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 : شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان خریدار

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

 موضوع قرارداد:

 CNC  تاندیش نازل  تعویض  ست مکانيزم 24خرید 
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در اداره ثبت    3191  به شماره ثبت   می خاص(ها)س  انجسير  فوالدمع جهان  شرکت مجتبین  فیماد  این قراردا

بتا   4113-7736-8343  اقتصتادی، شماره  10630161649  ، شناسه ملیسيرجانهای شهرستان    شرک 

 که در هيئت مدیره عضو خانیعطا اهلل معروف و    ت مدیرهئهيعضو    علی عباسلو مدیرعامل و  انآقاینمایندگی  

ثبت  به شتماره  ................................شرکت از یک طرف و  شود  یم  هدمینا  "خریدار"  ارداد به اختصارقر  این

،  ................................  ملیشناسه  ،  ................................   شهر  شرک  های  اداره ثب  در  ................................ 

 کته در  دارای امضاء تعهد آور  ................................آقایان    گیدننمای  با  ................................  اقتصادی  شماره

  منعقد می گردد.  ، از طرف دیگرنامیده می شود "فروشنده "این قرارداد به اختصار

 

 تعاریف:   -1ماده  

 خصاتشموس  ها، پیضمائم،  منظور از قرارداد این توافقنامه شامل کلیه قرارداد:  -1-1

 و... اس . یتارانگط یاشر، فنی

 ا.آنه رسمی از خریدار و فروشنده یا نمایندگانعبارتند  طرفين: -1-2

در آغاز قرارداد و جهت  نظتارت بتر اجترای قترارداد، کتبتا  توستط خریتدار  خریدار: نماینده -1-3

 معرفی می گردد.

اردادی رقتدات  هتتع  جتا عتات و اناجع در مراد و جه  تستریدر آغاز قرارد نماینده فروشنده: -1-4

 ردد.کتبا  به خریدارمعرفی می گ فروشند،

بشتر  مشخصتات منتدرر در   تاندیش  نازل  تعویضس  مکانیز     24خرید   کاال: -1-5

ضتتتمیمه و قابتتتل استتتتااده در ماشتتتین ریختتتته گتتتری  خریتتتد درخواستتت 

CONCAST. 

 ز ااعتم  حقتات  لم  وها  وس   منظور از درخواس  خرید، مدارک فنی و کلیه پی درخواست خرید: -1-6

 می باشد. قشه ها و کارت استانداردن
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ه زمانی کلیه فعالی  های مرتبط با منظور، جدول زمانی اس  که در آن فاصل :برنامه زمانی -1-7

 (. قرارداد 5ماده ) برنامه زمانی اس  یده مشخص گرد قراردادن ای

م رستمی کشتور ایتران یوها طبت  تقت  یخرتا  س  ومنظور ماه و سال شمسی ا ماه و سال و تاریخ ها: -1-8

 اس .

و بر استا  ن سیستم متریک کلیه اوزان و مقادیر، طب  قوانین ایرا  ر از ظومن اوزان و مقادیر: -1-9

 وزن خالص می باشد .

          دار ییتد خریتبتازر  متورد تا یتا   و  ت کارفرما  دستگاه نظار  ر نماینده  ظومن               :یداربازرس خر  1-10

 .باشدمی 

 موضوع قرارداد: -2ماده 

بشر  مشخصات مندرر در    تاندیشنازل  تعویض  س  مکانیز     24خرید  موضوع قرارداد عبارت اس  از           

کارخانه شماره یک ذوب و ریخته    CONCASTضمیمه و قابل استااده در ماشین ریخته گری    خرید  درخواس 

  و بر اسا  برنامه زمانی   دادراین قراه در  دشوابط درر  ط و ضیشرا  و  سیرجان د  گری شرک  مجتمع جهان فوال

   .ماه  6طی     حداکثر تحویل 

 و بازرستی  ضتوابط کیاتی  شرایط وکلیه  که از    مینمایدرار  حاضر اق  با امضاء قرارداد  فروشنده:  یک  تبصره

 شود. تذرمع نمی تواند به عذر عد  اطالع و اطالع کامل دارد نظر خریدار مد موضوع قرارداد

هخریدا  :دو تبصره   در  قرا  مرحله  ر ر  ک   ادرداز  رضای   عد   صورت  در  اس   عملکرد  مختار  از  افی 

د را متوقف  ، قرارداتقویمی  روز   5ار بعد از  ضای  خریدفروشنده و پس از اخطار کتبی و تأمین نشدن ر

اعتراضی    ر گونه ه  ح ه  دانجا  دهد و یا به فروشنده دیگری واگذار نماید و فروشن  خودادامه آن را    و

 ماید. می ن بل خود س را از 

 اسناد و مدارک قرارداد: – 3ه ماد
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نحوه تعبیر و تاستیر خواهتد  ده و بدیناز این قرارداد تلقی ش الیناک  اسناد و مدارک ذیل به عنوان جز

 : سناد به ترتیب زیر مقد  می باشنددر صورت بروز هرگونه اختالف بین اجزاء قرارداد، ا شد و

 .حاضر اردادرق نتم -1-3

 ین برسد.ر مدت قرارداد تنظیم و به امضا طرفری که دد دیگوع سنن س و هرمجلصورت  -2-3

 . آنالیز قیم  و پیشنهاد مالی -3-3

 . پرداخ  شرایط و نحوه -4-3

  فنی. مشخصات -5-3

 .س از فروشو خدمات پ بیمه ،لیتحو .مشخصات کاال برچسب، یبند تهسبشرایط  -6-3

 .شرایط گارانتی -7-3

 ."رخریدا "  منی و صیان  از محیط زیسای "حد تورالعمل های ابالغی واسو دها کلیه آیین نامه  -8-3

 .ویلیمربوطه تح مدارک زمایشات و آایط بازرسی، کنترل کیای و شر -9-3

 

 : االتحویل ک ترم -4ده ام

4-1- CFR   بندر عبا 

4-2- CPT گمرک شهریار  

4-3- DDP انبار خریدار -سای  جهان فوالد 

 15التی    8نبه تا چهار شنبه )به جز روزهای تعطیل( بین ساع   ی کاری شادر روزهای   س  باربه انزمان تحویل   

 می باشد.

