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 ناميده م  شود  "خریدار "هیئت مدیره و عطاء معروف خانر رئیس هیات مدیره که در اين قرارداد به اختصار 

كت ..........  از يك در اداره  ..........................  به شماره ثبت .................. .......................... طرف و شر

کت های شهرستان .................  و شماره  .....................................  و شناسه مل   ثبت شر

....... به ..... اقتصادي ........................ 

  
...................... ...................................................................................................... ....  : نشانر

  ............. .............................  
 با و  ...........................  : تلفن به شماره كدپست 

  
 

که در مدیر عامل و رئیس هیات مدیره دارای امضاء تعهد آور  ...................... و  .........................  نمايندگ

ح زير منعقد م   "فروشنده "به اختصاراين قرارداد 
 . گردد ناميده م  شود از طرف ديگر به شر

 موضوع قرارداد  -1ماده 

با "  باندلهای رکوپراتور واحد احیاء مستقیم "عدد ششساخت  از  موضوع قرارداد عبارت است

  پيوست 
ح خدمات و مشخصات فتر  یک قرارداد  و بر اساس برنامه زمانر اعالم خریدار .  شر

 مدارك قرارداداسناد و  -2ماده 
 شده وبدین نحو تعبی  و تفسی  خواهد شد به عنوان و مدارك ذيل  اسناد

و  جزء الینفک از این قرارداد تلق 

ر اجزاء قرارداد، به ترتيب زير مقدم م  باشند:   درصورت بروز هر گونه اختالف بی 

ر قرارداد حاضر  - 1 -2  می 
 مشخصات فتر  - 2-2
 تایید فتر  – 2-3
ر اجراي كار و به کالعملها و هر نوع سند ديگري  ها و يا دستورمجالس، موافقتنامهصورت   -4-2 ه حی 

ر پيمان مبادلهامنظور  ر طرفی  ن اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيما، گردد م   و امضاء جراي بی 
  تهيه شود. اين اسناد ممكن است بصورت مشخصات 

، صورت نقشه، دستوركار، برنامه تفصيل  ، فتر  
اجران 

 مجلس و . . .  باشد. 
ر نامه ها و دس  -5-2   خریدارتورالعملهای ابالغر واحد " ایمتر و صیانت از محیط زیست" کلیه آیی 

ایط   – 3ماده   تنفيذ قرارداد شر
 : شد خواهد  تنفیذ موارد زير کلیه اجراي   با اين قرارداد 

 امضاء و ابالغ قرارداد  -1-3
ر انجام تعهدات و ... توسط  -2-3 ر قرارداد ) تضمی   (فروشنده تسلیم کلیه تضامی 
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 مبلغ قرارداد -4ماده 
 به(ریال).............. ....... .................. ...... . ........ به عدد ......  مبلغ كل قرارداد  

.......... .... ......... ............ ................................... .......... . .. ................ ............................ حروف 

ح مندرج در ماده  ،  م  باشد  (قرارداد 2شماره )پیوست  قیمتها مطابق جدول ريز  )ریال(.....  رداد قرا 7که به شر
 . قابل پرداخت م باشد  فروشنده در وجه 
در راستای اجرای الزامات قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گوایه معتیر ثبت نام : یک  تبرصه

ايط در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تایید سازمان امور مالیان   و منظور نمودن در  فروشنده پس از احراز شر

ت بر ارزش افزوده بر عهده در غی  اینصورت مالیا باشد. م   خریدار فاكتور فروش قابل پرداخت از طرف 

 م باشد.  فروشنده 

 تعدیل -5ماده 

کمیل قرار داد ) و حت  بیشی  از طول مدت دوره قرارداد ، در صورن  که تمبالغ مندرج در این قرارداد ، در طول مدت 

لق هیچگونه تعدیل تعاحجام پیش بیتر شده برای قرار داد بیشی  از مدت قرارداد بطول بانجامد( مقطوع بوده و به آن 

 نخواهد گرفت. 

 افزایش و کاهش -6ماده 

 را با اطالع کتتر و به هر  فروشنده خریدار م تواند در طول مدت قرارداد و در چارچوب موضوع قرارداد ، خدمات 

ان تا  ر  % ) بیست و پنج درصد(سقف قرار داد ، کاهش یا افزایش دهد . 25می 

 تحوه پرداخنپیش پرداخت و  -7ماده 

درصد مبلغ كل قرارداد پس از انعقاد  50%  فروشنده خریدار موافقت یم نماید در صورت درخواست    1-7

فروشنده به در قبال اخذ ضمانت نامه بانیک  معتیر و قابل تمدید به نفع خریدار  قرارداد بعنوان پيش پرداخت 

د خواهد شد و   نماید پرداخت  که پس از پایان قرار داد با تایید دستگاه نظارت خریدار ضمانت نامه مذکور مسی 

ملزم به تسویه  فروشنده در صورت عدم استهالک کامل مبلغ پیش پرداخت  در پایان مدت قرارداد یا فسخ آن ، 

 ز به وصول خواهد بود. کامل آن م باشد. در غی  اینصورت خریدار از محل ضمانت نامه واگذار شده مجا

رائه شده و پس ا فروشنده ، در قالب صورت وضعيت توسط پس از تحویل کاال مبلغ قرارداد  باقیمانده    -2-7

  و عوارض متعلقه 
از برریس و تایید دستگاه نظارت، مشاور و كارفرما و كرس نستر  پيش پرداخت، كسورات قانونر

 و جرائم احتمال  قابل پرداخت خواهد بود. 

