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 تذکر:

 

جهت اطالع شرکت هـاي حاضـر  صرفاً پیش نویس قرارداد ارائه شده

، جهت عقـد برنده مناقصهدر مناقصه بوده و در صورت مشخص شدن 

بـا فروشـنده ، قراردادهاي خرید مشـابهقرارداد بر اساس عرف سایر 

 قرارداد منعقد می گردد. 

 

 ) صی در قرارداد نهایی افزوده خواهد شد.شرایط اختصا( 
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 : شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجانخریدار

 

 ........................................................ :فروشنده

 

 

 :قراردادموضوع 

مصرفی کارخانه ذوب و ریخته گري  UHP700 گرافیتی تن الکترود  300تامین و تحویل 

 جهان فوالد سیرجان شماره یک شرکت مجتمع

 شماره قرارداد:
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 در اداره ثبت شرکت 3191 به شماره ثبت (سهامی خاص) سیرجان شرکت مجتمع جهان فوالدبین فیمااین قرارداد 

 انآقایـبا نماینـدگی  4113-7736-8343 اقتصادي، شماره 10630161649 ، شناسه ملیسیرجانهاي شهرستان 

ایـن قـرارداد بـه  کـه در هیئت مـدیره حامد عسکرزاده رئیسو  یرهت مدئعضو هی علی عباسلو مدیرعامل و

 ................................ثبـت به شـماره  ................................شرکت نامیده می شود از یک طرف و  "خریدار"اختصار 

ــت در ــاي اداره ثب ــرکت ه ــهر ش ــه ، ................................ ش ــیشناس ــماره ................................ مل ــادي ، ش  اقتص

 "این قـرارداد بـه اختصـار که در داراي امضاء تعهد آور ................................آقایان  نمایندگیبا  ................................

 :به شرح زیر منعقد می گردد ، از طرف دیگرنامیده می شود "فروشنده

 ف:تعاری -1ماده 
صات ، مشخ، پیوست هامنظور از قرارداد این توافقنامه؛ شامل کلیه ضمائم قرارداد:  -1-1

 و ... است. ، شرایط گارانتیفنی
 آنها. رسمی عبارتند از خریدار و فروشنده یا نمایندگان طرفین:  -2-1

ار در آغاز قرارداد و جهت نظارت بـر اجـراي قـرارداد، کتبـاً توسـط خریـد خریدار: نماینده  -3-1
 ی می گردد.معرف

ي در آغاز قرارداد و جهت تسریع در مراجعـات و انجـام تعهـدات قـرارداد نماینده فروشنده:  -4-1
 فروشند، کتباً به خریدارمعرفی می گردد.

با مشخصات فنی پیوسـت UHP700  سایز گرافیتیهاي الکترود  منظور کاال:  -5-1
ضوع این قرارداد بر اسـاس مشخصـات منـدرج در پیوسـت شـماره دو وم

 ارداد میباشد.قر
منظور از درخواست خرید، مدارك فنی و کلیه پیوست هـا و ملحقـات آن  درخواست خرید:  -6-1

 می باشد.
منظور، جدول زمانی است کـه در آن فاصـله زمـانی کلیـه فعالیـت هـاي  :برنامه زمانی  -7-1

 5مشـخص گردیـده اسـت ( برنامـه زمـانی مـاده  قـراردادمرتبط با ایـن 
 قرارداد ).

منظور ماه و سال شمسی است و تاریخ ها طبق تقویم رسمی کشور ایران  و تاریخ ها: ماه و سال  -8-1
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 است.
ر و بـمنظور از کلیه اوزان و مقادیر، طبق قـوانین ایـران سیسـتم متریـک  اوزان و مقادیر:  -9-1

 اساس وزن خالص می باشد .
یید مورد تا و یا بازرس (شرکت ایکا) منظور نماینده رسمی دستگاه نظارت :بازرس خریدار  -10-1

 .خریدار می باشد

 موضوع قرارداد: -2ماده 

مصـرفی  UHP700سـایز  الکترود گرافیتـیتن )  سیصد(  300تامین و تحویل داد عبارت است از قرارموضوع 
بـا مشخصـات منـدرج در پیوسـت  کارخانه ذوب و ریخته گري شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

از تـاریخ  و چهـارده روزماه  دودر مدت زمان حداکثر  خریداربرنامه زمانی اعالمی  ساسبر ا وقرارداد  سهشماره 
 قرارداد حاضر .  5بر اساس برنامه زمانی ماده   ابالغ به فروشنده

 وع قـراردادشـرایط و ضـوابط کیفـی موضـکلیه که از  مینمایدبا امضاء قرارداد حاضر اقرار  فروشنده: یک تبصره

 امل دارد نمی تواند به عذر عدم اطالع معتذر شود.اطالع ک نظر خریدارمد

 شنده و پسخریدار در هر مرحله از قرارداد مختار است در صورت عدم رضایت کافی از عملکرد فرو تبصره دو:
انجام  خودن را ادامه آ ، قرارداد را متوقف وتقویمی روز 5از اخطار کتبی و تأمین نشدن رضایت خریدار بعد از 

 اید.لب می نمه حق هر گونه اعتراضی را از خود سفروشنده دیگري واگذار نماید و فروشند دهد و یا به

 اسناد و مدارك قرارداد: – 3ماده 

ورت صشد و در  اسناد و مدارك ذیل به عنوان جزیی از این قرارداد تلقی شده و بدین نحوه تعبیر و تفسیر خواهد
 : د به ترتیب زیر مقدم می باشندسنابروز هرگونه اختالف بین اجزاء قرارداد، ا

