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ی هادر اداره ثبت شرکت 1010 به شماره ثبت )سهامی عام( سيرجان ولادن فتمع جهاجمشرکت  نیبفیما ادقرارداین 

علی  انآقایبا نمایندگی  1001-3311-3111 اقتصادی، شماره 01111010111 ، شناسه ملیسیرجانشهرستان 

شود از یک طرف میده مینا "ارخرید"تصار خااد به دراین قرا که در و عضو هيات مدیره مدیرعامل معصومیپور

شناسه  ،..........................شهرستان  یدر اداره ثبت شرکت ها ...........................به شماره ثبت  .............................................و 

مدیر  ...................................... یندگیبا نما ..................................... یداه اقتصراو شم .............................................. یمل

 :ددگرمی به شرح زیر منعقد ، از طرف دیگرشودمینامیده  "فروشنده "قرارداد به اختصار ینامضاء تعهد آور که در ا یدارا عامل

 تعاریف: -0ماده 

 و ... است. ، شرایط گارانتی، مشخصات فنیهاپیوست  ،شامل کلیه ضمائم منظور از قرارداد قرارداد:  -1-1

 آنها. رسمی دگانعبارتند از خریدار و فروشنده یا نماین طرفين:  -1-2

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

 گردد.می

نماینده   -1-4

 فروشنده:

، کتباً هفروشندانجام تعهدات قراردادی  پیگیری عات ودر مراجدر آغاز قرارداد و جهت تسریع 

 معرفی می گردد. به خریدار

مورد نیاز کارخانه ذوب و ریخته   Cooled Roof For LF 170 Ton خرید یك عدد کالا:  -1-5

 .شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجانگری شماره یک 

درخواست   -1-6

 خرید:

رید به انضمام مدارک فنی و کلیه برای خ منظور از درخواست خرید، درخواست خریدار

 باشد.حقات آن حسب تشخیص خریدار میها و ملپیوست

 قراردادمنظور، جدول زمانی است که در آن فاصله زمانی کلیه فعالیت های مرتبط با این  :برنامه زمانی  -1-7

 .مشخص گردیده است

ماه و سال و   -1-8

 تاریخ ها:

 قویم رسمی کشور ایران است.ا طبق تمنظور ماه و سال شمسی است و تاریخ ه

و بر اساس وزن خالص می یستم متریک منظور از کلیه اوزان و مقادیر، طبق قوانین ایران س اوزان و مقادیر:  -1-9

 باشد .

 منظور نماینده رسمی دستگاه نظارت و یا نماینده مورد تایید خریدار می باشد. :بازرس خریدار  -1-11

 رداد:ارموضوع ق -2ماده 

مورد نیاز کارخانه ذوب و ریخته گری  Cooled Roof For LF 170 Tonخرید یک عدد " از د عبارت استقراردا عضووم

و براساس برنامه زمانی  شماره یک قراردادپیوست با مشخصات مندرج در  "شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجانشماره یک 

 .امی خریداراعل

ی موضوع قرارداد و مدنظر خریدار اطلاع کلیه شرایط و ضوابط کیف د که ازمینمای راررارداد حاضر اقمضاء قفروشنده با ا: صرهبت

 تواند به عذر عدم اطلاع معتذر شود.مل دارد و نمیکا
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 اسناد و مدارک قرارداد: – 1ماده 

روز صورت ب رد د وسیر خواهد شر و تفین نحوه تعبیه و بدشد ارداد تلقیاز این قر لاینفک اسناد و مدارک ذیل به عنوان جز

 : باشندمیسناد به ترتیب زیر مقدم ارداد، اونه اختلاف بین اجزاء قرهرگ

 .قرارداد حاضرتن م -1-0

  )پیوست شماره یک(. مشخصات فنی -1-2

 )پیوست شماره دو(. فنی تایید -1-1

 آحاد بها )پیوست شماره سه(. -1-1

 . سدصورت مجلس و هر نوع سند دیگری که در مدت قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین بر -1-5

 ."خریدار " انت از محیط زیستیص ایمنی و "واحد بلاغی ا ل هایرالعمو دستونامه ها آیین  یهکل -1-1

 :و زمان تحویلمدت قرارداد  – 1ماده 

بر اساس پیشنهاد سازنده و تایید کمیسیون معاملات پس از د، قرارداموضوع جهت تحویل کالای  داقرارد زمان مدت -1-0   

برنامه زمانی ابلاغی دستگاه  اساس موضوع قرارداد را بر کالاهایبایست فروشنده می. باشد دریافت پیش پرداخت می

 م برساند.ه انجاقرارداد را بعهدات ویل نموده و تنظارت در محل تحویل به خریدار تح

 .می باشد تاریخ شروع قراردادولین قسط ملاک پیش پرداخت در چند قسط باشد، ا رتیكهودر ص  -1-2

با مقادیر و مشخصات مندرج در  رارداد را مطابقاین قت که کلیه موارد موضوع : فروشنده متعهد شده اسیكتبصره 

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

نشود، فروشنده تعیین شده تحویل داده جم ول مدت قرارداد، حفروشنده در ط كه در اثر قصوردر صورتی :تبصره دو

رات، حجم و مقادیر باقیمانده را با مبالغ پرداخت جرائم تعیین شده در ماده جرایم تاخیر و خسات ضمن موظف اس

 واحد قرارداد تحویل دهد. 

نكی و تضمین رائه ضمانتنامه بایست نسبت به اپیش پرداخت، طرف قرارداد می با دریافتجهت آنجاییكه  از تبصره سه:

فت نامه قبولی پیشنهاد قیمت می نماید، لذا طرف قرارداد به محض دریاشرایط قرارداد اقدام مطابق  تعهدات انجام

 14صورتیكه این مهم ظرف مدت  بایست نسبت به ارائه تضامین مذکور )پیش پرداخت و اجرای تعهدات( اقدام و در

ع رکت مجتمگردد و شتنفیذ شده تلقی می شد( محقق نگردد، قرارداداببانكهای کشور میظور روز کاری روز کاری )من

 جهان فولاد سیرجان حق دارد، اقدامات ذیل را بعمل آورد:

 و در صورت عدم پوشش کسر از تعهدات از اولین صورت حساب انجامدریافت و نگهداری مبلغی معادل تضمین     -1

 تعهدات. میزان تضمین اجراییل بها تا تكمسایر صورت حسا

صورت ارائه  اد به عنوان جریمه کسر می گردد )این مبلغ درد مبلغ قراردق، معادل یک درصعلاوه بر بند فو -2

 تضامین مذکور قابل برگشت نمی باشد(.

