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های  در اداره ثبت شرکت 1919 به شماره ثبت (عام)سهامی  سيرجان شرکت مجتمع جهان فولادبین مایف دادقراراین 

علی  انبا نمایندگی آقای 0991-3316-1101 ، شماره اقتصادی96616969601 ، شناسه ملیسيرجانشهرستان 

نامیده می شود از یک  "خريدار" اختصار این قرارداد به که دروعضو هيئت مديره و ...............مديرعامل  معصومیپور

شناسه  ،............شهر  ات غیر تجاریا و موسسشرکت ه اداره ثبت در ................ثبت به شماره  .................شرکت طرف و 

 دارای امضاء تعهد آور ........................... انآقای نمایندگیبا   ................................اقتصادی  ، شماره..............................ملی 

  به شرح زیر منعقد می گردد: نامیده می شود، از طرف دیگر "فروشنده "به اختصار این قرارداد که در
 

 تعاريف: -9ماده 

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

 آنها. رسمی عبارتند از خریدار و فروشنده یا نمایندگان طرفين:  -1-2

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

 گردد.می

نماينده   -1-4

 فروشنده:

، کتباً هفروشندانجام تعهدات قراردادی  پیگیری در آغاز قرارداد و جهت تسریع در مراجعات و

 معرفی می گردد. به خریدار

مراه قطعات یدکی مورد نیاز کارخانه ذوب ه به  VANZETTIعدد پمپ با برند  11خرید  کالا:  -1-5

 .و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

درخواست   -1-6

 خريد:

لیه منظور از درخواست خرید، درخواست خریدار برای خرید به انضمام مدارک فنی و ک

 باشد.ها و ملحقات آن حسب تشخیص خریدار میپیوست

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

 (قرارداد 4برنامه زمانی ماده ) .مشخص گردیده است

ماه و سال و   -1-8

 تاريخ ها:

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

و بر اساس وزن خالص می منظور از کلیه اوزان و مقادیر، طبق قوانین ایران سیستم متریک  اوزان و مقادير:  -1-1

 باشد .

 منظور نماینده رسمی دستگاه نظارت و یا نماینده مورد تایید خریدار می باشد. :بازرس خريدار  -1-11
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 موضوع قرارداد: -2ماده 

مراه قطعات يدکی مورد نياز ه به  VANZETTIعدد پمپ با برند  91خريد  "داد عبارت است از قرار موضوع

با مشخصات مندرج در پیوست شماره  "کارخانه ذوب و ريخته گری شماره يک شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان

  باشد.می خریدارساس برنامه زمانی اعلامی بر ا و (مشخصات فنی) قرارداد یک

: فروشنده با امضاء قرارداد حاضر اقرار مینماید که از کلیه شرایط و ضوابط کیفی موضوع قرارداد و مدنظر خریدار اطلاع رهبصت

 تواند به عذر عدم اطلاع معتذر شود.کامل دارد و نمی

 اسناد و مدارک قرارداد: – 1ماده 

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

 : باشندسناد به ترتیب زیر مقدم میهرگونه اختلاف بین اجزاء قرارداد، ا

 .تن قرارداد حاضرم -3-1

 .(یکشماره  یوستپ) ؛مشخصات فنی -3-2

  .شماره دو( یوست)پ ؛پیشنهاد مالی -3-3

 .)پیوست شماره سه( ؛تایید فنی -3-4

 ."یدارخر " یستز یطاز مح یانتو ص یمنیا "واحد  یابلاغ یعمل هانامه ها و دستورال یینآ یهکل -3-5

  .برسد ینو به امضاء طرف یمکه در مدت قرارداد تنظ یگریصورت مجلس و هر نوع سند د -3-6

 :و زمان تحويلمدت قرارداد  – 0ماده 

کمیسیون معاملات بر اساس پیشنهاد تامین کننده و تایید  جهت تحویل کالای موضوع قرارداد؛ زمان قرارداد مدت -4-1

شده کالاهای  بایست به ترتیبی که در این قرارداد تصریحفروشنده میو  می باشددریافت پیش پرداخت پس از 

بر اساس برنامه زمانی ابلاغی دستگاه نظارت در محل تحویل به  و یا یکجا موضوع قرارداد را به صورت پارت به پارت

 به انجام برساند. خریدار تحویل نموده و تعهدات قرارداد را

با مقادیر و مشخصات مندرج در قرارداد  : فروشنده متعهد شده است که کلیه موارد موضوع این قرارداد را مطابقيکره تبص

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

تعیین شده تحویل داده نشود، فروشنده موظف اد، حجم اردشنده در طول مدت قرکه در اثر قصور فرودر صورتی :تبصره دو

است ضمن پرداخت جرائم تعیین شده در ماده جرایم تاخیر و خسارات، حجم و مقادیر باقیمانده را با مبالغ واحد قرارداد 

 تحویل دهد. 

 انجاممه بانکی و تضمین نسبت به ارائه ضمانتناپیش پرداخت، طرف قرارداد می بایست  دریافتآنجاییکه جهت  از تبصره سه:

تعهدات مطابق شرایط قرارداد اقدام نماید، لذا طرف قرارداد به محض دریافت نامه قبولی پیشنهاد قیمت می بایست نسبت به 

روز روز کاری )منظور  14ارائه تضامین مذکور )پیش پرداخت و اجرای تعهدات( اقدام و در صورتیکه این مهم ظرف مدت 

گردد و شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان حق باشد( محقق نگردد، قرارداد تنفیذ شده تلقی میمی کشورکاری بانکهای 

 دارد، اقدامات ذیل را بعمل آورد:
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تعهدات از اولین صورت حساب و در صورت عدم پوشش کسر از سایر  انجامدریافت و نگهداری مبلغی معادل تضمین     -1

 اجرای تعهدات.تا تکمیل میزان تضمین صورت حسابها 

علاوه بر بند فوق، معادل یک درصد مبلغ قرارداد به عنوان جریمه کسر می گردد )این مبلغ در صورت ارائه تضامین   -2

 مذکور قابل برگشت نمی باشد(.