 برای روزهای دیگر وجود خواهد داش . ل باریوحن ترما امکانماینده کارفا ب در صورت هماهنگی  :سهصره بت
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ایز و گر متمتیهتا از همتد ینتههز ایس   قیم  کاال و ستایرشده حتما می بارائه    پیشنهاد قیم     در  تبصره چهار:

 معین شده باشد.

 :و زمان تحویل راردادمدت ق – 5ماده 

 ماه  12دت م  بهحداکثر    ،شروع بکارالغ  بادریاف     یختاراز  ی موضوع قراردادکاال دادمدت قرار  -1-5

ای الهتکا ایتن قترارداد تصترید شتدهی بایس  به ترتیبتی کته در منده  وشفرو  می باشد    شمسی

  تحویل نمتوده و تعهتدات قترارداد را بته انجتا  به خریدار  اجیک  به صورت    اد رقراردا  موضوع

داد کتاالی متورد ماه پتس از ابتالغ و نهتایی شتدن قترار  6فروشنده می بایس  حداکثر    برساند.

 ماه نیز برای گارانتی کاال در نظر گرفته شده اس . 6قرارداد را تحویل و 

آغتاز و   نهتایی  دادابتالغ قترار  ن  ه از زمتاروشتندفات  تنایذ قرارداد و شتروع تعهتد:  پنج  تبصره

 .و منوط به پرداخ  پیش پرداخ  نخواهد بود محاسبه می گردد

 

 :لبرنامه زمانی تحوی -2-5

 

  د.می بایس  انجا  شوماه  6حداکثر طی یک جا  تحویل کاال بصورت

 

 ایط تنفيذ قرارداد :رش – 6ماده 

 ذ شده تلقی می گردد. ایتن ،راسوی خرید ابالغ رسمی از  این قرارداد با

 مبلغ قرارداد: – 7 ماده

درر بتا مشخصتات منت  انتدیشت  نازل  تعویض  ز   یمکانعدد    24  تامین و تحویلبرای    ه ناخالصمبلغ اولی

انجا  و     CONCASTدر ماشین ریخته گری پیوسته  قابل استااده  و  یمه اسناد   م ض  درخواس  خریددر

که بتر استا    اشدمی ب  رویوریال/  ...............................................    قرارداداین  ط به  ربوت ملیه تعهداک
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پتس ناد مثبتته حمتل کتاال، حویتل استپتس از ت ،پس از تحویل تضامین مربوطتهو    تواف  گردیده  شرایط

پرداخت  متی ه  ندفروشتبته    رحلته ایتیبه صتورت م  قانونیفاکتور های  ارائه    و  انبار  درسی،  تحویل کاالاز 

 .گردد

 ستامانه در  حواله فروش اسکنا  میانگین موزون پرداخ  ریالی، نرخ ینو مالک قانو  امبن:    تهف  صرهبت

 می باشد. پرداخ تاریخ  در   sanarate.irبه آدر   بانک مرکزی جمهوری اسالمی سنا 

 بت ث  ری معتبتگواهافزوده درصورت ارائه  لزامات قانون مالیات بر ارزش  اجرای ا  راستای  در:  نه  تبصره

تی لیتامامان امتور تاییتد ستاز طب  نمونته متورد و ارائه صورتحساب  ودهافزر ارزش نا  در نظا  مالیات ب

 بته  دادمحل ایتن قترارز  ، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صورتحساب های مربوطه اهشندفروتوسط  

خواهتد   ندهوشترفعهتده    بتر  غیر اینصورت مالیات بر ارزش افزوده  در  و  پرداخ  خواهد شد  هفروشند

 بود.

ی و حااظت  فنت عی،امتتهای اجبیمتهقانون کتار، رات مربوط به قوانین و مقر یهلک از  ندهفروش :ده  تبصره

کامال مطلع  د،اا قراردرتبط بت جاری کشور مرا، عوارض و دیگر قوانین و مقرها مالیات ، قوانینشتیبهدا

 یتاد رراتین و مقمسئولی  عد  رعای  قوان ل،ر هر حا. دبوده و متعهد اس  که همه آنها را رعای  کند

 اس . ندهوشفرعهده  شده، بر

 مشخصتاتو  تحویتل ی، برنامته زمتاناحجتا شتنده از روف فیکتاانش و اطتالع دتوجه به    اب:  دهیاز   تبصره

قطعی ثاب  و رداد قیم  مندرر در قرا که    بدینوسیله فروشنده تایید می نماید،  داقراردضوع  موکاالهای  

احجتا   تحویتلصتورتیکه  ردد، ردامتدت دوره قترابیشتر از طول  اد ) و حتیتا پایان قرارد  وود  اهد بخو

طول بیانجامتد (، مقطتوع ه  بقرارداد    دت زمانر از مقرارداد، بیشت  های موضوعاالک  پیش بینی شده برای

 .دیلی تعل  نخواهد گرف عتهیچگونه  بوده و به آن

مله را از ج  های ذیلهزینه    لیه، کپیشنهادید که در مبلغ  نمای  یم  دییتا  اذعان و  فروشنده  :دهدواز   تبصره

 ون قید محدودی  لحاظ نموده اس :و بد
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 رارداد.وضوع قمدیری  بر اجرای مه های ینکلیه هز -1-7

 مربوط می باشد.د قراردا هایی که به نوعی به این هزینه مخاطره ها و مسئولی  -2-7

ل دیل ( در طتوقیمت  هتا ) تعتتغییر    ز ا  شی  کارها ناهزینه های انجاافزایش  هر گونه   -3-7

 .باشدکاال و مواد اولیه  قیم  جهانی  تغییرکه حتی ناشی از  دادمدت قرار

بتوط بته مر، مالیات و عوارض متعلقته و مورد نیاز   ایه  عم از بیمها  ت قانونیکلیه کسورا     -7-4

 و ضمنتنامه ها قرارداد

 .و غیره هوا، صعوب ، پراکندگی و بآ و، منطقه ای یمل باالسرکلیه ضرائب شا      -5-7

و سایر هزینه های   لتحویتا محل  کاال    بیمه  و حمل،  ریبارگیبندی،    تهبس  های  نهیزهکلیه        -7-6

 .بطمرت

عهدات مندرر در قرارداد و سایر موارد و هزینه هایی که به نتوعی بته ت  یه هاهزینیه  لک      -7-7

 قرارداد مرتبط باشند.