 .تن قرارداد حاضرم -1-3
 . ( پیوست شماره یک )آنالیز قیمت و پیشنهاد مالی -2-3
 . ( پیوست شماره دو )پرداخت شرایط و نحوه -3-3
 ) سه( پیوست شماره  فنی. مشخصات -4-3
 ) چهار. ( پیوست شماره و خدمات پس از فروش ، تحویل، بیمهبسته بنديشرایط  -5-3
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 ) پنجوست شماره شرایط گارانتی. ( پی -6-3
 صورت مجلس و هر نوع سند دیگري که در مدت قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین برسد. -7-3
 ."رخریدا " منی و صیانت از محیط زیستای "کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل هاي ابالغی واحد  -8-3

 :تحویل کاالمحل  -4ماده 

هان جنه ذوب و ریخته گري شماره یک شرکت مجتمع درب کارخادر محل  DDPبه صورت  موضوع قرارداد تحویل کاال

جاده اختصاصـی  3تر شیراز، کیلوم-جاده سیرجان 50واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر فوالد سیرجان 

تـه : شرایط و محل تحویل به هر نحوي غیر از تحویل درب کارخانه ذوب و ریخ تذکر مهم(  می باشـد.گل گهر 

 ) به آدرس فوق، مورد پذیرش نمی باشد. ریدارخگري شماره یک 

 ل ومري، حبارگیندارد و کلیه مراحل  هاي موضوع قرارداد: خریدار هیچگونه تعهدي مبنی بر ترخیص کاالتبصره

انجام  ،و ... ماندتعرفه هاي سازمان امور بنادر و کشتیرانی از قبیل حق باربري و دیاز جمله پرداخت  ترخیص کاال
ه هده فروشندعتخلیه بار، پرداخت عوارض، گمرکی و .... به مربوط به اظهار گمرگی قبل و بعد از  تمامی خدمات

 می باشد.

 :و زمان تحویلمدت قرارداد  – 5ماده 

به مدت  کارابالغ شروع بدریافت  تاریخاز  جهت تحویل کلیه کاالهاي موضوع قرارداد قراردادزمان مدت  -1-5
 صریح شـدهتمی بایست به ترتیبی که در این قرارداد فروشنده و باشد می  تقویمی روز چهاردهو  ماهدو 

حل ارت در ماه نظستگبر اساس برنامه زمانی ابالغی د به صورت پارت به پارت کاالهاي موضوع قرارداد را
 تحویل نموده و تعهدات قرارداد را به انجام برساند. تحویل به خریدار

 ت پیش پرداخت نمی باشد.: شروع بکار فروشنده تابع پرداختبصره

 :برنامه زمانی تحویل -2-5
دت مـظرف  ؛( چهل ) تن 40فروشنده موظف به تحویل محموله اول کاالهاي موضوع قرارداد به میزان  -1-2-5

 .در محل تحویل به خریدار می باشد ؛از تاریخ ابالغ قبولی پیشنهاد تقویمی هفته) 6شش (
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 تگاه نظارتابالغی دسزمانی  برنامهطبق قرارداد را  موضوعي هاکاال باقیمانده فروشنده متعهد می گردد -2-2-5
 خریداربه  ؛تحویلدر محل از آخرین مهلت تحویل محموله اول  شمسی هفته )6شش (رف مدت ظ

 در برنامـه دقبولی پیشنهاپس از ابالغ  در اسرع وقترا (خریدار اولویت تحویل کاالها  نماید. تحویل
 ) به فروشنده ابالغ خواهد نمود.  زمانی

شخصـات م: فروشنده متعهد شده است که کلیه موارد موضوع این قرارداد را مطابق با مقـادیر و تبصره

قـع موضـوع قرارداد ) انجام و کلیه جـرایم ناشـی از عـدم انجـام بمو 2مندرج در قرارداد ( موضوع ماده 
 قرارداد را بپذیرد.

 شرایط تنفیذ قرارداد : – 6ماده 

 : ذ خواهد شدیه موارد زیر تنفیاین قرارداد با اجراي کل

 ابالغ و تبادل قرارداد. ،امضاء -1-6
 )فروشنده تضمین انجام تعهدات توسط(. تسلیم کلیه تضامین قرارداد -2-6
 پرداخت پیش پرداخت توسط خریدار  -3-6

 مبلغ قرارداد: – 7ماده 

ج در ات منـدربـا مشخصـ  UHP700سـایز  گرافیتی تن الکترود 300تامین و تحویل مبلغ اولیه قرارداد براي 
 یـورو ................................................................قـرارداد این کلیه تعهدات مربوط به  و انجام قرارداد سهپیوست شماره 

ســایز  رافیتــیود گالکتــرل هــر تــن مین و تحویــ؛ بــا احتســاب تــا)یــورو ( .................................................................
UHP700  .................................................................ر پیوسـت دول قیمـت منـدرج دجـبر اساس  می باشد که یورو

 .اشدبوجه فروشنده قابل پرداخت می قرارداد در  9به شرح مندرج در ماده محاسبه و قرارداد  یکشماره 

 مالیات ه بیکاري،بیم بیمه،کلیه  ( کسورات قانونی سود و باالسري ،  بردارنده داد درقرار ءآحاد بها:  یک تبصره
 .) می باشد ... و عوارضکلیه ، ها

ثبت نام در نظام  افزوده درصورت ارائه گواهی معتبرراستاي اجراي الزامات قانون مالیات بر ارزش  در: دو تبصره

