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كود  تن هزار 50 مقدار تامین براي  يک مرحله اي مناقصه عموميتجديد مشخصات  شرايط و

 )هـ ش (9139سال تولیدكنندگان داخلي از ((كارمزدي(TSP)گرانوله تريپلسوپرفسفات  شیمیايي

تا   زار ها  50مقادار  شركت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهاا  كشااورزي  ر ر ار  ار    

از طريق مناقصه " 1شماره"ي  ر پيوست مشخصات فن با مطابق راگراروله  تريپلسوپرفسفات  كو شيميائي

عمومي و به صورت يک مرحله اي از توليد كنندگان  اخلي كه  اراي پرواره بهره بر اري معتبار صاا ره   

اقتصا ي و واحاد   كدكشاورزي( تجارت ويا  وزارت جها  احدهاي ذيصالح)وزارت صنعت،معدن وازو

 رمايد  يون معامالت شركت با شرايط ذيل خريداريكميسمصوبه  به استنا  .ير باشند ا

وآماا ه تولياد    مجهاز  واحد  اير به كارگاهي تلقي مي گر   كه  رزمان ارائه پيشنها ات خو  -1تبصره

 باشد.

 تاريخ و محل بازگشايي پاكت ها -1

بايد  ر پاكت هاي جداگاره الک ومهرشاده  شركت كنندگان  رمناقصه،اسنا مناقصه وپيشنها هاي خو  را 

شامل تضمي )پاكت الف( ،پيشنها  فني وبازرگاري)پاكات (( وپيشانها  قيمت)پاكات ب( برنارراد وهماه      

بـه    01/07/99صبح  روزسه شنبه مـور    10تا  ساعت   پاكت ها را  ر لفاف مناسب والک و مهر شده حاداكرر 

طبقه هشـم  اراهـه و رسـید دريافـت      -پالك يک –كوچه چهارم  -ياداره حراست خريدار واقع در خیابان گاند

 نمايند.

در محـل  07/99./1روز سـه شـنبه مـور      14برگزاري جلسه رسمي مناقصه )روز بازگشاهي پاكت ها( رأس ساعت  

پالك يـک طبقـه نهـ  خواهـد بود.ح ـور       –كوچه چهارم  –كمیسیون معامالت خريدار واقع درخیابان گاندي 

 دگان و يا نماينده  تام االخمیارآنان با اراهه  معرفي نامه معمبر در جلسه مناقصه آزاد است. پیشنهاددهن

 ر ايام  ااايده ا ارات  ولتاا رصورت بروز تعطيالت غيرمنت ره و پيش بيني رش : 1تبصره 

اازان )بررامه زماري مربوط به شروع و اتمام مهلت  ريافت وتحويل اسنا ( به ميا مناقصه برگاازاري

الت مناقصه بمن ورجلوگيري از بروز اختالل  ر رورد مناقصه،به  مهلت هاي مقرر  ربررامه اايام تعطي

چنارچه اي  ايام )ايام تعطيالت پيش بيني رشده( مصا ف با  زمان  "ميرر  .ضمنا زو هااف زماري

تعطيالت منكور بازگشائي پاكات و پيشنها ات باشد،زمان  بازگشائي به اولي  روز كاري پس از 

 . گر   موكول مي

شركت  رمناقصه و ارائه پيشنها  قيمت به منزله قبول اختياارات و تاااليف تعياي  شاده توساط       : 2تبصره 

 مي باشد. خريدار

 قيمت ا اافرم پيشنه ارب ازايا خ مخدوش و راقص، راخوارا، مبهم، ،به پيشنها اتي كه مشروط : 3تبصره 

را رعايت رار ه باشند ترتيب  شركت  ر فرآيند ارجاع كارباشد و يا شرايط  (تحريرشده2)پيوست شماره  

 اثر  ا ه رخواهد شد. 

 باشد. مي قرر معنوركت هاي پيشنها ي پس از ماهلت ماز پنيرش پا خريداربديهي است : 4تبصره 
 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء( 

 شرکت کننده در مناقصه:
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 نحوه اراهه پیشنهادات

 شرح پاكات

  فرآيند ارجاع كار حاوي ت مین شركت در :پاكت الف 

 به مبلغ  كارمز يگراروله  تريپلسوپرفسفات براي هرت  كو شيميايي  شركت  ر فرآيند ارجاع كارتضمي  

مساتقر و باه يااي ازصاورت هااي زير رپاكات         خريادار مي باشدكه مي بايست  ر وجه  ريال 1،009،230

 )الف(بصورت الک و مهر شده تسليم گر  .

(به رام شركت خدمات حمايتي كشاورزي 3وست شمارهپي-اصل ضمارتنامه باراي)مطابق رموره فرم -1

از بارک مركزي   صا ره توسط باراهاي تجاري ايران ويا موسسات اعتباري غير باراي  اراي مجوز

و بدون قيد و شرط كه  اراي اعتبار براي سه ماه  جمهوري اسالمي ايران با اعتبارسه ماهه، قابل تمديد

 قابل محاسبه  مي باشد(.ه از زمان ارائه اسنا  مناقصه ام)زمان استقرارضمارت ر يررريزباشد.

به شماره شبا حسا(  پايا  اصل فيش واريزي به مبلغ فوق النكر ازطريق  ستورپر اخت ساتنا يا  -2

250100004001039704005791IR-) با شناسه واريز سي كاركتري به شماره  و

 .خريدارجمهوري اسالمي ايران به رام  رز   بارک مركزي  358039782263500650000000000006
 ور شـده )الف(ـــپاكت  ممه بوده  و در   خريدارمي بايسمي در وجه  ضمانمنامه  يا فیش  واريزي -1تبصره

اي )شخص    مي بايسمي از  سوي  شركت كننده  "فیش  واريزي  صادره  صرفا   اراهه  گردد ضمانت نامه  يا

 بهره برداري  به نام  وي صادرگرديده اراهه شود.حقیقي و حقوقي( كه پروانه  

 گراروله تريپلسوپرفسفات   شيميايي كو ت (هزاريک ت )1000مقدارپيشنها ي حداقل -2تبصره

 مي باشد.كارمز ي 

فرآيند پيشنها   هندگان مي بايست متناسب با مقدار پيشنها ي رسبت به استقرار ضمارت رامه -3تبصره 

ت   2000يش رقدي اقدام رمايند.به عنوان مرال شركت كننده اي كه براي مقداريا واريز ف ارجاع كار

شركت  ر فرآيند ضمارت رامه ال بعنوان ري 2،018،460،000غ پيشنها  ارائه مي رمايد،مي بايست مبل

 ارائه رمايد. ارجاع كار

 بررسي رخواهد شد.  شركت  ر فرآيند ارجاع كارپيشنها ات فاقد تضمي   -4تبصره 

 المااده  وم  رصورتي اعاارفرات اول و  وم )برر د ارجاع كاراااشركت  ر فرآينتضمي   - 5بصره ت

د( تا پايان عقد قرار ا  ،كمتر از مبلغ تضمي  باشبررده اولتفاوت قيمت پيشنها ي وي با  ميرر   كه

ه/برردگان شو  وتضمي  سايرشركت كنندگان پس از اعالم رتيجه مناقصه و تعيي  بررد مي ررهداري

 مستر  خواهد شد. 

   ااااپس ازارائه ضمارتنامه ارجام تعهدات و ارعقا  قرار ا  با بررده /برردگان مناقصه،تضمي -6تبصره 

 رفرات اول و  وم ريز مستر  خواهد شد . شركت  ر فرآيند ارجاع كار

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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ي  ارجاام تعهادات را  رمهلات    چنارچه بررده/برردگان از ارعقا  قرار ا  امتناع رمايند و يا تضم -7تبصره 

رامبر ه/رامبر گاان ضابط و قارار ا  باا      شاركت  ر فرآيناد ارجااع كاار    تعيي  شده ارائاه رنمايند،تضامي    

،تضامي   /رفارات  وم رفر/رفرات  وم براساس ضوابط و مقاررات منعقاد ماي گر  . رصاورت امتنااع رفر     

 اهد شد .ايشان ريز ضبط و مناقصه تجديد خو شركت  ر فرآيند ارجاع كار

ايط ومفا مندرب  راسانا    به مرابه قبولي تمامي شر شركت  ر فرآيند ارجاع كارواريزتضمي   -8تبصره 

 خواهد بو  .مناقصه 

 حاوي مدارك ومشخصات فني شامل:  -پاكت ب 

 )وزارت ت  صا ره ازمراجع ذيصالح 1000تصوير پرواره بهره بر اري  اراي اعتبار با ظرفيت حداقل -1

بديهي  .رارولهگ تريپلسوپرفسفات  شيميايي كو  تجارت ويا وزارت جها كشاورزي(برايمعدن و صنعت،

  بهره بر اري ارائه  شده باشد. د معا ل يا كمتر از ظرفيت پروارهارائه شده باي  پيشنها   وزري  مقدار  است

توسط صاحبان  ( تمام صفحات)رسخ مهر وامضاء شده شرايط و مشخصات مناقصه وضمائم وپيوستها  – 2

 امضاء مجاز.

 رسخ مهر وامضاء شده قرار ا  ، ضمائم، پيوستها  )تمام صفحات( توسط صاحبان امضاء  مجاز. -3

 )موضوع اساسنامه بايد مرتبط با موضوع  مناقصه باشد(تصوير اساسنامه - 4

 صويرگواهي ثبت رام مو يان مالياتي.ت  -5

 اراي شخصيت حقوقي  فروشندهزرامه رسمي) رصورتي كه تصويرآخري  تغييرات اساسنامه  ر رو -6

 باشد(.

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

اري( از ــج قراردادهاي حج  از درصد 70 )تحويل فرم تکمیل شده عملکرد شركت كننده در مناقصه -8

    (.9شماره پیوست)مديريت بازرگاني داخلي 
 ينامه ثبت موا  كو ي معتبر)موضوع مناقصه( ازموسسه تحقيقات خاک وآ(. گواهتصوير  -9 

 گواهي تاييديه پرواره كاربر  عالمت استاردار  اجباري از سازمان ملي استاردار  ايران .تصوير  -10

گواهي تاييديه پرواره كاربر  عالمت استاردار   ر صورتي كه شركت كنندگان  رمناقصه تبصره:

مان ملي استاردار  ايران را رداشته باشند، رسخه اي از  رخواست خو   ال بر تقاضاي اخن از ساز اجباري

 ارائه رمايند.  "( "گواهي منكور از سازمان ملي استاردار  ايران را  ر پاكت

 سوابق كاري) مرتبط با موضوع مناقصه  ر صورت  اشت  سوابق( . -11

(آئي  رامه راهاارهاي ضمارت اجرائي 2ه به  ما ه )صورتهاي مالي حسابرسي شده باتوجآخري   -12

                                                                                            قارون اساسي الزامي  مي باشد. 138مصو( كميسيون موضوع اصل  حسابرسي وتقويت

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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مبلغ واحد پيشنها ي( ×مقدارپيشنها ي  رصورتي كه مبلغ كل پيشنها ي شركت كننده )تبصره: 

  لزومي ردار . 12ريال باشد ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده وفق بند 45،000،000،000كمتراز

اطالع رساري مناقصات اقدام ملي پيشنها   هندگان موظف هستند  رسبت به ثبت رام  ر پايراه  -13

 كاربري خو  را ارائه رمايند.داكو

دگاري كه با شركت خدمات حمايتي كشاورزي قرار ا  منعقد رمو ه ارااااد ريازي به شركت كنن تبصره:

 ارائه كد ثبت رام  ر پايراه ملي اطالع رساري مناقصات رمي باشند.