بتار،   تخلیته  از و بعتد    اظهتار گمرگتی قبتلعتوارض گمرکتی،    بته  های مربوط  هزینکلیه ه     -7-8

 ی و ... .ض، گمرکپرداخ  عوار

 .ی هاو بازرس ها ، تس هازمایش ط به آمربو کلیه هزینه های     -7-9

 .باشد می فروشندهخدماتی که در تعهد  یبانی فنی ویه امور پشته کلهزین   -7-10

 کاهش: ایش وافز -8ده ام

را بتا اطتالع   ندهوشتفرمات  دخت،  ارچوب موضوع قتراردادتواند در طول مدت قرارداد و در چمی  اردخری

 دهد. ش یا افزایشداد کاهرسقف قرا % ( 25)  درصد بیس  و پنجیزان تا به هر مکتبی و 
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 :پرداخت نحوهپيش پرداخت و  – 9 ماده

رانتی بصتورت امین کننتدگان ایتتای یورویی و بترنندگان خارجی بصورت پرداخ  برای تامین ک  -1-9

جتا  دهتد اند پرداخ  بته صتورت یتوریی را اندر صورتی که به هر دلیلی خریدار نتو  ریالی خواهد بود.

ستامانه  لته فتروشپرداخ  ریالی، نرخ استکنا  حواپرداخ  بصورت ریالی انجا  خواهد شد که مالک 

 باشد. ی م مهوری اسالمیبانک مرکزی جسنا 

ایتی کته  یتا هرضتمان  نامته و تبترنکی معاب نامهتضماناخذ قبال  در قرارداد کل لغبم صددرپنجاه   -9-2

  به فروشنده پرداخ  خواهد به عنوان پیش پرداخ  نماید  آن را قبولآلمان    کشور    در  کرک  گل تش

دار، یتنظتارت خرد دستتگاه  یتبتا تایپایان مدت قرارداد    و  مطاب  تر  تحویل    تحویل کاالها  پس از  شد.  

 کور مسترد خواهد شد.   نامه مذنضما

 خواهد شد.به فروشنده پرداخ  س از تحویل اسناد مثبته حمل کاال پ ،قراردادمبلغ درصد  سی -9-3

داد پس از تحویل کاال به گمرک یا انبار جهان فوالد سیرجان و باقیمانده مبلغ کل قراربیس  درصد-9-4

درصد درصورتی 20پرداخ  قابل پرداخ  خواهد بود.  و سرم و اداری  رامور انباو انجا     ارائه فاکتورها

روز پتس از ابتالغ  15ستن انجتا  کتار را حتداکثر درصتد ح  10ممکن اس  که فروشنده ضمان  بانکی  

ضمین نسب  به ارائه ت دنخواه دلیلیبه هر  و یا   امور مالی مجتمع نموده باشد. اگر مشتری نتواند تحویل  

واند کتبتا بته متالی مجتمتع اعتال  مبذول نماید می ت  را    اقدا  الز ار  کا   حسن انج  هی مربوط بدرصد10

 در مرحله آخربط و مشتری ماه ض 6برای مدت  مطالبات آن شرک محل   درصد مذکور از  10نماید که  

 به د نمود. هادریاف  خودرصد 10فقط 

 انتهکارخ ستکولای بقبض ها، DDPبرای تحویل بصورت  خالص( با اوزان  زن محموله )بارک ومال-9-5

موظف اس  پتس از تخلیته کامتل بتار، قتبض هتای  بار رانندهنظارت می باشد و دستگاه   و تایید  خریدار

 .هدد خریدار مربوطه را تحویل نماینده
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به گمرک   رنامه تحویل گردیده، وزن خالص مندرر در اسناد و با  CPT  و  CFR    تر  تحویلدر  

 ، کلیته استنادگمترک   کامل محموله بتهتحویل    ز اپس  موظف اس     و فروشنده  مالک خواهد بود

، قبض انبار و بارنامه و Invoice  ،Packing list  ، Certificate Of Original  ،) گواهی بازرسی

 خریدار نماید. نماینده ترخیصیه، را تحویل 

 حسن انجام کار:و  دوره تضمين – 10ماده 

ب در کمیتته مورد تصوی  مشخصات فنی  به  هتوج  با  )موضوع قرارداد را    یکاال  و شرایط  کیای   فروشنده

ه شر  ذیل تضمین می ب( ت گاه نظاراسا  نظر دست رب دهگردی عیینت ارانتیشرایط گ و فنی و بازرگانی

 نماید:

) دوره   متاه شمستی  6رداد را بته متدت  اکاالهتای موضتوع قتر  طایو شرکیای   فروشنده   -1-10

وشنده بر استا  کلی فربطور  د.ینما می  دار تضمینبه خریکاال    تحویل  اریخاز ت  تضمین (

به   مینان کافیخصات فنی مورد درخواس  خریدار اطشدر خصوص م  گردیدهئه  اسناد ارا

رد ونیازهتای متو عد  برآورده کتردن    خریدار می دهد و در صورت عد  ایاای تعهدات

و فروشنده وظف بته جتایگزینی عودت  کاالی مذکور توسط خریدار    خریدار،    درخواس 

 بود.  دخواهرت مجانی بصو الاک

  بته خریتدار نستب  صات فنی درخواست  شتده توستطا  مشخنده می بایس  بر اسوشفر -2-10

مشتکالت و ایترادات   وز بترو در صتورت  د باشتد  ی متعهویلتحمکانیز  های     یتضمین کیا

 . ن می باشدرت مجانی و رایگانده موظف به جایگزینی کاال بصوشوفر، مشهود

 رایطدر شتمندرر  شرایطیک از حصول هر عد   ت  ورص  ، در(  یگارانت)  نمیضت  هدر طی دور    -1-2-10

و   ظاهری  نه نقص و عیبهرگو دارای  تحویلی  اگر کاالی  رتنظا  اهدستگ و تایید    صخیتشبه  ا  ی وگارانتی  

جایگزین گتردد کته   ،خص می نمایدخریدار مش  کهبه نحوی    می بایس   بوری مزکاال،  داشته باشد  یایک
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متی   تامینا  ر  جایگزین کاالی مرجوعی  ،رز خریداونه هزینه ای ابدون اخذ هیچگ  هدشنورف  در اینصورت

 د.نمای

 انجام تعهدات:ين تضم  – 11ماده 

مبلتغ   درصتد (  ده% )    10دل  امعت  ،خرید  ابالغ    روز از    15حداکثر پس از  متعهد اس     ندهفروش  -11-1