 :شرایط تنفيذ قرارداد  – 5ماده 

 این قرارداد با اجرای کلیه موارد زیر تنفیذ خواهد شد: 
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 ابلاغ و تبادل قرارداد. ،امضاء -5-0

 .ده.(توسط فروشن اختپرد پیش )تضمین انجام تعهدات وادتسلیم کلیه تضامین قرارد -5-2

 داد:قرار مبلغ – 1اده م

کلیه  و انجام قرارداد سهبراساس جدول مندرج در پیوست شماره ل ریا  ..........................................  قراردادناخالص کل  لغمب

 می باشد. بل پرداختروشنده قادر وجه ف قرارداد 3ماده در  باشد، که به شرح مندرجمیتعهدات مربوط به این قرارداد 

ظام مالیات بر ارزش نام در ن معتبر ثبتات بر ارزش افزوده درصورت ارائه گواهی یلالزامات قانون مجرای اراستای ا در :یك رهتبص

ارزش افدزوده و عدوار  ات بدر ، مالیدفروشدندهلیداتی توسدط زوده و ارائه صورتحساب طبق نمونه مورد تاییدد سدازمان امدور مااف

  .شدخواهد  پرداخت فروشندهبه  رارداداز محل این ق های مربوطهورتحسابص

 وه پرداخت:حن و پيش پرداخت – 3ده ام

قرارداد  غمبل سقف درصد( پنجاه) % 51 یزانحداکثر به م یدنما یافقت ممو یدارده، خردر صورت درخواست فروشن -7-1

پرداخت به  یشپ یدار، بعنوانبه نفع خر یدو شرط و قابل تمد یدبدون ق و معتبر یه بانكضمانتنامرا در قبال اخذ 

مذکور مسترد خواهد ضمانتنامه  ر،یدادستگاه نظارت خر ییدتأ با ،قرارداد یانکه پس از پا یدت نماروشنده پرداخف

سخ آن، فروشنده ملزم به داخت در پایان مدت قرارداد یا فرپ پیش گردید. در صورت عدم استهلاک کامل مبلغ

 ذکر مجاز به وصول خواهد بود.تنامه فوق الاز محل ضمان خریدار صورت این غیر در و باشد ل آن میتسویه کام

ا بر بمعت یارز بانكی ارائه ضمانتنامه ،)نرخ قرارداد( یالغ ارزجهت مب پرداخت یشپ بانكی ارائه ضمانتنامه نحوه -7-1-1

 یشدو دهم( برابر مبلغ پ یزمم یک) 1.2 به میزانیالی ر بانكی مهضمانتناارائه  یاپرداخت  یشلغ معادل پمب

 .باشد یدر روز اخذ ضمانتنامه م یبانک مرکز یس در سامانه سنانرخ فروش اسكنا پرداخت بر اساس

ا بر ببرا ،معتبر با مبلغ یالیر نتنامهئه ضما)نرخ قرارداد( ارا یالیپرداخت جهت مبالغ ر یشپضمانتنامه ارائه  نحوه -7-1-2

 باشد. یپرداخت م یشمبلغ پ

و صدور صورتحساب  رسید انبار کالا در کارخانه خریدار اخذو  کالا یافتمبلغ قرارداد پس از در یماندهباق پرداخت -7-2

حد بلغ وابراساس م ی؛و کسور قانون یپرداخت، جرائم احتمال یشمبلغ پو پس از کسر  توسط فروشنده یرسم

 گردد.  یم پرداختبه فروشنده  قرارداد یطشرا یرسا یت، با رعاقرارداد

 هرگونه پرداخت نیز  یبصورت ارز یمتد و در صورت ارائه قاشب یم یالیپرداخت مبالغ قرارداد بصورت ر هرگونه

 د:باش یم یلذ یطبر اساس شرا یالیر

زی در روز س در سامانه سنای بانک مرکاسكنا خ فروشمحاسبات پرداخت مبلغ قرارداد بصورت ریالی بر اساس نر  -7-3

ای محاسبه نرخ پرداخت ریالی؛ نرخ روز کاری پس از تحویل کالا به خریدار می باشد. )مبن 11خت و حداکثر تا پردا

 روز کاری می باشد(. 11هر پارت تا حداکثر  ز تاریخ تحویلفروش اسكناس در سامانه سنای بانک مرکزی ا

 )پنج( روز کاری می باشد. 5پرداخت؛ صرفا با فاصله دیل ارز به ریال جهت پیش بلی و تتی ریامحاسبات پرداخ -7-4

)ده( روز کاری پس از تحویل کالا  11کننده )فروشنده( ظرف مدت حداکثر  مهلت ارسال فاکتور فروش توسط تامین -7-5

 د.باشارخانه میدرب ک
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امه زمانبندی در قرارداد و بر اساس برن مندرج ت زمانملاک محاسبات پرداخت به فروشنده؛ حداکثر تا انقضای مد -7-6

ک پرداخت؛ تاریخ انقضای قرارداد می حویل کالا می باشد و در صورت تحویل هر پارت خارج از زمان قرارداد، ملات

 باشد.

 :تعدیل – 3ماده 

ه تكمیل احجام پیش صورتیكد، در در این قرارداد، در طول مدت قرارداد )و حتی بیشتر از طول مدت دوره قراردا مندرج مبالغ

 .گرفتعدیلی تعلق نخواهد ه و به آن هیچگونه تدوبنجامد(، مقطوع ول بیات قرارداد بطاز مد رارداد، بیشتره برای قبینی شد

 :افزایش و کاهش -1ماده 

ه در بهای آنك بدونی را با اطلاع کتب فروشندهخدمات ارداد و در چارچوب موضوع قرارداد، قر در طول مدتتواند می خریدار

 ،دقدراردا مبلدغ سدقف (درصدد )بیسدت و پدنج % 25و به هر میزان تا ع قرارداد تغییری حاصل شود واحد تجهیزات موضو

افزایش یا کداهش تنامه اجرای تعهدات ضمان ،یافتهش و یا کاهدر این حالت به تناسب مبلغ افزایش  کاهش یا افزایش دهد

