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 گرانوله قرارداد خريد كود شيميايي دي آمونيوم فسفات

 حمایتي خدمات شركت معامالت كميسيون      مورخ      شماره صورتجلسه   بند استناد به قرارداد این

 عضوویيتت  رسولي حميد  آقاي نمایندگي به كشاورزي حمایتي خدمات شركت مابين كشاورزي،في

 اموور  ومعواون  مودیره  عضویيتت - عليزاده علي وآقاي.............  ملي كد شماره به مدیرعامل و مدیره

 كوچوه - گانودي  خيابوان  -تهوران : نشواني  بوه ............  ملي شناسه و..........  ملي كد شماره به بازرگاني

 بوه           شوركت  و طور   یو   از شوود  مي ناميده خریدار  قرارداد دراین منبعد كه  1 پالك چهارم

 اطوال   درپایگواه  شوده  ثبت وكدكاربري          اقتصادي كد ،.............ملي ،شناسه            ثبت شماره

...........................  سومت  بوه               ملووي  كود  بوا ............... آقواي  توسط       شماره به دولت رساني

 پسوتي  كود ...........  تلفون .............:   ..... كارخانوه  اصولي  مركوز  نشواني  بوه  مجازشركت امضاء صاحب

 از فروشونده  عنووان  بوه             نموابر            تلفون .... پسوتي  كد........: مركزي دفتر آدرس و.............. 

 .گردد مي منعقد زیر شرایط طبق دیگر طر 

 موضوع قرارداد  – 1ماده 

 آمونيوم فسفاتتن كود شيميایي دي ..............مقدار خرید عبارت است از موضو  قرارداد -1-1

 كيلو گرمي .  50( در كيسه یاي پروپيلني دو الیه با وزن خالص  DAP) گرانوله 

  خریدار با توافق فروشنده مي تواند درحين اجراي قرارداد نسبت به افزایش یا كایش موضو  تبصره:

 % اقدام نماید.25قرارداد تا سقف 

 مدت قرارداد  –2ماده 

  مي باشد.................مدت ه ب ..........لغایت  ..........مدت قرارداد از تاریخ  -1-2

مدت زمان قرارداد  نتواند بطوركامل نسبت به توليد وتحویل حجم  در فروشندهدرصورتيکه  -2-2

در زمان پایان قرارداد بالفاصله نسبت به ضبط ضمانتنامه  خریدارقرارداد برابرمفاد قرارداد اقدام نماید 

    اقدام خواید نمود.  اخذ خسارت و انجام تعهدات به ميزان بخش اجراء نشده قرارداد

  د.تحویل نمای خریدار حجم قرارداد را به ...........فروشنده موظف است حداقل مایيانه  -3-2

خریدار  وتحویل ننمایند، قرارداد یيچگونه كودي توليده اول وودرچهارمای هفروشند چنانچه  -4-2

ضمانت نامه انجام تعهدات اقدام   مي تواند بدون قيد و شرط قرارداد را ی  طرفه لغو و نسبت به ضبط

 .نماید

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 مبلغ قرارداد  –3ماده 

براي  "ریال كه جمعا( ................) ................كود دي آمونيوم فسفات به مبلغ  كيلوگرم بهاي یر 

 ریال تعيين مي گردد .  (...............................) .......................كل قرارداد برابر با

 مشخصات فني   - 4ماده 

      : بشرح ذيل مي باشد(  DAP) گرانولهمشخصات فني كود دي آمونيوم فسفات  -1-4

  درصد 18درصد وزني ازت كل : حداقل 

  18درصد وزني ازت آمونياكي : حداقل 

  قابل جذبدرصد وزني فسفر  (P 2O5  حداقل : )درصد 46 

  در آبدرصد وزني فسفر محلول (P 2O5  حداقل : )درصد 41 

 1حداكثر :  درصد وزني رطوبت 

 سرب مقدار (pb)  حداكثر :PPM 50 

 كادميم مقدار (cd)  حداكثر : PPM 25 

  ( ميلي متر : حداقل  1-4درصد دانه بندي )90  

 مجواز  حود  از بواالتر  توليودي  پوارت ...( و كوادميوم  سرب،)سنگين عناصر مقدار كه درصورتي -2-4

