10

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

مهيريایي   كهود  تویيهد  سهااد و  وسایر مراجع ذیصه ح را در جریها  تهيهه،    ، محيط زیسدودارائي

موضوع قرارداد رعاید نرود  وپردااد ترامي حقوق واساراش وغرامهاش وهزینهه ههاي نامهي از     

و  بهود   فرومهند  حوادث حين انجام قرارداد دراصوص افراد بكارگرفته در امر قهرارداد بهر عههد     

 درصورش عدم رعاید موارد مذكور هيچگونه تاهدي ندارد. اریدار

تویيهد ودر زمها  بهارگيري     رعاید مسائل ایرني ربق ضوابط قانوني در جریها  سهااد،   -23-10

 مي بامد. فرومند كاالي موضوع قرارداد در مبداء برعهد  

براساس دستورایارل  نحو   درزما  اجراي قرارداد، نرونه برداري از پارش هاي تویيههدي  -24-10

 توسههط(3مرار   د()پيوسدههه)مقصنرونه برداري از كودهاي ميريایي تویيد  داالي در انبار استانها

 اریدار صورش گرفته و فرومند  موظف به رعاید مفاد دستورایارل فوق و هركاري با اریدار مي بامد.

 روید        به   قههرارداد را  هاتي تصههویري ازاز ماافيد  مایيه  در صورش  استفاد   فرومند  -25-10

 نرایند.  ارائه اههریدار به   دریافد و را رارداد ههههنوع ق  براي  ماافيد و رساند   ذیربط   يههههمایيات سازما  

 مي بایسد نسبد به پردااد مایياش اقدام  نراید. درغيراینصورش 
 ، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(نام

 شرکت کننده در مناقصه:
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اناقاد  در اریدار براي تحصيل موافقد كارگزارا   چنانچه مالوم مود كه رر  قرارداد -26-10

یا به هرترتيبي غيرمشروع كسب  و  قرارداد،وجهي رات دیه یا ما  ویا سندپردااتي راتسلي  نرود

 به قانو    براي اعرا  رداد را دامته و رامي ومرتشي را حق فسخ قرا اریدارانتفاع نرود  بامد 

 . مقاماش قضائي مارفي اواهد  نرود

سایرمرایطي كه "آیين نامه ماام ش دویتي چنين مقرر مي دارد 31ماد   14به استناد بند -27-10

مورد توافق ررفين  ماامله  قرار گيرد  مشروط بر آنكه متضرن امتيازاتي ع و  بر آ  كه  در مرایط 

یا  كاهو  مدش  اریدار  مجاز  اسد  نسبد   به  افزایو  "مناقصه  ذكر مد    براي  فرومند   نبامد

               سه ما   اقدام نراید. قرارداد  حداكرر  تا 

موظف اسد حداكرر ظر   مدش سهه ما   فرومند پس از انقضاي مدش قرارداد مناقد ،  -28-10

 نسبد به تسویه حساب نهایي و ارائه مفاصاحساب  اقدام نراید .

      وزارش تااو ، كارو  رفا  اجتراعي مي بامند. ملزم  به رعاید آئين نامه ایرني  فرومند  -29-10

سایرموارد قيد نشد  در قرارداد ،مطابق با قوانين ومقرراش دوید جرههوري اسه مي ایهرا      -30-10

 .اواهد بودومرایط مناقصه 

 پيوسد هاي ذكرمد  جزءالینف  قرارداد  مي بامد.  -31-10

 فسخ قرارداد  –يازدهماده 
هری  ازتاهداش اود ربق مفاد قهرارداد عرهل ننرایهد ویها در انجهام آ  تهااير نرایهد،        به  فرومند چنانچه 

ربهق محاسهباش    اریهدار مي تواند نسبد به فسخ قرارداد اقدام و موضوع تايهين اسهارش وارد  بهه     اریدار