 .خواهد یافت

 :اکال یلتحو محل -01ماده 

فولاد سیرجان واقع مع جهان شرکت مجت شماره یک ذوب و ریخته گریدرب کارخانه محل ر د DDP تروکالا به صحویل ترم ت

 می باشد. ده شیرازجا 51، کیلومترسیرجانستان کرمان، شهرستان در ا

  :خدمات پس از فروشدوره تضمين و  – 00ماده 

 : دوره تضمين

در چنانچه  باشد.می  ITP)  (مطابق بانصب و  از سپ هما 12و  خریدارل کالا به تحویپس از ه ما 18 تضمین بمدت رهدو -11-1

بروز نماید، فروشنده بایستی با هزینه خود شی از قصور فروشنده در تجهیزات وره تضمین هر گونه عیب و نقص ناطول د

 .یدام نماب و نواقص اقدسریعا نسبت به تعمیر ، تصحیح، تعویض،رفع کلیه عیو

ی کالای تحویلی خواست شده توسط خریدار نسبت به تضمین کیفنی درف بر اساس مشخصاتت می بایس وشندهرف-11-1-1

تعهدات، کالا توسط خریدار عودت و فروشنده موظف به جایگزینی کالا بصورت عدم ایفای و در صورت  متعهد باشد

 دهی فروشنو دیگر سپرده هاادی قراردامین ضتضبط ار نسبت به یدخردر غیر اینصورت، مجانی و رایگان می باشد. 

 .نمایدو فروشنده نیز حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایداقدام می

مزبور می بایست به نحوی  لایکا ،ه نظارت خریدارتگاتوسط دسو کیفی   هریظا یبیگونه نقص و عره ت تشخیصدر صور  -11-1-2

فروشنده در اینصورت ط فروشنده جایگزین گردد که ، توسره یک(می نماید )مندرج در پیوست شماکه خریدار مشخص 

 ویل می نماید.امین و تحبدون اخذ هیچگونه هزینه ای از خریدار، جایگزین کالای مرجوعی را ت

ی که معایب آن ط و هزینه، نسبت به جایگزینی قطعات معیوبو شر دیعهد است بدون قمت تضمیندر دوره نده فروش  -11-1-3

خریدار )حسب نوع قطعات( لیه نامرغوب باشد در مدتی که فنی و یا به کار بردن مواد اوات ت مشخصناشی از عدم رعای

نماید عمل ن ده به تهعدات خور این زمینچه فروشنده د. چنانا جبران نمایدوارده رتعیین می نماید، اقدام و خسارت 

طالبات و ینه بالا سری از محل مهز %15افه به اض نه های مربوطه رایب اقدام و هزینسبت به رفع ع ساخریدار حق دارد را

 ه کسر و در صورت عدم تكافو از مراجع ذی صلاح، تحصیل نماید.تضمین فروشند
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 ز فروش:پس اات خدم

 یام مذکوردر طول ا ل به خریدار خواهد بود. فروشندهتحوی خیتارسال بعد از  5میزان  هس از فروش بپدمات مدت خ -11-2

 و خواهد بود.گخاز این بابت پاس بوده و مربوطه و خدماتموظف به تامین قطعات 

 :ضمانت انجام تعهدات -20ماده 

ه بانكی نام تناضمورت را به ص قدرارداد لکد( مبلغ درصده ) %11داد، معادل اغ قرارن با ابلمتعهد است همزما داخلی فروشنده

تا  خریدارسوی  ه و قابل تمدید ازیكطرف ی بایستن فوق مارائه نماید که تضمی خریدارنفع به  بدون قید و شرط و قابل تمدید

. خواهد بود قابل استرداد یمال حساب یهو تسو قرارداد ینموصوف پس از پایان دوره تضم . ضمانتنامهپایان مدت دوره تضمین باشد

 .یدا به نفع خود ضبط نماتواند ضمانتنامه فوق الذکر ر یم خریدار، اردادرقدر صورت فسخ 

بانكی ارزی معتبر با مبلغ معادل دات جهت مبالغ ارزی، ارائه ضمانتنامه مانتنامه بانكی انجام تعهرائه ضنحوه ا تبصره:

برابر مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات بر اساس نرخ  1.2نامه بانكی ریالی به میزان عهدات، یا ارائه ضمانتم تنجاضمانتنامه ا

 نتنامه می باشد.اخذ ضمادر روز فروش اسكناس در سامانه سنای بانک مرکزی 

  فروشنده:تعهدات  –01ماده 

، اکالرا داشته و از مشخصات فنی  موضوع قرارداد کالا و تحویل تامین ،که توان فنی و مالی تهیه گرددمتعهد میفروشنده  -13-1

 دارد. و کافی لم و اطلاع کاملالا عک و تاریخ تحویل مچنین زمانخریدار و هر نظ وردکیفیت م

بر اساس مشخصدات منددرج در پیوسدت مطابق با استانداردهای کیفی، اد را گردد کالای موضوع قراردعهد میتنده موشفر -13-2

ه بیمده، انونی )کلیدد و کسورات قری، سوهای بالاسینهفروشنده اذعان مینماید در مبلغ قرارداد هز .ایدنم شماره یک تامین

 ... ( لحاظ شده است. وجهانی  ها، کلیه عوار  و قیمتهایمالیاتاری، كیبیمه ب

ات اعلام نظرو  order codeتایید شده مطابق پیوست و رعایت مشخصات مطابق  ITPرعایت و اجرایموظف به فروشنده  -13-3

ازدیدد ی و بسدرت لدازم جهدت بازت و تددارکااید تشریفاب و اشد.د سیرجان می بشرکت مجتمع جهان فولاشده دفتر فنی 

  سازد. را مهیااحتمالی نمایندگان خریدار 

 (، دستورالعمل های بهره برداری می باشد.final bookمدارک نهایی )فروشنده موظف یه ارایه  -13-4

تحویدل یدار رنده تهیه و به ختوسط فروشیان پروژه پا در CD یی و یک حلقهیا کتابچه نها final book سه نسخه اصل -13-5

 می گردد.

