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 قراردادپیش نویس 

 

 : شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجانخریدار

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

 

 : قراردادموضوع 

 یگر یختهکارخانه ذوب و ر قراضه شرود( تن یک هزار و پانصد) 1.500یلو تحو ینتام

  یرجانشرکت مجتمع جهان فوالد س یکشماره 

 

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

با  4113-7736-8343 اقتصادی، شماره 10630161649 ، شناسه ملیسیرجانهای شهرستان  شرکت

این قرارداد  که در .........................................و  ت مدیرهئعضو هی علی عباسلو مدیرعامل و اننمایندگی آقای

ثبت به شماره  ................................شرکت نامیده می شود از یک طرف و  "خریدار"به اختصار 

،  ................................ ملیشناسه ، ................................ شهر شرکت های اداره ثبت در ................................

این  که در دارای امضاء تعهد آور ................................آقایان  نمایندگیبا  ................................ اقتصادی شماره

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

 اریف:تع -1ماده 

، شرایط ، مشخصات فنی، پیوست هاشامل کلیه ضمائم منظور از قرارداد قرارداد:  -1-1

 و ... است. گارانتی

 آنها. رسمی عبارتند از خریدار و فروشنده یا نمایندگان طرفین:  -2-1

شخص حقیقی یا حقوقی است که جهت نظارت بر اجرای قرارداد، توسط  خریدار: نماینده   -3-1

 .گرددخریدار معرفی می

انجام تعهدات  پیگیری در آغاز قرارداد و جهت تسریع در مراجعات و نماینده فروشنده:  -4-1

 معرفی می گردد. قراردادی فروشند، کتباً به خریدار

بشرح مندرج در  قراضه شرود( تن یک هزار و پانصد) 1.500خرید  کاال:  -5-1

 .قرارداد 3پیوست 

ست خریدار برای خرید به انضمام منظور از درخواست خرید، درخوا درخواست خرید:  -6-1

ها و ملحقات آن حسب تشخیص خریدار مدارک فنی و کلیه پیوست

 باشد.می

منظور، جدول زمانی است که در آن فاصله زمانی کلیه فعالیت های  :برنامه زمانی  -7-1
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 5) برنامه زمانی ماده  .مشخص گردیده است قراردادمرتبط با این 

 قرارداد (.

منظور ماه و سال شمسی است و تاریخ ها طبق تقویم رسمی کشور ایران  ریخ ها:ماه و سال و تا  -8-1

 است.

و بر منظور از کلیه اوزان و مقادیر، طبق قوانین ایران سیستم متریک  اوزان و مقادیر:  -9-1

 اساس وزن خالص می باشد .

دار می منظور نماینده رسمی دستگاه نظارت و یا نماینده مورد تایید خری :بازرس خریدار  -10-1

 باشد.

 موضوع قرارداد: -2ماده 

کارخانه ذوب و  قراضه شرودهزار و پانصد( تن  یک) 1.500 یلو تحو ینتامداد عبارت است از موضوع قرار

 وقرارداد  سهبا مشخصات مندرج در پیوست شماره  یرجانشرکت مجتمع جهان فوالد س یکشماره  یگر یختهر

 تحویل به صورت فوری

ده با امضاء قرارداد حاضر اقرار مینماید که از کلیه شرایط و ضوابط کیفی موضوع قرارداد و : فروشنتبصره یک

 تواند به عذر عدم اطالع معتذر شود.مدنظر خریدار اطالع کامل دارد و نمی

خریدار در هر مرحله از قرارداد مختار است در صورت عدم رضایت از عملکرد فروشنده و پس از  تبصره دو:

انجام  خود، قرارداد را متوقف و ادامه آن را تقویمیروز  5بی و تأمین نشدن رضایت خریدار بعد از اخطار کت

و فروشنده با امضا این قرارداد حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب دهد و یا به فروشنده دیگری واگذار نماید 

 نمود.

 

 اسناد و مدارک قرارداد: – 3ماده 

از این قرارداد تلقی شده و بدین نحوه تعبیر و تفسیر خواهد شد و در  الینفک ان جزاسناد و مدارک ذیل به عنو

 : سناد به ترتیب زیر مقدم می باشندصورت بروز هرگونه اختالف بین اجزاء قرارداد، ا

 .تن قرارداد حاضرم -1-3
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 . ) پیوست شماره یک (آنالیز قیمت و پیشنهاد مالی -2-3

 و (. ) پیوست شماره دپرداخت شرایط و نحوه -3-3

 ( سه) پیوست شماره  فنی. مشخصات -4-3

 ( چهار. ) پیوست شماره و خدمات پس از فروش ، تحویل، بیمهبسته بندیشرایط  -5-3

 ( پنجشرایط گارانتی. ) پیوست شماره  -6-3

اسناد با  ینبرسد ا ینو به امضاء طرف یمکه در مدت قرارداد تنظ یگریصورت مجلس و هر نوع سند د -7-3

برسند در  ینمجاز طرف یصاحبان امضا یچنانچه به امضا باشندیمقدم م یخیاز نظر تار ینکهتوجه به ا

 خواهند داشت. یتاسناد و مدارک قرارداد اولو یگرموضوع خود بر د

 ."خریدار " منی و صیانت از محیط زیستای "کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های ابالغی واحد  -8-3

 :یل کاالتحومحل  -4ماده 

شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در        وب و ریخته گری کارخانه ذ در محل دربتحویل       

