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 ................... مورخ  ..........کمیسیون معامالت و مستخرجه شماره  ....................ورخ م ..............تجلسه شمارهبراساس صور قرارداد این 

های    در اداره ثبت شرکت  3191  به شماره ثبت   (عام)سهامی    سيرجان  شرکت مجتمع جهان فوالدبین  مایفهیات مدیره 

ملیسيرجانشهرستان   شناسه  اقت10630161649  ،  شماره  ن  4113-7736-8343  صادی ،  آقایمایند با  علی    ناگی 

  "خریدار"این قرارداد به اختصار    که در یره  مد  يئتهعطاء معرو خانی رئيس  و    ت مدیره ئعضو هي  عباسلو مدیرعامل و

  غیر تجاری   تاموسس  ا وشرکت ه  اداره ثبت  در  ................ثبت  به شماره  ............... شرکت  نامیده می شود از یک طرف و  

 ...........................  انآقای  نمایندگیبا      ................................اقتصادی    ، شماره........................... ... ملی  شناسه    ،.... ........شهر  
به    ارداداین قر  که در  وراء تعهد آدارای امضرئيس هيات مدیره    ................................. .. و    ت مدیره ئ هي  عضو  مدیرعامل و

  به شرح زیر منعقد می گردد:  یگرنامیده می شود، از طرف د "نده وشفر "اختصار
 

 تعاریف:  -1ماده 

 و ... است. ، شرایط گارانتی ، مشخصات فنی، پیوست هاشامل کلیه ضمائم منظور از قرارداد  قرارداد:  -1-1

 ا.نهآ  رسمی ندگانعبارتند از خریدار و فروشنده یا نمای طرفين:  -2-1

حقی  خریدار:  نده نمای   -3-1 ح شخص  یا  بقی  نظارت  جهت  که  است  معرفی  قوقی  خریدار  توسط  قرارداد،  اجرای  ر 

 گردد. می 

، کتباً به  هفروشند انجام تعهدات قراردادی    پیگیری   در آغاز قرارداد و جهت تسریع در مراجعات و  نماینده فروشنده:   -4-1

 معرفی می گردد.  خریدار

ا  کاال:   -5-1 کارخانه  کالیبراتور  دستگاه  یک   تحویل  و  شماره  تامین  مستقیم  فوالد    1حیاء  جهان  مجتمع  شرکت 

 . ردادقرا  یکشماره بشرح مندرج در پیوست جانسیر

کلیه   درخواست خرید:   -6-1 و  فنی  مدارک  انضمام  به  خرید  برای  خریدار  درخواست  خرید،  درخواست  از  منظور 

 باشد. سب تشخیص خریدار می ها و ملحقات آن حپیوست

زمان :برنامه زمانی  -7-1 جدول  فمنظور،  آن  در  که  است  فعالیی  کلیه  زمانی  مرتبط اصله  های  این    ت    قراردادبا 

 قرارداد (.  8) برنامه زمانی ماده   .مشخص گردیده است

تاریخ   -8-1 و  سال  و  ماه 

 ها:

 است.  منظور ماه و سال شمسی است و تاریخ ها طبق تقویم رسمی کشور ایران

مقادیر، طبق اوزان و مقادیر:   -9-1 اوزان و  از کلیه  ایران سی  منظور  اساس وستم متریک  قوانین  بر  زن خالص می  و 

 باشد .

 ینده رسمی دستگاه نظارت و یا نماینده مورد تایید خریدار می باشد.منظور نما : بازرس خریدار  -10-1
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 موضوع قرارداد:  -2ماده 

شرکت مجتمع جهان   1شماره  تامین و تحویل یک  دستگاه کالیبراتور کارخانه احیاء مستقیم    "از  عبارت است    دادموضوع قرار

 . خریدارساس برنامه زمانی اعالمی بر ا وقرارداد   یک ندرج در پیوست شماره با مشخصات م "فوالد سیرجان

یدار اطالع  ز کلیه شرایط و ضوابط کیفی موضوع قرارداد و مدنظر خر: فروشنده با امضاء قرارداد حاضر اقرار مینماید که ا تبصره 

 ود. ر عدم اطالع معتذر ش به عذ تواند کامل دارد و نمی 

 ک قرارداد: اسناد و مدار  – 3ماده 

از این قرارداد تلقی شده و بدین نحوه تعبیر و تفسیر خواهد شد و در صورت بروز    الینفک  ءاسناد و مدارک ذیل به عنوان جز

 :  سناد به ترتیب زیر مقدم می باشند رگونه اختالف بین اجزاء قرارداد، اه

 . تن قرارداد حاضرم -1-3

 (  یک  ارهشم یوست. ) پیفن صاتمشخ -2-3

  .برسد  ین و به امضاء طرف  یمکه در مدت قرارداد تنظ یگری وع سند دصورت مجلس و هر ن  -3-3