ارائته   خریتدارد بته ناتع  و شرطِ قابل تمدیت  دیق  نومعتبر بده بانکی  تنامصورت ضمان  بهقترارداد را  ه  اولی

ده ام)    ضمیندوره تدت  یان متا پا  خریدارسوی  از    رفهابل تمدید یکطیس  قمی باضمین فوق  نماید که ت

 و تسویه حستاب متالی قابتل استترداد  تضمینن دوره  اس از پای. ضمانتنامه موصوف پباشد  (  ردادقرا  10

امه فتوق متی توانتد ضتمانتن خریتدار ،رحله قبل از اتما  کتام  رهر  د  اردادقرخ  در صورت فسواهد بود.  خ

 .نمایدبه ناع خود ضبط  الذکر را

 

 درصدی مربوط به حسن10ضمین نسب  به ارائه ت دنخواه به هر دلیلی و یا   اگر مشتری نتواند    -11-2

د مذکور از محتل رصد  10واند کتبا به مالی مجتمع اعال  نماید که  ید می تمبذول نما  اقدا  الز انجا  کار  

اهه م 6پایان مدت  دره مذکور ضبط شددرصد    10نماید.    بطماه ض  6ی مدت  برامطالبات آن شرک  را  

  .اهد شدبه مشتری پرداخ  خود هادریاف  خو حسن انجا  کار

  ه:فروشندتعهدات  –12 ماده

 قراردادوع ضمو هایالاک یلتحوو  نتامی ،تهیهو مالی  ان فنیکه تو  ددمتعهد می گره  شندفرو -1-12

تحویتل  زمان و تاریخو همچنین  ارنظر خرید را داشته و از مشخصات فنی کاال، کیای  مورد

 دارد. و کافی لعلم و اطالع کامکاال 
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تایید   کیای مورد  هایارداستاند  را مطاب  با  دادرارع قضومو  کاالی  گردد  متعهد می  دهفروشن -2-12

  نماید. تامین شده تواف  و خریدار 

را  هر محمولته  هدر کارخان  سیو تس  ها و بازر  یج آزمایشاتتاد اس  کلیه نهمتعفروشنده   -3-12

ه از در شدیز صابرگه آنال)سالی   کاالی ارگواهی کیای ویید مورد تا  Certificateبه همراه  

 .درائه نمایایدار خر به ،لههر محمو هنگا  تحویل ا( رسازنده طرف شرک 

 رد:گی سی قرارزرمورد بافروشنده با همکاری   وار  بازر  خریدبایس  توسط    میارد زیر  وم -4-12

 کاال.ن سالم بود •

 کاال.کیای  بسته بندی  •

 .کاالوضعی  ظاهری  •

 . ...و  کاالنوع  ،ه ساارشناخالص، شمار الص ووزن خ شامل: ها بندی بستهروی  ئمعال •

امل کرت بصو قطعاتده و الم و نو بوسباید  ا  کس هاو ب ها   : پال یا باکس ها  ها پال   وضعی  •

پال  ها و باکس ها می بایست  متناستب بتا انتدازه و وزن قطعتات   د.نآن مهار شده باشروی  

 مل وزن قطعات و جابجایی های متعدد را دارا باشند. شوند بطوریکه تح طراحی و ساخته

حتمتا   هتا  بسته بنتدیخل  دا  دد.اده گرب استا  مناسبا بس  یای ک  مواد بااز    بندی  برای بسته •

 .باشد داده شدهاسب قرار نر مب  گیرطو

 . ی و کنترل مدارک کیاسی زربا •

شتود و یتا   داده  صتشتخی  خریتدارتایید گردیتده    صاتر با مشخمغای  حویلیکاالی تچنانچه   -5-12

دستتگاه نظتارت یید د تأورم وریکهه ط؛ بباشد کیای یاو  ریاهظ ونه نقص و عیبیرای هرگدا

االی از باب  کت هیوج  چیهور بوده و  بمز  زینی کاالیموظف به جایگ  فروشنده  ،ریدار نباشدخ

  ،خستارتهتر گونته    وارد آمتدن  و در صتورت    به فروشنده پرداخ  نخواهد شتد  عیمرجو
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ای فتی متابین بتا وانتد از حستاب هتبران آن می باشد و یا خریدار متی تملز  به جفروشنده  

 .ایدکسر نم وشنده فر

از  طالع دهد تتا پتسا خریدار به مراتب رامحموله کل ازی سز آماده فروشنده بایستی پس ا -6-12

 نسب  به ارسال کاال اقدا  نماید.، خریدار تأیید

دستگاه نظارت تایید  و خریدار ای س  ورودی  قبض های باسکول  وزن خالص  ،مالک وزن بار -7-12

نماینتده قبض های مربوطه را تحویتل  ،بار ه کاملپس از تخلیوظف اس  مباشد و راننده    می

سوی دره از ااسناد مثبته ص عمل،  مالک   DDPتحویل بجز    ر ت  رگدیدر موارد    دهد.  یدارخر

 و مدارک گمرکی کاال می باشد. شنده فرو

امکتان بازدیتد نماینتدگان   تشتخیص دهتد  ارخریتد  در هر زمتان کته   موظف اس  فروشنده -8-12

 آورد.فراهم را تولید کننده  کارخانهاز  با هزینه فروشنده  خریدار

 ،بته هزینته ختودبا پوشش کامتل    حل تحویلمرا تا    ادداررقبایستی کاالی موضوع    فروشنده -9-12

 نماید. بیمه

ی کتاال کیاتییا  کمی وفساد و اف    هر گونه خسارت و یا  خریدار  حویل کاال بهتا زمان ت -10-12

 کتاالیهتای  خریتدار بتنهتا در صتورتی  بطور کامل بعهده فروشنده است  و    موضوع قرارداد

پرداخت  ده ارداد( بته فروشتنقتر 9اده م رد ررسا  نحوه پرداخ  )مندبر ارا   شده  تحویل

 گردد. تحویلخریدار  به یلمحل تحو در بدون عیب صحید و سالم و ،خواهد نمود که کاال

نمایتد کته اثترات ستوء   تتامینوضوع قرارداد را به نحوی  عهد اس  کاالی مفروشنده مت -11-12