 .جبرا  ویا بردامد اواهدمد فرومند بارل آمد  ازمحل تضرين انجام تاهداش قرارداد ویا سایرمطایباش 

 قوه قهريه –ماده دوازده 

 ،روفا زیزیه، قبيل سيل، از  قرارداد  رر  حوادث قهري اارج ازكنتر  دو رو  مدش قرارداد چنانچه در

قو  قهریه قلرداد مي گرددحادث مود درمفاد قهرارداد تجدیهد نظهر وربهق      "تگرگ،جنگ وغير  كه قانونا

 قوانين ومقرراش موضوعه عرل اواهدمد.

 ل و فصل اختالفات  ح –ماده سیزده

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

 اقامتگا  قانوني ررفين قرارداد هرا  اسد كه در مقدمه قرارداد ذكر گردید  و در صورتيكه تغيير

جدیهد اهود را ب فاصهله كتبها  بهه رهر  دیگهر اره ع دهنهد و در غيهر            ررفين مكلفند نشاني نراید

 اینصورش كليه مكاتباش و اب غيه ها به نشاني ذكر مد  اع م و اب غ گردید  محسوب اواهد مد.
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 تضمین انجام  تعهدات  –ماده پانزده 
  اي ماام ش دویتي()برابر آئين نامه تضرين برتضرين انجام تاهداش مااد  د  درصد كل قرارداد

                     00000000ی  فقر  ضرانتنامه بانكي  به مرار      مور      بان       به مبلغ فرومند بود  كه 

مجهههاز اسهههد درصهههورش تخلهههف   اریهههدارقهههرارداد  و  اریهههدارریههها  در ااتيهههار  )            (

رد  را مطایبه نراید.بدیهي اسد با اترام ،ضرانتنامه مذكور را به نفع اودضبط و اساراش وافرومند 

بههه تاهههداش اههود بههه روركامههل عرههل نرههود    فرومههند عرليههاش موضههوع ایههن قههرارداد چنانچههه  

موظههف اسههد نسههبد بههه آزادسههازي  اریههداربامههدوكريد وكيفيههد كههاال توسههط اریدارتایيههدگردد 

 ضرانتنامه صدراالمار  اقدام نراید.

 د  تبادل قرارداد شانزده ماده 

نسخه اصل تنظي  و پس از امضاء ررفين مبادیهه   سهتبصر  و در 15بند و 64ماد  و  16ن قرارداد درای

 و آ  ميبامهند مفهاد   نسخ درحك  واحهد اسهد ورهرفين ملهزم بهه رعایهد و اجهراء دقيهق         وگردید  

 ضراند اجراء آ  را به عهد  مي گيرند.
 :خريدارشركت                                                    :                            فروشنده شركت 

 نام ونام خانوادگي                             نام ونام خانوادگي                                               

 سمت                              سمت                                                                    

 تاريخ                                    تاريخ                                                             

 امضاء                                     امضاء                                                             

 نام ونام خانوادگي                                                                                                         

 سمت                                                                                                        

 امضاء                                                                                                        
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 1پیوست 

 

                                                                    

 وزارت جهاد كشاورزي                                           

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي                                         

 پودریكودسولفات پتاسیم                                      
 

 

 

 

 

 

 بسته بندی ونگهداری    

 

 

 

 حمل ونقل

 

  

 احتياط                                                             

  فروش آزاد ممنوع و پيگرد قانوني دارد                             

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

 021-84831:  تلفن رسیدگي به شکايات

 

 

پتاسیم محلول 

 درآب

سولفات محلول 

 درآب

K2O s 

50% 5/17% 

 وزن خالص
 شماره 
 پارت

 تاریخ تولید
 )ماه / سال(

 شماره ثبت
 ماده کودی

شماره پروانه 
 بهره برداری

     كیلوگرم 50

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

 ت کننده در مناقصه:شرک
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 2شماره وستیپ