 شرايط تنفيذ قرارداد : – 5ماده 

 این قرارداد با اجرای کلیه موارد زیر تنفیذ خواهد شد: 

 ارداد.ابلاغ و تبادل قر ،ءضاام -5-1

 .توسط فروشنده.(پیش پرداخت )تضمین انجام تعهدات و  تضامین قرارداد تسلیم کلیه -5-2

 مبلغ قرارداد: – 6ماده 

جهت   ( ............ .................................................................... به حروف) ............. ........................................... کل ناخالص قراردادمبلغ 

مراه قطعات يدکی مورد نياز کارخانه ذوب و ريخته گری شماره ه به  VANZETTIعدد پمپ با برند  91خريد 

 باشد.قرارداد در وجه فروشنده قابل پرداخت می  7که به شرح مندرج در ماده  يک شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان

 :  تنحوه پرداخ رداخت وش پپي -3ماده 

قرارداد را  سقف مبلغ درصد( پنجاه) % 51 یزانمحداکثر به  یدنما یموافقت م یداردر صورت درخواست فروشنده، خر -7-1

پرداخت به فروشنده  یشپ یدار، بعنوانبه نفع خر یدو شرط و قابل تمد یدبدون ق و معتبر یضمانتنامه بانکدر قبال اخذ 

ضمانتنامه مذکور مسترد خواهد گردید. در  یدار،دستگاه نظارت خر ییدتأ با ،قرارداد یاناز پا که پس یدپرداخت نما

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

 صول خواهد بود.از محل ضمانتنامه فوق الذکر مجاز به و خریدار صورت این غیر در و باشد

معتبر با  یارز بانکی ارائه ضمانتنامه ،)نرخ قرارداد( یجهت مبالغ ارز پرداخت یشپ بانکی ارائه ضمانتنامه هنحو -7-1-1

 یشدو دهم( برابر مبلغ پ یزمم یک) 1.2 به میزانیالی ر بانکی ارائه ضمانتنامه یاپرداخت  یشمبلغ معادل پ

 باشد. یدر روز اخذ ضمانتنامه م یبانک مرکز یه سناپرداخت بر اساس نرخ فروش اسکناس در سامان

برابر  ،معتبر با مبلغ یالی)نرخ قرارداد( ارائه ضمانتنامه ر یالیپرداخت جهت مبالغ ر یشپارائه ضمانتنامه  نحوه -7-1-2

 باشد. یپرداخت م یشبا مبلغ پ

 یر صورتحساب رسمو صدو رخانه خریدارو اخذ رسید انبار کالا در کا کالا یافتمبلغ قرارداد پس از در یماندهباق پرداخت -7-2

 یت، با رعابراساس مبلغ واحد قرارداد ی؛و کسور قانون یپرداخت، جرائم احتمال یشتوسط فروشنده و پس از کسر مبلغ پ

 گردد.  یم پرداختبه فروشنده  قرارداد یطشرا یرسا

 بر  یالیونه پرداخت رهرگنیز  یبصورت ارز یمتباشد و در صورت ارائه ق یم یالیپرداخت مبالغ قرارداد بصورت ر هرگونه

 باشد: یم یلذ یطاساس شرا

محاسبات پرداخت مبلغ قرارداد بصورت ریالی بر اساس نرخ فروش اسکناس در سامانه سنای بانک مرکزی در روز   -7-3

ی؛ نرخ روز کاری پس از تحویل کالا به خریدار می باشد. )مبنای محاسبه نرخ پرداخت ریال 11پرداخت و حداکثر تا 

 روز کاری می باشد(. 11در سامانه سنای بانک مرکزی از تاریخ تحویل هر پارت تا حداکثر  فروش اسکناس
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 )پنج( روز کاری می باشد. 5محاسبات پرداختی ریالی و تبدیل ارز به ریال جهت پیش پرداخت؛ صرفا با فاصله  -7-4

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

 باشد.درب کارخانه می

ملاک محاسبات پرداخت به فروشنده؛ حداکثر تا انقضای مدت زمان مندرج در قرارداد و بر اساس برنامه زمانبندی  -7-6

ارداد می تحویل کالا می باشد و در صورت تحویل هر پارت خارج از زمان قرارداد، ملاک پرداخت؛ تاریخ انقضای قر

 باشد.

 : تعديل – 1ه دما

قرارداد، در طول مدت قرارداد )و حتی بیشتر از طول مدت دوره قرارداد، در صورتیکه تکمیل احجام پيیش  ینمبالغ مندرج در ا

 بینی شده برای قرارداد، بیشتر از مدت قرارداد بطول بیانجامد(، ثابت و مقطوع بوده و بيه آن هیگگونيه تعيدیلی تعليق نخواهيد

 گرفت.