اه در زمان تحویل کالا بایدد جینال بودن ( را همراه دستگاور دارک)م ی کارخانه تولید کنندهفروشنده باید تست شیت  ها -13-6

 )تمامی مستندات مربوط به اصالت کالا( هد.تحویل د

جینال بون کالا شود میتواند رو او عدم اصالت کالا نصب متوجههیز یا هنگام نصب تجمانی بعد از داردر هر زاگر خریتبصره: 

 واهد داشت هیچگونه اعتراضی نخ فت کند و فروشنده حقدریاروشنده را از فهای متحمل شده بر خود تمامی خسارت 

)در  شد.جرای آن می بام به اهمچنین ملزو ر و امضاء می شود دفتر فنی بهره برداری خریدار توسط فروشنده مه ITPفرم  -13-7

 (باشد یو موجود میوست دپ

صدب تجهیدز و هر انچه که در موقع ن و ب تجهیزفزار نصلا همچون کابل و نرم افروشنده موظف است تمامی اقلام همراه کا -13-8

 دهد. تیار خریدار قرارددر موقع نصب مربوط به اقلام همراه کالا می باشد میبایست در اخ هر انچه که



  يرجاناد سرکت مجتمع جهان فولش  0

 م-ک-1010: مناقصه شماره  

 : خرید قرارداديش نویس پ

مورد نياز کارخانه ذوب و ریخته گری   Cooled Roof For LF 170 Ton خرید یك عدد

 شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجانشماره یك 
 

 01از  3صفحه 

 

 برعهده فروشنده است. QCPس ر اسابش ها نجام آزمایت برای اازای تهیه تجهیزینه هکلیه ه -13-9

 اظت فنی و بهداشتی، قوانین مالیاتفح های اجتماعی،یمهار، بقانون کبوط به قوانین و مقررات مر یهکل از فروشنده -13-11

رعایدت آنهدا را  هد است که همهو متع لا مطلع بودهط با قرارداد، کامها، عوار  و دیگر قوانین و مقررات جاری کشور مرتب

 است. فروشندهعهده  شده، برمسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد  حال، رکند. در ه

مدورد  Certificateبه همراه را محموله  ها و بازرسی در کارخانهو تست ایشاتنده متعهد است کلیه نتایج آزموشفر -13-11

 . (final book یلو)تح .رائه نمایدیدار اخر به ،یل محمولهحوام تهنگ را رسالیکیفیت کالای ا اهیگو وتایید 

 رار گیرد:مورد بازرسی قنده ی فروشا همكاردار و ببایست توسط بازرس خرییمموارد زیر  منظور بازرسیه ب -13-12

 Certificate قرارداد تمامی دستگاه های مرتبط با آزمایشات بازرسی محصولات موضوع این 

 کالا.ن سالم بود 

 کالا.بندی  تهت بسکیفی 

 کالا.ی عیت ظاهرضو 

 کالا و ... .نوع  ،رشها: وزن خالص و ناخالص، شماره سفا ه بندیبستی ور ئمعلا 

 ها بصورت کامل روی آن مهار شده باشد. بستهبوده و  پالت ها باید سالم و نو الت ها:وضعیت پ 

  ار گیر مناسب قررطوبت اً حتم ها ندیه ببستخل اده گردد. دابا بست مناسب استف مواد با کیفیتبرای بسته بندی از

 .ده باشداده شد

 بازرسی کیفی و کنترل مدارک 

قرارداد تشخیص داده شود و  پیوستج در درمنشده در مشخصات فنی ام صات اعلبا مشخ الای تحویلی مغایرچه کچنان -13-13

شدنده ، فروباشدظارت خریدار نتگاه ند تأیید دسورم ؛ به طوریكهباشدظاهری و یا کیفی  یا دارای هرگونه نقص و عیبی

 اهد شد.نخو پرداخت به فروشنده لای مرجوعیاز بابت کا هیچ وجهیکالای مزبور بوده و  گزینییموظف به جا

امی خریدار با توجه به اعلام دستگاه نظارت خریدار به فروشنده بر اساس برنامه زمانی اعل کالاسال فروشنده موظف به ار -13-14

 .میباشد

رگ یا ونی درخصوص هر نوع حادثه و یا جراحت یا مت قانری، غرامات و خساگونه دعاورا در قبال هر یداررخ، فروشنده -13-15

 .ون و مبری می داردد مصموال خورد بر اهر نوع خسارت وا

کامدل بطدور  قدراردادضدوع ی موکیفی کالداکمی و یا هر گونه خسارت و یا فساد و افت  خریدارتا زمان تحویل کالا به  -13-16

 7مداده بر اساس نحوه پرداخت )منددرج در را ل شده تحوی یکالاهای ریدار بی خر صورتتنها داست و  روشندهبعهده ف

 تحویل گردد.به خریدار  در محل تحویل لم و بدون عیبو سا صحیح ،داخت خواهد نمود که کالارپوشنده قرارداد( به فر

اه دستگ اود جهت ارتباط بلاختیار خنماینده تام امعرفی نده موظف به ضوع قرارداد، فروشدر ابتدای شروع اجرای کار مو -13-17

اضافی بده بابت هیچگونه هزینه این د و از ترس باشفی شده می بایست در دسباشد. بدیهی است نماینده معرنظارت می

 داخت نخواهد شد.فروشنده پر

وجهی هیچ گونه  ود،می شب و فروش محسو بانی تامینان پشتیبه عنو فروشندهاز سوی  ی کهانجام کلیه خدماتجهت  -13-18

به منظور  ادن قراردتا پایان دوره تضمی ستفروشنده مكلف ا. همچنین پرداخت نخواهد شد هشندوفربه  خریداروی از س
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بطور   یکارشناس-خدمات فنی ارائهکتبی خریدار نسبت به  از فروش با درخواست تلفنی یا ارائه خدمات فنی پس

 همكاری نماید.ریدار با خ دط با این قرارداوعات مرتبدر خصوص موضو  اقدامدر اسرع وقت  و رایگانیوسته و پ

وری اسدلامی ایدران عت، معددن و تجدارت کشدور جمهدرت صدنی وزاهاهایت مصوبات و بخشنامفروشنده موظف به رع  -13-19

 باشد. می

 مایدد. در صدورتعایدت نی ایدران را ردولت جمهوری اسلامفروشنده بایستی در اجرای قرارداد کلیه قوانین و مقررات   -13-21

ر، از قصدو ای ناشدیها و مخارج و مسدئولیتهخریدار در قبال هر گونه دعاوی، هزینه ،قرراتمان از قوانین و تخلف ایش

 باشد.صون و مبری میفروشنده دراین خصوص م

ل خواهد د مسئوحادثه ای خو صورت بروز هرگونه فروشنده مسئول هماهنگی لازم برای انجام موضوع قرارداد بوده و در -13-21

 بود. 

