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 91063016164 شناسه ملیو  3191شماره ثبت  به رجانیمجتمع جهان فوالد سبین شرکت حاضر، قرارداد 

مضای و .............................. دارندگان حق ا علی عباسلوندگی آقايان به نماي 8343-7736-4113و کد اقتصادی 

لفن: تشماره  2پالک -کوچه ژوبین-یابان شهیدیخ -بزرگراه حقانی -چهارراه جهان کودک -تهران :مجاز به نشانی

طرف و  نامیده می شود از يك "كارفرما" که منبعد در اين قرارداد 86084633

 و موسسات غیرتجاری وثبت شرکتها داره ادر  .......................... به شماره ثبت ............................................شرکت ..........

به  ............و شماره اقتصادی ........................ ..................................... شناسه ملی

به  .............................پستی ......... کد.................................................................................................................................... :نشانی

 "سازنده"بعد در اين قرارداد  ه منک..........  ............ان ...................... و  ...آقاي به نمايندگیو  ........................... :تلفن شماره

متن قرارداد  گردد و طرفین با قبول شرايط و تعهدات مندرج درنامیده می شود از طرف ديگر به شرح زير منعقد می

 گردند.، متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد اين قرارداد میآنبا امضاء  و

 موضوع قرارداد  -1ماده 

س الکتريکی ، حمل ، نصب و گارانتی دو دستگاه الکترود مسی آبگرد کوره قو ساخت  از موضوع قرارداد عبارت است

یرجان در استان به همراه مجموعه نگهدارنده الکترود ها جهت کارخانه فوالد سازی و ريخته گردی سیرجان  واقع در س

ا بد سیرجان جاده شیراز جاده اختصاصی گلگهر شرکت مجتمه جهان فوال 50کرمان شهرستان سیرجان کیلومتر 

 شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست که جزو الينفك قرارداد می باشد .

 اسناد و مدارك قرارداد -2ماده 

ی از اين قرارداد به عنوان جزئ ،و مدارک ذيل که در موارد مقتضی مورد استفاده و استناد قرار خواهند گرفت اسناد

 می باشند: تلقی شده و درصورت بروز هر گونه اختالف بین اجزاء قرارداد، به ترتیب زير مقدم

 متن قرارداد حاضر  1-2

 ها وستیپ  2-2

 (1شماره  وستی)پ یزمانبند برنامه -

 (2های بهره برداری )پیوست شماره و دستور العمل استانداردها، هانقشه ،مدارک -

 (3ی )پیوست شماره عملکرد یها شيو روش آزما یمقادير تضمین شده عملکرد -

 ( 4شماره  وستی)پ سازنده یو پیشنهاد فنی و مالو مدارک مناقصه  اسناد -
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جرای اسند ديگری که حین اجرای کار و به منظور  نوع هر و العملهادستور يا و هاصورت مجالس، موافقتنامه 2-3

. آيدمی شمار به پیمان مدارک و اسناد جزو نیز گرددمی مبادله پیمان طرفین بین يا شودابالغ می سازندهپیمان، به 

استاندارد،  فنی، مشخصات بصورت است ممکن اسناد اين. شود تهیه پیمان مدارک و اسناد چارچوب در بايد اسناد اين

 باشد.رکار، برنامه تفصیلی اجرائی، صورت مجلس و . . .  دستو نقشه،

 و مدت قرارداد  كار تنفیذ، شروع  – 3ماده 

 :ديخواهد گرد موارد زير نافذ اجرایاين قرارداد پس از   3-1

 کارفرماقرارداد توسط  ابالغامضاء و  -

 سازندهپیش پرداخت و انجام تعهدات از سوی  هاینامهضمانتتسلیم  -

 سازندهپرداخت مبلغ پیش پرداخت به  -

. در صورت باشدیم یقرارداد نیهفته پس از ابالغ قرارداد موظف به ارائه تضام يكحداکثر ظرف مدت  سازندهتبصره: 

 اهد شد.نظر گرفته خو در کارشروع تاريخ تنفیذ و ابالغ قرارداد به عنوان  خيتار ن،یدر ارائه تضام ریتاخ

بالفاصله پس از دريافت پیش پرداخت بوده که مطابق برنامه زمان بندی شده ، (ساخت عملیات) شروع کار  3-2

 متعهد میگردد که از تاريخ ذکر شده نسبت به عملیات اجرايی ساخت گیربکس اقدام نمايد. سازندهتحويل، میباشد و 