 پاكت)ب(با تشخيص كميسيون 11باسترناي ر يف منكور گاره  هزسي رصورت ارائه مدارک ومستندات،

 بازگشايي خواهد شد.االت معام
 پاكت پیشنهاد  , )ب( در پاكت 11باسمنثاي رديف گانه مذكور زده سیورت عدم اراهه هر يک از مدارك درص

بازگشايي نخواهد شد.لذا از شركت كننده محمرم درخواست مي شود كه نهايت دقت را درتکمیل و اراهه قیمت)پاكت ج(

 اراهه شود.چک لیست شرح مدارك تسلیمي به صورت برگه  .مدارك ذكر شده پاكت)ب( معمول دارد

 حاوي پیشنهاد قیمت  –پاكت ج 
پيشنها  هندگان بايد پيشنها  قيمت خو  را با ررخ ريالي به ازاي هركيلوگرم كو شيميايي با احتسا( كليه هزينه  

،بارگيري (خريدارارائه شده ازسوي خاک فسفات  استرناء)به هاي مرتبط شامل هزينه تامي  موا  اوليه توليد

غيرمشروط بدون  يند.پيشنها ات بايد به صورت شفاف،خوارا ورما وغيره را ارائه توليدسايرهزينه هاي ، رمبداء

 رفرم) "الزامابه صورت الك و مهر شده  و با مهر و امضاء صاحبان امضاء مجازخط خور گي  

 خواهد بو .قابل بررسي ر  2.ارائه هرگوره پيشنها  خارب از فرم پيوست شماره پيوست(ارائه شو 2شماره

باقيمارده به رفرات بعدي  ،هزارت  پيشنها رمايد 05كمترازبديهي است  رصورتي كه رفراول  -1تبصره 

  رصورت قبول قيمت رفراول پيشنها  مي گر  .

 تعيي  مي شو .                           بازگشايي پاكاتروز از تاريخ 45مدت اعتبار ررخ پيشنها ي حداقل  - 2تبصره 

 قرار ا هاي قبلي محرز  ر (شركتهايي كه تخلف آرها"ب "قيمت پيشنها ي)پاكت  ار  حق خريدار-3رهتبص

 عو ت رمايد. "عينا و گر يده است بازگشايي رنمايد

 بررده/برردگان مناقصه از بي  شركت كنندگان واجدي  شرايط براساس قواري  برگزاري -4تبصره 

 .ا( خواهد شدارتخشركت آئي  رامه معامالت ومناقصات 

 ـ ت مین انجام تعهدات 2
،به من ورتسليم آرهابه  روزكاري پس از اعالم كتبي 10بررده/برردگان مناقصه موظف هستندظرف مدت حداكرر 

% ارزش معامله)كل قرار ا ( را بعنوان تضمي  ارجام 10قرار ا  اقدام رمو ه ومعا ل  عقد تضمي  ارجام تعهدات و

موره فرم پيوست ي)مطابق راصورت ضمارت رامه باراه ب ه تضمي  براي معامالت  ولتي()برابر آئي  رامتعهدات

  فرآينده ارجاع كار  رغيراينصورت تضمي  شركت  ر ارائه رمايند. خريداررقدي  ر وجه  واريز( يا 5شماره

بررده شد. ضبط و وصول خواهد خريداربررده/برردگان بدون مراجعه به مراجع قضايي وتشريفات حقوقي توسط 

  .خو  سلب  مي رمايند اعتراضي را از حق هرگوره

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 كمي في مابي  وتائيد  قرار ا   ر ضمارتنامه ارجام تعهدات پس ازارجام كامل تعهدات مندرب  تبصره:

 برگشت  ا ه خواهد شد. فروشنده به داريخر وكيفي كاال توسط

 نگهداري مواداولیهتحويل ،حفظ و ت مین  -3

با مشخصات فني مندرب  خاک فسفات كيلوگرم 486 گراروله تريپلسوپرفسفات  كو  براي توليدهرت 

آن رابه تناسب حجم  خريدار كهقرار مي گير  فروشنده ر اختيار  به عنوان موا  اوليه 1-1پيوست  ر

 مي  هد. قرار فروشندهامي  و  ر اختيار قرار ا  ت

قرار ا  رسبت به ارائه  رخواست كتبي جهت فروشنده موظف است بالفاصله پس از مبا له   :1تبصره

 تحويل موا  اوليه اقدام رمايد.

تحويل  گير . مير قرا به تناسب حجم قرار ا   ر اختيار فروشندهه مرحل.......... ر خاک فسفات:2تبصره

موا اوليه  ازمحلگراروله  تريپلسوپرفسفات كو از% 50وتحويلهرمرحله ازموا اوليه منوط به ساخت 

 ي مرحله قبل مي باشد.تحويل

گراروله موضوع قرار ا  با خاک تريپل فسفا ه  تني كو  سوپر 200براي توليد يک پارت  :3تبصره

را  ر  1-1از خاک منكور با مشخصات فني مندرب  ر پيوست كيلوگرم 97200فسفات وار اتي، مقدار 

ت منكور و ارجام آزمايشات اختيار فروشنده قرار مي گير . فروشنده موظف است رسبت به توليد پار

كنترل كيفي الزم اقدام و  ر صورت اخن رتيجه آزمايش قابل قبول، مراتب را جهت حمل پارت توليد 

شده به خريدار اعالم رمايد. بديهي است  ر صورت اعالم فرشنده مبني بر اماان توليد كو  موضوع 

سب حجم قرار ا  تامي  و  ر اختيار قرار ا  با خاک فسفات تحويلي، خريدار خاک فسفات را به تنا

 فروشنده قرار خواهد  ا .

، فروشنده اعالم رمايد اماان توليد كو  موضوع قرار ا  با چنارچه پس از توليديک پارت :4تبصره

خاک فسفات تحويلي )وار اتي( وجو  رداشته و  رخواست اقاله قرار ا  منعقده فيمابي  را رمايد، 

، معاورت فني و كنترل ي متشال از)معاورت امور بازرگارييدار  ر كميته ا رخواست فروشنده توسط خر

كيفي، مديريت امور مالي و مديريت حقوقي( بررسي و  ر صورت تاييد، رسبت به اقاله قرار ا  بدون اخن 

 هرگوره خسارت اقدام خواهد شد.

وليه)خاک فسفات(  فروشنده موظف است بهاء تمام شده موا ا،  ر صورت اقاله قرار ا : 5تبصره

تحويلي را به خريدار پر اخت رمايد . بديهي است   ر صورت عدم پر اخت توسط فروشنده ، خريدار 

 كسر و اقدام رمايد. موا اوليه بهاء مور  ر رراحق  ار  ازمحل ضمارت رامه 

ر ا  قبل ازمبا له قرا هيموا اول يوررهدار ل،حفظ،يتحو  يفروشنده موظف است جهت تضم :6تبصره

 ر هر  يليتحو هيمتناسب با مقدار موا  اول ديو قابل تمد وشرط ديبدون ق يفقره ضمارت رامه بارا کي

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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        قرار هد. ضمارتنامه منكور پس از ارجام كامل تعهدات مندرب  ر قرار ا داريخر اريمرحله  ر اخت

 خواهد شد. به  فروشنده برگشت  ا ه داريفي مابي  وتائيدكمي وكيفي كاال توسط خر

ضمارت رامه ومبا له قرار ا  متناسب با  را پس از استقرار خاک فسفات  موظف است  خريدار:7تبصره

  ر( كارخاره توليدي تحويل،قرار ا  طول بررامه زماربنديو ر 2مرحله برابر تبصره ....... رحجم قرار ا  

 مي باشد. خريداربه عهده  اتخاک فسف تخليه  ري وايبارگبديهي است هزينه حمل،.رمايد فروشنده

اثبات را ردار . رصورت  خريدارتوسط  تحويلي موا  اوليه جايرزينيو حق تعويض فروشنده:8تبصره

به  ضمارت رامه ارجام تعهداتو اقدام مي گر    قرار ا  فسخ رسبت به موا  اوليه يا جايرزيني يضتعو

حداكرر ظرف   ا ه مي شو كتبي اخطار  ندهفروشگر  و به  مي ضبط  ميزان بخش اجراء رشده  قرار ا 

 عي  اقدام رمايد. رصورت عدم عو تعي  موا اوليه  خو  رسبت به عو تمدت  ه روز با هزينه 

ازمحل  فروشنده ر اختيار  موا اوليه تحويلي تمام شده رسبت به كسربهاي   ر زمان تعيي  شده موا اوليه

 اقدام خواهدشد. موا  اوليهضمارت رامه 

( 1-1)با مشخصات فني مندرب  ر پيوست خريداراز طرف تحويلي  خاک فسفاتر ر به ايناه : 9رهتبص

،لنا قرار ميرير  فروشنده  راختيارموضوع قرار ا   گراروله تريپلسوپرفسفات جهت توليد كو  "صرفا

صرف م كو  مور ر ر جهت توليد هيچ گوره حق مالايتي به اي  موا  رداشته و فقط بايستي فروشنده

عهده به  "مستقيما قرار ا  موضوع تحويلي  موا اوليه مفقو شدن  رقص،تلف، سرقت ويا لنامسئوليت .رمايد

قرار ا  اقدام مي گر   و ضمارت  فسخرسبت به  چنارچه موار  فوق النكر اثبات گر   مي باشد. فروشنده

  ا ه  كتبي اخطار فروشندهو به ار ا  ضبط  مي گر   رامه ارجام تعهدات به ميزان بخش اجراء رشده  قر

مي شو حداكرر ظرف مدت  ه روز با هزينه خو  رسبت به عو ت عي  موا اوليه اقدام رمايد. رصورت 

موا اوليه تحويلي  ر اختيار  تمام شده رسبت به كسربهاي  ر زمان مقرر موا اوليه عي  عدم عو ت

 اقدام خواهدشد. موا اوليهازمحل ضمارت رامه  فروشنده

تبديل به كو  مور   فروشندهبه  ليل قصور  موا اوليه تحويلي از تمام يا بخشي كه  رصورتي :10بصرهت

قرار ا  اقدام و ضمارت رامه  فسخرسبت به  خريدار، ويا  ر شرايط رامناسب ررهداري گر   ر ر رشو 