 مدت قرارداد :  -8ماده 
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پس از دریافت پیش پرداخت م باشد.  وضوع قرارداد ...............ماهمدت زمان قرار داد جهت تحویل کاالی م -1-8

 دستگاه نظارت در محل تحویل به خریدار تحویل  فروشنده 
ر

بایست  کاالیموضوع قرارداد را بر اساس برنامه زمانر ابالغ

 نموده و تعهدات قرارد اد را به انجام رساند. 

 متعهد م شود که کاال منطق را استاندارد تحویل دهد.  فروشنده  -2-8

 ضوع این قرراداد را مطابق با مقادیر و مشخصات مندرج در قرارداد متعهد میگردد که کلیه موارد مو  فروشنده تبرصه یک : 

 قرارداد ( انجام و کلیه جرائم نایسر از عدم انجام بموقع موضوع قرارداد را بپذیرد .  1) موضوع ماده 

،  در طول مدت قرارداد کاالی موضوع قرارداد تحویل داده نشود ،  فروشنده تبرصه دو  : در صورتیکه در اثر قصور 

تاخی  و خسارت، کاالی مذکور را با مبالغ واحد  رداخت جرائم تعییتر در ماده جرائمموظف است ضمن پ فروشنده 

 قرارداد تحویل دهد. 

 محل تحویل کاال :  -9ماده 

جان واقع در استان کرمان شهرستان  DDP ترم تحویل کاال به صورت   در محل درب کارخانه مجتمع جهان فوالد سی 

جان کللومی   جان 50سی  از . مجتمع جهان فوالد سی   م باشد  جاده شی 

 

ن و تحويل موقت و قطع  -10ماده   س از فروشپو خدمات  دوره تضمير
فروشنده اه از طرف م 12كليه عمليات موضوع قرارداد از تاري    خ تحويل موقت براي مدت حسن انجام    -1-10

 م  
ر ر تضمی  ر معايب و نق شود. اگر ناميده م  گردد. اين مدت دوره تضمی  ايص  به تشخيص كارفرما در دوره تضمی 

ر در    از  تجهی 
فروشنده عدم رعايت مشخصات و يا بكار بردن مصالح بد يا نامرغوب باشد  مشهود شود كه نایسر

 مكلف است آن معايب و نقائص را به هزينه خود رفع كند براي اين منظور كارفرما مراتب را با ذكر معايب و 

و  7بايد حداكیر فروشنده كند و ابالغ م  فروشنده نقائص و محل آنها كتبا به  ع به روز بعد از ابالغ مراتب شر

  كه با 
 م    رضایترفع معايب و نقائص كند و آنها را ط  مدن 

ر  شود رفع نمايد. كارفرما معی 

در انجام اين تعهد خود قصور ورزد و يا مسامحه كند كارفرما حق دارد آن معايب و نقائص را فروشنده هرگاه 

  بداند رفع كند و هزينه آن را به اضافه 
ر 15رأسا و يا به هر ترتيب كه مقتصر يا هر فروشنده % از محل تضمی 

ده اي كه   . نماید نزد او دارد برداشت فروشنده نوع مطالبات و سیر

اتموقت عبارت است از تحويل عملیات موضوع قرارداد و راه اندازي کلیه تحويل  -2-10 ر نصب شده  تجهی 

در  گردد. مربوطه و تاييد كليه موارد توسط دستگاه نظارت كه پس از آن صورتجلسه تحويل موقت تنظيم م  

ر شده  فروشنده صورت مشاهده عیب و نقص، موارد به اطالع  رسانده و پس از رفع نواقص ط مدت معی 

 و حصول موارد زیر، گوایه تحویل موقت صادر خواهد شد.  خریدار توسط 
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 (Final Bookارائه مدارک نهان  ) -

 ارائه فرمهای تایید شده تکمیل نصب -

 (ITP) و مطابق با   حصول نتیجه تستهای عملکردی مطابق با استانداردها و مشخصات فتر  -

اترفع عیوب  - ر  و نواقص نصب تجهی 

( از تحويل موقت ماه )12از گذشت  تحويل قطع  عبارت است   -3-10 ر و تاييد  ITP م  طبق فر  دوره تضمی 

 دستگاه نظارت كه پس از آن صورتجلسه تحويل قطع  تنظيم م  گردد. 

ان  -4-10 ر  خریدار سال بعد از تاري    خ تحويل به  10خدمات پس از فروش: مدت خدمات پس از فروش به می 

ر قطعات و خدمات مربوطه بوده و از اين بابت  فروشنده خواهد بود .  در طول ايام مذكور موظف به تأمی 

 پاسخگو خواهد بود. 