، مالیات بر فروشندهتایید سازمان امور مالیاتی توسط ق نمونه مورد مالیات بر ارزش افزوده و ارائه صورتحساب طب
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غیـر  در و پرداخت خواهد شـد فروشندهبه  ارزش افزوده و عوارض صورتحساب هاي مربوطه از محل این قرارداد
 خواهد بود. فروشندهعهده  اینصورت مالیات بر ارزش افزوده بر

، حفاظت فنی و بهداشتی عی،هاي اجتمامربوط به قانون کار، بیمه قوانین و مقررات کلیه از فروشنده :سه تبصره
د است وده و متعه، عوارض و دیگر قوانین و مقررات جاري کشور مرتبط با قرارداد، کامال مطلع بها مالیات قوانین

 ت.اس دهروشنفعهده  که همه آنها را رعایت کند. در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر

االهـاي ک مشخصـاتو  تحویـل ی، برنامـه زمـاناحجامبا توجه به دانش و اطالع کافی فروشنده از : چهار تبصره

یمت منـدرج ق، بدینوسیله فروشنده تایید می نماید که ) قرارداد سهیک و شماره  هاي پیوست موضوع قرارداد (
تیکه اد، در صـورحتی بیشتر از طول مـدت دوره قـرارد تا پایان قرارداد ( ودر قرارداد ثابت و قطعی خواهد بود و 

 انجامـد )،طـول بیه قرارداد، بیشتر از مدت زمان قرارداد بـ هاي موضوعکاال احجام پیش بینی شده براي تحویل
 مقطوع بوده و به آن هیچگونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت.

 جمله و بـدون ، کلیه هزینه هاي ذیل را ازديید می نماید که در مبلغ پیشنهاتای اذعان و فروشنده :پنج تبصره

 قید محدودیت لحاظ نموده است:

 مدیریت بر اجراي موضوع قرارداد.کلیه هزینه هاي  .1
 هایی که به نوعی به این قرارداد مربوط می باشد. هزینه مخاطره ها و مسئولیت .2

 قرارداد. در طول مدتهر گونه افزایش هزینه هاي انجام کارها ناشی از تغییر قیمت ها ( تعدیل )  .3

 .کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و عوارض متعلقه و مربوط به قرارداد .4
 .و غیره آب و هوا، صعوبت، پراکندگی ، منطقه اي وکلیه ضرائب شامل باالسري .5
 ي مرتبط.و سایر هزینه ها تحویلتا محل کاال  بیمه حمل و، بارگیريبسته بندي،  هاي هزینهکلیه  .6
از قبیـل  ترخیص کاال از جمله پرداخت تعرفه هاي سازمان امور بنادر و کشتیرانیهزینه هاي  کلیه .7

 . حق باربري و دیماند و ...
عوارض،  بار، پرداخت اظهار گمرگی قبل و بعد از تخلیهعوارض گمرکی،  کلیه هزینه هاي مربوط به .8

 گمرکی و ... .
 .بازرسی هاو  ، تست هاط به آزمایش هاکلیه هزینه هاي مربو .9

 .باشد می فروشندههزینه کلیه امور پشتیبانی فنی و خدماتی که در تعهد  .10
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 افزایش و کاهش: -8ماده 

ه هر را با اطالع کتبی و ب فروشندهخدمات ، ردادارچوب موضوع قراتواند در طول مدت قرارداد و در چمی خریدار
 فزایش دهد.سقف قرارداد کاهش یا ا % ) 25(  درصد بیست و پنجمیزان تا 

 

 پرداخت: نحوه– 9ماده 

 
بصورت ارزي بوده ولی چنانچه خریدار امکان پرداخت ارزي را نداشته باشد ، خریدار مختار  قراردادمبلغ  -1-9

است که مبلغ قرارداد بصورت معادل ریالی با نرخ تسعیر ارز بر مبناي حواله فروش در سامانه سنا در روز 
 د .پرداخت ، به فروشنده پرداخت نمای

 امـه ابـالغهر محموله ارسالی مطـابق برن مبلغ پرداخت مبلغ قرارداد به صورت پارت به پارت و بر اساس -2-9
 به شرح ذیل انجام خواهد شد: ،شده به فروشنده

ابـل قبانکی معتبر و  نامهتضماناخذ قبال  درکل قرارداد درصد ) مبلغ  بیست% (  20 1-2-9
 به عنوان پیش پرداخت. خریدارتمدید به نفع 

سایت % ( شصت درصد ) مبلغ هر محموله پس از تحویل کاال به خریدار در محل  60 2-2-9
ازرسـی ، ارائه اصل اسناد حمل ، مدارك کنترل کیفی ، ب و تایید دستگاه نظارتخریدار 

 و مدارك گمرکی ترخیص کاال قابل پرداخت است . 

و تاییـد % ( بیست درصد ) مبلغ هر محموله پس از مصرف کـاال توسـط خریـدار  20 3-2-9
 دستگاه نظارت.

رداخت پ منوط بهپس از ابالغ کتبی فوري بوده و : شروع بکار و ارسال کاال توسط فروشنده یک تبصره

 پیش پرداخت نمی باشد.
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 و تاییـد خریـدار ، قبض هـاي باسـکول هـاي حراسـت وروديمالك وزن محموله (بار با اوزان خالص)  -3-9
تحویـل  است پس از تخلیه کامل بار، قبض هاي مربوطـه راموظف  بار دستگاه نظارت می باشد و راننده

 .دهد خریدارنماینده 

 حسن انجام کار:و  دوره تضمین – 10ماده 

و  ره سـهمندرج در پیوست شـما مشخصات فنی با توجه بهموضوع قرارداد را (  کاالي و شرایط کیفیت فروشنده
مین مـی ه شرح ذیـل تضـب) س نظر دستگاه نظارت بر اسا ؛قرارداد پنجشرایط گارانتی مندرج در پیوست شمار 

 نماید:

از  )( دوره تضـمین  مـاه شمسـی سهکاالهاي موضوع قرارداد را به مدت و شرایط کیفیت فروشنده  -1-10
 می نماید.کاال به خریدار تضمین  آخرین محموله تاریخ تحویل

تضـمین فروشنده می بایست بر اساس مشخصات فنی درخواست شـده توسـط خریـدار نسـبت بـه  -2-10
گزینی و در صورت عدم ایفاي تعهدات ، فروشنده موظف به جـاید باشد رود تحویلی متعهکیفی الکت

 کاال بصورت مجانی و رایگان می باشد . 