 . "خریدار "  از محیط زیست منی و صیانت ای "کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های ابالغی واحد  -4-3

 شرایط تنفيذ قرارداد : – 4ماده 

 گردد.  لقی می خریدار، تنفیذ شده تسوی   این قرارداد با ابالغ رسمی از

 لغ قرارداد:مب – 5ماده 

قرارداد   ناخالص  کل  مبلغ .............. .............................................)  ریال  ارزی/ ................................ مبلغ  احتساب  با   )

یل یک  دستگاه کالیبراتور  و تحو  تامین  خرید و جهت    دستگاهبه ازاء هر    (....................... .................. ؛ )0......................... واحد  

که به شرح  باشد،  ارداد می یه تعهدات مربوط به این قرو انجام کل   شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  1کارخانه احیاء مستقیم شماره  

  .باشد خت میقرارداد در وجه فروشنده قابل پردا 7مندرج در ماده 

   :تعدیل – 6ده ما 

  کاال از طول مدت دوره قرارداد، در صورتیکه تحویل  قرارداد در طول مدت قرارداد و حتی بیشتر  ال موضوع  کا  اهدستگ هر    قیمت

ک برای  شده  بیشتپیشبینی  قرارداد  موضوع  به  االهای  قرارداد  زمان  مدت  از  آن  ر  به  و  است  مقطوع  و  ثابت  بینجامد،  طول 

 نمی گیرد. دیلی تعلق تع  ههیچگون

 :داختيش پرو پ   نحوه پرداخت -7ماده 

 مبالغ پیش پرداخت انجام می گردد. پس از دریافت کاال و صدور صورتحساب و کسر پرداخت مبالغ قرارداد  -1-2-7

تاخریدار موافقت می نماید   -2-2-7 بان  را درسقف مبلغ کل قرارداد  درصد(    پنجاه)  % 50  حداکثر   کی قبال اخذ ضمانتنامه 

 پرداخت  فروشنده   به عنوان پیش پرداخت به   ر، فع خریداندون قید و شرط و قابل تمدید به  بر بمعت  ریالی(   ت رو)بص

صورت عدم    ردید. درخواهد گ  مسترد  مذکور  ضمانتنامه  قرارداد، با تأیید دستگاه نظارت خریدار، پایان  از  پس   که  نماید 

  در  .باشد می  آن  کامل  تسویه  به  ملزم  هشند فرو  آن،  خسف  ای  قرارداد  مدت  پایان  پرداخت درپیش    استهالک کامل مبلغ

 .  بود خواهد  وصول   به مجاز شده،  واگذار  ضمانتنامه محل  از خریدار صورت  این غیر
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  خ فروش اسکناس سنای بانک مرکزی در روز، پرداخت ها به صورت ریالی بر اساس نردر صورت ارایه قیمت ارزی  -3-2-7

الی خود را ارایه  یرپس از تحویل کاال صورتحساب  روز    10د ظرف مدت  گرد  پرداخت می باشد. فروشنده متعهد می 

 مبنای صدور صورتحساب روز تحویل کاال می باشد.نماید. 

 :و زمان تحویلمدت قرارداد  – 8ماده 

  1401/.../...  یت لغا  1401/..../....  یخ تاراز    روز تقویمی  ( ...)  ....   ؛ ضوع قراردادجهت تحویل کاالی مو  ارداد قرزمان  مدت   -1-8

رارداد را به صورت پارت به  تصریح شده کاالهای موضوع ق  قرارداد   که در این به ترتیبی  بایست  ی شنده مو فرو  د باش می 

یکجا  پارت یا  دست  و  ابالغی  زمانی  برنامه  اساس  ب بر  تحویل  محل  در  نظارت  تگاه  و  نموده  تحویل  عهدات  ه خریدار 

 قرارداد را به انجام برساند.

 .د می باشد رسمی قرارداابالغ  باو بوده  نت ش پرداخ داخت پیتابع پرده ر فروشنبکا ع: شرو یک تبصره 

  مشخصات مندرج در قرارداد   با مقادیر و   ه متعهد شده است که کلیه موارد موضوع این قرارداد را مطابقوشند : فردو  تبصره 

 را بپذیرد. ع قرارداد و ض( انجام و کلیه جرایم ناشی از عدم انجام بموقع موقرارداد   2) موضوع ماده 

تحویل داده نشود، فروشنده موظف    شده  یین عتل مدت قرارداد، حجم  فروشنده در طو  قصوراثر    که دریصورتدر    :سهتبصره  

تعیین پرداخت جرائم  تاخیر و خسار  در   شده  است ضمن  باقیمانماده جرایم  مقادیر  و  قرارداد  ات، حجم  مبالغ واحد  با  را  ده 

 تحویل دهد.  