 ضمانت انجام تعهدات -11ماده 

% ) ده درصد( مبلغ کل قرراداد را بصورت ضمانت نامه 10متعهد است همزمان با ابالغ قرارداد ، معادل  فروشنده 

ر فوق بایست  یکطرفه و قابل تمدید از سوی  بدون قید بانیک  ط و قابل تمدید به نفع خریدار ارائه نماید که تضمی  وشر

ر باشد ، ضمانت نامه موصوف پس از پایان دوره تضمیت قرارداد و تسویه حساب مال  خریدار تا پایان مدت دوره تضمی 

داد خواهد بود در صورتفسخ قرارداد ، خریدار م تواند   ضمانتنامه فوقالذکر را به نفع خود ضبط نماید. قابل اسی 

 فروشنده تعهدات  -12ماده 
ر و تحویل کاالی  فروشنده متعهد م -12-1 موضوع قرارداد را داشته و از  گردد که توان فتر و مال تهیه ، تامی 

ر زمان و تاری    خ تحویل کاال علم و اطالع کامل دارد.   مشخصات فنیکاال کیفیت مورد نطر خریدار و همچنی 
ع پيمان را مطابق نقشه و اقدامات الزم بمنظور اجراي كامل موضو  عملیات اجران  باید كليه فروشنده   -2-12

، دستورالعملها ، استانداردها ، مشخصات عموم  و اختصاص  و بطور كل  كليه مدارك پروژه و با در  هاي اجران  

  بطور كامل
ايط ايمتر ر كليه شر   انجام دهد.  به هزینه خود  نظر گرفی 

ارت و كارفرما زمان بندي م  باشد كه پس از برریس  و تائيد دستگاه نظ موظف به ارائه برنامهفروشنده  -3-12

 ابالغ خواهد شد. فروشنده جهت اجرا به 

  از قصور يا اشتباه يا سهل انگاري خو فروشنده   -4-12
ر و زيان و خسارات نایسر يش در مقابل مسئول كليه ضر

  در رابطه با اين قرارداد م  باشد. ) خریدار 
  و حقوق 

م  تواند خسارات وارده را  خریدار و ديگر اشخاص حقيق 

، مطالبات و اموال منقول و غی  منقول  ر ده حسن انجام كار، تضامی  ر و وصول نمايد.(فروشنده از محل سیر  تأمی 

 به موظف است براي اجراي قرارداد حاضر نماينده اي تعيفروشنده   -5-12
ً
ر و كتبا   نمايد. مع خریدار ی 

رقر

س   باشد.  خریدار اين نماينده در تمام اوقات كار بايد در دسی 
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 orderتایید شده مطابق پیوست و رعایت مشخصات   ITP  فروشنده موظف به رعایت و اجرای  -6-12

 code  یفات و تدارکات الزم جهت بازریس و بازدید و نظرات اعالم شده دفی  فتر خریدار م باشد و باید ترسر

 احتمال نمایندگان خریدار را مهیا سازد) در پیوست دو موجود است(

 و دستور العملهای بهره برداری م باشد  )final book (ف به ارائه مدارک نهان  فروشنده موظ -7-12

) شامل کلیه نقشه های ساخت    CD یا کتابچه نهان  و یک حلقه   )final book( سه نسخه اصل  -8-12

 As built  شده  همراه پارت لیست قطعات یدگ ، تهیه و به خریدار تحویل نماید 

ستگاه ه تولید کننده ) مستندات اورجینال بودن قطعات( را همراه دفروشنده باید تست شیتهای کارخان -9-12

 در زمان تحویل کاال  به خریدار تحویل نماید. 

ر یا هنگام نصب متوجه عدم اصالت کاالی اورجینال  تبرصه یک : اگر خریدار در هر زمانر بعد از نصب تجهی 

اصر  شود میتواند تمام خسارات متحمل شده بر خود را از فروشنده دریافت کند و فروشنده حق هیچگونه اعی 

 نخواهد داشت. 

ر فروشنده  ITP فرم  -10-12  فتر خریدار توسط فروشنده مهر و امضاء م شود و همچنی 
ملزم به اجرای  دفی 

 آن م باشد

ر فروشنده موظ -11-12 ف است تمام اقالم همراه کاال همچون کابل و هر آنچه که در موقع نصب تجهی 

 همراه کاال م باشد را م بایست در اختیار خریدار قرار دهد. 

ر   -21-12 بر عهده فروشنده م   QCP وITPو تستها بر اساس  ات برای آزمایش ها کلیه هزینه های تهیه تجهی 

 ها را همزمان با تحویل کاال به خریدار تحویل نماید.  Certificate و فروشنده باید کلیه  باشد. 