 طرف قرارداد یکود شیمیاي یتولید یو نظارت بر واحدها یبازرس دستورالعمل

 استانهای مربوطه در

 یاستانها، نظارت بر شرکت ها یکشاورز یتیمسئوليت مهم و خطير شرکت خدمات حما 

باشد. با توجه  یقرارداد مستقر در استان در جهت اجرای دقيق مفاد قرارداد م کود طرف دکنندهيتول

براساس  دکننده،يتول یمفاد قرارداد از سو هيکل یاجرا تیرعا یريگيو پ قينظارت دق نکهیبه ا

استان مربوطه بوده و نمایندگان و  یکشاورز یتیبه عهده شرکت خدمات حما نيمابيفقرارداد 

حق دارند در هر مرحله ازتوليد، ازمحل خط  یکشاورز یتیدمات حمابازرسان شـــرکت خ

بازدید و مواد اوليه ومحصول توليدی راکنترل و نمونه برداری نمایند و  دکنندهيتوليدی شرکت تول

 یمی بایستی نهایت همکاری را داشته باشد، لذا ضروریست در بازدیدهای دکنندهيدراین راستا تول

گيرد نکات ذیل دقيقاً مورد توجه قرار  یصورت م یديتول یاحدهاو نیکه از کارخانجات ا

مدارک و  هيو به همراه کل ليمربوطه( تکم ستيکنترل )چک ل ی.ضمناً الزم است برگه هارديگ

 ارائه گردد. دیبازد گزارش وستيمستندات مربوطه، به پ

 ،یرزکشاو یتیکيسه گونيها )شامل: نام و آرم شرکت خدمات حما یمشخصات کود رو -1

نام کود با ذکر درصد ماده موثره، وزن خالص، نام شرکت فروشنده،تاریخ توليد)سال و 

و ... بطور کامل و مطابق  ،یشماره بهره بردار ،یماه(، شماره پارت، شماره ثبت ماده کود

 .ودبا مفاد قرارداد کنترل ش

راساس چاپ عالئم ایمنی کودهای شيميایی )عالئم هشداری(روی کيسه های کود و ب -2

 کنترل شود. یستیبا یمفاد قرارداد الزامی است و م

 مناسب و ثابت بوده و در اثر جابجائی پاک  نگردد. یستیبا یها م سهيک یچاپ رو -3

 مطابق با مفاد مندرج در قراردادها باشد. یکود و وزن خالص آنها بایست یمشخصات کيسه ها -4

( قرار داده یو بيرون یها )درون بایستی بنحو مناسب در بين دوالیه کيسه یبرچسب ها م -5

در داخل کيسه کود و مطابق با مفاد  یشده و یا در داخل کيسه نایلونی قبل از سردوز

 قرارداد گذاشته شوند.

برچسب حاوی دستورالعمل مصرف کود توليدی می بایستی مطابق با برچسب پشت  -6

 مربوطه باشد. ینامه ثبت مواد کود یگواه

 یاز واحدها یو بصورت تصادف یدر صورت لزوم بدون اطالع قبل بازدیدها بطور مستمر و -7

 طرف قرارداد صورت گيرد. یتوليد
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 و ميزان تحویل آن مشخص گردد. یدر هر بازدید ميزان کود توليد -8

( مربوطه، گزارش کاملی از ستيکنترل )چک ل یبرگه ها ليدر هر بازدید ضمن تکم -9

 یتذکرات الزم از سو یمکاتبه ا یط ،یلبازدید تهيه و در صورت وجود نواقص احتما

جهت رفع نواقص موجود داده شود و رونوشت آن به مدیریت  یاستان به واحد توليد

جهت  یاهيکود و مواد دفع آفات گ تيفيکو بهبود  یبازرگانی داخلی و مدیریت فن

 اقدامات الزم و درج در پرونده ارسال گردد.