ع مرج ارد هیچعكاس موقی نموده و مجاز به انت، مكاتبات، اتفاقات و. .. را محرمانه تلطلاعااموظف است کلیه  فروشنده  -13-22

 .باشدول جبران خسارات وارده به خریدار میئو در صورت عدم رعایت این ماده مس خواهد بودیا سازمان دیگری ن

کده و هدیچ نكدته ای باقی نمانده است افی را بعمل آورده قرارداد مطالعات ک ءنماید که هنگام امضا تائید می فروشنده -13-23

 .رددل خود گد به جهاند در مورد آن مستنبتو بعداً

یكن عدم در این ماده و سایر مفاد و شرایط این قرارداد و پیوست آن در تعهد فروشنده بوده لتعهدات مندرج : هزینه کلیه تبصره

 نخواهد نمود.ز تعهدات و شرایط مسئولیتی را برای خریدار در قبال پرداخت هزینه جداگانه ایجاد ج تعهد هزینه هر یک ادر

 یدار:خرات تعهد -01ماده 

یدن قدرارداد انجدام دهدد د در صورتیكه فروشنده تعهدات خود را مطدابق شدرایط اتعهد به پرداخت مبلغ قرارداخریدار م -14-1

 خواهد بود.

ربوطده که صراحتاٌ در قرارداد به عهده کارفرما گذارده شده است، سایر تعهدات با هزینه می به غیر از تعهداتی به طور کل -14-2

 .شدمی بانده فروشبه عهده 

 ها شیو انجام آزما یبازرس ،یفيک کنترل -05اده م

لازم را جهت بازرسی، ست در مدت اجرای قرارداد )درصورت درخواست خریدار( تمهیدات فروشنده مكلف ا -15-1

دسترسی به مدارک و اسناد موضوع قرارداد، نظارت و انجام آزمایش نماینده خریدار از اجزاء کالا، روند تولید، 

ز کشور بعمل آورد، بازرسیدر داخل یا خارج ا ادقرارد مورد کالای مبدأ از حملو بندیرداری، بستهایش، انباآزم

 خللی در روند تولید فروشنده ایجاد نگردد. المقدورحتی هک بود خواهد بنحوی آزمایشات و ها

ا نقشه ها و ده و یا بدر صورتیكه کالای موضوع قرارداد ، از نظر جنس یا ساخت برحسب مورد معیوب بو -15-2

، کارفرما تاقبل و یا غیر اورجینال باشداشته باشد فنی قرارداد و استانداردهای مورد توافق مطابقت ند مشخصات

پس از  دیدوره تضمین ، حق دارد که نسبت به رد یا درخواست اصلاح آنها اقدام نماید . کالای مذکور با از پایان

یده تابا نقشه ها و مشخصات فنی قرارداد تعویض یا اصلاح گردمعقولی ، اخطار کتبی به فروشنده ظرف مدت 

 ید.مطابقت نما
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ات توسط نماینده کارفرما که طبق مشخصات فنی فروشنده باید به هزینه خود، جهت انجام بازرسی و آزمایش -15-3

 انجام و رماکارف دگاننماین ایمنی برای را لازم امكانات و تسهیلات کلیه پذیرد،در کارخانجات سازنده انجام می

رسی و آزمایش کالاهای موضوع قرارداد از مسئولیت حال انجام یا عدم انجام باز درهر .آورد فراهم آنها وظایف

ت تحویل کالا ، طبق اسناد و مدارک و مشخصات فنی قرارداد نخواهد کاست و مسئولیتی را متوجه فروشنده جه

 خریدار نخواهد نمود.

 در را خود توسط شده تهیه کالای جهت ایکارخانه نده باید آزمایشهایفروش، داردر صورت درخواست خری -15-4

ی موضوع قرارداد را به کالا هایبرنامه زمانی انجام آزمایش انجام دهد. ،نماینده وییا  خریدار نمایندگان ورحض

آن فروشنده علاوه بر ظرف پانزده روز پس از نفوذ قرارداد جهت بررسی و تأیید خریدار ارسال نماید. تفكیک و

 "آن را مجددا یزمان برنامه و قرارداد موضوع کالای ایاقل ده روز قبل از اجرای هرگونه آزمایش کارخانهحد دیبا

 به اطلاع خریدار برساند.

 نمایندگان اقامت جهت را لازم هایها نظارت نماید فروشنده همكاریکارفرما بخواهد بر انجام آزمایش چنانچه -15-5

 هایینههز ، شدن مردود بعلت آزمایش تكرار درصورتد داشت . نتخب وی معمول خواها بازرس می خریدار

از اعلام کتبی فروشنده، کارفرما پانزده روزپس  درصورتیكه فروشنده خواهد بود. نهیبرعهده و هز شیآزما

وطه را از طریق یشهای مربنمایندگان خود را جهت نظارت بر انجام آزمایشها اعزام ننماید فروشنده حق دارد آزما

 بدیهیی نتایج آزمایش صادره را به کارفرما ارائه نماید. انجام داده وگواه خریدار تأیید مورد صلاحجع فنی ذیمرا

 الای آزمایش شده برعهده فروشنده است .مسئولیت صحت و درستی ک است

ه مرتبط بدون هیچگون انداردهایباید کلیه آزمایشهای لازم رابرطبق مشخصات فنی قرارداد واست فروشنده -15-6

 هزینه اضافی انجام دهد.