طی اس  یحم  س ارای اثرات نامطلوب زی  کاال دانچه ماهیطی نداشته باشد. چنزیس  محی

وص بته ی الز  در خصارائه دستورالعمل های حااظتی، ایمنی و هشدارهاوشنده موظف به  فر
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نین ایمنتی، بهداشت  و محتیط می بایس  قتوا دهفروشن  رات می باشد.اقل رساندن این اثحد

مان تحویل لید تا ز مراحل تودر  آنرا    الزامات قانونیلیه  زیس  کشور را در اختیار داشته و ک

صتتتورت فروشتتتنده متتتی بایستتت  دستتتتورالعمل هتتتای ایمنتتتی،  در هتتتر .یتتتدمایتتت  نرعا

 نماید. را تحویل خریدار بقرارداد کاالی موضوع  MSDS بهداشتی

ل هرگونه دعاوی، غرامات و خسارت قانونی درخصوص هتر در قبارا    ریدارخ،  فروشنده -12-12

ری متی مبتن و مصتویا هر نوع خسارت وارد بر اموال ختود  نوع حادثه و یا جراح  یا مرگ

 .ددار

تتا    دهنماینت  معرفتی  موظتف بته  فروشندهرداد،  در ابتدای شروع اجرای کار موضوع قرا -13-12

یهی اس  نماینده معرفی شتده متی بد  .شدارت می باط با دستگاه نظخود جه  ارتبا  تیارخالا

بابت  هیچگونته هزینته اضتافی بته بایس  بصورت شبانه روزی در دستر  باشد و از ایتن  

 خواهد شد.ن داخ پر فروشنده

ش و فترو  تتامین  شتتیبانیبته عنتوان پ  ندهفروشتاز ستوی    ی کتهانجا  کلیه خدماتجه    -14-12

. اخت  نخواهتد شتدپرد  دهفروشتنبته    خریتداراز سوی    هیچ گونه وجهی  می شود،محسوب  

فنتی ارائته ختدمات  بته منظتور تا پایان دوره تضمین قرارداد  فروشنده مکلف اس همچنین  

 یناستکارش-و خدمات فنی ارائهخریدار نسب  به یا کتبی    نیتلا  پس از فروش با درخواس 

ا ایتن وضوعات مترتبط بتدر خصوص مو    اقدا   وق اسرع    در  ایگانته و رخود را بطور پیوس

 همکاری نماید.ا خریدار رداد بقرا

 ، معتدن و تجتارت فروشنده موظف به رعای  مصوبات و بخشنامه هتای وزارت صتنع -15-12

 باشد. ی ان مکشور جمهوری اسالمی ایر
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 ستالمیمهتوری اانین و مقتررات دولت  جکلیته قتو  ،وشنده بایستی در اجرای قراردادفر -16-12

ات خریدار در قبال هر گونه مقرر  ز قوانین وتخلف ایشان ا  در صورتا رعای  نماید. ران رای

، فروشنده دراین خصوص مصون ردعاوی، هزینه ها و مخارر و مسئولی  های ناشی از قصو

 .اشدو مبری می ب

و  ی نمتودهو ... را محرمانته تلقتظف اس  کلیه اطالعات، مکاتبات، اتااقتات مو  روشندهف -17-12

ا ستازمان دیگتری رجتع یتت به هتیچ می دستگاه نظارعکا  موارد بدون هماهنگبه اناز  مج

 نخواهد بود.

لعات کافی را بعمل آورده و هتتیچ اقرارداد مط  ءنماید که هنگا  امضا  تائید می  فروشنده -18-12

 .ه جهل خود گرددبتواند در مورد آن مستند ب اس  که بعدا ی نمانده اقای بنکتته 

  ی پرستنلغتذا  و  و ذهتاب، اقامت   مل ایتاب  داد شااین قرارمترتب بر  هزینه های    کلیه -19-12

 بر عهده فروشنده می باشد. خریدار در صورت نیاز به حضور در سای  فروشنده 

داد می باشد. کلیه ضرر و زیتان ارع قرنده مسئول هماهنگی الز  برای انجا  موضوفروش -20-12

عهتده   ربموضوع این قرارداد    در  انگاری فروشنده  های ناشی از قصور و یا اشتباه و یا سهل  

و خریدار می تواند در صورت وارد آمتدن هتر گونته خستارت آن را از بوده  فروشنده  خود  

 فروشنده وصول نماید. محل تضامین و یا مطالبات

در تعهتد فروشتنده بتوده و   دادایتن قترار  و شرایط  در مااد  ررمند  هزینه کلیه تعهدات -21-12

ک از تعهتدات و شترایط، مستئولیتی را بترای خریتدار در هر ی  هد هزینه  لیکن عد  درر تع

 جداگانه ایجاد نخواهد نمود. زینه قبال پرداخ  ه
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 ن میرا تضمیماه  24به مدت الی مورد قرارداد کا  دکی مورد نیاز لواز  یفروشنده تامین   -22-12

 ماید. ن

کارکرد مکانیز  هتا بتر   مکانیز  ها را در اسناد فروش مشخص وفروشنده نرخ مصرف   -23-12

 ضمین می نماید.آن اسا  را ت

جهتان فتوالد ستیرجان برنتد مجددا اعال  می گردد ماشین ریخته گری پیوسته مجتمتع   -24-12

CONCASTایتن استا  دستتورالعمل هتای نصتب و راه   بوده و فروشنده می بایس  بتر

 تهیه و تضمین بدهد.  استااده از آن راو ازی  اند

جهان فوالد سیرجان بازرگانی امور   ز در نسو قسم درصورت نیاز به اطالعات بیشتر با  -25-12

 تما  حاصل نمایید. 