 اری الزم را بنمایده منظور بازریس موارد زیر توسط بازرس خریدار م بایست فروشنده همکب -31-12

  Certificate .تمام دستگاه های مرتبط با آزمایشات بازریس محصوالت موضوع این قرارداد 

   کاالسالم بودن 

 کیفیت بسته بندی 

 وضعیت ظاهری کاال 

  ... عالئم روی بسته بندی ها : وزن خالص و ناخالص شماره سفارش ، نوع کاال و 

 ل مدارک  بازریس کیقر و کنی 
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 پیش نویس قرارداد خرید:

 " باندلهای رکوپراتور واحد احیاء مستقیم "عدد ششساخت 

 

 شماره قرارداد:
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 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

چنانچه کاالی تحویل مغایر با مشخصات اعالم شده در مشخصات فتر مندرج در پیوست قرارداد  -14-12

تشخیص داده شود و یا دارای هر گونه نقص و عیتر ظاهری و یا کیقر باشد بطوری که مورد تایید دستگاه 

ی مرجوغ به نظارت خریدار نباشد فروشنده موظف به جایگزیتر کاالی مزبور بوده و هیچ وجیه بابت کاال

 فروشنده پرداخت نخواهد شد. 

 روشنده موظف به ارسال کاال با توجه به برنامه زمانر اعالم خریدار م باشد. ف -51-12

دار را در قبال هر گونه دعاوی غرامات و خسارات قانونر در خصوص هر نوع حادثه و فروشنده خری -16-12

ا نر دارد. یا جراحت یا مرگ یا هر نوع خسارت وارد بر امو   ال خود مصون و میر

کاالی موضوع قرراداد یم یا کیقر   به خریدار هر گونه خسارت و یا فساد و افت کن تحویل کاال تا زما -17-12

بطور کامل بعهده فروشنده است و تنها در صورن  خریدار بهای کاالی تحویل شده را بر اساس نحوه پرداخت 

ده پرداخت خواهد نمود که کاال صحیح و سالم و بدون عیب در محل ( قرارداد به فروشن7) مندرج در ماده 

 ار تحویل گردد. یدتحویل به خر 

وع اجرای کار موضوع قرارداد ، فروشنده موظف به معرقر نماینده تام االختیار خود جهت در ابتدای شر  -18-12

از این بابت  س باشد و در دسی  ارتباط با دستگاه نظارت م باشد . بدییه است نماینده معرقر شده م بایست 

 هیچگونه هزینه اضاقر به فروشنده پرداخت نخواهد شد. 

ر و فروش محسوب م شود ؛ جهت انجام ک -19-12  تامی 
لیه خدمان  که از سوی فروشنده به عنوان پشتیبانر

ر فروشنده مکلف است تا پا یان هیچ گونه وجیه از سوی خردیار به فروشنده پرداخت نخواهد شد. همچنی 

ر قرارداد به منظور ارائه خدمات فتر پس از فروش با درخواست تلفتر یا کتتر خریدار نسبت به ارائه  دوره تضمی 

ور پیوسته و رایگان و در اشع وقت اقدام و در خصوص موضوعات مرتبط با این کارشنایس بط  -خدمات فتر 

 قرارداد با خریدار همکاری نماید. 

روشنده موظف به رعایت مصوبات و بخشنامه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت کشور جمهوری ف -02-12

 م باشد. اسالم ایران 

 فروشنده وارده بر کارکنان  مكلف است كليه كاركنان خود را بيمه نمايد. مسئولیت کلیه حوادثفروشنده  -21-12

ر کار بر عهده  ر و مقررات یاد شده بر عهده و در هر حال بوده  فروشنده در حی  ، مسئولیت عدم رعایت قوانی 

 فروشنده است. 

ر مورد فروشنده  -22-12 حق  خریدار ی، حق واگذاری موضوع قرارداد به غی  را ندارد و در صورت انجام چنی 

 هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام االختیار خواهد داشت. 
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ر دولت جمهوري اسالم  را رعايت نمايد و متعهد م  گردد در اجفروشنده  -23-12 راي اين قرارداد كليه قوانی 

  
ر و مقررات، كارفرما در قبال هرگونه دعاوي و هزينه ها و مخارج و مسئوليتهاي نایسر در صورت تخلف از قوانی 

ي م  باشد. فروشنده از قصور   مصون و میر

ر اجراي كار ر فروشنده چنانچه  -24-12   را در حی 
  از آن بعهده خود او عايت ننمايد عواقموازين ايمتر

ب نایسر

  نسبت به رفع موارد نا ايمن و تعطيل كار اقدام م  م  
نمايد باشد و دستگاه نظارت پس از دريافت اعالم امور ايمتر

 باشد. م  فروشنده و در اين مورد خسارت وارده بعهده 

 الزم برای انجام موضوع قرارداد مفروشنده  -52-12
 

بوده و در صورت بروز هر گونه حادثه سئول هماهنیک

 ای خود مسئول خواهد بود. 

ف است کلیه اطالعات،مکاتبات،اتفاقات و...  را محرمانه تلق  کرده و مجاز به انعکاس فروشنده موظ -26-12

ان خسارات وارده  موارد هیچ مرجع یا سازمان دیگری نخواهد بود و در صورت عدم رعایت این ماده مسئول جیر

 یدار م باشدبه خر 

ید م نماید که هنگام امضاء قرارداد مطالعات کاقر را بعمل آورده و هیچ نکته ای باق  فروشنده تای -27-12

 
ً
  بتواند در مورد آن مستند به جهل خود گردد. نمانده است که بعدا

ایط این قرارداد و پیوست آن در تعهد  تبرصه : هزینه کلیه تعهدات مندرج در این ماده و سایر مفاد و شر

ایط مسئولیت  را برای خریدار در قبال پرداخت  فروشنده بوده لیکن عدم درج تعهد هزینه هر یک از تعهدات و شر

 هزینه جداگانه ایجاد نخواهد نمود . 