ن، کارفرما انجام آزمایشهای اضافی جهت امتحان کارآیی هریک از کالاهای موضوع هرگاه تاپایان دوره تضمی -15-7

تحویل شده را لازم بداند، اینگونه آزمایشها طبق دستورات کارفرما خواهد بود. چنانچه نتایج حاصل از این  قرارداد

رد عمل مطابقت ندارد فنی و استاداردهای مو بامشخصاتالای موضوع قرارداد ان دهد که کارآیی کمایشها نشآز

 فروشنده عهده به قرارداد موضوع معیوب ایکال واصلاح تعویض ، آزمایش به مربوط هایدراین صورت کلیه هزینه

 .بود خواهد

به  شهایو انجام آزما یبازرس نیر و در حدر محل کا نیبازرس یلازم برا لاتیفراهم آوردن مكان مناسب و تسه -15-8

 باشد. یعهده فروشنده م

 بر عهده فروشنده است. QCPها بر اساس  شیانجام آزما یبرا زاتیتجه هیته هاینهیزه هیکل -15-9

 دییتا بندیبسته ستینسخه ل 4بارنامه و  ینسخه اصل و دو کپ کیبه ارائه اسناد حمل شامل  مكلفنده فروش -15-11

 شود. یاق مصال زیکه آب و رطوبت به آن نفوذ نكند به تجه یاز آنها به طور یكیبازرس که شده توسط 

و به  هیروشنده تهپروژه توسط ف انیدر پا CDحلقه  کیو یا کتابچه نهایی  Final Bookنسخه اصل  سه -15-11

  .گرددیم لیخریدار تحو
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کالا  مرکی در زمان تحویلو مدارک گتمامی تست شیت ها کارخانه و مدارک مربوط به اورجینال بودن کالا  -15-12

 الت کالا(تحویل گردد.)تمامی مستندات مربود به اصباید 

ینال بودن کالا شود میتواند خریدار در هر زمانی بعد از نصب تجهیز یا هنگام نصب متوجه عدم اصالت و اورج -15-13

راضی چگونه اعتحق هی و فروشندهبر خود را از فروشنده دریافت کند تمامی خسارت های متحمل شده 

صب تجهیز و هر انچه که در موقع نصب تمامی اقلام همراه کالا همچون کابل و نرم افزار ن ونخواهد داشت 

 اختیار خریدار  قرار دهد. مربوط به اقلام همراه کالا می باشد، می بایست در 

 اسناد حمل و اسناد منضم به بسته ها: -01اده م

نماید. عرفی شده خریدار اخذ ازرس فنی مده خریدار و یا بل کالا را از نماینمجوز ارسافروشنده متعهد است پیش از حمل، 

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

 
 با تائيد بازرس :(Packing List) ه بندی ليست بست

 گواهی کنترل کيفی، نتایج تست ها و تایيد بازرسی:

 نسخه  1

 نسخه  0

 

لیست  . با محموله باید یک نسخهارائه باشدی فروشنده رت حساب هاستی به پیوست صوبسته بندی شده بای نسخه لیستیک 

صندوق یا بسته و مشخصات دیگری که محموله را معرفی نماید قید شده بسته بندی همراه باشد که در هریک از آنها شماره 

آن نفوذ نكند، رطوبت در  ر پاکتی که آب وبسته و نسخه دیگر دصندوق یا باشد. یک نسخه از لیست بسته بندی مذکور در داخل 

ن نباشد. سه نسخه از لیست ج صندوق و یا بسته به نحوی الصاق گردد که در اثنای حمل قابل جداشدن یا مفقود شددر خار

ت ر به فروشنده بازگشارت خریدابسته بندی ضمیمه بارنامه شده و به خریدار تحویل گردد که یک نسخه پس از تایید دستگاه نظ

 شود.می 

 د دن کالای مورد قراردانو بو  -30ماده 

ا دوباره ساخته شده یا تعمیر شده و همچنین کلیه قطعات موضوع قرارداد باید نو ، غیر مستعمل و اصلی باشد. قطعات مستعمل ی

ندی تجهیدزات چنانچده کده مشخصدات فعات و یدا نمونه آزمایشی )پروتوتایپ( پذیرفته نخواهد شد. در صورت مستعمل بودن قط

، فروشنده متعهد است بدستور خریدار، قطعات موضوع قدرارداد ات فنی قرارداد نباشدفروشنده، مطابق مشخص ل شده توسطتحوی

 % 15را تعویض نموده و کلیه خسارات اعلام شده از طرف خریدار را پرداخت نماید. در غیر اینصدورت هزینده قطعدات بده اضدافه 

 صلاح، تحصیل نماید.یذز طریق مراجع قانونی کسر و یا اتضمین فروشنده  ی از محل مطالبات وبالاسر

 : مواد کيفيت – کالاسالم بودن  -30ماده 

ی آن به خریدار تحویل هافنی مندرج در قرارداد و پیوسترا دقیقاً مطابق مشخصات  قراردادموضوع کالای ت فروشنده موظف اس

باشد که خریدار میه فروشنده ی مربوطه بعهدهازینهنشده با ه دت محموله تأییدمسئولیت برگشت و عواینصورت  دهد. در غیر

 تضامین قراردادی کسر نماید.یا  فروشندهتواند مبلغ آنها را از محل مطالبات می
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 دستگاه نظارت: -10ماده 

 دارخریرف از طبل نمددوده است قتدارک پیوست آن م و اسناد وطبق مفاد این قرارداد  بر فروشندهكه ظارت بر اجرای تعهداتین 

رداد و اصدول فنی و موظف است کارها را طبق قرا فروشندهباشد و مینماینده معرفی شده وی یا  "ازرگانیمعاون ب"عهده به 

  اجراء نماید. ،ئی که دستگاه نظارت یا نماینده آن ارائه می دهدهاتورات و روشدس قطب رمچنین به

 چ وجه رافع مسئولیت فروشنده در قبال خریدار نخواهد بود.نظارت خریدار به هی: بصرهت

 (: و ...  ماعیتامين اجت حق بيمه ،کسورات قانونی ) ماليات -21ماده 

كن در صورت تعلق هر گونه قرارداد بصورت خرید و فروش می باشد و بر اساس فاکتور رسمی پرداخت می گردد ، لی -21-1

  .لیات بر ارزش افزوده ، مسئولیت و هزینه بعده فروشنده می باشدو بیمه بغیر از ما ت و عوار مالیا

رزش افزوده را در صورتحساب فروش کالای خود منظور ت قانونی مالیات بر ابط و مقررافروشنده موظف است مطابق ضوا  -21-2

های ها و هماهنگیئولیتار می باشد لیكن مسعهده خریداز سقف قرارداد به فروشنده، ب نماید، پرداخت این مالیات خارج

م این لیت و هزینه عدم انجاوشنده مسئولازم جهت سایر اقدامات از قبیل واریز و غیره به عهده فروشنده می باشد و فر

 تعهد را میپذیرد.