د، در صورت  ضای مدت زمان قرارداد تحویل داده شوتر از انقارداد، زوداده موضوع قرم  جمیکه کل حدر صورت  :ارهچتبصره  

رد توافق طرفین، اقدام می  وم و شرایط    رارداد با مبلغریدار به حجم بیشتر، فروشنده نسبت به تحویل کاالی موضوع قنیاز خ

 نماید. 

 محل تحویل کاال: -9ماده 

 .اشد.می ب  یدارخرکارخانه  انبار  بحویل کاال درت 

 اهش:یش و کافزا -10ماده 

بیست  ی و به هر میزان تا ع کتب با اطالرا   موضوع قراردادقرارداد، تواند در طول مدت قرارداد و در چارچوب موضوع می  خریدار

 رارداد کاهش یا افزایش دهد.ق  مبلغ % (  25)  درصد   و پنج

 :هدات تعم ات انج انضمو   دوره تضمين – 11ماده 

ماه از ارسال آخرین محموله( توسط   یک رخانه )حداکثر  و استفاده کاال در کا  پس از ارسال هر محموله   :  دوره تضمين -11-1

 اندارد می باشد.و تطابق با کارت است خریدار

  ی ی تحویلکاالضمین کیفی  نسبت به ت  فروشنده می بایست بر اساس مشخصات فنی درخواست شده توسط خریدار -11-1-1

بط ضمانت نامه بانکی توسط خریدار، فروشنده در لیست سیاه شرکت  بر ض  عالوه،  و در صورت عدم ایفای تعهدات  هد باشد تعم

 هد گرفت. سیرجان قرار خوامجتمع جهان فوالد 

 ضمانت انجام تعهدات:
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امه بـانکی نتنضماصورت  به اد رارد( مبلغ کل قـراد درص % )ده 10از امضای قرارداد، معادل قبلمتعهد است    فروشنده  -11-2

ارائه نماید که تضمین فـو  مـی بایسـت قابـل  خریدار به عنوان ضمانت انجام تعهداتبه نفع    تمدید   و قابل  بدون قید و شرط

 % )ده درصد(10 ، معادلاز هر پرداختو یا  قرارداد( باشد   11تا پایان مدت دوره تضمین )ماده    خریدارطرفه از سوی  تمدید یک

 .کسر میگردد تعهداتن انجام سپرده حس به عنوان یتخپردا لغمب

 اشد. بسازی می  قابل آزاد   )واحد بهره بردار( و تایید خریدار  انجام تست در کارخانهموصوف پس از   یا سپرده ضمانتنامه

   فروشنده:تعهدات  –12ماده 

را داشته و از مشخصات    ردادموضوع قرای  اهکاال  ل و تحوی  تامین  ،مالی تهیه  که توان فنی و   متعهد می گردد فروشنده    -12-1

 دارد.  و کافی  نظر خریدار و همچنین زمان و تاریخ تحویل کاال علم و اطالع کامل ، کیفیت مورد فنی کاال

می تعم  فروشنده -2-12 قرارداد  کاالیدد  گرهد  کیفی،    موضوع  استانداردهای  با  مطابق  مندر را  مشخصات  اساس  در  بر  ج 

  .نماید  نتامی  یکشماره  پیوست

گواهی   ومورد تایید  Certificateبه همراه را  مورد نیازبازرسی  ها وتست، کلیه نتایج آزمایشاتتعهد است فروشنده م -3-12

 .به خریدار ارائه نماید  ،ویل هر محموله هنگام تح  ار کیفیت کاالی ارسالی 

 ماید.سته بندی نود ببه هزینه خرارداد را فروشنده متعهد می گردد،کاالی موضوع ق -4-12

مورد،  شند وفر -5-12 به  بسته  گردد،  می  متعهد  درخواست خریداره  به  بنا  و  موقع  از جمله    به  اطالعات،  و  سند  گونه  هر 

کاال و یا حمل آن ها به مقصد نهایی الزم دارد در اختیارش قراردهد یا  برای ورود  اطالعات امنیتی کاال را که خریدار  

 د. وی کمک کن ن آن ها به در گرفت

 گیرد:  مورد بازرسی قرار فروشنده با همکاری  بازرس خریدار و میبایست توسط ر  د زیرموا زرسیمنظور باه ب -6-12

• Certificate  وع این قرارداد حصوالت موضتمامی دستگاه های مرتبط با آزمایشات بازرسی م 