  یمسقف و مناسب باشد بگونه ا یستیبا یم یتوليد مواد اوليه و کود یانبار محل نگهدار  -11

 باشد که باعث تخریب آنها نگردد. بيآس چيکه ه

مورد  یفيکنترل ک شگاهیآزما یدارا یستیبا یکننده طرف قرارداد م ديتول یشرکت ها -11

موسسه فوق  دیيمورد تا شگاهیآزما کیبا  ایخاک و آب بوده و  قاتيموسسه تحق دیيتا

 .دینما یفيمراحل کنترل ک هيرا در کل یديو کود تول هينعقد نموده و مواد اولم یقرارداد همکار

تحت پوشش بطور دقيق با ذکر نام  یتوليد یگزارش کامل آخرین وضعيت واحدها  -12

و مقدار کود حمل شده  یشرکت، شماره و تاریخ قرارداد، نوع کود، مقدار کود توليد

 قاتيمدیریتهای بازرگانی داخلی، مرکز تحقبه  یبصورت ماهانه تنظيم و جهت بهره بردار

کود و مواد دفع آفات  تيفيو بهبود ک یفن یریتو مد یکشاورز ینهاده ها یکاربرد

 ارسال گردد. یاهيگ

نظارت دقيق و پيگيری رعایت اجرای کليه مفاد قرارداد از سوی توليدکننده، توسط   -13

 د. گرد یاستان مربوطه انجام م یکشاورز یتیشرکت خدمات حما

از اتالف وقت و بروز هرگونه ضرر و زیان  یاستان مبدأ مؤظف است به منظور جلوگير  -14

قبل از تأیيد توليد پارت و اعالم به ستاد جهت صدور مجوز توزیع موقت، موارد  ،یاحتمال

بدقت  یتوليدکننده و پارت توليد یموجود در مفاد قرارداد و این دستورالعمل را برا

 صحت آنها، نسبت به تأیيد توليد و اعالم به ستاد اقدام نماید. رتوکنترل نموده و در ص

شود و شرکت  یمنعقد م یداخل دکنندگانيبا تول یکه بصورت کارمزد ییدر قراردادها  -15

 ديتول یبرا ازيمورد ن هياز مواد اول یبخش ایکننده تمام  نيتام یکشاورز یتیخدمات حما

 قيدق زانيو م ینگهدار تيوضع یستیبا ین، مکارشناسان استا یدهایباشد، در بازد یم

 گردد. یدقت بررسه شده( ب ديکود تول زاني)باتوجه به م یرفموجود و مص هيمواد اول
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 مسقف ومناسب باشد  یشده می بایست ديتول یوکودها هيمواد اول یانبارمحل نگهدار  -16

شده و باعث تخریب موجود وارد ن یو کودها هيبه مواد اول یبيآس چگونهيکه ه یبگونه ا

 آنها نگردد.

 ینیگزیو جا ضیوجه حق تعو چيشرکت طرف قرارداد به ه ،یکارمزد یدر قراردادها  -17

 را ندارد. یکشاورز یتیشرکت خدمات حما یلیمواد اوليه تحو

موضوع قرارداد(درکيسه  ییايميیارانه ای)به غيرازکود ش ییايميمشاهده هر نوع کود ش  -18

 یستیبا یحمایتی کشاورزی تخلف محسوب شده و مبا آرم شرکت خدمات  ییها

 گزارش گردد.

مشابه با  ییايميقرارداد حق توليد و فروش کودش یشرکت طرف قرارداد در زمان اجرا  -19

 موضوع قرارداد را به صورت آزاد ندارد.

موضوع قرارداد  ییايميراساً مبادرت به توليد کودش یبایست یشرکت طرف قرارداد م  -21

ذاری اجرای موضوع قرارداد را کالً و جزاً و در هيچ یک از مراحل توليد نموده و حق واگ

 به غير ندارد.