 دار:خریهدات تع -13ماده  

گتذارده شتده اش هده  ع  رب  اردادصراحتاٌ در قرکه    اس تی  به طور کلی تعهداعهدات خریدار  ت

  .اس 

 اسناد حمل و اسناد منضم به بسته ها: -14ه ماد

معرفتی ی ماینده خریتدار و یتا بتازر  فنتال کاال را از نرسروشنده متعهد اس  پیش از حمل، مجوز اف

 ود:هد باک ذیل خوه مدارمنوط به ارائ دادقرار ضوعای موه اخذ نماید. پرداخ خریدار  شده

  دنی بوواردات در صورت (Release note)کاال  ترخيص  مدارک 

 : کاال

 برابراصل  نسخه کپی 1

 نسخه کپی 2نسخه اصل +  2 ب: صورت حسا 

نسخه   + بدون نسخه اصل  5 :  با تائيد بازرس (Packing List)بندی  ته بس ليست  
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 حمل: مدارک 

 ی .  بازرس يد  و تایکنترل کيفی ، نتایج تست ها   گواهی

 ی کپ

 سخه کپی ن 1

ر باشتد. بتا هتارائه  رت حساب های فروشنده  صو  وس پی  بایستی بهخه لیس  بسته بندی شده  نج نسپ

یتا بستته و  در هریک از آنها شماره صتندوقهمراه باشد که    دیمحموله باید پنج نسخه لیس  بسته بن

دی متذکور ه بنتتلیس  بس  سخه از د شده باشد. یک نید قینماعرفی  مشخصات دیگری که محموله را م

صندوق آب و رطوب  در آن ناوذ نکند، در خارر ه تی کو نسخه دیگر در پاک ل صندوق یا بستهر داخد

از   شتد. سته نستخهابل جداشدن یا ماقود شتدن نبادر اثنای حمل ق  کهو یا بسته به نحوی الصاق گردد  

تگاه دست ز تاییتدپتس ا  یک نسخه  که  ردده خریدار تحویل گه و بشد  رنامهلیس  بسته بندی ضمیمه با

 شود.نظارت خریدار به فروشنده بازگش  می 

 :تعدیل – 15اده م

  بصورت پیش پرداخ    مبلغ قرارداد درصد 50با توجه به پرداخ     DDP  با تر  تحویل  برای خرید 

 پرداخ  نخواهد شد.  چ شرایطی هیچگونه تعدیلی تح  هی  قطعی بوده و قیم  ها ثاب  و

یلی  عدنه تاخ  بصورت یورویی صورت می گیرد نیز طبیعتا هیچگودکه پر سایر تر  های تحویلدر 

 پرداخ  نخواهد شد.  

 : مواد فيتکي – کاالسالم بودن  -16ماده 

 داد وراردر قت فنتی منتدرریقتا  مطتاب  مشخصتات  را دق  اردادقترموضتوع  کاالی  نده موظف اس   فروش

گش  و عودت محمولته تأییتد رمسئولی  بصورت  در غیر اینر تحویل دهد.  خریدا  ی آن بهپیوس  ها

از محل مطالبات ا باشد که خریدار می تواند مبلغ آنها رده فروشنده می  عهطه بای مربونشده با هزینه ه

 کسر نماید.یا تضامین قراردادی  فروشنده
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 دستگاه نظارت: -17ماده 

قبتل توست  آن  یدارک پو متستناد  رارداد و اب  مااد ایتن قتط  بر  هفروشندکه  تعهداتیجرای  ر اارت بظن 

وی می توسط    ه  ماینده معرفی شدن  یا  "  خرید و بازرگانید  واح"عهده  به    خریداررف  نمتتوده اس  از ط

 تورات و روشدست  بتط رب نینمچو هرا طب  قرارداد و اصتول فنی  اس  کارها    موظف  فروشندهباشد و  

 اجراء نماید. ،ن ارائه می دهدنده آرت یا نمایدستگاه نظاکه هائی 

  (:) مالياترات قانونی وکس -18ماده 

، انبار داری، و عوارض دیماند عوارض و ها یات، مالها هقانونی شامل بیم   تارسویه کپرداخ  کل  -18-1

  د.باشمی  فروشندهداد به عهده لقه به موضوع قرارمتع گمرکی و ترخیص 

ت بتتر ارزش افتتزوده را در نونی، مالیتتااموظتتف استت  مطتتاب  ضتتوابط و مقتترارت قتتفروشتتنده  -18-2

اخ  ایتن مالیتات ختارر از ستقف قترارداد بتر عهتده ردد. پاالی خود منظور نمایصورتحساب فروش ک

سئولی  و هماهنگی های الز  جه  سایر اقدامات ازقبیل واریز و غیره بر عهده خریدار می باشد لیکن م

 این تعهد را می پذیرد.نجا  اده می باشد و فروشنده مسئولی  و هزینه عد  فروشن

 :غيره تقال بواگذاری و ان-19 ماده

عهدات تتقیم تما  یا قسمتی از  مس  بطور مستقیم و یا غیر  خریدارون اجازه کتبی  داند بتتونمی    هفروشند

 .قل نمایدا منتواگذار و یر یغه خود را که موضوع قرارداد حاضر اس  ب

  اخير و خسارت :جرائم ت - 20ماده 

 :قرارداد  موضوع در تحویل کاال مهیجر  -1-20
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ه یر در تحویتل بترات ناشی از تتاخحمل خسات  ید وحداهد بود در صورت صالخریدار مجاز خو -1-1-20

ان زمتب  به نس به ازاء هر روز تاخیر ،روز  7و برای تاخیر بیش از   ، به تشخیص خودموقع کاال

ن را بعنتواالی تحویل نشتده ابهای ک  % (    0.5)  صدنیم درادل  عم  دهبه فروشنشده  تحویل ابالغ  

ن تضتتامییتتا از محتتل و کستتر  ویبتتات الفروشتتنده یتتا دیگتتر مط از مبلتتغ صورتحستتابجریمتته 

 نماید.ی فروشنده تامین قرارداد

 دی به شر  مندرر دان قرارتسلیم به موقع تضامی  صورت تاخیر در خریدار مجاز خواهد بود در -2-1-20

را بعنوان   هرائه نشدتضمین ا  مبلغ  % (  0.5د )صنیم در  ادلعمتاخیر    به ازاء هر روز   قرارداد،در  

تضتتامین و یتتا از محتتل  کستتر مطالبتتات وی یتتا دیگتتره وشتتندفره از مبلتتغ صورتحستتاب جریمتت

 نماید. تامین فروشنده قراردادی

 اهد بود .خوارداد % مبلغ قر20معادل تاخیر حداکثر  جریمهسقف  -3-1-20

خریتدار   دبته صتالحدی  ،جا  نپتذیردناکاال توسط فروشنده    یل بموقعانچه تحوچن  :دهسیز  تبصره

 د.واهد شخ فتاره ربا فروشند ن قراردادای 20مطاب  ماده 

 جریمه کیای :  20-2

در صورت عد  تطاب  کاالی ارسالی بتا کیایت  و شترایط مشخصتات فنتی منتدرر در   20-2-1