ن تـبـه ازاي هـر  ( ......... کیلوگرم الکترود گرافیتی تولیديالکترود بر تن فوالد  مصرففروشنده میزان  1-2-10
 .تضمین می نمایدرا فوالد تولیدي ) 

پیوست (مندرج در شرایط گارانتی  شرایطیک از حصول هر صورت  ، در) گارانتی(  تضمیندر طی دوره  2-2-10
ود و ظاهري ( شکسـتی الکتـر داراي هرگونه نقص و عیبی تشخیص دستگاه نظارتبه ا و ی )پنجشماره 

گردد که  ینجایگز ،به نحوي که خریدار مشخص می نماید می بایست کاالي مزبور، و کیفی نیپل و ... )
مین مـی را تا جایگزین کاالي مرجوعیبدون اخذ هیچگونه هزینه اي از خریدار،  در اینصورت فروشنده

 نماید.

 تضمین انجام تعهدات: – 11ماده 
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بـه صـورت  قــرارداد راه اولیـمبلـغ  درصـد ) ده% (  10معـادل  با ابالغ قرارداد،متعهد است همزمان  فروشنده
ابل می بایست ق ارائه نماید که تضمین فوق خریداربدون قید و شرطِ قابل تمدید به نفع ضمانتنامه بانکی معتبر 
وصوف پـس از م. ضمانتنامه باشد قرارداد ) 10( ماده  تا پایان مدت دوره تضمین خریدارتمدید یکطرفه از سوي 

ی توانـد مـ خریـدار ،دو تسویه حساب مالی قابل استرداد خواهد بود. در صورت فسـخ قـراردا تضمینپایان دوره 
 .ضمانتنامه فوق الذکر را به نفع خود ضبط نماید

  فروشنده:تعهدات  –12ماده 

را  ادموضـوع قـراردهـاي کاال و تحویـل تامین ،که توان فنی و مالی تهیه متعهد می گرددفروشنده  -1-12
ال علـم انظر خریدار و همچنین زمان و تاریخ تحویل ک داشته و از مشخصات فنی کاال، کیفیت مورد

 دارد. و کافی و اطالع کامل

، بـر فـقتوارا مطابق با استانداردهاي کیفـی مـورد  موضوع قرارداد کااليگردد  متعهد می فروشنده -2-12
  نماید. تامین دواساس مشخصات مندرج در پیوست شماره 

اه ه همربرا  هر محموله و تست ها و بازرسی در کارخانه یج آزمایشاتفروشنده متعهد است کلیه نتا -3-12
Certificate  کت (برگه آنالیز صـادر شـده از طـرف شـرگواهی کیفیت کاالي ارسالی  ومورد تایید

 .رائه نمایدبه خریدار ا ،هنگام تحویل هر محموله ) راسازنده

 رسی قرارمورد بازفروشنده بازرس خریدار و با همکاري میبایست توسط موارد زیر  منظور بازرسیه ب -4-12
 گیرد:

 کاال.سالم بودن  •

 کاال.یفیت بسته بندي ک •

 کاال.وضعیت ظاهري  •

 و ... . کاالنوع  ،وزن خالص و ناخالص، شماره سفارشها:  بسته بنديروي  ئمعال •

 اشد.ببصورت کامل روي آن مهار شده  ها بستهوضعیت پالت ها: پالت ها باید سالم و نو بوده و  •
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بـت  رطوحتماً ها بسته بنديداخل  با بست مناسب استفاده گردد. مواد با کیفیتاز  براي بسته بندي •
 .گیر مناسب قرار داده شده باشد

 بازرسی کیفی و کنترل مدارك . •

فروشنده متعهد می گردد در صورت درخواست خریدار، نمونه مشخص شده توسط خریدار را به  -5-12
 ) با هزینه فروشنده ارسال نماید. که توسط خریدار مشخص می گردد آزمایشگاه ثالث (

 شـماره پیوسـتمندرج در ي تحویلی مغایر با مشخصات اعالم شده در مشخصات فنی چنانچه کاال -6-12
یپـل ن( شکستی الکتـرود و  ظاهري قرارداد تشخیص داده شود و یا داراي هرگونه نقص و عیبی سه

وظـف بـه مفروشـنده  ،مورد تأیید دستگاه نظارت خریدار نباشـد ؛ به طوریکهباشدکیفی یا و  و ... )
 اهد شد.به فروشنده پرداخت نخو مرجوعیاز بابت کاالي  هیچ وجهیمزبور بوده و  زینی کااليجایگ

رت پارت به به فروشنده و بصو خریدارارسال بار با توجه به اعالم دستگاه نظارت فروشنده موظف به  -7-12
 .میباشد بر اساس برنامه زمانی اعالمی خریدار پارت

 أییـدتاز تب را به خریدار اطالع دهـد تـا پـس فروشنده بایستی پس از آماده سازي هر محموله مرا -8-12
 ، نسبت به ارسال کاال اقدام نماید.خریدار

می  و تایید دستگاه نظارت خریدار سایت هاي وروديقبض هاي باسکول  وزن خالص،مالك وزن بار -9-12
 دارخریـقبض هاي مربوطـه را تحویـل نماینـده  ،موظف است پس از تخلیه کامل بارباشد و راننده 

 دهد.