 جاده اختصاصی گل گهر  3شیراز، کیلومتر -جاده سیرجان 50شهرستان سیرجان، کیلومتر     استان کرمان، 

 :و زمان تحویلمدت قرارداد  – 5ماده 

 هفته 2اریخ دریافت ابالغ شروع بکار به مدت ت از قراردادجهت تحویل کاالی موضوع  قراردادزمان مدت  -1-5

بایست به ترتیبی که در این قرارداد تصریح شده کاالهای موضوع قرارداد باشد و فروشنده میشمسی می

را به صورت پارت به پارت بر اساس برنامه زمانی ابالغی دستگاه نظارت در محل تحویل به خریدار 

 رساند.به انجام برارداد را تحویل نموده و تعهدات ق

 .و با ابالغ رسمی قرارداد می باشدتابع پرداخت پیش پرداخت نبوده : شروع بکار فروشنده یک تبصره

 باشد. در صورت توافق طرفین قرارداد برای دوره های بعدی قابل تمدید می :دو تبصره

 :برنامه زمانی تحویل -2-5

تحویل ( 3ندارد )پیوست بق با استامحصول منط تن 200فروشنده متعهد میشود که روزانه حداقل  -1-2-5

 دهد 

کار ارسال بپس از ابالغ شروع  ( روز)دو 2محموله حداکثر تحویل کاال بصورت مرحله ای و اولین  -2-2-5

 خواهد شد. 

دستگاه  یابالغ یموضوع قرارداد را طبق برنامه زمان یکاالها یماندهباق گرددیفروشنده متعهد م -3-2-5

 . یدنما لیتحو یدارربه خ یو یازن یانظارت و 
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: فروشنده متعهد شده است که کلیه موارد موضوع این قرارداد را مطابق با مقادیر و یک تبصره

قرارداد ( انجام و کلیه جرایم ناشی از عدم انجام بموقع  2مشخصات مندرج در قرارداد ) موضوع ماده 

 موضوع قرارداد را بپذیرد.

رارداد، حجم تعیینی تحویل داده نشود، طول مدت ق فروشنده درکه در اثر قصور در صورتی تبصره دو :

فروشنده موظف است ضمن پرداخت جرائم تعیینی در ماده جرایم تاخیر و خسارات، حجم و مقادیر 

 باقیمانده را با مبالغ واحد قرارداد تحویل دهد. 

د تحویل مان قراردادر صورتیکه کل حجم ماده موضوع قرارداد، زودتر از انقضای مدت ز سه:تبصره 

ده شود، در صورت نیاز خریدار به حجم بیشتر، فروشنده نسبت به تحویل کاالی موضوع قرارداد با دا

 مبلغ مورد توافق طرفین، اقدام می نماید.

 شرایط تنفیذ قرارداد : – 6ماده 

 گردد. این قرارداد با ابالغ رسمی از سوی خریدار، تنفیذ شده تلقی می

 

 غ قرارداد:مبل – 7ماده 

(؛ ریال)......................................................  هرتنواحد مبلغ  احتساب باخالص قرارداد مبلغ اولیه نا

با  قراضه شرودهزار و پانصد( تن  یک) 1.500یل و تحو ینتامبرای  (ریال)...................................................... 

که بر اساس باشد، میه قرارداد و انجام کلیه تعهدات مربوط به این قرارداد ست شماره سدرج در پیومشخصات من

قرارداد در وجه  9جدول قیمت مندرج در پیوست شماره یک قرارداد محاسبه و به شرح مندرج در ماده 

 باشد.  می ریالی صورتارایه قیمت ب ،باشدفروشنده قابل پرداخت می

تناژ کاالی  یمتقس یشنهاد،از پ یبخش یاقبول تمام و  یارد  در یرجانن فوالد سمجتمع جها شرکت :بصره یکت

 یلبراساس صرفه و صالح خود بدون آنکه محتاج به ذکر دل پیشنهاد دهنده چند یاو ارجاع به دو  موضوع مناقصه

 .باشد مختار است

ت قانونی ) کلیه بیمه، ود و کسوراباالسری، سهای در مبلغ قرارداد هزینه : فروشنده اذعان مینمایددوتبصره 

  ( لحاظ شده است. ... ا، کلیه عوارض و قیمتهای جهانی وهبیمه بیکاری، مالیات
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ثبت نام در نظام  افزوده درصورت ارائه گواهی معتبرراستای اجرای الزامات قانون مالیات بر ارزش  در: سه تبصره

، مالیات بر فروشندهتایید سازمان امور مالیاتی توسط ه مورد ب طبق نمونمالیات بر ارزش افزوده و ارائه صورتحسا

 .پرداخت خواهد شد فروشندهبه  ارزش افزوده و عوارض صورتحساب های مربوطه از محل این قرارداد

حفاظت فنی و  عی،های اجتماقوانین و مقررات مربوط به قانون کار، بیمه کلیه از فروشنده :چهار تبصره

، عوارض و دیگر قوانین و مقررات جاری کشور مرتبط با قرارداد، کامال مطلع بوده و ها تلیاما قوانین ،بهداشتی

عهده  متعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر

 است. فروشنده

کاالهای  مشخصاتو  تحویل یمانامه ز، برناحجامبا توجه به دانش و اطالع کافی فروشنده از : پنج تبصره

قیمت مندرج ، بدینوسیله فروشنده تایید می نماید که ( قرارداد سهیک و شماره  های پیوست موضوع قرارداد )

تا پایان قرارداد ) و حتی بیشتر از طول مدت دوره قرارداد، در صورتیکه در قرارداد ثابت و قطعی خواهد بود و 

طول بیانجامد (، ه قرارداد، بیشتر از مدت زمان قرارداد ب های موضوعکاال ه براییش بینی شداحجام پ تحویل

 مقطوع بوده و به آن هیچگونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت.