 :و کاهش ايشافز -1ماده 

بيدون آنکيه در بهيای را با اطلاع کتبيی  فروشندهخدمات تواند در طول مدت قرارداد و در چارچوب موضوع قرارداد، می خریدار

کياهش یيا  ،قرارداد مبلغ سقف (درصد )بیست و پنج % 25و به هر میزان تا واحد تجهیزات موضوع قرارداد تغییری حاصل شود 

 .خواهد یافتافزایش یا کاهش ضمانتنامه اجرای تعهدات  ،یافتهو یا کاهش ه تناسب مبلغ افزایش در این حالت ب دهد افزایش

 :تحويل کالا محل -96ماده 

 51درب کارخانه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، کیلومتر محل در  DDPترم تحویل کالا به صورت 

 می باشد.ل گهر، شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان جاده اختصاصی گ 2ر جاده شیراز،  کیلومت

  خدمات پس از فروش: دوره تضمين و – 99ماده 
 : دوره تضمين

)هر کدام که زودتر رخ بدهد(  تجهیز ماه پس از نصب 12خریدار یا پس از تحویل کالا به ماه  18دوره تضمین به مدت  -11-1

. چنانگه در طول می باشد ارائه شده  ITPارد به همراه تایید مطابق کارت استاند دستگاه نظارت خریدارتایید فنی  و

دوره تضمین هر گونه عیب و نقص ناشی از قصور فروشنده در تجهیزات بروز نماید فروشنده بایستی با هزینه خود 

 سریعا نسبت به تعمیر، تصحیح، تعویض، رفع کلیه عیوب و نواقص اقدام نماید.

مشخصات فنی درخواست شده توسط خریدار نسبت به تضمین کیفی کالای ت بر اساس می بایس فروشنده -11-1-1

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

و دیگر سپرده دی تضامین قرارداخریدار نسبت به ضبط در غیر اینصورت، کالا بصورت مجانی و رایگان می باشد. 

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

، کالای مزبور می بایست ظاهری و کیفی توسط دستگاه نظارت خریدار هرگونه نقص و عیبدر صورت تشخیص  -11-1-2

د که در روشنده جایگزین گردنحوی که خریدار مشخص می نماید )مندرج در پیوست شماره یک(، توسط فبه 

اینصورت فروشنده بدون اخذ هیگگونه هزینه ای از خریدار، جایگزین کالای مرجوعی را تامین و تحویل می 

 نماید.
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متعهد است بدون قید و شرط و هزینه، نسبت به جایگزینی قطعات معیوبی که معایب  تضمینفروشنده در دوره  -11-1-3

اد اولیه نامرغوب باشد در مدتی که خریدار )حسب یا به کار بردن مو آن ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و

نوع قطعات( تعیین می نماید، اقدام و خسارت وارده را جبران نماید. چنانگه فروشنده در این زمینه به تهعدات 

)پانزده  %15نسبت به رفع عیب اقدام و هزینه های مربوطه را به اضافه  ساخود عمل ننماید خریدار حق دارد را

ه بالا سری از محل مطالبات و تضمین فروشنده کسر و در صورت عدم تکافو از مراجع ذی صلاح، هزین درصد(

 تحصیل نماید.

 خدمات پس از فروش:

از تاریخ تحویل به خریدار خواهد بود. فروشنده در طول ایام مذکور  سال بعد 5فروش به میزان مدت خدمات پس از  -11-2

 ه و از این بابت پاسخگو خواهد بود. خدمات مربوطه بود وموظف به تامین قطعات 

 ضمانت انجام تعهدات: -29ماده 

ضمانت نامه بانکی بدون قيرارداد را به صورت کل )ده درصد( مبلغ  %11متعهد است همزمان با ابلاغ قرارداد، معادل فروشنده 

تا پایان  خریدارقابل تمدید از سوی  می بایست یکطرفه و ارائه نماید که تضمین فوق قید و شرط و قابل تمدید به نفع خریدار

در قابل استرداد خواهد بود.  یمال حساب یهقرارداد و تسو ین. ضمانتنامه موصوف پس از پایان دوره تضممدت دوره تضمین باشد

ار می تواند دی)پیوست شماره یک( خر مشخصات فنیصورت فسخ قرارداد و عدم رضایت از کیفیت کالای ارسالی مطابق با 

 تنامه یا سپرده فوق الذکر را بدون مراجعه به مراجع قضائی به نفع خود ضبط نماید.ضمان

نحوه ارائه ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات جهت مبالغ ارزی، ارائه ضمانتنامه بانکی ارزی معتبر با مبلغ معادل ضمانتنامه  تبصره:

رابر مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات بر اساس نرخ فروش اسکناس در ب 1.2ی به میزان لاانجام تعهدات، یا ارائه ضمانتنامه بانکی ری

 سامانه سنای بانک مرکزی در روز اخذ ضمانتنامه می باشد.

 فروشنده:تعهدات  –19ماده 

فنيی  تارا داشته و از مشخصي موضوع قرارداد کالا و تحویل تامین ،که توان فنی و مالی تهیه گرددمتعهد میفروشنده  -13-1

 دارد. و کافی نظر خریدار و همگنین زمان و تاریخ تحویل کالا علم و اطلاع کامل مورد ، کیفیتاکال

بر اساس مشخصات مندرج در پیوست مطابق با استانداردهای کیفی، گردد کالای موضوع قرارداد را فروشنده متعهد می -13-2

اسری، سود و کسور قانونی )کلیيه بیميه های بالاد هزینهدرفروشنده اذعان مینماید در مبلغ قرا نماید. شماره یک تامین

 ها، کلیه عوارض و قیمتهای جهانی و ... ( لحاظ شده است.ها، مالیات

و نظيرات  order codeتایید شده مطابق پیوست و رعایت مشخصات مطيابق  ITPفروشنده موظف به رعایت و اجرای -13-3

تشریفات و تيدارکات ليازم جهيت بازرسيی و  ن می باشد و بایداجاعلام شده دفتر فنی شرکت مجتمع جهان فولاد سیر

 بازدید احتمالی نمایندگان خریدار را مهیا سازد.