ه مي شو حداكرر  ا  كتبياخطار فروشندهبه  وارجام تعهدات به ميزان بخش اجراء رشده قرار ا  ضبط 

عي  ظرف مدت  ه روز با هزينه خو  رسبت به عو ت عي  موا اوليه اقدام رمايد. رصورت عدم عو ت 

ازمحل   فروشندهموا اوليه تحويلي  ر اختيار  تمام شدهبهاي  رسبت به كسر زمان مقرر  ر موا اوليه

 اقدام خواهدشد. موا اوليهضمارت رامه 

لي خريدار رتوارد موا  اولياه)خاک  فسافات(مور  ريااز  را متناساب باا      چنارچه  به هر  لي :11تبصره

حجم قرار ا  تامي  و  ر اختيار فروشنده قرار  هاد، متناساب باا ميازان  ماوا  اولياه تحاويلي توساط         

    كاسته خواهد شد.به تحويل كاالي موضوع قرار ا   خريدار ، از تعهد فروشنده 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 مدت تحويل كاال –قرارداد ـ مدت 4

 بو . . ارعقا  قرار ا  خواهد ازتاريخ يک سال  مدت قرار ا  -1-4

 مهلت يک ماهه قرار ا  جهت تامي  موا  اوليه موضوع قرار ا  پيش بيني شده است. - 2-4

هاي مربوطه بالفاصله پس  ازمبا له قرار ا  واستقرارضمارت رامه پس هستندموظف  فروشندگان -3-4

حجم قرار ا  را برابرمفا  قرار ا  و  ياز هم يک هر ماهبررامه زماربندي    بربرا ازتحويل موا اوليه 

 مشخصات فني تحويل رمايد.

  و دااااكامل رسبت به تولي وراارتوارد بط  تحويل تعريف شده  مدت زمان  ر فروشنده رصورتياه  -4-4

 رار ا اااااق ان پايان ااازم  روارد ي تااام  خريداراقدام رمايد.  قرار ا  مفا      برابرحجم قرار ا ويلاااتح

د اياقاااادام رم  قرار ا   بخش اجراء رشده  ميزان  به  تعهدات ارجام  ضمارت رامهبالفاصله رسبت به ضبط 

 و ت اااابه ع  رسبت و اااخ هابا هزين روز   ه ظرف مدت  حداكرر  شو  ا ه ميكتبي  اخطار فروشندهبه  و

 راااابه كس رسبت   ررامق   ر زمان  موا اوليه عي    عو ت  عدم مايد. رصورت ه اقدام راااموا اولي  عي 

 شد. اقدام خواهد موا اوليهازمحل ضمارت رامه   فروشندهموا اوليه تحويلي  راختيار   تمام شده اياااابه

  موضوع  حجم  تحويلاوليد وااارار ا  رسبت به  تااااق  انااامدت زم  اتمام قبل از  فروشنده  چنارچه -5-4

زان ااا ر صورت   اشت   تاخير  ر تحويل پارت هاي  قبلي، مي قرار ا  اقدام  رمايند، خريدار مي توارد

 خسارت مربوطه را متناسب با تعجيل صورت گرفته كاهش  هد.

 رسبت بهخريدارطرف از ارائه شده  پس ازمبا له قرار ا  طبق بررامه زماربنديبايست  مي فروشنده -6-4

برابر بررامه زماربندي به تعهدات  فروشنده رصورتي كه  رمايد.اقدام  كو  موضوع قرار ا  وليد وتحويلت

را با فرمول ذيل كو  موضوع قرار ا  خسارت تاخير  رتحويل  خريدار كامل عمل رنمايد، خو  به طور

 كسر و بات پيماراارمطال صورتحسابها و موجو  وتضامي  و از محل  روزهاي تاخير محاسبه  متناسب با 

 رمايد.مي   بر اشت
 = خسارت تاخير  رتحويلتعدا  روزهاي تاخير ×گرمقيمت هركيلو×مقدارتحويلي خارب ازبررامه زماربندي×%)سه  هم  رصد( 3/0

 روز  30                                                              

 رقضاي مهلت قرار ا  مور محاسبه قرارخواهدگرفت. تا پايان ا 4-6خسارت مندرب  ر بند:1تبصره

 دت قرار ا  ااارسبت به پر اخت آن هيچ اقدامي رنمايد از زمان ارقضاي م فروشنده ر صورتي كه  و

 كه شاخص بارک مركازي است  خسارت به عناوان وجه   2تسويه حسا( كامل طبق فرمول تبصره تا

     واهدشد.التزام عدم ارجام تعهد از فروشنده اخن خ

قرار ا  از زمان ارقضاء مدت قرار ا   استنا  مفا  به خريدار رصورتي كه تسويه مطالبات :2تبصره

 برابرفرمول ذيل عمل مي رمايد.                                                                     خريدار  سه ماه يا بيشتر به طول ارجاميد

 = ارزش ريالي  ي   رزمان تا يهعد شاخص بارک مركزي  رزمان تا يه  ي  ×اخيرتا يه  ي :مبلغ اصل  ي  به ريال رحوه محاسبه خسارت ت

 عد شاخص بارک مركزي  رسررسيد ا اي  ي                                                                                              

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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نماينده تاريخ نامه به خسارت تاخیر پارت هاي تحويلي، محاس تحويل كود ومالك زمان براي  :3تبصره

                            .مي باشد رت مربوطه پا بودن تحويل مبني برآمادهدر اسمان مبدا  خريدار

از تاريخ اعالم  ارياك روز  و)مبداء( مالف است حداكرر تا   ر استان خريداررماينده  :4تبصره

توزيع حمل مديريت )خريدار به باز يد و ارسال گزارش به  رسبت ،فروشندهوليد توسط آما گي ت

 اقدام رمايد. (و نگهداري

و با كو  عو ت  فروشندهبا هزينه  ررير  چنارچه كو شيميايي توليدي مور تاييد قرار:5تبصره

در  خريدارنده تاريخ نامه مجدد نمايگر  .محاسبه تاخير  رمرحله  وم،  مياستاردار  جايرزي  

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

 به خريدار مور  تاييد آخرتحويليهاي  /پارتپارت شيميايي كو چنارچه رتيجه آزمايش :6تبصره

 بالغ به فروشندهروزپس از ا 45و جايرزيني پارت منكور  قرارررير ، مدت زمان مجاز براي عو ت

 مي باشد.

و يا  ر ارجام آن  عمل رنمايد ک ازتعهدات خو  طبق مفا  قرار ا يبه هر فروشندهچنارچه  -7-4

طبق محاسبات را  خريدارو خسارت وار ه به اقدام ميتوارد رسبت به فسخ قرار ا   خريدار تاخير رمايد

و  جبران فروشندهو يا ساير مطالبات  قرار ا ارجام تعهدات از محل تضمي  تعيي  و به عمل آمده 

هزينه خو  رسبت ميشو حداكرر ظرف مدت  ه روز با   ا ه كتبياخطار فروشندهبه  و رمايدبر اشت 

  ر موا اوليه عي  اقدام رمايد. رصورت عدم عو ت خريدارسوي به عو ت عي  موا اوليه تحويلي از

رامه  محل ضمارت از فروشندهاختيار   ر ويليموا اوليه تحتمام شده بهاي  سبت به كسرر زمان مقرر

  .شد اقدام خواهد موا اوليه

 گرانوله  تريپلسوپرفسفات  -كود شیمیاييفروش و  امینت ـ شرايط5

و  دمي باش خريدار ابالغي توسط  فرآيند توليد بررامه زمان بندي  به رعايت   ملزم فروشنده 5ـ1

مطابق بررامه زماربندي  ساعت قبل ازشروع توليد، 48 ارعقا  قرا ا  حداكرر تا موظف است پس از

استان مربوطه اعالم  ر  خريداررماينده به  "كتباات كاري خو  را ابررامه توليد وساع ،ابالغي منكور

 "مضافا موضوع مطلع رمايد را از خريداربالفاصله بايد  هرعلت متوقف گر  به  چنارچه توليد رمايد و

                                   .مربوطه مي باشداستان  ر  خريداررماينده به نوط به اعالم كتبي شروع مجد  توليد مايناه 

جهت   خريدارارهاي تعيي  شده توسط اابه اربا موقت   دي به صورتاي توليااااشيمياي كو – 5ـ2

ط كميته رموره  ستورالعمل مربوطه توس ضوابط و مل مي گر   ورموره بر اري طبقابر اري ح  رموره

 و ام اابه اربار ارجتني  200ساعت پس از ارسال محموله  24ظرف  فروشندهباحضوررماينده  بر اري و

از   ساااپ ميرر  .  آزمايش  خريدار  قباول  آزمايشراه مور  ر  فروشندهه اهزين به   رموره تهيه شده

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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ق اياتطب ش وااه آزمايااااارتيج رصورت قابل قبول بو ن ،مشخص شدن رتيجه آزمايش رموره ارسالي

 مي گر  .  اماامشخصات آن با مشخصات ذكر شده  رقرار ا ،تحويل قطعي ارج

 ر هنرام رموره بر اري، مراتب مي بايستي  فروشنده رصورت عدم اماان حضور رماينده  -3-5

الم گر   اع فروشندههمزمان با ارسال محموله به صورت ماتو( و ممهور به مهر و امضاء از سوي 

هاي شماره....هرآرچه كه باشد با تبعات مربوطه، مور   كه رحوه ارجام رموره بر اري پارت يا پارت

 اعتراضي رخواهم  اشت. "( بو ه و بعدافروشندهتاييد اي  شركت)شركت 

موظف فروشنده  كو شيميايي  رآزمايشراه،قبول شدن رتيجه آزمايش  قابلغير  رصورت 4-5

 آن با ، جايرزينيعو ت ازتاريخ ابالغ كتبي رسبت به روز 45داكررظرف مدتباهزينه خو حاست 

 مبداءو ر استان هاي  خريداررمايندگان  هماهنري ور ارتو حمل مجد  آن با  كو  استاردار 

روز جهت عو ت پارت تاييد رشده  ر ر ر  15حداكرر )تعيي  شده اقدام رمايد. مقصد به اربارهاي

 گرفته شده است(

با كو  استاردار  را  آن جايرزينيو فقط يابار اجازه عو ت پارت مور  ر ر فروشنده :1تبصره

متناسب با  رسبت به ضبط تضمي  ارجام تعهدات شده، جايرزي  و رصورت عدم تاييد پارت اشته 

حداكرر ظرف مدت  ه روز با  اخطار كتبي  ا ه مي شو  فروشندهو به  گر   ياقدام  مپارت منكور 

اقدام رمايد. رصورت عدم  خريدارليه تحويلي از سوي و  رسبت به عو ت عي  موا اوهزينه خ

اوليه تحويلي  ر اختيار  موا تمام شده بهاي   عي  موا اوليه  ر زمان مقرر رسبت به كسر عو ت

 . اقدام خواهدشد موا اوليهازمحل ضمارت رامه   فروشنده

 رصورتي ، 1-1تحويلي براساس آراليز پيوست  با توجه به استاردار  بو ن خاک فسفات :2تبصره

سنري )سر(، كا ميوم و ...(پارت توليدي باالتر از حد مجاز تعيي  شده  ر  كه مقدار عناصر

موظف است رسبت به عو ت و جايرزيني پارت  فروشندهمشخصات فني كو  موضوع قرار ا  باشد 

ر موسسه تحقيقات خاک و آ(  اقدام منكور با كو  استاردار  و تعيي  تاليف كو  عو تي با ر 

 حق توزيع كو  غير استاردار  عو تي را ردار .فروشنده رمايد.بديهي است 

موسسه تحقيقات خاک وآ( چنارچه 21/12/97مورخ243/16019به استنا  رامه شماره :3تبصره

وظف مفروشنده ميلي گرم  ر كيلوگرم باشد  50ميزان آرسنيک موجو   ر كو  توليدي بيشتر از 

است رسبت به عو ت و جايرزيني پارت منكور با كو  استاردار  و تعيي  تاليف كو  عو تي با ر ر 

موسسه تحقيقات خاک و آ(  اقدام رمايد.بديهي است پبماراار حق توزيع كو  غير استاردار  

 عو تي را ردار .