 و عوودت  بوه  نسوبت  اسوت  موظوف  فروشنده باشد قرارداد موضو  كود فني مشخصات در شده تعيين

 خواك  تحقيقات موسسه نظر با عودتي كود تکليف تعيين و استاندارد كود با مذكور پارت جایگزیني

 .ندارد را عودتي  استاندارد غير كود توزیع حق فروشنده است بدیهي.نماید اقدام  آب و

 ميوزان  چنانچوه  وآب خاك تحقيقات موسسه21/12/97مورخ243/16019 شماره نامه استناد به -3-4

 اسوت  موظوف  فروشونده  باشود  كيلووگرم  در گورم  ميلي 50 از بيشتر توليدي كود در موجود آرسني 

 نظور  بوا  عوودتي  كوود  تکليوف  تعيوين  و اسوتاندارد  كوود  بوا  مذكور پارت جایگزیني و عودت به نسبت

 عودتي استاندارد غير كود توزیع حق فروشنده است بدیهي.نماید اقدام  آب و خاك تحقيقات موسسه

 .ندارد را

و سايرقوانين و مقرررات مربوهره توسرر مراذرر ذيرربر       فوق الذكر چنانچه استاندارد و مشخصات فني * 

يا  تغيير  يابرد  فروشرنده  ملرام اسر  بره       و  )موسسه تحقيقات خاك وآب،موسسه استاندارد و........( اصالح

 د.محض اعالم  خريدار تغييرات مربوهه را در توليد  و تدارك محصول اعمال نماي
 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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ابعادكيسره دوختره شرده    كيلرويي :   50مشخصات كيسه هاي خرالي دوييره    -5ماده 

cm90*cm 60  

 5/2گرم(، با نخ عرض102سانتيمتر و وزن )60×90الیه بيروني : از جنس پلي پروپيلن با ابعاد  -1-5

بصوورت گورد بافت،توه دوزي دو دوخوت و سوردوزي یو        1000، دنير  40×40ميليمتر،تراكم بافت 

 % مستربچ و یووي الزامي است .3اضافه نمودن  "دوخت و چاپ یکطرفه،ضمنا

 40گرم، ضخامت الیه  51سانتيمتر،وزن  62×98الیه دروني از جنس پلي اتيلني با ابعاد  -2-5

       ا كيسه داخلي لبه دوزي گردد.)وزن مجمو  دو الیه داخلي و خارجي ميکرون،كيسه خارجي از باال ب

 گرم( .153 2±

 شد. نخواید گرفته تحویلكودي  صورت استفاده از كيسه یاي نامرغوب و غيراستاندارددر -3-5

،نام كودشيميایي با ذكر درصد ماده  درج نام وآرم شركت خدمات حمایتي كشاورزي -4-5

شماره ثبت ماده كودي ،شماره پروانه        كودشيميایي،تاریخ توليد)سال وماه(،موثره،وزن خالص 

 ثابت كه در اثرجابجائي پاك  نگردد و نيز خوانا و چاپ مناسب و درشت،بهره برداري به صورت 

(  (1)پيوست شماره  شيميایي الوزامي مي باشد.یمني  بر روي كيسه یاي محتوي كودچاپ عالئم ا

كودشيميایي كه براساس شيوه نامه ثبت مواد كودي توسط فروشنده تنظيم گردیده و برچسب " ضمنا

به تایيدموسسه تحقيقات خاك و آب رسيده باشد، طر  دیگر كيسه یاي كود شيميایي چاپ 

ازنمونه برداري وتحویل كود توليودي  درصورت عدم درج یری  از اطالعات فوق،.گردد

 خودداري  مي شود.