 کاال. سالم بودن  •

 کاال.کیفیت بسته بندی   •

 کاال.وضعیت ظاهری  •

 و ... .  کاالنوع   ،اره سفارش ماخالص، ش خالص و نن وز ها:   بندی  تهبسروی   ئمعال •

 بصورت کامل روی آن مهار شده باشد. ها  بستها: پالت ها باید سالم و نو بوده و پالت هوضعیت  •

قرار  حتماً رطوبت گیر مناسب    ها  بسته بندی با بست مناسب استفاده گردد. داخل    کیفیتمواد با  ز  ا  برای بسته بندی  •

 .شده باشد داده 

 . رکاکنترل مد ی کیفی و  س رباز •

توسط خریدار را به آزمایشگاه ثالث )که    درخواست خریدار، نمونه مشخص شدهفروشنده متعهد می گردد در صورت   -7-12

 می باشد.  Claimبازنده  هزینه آزمایش به عهده  سال نماید.توسط خریدار مشخص می گردد( ار

در صورتی که فروشنده کاال   .میباشد ه  د به فروشنرت خریدار  دستگاه نظا  الم توجه به اعارسال بار با  فروشنده موظف به   -12-8

 ، تسویه حساب انجام می پذیرد. خریدارید دستگاه نظارت ید، با تائرا زودتر از موعد مقرر تحویل نما
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، نسبت به ارسال کاال خریدار  از تأیید طالع دهد تا پس  ر ایدامراتب را به خر   کاالازی  فروشنده بایستی پس از آماده س  -12-9

 .اقدام نماید 

بطور    ی موضوع قراردادکاال  کیفیکمی و یا  افت    ت و یا فساد وهر گونه خسار  خریدارکاال به  تحویل    تا زمان -12-10

 کامل بعهده فروشنده است  

ا -12-11 اثرات سوء زیس  تامینقرارداد را به نحوی  ست کاالی موضوع  فروشنده متعهد  ت محیطی نداشته  نماید که 

ماهباشد.   دارای    یتچنانچه  نامطکاال  زیست  لاثرات  ارائه  باشد،یطی  حموب  به  موظف  های  دستورالعمل  فروشنده 

و   ایمنی  حداقل  حفاظتی،  به  خصوص  در  الزم  می هشدارهای  اثرات  این  قوانین   فروشنده  باشد.رساندن  بایست  می 

  حویلتا زمان ت   در مراحل تولید نونی آنرا  شته و کلیه الزامات قاایمنی، بهداشت و محیط زیست کشور را در اختیار دا

 . اید نم ترعای

ادثه و یا جراحت  قانونی درخصوص هر نوع ح  ه دعاوی، غرامات و خسارتال هرگون را در قب  خریدار،  فروشنده   -12-12

 . مصون و مبری می داردد بر اموال خود یا مرگ یا هر نوع خسارت وار 

ارتباط    خود جهت  رتیاخاال  ام ت  هد عرفی نماینموظف به م  وضوع قرارداد، فروشنده در ابتدای شروع اجرای کار م  -12-13

س باشد و از این ایست بصورت شبانه روزی در دسترهی است نماینده معرفی شده می بدیب   .با دستگاه نظارت می باشد 

 پرداخت نخواهد شد.  فروشندهضافی به بابت هیچگونه هزینه ا

هیچ    ، می شودسوب  امین و فروش محپشتیبانی تبه عنوان    فروشندهسوی  از    ی کهانجام کلیه خدماتجهت   -12-14

ا  ه گون نخواهد شد داخپر  فروشنده به    خریدارز سوی  وجهی  استفروشنده  . همچنین  ت  تضمین   مکلف  دوره  پایان  تا 

فنی پس    قرارداد  ارائه خدمات  منظور  کبه  یا  تلفنی  با درخواست  فروش  به  از  نسبت  فن  ارائه تبی خریدار  -یخدمات 

پیوس    یکارشناس  رایگابطور  و  وق  و   نته  اسرع  اقدامدر  مو    ت  خصوص  مرضودر  خری وعات  با  قرارداد  این  با  دار تبط 

 همکاری نماید.

ی اسالمی  ات و بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور جمهوربه رعایت مصوبفروشنده موظف   -12-15

 ایران می باشد. 