ک یـکارخانه ذوب و ریخته گـري شـماره انتقال تا درب  مل وبسته بندي، ح هاي هزینهه کلی -10-12
جـاده  50کیلـومتر سـیرجان، اسـتان کرمـان، شهرسـتان مجتمع جهان فوالد سیرجان بـه آدرس 

بـر  و بیمـه نمـودن کـاال DDPبه صـورت  جاده اختصاصی گل گهر 2شیراز، کیلومتر  –سیرجان 
  عهده فروشنده می باشد.

امکان بازدید نمایندگان خریـدار را  تشخیص دهد ارفروشنده موظف است در هر زمان که خرید -11-12
 فراهم آورد. تولید کننده ( در صورت امکان ) کارخانهاز 
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ه خـود به هزینبیمه با پوشش کامل  ،محل تحویلفروشنده بایستی کاالي موضوع قرارداد را تا  -12-12
 بنماید.

ي موضوع کاال کیفیکمی و یا گونه خسارت و یا فساد و افت  هر خریدارتا زمان تحویل کاال به  -13-12
بـر ا رتحویـل شـده کـاالي هاي تنها در صورتی خریدار ببطور کامل بعهده فروشنده است و  قرارداد

صحیح و  ،پرداخت خواهد نمود که کاالقرارداد) به فروشنده  9اساس نحوه پرداخت (مندرج در ماده 
 تحویل گردد.خریدار  به در محل تحویل سالم و بدون عیب

 

سـت نمایـد کـه اثـرات سـوء زی تامینفروشنده متعهد است کاالي موضوع قرارداد را به نحوي  -14-12
 محیطی نداشته باشد. چنانچه ماهیت کاال داراي اثرات نـامطلوب زیسـت محیطـی اسـت فروشـنده

دن قل رسـانموظف به ارائه دستورالعمل هاي حفاظتی، ایمنی و هشدارهاي الزم در خصوص به حدا
اختیار  می بایست قوانین ایمنی، بهداشت و محیط زیست کشور را در فروشنده این اثرات می باشد.

 .رعایت نمایدمان تحویل در مراحل تولید تا زالزامات قانونی آنرا داشته و کلیه 

حادثه  را در قبال هرگونه دعاوي، غرامات و خسارت قانونی درخصوص هر نوع خریدار، فروشنده -15-12
 .مصون و مبري می داردیا جراحت یا مرگ یا هر نوع خسارت وارد بر اموال خود  و

خود  تیارختام اال موظف به معرفی نماینده فروشندهدر ابتداي شروع اجراي کار موضوع قرارداد،  -16-12
بانه شبدیهی است نماینده معرفی شده می بایست بصورت  .جهت ارتباط با دستگاه نظارت می باشد

 د.پرداخت نخواهد ش فروشندهس باشد و از این بابت هیچگونه هزینه اضافی به روزي در دستر

می  شتیبانی تامین و فروش محسوببه عنوان پ فروشندهاز سوي  ی کهانجام کلیه خدماتجهت  -17-12
ف فروشنده مکلـ. همچنین پرداخت نخواهد شد فروشندهبه  خریدارهیچ گونه وجهی از سوي  شود،
لفنی یـا تفنی پس از فروش با درخواست به منظور ارائه خدمات  قراردادتا پایان دوره تضمین  است

 رع وقتدر اس خود را بطور پیوسته و رایگان یکارشناس-و خدمات فنی ارائهکتبی خریدار نسبت به 
 همکاري نماید.در خصوص موضوعات مرتبط با این قرارداد با خریدار و  اقدام
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مه هـاي وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت کشـور فروشنده موظف به رعایت مصوبات و بخشـنا -18-12
 جمهوري اسالمی ایران می باشد. 

ن را فروشنده بایستی در اجراي قرارداد کلیه قوانین و مقـررات دولـت جمهـوري اسـالمی ایـرا -19-12
 ، هزینه هادر صورت تخلف ایشان از قوانین و مقررات خریدار در قبال هر گونه دعاويرعایت نماید. 

 .هاي ناشی از قصور، فروشنده دراین خصوص مصون و مبري می باشدو مخارج و مسئولیت 

مجـاز بـه  وموظف است کلیه اطالعات، مکاتبات، اتفاقات و ... را محرمانه تلقی نموده  فروشنده -20-12
 انعکاس موارد بدون هماهنگی دستگاه نظارت به هیچ مرجع یا سازمان دیگري نخواهد بود.

ـیچ نکــته قرارداد مطالعات کافی را بعمل آورده و هـ ءمضانماید که هنگام ا تائید می فروشنده -21-12
 .بتواند در مورد آن مستند به جهل خود گردد اي باقی نمانده است که بعداً

 خریدار:تعهدات  -13ماده 

 به عهده خریدار گذارده شده است. به طور کلی تعهداتی که صراحتاٌ در قرارداد -1-13

 ه ها:اسناد حمل و اسناد منضم به بست -14ماده 
ار خریدشده  معرفیفروشنده متعهد است پیش از حمل، مجوز ارسال کاال را از نماینده خریدار و یا بازرس فنی 

 منوط به ارائه مدارك ذیل خواهد بود: هاي موضوع قرارداد اخذ نماید. پرداخت
 برابراصل نسخه کپی 1 :(Release note)ترخیص کاال  مدارك