ات موض فروشنده   -28-12 ر هفته  2وع قرارداد را بايد برنامه زمانبندي دقیق ساخت، نصب و تحويل تجهی 

وع کار ب فت کار را ارایه خریدار ه قبل از شر  پیرسر
 

ل نموده، گزارش هفتیک  ارایه نموده و آن را بطور مستمر كنی 

نموده و كوشش الزم را در جهت رعايت آن بعمل آورد. در اين خصوص انجام يا عدم انجام بازریس  و نظارت 

در صورت تاخی  و  نخواهد بود. بديیه  است فروشنده رافع تعهدات و مسئوليتهاي  خریدار توسط نماينده 

 .از سوی كارفرما، طبق مفاد مواد پيمان عمل خواهد شد فروشنده عدم پذيرش داليل ارائه شده 

 تعهدات خریدار :  13ماده 

ایط این قرارداد انجام خریدار متعه -1-13 د به پرداخت مبلغ قرارداد در صورتیکه فروشنده تعهدات خود را مطابق شر

 دهد خواهد بود

 در قرارداد به عهده کارفرما گذارده شده است سایر تعهدات با هزینه بطور کل -2-13
ً
 به غی  از تعهدان  که ضاحتا

 مربوطهبه عهده فروشنده م باشد. 
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 اسناد حمل و اسناد منظم به بسته ها 14ماده 

 شده خریدار اخذ  فروشنده متعهد است پیش از حمل ، مجوز ارسال کاال را از نماینده خریدار و یا بازرس فتر 
ر
معرق

 نمایدپرداختهای موضوع قرارداد منوط به ارائه مدارک ذیل خواهد بود

  لیست بسته بندی) Packing List( با تایید بازرس 

  کلیه نقشه های ساخت قطعات تهیه شده با تایید بازرس 

 ل کیقر ، نتایج و تستهای ی آزمایشگاه ها ، وتایید بازریس  گوایه های کنی 

شود. با محموله باید یک یک نسخه لیست بسته بندی شده بایست  به پیوست صورت حساب های قروشنده ارائه 

 شودیک نسخه از لیست باید داخل بسته 
ر
نسخه  بسته بندی همراه باشد که در هر یک از آنها شماره بسته بندی معرق

آن نفوذ نکند  روی جعبه الصاق گردد. سه  بندی در داخل صندوق در پاکت و یک نسخه بطوری که آب و رطوبت در 

 نسخه از لیت همراه بسته بندی ضمیمه بارنامه شده و به خریدار تحویل گردد. 

 ی مورد قراردادنو بودن کاال -15ماده 

کلیه قطعات موضوع قرراداد باید نو ، غی  مستعمل و اصل باشد. در صورت مستعمل بودن قطعات و یا چنانچه 

ات مطابق مشخصات فتر قرارداد نباشدفروشنده متعهد است بدستور خریدار قطعات موضوع  ر مشخصات فتر تجهی 

رداخت نماید . در غی  اینصورت هزینه قطعات قرارداد را تعویض نموده و کلیه خسارات اعالنم شده از طرف خریدار را پ

ر فروشنده کرس و یا از طریق مراجع قانونر ذیصالح تحصیل 15به اضافه  خواهد % باال شی ار محل مطالبات و تضمی 

 شد. 

 دستگاه نظارت -16ماده 

ده است از طرف نظارت بر اجرای تعهدات فروشنده بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نمو 

 شده وی م باشدو فروشنده موظف استکارها را طبق قرارداد و اصول
ر
" یا نماینده معرق  خریدار به عهده " معاون بازرگانر

 بر طبق دستوراتو روشهان  که دستگاه نظارت  یا نماینده آن ارائه میدهد اجراء نماید. 
ر  فتر و همچنی 

 ) مالیات ، حق قکسورات   -17ماده 
ن
ن اجتمایع ، ...(انون  بیمه تامير

رت خرید و فروش م باشد و بر اساس فاکتور رسیم پرداخت م گردد، لیکن در صورت تعلق هر  قرارداد بصو  -1-17

 گونه مالیات و عوارض و بیمه به غی  از مالیات بر ارزش افزوده مسئولیت و هزینه به عهده فروشنده م باشد. 

ضوابط ومقررات قانونر مالیات بر ارزش افزوده را در صورتحساب فروش کاالی فروشنده موظف است مطابق  -2-17

خودمنظور نماید، پرداخت این مالیات خارج از سقف قرارداد به فروشنده ، به عهده خریدار م باشد لیکن مسئولیتها و 
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ه به عهده فروشنده م باشد و   های الزم جهت سایر اقدامات از قبیل واریز و غی 
 

فروشنده مسئولیت و هزینه  هماهنیک

 عدم انجام این تعهد را م پذیرد. 