در  .  عایت نماید ا ررمی ایران  جمهوری اسالقوانین و مقررات دولت  فروشنده بایستی در اجرای قرارداد کلیه   -12-16

و مخارج و مسئولیت های ناشی از    ه هاهزین دار در قبال هر گونه دعاوی،  یشان از قوانین و مقررات خریتخلف ا  صورت

 و مبری می باشد.قصور، فروشنده دراین خصوص مصون 

اتفاقاموظف است کل  فروشنده -12-17 و. یه اطالعات، مکاتبات،  تلقت  موارد    انعکاس   مجاز بهی نموده و  .. را محرمانه 

رده به خریدار ول جبران خسارات وائین ماده مسعدم رعایت او در صورت    زمان دیگری نخواهد بود اس هیچ مرجع یا  

 باشد. می 

قرارداد مطالعات کافی را بعمل آورده و هـیچ نکـته ای باقی نمانده    ءنماید که هنگام امضا  تائید می   فروشنده -12-18

 . جهل خود گردد ستند بهد در مورد آن مبتوان است که بعداً
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دفروشنده   -12-19 و  بوده  قرارداد  موضوع  انجام  برای  الزم  هماهنگی  بمسئول  خود  ر صورت  ای  حادثه  هرگونه  روز 

 مسئول خواهد بود.  

ن و خسارات ناشی از قصــور یــا اشــتباه یا سهل انگاری خویش در مقابل  مسئول کلیه ضرر و زیافروشنده   -12-20

تواند خسارات وارده را از محل  باشد. )خریدار مـیمیقرارداد  این    بار رابطه  اشخاص حقیقی و حقوقی ددیگر    خریدار و

 اید(. نده تامیـن و وصول نمامین قرارداد و یا مـطالبات و اموال منقول و غیر منقول فـروش تض

فروشنده بوده  د و پیوست آن در تعهد  قرارداات مندرج در این ماده و سایر مفاد و شرایط این  : هزینه کلیه تعهد یک  تبصره 

دلی عدم  برکن  را  مسئولیتی  شرایط  و  تعهدات  از  یک  هر  هزینه  تعهد  ایجاد  رج  هزینه جداگانه  پرداخت  قبال  در  ای خریدار 

 نخواهد نمود. 

 خریدار:تعهدات  -13ماده 

   خواهد بود.دهد، یط این قرارداد انجام بق شرااقرارداد در صورتیکه فروشنده تعهدات خود را مط خریدار متعهد به پرداخت مبلغ

 اسناد حمل و اسناد منضم به بسته ها:  -41ماده 

اخذ نماید. خریدار  معرفی شده  بازرس فنی  است پیش از حمل، مجوز ارسال کاال را از نماینده خریدار و یا  فروشنده متعهد  

 : منوط به ارائه مدارک ذیل خواهد بود  ضوع قرارداد های مو پرداخت
  

 : د بازرس  با تائي(Packing List) يست بسته بندی  ل

 :   واهی کنترل کيفی، نتایج تست ها و تایيد بازرسیگ

 نسخه کپی 1نسخه اصل +    1

 نسخه کپی 1نسخه اصل +    1

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

  ید و  یا بسته و مشخصات دیگری که محموله را معرفی نماید قماره صند هریک از آنها ش   بندی همراه باشد که در بسته    لیست

یا بسته و نسخه دیگر در پاکتی که آب و رطوبت در آن    شده باشد. یک نسخه از لیست بسته بندی مذکور در داخل صندو 

باشد. سه نسخه  ود شدن نل جداشدن یا مفقد که در اثنای حمل قابا  گردنفوذ نکند، در خارج صندو  و یا بسته به نحوی الص

و   بارنامه شده  بندی ضمیمه  بسته  لیست  نظارت خ  بهاز  تایید دستگاه  از  نسخه پس  که یک  گردد  تحویل  به  خریدار  ریدار 

 فروشنده بازگشت می شود. 

 :  مواد کيفيت –  کاالسالم بودن  -15ماده 

مطابق  ارداد قرضوع  موکاالی  فروشنده موظف است   ی آن به خریدار  ارداد و پیوست هارج در قرفنی مند مشخصات    را دقیقاً 

 تحویل دهد.  

 تگاه نظارت: دس -16ماده 

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

ارها را طبق قرارداد و اصـول فنی و  ظف است کمو فروشندهشد و  ده معرفی شده وی می بانماین  یا "معاون بازرگانی"به عهده  

انجام امور بازرسی این    اجراء نماید.   ،هائی که دستگاه نظارت یا نماینده آن ارائه می دهد   ت و روش راطبق دستو  همچنین بر 

 قرارداد با نماینده معرفی شده خریدار خواهد بود. 
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   (:و ...  تامين اجتماعی حق بيمه ، ) مالياتونی ات قانکسور -17ماده 

  پرداخت می گردد ، لیکن در صورت تعلق هرگونه مالیات و   ر صادره فاکتو   قرارداد بصورت خرید و فروش می باشد و بر اساس 

  .عوارض و بیمه بغیر از مالیات بر ارزش افزوده ، مسئولیت و هزینه بعده فروشنده می باشد 

 

 

 :غيره و انتقال ب  اگذاریو-18ماده 

عهدات خود را که موضوع  تمتی از  قستقیم تمام یا  مس  بطور مستقیم و یا غیر  خریدارازه کتبی  ون اجد بـنمی تواند    شندهفرو