 ريال1933هر ت  مبلغ اي روز  از تاريخ  ابالغ  كتبي، به از 15 ر صورت تأخير بيش از  : 4تبصره

 من ور خواهد شد . فروشندهبازاء هر روز تاخياار هزينه اربار اري به حسا( بدهااري 

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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آزمايش رموره كو شيميايي اعالم شده ازسوي آزمايشراه  يجهبه رت فروشنده رصورتي كه -5-5

رتيجه  اعالمز روز ا اري پس ا پنج يک بار،)براي هرپارت(وحداكرر تا"اعتراضي  اشته باشد صرفا

وره مور  به صورت كتبي ارائه رمايد. راي  صورت رم خريدارآزمايش مي توارد اعتراض خو  را به 

بو ن  شد. رصورت وار  باشدارجاع خواهد خريدارتائيدكه مور   يرري معتبرآزمايشراه ر ر به 

به عهده و رغيراينصورت  مي باشد خريدارهزينه آزمايش مجد ، به عهده ،فروشندهاعتراض 

با مشخصات فني  شدهرموره بر اري  محموله بو . رصورتي كه رتيجه آزمايش خواهد فروشنده

 عو ت  ا ه خواهد شد.  فروشنده رقرار ا  مغايرت  اشته باشدكو شيميايي توليدي با هزينه مندرب 

ظرف مدت ر ااامي شورد مي بايستي حداكرر كو هاي شيميايي ارسالي به اربار استان كه تاييد-6-5

شو . ر  ارباااز اربارهاي شركت خ (و حمل بارگيري) فروشندهروز با ابالغ كتبي و با هزينه  15

مجاز خواهد  خريدار كتبي،  ابالغ  عدم خروب محموله تاييد رشده حداكرر ظرف يک ماه ازصورت 

م شده و منكور اقدام و هزينه حمل و ساير هزينه هاي مرتبط ارجامحموله  بو  رسبت به عو ت 

 خريدار ر رز   فروشندهخسارت راشي از اي  موضوع از محل مطالبات و ضمارتنامه هاي موجو  

به ازاي هر روز تاخير محاسبه و از  5-4بند  4كسر ميرر   بديهي است هزينه اربار  اري برابر تبصره 

 كسر ميرر  .  فروشندهمطالبات موجو  

 ر مبداء به بر روي كاميون  ايي توليد شده  و بارگيري بسته بندي)كيسه گيري(كو هاي  شيمي -7-5

حمل  و تخليه كو شيميايي ساخته شده از كارخاراااه  تا  اربارهاي  تعياااي   عهده فروشنده و  هزينه

 شده  توسااط خريدار  ر مقصد از تعهدات  خريدار مي باشد.

اساس  ستورالعمل)پيوست شماره پيريري رعايت اجراي كليه مفا قرار ا  بر و ر ارت  قيق -8-5

مرحله  هر  ر   حق  ار خريداره رمايند ور   گا استان مربوطه  ارجام مي  ر خريداررماينده (توسط 6

، اربارها ، بسته بندي، موا  اوليه،محصول توليدي، حمل و فروشندهازمحل خط توليد شركت ازتوليد،

رل و بررسي كليه موار  بر اساس ر ام كنت رمو ه و ضم باز يدرقل و ررهداري كو  توليد شده   

و موار  مندرب  ر قرار ا  منعقده في مابي  ،  ر صورت  تضمي  كيفيت محصوالت  اخلي فروشنده

 همه گوره مي بايستي فروشندهرموره بر اري رمايد و  راي  راستا  توليدي محصول لزوم از موا  اوليه 

 .يه عمل آور  خريداراز طرف  با بازرسي  و راظري  تعيي  شدههمااري را 

 رهمان محلي كه  ر پرواره بهره بر اري قيد شده است. مبا رت "فروشنده متعهد مي شو  صرفا -9-5

كو  شيميايي مور  قرار ا  رمايد.بديهي است هرگوره تغيير  ر محل توليد منوط به ارائاه  به  توليد

ماان جديد(و اخن مجوز از خريدار بو ه و مستندات قاروري)جواز تاسيس و پرواره بهره بر اري 

فروشنده موظف است پس از اخن مجوز و تغيير ماان، حداكرر ظرف مدت يک هفته شروع عمليات 

 توليد را به صورت كتبي به خريدار اطالع  هد.

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

 ننده در مناقصه:شرکت ک
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كيفيت كو  توليدي و بسته بندي هاي آن )هرپارت توليدي( مي بايست حداقل  اراي  -10-5

ي  اااي كو ، خراباد و  رصورت كلوخراارتيجه آزمايش باش  داااتأيي  ي از تاريخاراياسال ماردگ

موظف است  حداكرر ظرف مدت ياماه ازتاريخ ابالغ  فروشنده بسته بندي ها وكاهش موا موثره آن،

استان هاي مبداء و   ر  خريدار جايرزيني آن با هماهنري و ر ارت رمايندگانو  كتبي رسبت به عو ت

ه اربارهاي تعيي  شده اقدام رمايد.  ر صورت تأخير بيش از مهلت زماري  يک  ماهه تعيي   مقصد ب

شده، كليه  خسارات وار ه را برابر فرمول ذيل  محاسبه  و از محل تضامي  مربوط به ماردگاري و ساير 

 كسر و بر اشت خواهد شد. فروشندهمطالبات 
 = خسارت تاخير  رخروب محموله مقدار كو  بي كيفيت× مبلغ ريالي قرار ا ×  ارک مركزيررخ كارمز  باراي ب× تاخيرتعدا  روزهاي × 3

365 

مجاز  خريدارروز تعيي  شده،  10 رصورت عدم خروب محموله كلوخه شده  ر مهلت  -11-5

و  ارجام شده   مرتبط  هزينه هاي خواهد بو  رسبت به عو ت پارت منكور اقدام وهزينه حمل و ساير

 ر   فروشنده موجو  هاي مربوط به  ماردگاري از محل مطالبات و ضمارتنامهرا اشي از اي   موضوع خسارت ر

 .رمايد از خو  سلب مي حق هر گوره اعتراضي را  فروشندهو رمايد كسر  خريداررز  

موظف است معا ل پنج  رصد ارزش كل قرار ا   را به عنوان تضمي  ماردگاري كاال به  فروشنده-12-5

 5-11ارائه رمايد و كليه خسارت هاي وار ه  ر بندهاي )  خريدارت سفته هم زمان با ارعقا  قرار ا  به صور

( و اصل مبلغ كاالي بي كيفيت از اي  محل قابل بر اشت خواهد بو .بديهي است استر ا  سفته هاي 5-10و

 فروشنده( به 5-10كور)بندگارارتي و تاييد ماردگاري كو   ر طول مدت من مور  ر ر پس از اتمام  وره

 برگشت  ا ه خواهد شد.

  شرايط و ضوابط اخمصاصي  -6
 كه  ر مي باشد  خريداربرعهده  ضوع قرار ا براي توليد كو شيميايي مومور  رياز  خاک فسفات  تامي  -1-6

  مي گر  . فروشندهمحل  ر( كارخاره توليدي تحويل 

خو  از منابع  يک(فرسف)اسيدموا اوليه مصرفي ساير ه خريدمالف است اسنا  ومدارک  مربت فروشنده -2-6

ارائه رمايد.من ور از اسنا  و مدارک خريد به  ترتيب شامل:صورتحسا(   خريدار اخالي و يا خارجي را به 

 ر )فاكتور(و پرواره گمركي صا ره  ازسوي مراجع ذيصالح) رخصوص خريدهاي خارجاي(مي باشد.اامعتب

كو  مشابه با موضوع قرار ا )شيميايي كو وفروش توليد ن اجراي قرار ا  حق  ر زما فروشنده -3-6

 ردار . صورت آزا ه ب(را گراروله تريپلسوپرفسفات 

 مي باشد. ندهاافروشده ااات )يک پارت( بعه200ن شده بر اساس هرااارموره هاي اخ آزمايشهزينه ارجام  -4-6

 است.ليه وكو  توليد شده متناسب باحجم قرار ا  الزامي اربار مسقف جهت ررهداري موا  او  اشت  -5-6

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

 شرکت کننده در مناقصه:

 



12 

 

اک و آ(  ااااخ  مي بايستي   اراي آزمايشراه كنترل  كيفي  مور   تأييد  مؤسسه تحقيقات  فروشنده -6-6

بو ه و يا  با يک آزمايشراه  مور  تاييد موسسه  فوق قرار ا  همااري  منعقد رمايد و موا اوليه  و كو  توليدي 

 ر كليه مراحل كنترل كيفي رمايد.را  

 ر كارخاره وجو  ردار ،  6-6مستندات مربوط به  بند  قرار ا  مشخص گر  اجراي  چنارچه  رحي   -7-6

لغو و كل سپر ه  ه  رصد تضمي  ارجام تعهدات قرار ا  ضبط و كليه خسارتها  از محل ساير   قرار ا 

 مطالبات و تضامي  ضبط مي گر  .

  هد  بهامتع  فروشندهچنارچه    6-6وع   بند ااو    ر  مستندات  موضااارت  وجو   كمب رصو :1تبصره

  تعهدات  اجراء دماارسبت به ع  ن جريمهاااخ  مي توارد با خريدار،اصالحات  الزم  ر مدت يک ماه گر  

 قبلي با تاييد اصالحات، ا امه قرار ا  را  اجازه   هد.