 ديتول تيوضع نیروز با ارائه گزارش کتبی آخر15شرکت طرف قرارداد باید حداقل هر   -21

 کود موضوع قرارداد را به مدیریت شرکت خدمات حمایتـی کشاورزی استان اعالم نماید.

تواند به  یدرهمان محلی که در پروانه بهره برداری قيد شده م"شرکت طرف قرارداد صرفا -22

 یم ديدر محل تول یموضوع قرارداد مبادرت نماید و هرگونه تغيير ییايميتوليد کود ش

و براساس مفاد قرارداد  یکشاورز یتیشرکت خدمات حما یقبل یبا هماهنگ یستیبا

 .              رديصورت گ نيمابيمنعقده ف

شرکت امکان کنترل و  یاس وظایف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مدیران استان:بر استبصره

نظارت بر واحدهای توليدی طرف قرارداد با شرکت را داشته و کنترل و نظارت بر سایر 

توليدکنندگان و عرضه کنندگان کود و یا برخورد با متخلفات احتمالی در عرصه کود کشور بر 

است در صورت استفاده غير مجاز از نام و آرم شرکت مقرر  یبدیهمی باشد.  حعهده مراجع ذیصال

در  ربطیمراجع ذ ریو قراردادها و سا یگردد موضوع سریعاً از طریق مدیریت محترم امور حقوق

 قرار گيرد. یاستان مورد پيگرد قانون
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 3شماره  وستیپ

 داخل دیتول یشیمیاي یو نظارت بر کودها یبازرس دستورالعمل

 استان مقصد( یبارها)در ان

 :یو نمونه بردار یبازرس نحوه

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

به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مبدأ )محل توليد  یموضوع را بصورت کتب

 کود( اعالم نماید.

ال پارت توليدی، موضوع را بصورت توليدکننده مؤظف است پس از تعيين مقصد و ارس -2

به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مقصد اعالم نموده و برابر مفاد قرارداد  یکتب

 منعقده فيمابين درخواست نمونه برداری نماید.

در زمان تخليه و یا بالفاصله پس از تحویل و  یبایست یبه استان م یکود ارسال یمحموله ها -3

صد توسط کارشناس کود استان مورد بازدید قرار گرفته و ضمن در انبار مق یپارت چين

 ی( مربوطه، هر گونه مشکلی به معاونت امور بازرگانستيبرگه کنترل )چک ل ليتکم

 گزارش گردد، ضمنا الزم است این بازدیدها بصورت مستمر صورت گيرد.

در زمان  یستیبا یشود م یکارگزاران ارسال م یبه انبارها ماًيکه مستق یکود یمحموله ها -4

قرار گرفته و هرگونه  قيدق دیتخليه و یا بالفاصله پس از تحویل توسط کارگزار مورد بازد

استان اعالم شود. ضمناً الزم است  یکشاورز یتیبه شرکت خدمات حما یمشکل

موجود در آنها بصورت مستمر  یکارگزاران و کودها یبارهاکارشناس کود استان از ان

 تیریبه مد یکنترل،جهت اقدامات بعد یبوطه رابه همراه برگه هاو گزارش مر دیبازد

 . دیاستان گزارش نما

 بایستی طبق مفاد قرارداد و در مقصد صورت پذیرد. ینمونه برداری م -5

 یشرکت و کارگزار( می بایست یوارده به استان )انبارها یکودها یانبار محل نگهدار -6

موجود وارد نشده و  یبه کودها یبيآس چگونهيکه ه یمسقف و مناسب باشد بگونه ا

 باعث تخریب آنها نگردد.