 (، دستور العمل های بهره برداری می باشد.final bookفروشنده موظف به ارایه مدرک نهایی ) -13-4

 ی آن می باشد.نین ملزم به اجراگمدفتر فنی بهره برداری خریدار توسط فروشنده مهر و امضاء می شود و ه ITPفرم  -13-5

اختیار خریدار مورد نیاز می باشد را در هر انگه که در موقع نصب تجهیز  اه کالا وفروشنده موظف است تمامی اقلام همر -13-6

 قرار دهد.
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، اهي حفاظت فنی و بهداشتی، قوانین مالیات های اجتماعی،کلیه قوانین و مقررات مربوط به قانون کار، بیمه از فروشنده -13-7

وانین و مقررات جاری کشور مرتبط با قرارداد، کاملا مطلع بوده و متعهد است که هميه آنهيا را رعایيت عوارض و دیگر ق

 است. فروشندهعهده  کند. در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر

مورد تایید  Certificateه به همرارا محموله  ها و بازرسی در کارخانهو تست فروشنده متعهد است کلیه نتایج آزمایشات -13-8

 (.final book.)تحویل به خریدار ارائه نماید ،هنگام تحویل محموله را گواهی کیفیت کالای ارسالی و

را از خریدار دریافت  زاتیتجهگردد که گواهی تحویل قطعی تعهدات فروشنده زمانی به طور کامل انجام شده تلقی می -13-1

 نموده باشد.

سازی فنی و یا تجدید گونه بهینهرداد و در نتیجه تحقیقات ، آزمایشها و تجارب علمی ، هرمدت اجرای قرادر  هچنانگ -13-11

موضوع قرارداد که قرار است تحویل گردند توسط طراح یا کارخانه سازنده مربوطه به  زاتیتجهنظر در طراحی و ساخت 

، لیکن قبل یل نشده به خریدار اعمال گرددموضوع قرارداد تحو زاتیتجهنتیجه برسد این تغییرات باید بطور رایگان در 

 .از اعمال بهینه سازی و یا تجدید نظرها ، یک گزارش و شرح جامع آن ، باید برای تصویب تسلیم خریدار گردد

 مورد بازرسی قرار گیرد:میبایست توسط بازرس خریدار و با همکاری فروشنده موارد زیر  منظور بازرسیه ب -13-11

 Certificate گاه های مرتبط با آزمایشات بازرسی محصولات موضوع این قراردادتمامی دست 

  کالا.سالم بودن 

  کالا.کیفیت بسته بندی 

  کالا.وضعیت ظاهری 

 کالا و ... .نوع  ،ها: وزن خالص و ناخالص، شماره سفارش بسته بندیروی  ئمعلا 

  آن مهار شده باشد.بصورت کامل روی  اه بستهوضعیت پالت ها: پالت ها باید سالم و نو بوده و 

  حتماً رطوبت گیر  ها بسته بندیبا بست مناسب استفاده گردد. داخل  مواد با کیفیتبرای بسته بندی از

 .مناسب قرار داده شده باشد

 بازرسی کیفی و کنترل مدارک 

شيود و  ارداد تشخیص دادهرق پیوستمندرج در چنانگه کالای تحویلی مغایر با مشخصات اعلام شده در مشخصات فنی  -13-12

، فروشينده مورد تأیید دستگاه نظارت خریدار نباشيد ؛ به طوریکهباشدظاهری و یا کیفی  یا دارای هرگونه نقص و عیبی

 به فروشنده پرداخت نخواهد شد. از بابت کالای مرجوعی هیچ وجهیموظف به جایگزینی کالای مزبور بوده و 

سناد و مدارک حاوی مشخصات فنی و استانداردهای مورد تایید با ا دبای دقیقا ،دموضوع قراردا زاتیمشخصات فنی تجه -13-13

موضوع قرارداد  زاتی)پیوست/پیوستهای مذکور( تطبیق داشته و بر اساس این قرارداد فروشنده متعهد است تجهخریدار 

خریيدار بيه سيازنده اصيلی  زاو بصورت اورجینال به همراه ارائه مدارک مثبته قابل استعلام را بر اساس مشخصات فنی 

 تحویل نماید.

 تيامین جهيت ميوارد سيایر و تجهیزات آلات، ماشین لوازم ،هیگگونه تعهدی نسبت به تهیه مواد اولیه، قطعات خریدار  -13-14

 بيه قرارداد اسناد در آنکه مگر ،راسا و به طور مستقل اقدام خواهد نمود فروشنده اساس این بر و نداشته قرارداد موضوع

 باشد. شده بینی پیش گرید نحوی
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 .کلیه هزینه های بسته بندی، حمل، ترخیص و ... به عهده فروشنده می باشد -13-15

فروشنده موظف است کلیه کالاهای موضوع قرارداد را پس از انجام بازرسی، طبق استاندارد و نظر کارفرما، بسته بندی و  -13-16

 علامت گذاری نماید.

ق مندرجات قرارداد وضمائم آن و باتوجه به ماهیت حمل و تحویل مطاب یفروشنده، کالاهای موضوع قرارداد را برا -13-17

محموله و نوع وسیله حمل، به نحوی بسته بندی و آماده خواهد کرد که از آسیب و فساد ضمن بارگیری، حمل و تخلیه 

 مصون بمانند.