 ديقابل تمد نیق طرفمدت با تواف نيبوده و ا وستیپ ی..... ماه مطابق برنامه زمان ذیتنف خيمدت قرارداد از تار  3-3

 .باشدیم

 پرداخت د، پیش پرداخت و نحوهمبلغ قراردا -4ماده 

 بهو(يور/ريال)... ......................................................... عدده ب مبلغ کل قرارداد  4-1

مطابق جدول ريز  و(يور/ريال)... .................................................................................................................................حروف 

بی يیچگونه تعديل يا ضرابه آن ه و است رییتغ رقابلیقرارداد ثابت و غ انپاي ، که تامی باشد (قرارداد)پیوست  قیمتها

 تعلق نخواهد گرفت.از قبیل باالسری، تعديل، صعوبت کار و غیره 

معادل  داختو پرمبنای محاسبه عدم امکان پرداخت ارزی از سوی کارفرما، عقد قرارداد ارزی و در صورت  تبصره: 

  ود.بدر روز پرداخت خواهد  ی بانك مرکزیسامانه سنافروش اسکناس در بر اساس نرخ  مبالغ قرارداد ريالی



 :سازنده  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 ساخت دو دستگاه الکترود مسی آبگرد جهت کارخانه فوالد سازی 

 00-س-11352شماره قراردا : 
 17از  4صفحه 

 

         

        نام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز و تعهدآور

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 و باشدمی سازنده عهده بر "هرگونه مالیات عملکرد که طبق مقررات جاری به اين قرارداد تعلق گیرد، کال تبصره:

 شرايط احراز از پس افزودهارزش بر مالیات. بود نخواهد کارفرما متوجه خصوص اين در ایهزينه و تعهد هیچگونه

 .باشدمی کارفرماور فروش قابل پرداخت از طرف فاکت در نمودن منظور و سازنده

قرارداد افزايش  یهایمتق% مبلغ قرارداد را عیناً مطابق با  25معادل  سازندهبه  یبا ابالغ کتب یتواندم کارفرما تبصره:

بلغ افزايش و حاصل شود. در اين حالت به تناسب م یواحد موضوع قرارداد تغییر یو يا کاهش دهد بدون آنکه در بها

 کاهش خواهد يافت. اي شيتعهدات متناسبا افزا انجام نامهکاهش يافته ضمانت اي

پرداخت  سازندهدرصد مبلغ کل قرارداد پس از انعقاد قرارداد بعنوان پیش پرداخت به ........ : پیش پرداخت  4-2

 . ارايه نمايدبه کارفرما  را معتبر و مورد قبولضمانتنامه موظف است  سازندهشود و می

ه و پس از ارائه شد سازنده، در قالب صورت وضعیت توسط پس از تحويل کاالمبلغ قرارداد  نحوه پرداخت:  4-3

تعلقه و جرائم بررسی و تايید دستگاه نظارت، مشاور و کارفرما و کسر نسبی پیش پرداخت، کسورات قانونی و عوارض م

 احتمالی قابل پرداخت خواهد بود.

 خريدبخش 

 اختضمانت نامه معتبر بانکی پیش پرداخت پس از خريد مواد اولیه سبخش ساخت در قبال مبلغ %  50 -

سی ) قبل و بعد از مونتاژ( و تايید بازرس و 30 - ساخت قرارداد پس از انجام بازر س از تحويل پ% مبلغ بخش 

 کاال در محل کارخانه کارفرما، پرداخت خواهد شد .

 % مبلغ بخش ساااخت قساامت مهندساای نصااب راه اندازی و تساات پس از انجام عملیات مربوطه و ارائه20 -

 به سازنده پرداخت خواهد شد.  ( Final Book) مدارک نهايی  

 كسورات قانونی   -5ماده

ين % ا50نجام کار کسر خواهد شد. ا% )ده درصد( به عنوان سپرده حسن 10صورت وضعیت  نهايیاز مبلغ   5-1

ن سپرده به مسترد خواهد شد. مبلغ اي سازنده% باقیمانده پس از تحويل قطعی به 50سپرده بعد از تحويل موقت و 

 قبول کارفرما می باشد. موردو تايید کارفرما قابل تبديل به ضمانتنامه  سازندهدرخواست 
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 يیحساب نها هي. تسوگرددیکسر م سازندهاز  مهیبعنوان سپرده ب یبرطبق مقررات قانون پرداختمبلغ هر   5%  5-2