 .ا منتقل نماید گذار و یغیر واه قرارداد حاضر است ب

  جرائم تاخير و خسارت : - 19ماده 

 : جریمه تاخیر در تحویل کاال موضوع قرارداد  -1-19

بود،  خرید  -1-1-19 خواهد  مجاز  بر  به ار  و  تاخیرتشخیص خود  هر  ای  ازاء  به  مجاز،  زمان    هفته غیر  به  نسبت  تاخیر 

ا فروشنده  بالتحویل  به  شده  درصد )  % 1ادل  عمغ  ک  ( یک  سفارش بهای  بع  ل  صورتحساب  را  مبلغ  از  جریمه  نوان 

 ماید.نامین تضامین قراردادی فروشنده تو یا از محل کسر فروشنده یا دیگر مطالبات وی 

در    ردادی به شرح مندرج امین قراتسلیم به موقع تض  تاخیر غیر مجاز در صورت    در هد بود  خریدار مجاز خوا -2-1-19

تاخیر    قرارداد،  روز  هر  ازاء  درصد(%  0.5ادل  عمبه  نشدهمب  )نیم  ارائه  تضمین  مبلغ    لغ  از  جریمه  بعنوان  را 

 د.نمای ین تام قراردادی فروشنده تضامین و یا از محل  کسر  فروشنده یا دیگر مطالبات وی صورتحساب 

 ود.  خواهد ب  کل قراردادمبلغ   د( )ده درص%10ریمه تاخیر حداکثر معادل  سقف ج -3-1-19

 می باشد. خریدارعهده دستگاه نظارت یرهای به وجود آمده به تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخ -4-1-19

 جریمه کیفی :   19-2

ه یک قرارداد  وست شمارج در پیشرایط مشخصات فنی مندر فیت و در صورت عدم تطابق کاالی ارسالی با کی  19-2-1

، نسبت به اعمال ئه شدهمطابق با کارت استاندارد ارا  اه نظارت ارد طبق تشخیص دستگ دار حق د)کارت استاندارد(، خری

 جرایم کیفی کاالی نامنطبق ارسالی اقدام نماید.  

ضوع این  موارد موص کلیه  در خصو   (فوالد سیرجان  ع جهان کنترل کیفی مجتم)گزارش واحد    خریدار  تشخیص :  یک  تبصره 

 نماید.اضی را از خود سلب می نیز حق هرگونه اعترفروشنده ماده مالک عمل خواهد بود و 

دو هرتبصره  اجرای  عدم  صورت  در  نش:  تعیین  جریمه  آن  برای  که  فروشنده  تعهدات  از  به  یک  باتوجه  خریدار  است،  ده 

 .جریمه را از فروشنده اخذ خواهد نمودو مبلغ   ه اقدامه، نسبت به تعیین جریمت واردحساسیت موضوع و میزان خسار

د در محل کارخانه حضور  مصرف کاال می توانن  تست عملکرد و تعیین نرخ  در زمانفروشنده    شرکت  : کارشناسانسهتبصره  

 داشته باشند.
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 قرارداد:  و خاتمه خ فس -20ماده 

  ده و پس از اخطار کتبی و تامین نشدن رد فروشن از عملکست در صورت عدم رضایت  ختار اخریدار در هر مرحله از قرارداد م 

به فروشنده دیگری واگذار نماید و    تقویمی، قرارداد را متوقف و ادامه آن را خود انجام دهد و یا  روز   5ریدار بعد از  رضایت خ

 د. ضا این قرارداد حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نمو فروشنده با ام

ارداد اقدام  نسبت به فسخ قر اند  میتو  دارخری ،  خریدار(به تشخیص  اد قراردادی )فاد و موده از م فروشن  در صورت تخلف -20-1

سال قرارداد منفسخ  یا از طریق پست سفارشی ارسال نماید و به محض ار  ابالغ و  فروشندهو نامه فسخ را بدون ذکر دلیل به  

 میگردد. 