انبار ته بندی و حمل و سبفروشنده مسئول جبران کلیه خسارات و فساد ناشی از هرگونه عیب و نقص در طرز صحیح  -13-18

باشد و موظف است کردن و نگهداری از قبیل نفوذ رطوبت و زنگ زدگی و تعرضات هوا و کارهای دیگر و امثال آنها می

 از هر طریق )تعمیر یا تعویض یا پرداخت خسارت( رضایت خریدار را فراهم آورد.

ا شاسی مناسب و مجهز به ضربه ت حمل، روی چرخ یلوآلات سنگین برای سهدر مواردی که لازم باشد، ابزار و ماشین -13-11

گیر نصب خواهند شد. همگنین قطعات و تجهیزاتی که ممکن است مفقود گردند باید در صندوقهای چوبی یا بسته 

هایی که وزن ناخالص آنها ها یا بستهبندی مطمئن دیگر بنحو روشن و معلوم علامت گذاری وحمل گردند.کلیه صندوق

برها قابل حمل باشد بطوریکه بدون بندی شود که به آسانی توسط بالاباید بنحوی بستهگرم بیشتر باشد،  وکیل 111از 

 خطر، حمل و نقل آنها میسر شود.

مشمول کالای قاچاق نبوده و کلیه عوارض مربوطه را یا بخشی از آن پیشنهادی  زاتیفروشنده اذعان دارد که تجه -13-21

 پرداخت نموده و خواهد نمود.

ل کالا با توجه به اعلام دستگاه نظارت خریدار به فروشنده بر اساس برنامه زمانی اعلامی خریدار نده موظف به ارساشوفر -13-21

  میباشد.

را در قبال هرگونه دعاوی، غرامات و خسارت قانونی درخصوص هر نوع حادثه و یا جراحت یا مرگ یا  خریدار، فروشنده -13-22

 .و مبری می دارد هر نوع خسارت وارد بر اموال خود مصون

بطور کامل بعهده  ی موضوع قراردادکیفی کالاکمی و یا هر گونه خسارت و یا فساد و افت  خریدارا زمان تحویل کالا به ت -13-23

قيرارداد(  7بر اساس نحوه پرداخت )مندرج در ماده را کالای تحویل شده های تنها در صورتی خریدار بفروشنده است و 

 تحویل گردد.به خریدار  در محل تحویل و سالم و بدون عیبصحیح  ،د که کالاومپرداخت خواهد نبه فروشنده 

در ابتدای شروع اجرای کار موضوع قرارداد، فروشنده موظف به معرفی نماینده تام الاختیار خود جهت ارتباط با دستگاه   -13-24

اضافی بيه ت هیگگونه هزینه باباشد. بدیهی است نماینده معرفی شده می بایست در دسترس باشد و از این بنظارت می

 فروشنده پرداخت نخواهد شد.

هیچ گونه وجهی  می شود،به عنوان پشتیبانی تامین و فروش محسوب  فروشندهاز سوی  ی کهانجام کلیه خدماتجهت  -13-25

به منظور  تا پایان دوره تضمین قرارداد فروشنده مکلف است. همگنین پرداخت نخواهد شد فروشندهبه  خریداراز سوی 

بطور   یکارشناس-خدمات فنی ارائهاز فروش با درخواست تلفنی یا کتبی خریدار نسبت به  ت فنی پسائه خدمارا

 همکاری نماید.در خصوص موضوعات مرتبط با این قرارداد با خریدار و  و در اسرع وقت اقدام پیوسته و رایگان
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های وزارت صينعت، معيدن و تجيارت کشيور جمهيوری اسيلامی ایيران فروشنده موظف به رعایت مصوبات و بخشنامه  -13-26

 باشد. می

فروشنده بایستی در اجرای قرارداد کلیه قوانین و مقررات دولت جمهوری اسيلامی ایيران را رعایيت نمایيد. در صيورت   -13-27

های ناشيی از قصيور، ها و مخارج و مسيئولیتگونه دعاوی، هزینهتخلف ایشان از قوانین و مقررات، خریدار در قبال هر 

 باشد.فروشنده دراین خصوص مصون و مبری می

فروشنده مسئول هماهنگی لازم برای انجام موضوع قرارداد بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای خود مسئول خواهد  -13-28

 بود. 

و. .. را محرمانه تلقی نموده و مجاز به انعکاس موارد هیچ مرجع موظف است کلیه اطلاعات، مکاتبات، اتفاقات  فروشنده  -13-21

 باشد.و در صورت عدم رعایت این ماده مسئول جبران خسارات وارده به خریدار می یا سازمان دیگری نخواهد بود

انده اسيت کيه قرارداد مطالعات کافی را بعمل آورده و هيیچ نکيته ای باقی نم ءنماید که هنگام امضا تائید می فروشنده -13-31

 .بتواند در مورد آن مستند به جهل خود گردد بعداً

 فروشنده متعهد میشود که کالا منطبق با مشخصات فنی )پیوست شماره یک( تحویل دهد. -13-31

فروشنده متعهد شده است که کلیه موارد موضوع این قرارداد را مطابق با مقادیر و مشخصات مندرج در قرارداد انجام و  -13-32

 ی از عدم انجام بموقع موضوع قرارداد را بپذیرد.کلیه جرایم ناش

هزینه کلیه تعهدات مندرج در این ماده و سایر مفاد و شرایط این قرارداد و پیوست آن در تعهد فروشينده بيوده ليیکن  -13-33

عدم درج تعهد هزینه هر یک از تعهدات و شرایط مسئولیتی را برای خریدار در قبال پرداخيت هزینيه جداگانيه ایجياد 

 اهد نمود.نخو

 خريدار:تعهدات  -09ماده 

ابق شرایط این قرارداد انجام دهد، خریدار متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد در صورتیکه فروشنده تعهدات خود را مط -14-1

 خواهد بود. 