ملزم به ثبت ودرج  فروشنده به درج اطالعات در سيستم یوشمند، خریدارصورت نياز  درتبصره:

رار ووووقفروشنده درسيستم مذكور كه از طریق اینترنت در اختيار  خریداراطالعات طبق درخواست 

 مي گيرد، اقدام نماید.

 نحوه پرداخ      -  6ماده 

ر از بصورت نقدي پوس از ارائوه پويش فواكتو     هگرانول دي آمونيوم فسفات بهاي كودپرداخت  -1-6

 یور  تحویول مقودار   یهي است فروشنده مي بایستي پوس از بد.طر  فروشنده بر عهده خریدارمي باشد

نسبت به ارائه اصل فواكتور صوادره ، تائيدیوه شوركت بازرسوي كننوده و یمچنوين اصول         ،پيش فاكتور

گان شوركت خودمات حموایتي    د نمایندصورتجلسات كود تحویلي كه توسط فروشنده تنظيم و به تائي

 رسيده اقدام نماید. (كشاورزي)خریدار

 قانوني براي طرفين الزم االجرا مي باشد .  كسوراعمال  -2-6

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 ارائه نماید.فروشنده موظف مي باشد در پایان قرارداد مفاصا حساب بيمه را  -3-6

   توليد وتحويل شراير   - 7ماده 

مي باشد كه بر روي كاميون  در .............. الي موضو  قرارداد در محل واقعمحل تحویل كا -1-7

 به نماینده خریدار تحویل مي گردد . 

 مي باشد. فروشندهشيميایي موردنظر برعهده  تامين مواد اوليه براي توليد كود -2-7

 موظف مي باشد جهت كيسه گيري كود تحویلي از كيسه یاي داراي استاندارد الزم  فروشنده -3-7

 دارد وووووومرغوب استفاده نماید.بدیهي است در صورت استفاده از كيسه یاي نامرغوب و غيراستان و

 كودي تحویل گرفته نخواید شد.

بر  ءدر مبدا و بارگيرييد شده كودیاي شيميایي تول (صفافيكيسه گيري ،بسته بندي) یزینه -4-7

 .عهده فروشنده مي باشد

یه شركت بازرسي كننده كاال را درمورد كودیاي تحویلي ارائه صورتيکه فروشنده تائيددر -5-7

 ، خریدار به یيچ وجه نمي تواند كودي از فروشنده تحویل بگيرد . ننماید

شش ماه  فروشنده و در طول مدتخریدار حق دارد پس از تحویل كود موضو  قرارداد از  -6-7

نسبت به نمونه برداري و آزمایش آن اقدام نماید و در صورت مشایده یرگونه مغایرت نتایج آزمایش 

، فروشنده موظف به تامين خسارت و یمچنين مرجو  قرارداد 4با مشخصات فني مندرج در ماده 

 نمودن كود موردنظر خواید بود .

از محل خط توليدي شركت  حق دارند در یر مرحله از توليد، خریدارنمایندگان و بازرسان  -7-7

نمونه برداري نمایند و در این راستا  بازدید و مواد اوليه و محصول توليدي را كنترل وفروشنده 

  مي بایستي نهایت یمکاري را داشته باشد.فروشنده 

موظف است حداكثر  ظر  مدت سه ماه  فروشندهپس از انقضاي مدت قرارداد منعقده،  -8-7

  نسبت به تسویه حساب نهائي وارائه مفاصا حساب اقدام نماید.

قرارداد را به رویت سازمان مالياتي  درصورت استفاده ازمعافيت مالياتي تصویري از فروشنده -9-7

ورت وود. درغيراینصوووووارائه نماین خریدارمعافيت براي نو  قرارداد رادریافت و به  ذیربط رسانده و

                                               مي بایست نسبت به پرداخت ماليات اقدام  نماید.