های ذیل را از جمله و بدون تایید می نماید که در مبلغ پیشنهادی، کلیه هزینه اذعان و فروشنده :شش تبصره

 ده است:قید محدودیت لحاظ نمو

 های مدیریت بر اجرای موضوع قرارداد.هزینه یهکل .1

 های جهانی. های انجام کارها ناشی از تغییر قیمتهر گونه افزایش هزینه .2

 .کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و عوارض متعلقه و مربوط به قرارداد .3

 و غیره. باالسریهای هزینهکلیه  .4

 های مرتبط. تا محل تحویل و سایر هزینهو بیمه کاالگیری، حمل های بسته بندی، بارکلیه هزینه .5

 های احتمالی گمرکی و ترخیص کاال.کلیه هزینه .6

 ها.ها و بازرسیها، تستهای مربوط به آزمایشکلیه هزینه .7

 هزینه کلیه امور پشتیبانی فنی و خدماتی.  .8

 ها.های مورد نیاز و ضمانتنامههای مربوط به کلیه بیمههزینه .9

 ئولیتهایی که به نوعی به این قرارداد مربوط می باشد.ها و مسرههزینه مخاط .10
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هایی که به نوعی به قرارداد مرتبط هزینه کلیه تعهدات مندرج در قرارداد و سایر موارد و هزینه .11

 باشد. 

 های مربوط به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. هزینه .12

 افزایش و کاهش: -8ماده 

با اطالع کتبی و به هر را  موضوع قراردادقرارداد، د و در چارچوب موضوع مدت قرارداند در طول توامی خریدار

 رارداد کاهش یا افزایش دهد.ق مبلغ % ( 25)  درصد بیست و پنجمیزان تا 

 پرداخت: نحوهپیش پرداخت و 9ماده 

 ریالی می باشد. صورتپرداخت ب -1-9

موله ارسالی مطابق برنامه ابالغ مبلغ هر محو بر اساس پرداخت مبلغ قرارداد به صورت پارت به پارت  -2-9

 شده به فروشنده، به شرح ذیل و پس از تایید خریدار انجام خواهد شد:

قبال اخذ  را دردرصد( سقف مبلغ کل قرارداد  پنجاه%)50خریدار موافقت می نماید معادل  -1-2-9

 پرداخت فروشنده هش پرداخت ببه عنوان پی بانکی معتبر و قابل تمدید به نفع خریدار، نامهتضمان

خواهد  مسترد مذکور ضمانتنامه قرارداد، با تأیید دستگاه نظارت خریدار، پایان از پس که نماید

 آن، فسخ یا قرارداد مدت پایان پرداخت درگردید. در صورت عدم استهالک کامل مبلغ پیش

 واگذار تنامهانضم محل از خریدار صورت این غیر در. باشدمی آن کامل تسویه به ملزم فروشنده

مبلغ پیش پرداخت به تناسب از مبلغ تأیید شده هر محموله، . بود خواهد وصول به مجاز شده،

 .کسر می گردد

درصد( باقیمانده مبلغ کل ناخالص قرارداد بر اساس مبلغ هر محموله ارسالی به  پنجاه) 50% -2-2-9

نظارت و پس سط دستگاه فاکتور تو فروشنده پرداخت می گردد. مبلغ هر محموله در صورت تایید

از کسر نسبی پیش پرداخت، سپرده حسن انجام کار، جرائم احتمالی، خسارت وارده احتمالی و 

 کسورات قانونی پرداخت می گردد.
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دستگاه  ییدو تا ی کارخانه خریدارورود یهاباسکول یهامالک وزن محموله )بار با اوزان خالص(، قبض -3-9

کلیه اسناد کامل بار،  یهفروشنده موظف است پس از تخل شد.بایم DDP یلتحو یبرا یدارنظارت خر

 نماید. یدارخر یندهنما یلتحورا  شامل پکینگ لیست و کپی بارنامه ها

شروع بکار و ارسال کاال توسط فروشنده با ابالغ کتبی خریدار تنفیذ شده تلقی میگردد و منوط به : یک تبصره

 پرداخت پیش پرداخت نمی باشد.

 حسن انجام کار:و  دوره تضمین – 10ماده 

و  مندرج در پیوست شماره سه مشخصات فنی با توجه بهموضوع قرارداد را )  کاالی و شرایط کیفیت فروشنده

ه شرح ذیل تضمین می ب( بر اساس نظر دستگاه نظارت  ؛قرارداد پنجشرایط گارانتی مندرج در پیوست شمار 

 نماید:

ست شده توسط خریدار نسبت به تضمین فنی درخوا ساس مشخصاتفروشنده می بایست بر ا -10-1

و در صورت عدم ایفای تعهدات ، باقیمانده کاال توسط خریدار  کیفی کاالی تحویلی متعهد باشد

 عودت و فروشنده موظف به جایگزینی کاال بصورت مجانی و رایگان می باشد . 