خریدار گذارده شده است، سایر تعهدات با هزینه مربوطه بطور کلی به غیر از تعهداتی که صرفاً در قرارداد بعهده  -14-2

 بعهده فروشنده می باشد.

 ها شيو انجام آزما یبازرس ،یفيکنترل ک -95ماده 

فروشنده مکلف است در مدت اجرای قرارداد )درصورت درخواست خریدار( تمهیدات لازم را جهت بازرسی، دسترسی به  -15-1

تولید، آزمایش، انبارداری، بستهمدارک و اسناد موضوع قرارداد، نظارت و انجام آزمایش نماینده خریدار از اجزاء کالا، روند 

 بود خواهد بنحوی آزمایشات و هادر داخل یا خارج از کشور بعمل آورد، بازرسی ادقرارد مورد کالای مبدأ از وحمل بندی

 خللی در روند تولید فروشنده ایجاد نگردد. المقدورحتی که

د معیوب بوده و یا با نقشه ها و مشخصات فنی در صورتیکه کالای موضوع قرارداد ، از نظر جنس یا ساخت برحسب مور -15-2

، کارفرما تاقبل از پایان دوره تضمین ، و یا غیر اورجینال باشدقرارداد و استانداردهای مورد توافق مطابقت نداشته باشد 

ه ظرف پس از اخطار کتبی به فروشند دیحق دارد که نسبت به رد یا درخواست اصلاح آنها اقدام نماید . کالای مذکور با

 مدت معقولی ، تعویض یا اصلاح گردیده تابا نقشه ها و مشخصات فنی قرارداد مطابقت نماید.
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فروشنده باید به هزینه خود، جهت انجام بازرسی و آزمایشات توسط نماینده کارفرما که طبق مشخصات فنی در  -15-3

 آنها وظایف انجام و کارفرما نمایندگان یمنیا برای را لازم امکانات و تسهیلات کلیه پذیرد،کارخانجات سازنده انجام می

حال انجام یا عدم انجام بازرسی و آزمایش کالاهای موضوع قرارداد از مسئولیت فروشنده جهت تحویل  درهر .آورد فراهم

 کالا ، طبق اسناد و مدارک و مشخصات فنی قرارداد نخواهد کاست و مسئولیتی را متوجه خریدار نخواهد نمود.

 حضور در را خود توسط شده تهیه کالای جهت ایفروشنده باید آزمایشهای کارخانهدرخواست خریدار، در صورت   -15-4

ظرف  کالای موضوع قرارداد را به تفکیک و هایبرنامه زمانی انجام آزمایش انجام دهد. ،نماینده وییا  خریدار نمایندگان

حداقل ده روز قبل از  دیرسال نماید. علاوه برآن فروشنده باپانزده روز پس از نفوذ قرارداد جهت بررسی و تأیید خریدار ا

 به اطلاع خریدار برساند. "آن را مجددا یزمان برنامه و قرارداد موضوع کالای ایاجرای هرگونه آزمایش کارخانه

یا  خریدار اننمایندگ اقامت جهت را لازم هایها نظارت نماید فروشنده همکاریکارفرما بخواهد بر انجام آزمایش چنانگه

برعهده و  شیآزما هایهزینه ، شدن مردود بعلت آزمایش تکرار درصورتبازرس منتخب وی معمول خواهد داشت . 

کارفرما پانزده روزپس از اعلام کتبی فروشنده، نمایندگان خود را جهت نظارت بر  درصورتیکه فروشنده خواهد بود. نهیهز

 خریدار تأیید مورد صلاحق دارد آزمایشهای مربوطه را از طریق مراجع فنی ذیانجام آزمایشها اعزام ننماید فروشنده ح

مسئولیت صحت و درستی کالای آزمایش  است بدیهیانجام داده وگواهی نتایج آزمایش صادره را به کارفرما ارائه نماید. 

 شده برعهده فروشنده است .

رارداد واستانداردهای مرتبط بدون هیگگونه هزینه اضافی باید کلیه آزمایشهای لازم رابرطبق مشخصات فنی ق فروشنده

 انجام دهد.

هرگاه تاپایان دوره تضمین، کارفرما انجام آزمایشهای اضافی جهت امتحان کارآیی هریک از کالاهای موضوع قرارداد  -15-5

ل از این آزمایشها نشان تحویل شده را لازم بداند، اینگونه آزمایشها طبق دستورات کارفرما خواهد بود. چنانگه نتایج حاص

فنی و استاداردهای مورد عمل مطابقت ندارد دراین صورت کلیه هزینه بامشخصاتدهد که کارآیی کالای موضوع قرارداد 

 .بود خواهد فروشنده عهده به قرارداد موضوع معیوب کالای واصلاح تعویض ، آزمایش به مربوط های

به عهده  شهایو انجام آزما یبازرس نیدر محل کار و در ح نیبازرس یالازم بر لاتیفراهم آوردن مکان مناسب و تسه -15-6

 باشد. یفروشنده م

 بر عهده فروشنده است. QCPها بر اساس  شیانجام آزما یبرا زاتیتجه هیته هاینهیهز هیکل -15-7

شده  دییتا بندیبسته ستینسخه ل 4بارنامه و  ینسخه اصل و دو کپ کیبه ارائه اسناد حمل شامل  کلففروشنده م -15-8