 : به غیر و انتقال واگذاري   -18ماده 
  از موضوع قرارداد را به غی  واگذار نمايد، دنیم   فروشنده 

ر تواند بدون موافقت كتتر  كارفرما تمام يا قسمت 

فت ك خریدار صورت موافقت کتتر  ، نباید مانع از پيرسر   تحويل گردد. واگذاري به غی 
 ار طبق برنامه زمانر

 :  و خسارات جريمه تاخیر  -20 ماده
 در تحویل کاال موضوع قرارداد جریمه تاخی   -19-1

ر شده در فروشنده 1-1-19 بت به انجام نسبرنامه زمانبندي انجام كار موظف است در مدت زمان تعيی 
 %1ل ي هر هفته تاخی  در تحويل، معاداقدام نمايد و در صورت عدم تحويل به موقع به ازاموضوع قرارداد 

ر وي كرس نمايد و در او يا تضفروشنده از مطالبات  بعنوان جريمه تاخی   کل سفارش را درصد( مبلغ   یک) می 
 ماه 1از  چنانچه تاخی  بیشبرداشت نمايد. فروشنده صورت عدم تكافو از اموال منقول و غی  منقول 

ر و با احتساب شود، % هزینه 15ضمن دریافت جریمه تاخی  ، کاالی مذکور را به هر قیمت ممکن تامی 
 باالشی به حساب بدهکار فروشنده منظور م نماید

 خواهد بودقراردادل ک  مبلغ  ) ده درصد(%10حداکیر  جریمه تاخی   سقف -2-1-19
خریدار م ودن یا غی  مجاز بودن تاخی  به وجود آمده به عهده دستگاه نظارت بتشخیص مجاز  -1-19-3

 باشد. 
 جریمه کیقر   2-19
ایط مشخصات فتر مندرج در پیوست شماره در صورت عد 1-2-19  1م تطابق کاالی ارسال با کیفیت و شر

( خریدار حق دارد طبق تشخیص دستگاه نظارت نسبت به اعمال جرایم کیقر و یا  قرارداد ) مشخصات فتر
 مرجوع نمودن کاالی نامنطبق ارسال اقدام نماید

تشخیص خریداردر خصوص کلیه موارد موضوع این ماده مالک عمل خواهد بود و فروشنده حق هر گون  تبرصه یک : 
اصر را از خود سلب م نماید  اعی 

ر نشده است ، خریدار با توجه  تبرصه دو :  در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات فروشنده که برای آن جریمه تعیی 
ر جریمه اقدام و مبلغ جریمه را از فروشنده اخذ خواهد  ان خسارت وارده نسبت به تعیی  ر به حساسیت موضئع و می 

 نمود. 

  فسخ قرارداد -20ماده 
 اطالع دهد: نده فروشدر موارد زير م  تواند بدون اعالم قبل  قرارداد را فسخ و مراتب را به  خریدار   -1-20

 عدم انجام تعهدات قراردادی و تاخی  بیش از یک پنجم مدت قرارداد 

  .پيمانكار  
 

 در صورت ورشكستیک

  بمنظور تحصيل قرارداد به متصديان مربوطه حق العمل يا پاداش فروشنده هر گاه ثابت شود كه
  داده است و يا آنها و يا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است. 

 يا تخفيف يا هدايان 

  .كت پيمانكار  در صورت انحالل شر

   بدون اطالع و تاكيد كتتر  كارفرما به غی  
 واگذاري قرارداد به صورت كامل يا جزن 
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 ع  
  مال  يا فتر

فت عمليات به تشخيص دستگاه فروشنده دم توانان  براي انجام كار طبق برنامه پيرسر
 نظارت. 

  در صورت عدم اجراي هر يك از مواد قرارداد و يا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت بمنظور
  كه براي 

 م   تعيفروشنده رفع نواقص و تجديد يا اصالح كارهاي انجام شده معيوب در مهلت 
ر ی 

 كند. 
  از موضوع فروشنده چنانچه   -2-20

ايط قرارداد عمل ننمايد و يا از انجام تمام يا قسمت  به تعهدات خود و شر

ر پيمانكار، نسبت به وصول  خریدار قرارداد خودداري كند،  حق دارد قرارداد را فسخ و ضمن ضبط تضامی 

 هاي خود اقدام نمايد. خسارات و هزينه

دی ) به تشخیص خریدار( ، خریدار میتواند به فسخ قرارداد فروشنده از مفاد و موارد قراردادر تخلف  -3-20

اقدام و نامه فسخ را بدون ذکر دلیل به قروشنده ابالغ و یا از طریق پست سفاریسر ارسال نمایدو به محض 

 ارسال قرارداد منفسخ م گردد

الغ ضمانت نامه های بانیک و دیگر مبالغ نگهداری ا فسخ قرراداد خریدار میتواند مببدر هر صورت  -4-20

شده فروشنده نزد خود را ضبط و وصول نماید. مبلغ وصول شده از طریق ضمانت نامه بانیک بدل از خسارات 

 اصل نبوده و با آن قابل جمع است . 