کاالی ، رظارت خریداط دستگاه نتوس و کیفی ظاهری  هرگونه نقص و عیبیدر صورت تشخیص  -10-2

توسط  ،(3پیوست شماره  ) مندرج در به نحوی که خریدار مشخص می نماید می بایست مزبور

بدون اخذ هیچگونه هزینه ای از خریدار،  جایگزین گردد که در اینصورت فروشندهفروشنده 

 می نماید. و تحویل را تامین جایگزین کاالی مرجوعی

دوره تضمین ندارد و پس از اتمام قرارداد با تایید دستگاه ، قرارداد وع قراردادبا توجه به ماهیت موض -3-10

 .، تحویل قطعی گردیده و تسویه حساب مالی صورت می پذیردنظارت

 تضمین انجام تعهدات: – 11ماده 

% ) پنج  5روز بعد از امضای قرارداد، معادل  )هفت( 7 متعهد است حداکثر ظرفداخلی فروشنده  -1-11

صورت ضمانتنامه بانکی معتبر بدون قید و شرطِ قابل تمدید به نفع  هارداد را ببلغ کل قـردرصد ( م

تا پایان مدت  خریدارارائه نماید که تضمین فوق می بایست قابل تمدید یکطرفه از سوی  خریدار



 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان ................................شرکت 
 

  

 :اسناد مناقصه و پيش نویس قرارداد

کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک  قراضه شرودتن  هزار و پانصد( یک) 1.500تامین و تحویل

 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 

 25از  9صفحه 

قرارداد ( باشد. ضمانتنامه موصوف پس از تحویل آخرین محموله و تایید  10دوره تضمین ) ماده 

تواند ضمانتنامه فوق الذکر را می خریدارباشد. در صورت فسخ قرارداد، می آزاد سازی ریدار قابلخ

 .به نفع خود ضبط نماید

  فروشنده:تعهدات  –12ماده 

را  موضوع قراردادهای کاال و تحویل تامین ،که توان فنی و مالی تهیه متعهد می گرددفروشنده  -1-12

یدار و همچنین زمان و تاریخ تحویل کاال علم خر نظر ت موردداشته و از مشخصات فنی کاال، کیفی

 دارد. و کافی و اطالع کامل

بر اساس را مطابق با استانداردهای کیفی،  موضوع قرارداد کاالیگردد متعهد می فروشنده -2-12

  نماید. مشخصات مندرج در پیوست شماره دو تامین

به همراه را هر محموله  کارخانهبازرسی در ها و و تست فروشنده متعهد است کلیه نتایج آزمایشات -3-12

Certificate  به خریدار  ،هنگام تحویل هر محموله را گواهی کیفیت کاالی ارسالی ومورد تایید

 .ارائه نماید

 مورد بازرسی قرارفروشنده بازرس خریدار و با همکاری میبایست توسط موارد زیر  منظور بازرسیه ب -4-12

 گیرد:

• Certificate یشات بازرسی محصوالت موضوع این قراردادبط با آزمااه های مرتتمامی دستگ 

 کاال.سالم بودن  •

 کاال.کیفیت بسته بندی  •

 کاال.وضعیت ظاهری  •

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

 باشد. ن مهار شدهبصورت کامل روی آ ها بستهوضعیت پالت ها: پالت ها باید سالم و نو بوده و  •

حتماً رطوبت  ها بسته بندیبا بست مناسب استفاده گردد. داخل  مواد با کیفیتاز  برای بسته بندی •

 .گیر مناسب قرار داده شده باشد
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 .رسی کیفی و کنترل مدارکباز •

فروشنده متعهد می گردد در صورت درخواست خریدار، نمونه مشخص شده توسط خریدار را به  -5-12

 ( ارسال نماید. مشخص می گردد خریدار که توسط ) آزمایشگاه ثالث

شماره  پیوستمندرج در چنانچه کاالی تحویلی مغایر با مشخصات اعالم شده در مشخصات فنی  -6-12

 ؛ به طوریکهباشدکیفی یا و  ظاهری قرارداد تشخیص داده شود و یا دارای هرگونه نقص و عیبی سه

هیچ زینی کاالی مزبور بوده و ه جایگنده موظف بفروش ،مورد تأیید دستگاه نظارت خریدار نباشد

 به فروشنده پرداخت نخواهد شد. مرجوعیاز بابت کاالی  وجهی

ارسال بار با توجه به اعالم دستگاه نظارت خریدار به فروشنده و بصورت پارت به فروشنده موظف به  -7-12

 .میباشد پارت بر اساس برنامه زمانی اعالمی خریدار

 از تأییدله مراتب را به خریدار اطالع دهد تا پس زی هر محموز آماده سافروشنده بایستی پس ا -8-12

 ، نسبت به ارسال کاال اقدام نماید.خریدار

دستگاه  ییدو تا ی کارخانه خریدارورود یهاباسکول یهامالک وزن محموله )بار با اوزان خالص(، قبض -12-9

 می باشد. DDP یلتحو یبرا یدارنظارت خر

کارخانه انتقال تا درب  مل وح بیمه، بسته بندی، های هزینهلیه ک DDPدر تحویل بصورت  -10-12

استان کرمان، شهرستان مجتمع جهان فوالد سیرجان به آدرس ذوب و ریخته گری شماره یک 

بر عهده  جاده اختصاصی گل گهر 2شیراز، کیلومتر  –جاده سیرجان  50کیلومتر سیرجان، 

 .فروشنده می باشد

 

تشخیص دهد امکان بازدید نمایندگان خریدار را  ارریدزمان که خ در هرمتعهد است فروشنده  -11-12