و  وضعیت صورت نيخواهد بود. پرداخت آخر سازندهبعهده  یاجتماع نیتأم مهیمسائل مربوط به ب هیو حل و فصل کل

 .باشدیم سازندهتوسط  یاجتماع نیتأم مهی، منوط به ارائه مفاصا حساب ببیمهسپرده 

حساب بیمه تامین اجتماعی را روز پس تايید صورتحساب نهايی، مفاصا 90موظف است حداکثر ظرف مدت  سازنده

حساب را ارائه ننمايد، کارفرما از محل ظرف مدت تعیین شده مفاصا سازندهاخذ نموده و به کارفرما ارائه نمايد، چنانچه 

 سازندهراسا اقدام به پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی و اخذ مفاصا حساب نموده و  سازندهسپرده ها و تضامین 

 هیچگونه ادعايی نسبت به آزاد سازی سپرده بیمه نخواهد داشت.

ن مربوط به مالیاتها کند که از جمیع قوانین و مقررات اداره کار، بیمه های اجتماعی و قوانیتايید می سازنده: تبصره

اخت کلیه مالیاتها .کلیه کسورات قانونی اين قرارداد، پرد طلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت نمايدو عوارض م

الذکر مقررات فوق باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین ومی سازنده، بعهده سازندهبیمه کارکنان  و عوارض و 

 متوجه کارفرما نخواهد بود.

 آزادسازی آن پرداخت و انجام تعهدات و نحوهتضامین پیش  -6ماده 

در  سازندهداد از سوی همزمان با عقد قرار معتبر و مورد قبولضمانتنامه مبلغ قرارداد بصورت  % 51 معادل  6-1

گردد، اين ضمانتنامه بايد قابل تمديد برای دوران اجرای قرارداد توديع می پیش پرداختوجه کارفرما به عنوان تضمین 

 ی گردد.م صادرپرداخت  شیمبلغ په قبل از پرداخت اين ضمانتنام که باشد تحويل کاالزمان موضوع قرارداد تا 

در  سازندها عقد قرارداد از سوی همزمان ب معتبر و مورد قبولضمانتنامه % مبلغ قرارداد بصورت  51معادل  6-2

گردد، اين ضمانتنامه بايد قابل تمديد برای دوران اجرای وجه کارفرما به عنوان تضمین انجام تعهدات قرارداد توديع می

مه انجام ضمانتنا قراردادی در صورت انجام کلیه تعهداتموضوع قرارداد تا تصويب صورتمجلس تحويل موقت باشد. 

 آزاد خواهد شد.تعهدات 

 خدمات پس از فروشو  ويل موقت و قطعیدوره تضمین و تح- 7ماده 

ذوب در کوره قوس   6000از تاريخ تحويل موقت برای مدت  کلیه عملیات موضوع قراردادحسن انجام   7-1

به تشخیص کارفرما در دوره  اگر تعداد ذوب تضمین نامیده می شود گردد. اينتضمین می الکتیکی از طرف سازنده

عدم رعايت مشخصات و يا بکار بردن مصالح بد يا نامرغوب  مشهود شود که ناشی از تجهیزتضمین معايب و نقايصی در 
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مکلف است آن معايب و نقائص را به هزينه خود رفع کند برای اين منظور کارفرما مراتب را با ذکر معايب  سازندهباشد 

روز بعد از ابالغ مراتب شروع به رفع معايب  7بايد حداکثر  سازنده کند و ابالغ می سازندهبا به و نقائص و محل آنها کت

 شود رفع نمايد. کارفرما معین می رضايتو نقائص کند و آنها را طی مدتی که با 

در انجام اين تعهد خود قصور ورزد و يا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معايب و نقائص را رأسا و يا  هرگاه سازنده

يا هر نوع مطالبات و  سازنده% از محل تضمین 15به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزينه آن را به اضافه 

 . نمايدنزد او دارد برداشت  سازندهسپرده ای که 

ربوطه و منصب شده  تجهیزات هیموضوع قرارداد و راه اندازی کل اتیموقت عبارت است از تحويل عملتحويل   7-2

شاهده در صورت م .گرددتايید کلیه موارد توسط دستگاه نظارت که پس از آن صورتجلسه تحويل موقت تنظیم می

صول موارد شده توسط کارفرما و ح نیمدت مع یرسانده و پس از رفع نواقص طسازنده و نقص، موارد به اطالع  بیع