 نسخه کپی 2نسخه اصل +  2 صورت حساب:

 : با تائید بازرس(Packing List)بسته بندي لیست 

 مدارك حمل:

 نسخه اصل + بدون نسخه کپی 5

 نسخه کپی 1

باشد. با هر محموله شده ارائه صورت حساب هاي فروشنده  پیوست پنج نسخه لیست بسته بندي که بایستی به
ها شماره صندوق یا بسته و مشخصات دیگري باید پنج نسخه لیست بسته بندي همراه باشد که در هریک از آن

و  که محموله را معرفی نماید قید شده باشد. یک نسخه از لیست بسته بندي مذکور در داخل صندوق یا بسته
نسخه دیگر در پاکتی که آب و رطوبت در آن نفوذ نکند، در خارج صندوق و یا بسته به نحوي الصاق گردد که 
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مفقود شدن نباشد. سه نسخه از لیست بسته بندي ضمیمه بارنامه شـده و بـه  در اثناي حمل قابل جداشدن یا
 دستگاه نظارت خریدار به فروشنده بازگشت می شود. که یک نسخه پس از تایید خریدار تحویل گردد

 :تعدیل – 15ماده 

ول مـدت دوره تا پایان قـرارداد ( و حتـی بیشـتر از طـمندرج در قرارداد ثابت و قطعی خواهد بود و  هاي قیمت
احجام پیش بینی شده براي قرارداد، بیشتر از مدت زمان قرارداد بطول بیانجامـد )،  تحویلقرارداد، در صورتیکه 
 هیچگونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت.مقطوع بوده و به آن 

 
 
 
 

 : مواد کیفیت – کاالسالم بودن  -16ماده 
ي سـت هـافنی مندرج در قرارداد و پیومطابق مشخصات را دقیقاً  قراردادموضوع کاالي فروشنده موظف است 

اي هـ آن به خریدار تحویل دهد. در غیر اینصورت مسئولیت برگشت و عودت محموله تأییـد نشـده بـا هزینـه
ضـامین تیـا  فروشـندهمربوطه بعهده فروشنده می باشد که خریدار می تواند مبلـغ آنهـا را از محـل مطالبـات 

 قراردادي کسر نماید.
 

 دستگاه نظارت: -17 ماده

مــوده است نقبل تدارك پیوست آن طبق مفاد این قرارداد و اسناد و م بر فروشندهکه ظارت بر اجراي تعهداتین 

رفـی نماینـده معیا  " بهره برداري کارخانه ذوب و ریخته گري شماره یکمدیر "عهده به  خریداررف از ط

ات و توردسـ قطبـ رمچنین بق قرارداد و اصـول فنی و هموظف است کارها را طب فروشندهشده وي می باشد و 
 اجراء نماید. ،دستگاه نظارت یا نماینده آن ارائه می دهدهائی که  روش
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 .بازرسی این قرارداد با شرکت مهندسی بازرسی ایکا می باشد 

  ):و ...  حق بیمه تامین اجتماعی ،( مالیاتکسورات قانونی  -18ماده 

ی م فروشندهده و عوارض متعلقه به موضوع قرارداد به عه ها ، مالیاتها نونی شامل بیمهقا اتیه کسورپرداخت کل
  باشد.

 :غیره واگذاري و انتقال ب-19ماده 

ا عهدات خود رتتقیم تمام یا قسمتی از مس بطور مستقیم و یا غیر خریدارون اجازه کتبی دنمی تواند بـ فروشنده
 .ا منتقل نمایدگذار و یغیر واه که موضوع قرارداد حاضر است ب

  جرائم تاخیر و خسارت : - 20ماده 

 :در تحویل کاال موضوع قرارداد  جریمه تأخیر -1-20

، کاال موقعه خریدار مجاز خواهد بود در صورت صالحدید و تحمل خسارات ناشی از تاخیر در تحویل ب -1-1-20
بـالغ شـده ازمان تحویل  نسبت به به ازاء هر روز تاخیر ،روز  7و براي تاخیر بیش از  به تشخیص خود

 بهـاي کـاالي تحویـل نشـده را بعنـوان جریمـه از مبلـغ % )  0,5( نـیم درصـدادل عـم به فروشـنده
 نماید. ي فروشنده تامینتضامین قراردادو یا از محل کسر صورتحساب فروشنده یا دیگر مطالبات وي 

در  ردادي بـه شـرح منـدرجتسلیم به موقع تضـامین قـرا صورت تاخیر در خریدار مجاز خواهد بود در -2-1-20
وان جریمـه از را بعنـ تضمین ارائه نشدهمبلغ  % ) 0,5نیم درصد (ادل عمبه ازاء هر روز تاخیر  قرارداد،

 امینتـ فروشـنده تضامین قرارداديو یا از محل  کسر مبلغ صورتحساب فروشنده یا دیگر مطالبات وي
 نماید.

 خواهد بود . مبلغ قرارداد %10تاخیر حداکثر معادل  جریمهسقف  -3-1-20

 20اده مطـابق مـبه صالحدید خریدار  ،: چنانچه تحویل بموقع کاال توسط فروشنده انجام نپذیردتبصره
 با فروشنده رفتار خواهد شد. این قرارداد
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 جریمه کیفی :  20-2

ترود تحویلی از نظر کیفی ، مقادیر مصرف تعریف شده و یا کیفیت توافـق شـده را چنانچه الک 20-2-1
 ماید ، فروشنده می بایست کاال تائید نشده را مجاناً جایگزین نماید .پاس نن

ار مصرف واقعی بیشتر از مقدار مصرف توافق شده باشـد بـه نسـبت افـزایش نـرخ چنانچه مقد 20-2-2

 مصرف از مطالبات و یا تضامین فروشنده متناسب کسر خواهد شد . 