 فراهم آورد. تولید کننده ) در صورت امکان ( کارخانهاز 

به هزینه خود بیمه با پوشش کامل  ،محل تحویلفروشنده بایستی کاالی موضوع قرارداد را تا  -12-12

 .) بر اساس ترم تحویل(بنماید
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ی موضوع کیفی کاالکمی و یا و افت و یا فساد ونه خسارت هر گ خریدارتا زمان تحویل کاال به  -13-12

بر را تحویل شده کاالی های 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 

 ویل گردد.حتخریدار  هب در محل تحویل سالم و بدون عیب

نماید که اثرات سوء زیست  تامینفروشنده متعهد است کاالی موضوع قرارداد را به نحوی  -14-12

فروشنده  باشد،محیطی نداشته باشد. چنانچه ماهیت کاال دارای اثرات نامطلوب زیست محیطی 

ر خصوص به حداقل رساندن های حفاظتی، ایمنی و هشدارهای الزم دموظف به ارائه دستورالعمل

می بایست قوانین ایمنی، بهداشت و محیط زیست کشور را در اختیار  فروشنده باشد.این اثرات می

 .رعایت نمایددر مراحل تولید تا زمان تحویل داشته و کلیه الزامات قانونی آنرا 

ر نوع حادثه را در قبال هرگونه دعاوی، غرامات و خسارت قانونی درخصوص ه خریدار، فروشنده -15-12

 .مصون و مبری می داردو یا جراحت یا مرگ یا هر نوع خسارت وارد بر اموال خود 

خود  تیارختام اال در ابتدای شروع اجرای کار موضوع قرارداد، فروشنده موظف به معرفی نماینده -16-12

 بدیهی است نماینده معرفی شده می بایست بصورت شبانه .جهت ارتباط با دستگاه نظارت می باشد

 پرداخت نخواهد شد. فروشندهروزی در دسترس باشد و از این بابت هیچگونه هزینه اضافی به 

می شتیبانی تامین و فروش محسوب به عنوان پ فروشندهاز سوی  ی کهانجام کلیه خدماتجهت  -17-12

فروشنده مکلف . همچنین پرداخت نخواهد شد فروشندهبه  خریدارهیچ گونه وجهی از سوی  شود،

به منظور ارائه خدمات فنی پس از فروش با درخواست تلفنی یا  ن دوره تضمین قراردادتا پایا است

 در اسرع وقت خود را بطور پیوسته و رایگان یکارشناس-و خدمات فنی ارائهکتبی خریدار نسبت به 

 همکاری نماید.در خصوص موضوعات مرتبط با این قرارداد با خریدار و  اقدام

صوبات و بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور فروشنده موظف به رعایت م -18-12

 جمهوری اسالمی ایران می باشد. 
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فروشنده بایستی در اجرای قرارداد کلیه قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران را  -19-12

در صورت تخلف ایشان از قوانین و مقررات خریدار در قبال هر گونه دعاوی، هزینه ها رعایت نماید. 

 رج و مسئولیت های ناشی از قصور، فروشنده دراین خصوص مصون و مبری می باشد.و مخا

.. را محرمانه تلقی نموده و مجاز به یه اطالعات، مکاتبات، اتفاقات و.موظف است کل فروشنده -20-12

و در صورت عدم رعایت این ماده مسوول  انعکاس موارد هیچ مرجع یا سازمان دیگری نخواهد بود

 باشد.ده به خریدار میجبران خسارات وار

قرارداد مطالعات کافی را بعمل آورده و هـیچ نکـته  ءنماید که هنگام امضا تائید می فروشنده -21-12

 .بتواند در مورد آن مستند به جهل خود گردد ای باقی نمانده است که بعداً

ابط االختیار خود معرفی کند، این فرد رفروشنده موظف است یک نفر را بعنوان نماینده تام -22-12

 باشد. االختیار فروشنده میتام

های این قرارداد شامل ایاب و ذهاب، مسکن، غذای پرسنل فروشنده و کلیه هزینه -23-12

 های مترتب بعهده فروشنده می باشد. سایرهزینه

فروشنده مسئول هماهنگی الزم برای انجام موضوع قرارداد بوده و در صورت بروز هرگونه   -24-12

 بود. حادثه ای خود مسئول خواهد 

فروشنده مسئول کلیه ضرر و زیان و خسارات ناشی از قصــور یــا اشــتباه یا سهل انگاری  -25-12

باشد. خویش در مقابل خریدار و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه به این قرارداد می

یر تواند خسارات وارده را از محل تضامین قرارداد و یا مـطالبات و اموال منقول و غ)خریدار مـی

 منقول فـروشنده تامیـن و وصول نماید(.

: هزینه کلیه تعهدات مندرج در این ماده و سایر مفاد و شرایط این قرارداد و پیوست آن در تعهد تبصره

فروشنده بوده لیکن عدم درج تعهد هزینه هر یک از تعهدات و شرایط مسئولیتی را برای خریدار در قبال 

 واهد نمود.پرداخت هزینه جداگانه ایجاد نخ

 

 خریدار:تعهدات  -13ماده 

خریدار متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد در صورتیکه فروشنده تعهدات خود را مطابق شرایط این قرارداد انجام 

 دهد خواهد بود. 