 موقت صادر خواهد شد. ليتحو یگواه ر،يز

 شامل نقشه های ساخت ساپورتها و الکترود آبگرد (Final Book) يیارائه مدارک نها -

 ارائه فرمهای تايید شده تکمیل نصب -

 حصول نتیجه تستهای عملکردی مطابق با استانداردها و مشخصات فنی -

 تجهیزات رفع عیوب و نواقص نصب -

ظارت از تحويل موقت و تايید دستگاه ن ذوب ) دوره تضمین( 6000عملکرد از  تحويل قطعی عبارت است  7-3

 که پس از آن صورتجلسه تحويل قطعی تنظیم می گردد.

خواهد سازنده سال بعد از تاريخ تحويل به  5خدمات پس از فروش: مدت خدمات پس از فروش به میزان   7-4

 در طول ايام مذکور موظف به تأمین قطعات و خدمات مربوطه بوده و از اين بابت پاسخگو خواهد بود. سازنده بود .

س از انجام پسازنده در زمان تعیین شده از سوی کارفرما بخشی از اين قرارداد بوده  طراحی ساپورتینگ  :1تبصره

اخت می ارفرما و اخذ مجوز شروع به سطراحی موظف بهارائه کلیه نقشه های ساخت تهیه شده به فرمت دلخواه ک

 باشد

 .) شش هزار ( پاتیل ذوب می باشد 6000گارانتی و دوره تضمین اين محصول به میزان : 2هتبصر
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: قرارداد تکمیل يافته محسوب نمی گردد مگر آنکه سازنده کلیه تعهدات مندرج در قرار داد را انجام داده و 3تبصره 

 تکمیل و هر گونه عیبی بر طبق قرارداد اصالح شده باشد.کارها به نحو رضايت بخش 

 طرفینتعهدات  -8ماده 

نقشه های  و اقدامات الزم بمنظور اجرای کامل موضوع پیمان را مطابق عملیات اجرايیکلیه  ديبا سازنده  8-1

ا در نظر گرفتن باجرايی، دستورالعملها ، استانداردها ، مشخصات عمومی و اختصاصی و بطور کلی کلیه مدارک پروژه و 

  انجام دهد. به هزينه خود بطور کامل یکلیه شرايط ايمن

 موقت واردبوده و م سازندهنی، تهیه و ساخت و ايجاد شرايط کمکی برای اجرای موضوع پیمان بعهده بیپیش  8-2

 د شد.پرداخت نخواه سازندهاين بابت وجهی اضافه و جداگانه به  پس از اتمام کار برچیده شوند و از ديبا

ارفرما جهت کموظف به ارائه برنامه زمان بندی می باشد که پس از بررسی و تائید دستگاه نظارت و  سازنده  8-3

فتگکی هو همچنین سازنده موظف می باشد در طول مدت اين قرار داد گزارش  ابالغ خواهد شد سازندهاجرا به پ

 .ساخت به کارفرما ارائه نمايد

و آب و  ضوع پیمانبرای انجام مو و . . . مواد و مصالح مصرفی و مورد نیازتهیه و تامین ماشین آالت، ابزار،   8-4

 بوده و بايد جهت اجرای صحیح کار در زمان مناسب تهیه و تامین گردد. سازنده، بعهده برق مصرفی

قابل کارفرما مسئول کلیه ضرر و زيان و خسارات ناشی از قصور يا اشتباه يا سهل انگاری خويش در م سازنده  8-5

 سپردهرا از محل  و ديگر اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با اين قرارداد می باشد. )کارفرما می تواند خسارات وارده

 .(تأمین و وصول نمايد ازندهسمطالبات و اموال منقول و غیر منقول  تضامین، ،حسن انجام کار

مايد. اين نماينده نموظف است برای اجرای قرارداد حاضر نماينده ای تعیین و کتباً به کارفرما معرفی  سازنده  8-6

 در تمام اوقات کار بايد در دسترس کارفرما باشد.