لي تا اامعا ل  ريم  رصد مبلغ كل  پارت هاي تحوي ،ه   ر تبصره يکعنوان شد وجه التزام :2تبصره

                          رواقص خواهد بو .تاييد رفع زمان گزارش 

موظف است حداكرر ظرف  مدت سااه ماه رسبت  فروشندهپس از ارقضاي مدت قرار ا  منعقده، -8-6

 ايد .به تسويه حسا( رهايي و ارائه مفاصاحسا(  اقدام رم

)به مي توارد  رصورت افزايش يا كاهش قيمت حامل هاي اررژي، سوخت وموا  اوليه  خريدار -9-6

راشي ازاجراي قارون هدفمندسازي ياراره ها اقدامات ذيال را  ر راستاي تعديل استرناء خاک فسفات( 

 مبلغ  قرار ا  كاو شيميايي معمول رمايد.

وخت و حامل هاي اررژي متناسب با مصااوبات ابالغ  رصورت افزايش وياكاهش قيمت ستبصره: 

به رسبت آثار آن   رصد و 25شده توسط مراجع ذيربط،  اصالح  مبلغ قرار ا  حداكرر تا سقف 

، پس ازكارشناسي و به استنا  استعالم هاي  ريافتي از مراجع خريداربه تشخيص  و قيمت  رآراليز

 آراليز قيمت اماان پنير است.خصوص  وآيتم سوخت وحمل ورقل  ر  ذيربط  ر

%  ر زمان 25بيش از  خريدارچنارچه بهاي موا اوليه به استرناء خاک فسفات تحويلي از طرف -10-6

موضوع  ر  ،اجراي قرار ا  افزايش يا كاهش يابد با ارائه اسنا  و مدارک مربته  از سوي طرفي 

 ،و كنترل كيفاااي عاورت فنيي، ماابازرگارامور متشال از معاورت كارگروه تخصصي شركت 

صورت  ر و مور  رسيدگي قرار مي گير  كه  مطرح خريدار امور مالي و امور حقوقي مديريت هاي

 هريک از طرفي  قرار ا  تاييد كارگروه، رتيجه به كميسيون معامالت شركت  ر قبال  رخواست

 گر  . جهت اقاله قرار ا  منعاس مي

                رفاه اجتماعي مي باشند. و ئي  رامه ايمني وزارت تعاون،كارملزم به رعايت آ فروشنده -11-6

  ساير شرايط -7
تخلف  خريدار)به غيرازكو  موضوع قرار ا ( ركيسه هايي باآرم كشاورزيمشاهده هر روع كو   -1-7

 ضمارتفسخ قرار ا  اقدام و رسبت به  راسا و به صورت يک طرفه مجاز مي باشد خريدارمحسو( شده و
 نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء )صاحبان امضاء(

 شرکت کننده در مناقصه:
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   ا هي اااكتباخطار  فروشندهبه  و  رمايدضبط  را به ميزان بخش اجراء رشده رامه ارجام تعهدات قرار ا 

 وا اوليه تحويلي از سوي حداكرر ظرف مدت  ه روز با هزينه خو  رسبت به عو ت عي  م مي شو 

موا اوليه تحويلي شده  تمامموا اوليه رسبت به كسربهاي عي  اقدام رمايد. رصورت عدم عو ت خريدار 

 اقدام خواهدشد. موا اوليهازمحل ضمارت رامه فروشنده  راختيار 

   برسد  خريدار به اطالع  "قبال   بايستي فروشنده توليد   اره و تغيير  ر فضا و خطاتوسعه كارخ ـ2-7

  دهااافروشن  تعهدات ع بموق راي ااج خللي  ر هيچروره   ربايستي بديهي است ارجام اقدامات منكور 

 مايد.ر ايجا  

 به غير) شخص يا اشخاص حقيقي يا فروشندهمراتب فروش و واگناري كارخاره توسط ـ  7 -3

يا  خريدار برسد و پس از قبول رسمي و قاروري تعهدات، خريداربه اطالع  "بايستي قبال  حقوقي(

  .بپنيررد  خريدارقبال  ر قرار ا  را    طرف فروشندهكليه تعهدات بعدي كارخاره بايد خريداران

و حق واگناري  رمايد فروشنده بايد راساً مبا رت به توليدكو شيميايي موضوع قرار ا   اقدام -4-7

ردار . ر صورت موافقت خريدار  زاً و  ر هيچ يک از مراحل توليد اجراي موضوع قرار ا  را كالً و ج

 ر غير  و موضوع قرار ا  اقدام رمايد.فروشنده مي توارد رسبت به برون سپاري گرارول كر ن ك

و به صورت ياطرفه رسبت به فسخ قرار ا  اقدام و ضمارت رامه  "راسا مجاز مي باشد ، خريداراينصورت

شو  حداكرر ظرف مدت  ه روز با  و به فروشنده اخطار  ا ه  مي ارجام تعهدات قرار ا   را ضبط رمايد

اقدام رمايد. رصورت عدم عو ت خريدار تحويلي از سوي هزينه خو  رسبت به عو ت عي  موا اوليه 

تمام شده موا اوليه  تحويلي  ر اختيار فروشنده ازمحل  عي  موا اوليه  ر زمان مقرررسبت به كسربهاي

 اقدام خواهدشد. موا اوليهضمارت رامه 

ايندگان مجلس مشمول ممنوعيت منكور رقارون منع مداخله وزراء، رم رمايدكه اقرار مي فروشنده - 5-7

رمي باشد و متعهد و ملزم مي گر     1337 ي ماه  22و كارمندان  ر معامالت  ولتي وكشوري مصو( 

 رغير ارون فوق را سهيم و ذينفع راند،تا پايان اجراي اي  قرار ا  تحت هيچ عنوان اشخاص منكور  رق

رامه  قرار ا  اقدام و ضمارت ياطرفه رسبت به فسخ تصور  و به "راسا  مجاز ميباشد خريداراينصورت 

 ا ه مي شو حداكرر ظرف مدت  ه روز  كتبياخطار فروشندهارجام تعهدات قرار ا  را ضبط رمايد  وبه 

 اقدام رمايد. رصورت عدم عو ت  خريداربا هزينه خو  رسبت به عو ت عي  موا اوليه تحويلي از سوي 

ازمحل  فروشنده موا اوليه تحويلي  ر اختيارتمام شده رسبت به كسربهاي  ر زمان مقررموا اوليه عي  

  اقدام خواهدشد. موا اوليهضمارت رامه 

رماينده روز به   15موظف است آخري  وضعيت توليدكو  موضوع قرار ا  را حداقل هر فروشنده -6-7

 استان محل توليد بصورت كتبي گزارش رمايد.  ر خريدار

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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با شرايط  % درمدت زمان قرارداد25قرارداد را  حداكثر تا  حق افزايش وكاهش حج  خريدار -7-7

 مي دارد .اولیه براي خود محفوظ 

سايرشرايطي كه مور  "آيي  رامه  معامالت  ولتي چني  مقرر مي  ار  31ما ه  14به استنا  بند -8-7

ر شرايط مناقصه  توافق طرفي   معامله  قرار گير   مشروط بر آراه متضم  امتيازاتي عالوه بر آن كه   

مجاز  است  رسبت به  افزايش يا  كاهش مدت  قرار ا   خريدار "رباشد  فروشندهذكر شده   براي  

               حداكرر تا سه ماه  اقدام رمايد.

 كسور قاروري براي طرفي  الزم االجرا مي باشد. اعمال  -9-7

ي تولياادي براساس  ستور العمل  رحوه رموره  رزمان اجراي قرار ا ، رموره بر اري از پارت ها -10-7

صورت  خريدار توسط(7)مقصد()پيوست شمارهبر اري از كو هاي شيميايي توليد  اخلي  ر ارباراستارها

 مي باشد. خريدارموظف به رعايت مفا   ستورالعمل فوق و همااري با  فروشندهگرفته و 

قارون تأمي  اجتماعي بابت سپر ه بيمه  38 ه %  ر اجراي ما5معا ل  فروشندهازهرصورتحسا(  -11-7

% 5 "حسا( بيمه خواهد بو .ضمنا ريزموكول به ارائه مفاصا فروشندهكسروپر اخت آخري  صورتحسا( 

 فروشندهمفاصا حسا( بيمه  ر وجه   سپر ه بيمه ماسوره ومبلغ آخري  صورتحسا( ريز پس از ارائه

سازمان تامي  اجتماعي مفاصا حسا( كلي را  ر مور    گر  .چنارچه  رمدت اجراي قرار ا پر اخت مي

 )موضوع اي  بند( مستر  خواهد شد. فروشندهصا ر رمايدكليه مطالبات قرار ا  

را باه رويات ساازمان     شركت كنندگان  رصورت استفا ه ازمعافيت مالياتي تصاويري ازقارار ا    -12-7

 رغيراينصاورت  ارائاه رمايند.  خريدار ريافت و به  راقرار ا    روع  معافيت براي و  مالياتي ذيربط رسارده

 مي بايست رسبت به پر اخت ماليات اقدام  رمايد.

،مقررات ، ستورالعمل ها وآئي  رامه هاي مربوط به رردگان متعهدمي گر   كليه ضوابطبررده/ب-31-7

 محيط زيست ائي ار قارون كار وسازمان تامي  اجتماعي،وزارت صنعت،معدن وتجارت ،وزارت اقتصا  و

ايي موضوع قرار ا  رعايت ساخت وتوليد كو  شيمي،وساير مراجع ذيصالح را  ر جريان تهيه

از حوا ث حي  ارجام قرار ا   وپر اخت تمامي حقوق وخسارات وغرامات  وهزينه هاي راشيرمايند.

ر صورت عدم   خريدار خصوص افرا  باار گرفته  ر امر قرار ا  برعهده بررده/ برردگان بو ه و ر

 رعايت موار  منكور هيچروره تعهدي ردار .

تباري كر ه ارد    خريدار زيان  به  پيشنها  هندگاري  اي وقوف حاصل شو كه مناقصه  ر هرگاه  -14-7

برگزاري  و مقررات و بر اساس قارون ضوابط شناخته شده و طبقمنكور به عنوان متخلف ان فروشندگ

 . مناقصات اقدام خواهد شد
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ساير موار  قيد رشده  ر قرار ا  موضوع اي  مناقصه،مطابق با قواري  و مقررات  ولت جمهوري  -15-7

 اسالمي ايران وشرايط مناقصه خواهد بو . 

 رارعقا   خريدارچنارچه معلوم شو  كه طرف قرار ا  ، براي تحصيل موافقت كارگزاران »  -16-7

پر اختي را تسليم رمو ه  و يا به هرترتيبي غير مشروع،كسب ارتفاع يا سند  قرار ا ، وجهي راتأ يه يا مال و

براي اعمال قارون به مقامات قضائي   حق فسخ قرار ا  را  اشته و راشي و مرتشي را خريداررمو ه باشد 

 معرفي خواهد رمو  . 