 اسناد حمل و اسناد منضم به بسته ها: -14ماده 
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خریدار معرفی شده ریدار و یا بازرس فنی فروشنده متعهد است پیش از حمل، مجوز ارسال کاال را از نماینده خ

 منوط به ارائه مدارک ذیل خواهد بود: های موضوع قرارداد اخذ نماید. پرداخت

  

 نسخه کپی 1نسخه اصل +  1 صورت حساب:

 با تائید بازرس :(Packing List) لیست بسته بندی 

 مدارک حمل:

 :، نتایج تست ها و تایید بازرسیگواهی کنترل کیفی

 نسخه کپی 1سخه اصل + ن 1

 نسخه کپی 1نسخه اصل +  1

 نسخه کپی 1نسخه اصل +  1

یک نسخه لیست بسته بندی شده بایستی به پیوست صورت حساب های فروشنده ارائه باشد. با هر محموله 

باید یک نسخه لیست بسته بندی همراه باشد که در هریک از آنها شماره صندوق یا بسته و مشخصات دیگری 

محموله را معرفی نماید قید شده باشد. یک نسخه از لیست بسته بندی مذکور در داخل صندوق یا بسته و که 

نسخه دیگر در پاکتی که آب و رطوبت در آن نفوذ نکند، در خارج صندوق و یا بسته به نحوی الصاق گردد که 

دی ضمیمه بارنامه شده و به در اثنای حمل قابل جداشدن یا مفقود شدن نباشد. سه نسخه از لیست بسته بن

 خریدار تحویل گردد که یک نسخه پس از تایید دستگاه نظارت خریدار به فروشنده بازگشت می شود.

 

 :تعدیل – 15ماده 

 و به آن هیچگونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت.مندرج در قرارداد ثابت و قطعی خواهد بود  هایقیمت

 

 

 : ادمو کیفیت – کاالسالم بودن  -16ماده 

ی فنی مندرج در قرارداد و پیوست هارا دقیقاً مطابق مشخصات  قراردادموضوع کاالی فروشنده موظف است 

ای آن به خریدار تحویل دهد. در غیر اینصورت مسئولیت برگشت و عودت محموله تأیید نشده با هزینه ه

یا تضامین  فروشندهمطالبات  مربوطه بعهده فروشنده می باشد که خریدار می تواند مبلغ آنها را از محل

 قراردادی کسر نماید.
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 دستگاه نظارت: -17ماده 

طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نمــوده است  بر فروشندهنظارت بر اجرای تعهداتیکه  

می  یا نماینده معرفی شده وی "مدیر کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک"به عهده  خریداراز طرف 

هائی که  طبق دستورات و روش موظف است کارها را طبق قرارداد و اصـول فنی و همچنین بر فروشندهباشد و 

بازرسی این قرارداد با نماینده معرفی شده انجام امور  اجراء نماید. ،دستگاه نظارت یا نماینده آن ارائه می دهد

 خریدار خواهد بود.

 (: و ...  ق بیمه تامین اجتماعیح ،) مالیاتکسورات قانونی  -18ماده 

انبارداری، عوارض گمرکی، دیماند، و عوارض ها ، مالیاتهاقانونی شامل بیمهات پرداخت کلیه کسور -18-1

  باشد.می فروشندهمتعلقه به موضوع قرارداد به عهده ... ترخیص و .

افزوده را در صورتحساب فروش  ونی مالیات بر ارزشفروشنده موظف است مطابق ضوابط و مقررات قان  -18-2

لیکن  باشد می خود منظور نماید، پرداخت این مالیات خارج از سقف قرارداد به فروشنده، بعهده خریدار کاالی

های الزم جهت سایر اقدامات از قبیل واریز و غیره به عهده فروشنده می باشد و ها و هماهنگیمسئولیت

 پذیرد.ین تعهد را میفروشنده مسئولیت و هزینه عدم انجام ا

 :غیره واگذاری و انتقال ب-19ماده 

عهدات خود را تتقیم تمام یا قسمتی از مس بطور مستقیم و یا غیر خریدارون اجازه کتبی دنمی تواند بـ فروشنده

 .ا منتقل نمایدغیر واگذار و یه که موضوع قرارداد حاضر است ب

 

  جرائم تاخیر و خسارت : - 20ماده 

 :در تحویل کاال موضوع قرارداد یر جریمه تاخ -1-20

روز، به ازاء هر روز تاخیر 10بیش از  غیر مجازبه تشخیص خود و برای تاخیرخریدار مجاز خواهد بود،  -1-1-20

بهای کاالی تحویل نشده را % (  0.5نیم درصد )ادل عمنسبت به زمان تحویل ابالغ شده به فروشنده 
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تضامین قراردادی و یا از محل کسر یگر مطالبات وی بعنوان جریمه از مبلغ صورتحساب فروشنده یا د

روز باشد خریدار محق  14در تحویل کاال بیش از  غیرمجازچنانچه مدت تاخیرنماید.فروشنده تامین 

% 15میباشد ضمن دریافت جریمه تاخیر، کاالی مذکور را به هر قیمت ممکن تامین و با احتساب 

 شنده منظور نمایند.های باالسری به حساب بدهکاری فروهزینه

تسلیم به موقع تضامین قراردادی به شرح  در غیر مجاز صورت تاخیر خریدار مجاز خواهد بود در -2-1-20

را بعنوان  تضمین ارائه نشدهمبلغ  % ( 0.5نیم درصد )ادل عمبه ازاء هر روز تاخیر  مندرج در قرارداد،

 تضامین قراردادیا از محل و ی کسر جریمه از مبلغ صورتحساب فروشنده یا دیگر مطالبات وی