در حین  ازندهسبر کارکنان  همکلف است کلیه کارکنان خود را بیمه نمايد. مسئولیت کلیه حوادث وارد سازنده  8-7

 موظف است که کلیه کارکنان خود را بیمه مسئولیت نمايد. سازنده بوده و سازندهکار بر عهده 
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، کارفرما حق هرگونه موردیچنین  انجامبه غیر را ندارد و در صورت  قراردادموضوع حق واگذاری  سازنده  8-8

 خواهد داشت.اقدام را به هر شکل و به صورت تام االختیار 

ايد و در صورت متعهد می گردد در اجرای اين قرارداد کلیه قوانین دولت جمهوری اسالمی را رعايت نم سازنده  8-9

 سازندهاز قصور  تخلف از قوانین و مقررات، کارفرما در قبال هرگونه دعاوی و هزينه ها و مخارج و مسئولیتهای ناشی

 مصون و مبری می باشد.

باشد ود او میخموازين ايمنی را در حین اجرای کار رعايت ننمايد عواقب ناشی از آن بعهده  سازندهچنانچه   8-10

نمايد و در اين یو دستگاه نظارت پس از دريافت اعالم امور ايمنی نسبت به رفع موارد نا ايمن و تعطیل کار اقدام م

 باشد.می سازندهمورد خسارت وارده بعهده 

انات، برای نسانی مورد نیاز، محل سکونت مناسب، آب آشامیدنی، روشنايی کافی و ديگر امکتأمین نیروی ا  8-11

ورد. همچنین تهیه بايد برای تدارک دائمی آذوقه کارگران، اقدامات الزم به عمل آ سازندهاست.  سازندهآنها به عهده 

 می باشد. سازندهکلیه لوازم و تجهیزات الزم برای انجام کار ، بر عهده 

موظف است کلیه حق و حقوق  شخص يا اشخاصی را در رابطه با اين قرارداد بکار بگمارد، سازندهچنانچه   8-12

تای بعد از اتمام آنان را برابر قوانین کار و امور اجتماعی پرداخت نمايد و بهرحال مسئولیت تسويه حساب با آنان ح

 است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی را در اين خصوص نخواهد داشت. سازندهقرارداد بعهده 

ر عهده و جمع آوری تمام مواد زائد اجرای موضوع پیمان و حمل آن به محل تعیین شده توسط کارفرما، ب  8-13

 می باشد. سازندههزينه 

جسمی و  خسارت ناشی از کسر و انکسار، ايراد، نقص و کاهش قیمت و هر گونه خسارت لیت هر گونهئومس  8-14

هیچ مسوولیتی  می باشد است و کارفرما از اين بابت سازندهجانی به افراد در مرحله تحويل و تحول اقالم بر عهده 

 ندارد.

 ،ال نمايدارس دستگاه نظارتساعت قبل از شروع عملیات مجوز مربوطه را تهیه و به  72موظف است  سازنده  8-15

 در دست داشتن تايیديه شروع عملیات برای شروع به کار هر عملیات الزامی است.
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خود به صورت و ماشین آالت  تجهیزات ،موظف است حداکثر يك هفته قبل از ورود نیروی انسانی سازنده  8-16

 جهت اخذ مجوز ورود اعالم نمايد. خود را ، تجهیزات و ماشین آالت کامل نیروهاکتبی اسامی 

را تهیه و به کارفرما  قرارداد nal BookFiو  عملیات اجرايی Built-Asهای موظف است کلیه نقشه سازنده  8-17

را از  ستنداتممدارک و ارايه نمايد. در صورت عدم ارايه، کارفرما محق خواهد بود ضرر و زيان ناشی از عدم ارايه 

 نمايد.حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می سازندهکسر نموده و  سازندهمطالبات و تضامین 

هفته قبل از شروع  2نصب و تحويل تجهیزات موضوع قرارداد را بايد برنامه زمانبندی دقیق ساخت،  سازنده  18-8

کار به کارفرما ارايه نموده و آن را بطور مستمر کنترل نموده، گزارش هفتگی پیشرفت کار را ارايه نموده و کوشش الزم 

رفرما رافع را در جهت رعايت آن بعمل آورد. در اين خصوص انجام يا عدم انجام بازرسی و نظارت توسط نماينده کا

نخواهد بود و همچنین سازنده موظف است قبل از شروع عملیات جديد وطابق برنامه  سازندهتعهدات و مسئولیتهای 

زمانی نسبت به دعوت از بازرس کارفرما بصورت مکتوب اقدام نمايد مالک تايید صورت وضعیتها ، ارائه صورتجلسات 

از سوی کارفرما، طبق  سازندهتاخیر و عدم پذيرش داليل ارائه شده بديهی است در صورت  بازرسی کارفرما می باشد .