 مطابق با مفاد مندرج در قراردادها باشد. یکود و وزن خالص آنها بایست یوزن کيسه ها -7

 ،یکشاورز یتیکيسه گونيها )شامل: نام و آرم شرکت خدمات حما یمشخصات کود رو -8

 پارت،  توليد )سال و ماه(، شماره   خالص، تاریخ موثره، وزن  ماده   نام کود با ذکر درصد

 

 

  بطور کامل و...( کننده دينام شرکت تول ،یبهره بردارپروانه شماره ،یشماره ثبت ماده کود

 امضاء )صاحبان امضاء(نام، نام خانوادگی، مهر و 
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 شود. ترلمطابق با مفاد قرارداد کن

 مناسب وثابت بوده و در اثر جابجائی پاک  نگردد. یستیبا یها م سهيک یچاپ رو -9

( قرار داده یو بيرون یدر بين دوالیه کيسه ها )درون بایستی بنحو مناسب یبرچسب ها م  -11

در داخل کيسه کود و مطابق با مفاد  یشده و یا در داخل کيسه نایلونی قبل از سردوز

 قرارداد گذاشته شوند.

برچسب حاوی دستورالعمل مصرف کود توليدی می بایستی مطابق با برچسب پشت   -11

 کود مربوطه باشد. یثبت مواد کود نامهيگواه

چاپ عالئم ایمنی کودهای شيميایی )عالئم هشداری( روی کيسه های کود و براساس   -12

 مفاد قرارداد الزامی است.

کيسه گيری  یمدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مؤظف است کودها  -13

 فیبصورت منظم و مرتب پارت چينی نمایند )بصورت چهار رد ییشده را در دسته ها

سانتيمتر در  81بطوریکه بين دسته ها یک راهرو بفاصله حدود  (یعرض فیرد 6و  یطول

 باشد. کيسه 15نظر گرفته شود و ارتفاع آنها حداکثر 

تن بوده و برای  211 ای 111براساس قرارداد مربوطه  ینمونه بردار یميزان هر پارت برا  -14

 1111هر  باشد می بایستی از یم ییلويک 51ها  سهيکه ک یانجام نمونه برداری در صورت

کيسه جدا شده )مطابق با جدول مندرج در فصل مربوط به  32کيسه بصورت تصادفی 

 64حداقل  یتن 111 یکيسه و در پارتها 128تنی  211پارت  ککه برای ی ینمونه بردار

از هر کدام از نقاط  ی( و مطابق با مطالب ذکر شده در فصل مربوط به نمونه بردارسهيک

ها را بر روی یک نایلون  گرم( برداشته و این بخش 111ر حد مختلف کيسه بخشی را )د

تميز باشد( سپس با روش گفته  دستهاپالستيکی تميز ریخته، با دست کامالً مخلوط نمود )

قسمت را حذف نمود و این روش کوچک  2قسمت تقسيم و  4شده، نمونه کل را به 

ک و حداکثر دو کيلوگرم برای هر کردن نمونه را آنقدر ادامه داد تا مقدار الزم )حداقل ی

 تعدادباشد  ییلويک 25 یها سهيکودها در ک یکه بسته بند ینمونه( حاصل شود. در صورت

 انتخاب شده دو برابر خواهد بود. یها سهيک

نایلونی کامال تميز  یگرفته شده )به تعداد سه نمونه( در ظروف و یا پاکتها ینمونه ها  -15

 ر اعضای کميته نمونه برداری بوسيله سيم و سرب پلمپ شده و در حضو یمحکم بسته بند

 گردیده و یک نمونه تحویل مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان )جهت 

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

 شرکت کننده در مناقصه:

 



 

20 

 

           و مناسب(، یک نمونه تحویل نماینده رسمی مننگهداری در قرنطينه در محل ا

ه استان ذیربط از طرق و نام یننده و نمونه سوم بهمراه صورتجلسه نمونه بردارکتوليد

 یکاربرد قاتيبه مرکز تحق یروز از زمان نمونه بردار 3مدت  ظرف مطمئن و حداکثر

هر قرارداد برحسب نوع کود و  یارسال گردد. ضرورت دارد برا یکشاورز ینهاده ها

جداگانه ضميمه صورتجلسه مربوطه گردد، همچنين الزم است  یکارخانه یک نامه ادار

در سه نسخه  یبردار نمونهصورت جداگانه و مجزا یک برگ صورتجلسه هر پارت ب یبرا

یک نسخه بهمراه نمونه به  ،یکميته نمونه بردار یتکميل گردیده و پس از امضا

و نسخه سوم به  یآزمایشگاه  و یک نسخه در سوابق شرکت فوق در استان مربوطه بایگان

 نماینده شرکت توليد کننده تحویل گردد.