رنگ خریدار را ف است ادامه کار را متوقف نموده و نر دفروشنده با دریافت ابالغ فسخ قرارداد موظ -5-20

از وضعیت کار مطلع سازد و ط مهلت  که از طرف خریدار اعالم م شود اصل مدارک و گزارشهای الزم تا آن 

ایط قرارداد اقدام  ر مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده طبق شر تاری    خ را به خریدار تحویل و نسبت به تعیی 

 نماید. 

یم  تواند به هيچ عنوان نفروشنده در موارد فسخ قرارداد مالك عمل خواهد بود و  خریدار تشخيص   -6-20

  و تقاضاي ر 
  مرجع حل اختالف را نمايد. فسخ قرارداد را بعنوان يیک  از موارد اختالف تلق 

 
 سيدگ

 : -21 ماده
ن
 منع قانون

نیم باشد و در صورتیکه در فروشنده اعالم م نماید که در زمان عقد قرارداد مشمول ممنوعیت در معامله 
 طول مدت قرارداد مشمول گردد ، مراتب را به خریدار اعالم خواهد نمود. 

 عناوین -22ماده 
 کلیات و عباران  که در عناوین و فصول و موارد قرارداد و اسناد و مدارکپیوست آن نوشته شده است ضفا به

ر ار مفاد فصول و موارد م ده   باشد و نیم توان از آن ها در تفسی  مواد استفامنظور راهنمان  و اطالع یافی 
 کرد. 

 حل اختالف -23ماده 
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ر خریدار و فروشنده پیش آمد کند اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و   بی 
در صورن  که اختالفان 

ارداد باشد در ابتدا به صورت یا مربوط به تفسی  و تعبی  هر یک از مواد قرارداد و سایر اسناد و مدارک پیوست قر 
ر نتوانند موضوع اختالف را از راه  ر حل و فصل خواهد شد و چنانچه طرفی  دوستانه و ازطریق مذاکره و توافق طرفی 

 ع خواهد شد. توافق حل کنند موضوع به مراجع ذیصالح قضان  ارجا 
 خواهد بود و در غی  اینصورت خریدار طبقفروشنده تا زمان حل اختالف ملزم به انجام تعهدان  که در قرارداد دارد 

 قرارداد به تشخیص خود نسبت به فروشنده عمل خواهد نمود. 

 کلیت قرارداد  -24ماده 
اختالفات یک بخش یا یک  مربوط به حل و فصل 23قرارداد یک کلیت و مجموعه است و به غی  از ماده 

د   گردد. و هیچ ماده ای از این قرارداد با ماده دیگر نقض نیمماده از آن نیم تواند به تنهان  مورد استفاده قرار گی 

 د ماده از این قرارداد کال یا جزءچنانچه مشخص گردد یک یا چن
ً
ر جاری جمهوری اسالم ایران و  ا مخالف قوانی 

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

ر مواردی   قبا نسبت به اصالح ماده یا موارد مربوطه اقدام خواهد نموداعفروشنده و خریدار متچنی 

ن بقانون حاکم  -25ماده   ر روابط طرفير

ر و مقررات جاری دولت جمهوری اسالم ایران خواهد   قوانی 
ً
ر در مورد این قرارداد منحرصا قانون حاکم بر روابط  طرفی 

 بود

 ) حوادث قهری( ماژور فورس  -26ماده 
ل هر يك از طر   -1-26 ي از آن از حيطه و كنی  ر قرارداد فورس ماژور به وقايع  اطالق م  شود كه جلوگی  فی 

  براي مقابله با آن 
ي نبوده و انجام هرگونه عمل منطق    و يا پيش گی 

خارج بوده و وقوع آن قابل پيش بيتر

ر قرارداد كه  ممكن باشد. هريك از طرفی  مدغ  وقوع فورس ماژور م  باشد موظف است بالفاصله مراتب را  غی 

 به طرف مقابل اعالم نمايد. 
ً
 كتبا

از فورس ماژور در انجام بخشر از تعهدات قراردادی نبایست  باعث عدم انجام دیگر  مانعیت نایسر  -2-26

 تعهدات قراردادی گردد. 

 اهد شد . افزوده خو  ورس ماژور به مدت قرار داد فدوره زمانر  -3-26

ایط تمدید زمان قرارداد با یکدیگر توافق در صورت تدا -4-26 ر در مورد شر وم آن برای بیش از دو ماه ، طرفی 

 خواهند نمود. 