 .مفاد مواد پیمان عمل خواهد شد

 دهد.قرار  ارفرماک اریدر اخت راتمام متعلقات  یمشخصات فن، ساخت متعهد میگردد مستندات سازنده  8-19

وده و کلیه عوارض مربوطه قاچاق نب مشمول کاالیيا بخشی از آن پیشنهادی  زاتیاذعان دارد که تجه سازنده  8-20

 را پرداخت نموده و خواهد نمود.

 سازندهارفرما موظف به تحويل محل اجرای موضوع قرارداد و پرداخت مبالغ تايید شده صورت وضعیت ک  8-21

 باشد.می

در مبلغ ف است کلیه هزينه های مربوط به کارگاه خود  جهت ساخت و نصب موصوع قرارداد را سازنده موظ 8-22

امت ، برق ، آب ، گاز خود لحاظ نمايد که هزينه ها شامل نیروی انسانی ، ماشین آالت ، ابزار مربوطه ، تردد ، غذا ، اق

 ، سوخت ، لوازم يدکی و غیره می باشد.
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کلیه هزينه های مربوط به نصب و راه اندازی و تست موضوع قرار داد را در مبلغ خود سازنده موظف است   8-23

اظ نمايد که اين هزينه ها از جمله و بدون قید محدوديت  شامل نیروی انسانی مستقر در سايت و ماشین آالت و لح

 ابزار مربوط به نصب و راه اندازی تردد ، اقامت ، غذا در سايت و غیره می باشد.

ر يا قطعات خاصی دارد سازنده برای قطعات موضوع مناقصه بايد وندور لیست تهیه کند ، بطور مثال اگر موتو 8-24

 سازنده برای تامین آن ، از فروشنده گان مورد تايید کارفرما بايد استفاده کند .

رما مجاز هستند از مراحل ساخت بازديد کنند و سازنده موظف است کلیه همکاری های الزم را نفرات کارف 8-25

 انجام دهد.

 جريمه تاخیر  -9 ماده

ارداد اقدام نسبت به انجام موضوع قربرنامه زمانبندی انجام کار موظف است در مدت زمان تعیین شده در  سازنده

 ار باقیماندهک% )دو درصد( مبلغ 2نمايد و در صورت عدم تحويل به موقع به ازای هر هفته تاخیر در تحويل، معادل 

دارد تمام مبلغ  تعلق خواهد گرفت و کارفرما حق سازندهبه  % مبلغ قرارداد(10)تا سقف حداکثر  بعنوان جريمه تاخیر

 سازندهیر منقول مین وی کسر نمايد و در صورت عدم تکافو از اموال منقول و غاو يا تض سازندهجريمه را از مطالبات 

شد و در  اين قرارداد در صورت صالحديد کارفرما فسخ خواهدشود،  ماه 1چنانچه تاخیر بیش از برداشت نمايد. 

 جريمه تاخیر را وصول خواهد نمود.  اکثرد، حاينصورت کارفرما ضمن فسخ قرارداد

 حل اختالف -10 ماده

ه بینی نشده و اختالف بین طرفین که ناشی از تفسیر و اجرای هر يك از مفاد اين قرارداد باشد کهرگونه موارد پیش

ی يك هفته ط، ابتدا نسبت به تعیین داور مرضی الطرفین در حل و فصل نگردد بین طرفین قراردادبوسیله مذاکرات 

راجع موضوع به م . در غیر اين صورتحل و فصل خواهد شد نیالطرف یداور مرض قيموضوع از طراقدام نموده و 

 سازنده نیهمچند. و رأی صادره برای طرفین الزم االجرا خواهد بو هديگردارجاع  شهرستان سیرجان  ذيصالح قانونی

 نجام دهد.مکلف است تا اخذ تصمیم نهائی داور، تعهدات ناشی از اين قرارداد را بدون وقفه و با کمال جديت ا

 فورس ماژور -11ماده 

فورس ماژور به وقايعی اطالق می شود که جلوگیری از آن از حیطه و کنترل هر يك از طرفین قرارداد خارج   11-1

بوده و وقوع آن قابل پیش بینی و يا پیش گیری نبوده و انجام هرگونه عمل منطقی برای مقابله با آن غیرممکن باشد. 
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وظف است بالفاصله مراتب را کتباً به طرف مقابل اعالم هريك از طرفین قرارداد که مدعی وقوع فورس ماژور می باشد م

 نمايد.