 شود. یاق مصال زیکه آب و رطوبت به آن نفوذ نکند به تجه یاز آنها به طور یکیتوسط بازرس که 

و به خریدار  هیپروژه توسط فروشنده ته انیدر پا CDحلقه  کیو یا کتابگه نهایی  Final Bookنسخه اصل  سه -15-1

 .گرددیم لیتحو

بودن کالا و مدارک گمرکی در زمان تحویل کالا باید تمامی تست شیت ها کارخانه و مدارک مربوط به اورجینال  -15-11

 تحویل گردد.)تمامی مستندات مربود به اصالت کالا(

خریدار در هر زمانی بعد از نصب تجهیز یا هنگام نصب متوجه عدم اصالت و اورجینال بودن کالا شود میتواند تمامی  -15-11

و تمامی حق هیگگونه اعتراضی نخواهد داشت  شندهو فروبر خود را از فروشنده دریافت کند خسارت های متحمل شده 
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اقلام همراه کالا همگون کابل و نرم افزار نصب تجهیز و هر انگه که در موقع نصب مربوط به اقلام همراه کالا می باشد، 

 می بایست در اختیار خریدار  قرار دهد. 

 اسناد حمل و اسناد منضم به بسته ها: -96ماده 

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

 پرداخت های موضوع قرارداد منوط به ارائه مدارک ذیل خواهد بود:
 با تائيد بازرس :(Packing List) ليست بسته بندی 

 گواهی کنترل کيفی، نتايج تست ها و تاييد بازرسی

 نسخه 9

 نسخه 9

لیست  ارائه باشد. با محموله باید یک نسخهیک نسخه لیست بسته بندی شده بایستی به پیوست صورت حساب های فروشنده 

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

داخل صندوق یا بسته و نسخه دیگر در پاکتی که آب و رطوبت در آن نفوذ نکند، باشد. یک نسخه از لیست بسته بندی مذکور در 

در خارج صندوق و یا بسته به نحوی الصاق گردد که در اثنای حمل قابل جداشدن یا مفقود شدن نباشد. سه نسخه از لیست 

اه نظارت خریدار به فروشنده بازگشت بسته بندی ضمیمه بارنامه شده و به خریدار تحویل گردد که یک نسخه پس از تایید دستگ

 .می شود

  :قرارداد موضوعنو بودن کالای   -93ماده 

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

بودن قطعات و یيا چنانگيه کيه مشخصيات فنيی تجهیيزات نمونه آزمایشی )پروتوتایپ( پذیرفته نخواهد شد. در صورت مستعمل 

، فروشنده متعهد است بدستور خریدار، قطعات موضوع قيرارداد تحویل شده توسط فروشنده، مطابق مشخصات فنی قرارداد نباشد

 % 15ضيافه را تعویض نموده و کلیه خسارات اعلام شده از طرف خریدار را پرداخت نماید. در غیر اینصيورت هزینيه قطعيات بيه ا

 صلاح، تحصیل نماید.بالاسری از محل مطالبات و تضمین فروشنده کسر و یا از طریق مراجع قانونی ذیهزینه 

 کيفيت مواد:  –سالم بودن کالا  -91ماده 

ل های آن به خریدار تحویفروشنده موظف است کالای موضوع قرارداد را دقیقاً مطابق مشخصات فنی مندرج در قرارداد و پیوست

باشد که خریدار های مربوطه بعهده فروشنده میدر غیر اینصورت مسئولیت برگشت و عودت محموله تأیید نشده با هزینه دهد.

 تواند مبلغ آنها را از محل مطالبات فروشنده یا تضامین قراردادی کسر نماید.می

 دستگاه نظارت: -91ماده 

 خریداررارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نمييوده است از طرف این ق طبق مفاد بر فروشندهنظارت بر اجرای تعهداتیکه  

موظف است کارها را طبق قرارداد و اصيول فنی و  فروشندهباشد و یا نماینده معرفی شده وی می "معاونت بازرگانی"عهده به 

  ء نماید.اجرا ،ئی که دستگاه نظارت یا نماینده آن ارائه می دهدهاطبق دستورات و روش همگنین بر

 نظارت خریدار به هیچ وجه رافع مسئولیت فروشنده در قبال خریدار نخواهد بود.: تبصره

  :کسور قانونی  -26ماده 

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

  .، مسئولیت و هزینه بعده فروشنده می باشدافزوده ر ارزشمالیات و عوارض و بیمه بغیر از مالیات ب
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فروشنده موظف است مطابق ضوابط و مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده را در صورتحساب فروش کالای خود  -21-2

های هنگیها و همامنظور نماید، پرداخت این مالیات خارج از سقف قرارداد به فروشنده، بعهده خریدار می باشد لیکن مسئولیت

لازم جهت سایر اقدامات از قبیل واریز و غیره به عهده فروشنده می باشد و فروشنده مسئولیت و هزینه عدم انجام این تعهد را 

 میپذیرد.

 :غيره واگذاری و انتقال ب -29ماده 

خود را که موضوع هدات عتمستقیم تمام یا قسمتی از  بطور مستقیم و یا غیر خریدارون اجازه کتبی دنمی تواند بي فروشنده

 .غیر واگذار و یا منتقل نمایده قرارداد حاضر است ب

  جرائم تاخير و خسارت : - 22ماده 

 :در تحویل کالا موضوع قرارداد جریمه تاخیر 

روز، به ازاء هر هفته تاخیر نسبت به 11به تشخیص خود و برای تاخیرغیر مجاز بیش از خریدار مجاز خواهد بود،  - 22-1

را بعنوان جریمه از مبلغ صورتحساب  ( مبلغ کل سفارش % 1درصد ) یکادل عمحویل ابلاغ شده به فروشنده مان تز

تاخیر بیش از یک  در صورت نماید.تضامین قراردادی فروشنده تامین و یا از محل کسر فروشنده یا دیگر مطالبات وی 

ریدار می باشد و در این صورت خریدار می تواند ارت خبه نظر دستگاه نظ پنجم مدت قرارداد؛ ادامه قرارداد منوط

نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد اقدام و مبالغ تضامین قراردادی یا سپرده ها و دیگر مبالغ نگهداری شده فروشنده نزد 

 خود را ضبط و وصول نماید.