 130اره  ـــدارد  ملي  شمــبراساس اسمان  روش آزمايش كود مذكورمشخصات فني و   -17-7

 مورد  تايید موسسه  تحقیقات خاك وآب  مي باشد.  1394( سالدوم نظر)تجديد

 فروشنده مي باشد اجبـاري  اسماندارد   مشمول با توجه به اينکه كود سوپرفسفات تريپل  -18-7

 موظف به رعايت دقیق مفاد مندرج و مقررات موضوعه اسماندارد اجباري مربوطه مي باشد.

 شده جزءالينفک شرايط مي باشد.پيوست هاي ذكر  -19-7

 الزامي است. فروشندهتوسط  اقمصادي و كد اراهه شناسه مليدر زمان انعقاد قرارداد  -20-7

 مناقصه با هر تعدا  شركت كننده، با تشخيص كميسيون معامالت برگزار خواهد - 21-7

 كیلويي50بسمه بندي كودشیمیايي ومشخصات كیسه هاي خالي دواليه ـ 8
       cm  90×cm  60كیلوهي: ابعاد كیسه دوخمه شده50كیسه هاي خالي دواليه  مشخصات

گرم(، با رخ 102سارتيمتر و وزن )  60×90 ±% 1ابعا اليه بيروري : از جنس پلي پروپيل  با  -1-8

بصورت گر  بافت،ته  وزي  و  وخت و 1000،  رير  40×40ميليمتر،تراكم بافت  5/2عرض

 % مستربچ و يووي الزامي است.3اضافه رمو ن  "پ ياطرفه،ضمناسر وزي يک  وخت و چا

گرم، ضخامت اليه  51وزن  سارتيمتر، 62×98 ±% 1اليه  روري از جنس پلي اتيلني با ابعا   -2-8

كيسه خارجي از باال با كيسه  اخلي لبه  وزي گر  .)وزن مجموع  و اليه  اخلي و ميارون، 40

 گرم(.153 ±2خارجي 

  ياااي بسته بندي كو  مور  ر ر را  ر كيسه هايارتوارد به  اليل فن  فروشنده ي كه  رصورت -3-8

ر  اليل ااااا ذكااب  هد مي بايست مراتب  ارجام  ذكر گر يده 8ما ه   2و1با ابعا ي كه  ر بندهاي 

 ر روط بر ايناه تغييري  ااامش  خريدار اعالم،  رصورت موافقت  فروشندهط اتوس "كتبا يااااافن
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 اي   است ياااابديه. دااااش خواهد عملياتي تغيير ابعا  كيسه ها  ررر   ايجا ي اوزن كيسه هاي خال

 ياسان ابعا  با هايي كيسه از خو  قرار ا  پايان تا و باشد رار ا اق  شروع  ر داااباي تغيير  رخواست

 .پنير  ارجام است گرفته رارااق موافقت مور  كه

 خالص وزن موثره، ما ه  رصد ذكر  با  مناقصه موضوع كو شيميايي رام ،خريدار وآرم رام  رب -4-8

 ثبت شماره ،( رشت خط با باكس كا ر  اخل)پارت شماره ،(وماه سال)توليد تاريخ كو شيميايي،

باال  از  ممنوع آزا  فروش" عبارت و توليدكننده شركت  رام بر اري، بهره پرواره شماره كو ي، ما ه

   ريز  ررر   وپاک   جابجائي  خوارا و چاپ مناسب وثابت كه  ر اثر به صورت  رشت،"ائي پ به

" ضمنا (8زامي مي باشد.)پيوست اااال يااااشيمياي كيسه هاي محتوي كو   عالئم ايمني  بر روي  چاپ

ه و  به  تن يم گر يد برچسب كو  شيميايي  كه  براساس  شيوه رامه  ثبت  موا   كو ي توسط  فروشنده

 تاييد موسسه تحقيقات  خاک و آ( رسيده  باشد،طرف  يرر كيسه هاي كو شيميايي چاپ گر  .

 ر صورت عدم  رب هر يک از اطالعات فوق، از رموره بر اري و تحويل كو  توليدي بديهي است 

وظف م فروشندهمور  ساير عالئم مور  رياز كه بايد بر روي كيسه  رب شو    رخو  اري خواهد شد.

 عمل رمايد. خريداراست مطابق ر ر 

هاي پرك  كيسه و توزي   يجيتال موظف است كارخاره خو  را مجهز به  ستراه فروشنده -5-8

 رمايد.

ملزم به ثبت و  رب  فروشندهبه  رب اطالعات  رسيستم هوشمند،  خريدار رصورت رياز  تبصره:

 راراااق فروشنده ريق اينتررت  راختيار ر سيستم منكوركه از ط خريداراطالعات طبق  رخواست 

 گير ، اقدام رمايد. مي

كيسه توليدي  محموله  فروشندگانيا  توليدي كيسه و ه جاتگر   كارخارمتعهد مي فروشنده -6-8

از ر ر كيفيت باز يد  را معرفي تا از مراحل توليد كيسه ها و محل  پوي كيسه ها خريداررا به   ها

    رمايد.

جهت رموره بر اري از كيسه  خريدار ن با تحويل كو  به اربارهاي تعيي  شده توسط همزما -7-8

هاي حاوي كو  توليدي به صورت تصا في  و تخته كيسه به عنوان استاردار  سازي ارتخا( و جهت 

 ( ارسال گر  .خريداراري)آزمايش به مديريت توزيع، حمل وررهد
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برابر فرمول ذيل رفتار  فروشنده امرغو( و غيراستاردار  با  ر صورت استفا ه از كيسه هاي ر -8-8

           خواهد شد.

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

 قیمت هرگرم كیسه= خسارت كسري وزن كیسه هرپارت×كسري وزن هركیسه×تعدادكیسه ها× 5/1

موظف  فروشندهش  از ه   رصد  وزن استاردار   كيسه باشد  چنارچه  كسري وزن كيسه ها بي:1تبصره

رسبت به بسته بندي مجد  كو  با كيسه  عو ت و "كيسه هاي حاوي كو   را با هزينه خو عينا است

 استاردار  اقدام رمايد.

  استاردار  از موضوع قرار ا   كو  بندي بسته مور  استفا ه براي هاي كيسه چنارچه: 2تبصره

 و محاسبه ذيل فرمول  برابر جرائم باشد  اشته ارحراف( يووي و مستربچ% 3)مصرف براي مور ر ر

 .خواهدشد اقدام
 قيمت هرتخته كيسه به ررخ روز = جريمه ارحراف ازاستاردار  مستربچ  و يووي كيسه×تعدا كيسه هاي همان پارت × 2
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 1پیوست شماره

 

 

 رانولهگ تريپلسوپرفسفات كود 

 

گرانوله مي بايسمي مطابق با اسماندارد  تريپلمشخصات فني كود سوپرفسفات 

 باشد. 1394( سال دوم )تجديد نظر 130ملي شماره 

 

 تن هزار 50مقدار كل سفارش: 

 

 كیلوگرمي 50نوع بسمه بندي: كیسه 

 

م شده و براساس اسماندارد اعال "صرفاموضوع قرارداد  *بديهي است تحويل وتوزيع كود

 بود. مشخصات فوق الذكرخواهد

ررات ـــمق و قوانین   ساير جدول فوق و در  فني مندرج مشخصات و  داردـ* چنانچه اسمان

اسماندارد و........(  سازمان ملي وسسه تحقیقات خاك وآب،ـ)مع ذيربطتوسط مراج  مربوطه

ه را در ــتغییرات مربوط رخريدااست به محض اعالم  ملزم  فروشندهتغییر يابد  يا  اصالح و

 تدارك محصول اعمال نمايد. تولید و
آب،  و خاك  اتـتحقیق موسسه   سوي اعالمي از  تغییرات با  فروشنده كه * درصورتي

 خريدارتوسط  باشد، موضوع  ادامه تولید نمي به اعالم نمايد قادر اسماندارد و..... ملي سازمان

است  بديهيشد. بت به لغو قرارداد اقدام خواهد نس صورت تايید و تشخیص، در بررسي و

  پذيرفت. بین طرفین صورت خواهد گونه خسارتهر اخذ بدون لغو قرارداد
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 1-1یوست شمارهپ

 تحويلي خاك فسفاتحدود مشخصات فني 

 مشخصات:

Bone phosphate lime(Bpl)  64-66% 

Calcium oxide(Cao)  48-50% 

Iron oxide(Fe2o3)  0/1-0/2% 

Aluminume oxide(Al2o3)  0/1-0/15% 

Magnesiume oxide(Mgo)  0/5-0/8% 

Silicon Dioxide(Sio2)  7/5-9% 

Fluorine(F)  2-4% 

Chlorine(Cl)  800-1200PPM 

Carbon oxide(Co2)  7-9% 

 درصد 5-7 رطوبت:

 میلي گرم بر كیلوگرم 10-6 :(Cdكادمیوم)

 ممیلي گرم بر كیلوگر >2 :(ASآرسنیک)

 میلي گرم بر كیلوگرم >2: (Pb)سرب

 میلي گرم بر كیلوگرم 150-70: (Vاديوم)وان

 میلي گرم بر كیلوگرم 15-10:(Niنیکل )

 میلي گرم بر كیلوگرم 05/0-01/0:(Biبیسموت )

 :دانه بندي
 درصد 4-6میکرون :  1000باالي 

 درصد 5-10میکرون   :  500باالي 

 درصد 70-80میکرون   :  400باالي 

 درصد 5-7میکرون   :  40ممر ازك

 مي باشد  BPLدرجه  185/2برابر   P2O5 توجه: هر درجه خلوص
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 2پیوست شماره

 بسمه تعالي

 

 هزار تن  50مقدار تامینمناقصه تجديد   فرم پیشنهاد قیمت در

 (كارمزدي(TSP گرانوله تريپلسوپرفسفات كودشیمیايي 

 

 

 عنوان ر يف

 : دهندهپیشنهاد  نام شركت 1

 

 مقدارپیشنهادي: 2

 

  : تن به ريال به عددبرحسب TSP دقیمت واح 3

  تن به ريال به حروف :برحسب  TSPقیمت واحد

ضم  تائيد موار  فوق بدي  وسيله قبولي خو  را  رمور كليه شرايط و مشخصات مناقصه ومفا  قرار ا  

 ريز اعالم مي رمايم.

 

 :  تن يم تاريخ                    پیشنهاد دهنده :كت شرمهر و ام اء،نام خانوادگي،نام

 

 

 

 روز  از تاريخ بازگشايي پاكات مي باشد 45مدت اعتبارقيمت پيشنها ي حداقل  *  
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 فرم استعالم مالی 4پیوست شماره
 

 مديريت محمرم  امور مالي 

 

 با سالم،  

ر ر به ايناه اي  مديريت جهت ارجام خريد  .........        ت  كو   .........................رسابت   "احتراما   

رسبت به اعالم وضعيت مالي قرار ا هاي منعقده  به برگزاري مناقصه اقدام رمو ه است ،مقتضي است

 با  شركت .....................اعالم ر ر فرمائيد.

 

  
              ....................... 

 مدیریت  بازرگانی داخلی           
 

 .....توضیحات تکمیلی........................................................................
 