فورس ماژور،  عدم توانايی در انجام تعهدات متقابل از ناحیه هريك از طرفین قرارداد به علت وجود شرايط  11-2

ن ز طرفیبعنوان نقض تعهدات و شرايط قرارداد محسوب نگرديده و چنین شرايطی هیچگونه حقی را برای هیچ يك ا

رايط قرارداد شنتیجه ايجاد صدمه و يا تعديل قیمت قرارداد که طبق مواد و  قرارداد در مورد طرح ادعای خسارت در

 تعیین گرديده است ايجاد نخواهد کرد.

رايط و شبا وقوع هر گونه پیش آمد که فورس ماژور محسوب شود و اجرای کار را غیرممکن سازد، مطابق   11-3

ست هر دو طرف ه و يا با توافق طرفین عمل خواهد شد و تا زمانی که چنین توافقی حاصل نشده اضوابط قانونی مربوط

اگر شرايط فوق به  شود.متعهد و موظف به انجام تعهدات خود هستند. نوسانات اقتصادی فورس ماژور محسوب نمی

 .قرارداد را فسخ نمايدادامه داشته باشد هر يك از طرفین می تواند از زمان قرارداد  یمینمدت 

  فسخ قرارداد -12 ماده

 الع دهد: اط سازندهکارفرما در موارد زير می تواند بدون اعالم قبلی قرارداد را فسخ و مراتب را به   12-1

 پنجم مدت قرارداد كياز  شیب ریو تاخ یعدم انجام تعهدات قرارداد -

 . سازندهدر صورت ورشکستگی  -

ا تخفیف يا حق العمل يا پاداش ي هبمنظور تحصیل قرارداد به متصديان مربوط سازندههر گاه ثابت شود که  -

 هدايائی داده است و يا آنها و يا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است. 

 . سازندهدر صورت انحالل شرکت  -

 واگذاری قرارداد به صورت کامل يا جزئی بدون اطالع و تاکید کتبی کارفرما به غیر -

 اه نظارت. برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات به تشخیص دستگ سازندهم توانائی مالی يا فنی عد -

فع نواقص و در صورت عدم اجرای هر يك از مواد قرارداد و يا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت بمنظور ر -

 .می کندتعیین  سازندهتجديد يا اصالح کارهای انجام شده معیوب در مهلتی که برای 

به تعهدات خود و شرايط قرارداد عمل ننمايد و يا از انجام تمام يا قسمتی از موضوع قرارداد  سازندهچنانچه    12-2

های ، نسبت به وصول خسارات و هزينهسازنده امینخودداری کند، کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ و ضمن ضبط تض

 خود اقدام نمايد.
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به هیچ عنوان نمی تواند فسخ  سازندهتشخیص کارفرما در موارد فسخ قرارداد مالک عمل خواهد بود و   12-3

 قرارداد را بعنوان يکی از موارد اختالف تلقی و تقاضای رسیدگی مرجع حل اختالف را نمايد. 

طالبات و يا ساير تبصره: خسارات وارده به کارفرما ناشی از فسخ قرارداد توسط کارفرما محاسبه و از محل تضامین، م

 وصول خواهد شد.  سازندهاموال منقول و غیر منقول 

 خاتمه قرارداد-13ماده 

اعالم با  شدبا سازندهر يا تقصیری متوجه کارفرما می تواند هر زمان که خواست به تشخیص خود و بدون اينکه قصو

موظف ظرف  دهسازناعالم می شود و  سازندهبه اين قرار داد خاتمه دهد. در اين صورت مراتب به  کتبی يك هفته قبل

رفرما تحويل دهد. کارهايی که انجام داده و هنوز مبلغ آنها را دريافت نکرده است تهیه و به کا وضعیت يك هفته صورت

ازی ه پس از تايید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود و نسبت به آزاد سظرف يك هفت وضعیت اين صورت

 متناسب تضامین وی اقدام می گردد.