 را  کتاالی ارستالی  ارتدستتگاه نظت  تشتخیص  ح  دارد طب  خریدار  ،قرارداد  شماره سهپیوس   

 همتان Free Of Chargeبته صتورت رایگتان یتا بتود  ف خواهتدظتفروشنده مو اید.رجوع نم م

 . یید نشده جایگزین نمایدکاالی تاجریمه  به عنوانرا حموله م

اهتد بتود و متالک عمتل خودار در خصوص کلیه موارد موضوع ایتن متاده  خریتشخیص    :دهرچها  تبصره

 .مایدا از خود سلب می ناعتراضی ر هنده نیز ح  هرگونفروش
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آن جریمته در نظتر گرفتته  ایه برر صورت عد  اجرای هر یک از تعهدات فروشنده کد:  تبصره پانزده

اقتدا   جریمه  تعیین    نسب  به  ان خسارت وارده  موضوع و میز  ، خریدار با توجه به حساسی   نشد اس 

 و مبلغ جریمه را ازفروشنده اخذ خواهد نمود. 

 قرارداد: فسخ -21 ماده

 خریتدار  ،ددل گتریکی از موارد ذیتمشمول    ستگاه نظارتدا تایید  بو    یدارخرخیص  تشبه    فروشندهاگر  

یکجانبته قترارداد اقتدا  نمایتد و نسب  به فستخ  ،قبل هاتهک یحداکثر اعال  کتبی با    این ح  را دارد تا

 :خود سلب می نمایداضی را از راعت یز ح  هرگونهفروشنده ن

ایتن قترارداد را  ینی یتا متالی اجترافتوان   دهخریدار محرز گردد که فروشنچه برای  چنان  -الف

 ارد.ند

 این قرارداد. و تعهدات عد  رعای  هر یک از شرایط توردر ص -ب

 ن ایراد خسارت.در صورت عد  رضای  خریدار از کیای  کاال و به منظور متوقف ساخت -ر

 ر رستاندننده داز طترف فروشت  تقویمی  روز (  بیس )    20ش از  بی  اهی و یا تاخیرقصور، کوت  -د

 .ه هر عل رداد به محل تحویل بوع قراکاالی موض

 بیست   % )    20معتادل  مبلتغ  از      20-1-1ر صورت تجاوز میزان مبلغ جرائم موضوع بند  د  -هت

 .( مبلغ کل قرارداددرصد 

ود را نزد خ فروشنده تو مطالبا  مبالغ  و دیگر  امین قراردادیتض ریداخرفسخ قرارداد،    اب  :شانزدهتبصره  

 ید. ام صول می نضبط و و

هیچ عنتوان به    فروشندهاد مالک عمل خواهد بود و  راردق  فسخ  موارددر    خریدارتشخیص    :ههادتبصره  

 ی داوری نماید.نمی تواند فسخ قرارداد را به عنوان یکی از موارد اختالف تلقی و تقاضا
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 بتیکنتد و    ختودداری  دامه کتارفسخ قرارداد، موظف اس  از ا  ف  ابالغ، با دریافروشنده  :هیجدهصره  تب

تتی کته از را از وضعی  کار مطلتع ستازد و طتی مهل  ارته نظگادست  و  دارطی گزارشی کامل، خریدرنگ  

خ را بته شده تا آن تتاری   های خدمات انجااصل مدارک و گزارش    شود،طرف دستگاه نظارت  اعال  می

توستط ش فتوق  ریتد گتزاأینتوط بته تم  فروشتندهویه حساب با  ونه تسدهد. هرگدستگاه نظارت تحویل  

 اه نظارت خواهد بود.دستگ

ح  الزحمه خدمات انجا  شده تا ، نسب  به تعیین مبلغ  داده: خریدار پس از ابالغ فسخ قرارزده نوتبصر

 رارداد اقدا  می کند. تاریخ فسخ قرارداد طب  شرایط ق

 قانونی: منع -22ماده 

دی   22) قتانون مصتوب  عی  در معامله  منوزمان عقد قرارداد مشمول ماعال  می نماید که در    فروشنده

، مراتتب را بته گتردد نونایتن قتا لمشتمول مدت قترارداد، که در طوو در صورتیی باشد  م ن  (  1337ماه  

 .دوخواهد نم اعال   رخریدا

 وین:عنا -23ه ماد

وست  آن نوشتته شتده است  د قرارداد و اسناد و متدارک پیفصول و موای که در عناوین عباراتکلیات و  

از آن هتا در تاستیر متی تتوان مواد می باشد و ن ول فصو اطالع یافتن از مااد به منظور راهنمائی و ا صرف

 اده کرد.واد استام

 ف:حل اختال  -24ماده 

نکته مربتوط بته اجترای عملیتات ای  د کند اعم از پیش آم  فروشنده  و  ارخریدبین    تالفاتیاخ  رتیکهدرصو 

یوست  پک متدارو ستایر استناد و  یر هریک از مواد قتراردادتعبیر و  تاس  ربوط بهد و یا مموضوع قراردا

هتد شتد و فصتل خوا   مذاکره و تواف  طرفین حتل وو از طریدا به صورت دوستانه در ابت  ،قرارداد باشد
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نی رفع نماینتد موضتوع  بته مراجتع ذیصتال  قتانواز راه تواف   ا  انند موضوع اختالف رطرفین نتو  چنانچه

 . هد شدخواستان سیرجان ارجاع شهر

 رمایتد و دعهتده دارد اجترا نه  بقرارداد  موجب  به  تی را که  اهدف تعملز  اس  که تا حل اختال  فروشنده

 . عمل خواهد نمود دهفروشنبه  ود نسب تشخیص خ ارداد بهطب  قر خریداراینصورت  غیر

 قرارداد:کليت -25ماده 

حل و فصل اختالفتات یتک بختش یتا   به  مربوط  24غیر از ماده  ه  و ب  و مجموعه اس   قرارداد یک کلی

گتر ای ازاین قرارداد با ماده دییچ ماده  تااده قرار گیرد و همورد اس  ی تواند به تنهایینم آن    یک ماده از 

 یا جزئا مخالف قوانین جاری این قرارداد کال د یک یا چند ماده از مشخص گرد  چنانچه  می گردد.نقض ن

موارد قرارداد  یره سایا متناقض با سایر قرارداد اس  این امر برا می ایران و یا غیرقابل اججمهوری اسال