ق حـفروشـنده نیـز مالك عمل خواهد بود و ین ماده خریدار در خصوص کلیه موارد موضوع اتشخیص : تبصره
 .هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید

 فسخ قرارداد: -21ماده 

یـن حـق را ا خریدار مشمول یکی از موارد ذیل گردد، و با تایید دستگاه نظارت خریداربه تشخیص  فروشندهاگر 
 ز حـق هرگونـهه قرارداد اقدام نمایـد و فروشـنده نیـیکجانبنسبت به فسخ  ،قبل هفتهیک اعالم کتبی با  دارد تا

 :اعتراضی را از خود سلب می نماید

 خریدار محرز گردد که فروشنده توان فنی یا مالی اجراي این قرارداد را ندارد. چنانچه براي -الف
 این قرارداد. و تعهدات رعایت هر یک از شرایط در صورت عدم -ب
 کیفیت کاال و به منظور متوقف ساختن ایراد خسارت. دار ازدر صورت عدم رضایت خری -ج
رسـاندن  از طـرف فروشـنده در تقویمی روز)  بیست و هفت(  27بیش از  قصور، کوتاهی و یا تاخیر -د

 .کاالي موضوع قرارداد به محل تحویل به هر علت

) مبلـغ درصد  % ( ده 10ل معادمبلغ از  -1-1-19در صورت تجاوز میزان مبلغ جرائم موضوع بند  -هـ
 .کل قرارداد

نزد خود  ندهفروشنگهداري شده  و مطالبات و دیگر مبالغ تضامین قراردادي خریدارفسخ قرارداد،  : باتبصره یک

 را ضبط و وصول می نماید. 
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می توانـد به هیچ عنوان ن فروشندهدر موارد فسخ قرارداد مالك عمل خواهد بود و  خریدارتشخیص  :دوتبصره 

 د را به عنوان یکی از موارد اختالف تلقی و تقاضاي داوري نماید.فسخ قراردا

درنـگ طـی  ، با دریافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداري کنـد و بـیفروشنده :سهتبصره 
ه نظـارت  را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف دسـتگا و دستگاه نظارت گزارشی کامل، خریدار

تحویـل دهـد.  شده تا آن تاریخ را بـه دسـتگاه نظـارت هاي خدمات انجاماصل مدارك و گزارش  شود،م میاعال
 ید گزارش فوق توسط دستگاه نظارت خواهد بود.منوط به تأی فروشندهویه حساب با هرگونه تس

 منع قانونی: -22ماده 

ي مـاه د 22( قـانون مصـوب ر معاملـه اعالم می نماید که در زمان عقد قرارداد مشـمول ممنوعیـت د فروشنده
اعـالم  رخریـدا، مراتـب را بـه گـردد این قانون مشمولو در صورتیکه در طول مدت قرارداد، نمی باشد )  1337

 .دخواهد نمو

 عناوین: -23ماده 

بـه  صـرفاً د قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن نوشـته شـده اسـتعباراتی که در عناوین فصول و مواکلیات و 
 د.واد استفاده کراطالع یافتن از مفاد فصول و مواد می باشد و نمی توان از آن ها در تفسیر م ظور راهنمائی ومن

 حل اختالف:  -24ماده 

موضـوع اینکه مربـوط بـه اجـراي عملیـات  پیش آمد کند اعم از فروشنده و خریداربین  اختالفاتی درصورتیکه 
در ابتـدا  ،و سایر اسناد و مدارك پیوست قرارداد باشد یک از مواد قراردادیر و تعبیر هرتفس ربوط بهقرارداد و یا م

طـرفین نتواننـد موضـوع  به صورت دوستانه و از طریق مذاکره و توافق طرفین حل و فصل خواهد شد و چنانچه
 . ستان سیرجان ارجاع خواهد شداز راه توافق رفع نمایند موضوع  به مراجع ذیصالح قانونی شهراختالف را 

 غیـر در وعهـده دارد اجـرا نمایـد ه موجـب قـرارداد بـبه ملزم است که تا حل اختالف تعهداتی را که  فروشنده
 . عمل خواهد نمود فروشندهطبق قرارداد به تشخیص خود نسبت به  خریداراینصورت 
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 کلیت قرارداد:-25ماده 

ک ماده از و فصل اختالفات یک بخش یا یمربوط به حل  24غیر از ماده ه ت و مجموعه است و بقرارداد یک کلی
دد. قـض نمـی گـرنآن نمی تواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد و هیچ ماده اي ازاین قرارداد با مـاده دیگـر 

و  می ایرانچنانچه مشخص گردد یک یا چند ماده از این قرارداد کال یا جزئا مخالف قوانین جاري جمهوري اسال
. در چنـین خواهد کردتناقض با سایر قرارداد است این امر به سایر موارد قرارداد خدشه وارد نیا غیرقابل اجرا یا م

 د مربوطه اقدام خواهد نمود.رنسبت به اصالح ماده یا موا و خریدار متعاقباً فروشندهمواردي 

 قانون حاکم بر روابط طرفین:  – 26ماده 

ن سالمی ایـراامنحصراً قوانین و مقررات جاري دولت جمهوري قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد 
 خواهد بود.

 تغییرات قرارداد:  – 27ماده 

بی ه صورت کتبچنانچه هرگونه تغییر و تصحیح مفاد این قرارداد ضروري گردد، تغییرات باید از طریق مذاکره و 
 پس از تشریفات قانونی الزم توسط طرفین امضاء گردد. انجام گرفته و

 

 

 

 

 

 



 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان شرکت ................................
 