................................................................................................. 
 

................................................................................................. 
 

 

 مدیرامورمالی                                                                            

 

 

 

موضاااوع  ر يف

 قرار ا 

شاااااماره 

 قرار ا 

مبلغ كال  

 ار ا قر

تاااااريخ 

 شروع

تاااااريخ 

 اتمام

شااماره 

رامااااااه 

 تسويه

تاااريخ 

 تسويه

مارده طلب 

 يا بدهي

 مفاصا

حسااااااا( 

 بيمه
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 6شماره  پیوست

 قرارداد طرف شیمیايی کود تولیدی واحدهای بر نظارت و بازرسی دستورالعمل

 مربوطه استانهای در

 های شرکت بر نظارت استانها، کشاورزی حمایتی خدمات شرکت خطير و مهم مسئوليت 

 توجه با. باشد می قرارداد مفاد دقيق اجرای جهت در استان در تقرمس قرارداد طرف کود توليدکننده

 براساس توليدکننده، سوی از قرارداد مفاد کليه اجرای رعایت پيگيری و دقيق نظارت اینکه به

 و نمایندگان و بوده مربوطه استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت عهده به فيمابين قرارداد

 توليدی خط ازمحل ازتوليد، مرحله هر در دارند حق کشاورزی حمایتی خدمات شـــرکت بازرسان

 دراین و نمایند برداری نمونه و راکنترل توليدی ومحصول اوليه مواد و بازدید توليدکننده شرکت

 از که بازدیدهایی در ضروریست لذا باشد، داشته را همکاری نهایت بایستی می توليدکننده راستا

 ضمناً.گيرد قرار توجه مورد دقيقاً ذیل نکات گيرد می صورت دیتولي واحدهای این کارخانجات

 مستندات و مدارک کليه همراه به و تکميل( مربوطه ليست چک) کنترل های برگه است الزم

 .گردد ارائه بازدید گزارش پيوست به مربوطه،

 دکو نام کشاورزی، حمایتی خدمات شرکت آرم و نام: شامل) گونيها کيسه روی کود مشخصات -1

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

 .شود کنترل قرارداد مفاد با مطابق و کامل بطور...  و برداری، بهره شماره کودی، ماده ثبت شماره

 مفاد براساس و کود های کيسه روی(هشداری عالئم) شيميایی کودهای ایمنی عالئم چاپ -2

 .شود کنترل بایستی می و است الزامی قرارداد

 .نگردد  پاک جابجائی اثر در و بوده ثابت و مناسب بایستی می ها کيسه روی چاپ -3

 .باشد قراردادها در مندرج مفاد با مطابق بایستی آنها خالص وزن و کود های کيسه مشخصات -4

و  دهیچاپ گـــرد ییايميکــــودش یکيسه ها رـــگیود موضوع قرارداد، طرف دـــــبرچسب ک -5

 مربوطه باشد.  یثبت مواد کود نامهيمطابق با برچسب پشت گواه قاًيدق یستیبا یم

 واحدهای از تصادفی بصورت و قبلی اطالع بدون لزوم صورت در و مستمر بطور بازدیدها -6

 .گيرد صورت قرارداد طرف توليدی

 گردد مشخص آن تحویل ميزان و توليدی کود ميزان بازدید هر در -7

 از کاملی گزارش مربوطه،( ليست چک) کنترل های برگه تکميل ضمن بازدید هر در -8

 سوی از الزم تذکرات ای مکاتبه طی احتمالی، نواقص وجود صورت در و تهيه بازدید

 مدیریت به آن رونوشت و شود داده موجود نواقص رفع جهت توليدی واحد به استان

 جهت گياهی آفات دفع مواد و کود کيفيت ودبهب و فنی مدیریت و داخلی بازرگانی

 .گردد ارسال پرونده در درج و الزم اقدامات

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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  ای بگونه باشد مناسب و مسقف بایستی می توليدی کود و اوليه مواد نگهداری محل انبار -9

 .نگردد آنها تخریب باعث که باشد آسيب هيچ که

 مورد کيفی کنترل یشگاهآزما دارای بایستی می قرارداد طرف کننده توليد های شرکت -11

 فوق موسسه تایيد مورد آزمایشگاه یک با یا و بوده آب و خاک تحقيقات موسسه تایيد

 .نماید کيفی کنترل مراحل کليه در را توليدی کود و اوليه مواد و نموده منعقد همکاری قرارداد

 نام ذکر با دقيق بطور پوشش تحت توليدی واحدهای وضعيت آخرین کامل گزارش -11

 شده حمل کود مقدار و توليدی کود مقدار کود، نوع قرارداد، تاریخ و شماره کت،شر

 تحقيقات مرکز داخلی، بازرگانی مدیریتهای به برداری بهره جهت و تنظيم ماهانه بصورت

 آفات دفع مواد و کود کيفيت بهبود و فنی مدیریت و کشاورزی های نهاده کاربردی

 .گردد ارسال گياهی

 شرکت توسط توليدکننده، سوی از قرارداد مفاد کليه اجرای رعایت پيگيری و دقيق نظارت -12

 . گردد می انجام مربوطه استان کشاورزی حمایتی خدمات

 زیان و ضرر هرگونه بروز و وقت اتالف از جلوگيری منظور به است مؤظف مبدأ استان -13

 موارد موقت، زیعتو مجوز صدور جهت ستاد به اعالم و پارت توليد تأیيد از قبل احتمالی،

 کنترل بدقت توليدی پارت و توليدکننده برای را دستورالعمل این و قرارداد مفاد در موجود

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

 شرکت و شود می منعقد داخلی توليدکنندگان با کارمزدی بصورت که قراردادهایی در -14

 می توليد برای نياز مورد اوليه مواد از بخشی یا تمام کننده تامين کشاورزی ایتیحم خدمات

 مواد دقيق ميزان و نگهداری وضعيت بایستی می استان، کارشناسان بازدیدهای در باشد،

 .گردد بررسی بدقت( شده توليد کود ميزان به باتوجه) مصرفی و موجود اوليه

 بگونه باشد ومناسب مسقف بایستی می شده توليد ایوکوده اوليه مواد نگهداری انبارمحل -15

 .نگردد آنها تخریب باعث و نشده وارد موجود کودهای و اوليه مواد به آسيبی هيچگونه که ای

 مواد جایگزینی و تعویض حق وجه هيچ به قرارداد طرف شرکت کارمزدی، قراردادهای در -16

 .ندارد را کشاورزی حمایتی خدمات شرکت تحویلی اوليه

 هایی درکيسه(قرارداد موضوع شيميایی غيرازکود به)ای یارانه شيميایی کود نوع هر شاهدهم -17

 .گردد گزارش بایستی می و شده محسوب تخلف کشاورزی حمایتی خدمات شرکت آرم با

 با مشابه کودشيميایی فروش و توليد حق قرارداد اجرای زمان در قرارداد طرف شرکت -18

 .ندارد ادآز صورت به را قرارداد موضوع

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 نموده قرارداد موضوع کودشيميایی توليد به مبادرت راساً بایستی می قرارداد طرف شرکت -19

 غير به توليد مراحل از یک هيچ در و جزاً و کالً را قرارداد موضوع اجرای واگذاری حق و

گرانول کردن  یتواند نسبت به برون سپار یفروشنده م  ،داری. در صورت موافقت خرندارد

 .دیوضوع قرارداد اقدام نمام کود

 توليد وضعيت آخرین کتبی گزارش ارائه با روز15 هر حداقل باید قرارداد طرف شرکت -21

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

 به تواند می شده قيد برداری بهره پروانه در که محلی درهمان"صرفا قرارداد طرف شرکت -21

 دـــتولي محل در ریــتغيي هـــهرگون و نماید مبادرت قرارداد موضوع شيميایی کود توليد

 قرارداد مفاد براساس و کشاورزی حمایتی خدمات شرکت قبلی هماهنگی با بایستی می

 .              گيرد صورت فيمابين منعقده

 و کنترل امکان شرکت یاستان مدیران کشاورزی، حمایتی خدمات شرکت وظایف اساس بر:تبصره

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

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

 مقرر شرکت آرم و نام از مجاز غير استفاده صورت در است بدیهی. باشد می ذیصالح مراجع عهده

 در ذیربط مراجع سایر و قراردادها و حقوقی امور محترم مدیریت طریق از سریعاً موضوع گردد

 .گيرد قرار قانونی پيگرد مورد استان
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 7 شماره پیوست

 داخل تولید شیمیايی کودهای بر نظارت و بازرسی دستورالعمل

 (مقصد استان انبارهای در)

 :برداری نمونه و بازرسی نحوه

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

 توليد محل) مبدأ استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت به کتبی بصورت را موضوع

 .نماید اعالم( کود

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

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

 .نماید برداری نمونه درخواست فيمابين منعقده

 و تحویل از پس بالفاصله یا و تخليه زمان در بایستی می استان به ارسالی کود های محموله -3

 ضمن و گرفته قرار ازدیدب مورد استان کود کارشناس توسط مقصد انبار در چينی پارت

 گزارش بازرگانی امور معاونت به مشکلی گونه هر مربوطه،( ليست چک) کنترل برگه تکميل

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

 زمان در بایستی می شود می ارسال کارگزاران انبارهای به مستقيماً که کودی های محموله -4

 هرگونه و گرفته قرار دقيق بازدید مورد کارگزار توسط تحویل از پس لهبالفاص یا و تخليه

 کارشناس است الزم ضمناً. شود اعالم استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت به مشکلی

 و بازدید مستمر بصورت آنها در موجود کودهای و کارگزاران انبارهای از استان کود

 . نماید گزارش استان مدیریت به بعدی اقدامات هتکنترل،ج های برگه همراه رابه مربوطه گزارش

 .پذیرد صورت مقصد در و قرارداد مفاد طبق بایستی می برداری نمونه -5

 و مسقف بایستی می( کارگزار و شرکت انبارهای) استان به وارده کودهای نگهداری محل انبار -6

 آنها تخریب باعث و نشده وارد موجود کودهای به آسيبی هيچگونه که ای بگونه باشد مناسب

 .نگردد

 .باشد قراردادها در مندرج مفاد با مطابق بایستی آنها خالص وزن و کود های کيسه وزن -7

 کود نام کشاورزی، حمایتی خدمات شرکت آرم و نام: شامل) گونيها کيسه روی کود مشخصات -8

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

 قرارداد مفاد با مطابق و کامل بطور...( و کننده توليد شرکت نام برداری، بهره شماره کودی،

 .شود کنترل

 .نگردد  پاک جابجائی اثر در و بوده وثابت مناسب بایستی می ها کيسه روی چاپ -9

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 یتسیبا یو م دهیچاپ گرد ییايميکودش یکيسه ها گریبرچسب کود موضوع قرارداد، طرف د  -11