 نماید. تامین فروشنده

 % مبلغ کل قرارداد خواهد بود. 20سقف جریمه تاخیر حداکثر معادل  -3-1-20

 جریمه کیفی :  20-2

در صورت عدم تطابق کاالی ارسالی با کیفیت و شرایط مشخصات فنی مندرج در پیوست  20-2-1

، نسبت به اعمال رد طبق تشخیص دستگاه نظارتحق دا ، خریداره سه قرارداد ) کارت استاندارد (شمار

مابین  در صورت هرگونه اختالف فی .منطبق ارسالی اقدام نمایدکیفی و یا مرجوع نمودن کاالی نا جرایم

، سه نمونه شاهد در حضور نمایندگان طرفین این قرارداد دریافت و یک نماینده خریدار و فروشنده

ار و یک نمونه برای انجام تست به آزمایشگاه مرکز پژوهشهای نمونه نزد فروشنده و دیگری نزد خرید

 . رای آزمایشگاه مذکور مالک عمل خواهد بود متالورژی رازی ارسال خواهد شد.

: تشخیص خریدار در خصوص کلیه موارد موضوع این ماده مالک عمل خواهد بود و فروشنده نیز  یک تبصره

 ید.نماحق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می

: در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات فروشنده که برای آن جریمه تعیین نشده است، خریدار  تبصره دو

باتوجه به حساسیت موضوع و میزان خسارت وارده، نسبت به تعیین جریمه اقدام و مبلغ جریمه را از فروشنده 

 اخذ خواهد نمود.
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 فسخ قرارداد: -21ماده 

نسبت به فسخ میتواند  خریدار، خریدار(به تشخیص ه از مفاد و مواد قراردادی )فروشند در صورت تخلف -21-1

ابالغ و یا از طریق پست سفارشی ارسال نماید و به  فروشندهقرارداد اقدام و نامه فسخ را بدون ذکر دلیل به 

 محض ارسال قرارداد منفسخ میگردد.

های بانکی و دیگر مبالغ نگهداری شده غ ضمانتنامهمی تواند مبال خریداردر هر صورت با فسخ قرارداد  -21-2

مبالغ وصول شده از طریق ضمانت نامه بانکی بدل از خسارات اصلی نزد خود را ضبط و وصول نماید.  فروشنده

 نبوده و با آن قابل جمع است.

تواند فسخ به هیچ عنوان نمی فروشنده در موارد فسخ قرارداد مالک عمل خواهد بود و  خریدارتشخیص -21-3

 نماید. رسیدگی در مرجع حل اختالفقرارداد را به عنوان یکی از موارد اختالف تلقی و تقاضای 

را  خریداردرنگ با دریافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است ادامه کار خود را متوقف نموده و بیفروشنده، -21-4

آن الزم تا شود، اصل مدارک و گزارشهای اعالم می خریداراز وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف 

 تحویل دهد. خریدارتاریخ را به 

الزحمه خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ، پس از ابالغ فسخ قرارداد، نسبت به تعیین مبلغ حق خریدار-21-5

 کند.طبق شرایط قرارداد اقدام می

 

 منع قانونی: -22ماده 

باشد و در صورتیکه در طول قرارداد مشمول ممنوعیت در معامله نمیفروشنده اعالم می نماید که در زمان عقد 

 اعالم خواهد نمود. خریدارمدت قرارداد، مشمول گردد، مراتب را به 

 عناوین: -23ماده 

به  د قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن نوشته شده است صرفاًعباراتی که در عناوین فصول و مواکلیات و 

 الع یافتن از مفاد فصول و مواد می باشد و نمی توان از آن ها در تفسیر مواد استفاده کرد.اط منظور راهنمائی و
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 حل اختالف:  -24ماده 

اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع  پیش آمد کند اعم از فروشنده و خریداردرصورتیکه اختالفاتی بین 

در ابتدا  ،و سایر اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشد قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هریک از مواد قرارداد

به صورت دوستانه و از طریق مذاکره و توافق طرفین حل و فصل خواهد شد و چنانچه طرفین نتوانند موضوع 

 ارجاع خواهد شد.  قضاییاختالف را از راه توافق رفع نمایند موضوع به مراجع ذیصالح 

 غیر عهده دارد اجرا نماید و دره موجب قرارداد ببه تعهداتی را که  ملزم است که تا حل اختالف فروشنده

 عمل خواهد نمود.  فروشندهطبق قرارداد به تشخیص خود نسبت به  خریداراینصورت 

 کلیت قرارداد:-25ماده 

مربوط به حل و فصل اختالفات یک بخش یا یک ماده از  24غیر از ماده ه ت و مجموعه است و بقرارداد یک کلی

آن نمی تواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد و هیچ ماده ای ازاین قرارداد با ماده دیگر نقض نمی گردد. 

چنانچه مشخص گردد یک یا چند ماده از این قرارداد کال یا جزئا مخالف قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران و 

سایر موارد قرارداد خدشه وارد نخواهد کرد. در چنین  یا غیرقابل اجرا یا متناقض با سایر قرارداد است این امر به

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

 قانون حاکم بر روابط طرفین:  – 26ماده 

هوری اسالمی ایران قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد منحصراً قوانین و مقررات جاری دولت جم

 خواهد بود.