را در  یکود ارسال یمؤظف است نمونه ها یکشاورز ینهاده ها یکاربرد اتقيمرکز تحق  -16

 یو فن یامور بازرگان یحاصله را به استان و معاونت ها جینموده و نتا شیاسرع وقت آزما

 .دیاعالم نما یديو امور تول

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استانها  ینظر به اهميت نظارت و کنترل دقيق از سو  -17

توليد شده و با استناد به مفاد قراردادها ضرورت دارد در زمانيکه نامه  یکودهابر کيفيت 

 یداخل یمدیریت محترم بازرگان ییک شرکت از سو یغير قابل توزیع بودن پارت توليد

کود( ،  یکننده مربوطه، استان مقصد )استان محل نمونه بردار توليدبه  یرونوشتهای یکه ط

کود و مواد دفع آفات  تيفيو بهبود ک یيد کود( و مدیریت فناستان مبدأ )استان محل تول

استان مبدأ و نظارت  یاتخاذ شود تا با اطالع و هماهنگ یگردد، ترتيب یاعالم م یاهيگ

 مجدد پارت مربوطه انجام شود. ینیگزیاستان مقصد بهمراه توليد کننده، روند عودت و جا

ی بایستی پس از تکميل پارت و انتقال آن گردد نمونه برداری از کود توليدی م متذکر می -18

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

اطالعات الزم شامل: شماره پارت، تاریخ توليد، نام کود، شماره ثبت، نام شرکت توليد   -19

مناسب بردار، شماره و تاریخ قرارداد بر روی اتيکت  برداری، نام نمونه کننده، تاریخ نمونه

 ها گذاشته شود. درج شده و داخل کيسه حاوی نمونه

کننده صورت در حضور نماینده تام االختيارتوليد یستیبا یم یديتولاز کود ینمونه بردار  -21

 نمونه برداری،       زمان   در  توليد کننده تام االختيار   حضور نماینده  . در صورت عدمرديگ

 )ممهور به مهر شرکت ذیربط و امضاء خود( عيناً  یتبضرورت دارد توليد کننده با اعالم ک

 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء( 
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تصویر  یذیل را در متن درخواست خود لحاظ نماید که متعاقباً بایست یحقوقپاراگراف 

به آزمایشگاه مورد تأیيد شرکت خدمات  یدرخواست بانضمام صورتجلسه نمونه بردار

توسط نماینده  یدارصورتجلسه نمونه بر یحمایتی کشاورزی )بعنوان دليل عدم امضا

 توليد کننده( ارسال گردد. 

شماره ... )شماره پارت یا پارتها ذکر شود( هر آنچه که  ینتيجه آزمایشات نمونه پارت یا پارتها »

باشد با تبعات مربوطه مورد تأیيد و تمکين این شرکت )نام شرکت توليد کننده( بوده و بعداً 

 «نخواهد داشت یاعتراض

از تحویل  ،یواحدهای توليد یفوق الذکر از سو یرت عدم رعایت بندهاالزم است در صو  -21

 به توليدکننده اعالم گردد. یکود طبق مفاد قرارداد خودداری گردیده و مراتب بصورت کتب

گردد مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استانها  یمشاهده م "نظر به اینکه گاها  -22

 یم یتوليد یاز پارتها یود اقدام به نمونه بردارتوليد ک یپس از انقضاء تاریخ قراردادها