سایر موارد قيد نشده در قرارداد موضو  این مناقصه،مطابق با قوانين و مقررات دولت  -10-7

 شرایط مناقصه خواید بود .  جمهوري اسالمي ایران و

     و  رفاه اجتماعي مي باشند. فروشنده ملزم  به رعایت آئين نامه ایمني  وزارت تعاون، كار -11-7

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 هفروشندتعهدات  - 8ماده     

ع مداخله وزراء و فروشنده اعالم و اقرار مي نماید كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون من  -1-8

نمي   1337دي ماه  22و كارمندان دولت در معامالت دولتي وكشوري مصوب نمایندگان مجلس 

 در قانون را در اشخاص مذكور نبایدباشد و متعهد و ملزم مي گردد تا پایان قرارداد تحت یيچ عنوان 

 .ذینفع ننمایدیا سهيم قرارداد منعقده 

رداد  را  به  خوریدار ارائه  و قرا موضو   كاالي متعهد است برنامه زمانبندي تحویل   فروشنده  -2-8

 وي یماینگ نماید . یا  با 

حوق واگوذاري    و ودهمبادرت به توليود كوود موورد قورارداد نمو     "راسا فروشنده تعهد مي نماید -3-8

مراحل توليد بوه غيور نودارد و در صوورت مشوخص        در یيچ ی  از و"وجزا"موضو  قرارداد را كال

ضومن مطالبوه ضومانت ناموه وسوایر       شدن چنين موردي خریدار مي تواند قرارداد را ی  طرفوه لغوو و  

 از طریق مراجع قانوني اخذ نماید.  خسارات وارده را

بوه   دستورالعمل یا وآئين ناموه یواي مربووط    ،مقررات كليه ضوابط ،ده متعهد مي گردد فروشن -4-8

 توسعه تجارت ،وزارت اقتصاد ودارائي، معدن و وزارت صنعت ، قانون كار وسازمان تامين اجتماعي ،

توليد كود شيميایي موضوو  قورارداد    محيط زیست وسایر مراجع ذیصالح را در جریان تهيه ساخت و

ن انجام یزینه یاي ناشي از حوادث حي رعایت نمایند. وپرداخت تمامي حقوق وخسارات وغرامات  و

در صورت عودم  خریدار بوده و فروشندهدر خصوص افراد بکار گرفته در امر قرارداد برعهده  قرارداد

 .رعایت موارد مذكور یيچگونه تعهدي ندارد

 ، انعقواد قورارداد   درخریدار براي تحصيل موافقت كارگزاران فروشنده چنانچه معلوم شود كه  -5-8

یا به یرترتيبي غيرمشرو  كسب انتفا  نموده  و تسليم نموده پرداختي را یا سند تأدیه یا مال و وجهي را

بوراي اعموال قوانون بوه مقاموات قضوائي        مرتشي را  حق فسخ قرارداد را داشته و راشي وخریدار باشد 

 معرفي خواید  نمود. 

كارخانه،نشاني فروشنده متعهد مي گردد كه در صورت تغيير محل اقامتگاه خود و یا نشاني  -6-8

 اعالم نماید. خریداراولين زمان به  جدید را در

 شده است مبادرت به توليد كود برداري قيد كه در پروانه بهره یمان محلي در باید فروشنده -7-8

 نماید.شيميایي مورد قرارداد 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 بازرسي فني  –9ماده 

 و طبق توافق طرفين مي باشد یدار خربا تایيد شركت بازرس كيفيت محصول  انتخاب در این قرارداد 

فروشنده ینگام تحویل كاالي موضو  قرارداد  وپرداخت یزینه بازرسي به عهده فروشنده خواید بود 

اب تحویل كواال (  بایستي گوایي شركت بازرسي كننده را اخذ و ضميمه سایر مدارك ) صورت حس

 نماید . 