  
 اسناد مناقصه و پیش نویس قرارداد :

 مصرفی کارخانه ذوب و ریخته گريمیلیمتري   700تن الکترود گرافیتی سایز  300تامین و تحویل 
 شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 

Page ۲۰ of ۲۸ 
 

 :آدرس قانونی – 28ماده 

خـود  محل جدید متعهد است فروشندهکه این محل تغییر کند صورتی رو د نشانی طرفین به شرح ذیل می باشد
ر هود عمل نکند این تعهد خه ب فروشندهکه صورتی دستگاه نظارت اطالع دهد.در و خریداربــه  را بالفاصلـه کتباً

ارسـال شـنده فرورسان یا پست به آدرس قانونی سابق  گاه نظارت بوسیله نامهیا دست خریدارطرف  نامه اي که از
 شود ابالغ شده تلقی خواهد شد.

 : شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان خریدار

 جاده اختصاصی گل گهر 2کیلومتر ، ازرشی -جاده سیرجان 50، کیلومترشهرستان سیرجان

 )034(-41423625تلفن :  78185445صندوق پستی 

 ...............................................: شندهفرو

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

ـــــــتی :  ـــــــد پس ـــــــن : ....................................................ک ـــــــماره تلف .....، ...............................................، ش
 ....................................................فکس: 
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 تعداد نسخ، مواد، تبصره ها و پیوست هاي قرارداد: – 29ماده 

 ءه مهر و امضـابدر سه نسخه تهیه و تنظیم شده و  ها ماده همراه با کلیه تبصره ها و پیوست 29این قرارداد در 
احد را ور یکسان بوده و حکم طرفین رسیده است که تمامی نسخ بدون خط خوردگی و الك گرفتگی داراي اعتبا

 ماند.باقی می خریدارقرار گرفته و نسخ دیگر نزد  فروشندهداراست و یک نسخه از آن دراختیار 

 

 :فروشنده :خریدار

 (سهامی خاص) شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 

       لوعلی عباسنام و نام خانوادگی: 

 مدیرعامل و عضو هیات مدیره: سمت

 

 : امضاء

 

 حامد عسکرزادهو نام خانوادگی:  نام

 ت مدیرهرئیس هیا: سمت

 

 : امضاء

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

 ....................................................نام و نام خانوادگی: 

 ....................................................: سمت

 

 : امضاء
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 : یوست شماره یکپ
 آنالیز قیمت و پیشنهاد مالی

 
 

) ( برگ پیشنهاد قیمت
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 پیوست شماره دو :

 نحوه پرداختشرایط و 
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 : سهپیوست شماره 
 پیشنهاد فنی

خه نهایی در نس میباشد که به شرح ذیل خریدارمورد نظر فنی مشخصات دامنه (

اساس تایید دستگاه بر و پیشنهادي برنده مناقصه  يقرارداد با مشخصات کاال

 جایگزین خواهد شد. )نظارت 
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Graphite Electrode Specification: 
 

Type of Manufacturing: Ultra High Performance (UHP) 
 

EAF Graphite Electrode Information: 
 

Electrode Dia. & Length: 
• Length of one Part: 2.7±0.175m 
• Nominal Dia. Of Electrode: 28in (Nominal Dia.=700mm) 
• Nominal Electrodes Pitch Circle Dia.: 1500±50 
• Specific Electrical Resistance: 4.0~5.5μΩm 
• Density: 1.68~1.77 g/cm3 
• Flexural Strength: 10~13Mpa 
• Thermal Conductivity: 250~300 W/ (k.m) 
• Porosity: 16~22% 
• Bending Strength: 10-13Mpa 
Connecting Pin Dia. & Length & TPI: 374 T4 L559 
• Pin Length: 559mm 
• Pin Diameter: 374 mm 
• Specific Electrical Resistance: 3.5 to 5.5 μΩm (For 500 mm) 
• Specific Electrical Resistance: 3.4 to 5 μΩm  (For 700 mm) 
• Density: 1.68 to 1.8 g/cm3 (For 500 mm) 
• Density: 1. 8 to 1.82 g/cm3 (For 700 mm) 
Preset Connecting Pin: 
Pitch Filled Connecting Pin: 4 threads per inch (4TPI) 
 

LF Graphite Electrode Information: 
 

Electrode Dia. & Length: (According to Showa Denko Manual) 
• Length of one Part: 2.1±0.1m 
• Weight of one Part: 640kg (Total Weight: 1920kg) 
• Dia. Of Electrode: 20in (Nominal Dia.=500mm) 
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• Specific Electrical Resistance: 4.5~5.5μΩm 
• Density: 1.68~1.77 g/cm3 
• Thermal Conductivity: 250~280 W/ (k.m) 
• Porosity: 16~22% 
• Bending Strength: 10-13Mpa 
Connecting Pin Dia. & Length & TPI: 269 T4 L457 
• Pin Length: 457mm 
• Pin Diameter: 269 mm 
• Density: 1.8 g/cm3 
Preset Connecting Pin: 
Pitch Filled Connecting Pin: 4 threads per inch (4TPI) 
 

Preferred manufacturers: 
 

1. SGL Group Company (KSC used SGL’s Product) 
2. Showa Denko Company, Japan 
3. Kaifeng Company, China 
4. Fangda Company, China 
5. HGD Group, India 
6. UK, Europe 
7. Nantong, China 
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 : چهارپیوست شماره 
 شرایط بسته بندي، تحویل، بیمه و خدمات پس از فروش
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 : پنجپیوست شماره 
 شرایط گارانتی
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