 فورس ماژور )حوادث قهری( – 27ماده 

عبارت است از اتفاقات غیر قابل پیش بینی، غیر )حوادث قهری( طبق اصول کلی حقوقی  فورس ماژور -27-1

ای  قابل احتراز و غیر قابل کنترل که تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر مسئوولیتهای طرفین قرارداد داشته به گونه

 که مانع انجام هر یک یا تمام تعهدات قراردادی بصورت کلی گردد.
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در انجام بخشی از تعهدات قراردادی نبایستی باعث عدم انجام دیگر  فورس ماژورمانعیت ناشی از  -27-2

 تعهدات قراردادی گردد.

 دوره زمانی فورس ماژور به مدت زمان قرارداد افزوده خواهد شد. -27-3

ت تداوم آن برای بیش از دو ماه، طرفین در مورد شرایط تمدید زمان قرارداد با یکدیگر توافق در صور -27-4

 خواهند نمود. 

افزایش قیمت کاال یا سطح دستمزدها، تورم، تغییر برابری نرخ ارزها و موارد دیگری از این قبیل تحت  -27-5

 هیچ عنوان جزء موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد.

یمهای کشور ثالث نسبت به طرفین قرارداد از موارد فورس ماژور محسوب نمی شود و طرفین تحر -27-6

 قرارداد نمی توانند در اجرای قرارداد به تحریم کشور ثالث استناد نموده و از اجرای تعهدات خود امتناع نمایند.

مدعی فروشنده رتیکه براین مبنا در صو خواهد بود.خریدار تشخیص تحقق مصادیق فورس ماژور با -27-7

بدیهی است صرف ادعای  جهت بررسی اعالم نماید.خریداربه  تحقق فورس ماژور باشد بایستی مراتب راکتباً

مستندی برای توقف یکطرفه  رافع مسئولیتهای قراردادی نبوده ونمی تواندفروشنده تحقق فورس ماژور ازسوی 

بصورت کتبی تحقق فورس ماژور را تائید نماید. پس از رخریداباشد، مگر اینکه  فروشندهانجام تعهد از سوی 

درخواست را بررسی نموده و حسب مورد با توافق و تراضی یا با تمدید  خریداردریافت اسناد و مدارک مذکور، 

مادامی که حالت مذکور لذا  مدت قرارداد زمان مناسبی در نظر گرفته و یا مراتب خاتمه قرارداد را اعالم مینماید.

در خصوص قرارداد اعالم نظر نماید، عدم اقدامات اجرایی تعهدات قرارداد تخلف  خریدارمه دارد و تا زمانی که ادا

 شود.از مفاد قرارداد محسوب می

نخواهند داشت و  فورس ماژورطرفین قرارداد هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم اجرای تعهد ناشی از  -27-9

 گردد. میباشد تخلف از مفاد قرارداد تلقی نمی فورس ماژورثر از عدم انجام تعهداتی که عرفاً متأ
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 :آدرس قانونی – 28ماده 

محل جدید خود  متعهد است فروشندهکه این محل تغییر کند صورتی رو د نشانی طرفین به شرح ذیل می باشد

 این تعهد خود عمل نکند هب فروشندهکه صورتی دستگاه نظارت اطالع دهد.در و خریداربــه  را بالفاصلـه کتباً

فروشنده رسان یا پست به آدرس قانونی سابق  یا دستگاه نظارت بوسیله نامه خریدارطرف  هر نامه ای که از 

 ارسال شود ابالغ شده تلقی خواهد شد.

 : شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان خریدار

 تصاصی گل گهرجاده اخ 2کیلومتر ، رازشی -جاده سیرجان 50، کیلومترشهرستان سیرجان

 (034)-41423625تلفن :  78185445صندوق پستی 

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

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

....................................................، ، شماره تلفن : ....................................................پستی : کد

  ....................................................فکس: 
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 ، تبصره ها و پیوست های قرارداد:تعداد نسخ، مواد – 29ماده 

 ءدر سه نسخه تهیه و تنظیم شده و به مهر و امضا ها ماده همراه با کلیه تبصره ها و پیوست 29این قرارداد در 

طرفین رسیده است که تمامی نسخ بدون خط خوردگی و الک گرفتگی دارای اعتبار یکسان بوده و حکم واحد را 

 ماند.باقی می خریدارقرار گرفته و نسخ دیگر نزد  فروشندهتیار داراست و یک نسخه از آن دراخ

 

 :فروشنده :خریدار

 )سهامی خاص( شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

       لوعلی عباسنام و نام خانوادگی: 

 مدیرعامل و عضو هیات مدیره: سمت

 

 : امضاء

 

 نام و نام خانوادگی: 

 : سمت

 

 : امضاء

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

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

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

 

 : امضاء
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 پیوست شماره یک :
 آنالیز قیمت و پیشنهاد مالی

( ) برگ پیشنهاد قیمت
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 پیوست شماره دو :

 قرارداد 9مطابق ماده 
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 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 

 25از  23صفحه 

 پیوست شماره سه :

 پیشنهاد فنی

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان ................................شرکت 
 

  

 :اسناد مناقصه و پيش نویس قرارداد

کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک  قراضه شرودتن  هزار و پانصد( یک) 1.500تامین و تحویل

 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 

 25از  24صفحه 

 : چهارپیوست شماره 

 



 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان ................................شرکت 
 

  

 :اسناد مناقصه و پيش نویس قرارداد

کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک  قراضه شرودتن  هزار و پانصد( یک) 1.500تامین و تحویل

 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 

 25از  25صفحه 

 : پنجپیوست شماره 

 شرایط گارانتی

 

 

 