 مربوطه باشد. یثبت مواد کود نامهيمطابق با برچسب پشت گواه قاًيدق

 براساس و کود های کيسه روی( هشداری عالئم) شيميایی کودهای ایمنی عالئم چاپ  -11

 .است الزامی قرارداد مفاد

 در را شده گيری کيسه کودهای است مؤظف استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیریت  -12

 ردیف 6 و طولی ردیف چهار بصورت) نمایند چينی پارت مرتب و منظم بصورت هایی دسته

 ارتفاع و شود گرفته نظر در سانتيمتر 81 حدود بفاصله راهرو یک ها دسته بين بطوریکه( عرضی

 .باشد کيسه 15 حداکثر آنها
 مانجا برای و بوده تن 211 یا 111 مربوطه قرارداد براساس برداری نمونه برای پارت هر ميزان  -13

 بصورت کيسه 1111 هر از بایستی می باشد می کيلویی 51 ها کيسه که صورتی در برداری نمونه

 یک برای که برداری نمونه به مربوط فصل در مندرج جدول با مطابق) شده جدا کيسه 32 تصادفی

 در شده ذکر مطالب با مطابق و( کيسه 64 حداقل تنی 111 پارتهای در و کيسه 128 تنی 211 پارت

( گرم 111 حد در) را بخشی کيسه مختلف نقاط از کدام هر از برداری نمونه به مربوط صلف

 نمود مخلوط کامالً دست با ریخته، تميز پالستيکی نایلون یک روی بر را ها بخش این و برداشته

 حذف را قسمت 2 و تقسيم قسمت 4 به را کل نمونه شده، گفته روش با سپس( باشد تميز دستها)

 دو حداکثر و یک حداقل) الزم مقدار تا داد ادامه آنقدر را نمونه کردن کوچک روش این و نمود

 کيلویی 25 های کيسه در کودها بندی بسته که صورتی در. شود حاصل( نمونه هر برای کيلوگرم

 .بود خواهد برابر دو شده انتخاب های کيسه تعداد باشد

 تميز کامال نایلونی پاکتهای یا و ظروف در( نمونه سه تعداد به) شده گرفته های نمونه  -14

 پلمپ سرب و سيم بوسيله برداری نمونه کميته اعضای حضور در و شده بندی بسته محکم

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

 کننده توليد رسمی نماینده تحویل نمونه یک ،(مناسب و امن محل در قرنطينه در نگهداری

 حداکثر و مطمئن طرق از ذیربط استان نامه و برداری نمونه صورتجلسه بهمراه سوم نمونه و

 کشاورزی های نهاده کاربردی تحقيقات مرکز به برداری نمونه زمان از روز 3 مدت ظرف

  و کود نوع برحسب قرارداد هر برای دارد ضرورت. گردد ارسال

 است الزم همچنين گردد، مربوطه صورتجلسه هضميم جداگانه اداری نامه یک کارخانه

 نسخه سه در برداری نمونه صورتجلسه برگ یک مجزا و جداگانه بصورت پارت هر برای

  آزمایشگاه به نمونه بهمراه نسخه یک برداری، نمونه کميته امضای از پس و گردیده تکميل

 شرکت نماینده به ومس نسخه و بایگانی مربوطه استان در فوق شرکت سوابق در نسخه یک و

 .گردد تحویل کننده توليد

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

 شرکت کننده در مناقصه:

 



29 

 

 در را ارسالی کود های نمونه است مؤظف کشاورزی های نهاده کاربردی تحقيقات مرکز  -15

 و فنی و بازرگانی امور های معاونت و استان به را حاصله نتایج و نموده آزمایش وقت اسرع

 .نماید اعالم توليدی امور

 بر استانها کشاورزی حمایتی خدمات شرکت سوی از قيقد کنترل و نظارت اهميت به نظر  -16

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

 که داخلی بازرگانی محترم مدیریت سوی از شرکت یک توليدی پارت بودن توزیع قابل

 ،( کود برداری نمونه محل ستانا) مقصد استان مربوطه، کننده توليد به رونوشتهایی طی

 آفات دفع مواد و کود کيفيت بهبود و فنی مدیریت و( کود توليد محل استان) مبدأ استان

 استان نظارت و مبدأ استان هماهنگی و اطالع با تا شود اتخاذ ترتيبی گردد، می اعالم گياهی

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

 آن انتقال و پارت تکميل از پس بایستی می توليدی کود از برداری نمونه گردد می متذکر  -17

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

 توليد شرکت نام ثبت، شماره کود، نام توليد، تاریخ پارت، شماره: شامل الزم اطالعات  -18

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

 .شود گذاشته ها نمونه حاوی کيسه داخل و شده درج

 کننده توليد االختيار تام نماینده حضور در بایستی می توليدی کود از برداری نمونه  -19

 مونهن زمان در کننده توليد االختيار تام نماینده حضور عدم صورت در. گيرد صورت

 امضاء و ذیربط شرکت مهر به ممهور) کتبی اعالم با کننده توليد دارد ضرورت برداری،

 بایستی متعاقباً که نماید لحاظ خود درخواست متن در را ذیل حقوقی پاراگراف عيناً( خود

 شرکت تأیيد مورد آزمایشگاه به برداری نمونه صورتجلسه بانضمام درخواست تصویر

 توسط برداری نمونه صورتجلسه امضای عدم دليل بعنوان) زیکشاور حمایتی خدمات

 . گردد ارسال( کننده توليد نماینده

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

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

 «داشت نخواهد اعتراضی

 از توليدی، واحدهای سوی از الذکر فوق بندهای رعایت عدم صورت در است الزم -21

 توليدکننده به کتبی بصورت مراتب و گردیده خودداری قرارداد مفاد طبق کود تحویل

 .گردد اعالم

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

 شرکت کننده در مناقصه:
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 تانهااس کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیریت گردد می مشاهده "گاها اینکه به نظر  -21

 می توليدی پارتهای از برداری نمونه به اقدام کود توليد قراردادهای تاریخ انقضاء از پس

 توليد قراردادهای مفاد و مدت رعایت ضمن تا شود اتخاذ ترتيبی است الزم لذا. نمایند

 غير در و گردیده برداری نمونه به اقدام قرارداد، تمدید الحاقيه داشتن صورت در فقط کود،

 معمول الزم اقدام سپس و استعالم بازرگانی امور معاونت از کتبی بصورت ورت،اینص

 .گردد

 نمی مقدور است گردیده صورتجلسه و برداری نمونه قبالً که پارتی از مجدد برداری نمونه  -22

 . باشد

 دستورالعملهای صحيح اجرای مسئول استان هر کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیر  -23

 .باشد می ارسالی

 تحقيقات مرکز با برداری نمونه نحوه خصوص در فنی سؤال گونه هر داشتن صورت در :صرهتب

 گياهی آفات دفع مواد و کود کيفيت بهبود و فنی مدیریت یا و کشاورزی های نهاده کاربردی

 . نمایند حاصل تماس
 (:برداری نمونه کمیته) برداری نمونه زمان در حاضر افراد

 با مطابق بایستی می که برداری نمونه صورتجلسه امضای و برداری نمونه زمان در ذیل افراد حضور

 .باشد می الزامی گردد تنظيم شده تعيين فرمت

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

 (برداری نمونه کميته سرپرست

 استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت کود کارشناس -2

 استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت حراست اداره ندهنمای -3

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

 (گردد
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 تعالی بسمه

 (مقصد) استان انبار محل در داخلی تولید کود برداری نمونه صورتجلسه
 ....................... استان  کشاورزی حمايتی خدمات شرکت

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

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

 قرارداد موضوع.............  کودی  ثبت شماره با..... .....................................

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

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

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

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

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

 خدمات شرکت مدیریت به نمونه یک و  ارسال آزمایشگاه به آزمایش انجام جهت  صورتجلسه

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

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

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

 (برداری نمونه کميته

 استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت کود کارشناس -2

 استان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت حراست اداره نماینده -3

  کننده توليد شرکت االختيار تام نماینده-4

 ضرورت برداری، نمونه انزم در کننده توليد االختيار تام نماینده حضور عدم صورت در :تبصره

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

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

  نماینده توسط رداریب نمونه صورتجلسه امضای عدم دليل بعنوان) آزمایشگاه به برداری نمونه

 . گردد ارسال( توليدکننده
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  8پیوست 

 

                                                                    

 وزارت جهاد كشاورزي                                              

 ايتي كشاورزيشركت خدمات حم                                              

 گرانوله تریپلكودسوپرفسفات 
 

 

 

 

 

 

 بسته بندی ونگهداری    

 

 

 

 حمل ونقل

 

  

 احتياط                                                             

  فروش آزاد ممنوع و پيگرد قانوني دارد                             

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

 021-84831:  تلفن رسیدگي به شکايات

 

 

 محلول فسفر کل فسفر 

P2O5 P2O5 

46% 39% 

 وزن خالص
 شماره 
 پارت

 تاریخ تولید
 )ماه / سال(

 شماره ثبت
 ده کودیما

شماره پروانه 
 بهره برداری

     كیلوگرم 50
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 بازرگانی داخلی فرم 9مارهش پیوست

 

 كمیسیون محترم معامالت شركت 

 

  سالم، با  

 

.........  شرایط و مشخصات مناقصه عمومی خرید مقدار "ب"پاکت  8با توجه به  بند  "احتراما   

،برابر بررسی بعمل آمده شرکت ................. طبق جدول ذیل .........................  کود شیمیایی تن

 شرایط شرکت در مناقصه را دارا می باشد.

 

 درصد مقدار تحویلی تاریخ قرارداد شماره قرارداد موضوع قرارداد

     

 

 

 :مالحظات

 

 رسول فالح                                                                                                          
 داخلی بازرگانی مدیر  
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پاكت" الف"   برچسب

 حاوي تضمين
 شركت خدمات حمايتي كشاورزي                                         

 (یکارمزدTSP)گرانوله  تریپلار تن كود سوپرفسفات هز50/خریدمقدارمناقصهتجدید   موضوع

 )توليد داخل(

: 

 تاريخ تحويل پاكات:

  ج          ب                   الف : پاکت

 

 
 
 

 

 برچسب پاكت"ب"

 مدارك فني
    

 شركت خدمات حمايتي كشاورزي   

 (یکارمزدTSP) گرانوله تریپلسوپرفسفات هزار تن كود 50ارددمق/خریمناقصهتجدید   موضوع

 )توليد داخل(

:

  ج    ب                     الف : پاكت   

 
 

 
 

                           
 

 برچسب پاكت "ج"

 پيشنهاد نرخ
 شاورزي شركت خدمات حمايتي ك

 (یکارمزدTSP) گرانوله تریپلسوپرفسفات هزار تن كود 50ارددمق/خریمناقصهتجدید   موضوع

 )توليد داخل(

 
:

ج       ب                    الف : پاكت   
 

 

 

 
 

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

 .دهید .توجه داشمه باشید هیچ پاكمي بدون اين برچسب ها ، تحويل گرفمه نخواهد شد قرار

 

 

 

 

 