 :غيره واگذاری و انتقال ب -20ماده 

عهدات خود را که موضوع تیا قسمتی از مستقیم تمام  ا غیرستقیم و یبطور م خریدارون اجازه کتبی ددنمی تواند ب فروشنده

 .غیر واگذار و یا منتقل نمایده قرارداد حاضر است ب

  ر و خسارت :جرائم تاخي - 22ماده 

 :در تحویل کالا موضوع قرارداد اخیر جریمه ت -22-1

اخیر نسبت به زمان ت هفتهبه ازاء هر  روز،11از بیش  غیر مجازرای تاخیربه تشخیص خود و بخریدار مجاز خواهد بود،  - 22-1-1

فروشنده یا  غ صورتحسابرا بعنوان جریمه از مبل مبلغ کل سفارش(  % 1درصد ) 1ادل عمتحویل ابلاغ شده به فروشنده 

در تحویل کالا  غیرمجازچنانچه مدت تاخیرنماید.تضامین قراردادی فروشنده تامین و یا از محل کسر لبات وی دیگر مطا

حق میباشد ضمن دریافت جریمه تاخیر، کالای مذکور را به هر قیمت ممكن تامین و با روز باشد خریدار م 14بیش از 

 ظور نمایند.ب بدهكاری فروشنده مناسری به حسهای بالاهزینه %15احتساب 

به  قرارداد،مندرج در ضامین قراردادی به شرح تسلیم به موقع ت صورت تاخیر غیر مجاز در خریدار مجاز خواهد بود در  22-1-2

 را بعنوان جریمه از مبلغ صورتحساب فروشنده یا ( مبلغ تضمین ارائه نشده % 1.5نیم درصد )ادل عمر روز تاخیر ازاء ه

 نماید. تامین تضامین قراردادی فروشندهحل و یا از م کسر بات ویدیگر مطال

 بود. اد خواهد مبلغ کل قراردده درصد( ) %11سقف جریمه تاخیر حداکثر معادل  - 22-1-3

 .یا غیر مجاز بودن تاخیرهای به وجود آمده به عهده دستگاه نظارت کارفرما می باشد تشخیص مجاز - 22-1-4

 جریمه کیفی :  21-2

مشخصات ) ه یک قراردادالی با کیفیت و شرایط مشخصات فنی مندرج در پیوست شمارعدم تطابق کالای ارس در صورت 21-2-1

منطبق کیفی و یا مرجوع نمودن کالای نا اعمال جرایم، نسبت به اه نظارتشخیص دستگحق دارد طبق ت ، خریدار(فنی

  .ارسالی اقدام نماید
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عمل خواهد بود و فروشنده نیز حق هرگونه اعتراضی  موضوع این ماده ملاک کلیه موارد: تشخیص خریدار در خصوص  یك تبصره

 نماید.را از خود سلب می

برای آن جریمه تعیین نشده است، خریدار باتوجه به حساسیت  تعهدات فروشنده که ی هریک از: در صورت عدم اجرا دو تبصره

 نده اخذ خواهد نمود.بلغ جریمه را از فروشاقدام و م موضوع و میزان خسارت وارده، نسبت به تعیین جریمه

 قرارداد: و فسخ خاتمه - 12ماده 

ه و پس از اخطار کتبی و تامین نشدن ت از عملكرد فروشندعدم رضای رارداد مختار است در صورتخریدار در هر مرحله از ق

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

 سلب نمود. فروشنده با امضا این قرارداد حق هرگونه اعتراضی را از خود

نسبت به فسخ قرارداد اقدام و میتواند  خریدار، خریدار(به تشخیص اد قراردادی )وشنده از مفاد و موفر ت تخلفدر صور  -23-1

 پست سفارشی ارسال نماید و به محض ارسال قرارداد منفسخ میگردد. ابلاغ و یا از طریق هفروشندبه  نامه فسخ را بدون ذکر دلیل

نزد خود را  فروشندهی بانكی و دیگر مبالغ نگهداری شده هامبالغ ضمانتنامهمی تواند  خریدارت با فسخ قرارداد در هر صور -23-2

 نبوده و با آن قابل جمع است.بدل از خسارات اصلی  نامه بانكیمبالغ وصول شده از طریق ضمانت ضبط و وصول نماید. 

رداد را به نمی تواند فسخ قرا هیچ عنوانبه فروشنده خواهد بود و  در موارد فسخ قرارداد ملاک عمل خریدارتشخیص  -23-3

 نماید. رسیدگی در مرجع حل اختلافعنوان یكی از موارد اختلاف تلقی و تقاضای 

را از وضعیت کار  خریداردرنگ ظف است ادامه کار خود را متوقف نموده و بیبلاغ فسخ قرارداد، موا دریافت ابفروشنده،  -23-4

 تحویل دهد. خریدارآن تاریخ را به لازم تا ارک و گزارشهای شود، اصل مدلام میاع خریدارزد و طی مهلتی که از طرف مطلع سا

انجام شده تا تاریخ فسخ، طبق شرایط قرارداد الزحمه خدمات بلغ حقبه تعیین مپس از ابلاغ فسخ قرارداد، نسبت  خریدار -23-5

 کند.اقدام می

 فورس ماژور )حوادث قهری( – 21ماده 

یش بینی، غیر قابل احتراز و غیر ز اتفاقات غیر قابل پبارت است اعل کلی حقوقی وادث قهری( طبق اصو)ح ماژور فورس -24-1

ئوولیتهای طرفین قرارداد داشته به گونه ای که مانع انجام هر یک یا تمام قابل کنترل که تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر مس

 تعهدات قراردادی بصورت کلی گردد.

دم انجام دیگر تعهدات قراردادی ردادی نبایستی باعث عتعهدات قرانجام بخشی از در ا فورس ماژوراز عیت ناشی مان -24-2

 گردد.