توليد  یاتخاذ شود تا ضمن رعایت مدت و مفاد قراردادها ینمایند. لذا الزم است ترتيب

گردیده و در  یداشتن الحاقيه تمدید قرارداد، اقدام به نمونه بردار رتکود، فقط در صو

 عالم و سپس اقدام الزم معمول گردد.است یاز معاونت امور بازرگان یغير اینصورت، بصورت کتب
 باشد.  یو صورتجلسه گردیده است مقدور نم یکه قبالً نمونه بردار یمجدد از پارت ینمونه بردار  -23

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هر استان مسئول اجرای صحيح دستورالعملهای   -24

 ارسالی می باشد.

 قاتينحوه نمونه برداری با مرکز تحق در خصوص یدر صورت داشتن هر گونه سؤال فن :تبصره

 یاهيکود و مواد دفع آفات گ تيفيو بهبود ک یفن تیریمد ایو  یکشاورز ینهاده ها یکاربرد

 تماس حاصل نمایند. 

 )کميته نمونه برداری(: یحاضر در زمان نمونه بردار افراد

مطابق با  یستیبا یکه م یصورتجلسه نمونه بردار یو امضا یافراد ذیل در زمان نمونه بردار حضور

 باشد. یگردد الزامی م ميشده تنظ نييفرمت تع

)بعنوان  یمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و یا نماینده تام االختيار و -1

 (یسرپرست کميته نمونه بردار

 استان یکشاورز یکارشناس کود شرکت خدمات حمایت -2

 ستانا یکشاورز ینماینده اداره حراست شرکت خدمات حمایت -3

 نماینده تام االختيار شرکت توليد کننده )الزم است رسماً از سوی واحد توليدی معرفی گردد( -4

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

 در محل انبار استان )مقصد( ینمونه برداری کود تولید داخل صورتجلسه

 استان .......................  یکشاورز یخدمات حمايت شرکت

 

.............................. مورخ.......................... واحد توليدی عنایت به درخواست شماره..... با

................................................ مبنی بر آماده بودن پارت شماره ............ کود 

داد ............. موضوع قرار ی.......................................... با شماره ثبت  کود

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

تاریخ........................ از پارت مذکور با تاریخ توليد .......................... به وزن ............ تن و به 

تورالعمل مربوطه در حضور اعضای کميته نمونه برداری تعداد............کيسه گونی براساس دس

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و نماینده واحد توليدی نمونه برداری گردید که نمونه 

نمونه به همراه  کیقسمت مساوی تقسيم شد و پس از پلمپ با سيم و سرب،   3حاصله به 

یک نمونه به مدیریت شرکت خدمات  آزمایش به آزمایشگاه ارسال  و مصورتجلسه  جهت انجا

 حمایتی کشاورزی استان و نمونه سوم به نماینده واحد توليدی تحویل گردید.

 حاضر در زمان نمونه برداری )کميته نمونه برداری(: اعضای

)بعنوان سرپرست  یمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و یا نماینده تام االختيار و-1

 (یکميته نمونه بردار

 استان یکشاورز یکارشناس کود شرکت خدمات حمایت -2

 استان یکشاورز ینماینده اداره حراست شرکت خدمات حمایت -3

 نماینده تام االختيار شرکت توليد کننده -4

ضرورت  ،ی: در صورت عدم حضور نماینده تام االختيار توليد کننده در زمان نمونه بردارتبصره

)ممهور به مهر شرکت ذیربط و امضاء خود( و مطابق با فرمت  یتبدارد توليد کننده با اعالم ک

دستورالعمل عدم حضورنماینده خود را اعالم نموده و تصویر درخواست بانضمام صورتجلسه     

توسط نماینده        یصورتجلسه نمونه بردار یبه آزمایشگاه )بعنوان دليل عدم امضا یبردار نهنمو

 توليد کننده( ارسال گردد.

 
 

 

 

 

 

 

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

 شرکت کننده در مناقصه:

 