 

 قصور و مسامحه -14ماده 

در انجام تعهدات خود قصور ورزد و يا مسامحه نمايد و يا تحت هر عنوان سبب وارد آمدن  سازندهدر صورتیکه 

 و سازنده هایاز محل تضمین یاضاف نهي% هز15حق دارد خسارت وارده را باضافه  کارفرماشود،  کارفرماخسارتی به 

مراجعه  ايو  ینزد او دارد مستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات اداری و حقوق سازنده که ایسپرده و مطالبات نوع هر يا

 برداشت نمايد. یبه مراجع قضائ

 

 واگذاری به غیر   -15ماده 

 صورت در ،مايدن واگذار غیر به را قرارداد موضوع از قسمتی يا تمام کارفرما کتبی موافقت بدون تواندنمی سازنده

 د مانع از پیشرفت کار طبق برنامه زمانی تحويل گردد.نباي ،ریکارفرما واگذاری به غ کتبی موافقت

سئول م سازندهو در هر صورت  کاسته نشده سازندهنی از مسئولیت و تعهدات واتحت هیچ عندر صورت واگذاری 

 .خواهد بود ان دست دوم خودسازندهجبران خسارت ناشی از قصور و مسامحه خود و 

 

 نظارت براجرای كار -16ماده 



 :سازنده  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 ساخت دو دستگاه الکترود مسی آبگرد جهت کارخانه فوالد سازی 

 00-س-11352شماره قراردا : 
 17از  13صفحه 

 

         

        نام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز و تعهدآور

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

کارخانه فوالد سازی و مدير  عهده رطبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما ب سازندهاجرای تعهدات  نظارت بر

 باشد.می ريخته گری سیرجان

 

 قانون حاكم بر روابط طرفین  -17 ماده

 يران خواهد بود.اقانون حاکم بر روابط طرفین در مورد اين قرارداد منحصراً قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی 

 نسخ قرارداد  -18ماده 

 ا دارند.رحکم واحد  همه نسخنسخه تهیه و تنظیم گرديده که پس از امضاء  4ماده و در  18اين قرارداد مشتمل 

 سازندهنماينده                                                    كارفرمانماينده 
 ........................شرکت                              رجانیمجتمع جهان فوالد سشرکت 

 
 نام و نام خانوادگی :             م و نام خانوادگی :نا

 سمت :               سمت :
 

 نام و نام خانوادگی :             نام و نام خانوادگی : 
  سمت :               سمت :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :سازنده  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 ساخت دو دستگاه الکترود مسی آبگرد جهت کارخانه فوالد سازی 

 00-س-11352شماره قراردا : 
 17از  14صفحه 

 

         

        نام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز و تعهدآور

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 

 (1 شماره وستی)پبرنامه زمانبندی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :سازنده  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 ساخت دو دستگاه الکترود مسی آبگرد جهت کارخانه فوالد سازی 

 00-س-11352شماره قراردا : 
 17از  15صفحه 

 

         

        نام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز و تعهدآور

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 

 

 (2های بهره برداری )پیوست شماره و دستور العمل استانداردها، هانقشه ،مدارك

 

  water Cooled Copper Electrode FOR EAF Slag Doorشرايط ساخت 

 
برداری ار  طراحی کامل الکترود آبگرد و ساپورتینگ آن با مدار ارائه شده و دیتا برداری و اندازه -1

 .روی شل کوره و نشیمنگاه الکترود به عهده سازنده می باشد

رآالت مورد همچنین تامین نیرو و ابزانصب و راه اندازی اولیه ) در زمان اعالمی از سوی کارفرما(  -2

 نیاز نصب به عهده سازنده می باشد

هینه ) شش هزار( ذوب در نظر گرفته شود ) در شرایط ب 6000ضمانت عملکر این تجهیز به تعداد  -3

 و نرمال بهره برداری(

 تحویل نقشه های مونتاژ و نصب کل تجهیز مشمول بر سایز و استاندارد کانکشن های آبگرد -4

 ساپورتینگ   )ingDraw Detail (تحویل نقشه های ساخت  -5

 تحویل فاینال بوک -6

ساخت  و مقایسه مغایرتها و مزایای احتمالی با نمونه اورجینال  Operation Manual  تحویل    -7

 Miwentiشرکت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :سازنده  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 ساخت دو دستگاه الکترود مسی آبگرد جهت کارخانه فوالد سازی 

 00-س-11352شماره قراردا : 
 17از  16صفحه 

 

         

        نام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز و تعهدآور

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 

 (3ی )پیوست شماره عملکرد یها شيو روش آزما یمقادير تضمین شده عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 :سازنده  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 ساخت دو دستگاه الکترود مسی آبگرد جهت کارخانه فوالد سازی 

 00-س-11352شماره قراردا : 
 17از  17صفحه 

 

         

        نام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز و تعهدآور

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 

  (4)پیوست شماره  سازنده یاسناد و مدارك مناقصه و پیشنهاد فنی و مال

 