 قرارداد افزوده خواهد شد.دوره زمانی فورس ماژور به مدت زمان  -24-3

 افق خواهند نمود. یكدیگر تودر صورت تداوم آن برای بیش از دو ماه، طرفین در مورد شرایط تمدید زمان قرارداد با  -24-4

م، تغییر برابری نرخ ارزها و موارد دیگری از این قبیل تحت هیچ عنوان جزء یا سطح دستمزدها، تورقیمت کالا افزایش  -24-5

 فورس ماژور محسوب نخواهد شد.موارد 

ر ارداد نمی توانند دطرفین قر تحریمهای کشور ثالث نسبت به طرفین قرارداد از موارد فورس ماژور محسوب نمی شود و -24-6

 موده و از اجرای تعهدات خود امتناع نمایند.م کشور ثالث استناد ناد به تحریاجرای قرارد
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مدعی تحقق فورس ماژور فروشنده براین مبنا در صورتیكه  خواهد بود.خریدار با تشخیص تحقق مصادیق فورس ماژور -24-7

رافع فروشنده ماژور ازسوی تحقق فورس ست صرف ادعای بدیهی ا لام نماید.بررسی اع جهتخریداربه  باشد بایستی مراتب راکتباً

باشد، مگر اینكه  فروشندهاز سوی  مستندی برای توقف یكطرفه انجام تعهد مسئولیتهای قراردادی نبوده ونمی تواند

ی نموده درخواست را بررس ارخریدکور، بصورت کتبی تحقق فورس ماژور را تائید نماید. پس از دریافت اسناد و مدارک مذخریدار

 مینماید.مدید مدت قرارداد زمان مناسبی در نظر گرفته و یا مراتب خاتمه قرارداد را اعلام وافق و تراضی یا با تمورد با ت و حسب

عهدات اجرایی ت در خصوص قرارداد اعلام نظر نماید، عدم اقدامات خریدارمادامی که حالت مذکور ادامه دارد و تا زمانی که لذا 

 شود.میداد محسوب از مفاد قرار قرارداد تخلف

داشت و عدم انجام تعهداتی نخواهند  فورس ماژورقرارداد هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم اجرای تعهد ناشی از طرفین  -24-8

 گردد. میباشد تخلف از مفاد قرارداد تلقی نمی فورس ماژورکه عرفاً متأثر از 

 قانونی: منع -52ماده 

و در صورتیكه در طول مدت قرارداد، باشد میماید که در زمان عقد قرارداد مشمول ممنوعیت در معامله ناعلام می ن فروشنده

 .دخواهد نمواعلام  خریدار، مراتب را به گردد مشمول

 عناوین: -12ماده 

 منظور راهنمائی و به ه شده است صرفاًتت آن نوشد قرارداد و اسناد و مدارک پیوسعباراتی که در عناوین فصول و موالیات و ک

 در تفسیر مواد استفاده کرد. هااطلاع یافتن از مفاد فصول و مواد می باشد و نمی توان از آن

 حل اختلاف: -32ماده 

به  یا مربوطاینكه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و  پیش آمد کند اعم از شندهفرو و خریداراتی بین یكه اختلافدرصورت

در ابتدا به صورت دوستانه و از طریق مذاکره و  ،ریک از مواد قرارداد و سایر اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشدتفسیر و تعبیر ه

وع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند موضوع به مراجع ذیصلاح چه طرفین نتوانند موضشد و چنان توافق طرفین حل و فصل خواهد

 شد.  اع خواهدارج قضایی

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

 ل خواهد نمود. عم فروشندهقرارداد به تشخیص خود نسبت به 

 کليت قرارداد:-32ماده 

بخش یا یک ماده از آن نمی تواند به  و فصل اختلافات یک لبوط به حمر 27غیر از ماده ه ت و مجموعه است و بقرارداد یک کلی

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

رداد است این امر به متناقض با سایر قرا اجرا یا ارداد کلا یا جزئا مخالف قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و یا غیرقابلاز این قر

ربوطه د مرنسبت به اصلاح ماده یا موا و خریدار متعاقباً فروشندهسایر موارد قرارداد خدشه وارد نخواهد کرد. در چنین مواردی 

 م خواهد نمود.اقدا

 قانون حاکم بر روابط طرفين: – 21ماده 

 قررات جاری دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.منحصراً قوانین و م قرارداد قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد این
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 :آدرس قانونی – 11ماده 

 محل جدید خود را بلافاصلده کتباً  متعهد است فروشندهند كه این محل تغییر کتیصور رو د دباشمینشانی طرفین به شرح ذیل 

 .ل نكنداین تعهد خود عمه ب فروشنده كهصورتی ارت اطلاع دهد.دردستگاه نظ و خریداربدده 

ل شود ابلاغ ارساوشنده فررسان یا پست به آدرس قانونی سابق  یا دستگاه نظارت بوسیله نامه خریدارطرف  هر نامه ای که از 

 خواهد شد. شده تلقی

 : شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان خریدار

 گهر ت معدنی و صنعتی گلجنب شرک_ شیرازجاده   51ان، کیلومتر سیرجاستان کرمان، شهرستان 

 (134)-41423625تلفن :  *78185445صندوق پستی 

 

 ..........................شرکت: فروشنده 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های قرارداد:ها و پیوستتعداد نسخ، مواد، تبصره – 31ماده 
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 های قرارداد:ها و پيوستتعداد نسخ، مواد، تبصره – 10ماده 

 طرفین ءشده و به مهر و امضا نظیمنسخه تهیه و ت سهر دها ها و پیوستبا کلیه تبصره ه همراهماد 31قرارداد در این 

رسیده است که تمامی نسخ بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی دارای اعتبار یكسان بوده و حكم واحد را داراست و یک 

 ماند.باقی می خریدارقرار گرفته و نسخ دیگر نزد  فروشندهنسخه از آن دراختیار 

نسخه تهیه و تنظیم شده و به مهر  سهر دها تپیوسها و ا کلیه تبصرهب راهه همماد 31قرارداد در این 

رسیده است که تمامی نسخ بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی دارای اعتبار یكسان  طرفین ءو امضا

 خریدارقرار گرفته و نسخ دیگر نزد  فروشندهبوده و حكم واحد را داراست و یک نسخه از آن دراختیار 

 د.مانباقی می
 

 :ریدارخ

  فولاد سيرجان جهانشرکت مجتمع 

  پورمعصومیعلی : نام و نام خانوادگی

 ت مدیرهامدیرعامل و عضو هي: سمت

 : امضاء
 

 

 

 :فروشنده

 ........................شرکت 

  نام و نام خانوادگی:

  سمت: 

 : امضاء
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 :پيوست شماره یك

  الکا مشخصات فنی
 

 

 

 

 