فسخ    -20-2 با  هر صورت  مبا  خریدارد  قراردادر  تواند  بانکی هاتنامه لغ ضمانمی  سپرده   ی  نگهد   یا  مبالغ  دیگر  شده  و  اری 

از خسارات اصلی نبوده و با آن    بدل  مبالغ وصول شده از طریق ضمانت نامه بانکیضبط و وصول نماید.    نزد خود را  فروشنده

 . قابل جمع است

فسخ قرارداد را به    می تواند عنوان نبه هیچ  فروشنده  بود و  خواهد  در موارد فسخ قرارداد مالک عمل    خریدارتشخیص  -20-3

 نماید. سیدگی در مرجع حل اختالف رف تلقی و تقاضای  ارد اختالعنوان یکی از مو

را از وضعیت    خریداردرنگ  ف نموده و بی غ فسخ قرارداد، موظف است ادامه کار خود را متوقبا دریافت ابالفروشنده،  -20-4

تحویل   خریداربه اریخ را آن تالزم تا اصل مدارک و گزارشهای  شود،می  اعالم رخریدامهلتی که از طرف و طی   کار مطلع سازد

 د.ده

به تعیین مبلغ   خریدار -20-5 ابالغ فسخ قرارداد، نسبت  از  تاریخ فسخ، طبق ش حق   پس  تا  رایط  الزحمه خدمات انجام شده 

 کند.قرارداد اقدام می 

 منع قانونی: -21ماده 

رارداد،  رتیکه در طول مدت قو در صو  باشد د مشمول ممنوعیت در معامله نمی د قراردازمان عقاعالم می نماید که در  وشنده  فر

 اعالم خواهد نمود.  خریدارمشمول گردد، مراتب را به 

 عناوین: -22اده م

 مائی وبه منظور راهن ت صرفاًشده اس د قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن نوشته صول و موا عباراتی که در عناوین فکلیات و 

 مواد استفاده کرد. از آن ها در تفسیر  نمی توان فتن از مفاد فصول و مواد می باشد و اطالع یا

 حل اختالف:  -23ماده 
ه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط  اینک  پیش آمد کند اعم از  فروشنده  و  خریداری بین  درصورتیکه اختالفات 

  و از طریق   دا به صورت دوستانهدر ابت  ،ر اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشد اد و ساید قراردر و تعبیر هریک از مواه تفسیب

ع نمایند موضوع به  طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رف  مذاکره و توافق طرفین حل و فصل خواهد شد و چنانچه

 د. ارجاع خواهد ش  قضاییمراجع ذیصالح  

 خریدارنصورت  ای  غیر   نماید و در   ارد اجرا عهده ده  موجب قرارداد ببه  تی را که  ف تعهداحل اختال ملزم است که تا    وشنده فر

 خواهد نمود.  عمل  فروشنده طبق قرارداد به تشخیص خود نسبت به  
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 کليت قرارداد: -24ماده 

  ز آن نمی ماده ا  اختالفات یک بخش یا یکو فصل  مربوط به حل    23غیر از ماده  ه  ت و مجموعه است و بکلیقرارداد یک  

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

قوانیا   مخالف  جزئا  یا  کال  قرارداد  این  از  ماده  مچند  یا  اجرا  غیرقابل  یا  و  ایران  اسالمی  جاری جمهوری  سایر  تناقض  ین  با 

ا نسبت به    خریدار متعاقباً  و   فروشندهن مواردی  . در چنیموارد قرارداد خدشه وارد نخواهد کردبه سایر  ین امر  قرارداد است 

 خواهد نمود. د مربوطه اقدام ر اصالح ماده یا موا

 ين: قانون حاکم بر روابط طرف  – 25ماده 

 سالمی ایران خواهد بود. جمهوری ای دولت  قوانین و مقررات جار منحصراًقانون حاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد 

 ر )حوادث قهری( ورس ماژو ف – 26ماده 

اتفاقات غیر قابل پیش بینی، غیر قابل احتراز و    عبارت است از )حوادث قهری( طبق اصول کلی حقوقی    فورس ماژور   -26-1

مانع انجام هر یک یا  ه ای که  به گون   ی طرفین قرارداد داشتهلیتهاوثیر مستقیم و قابل توجهی بر مسئ غیر قابل کنترل که تا

 صورت کلی گردد. اردادی بتمام تعهدات قر

ی  ادی نبایستی باعث عدم انجام دیگر تعهدات قرارداددر انجام بخشی از تعهدات قرارد  فورس ماژور مانعیت ناشی از    -26-2

 گردد. 

 افزوده خواهد شد.ارداد دوره زمانی فورس ماژور به مدت زمان قر  -26-3

 اد با یکدیگر توافق خواهند نمود.  ط تمدید زمان قراردورد شرایآن برای بیش از دو ماه، طرفین در م  رت تداومدر صو  -26-4

موارد دیگری از این قبیل تحت هیچ عنوان جزء  سطح دستمزدها، تورم، تغییر برابری نرخ ارزها و  افزایش قیمت کاال یا -26-5

 ور محسوب نخواهد شد.رس ماژموارد فو

کتح  -26-6 ثالث  ریمهای  قرارداد  شور  ابالغ  زمان  طرفنسبدر  به  موارت  از  قرارداد  و  ین  شود  نمی  محسوب  ماژور  فورس  د 