د راه یتا متوصتال  متادسب  بته ان و خریدار متعاقبا  فروشندهمواردی  نخواهد کرد. در چنینشه وارد  خد

 ه اقدا  خواهد نمود.مربوط

 ون حاکم بر روابط طرفين:قان  – 26ماده 

ی مهتورداد منحصترا  قتوانین و مقتررات جتاری دولت  جرارروابط طرفین در مورد این ققانون حاکم بر  

 د بود.اسالمی ایران خواه

 فورس ماژور) حوادث قهری( – 27اده م

لی حقوق عبارت اس  از اتااقات غیر قابل پیش بینی، غیر قابل  حوادث قهری طب  اصول ک -27-1

رداد داشته به گونه ایی که  قراو قابل توجهی بر مسئولی  های طرفین  که تاثیر مستقیم احتراز و کنترل  

 ا تما  تعهدات قراردادی بصورت کلی می گردد.  ی یک   مانع انجا  هر 

عد  انجا   باعث نمی بایست  ی قراردادتعهدات در انجا  بخشی از انع مربوط به حوادث قهری مو -27-2

 دیگر تعهدات قراردادی شود.  
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در صورت تداو   اهد شد.  د افزوده خوردادوره زمانی مربوط به حوادث قهری به زمان قرا -27-3

قرارداد با  رایط تمدید زمان در مورد ش ، طرفین  قهری برای بیش از دو ماه شمسی ث حوادشرایط 

 یکدیگر تواف  خواهند نمود.  

زدها، تور  و  ها، سطد دستم نو مواد اولیه مورد مصرف در ساخ  آ افزایش قیم  کاالها -27-4

هری و فور  ماژور  ق وادثوارد این چنینی تح  هیچ عنوان جزء مواد حم و تغییرات نرخ برابری ارزها 

 محسوب نخواهد شد.  

تحریم های کشور ثالث نسب  به طرفین قرارداد از موارد فور  ماژور و حوادث قهری   -27-5

ی قرارداد به تحریم کشور ثالث استناد نموده و  ارداد نمی توانند در اجرامحسوب نمی شود و طرفین قر

 جرای تعهدات خود امتناع ورزند.  ااز 

وارد فور  ماژور با خریدار خواهد بود. بر این اسا  در صورتیکه فروشنده مدعی  م شخیص ت -27-6

. بدیهی اس  صرف ادعای تحق     فور  ماژور باشد بایستی مرراتب را کتبا  به خریدار اعال  نمایدتحق

  فده و نمی تواند مستندی برای توق ردادی نبوقرافور  ماژور از سوی فروشنده رافع مسئولی  های  

ق  فور  ماژور  ، مگر اینکه خریدار به صورت کتبی تح فه انجا  تعهدات  از سوی فروشنده باشدطر یک

 را تایید نماید.  

پس از دریاف  اسناد و مدارک مذکور، خریدار درخواس  را بررسی نموده و حسب مورد با تواف  و  

تب خاتمه  امی شود و یا مر  تهگرف در نظربرای اتما  کار د زمان مناسبی  ااردقر  تراضی یا با تمدید مدت 

   قرارداد اعال  می گردد.  

لذا مادامی که حال  مذکور ادامه دارد و تا زمانی که خریدار در خصوص قرارداد اعال  نظر ننماید، عد   

 محسوب می شود  از مااد قرارداد اقدامات اجرایی تعهدات قرارداد تخلف

اهند  ود  اجرای تعهد  ناشی از فور  ماژور نخع  قبالن قرارداد هیچ گونه مسئولیتی در طرفی  -27-7

ب  ااد قراردادی محسو تاثر از فور  ماژور می باشد تخلف از م مداش  و عد  انجا  تعهداتی که عرفا  

 نمی گردد.  



 الد سيرجان فو شرکت مجتمع جهان ………رکت  ش
 

 1400.07.26تاریخ:   
موضوع      CNCتاندیش  نازل تعویض  زم  مکانيعدد   24خرید  قرارداد : 

 13527ید خر درخواست
 

Page 23 of 28 

 

 رارداد:تغييرات ق  -28ماده 

بته و کره متذاییرات بایتد از طریت  گردد، تغ  د ضروریاراردن قمااد ای  چنانچه هرگونه تغییر و تصحید

 ونی الز  توسط طرفین امضاء گردد.پس از تشریاات قان ت کتبی انجا  گرفته وصور

 :آدرس قانونی – 92ماده 

متعهتد   و خریتدار  فروشتندهند  تغییر ک  ها  این محل  کهصورتی  رو د  ذیل می باشد  نشانی طرفین به شر 

در صتورت عتد   .دنتع دهالت اطتظتاردستگاه ن  و  یکدیگره  بتت  فاصلته کتبا الا بد رمحل جدید خو  هستند

ا پست  دسترسی حضوری و یا استنکاف هر یک از طرفین قرارداد از دریاف  ابالغ، صرف ارسال نامه بت

  الغ تلقی می گردد.  مدت عرفی وصول به منزله ابر  مذکور و گذشآد ساارشی به

 يرجانسد الفو : شرکت مجتمع جهان ریدارخ

 جاده اختصاصی گل گهر 2کیلومتر ، راز شی -نیرجاه سجاد 50، کیلومترنرجاشهرستان سی

 (034)-41423625تلان :  78185445صندوق پستی 

 : فروشنده

........................................ 
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 قرارداد: صره ها و پيوست هایواد، تبتعداد نسخ، م –30ده ما

 طترفین ءو به مهر و امضتا دهش یمنظه نسخه تهیه و تدر سه تبصر 19همراه با اده م 30این قرارداد در 

م واحتد اعتبار یکسان بوده و حکتدگی و الک گرفتگی دارای س  که تمامی نسخ بدون خط خوررسیده ا

 .ماندمی باقی خریداره و نسخ دیگر نزد قرار گرفت وشندهفرراختیار و یک نسخه از آن درا داراس  

 :دهشنفرو :خریدار

 ص(خامی ا)سه ن فوالد سيرجانشرکت مجتمع جها

 

       لواسعلی عب: نا  و نا  خانوادگی

 عضو هيات مدیرهمدیرعامل و : سم 

 

 : امضاء

 

  ف خانیورهلل معا عطانا  و نا  خانوادگی: 

 ت مدیرههیا عضو :سم 

 

 : امضاء

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

 ....................................................ادگی: نوا  خانا  و ن

 ....................................................: سم 

 

 : امضاء
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