تمام مراحل تحویول ،  فروشنده مي بایست امکانات الزم را براي بازرسي نماینده خریدار در  تبصره :

بارگيري فرایم نماید. بدیهي است بازرسوي نماینوده خریودار در ایون امور ، فروشونده و        ذخيره سازي،

  دارد . كننده را از انجام كامل تعهدات خود باز نمي شركت بازرسي

 تضمين انجام تعهدات  – 10ماده 

بانکي به ضمانت نامه ی  فقره  دهمعادل ده درصد كل قرارداد بوده و فروشنتضمين انجام تعهدات 

موظف  خریدار قرار داده و  خریدار(ریال در اختيار  .........مبلغ  ....... بهصادره از بان  ......شماره 

نامه مذكور را به نفع خود ضبط وخسارات وارده را مطالبه  ضمانت،فروشندهاست در صورت تخلف 

خود به طور كامل  به تعهدات فروشندهچنانچه  د.بدیهي است با اتمام عمليات موضو  این قراردانماید

موظف است نسبت به  دارووخری ،گردد وكميت وكيفيت كاال توسط خریدار تایيدعمل نموده باشد 

 شاره اقدام نماید.آزاد سازي ضمانت نامه صدر اال

 قوه قهريه –11ماده 

چنانچه درطول مودت قراردادحووادث قهوري خوارج ازكنتورل دوطور  قورارداد ازقبيول سويل،زلزله،          

 حسوب توافوق طورفين    قوه قهریه قلمداد مي گرددحادث شوود   "طوفان،تگرگ،جنگ وغيره كه قانونا

تمدید ویا انفساخ خوایدشد.بدیهي است درصورت انفساخ قرارداد صورتحساب یوا توا زموان     قرارداد

 شد. خواید وقو  حادثه محاسبه وتسویه حساب نهایي انجام

 شراير فسخ و انحالل قرارداد  – 21ماده 

 انجوام آن  در یوا  و د طبق مفاد قرارداد عمل ننمایدچنانچه فروشنده به یر ی  از تعهدات خو -1-12

را به خریدار  و خسارت وارده  انبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام به طور یکج "راسا خریدار ،تاخيرنماید

 فروشونده و یا سایر مطالبات  انجام تعهدات قرارداد از محل تضمينتعيين و  طبق محاسبات بعمل آمده 

 . شد خوایدبرداشت  جبران و

در صورت انحالل یا ورشکستگي یکي از طرفين قرارداد از زمان انحوالل یوا ورشکسوتگي ،     -2-12

 قرارداد انفساخ خواید شد.در این حال مطالبات فروشنده در زمره دیون ممتازه خواید بود . 

امضاء(نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان   
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 حل اختالف  – 31ماده 
  .اجراي مفاد قرارداد از طریق مراجع ذیصالح پيگيري خواید شد یا  و  تفسير، تغيير ازاختالفات ناشي  

 محل عقد قرارداد  – 41ماده 

پوالك  ،كوچه چهارم،خيابان گاندي ،، دفتر مركزي شركت خریدار واقع در تهرانمحل عقد قرارداد 

 ی  مي باشد .

  اقامتگاه هرفين قرارداد– 15ماده

در صورتي كوه تغييور    و اقامتگاه قانوني طرفين قرارداد یمان است كه در مقدمه قرارداد ذكر گردیده 

در غيور   به طر  دیگر قرارداد اطال  دینود و "نماید طرفين مکلفند نشاني جدید خود را بالفاصله كتبا

 مي شود.ابالغ گردیده محسوب  اینصورت كليه مکاتبات وابالغيه یا به نشاني ذكر شده اعالم و

 تبادل قرارداد  – 61ماده 

نسخه تنظيم و امضاء و بين طرفين مبادله گردیوده   چهاردر  و  تبصره 3بند، 35، ماده 16این قرارداد در 

 نسخ حکم واحد را دارند .  كليه و 

 شرك  خدمات حمايتي كشاورزي:خريدار                             :                                           فروشنده

 نام ونام خانوادگي                                                              نام ونام خانوادگي                                          

 سم                    سم                                                                

                                                       امضاء                                                                                     امضاء

 

            

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