 وده و از اجرای تعهدات خود امتناع نمایند. تحریم کشور ثالث استناد نم آنها جرای قرارداد به طرفین قرارداد نمی توانند در ا

ق فورس ماژور  مدعی تحقفروشنده  براین مبنا در صورتیکه    ود.خواهد برخریدا  اق مصادیق فورس ماژور بیص تحقتشخ  -26-7

فروشنده  است صرف ادعای تحقق فورس ماژور ازسوی    بدیهی  جهت بررسی اعالم نماید.خریداربه    بایستی مراتب راکتباًباشد  

تواند ر ونمی  نبوده  قراردادی  مسئولیتهای  بر  افع  توق مستندی  اای  تعهد  انجام  یکطرفه  سوی  ف  اینکه  ب  روشنده فز  مگر  اشد، 

تح خریدار فورس  بصورت کتبی  نماقق  تائید  را  مدارک مذکور،  ماژور  و  اسناد  دریافت  از  بر   خریدارید. پس  را  رسی  درخواست 

ه قرارداد را اعالم  ب خاتمدید مدت قرارداد زمان مناسبی در نظر گرفته و یا مراتنموده و حسب مورد با توافق و تراضی یا با تم

رداد اعالم نظر نماید، عدم اقدامات اجرایی  در خصوص قرا خریدارمانی که  می که حالت مذکور ادامه دارد و تا زمادالذا    نماید.می

 چ شود. لف از مفاد قرارداد محسوب میتعهدات قرارداد تخ

 ب نمی شود.ر محسوهای اپیدمی در زمان عقد قرارداد از موارد فورس ماژو بیماری -26-8

قراردطرفی  -26-9 گن  هیچ  تعهاد  اجرای  قبال عدم  در  مسئولیتی  اونه  ناشی  ماژورز  د  انجام  نخواه  فورس  عدم  و  داشت  ند 

 گردد.  یباشد تخلف از مفاد قرارداد تلقی نمی م فورس ماژور تعهداتی که عرفاً متأثر از 
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شرکت مجتمع جهان   1یل یک  دستگاه کالیبراتور کارخانه احیاء مستقیم شماره و تحو تامین

 فوالد سیرجان 
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 : آدرس قانونی – 27ه ماد

محل جدید خود را بالفاصلـه    عهد استمت  وشنده فرکند    که این محل تغییر صورتی  ر و د  نشانی طرفین به شرح ذیل می باشد 

دهد.در  دستگاه  و   خریدارـه  بـ  کتباً اطالع  نکه  ب  فروشنده که  صورتی   نظارت  تعهد خود عمل  از این  که  ای  نامه  هر  طرف    ند 

 شد.خواهد  ال شود ابالغ شده تلقی ارس ده فروشنرسان یا پست به آدرس قانونی سابق   بوسیله نامه یا دستگاه نظارت  خریدار

 

 : شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان  دارخری
 

 جاده اختصاصی گل گهر  2کیلومتر  ، رازشی -جاده سیرجان 55، کیلومتر ن سیرجانشهرستا
 

 (034)-41423625تلفن :   78185445پستی  صندو 
 

  :فروشنده 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رداد: وست های قراا و پيتعداد نسخ، مواد، تبصره ه – 28ماده 

طرفین رسیده    ءم شده و به مهر و امضاه نسخه تهیه و تنظی در س   ها  ه با کلیه تبصره ها و پیوست اده همرا م  28در    قرارداد این  

ط خوردگی و الک گرفتگی دارای اعتبار یکسان بوده و حکم واحد را داراست و یک نسخه از آن  است که تمامی نسخ بدون خ 

 ماند.می باقی  ارخرید زد نسخ دیگر ن ار گرفته و  قر  ندهفروش دراختیار 
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 : ه یکرپیوست شما  
 ی( )مشخصات فن

 فروشنده: خریدار: 

 امی عام( )سه ن فوالد سيرجانشرکت مجتمع جها

 

         لوعلی عباسنام و نام خانوادگی:  

 

 امل و عضو هيات مدیره مدیرعسمت: 

 

 : امضاء

 

 

 

   عطاء معروف خانینام و نام خانوادگی:  
 

 مدیره  يئت ه رئيسسمت: 

 
 

 : ضاءام
 

 

 

 ادگی نام و نام خانو
 

 ل  مدیر عامسمت: 
 

 : امضاء

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:  

 

 مدیره  يئته  عضوسمت: 

 
 

 : مضاءا
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Description Model Number 

Multi Product Calibrator FLUKE 5502A     240 1 

Leads Set For 7526A.5520A and 525A 5502A-525A/LEADS 2 

50 Turn Current Coil (includes accredited Cal) 5500A/COIL 3 

 