کاال یاسطح دستمزدها ، تورم ، تغیی  برابری ارزها و موارددیگری از این قبیل تحت   افزایش قیمت -5-26  

 خواهد شد. هیچ عنوان جزء موارد فورس ماژور محسوب ن
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ر  -6-26 ر قرارداد از موارد فورس ماژور محسوب نیم شود و طرفی  تحریمهای کشورهای ثالث نسبت به طرفی 

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

د بود، بنا براین مبنا در صورن  که فروشنده صادیق فورس ماژور با خریدار خواهمتشخیص تحقق  -7-26

مدغ تحقق فورس ماژور باشد بایست  مراتب را کتبا به خریدار جهت برریس اعالم نماید، بدییه است ضف 

تحقق فورس ماژور از سوی فروشنده رافع مسئولیتهای قراردادی نبوده و نیم تواند مستندی برای توقف ادعای 

وی فروشنده باشد، مگر اینکه خریدار بصورت کتتر تحقق فورس ماژور را تایید یک طرفه انجام تعهد از س

نماید. پس از دریافت اسناد و مدارک مذکور، خریدار درخواست را برریس نمودهو حسب مورد با توافق و تراصر 

که   ید. لذا مادامیابا تمدید مدت قرارداد زمان مناستر در نظر گرفته و یا مراتب خاتمه قرارداد را اعالم م نما

حالت مذکور ادامه دارد و تا زمانر که خریدار در خصوص قراردادد اعالم نظر نماید، عدم اقدامات اجران  

 تعهدات قرارداد تخلف از مفاد قرارداد محسوب م شود. 

ر قرارداد هیچ گونه مسئولی -8-26 و ت  در قبال عدم اجرای تعهد نایسر از فورس ماژور نخواهد داشت طرفی 

 متاثر ار فورس ماژور م باشد تخلف از مفاد قرارداد تلق  نیم گردد
ً
 عدم انجام تعهدان  که عرفا

 آدرس قانونن :  -27ماده 
 که این محل تغیی  کند فروشنده متعهد است محل جدید 

ح ذیل م باشد و در صورن  ر به شر  طرفی 
نشانر

 به خریدار و دستگاه نظارت 
ً
اطالع دهد . در صورن  که فروشنده به این تعهد عمل ننماید خود را بالفاصله کتبا

، هر نامه ای که از طرف خریدار و یا دستگاه نظارت بوسیله نامه رسان یا پست ره آدرس فروشنده ارسال شود 

 ، ابالغ شده تلق  خواهد شد. 

 نسخ قرارداد  -82ماده 
حكم واحد را  همه نسخنسخه تهيه و تنظيم گرديده كه پس از امضاء  4ماده و در  28اين قرارداد مشتمل 

 دارند. 

جان کت مجتمع جهان فوالد سیر   خریدار : شر
جان، کیلومی   از 50استان کرمان ، شهرستان سی  کت معدنر گل گهر ج -جاده شی                                                                            نب شر

 41423625-034تلفن  78185445صندوق پست  
                                                   

 
 

کتفروشنده :      شر
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 ......... 
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 (1)پیوست شماره  
 مشخصات فنن کاال
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ده در پیوست جداگانه یم باشد که باید توسط  کلیه نقشه ها بصورت فایل فشر
 پیشنهاد دهنده کلیه نقشه ها مهر و امضاء شده و همراه پیشنهاد ارسال گردند

 



 :فروشنده   :خریدار 

 
 :  شرکت

 پیش نویس قرارداد خرید:

 " باندلهای رکوپراتور واحد احیاء مستقیم "عدد ششساخت 

 

 شماره قرارداد:

 س- 1401-15210 

 18از  16صفحه 

 

         

        نام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز و تعهدآور

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 (2برنامه زمانبندی )پیوست شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :فروشنده   :خریدار 

 
 :  شرکت

 پیش نویس قرارداد خرید:

 " باندلهای رکوپراتور واحد احیاء مستقیم "عدد ششساخت 

 

 شماره قرارداد:

 س- 1401-15210 

 18از  17صفحه 

 

         

        نام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز و تعهدآور

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 



 :فروشنده   :خریدار 

 
 :  شرکت

 پیش نویس قرارداد خرید:

 " باندلهای رکوپراتور واحد احیاء مستقیم "عدد ششساخت 

 

 شماره قرارداد:

 س- 1401-15210 

 18از  18صفحه 

 

         

        نام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز و تعهدآور

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 رسید تحویل اسناد مناقصه شماره

 
  و مایل 

 ( 3)پیوست شماره  فروشنده اسناد و مدارك مناقصه و پيشنهاد فنن

 " باندلهای رکوپراتور واحد احیاء مستقیم "عدد ششساخت  :موضوع مناقصه

اسناد مناقصه موضوع فوق الذکر به  30/11/1400 در تاریخ یرجانشرکت مجتمع جهان فوالد س

ماینده شرکت ن --------------------------- انضمام پیوست های آن، تحویل اینجانب

 گردید.----------------------------------------

 : آدرس و تلفن شرکت

 

 مشخصات تحویل گیرنده: مشخصات تحویل دهنده :

 حمید حاج فروش نام و نام خانوادگی: 

 کارشناس خرید مجتمع جهان فوالد سیرجانسمت: 

 09132265218شماره تماس: 

 

 امضاء:

 تاریخ : 

 نام و نام خانوادگی:

 سمت:

            شماره تلفن همراه:                             

 

 مهر و امضاء:

 تاریخ : 

 تماس حاصل فرمائید.  13226521809با شماره  حمید حاج فروشدر صورت نیاز به اطالعات بیشتر با جناب آقای *

 ارسال فرمایید.  hajforoosh.ha@gmail.com رسید فوق را پس از مهر و امضاء به آدرس ایمیل 
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