 )ده درصد( مبلغ کل قرارداد خواهد بود.  %11سقف جریمه تاخیر حداکثر معادل  -22-1-1

 .مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیرهای به وجود آمده به عهده دستگاه نظارت کارفرما می باشد تشخیص  -22-1-2

 جریمه کیفی : 

مطابق شرایط خواسته شده  که کالا اصل نبوده و یا و تا پایان مدت گارانتی مشخص شوددر صورتی که در هر مرحله  -22-2

به خریدار وارد شده  که خسارتی صورتی مگنین درد و هاجرا گذاشته می شوانجام تعهدات ضمانت نامه  نمی باشد، 

 .باشد، فروشنده موظف به بدست آوردن رضایت خریدار می باشد

: تشخیص خریدار در خصوص کلیه موارد موضوع این ماده ملاک عمل خواهد بود و فروشنده نیز حق هرگونه  يک تبصره

 نماید.اعتراضی را از خود سلب می

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

 حساسیت موضوع و میزان خسارت وارده، نسبت به تعیین جریمه اقدام و مبلغ جریمه را از فروشنده اخذ خواهد نمود.

 قرارداد: و فسخ خاتمه - 21ماده 

 ،از طيرف خریيدار ميانیقرارداد را خاتمه دهد. درصورت خاتميه پبل به فروشنده، فته قبا اعلام یک هدر هر زمان  تواندیخریدار م

حسياب  هیو پس از توافق نسبت به تصيف یبررس نیطرف ندگانینشده توسط نما ایکه صورتحساب آن ارسال شده و  یقطعات هیکل

 .دیاقدام خواهد گرد

را یک جانبه فسخ نموده و نسبت به وصول مطالبات خود و ضبط  اردادقر زنی زیر موارد از یک هر وقوع صورت در تواندمی خریدار

 ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام نماید: 
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موضوع قرارداد مطابق برنامه  زاتیتجه لیپنجم مدت قرارداد در تحو کیاز  شیب ریو تاخ یتعهدات قراردادعدم انجام  -23-1

 موضوع قرارداد. یدستگاه ها لیتحو یزمانبند

 ره اموال، انحلال شرکت  فروشندهمصاد ورشکستگی، -23-2

 )بدون موافقت( واگذاری قرارداد به صورت کامل یا جزئی به غیر -23-3

 نقض تمام و یا قسمتی از مفاد قرارداد توسط فروشنده -23-4

 وجود واسطه  -23-5

 عدم توانایی مالی یا فنی فروشنده برای تحویل کار طبق برنامه خریدار  -23-6

 تعملمس ایکارکرده  زاتیتجهقطعات و  لیتحو -23-7

قيرارداد،  نیاز تضام تواندیحق فسخ قرارداد را دارد و پس از اعمال حق فسخ م ییقضا فاتیتشر یموارد فوق، خریدار بدون ط در

 شیخصيوص از خيو نیيو فروشنده حق هرگونه اعتراض را در ا دنماییضبط م شیفروشنده را به نفع خو یمطالبات و سپرده ها

 .دینمایسلب و ساقط م

 احتیياج بدون و رساندماده فسخ کند مراتب را کتبا به اطلاع فروشنده می نیارداد را به یکی از علل مشروحه در اار قرخرید هرگاه

 .کندمی ضبط و وصول خود سود به را تعهدات انجام ضمانتنامه مبلغ اداری یا قضائی تشریفات انجام به

یلی به شرح فوق و پرداختهای بعميل آميده و بيا درنظير ی تحوحساب قطعی با توجه به صورتحساب قطعی درمورد کالاها تصفیه

گرفتن سایر مفاد قرارداد بعمل آمده و اگر فروشنده طلبی دارد پرداخت و اگر اضافه پرداختی باشد از هر نوع ضمانتنامه فروشنده 

 .است تامین قابل او هایو سایر دارائی

 :فورس ماژور )حوادث قهری( – 20ماده 

عبارت است از اتفاقات غیر قابل پیش بینی، غیر قابل احتراز و غیر قهری( طبق اصول کلی حقوقی وادث )ح فورس ماژور -24-1

های طرفین قرارداد داشته به گونه ای که مانع انجام هر یک یا  قابل کنترل که تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر مسئولیت

 تمام تعهدات قراردادی بصورت کلی گردد.

 در انجام بخشی از تعهدات قراردادی نبایستی باعث عدم انجام دیگر تعهدات قراردادی گردد. ورس ماژفورمانعیت ناشی از  -24-2

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

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

ش قیمت کالا یا سطح دستمزدها، تورم، تغییر برابری نرخ ارزها و موارد دیگری از این قبیل تحت هیچ عنوان جزء افزای -24-5

 موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد.

تحریمهای کشور ثالث نسبت به طرفین قرارداد از موارد فورس ماژور محسوب نمی شود و طرفین قرارداد نمی توانند در  -24-6

 ه تحریم کشور ثالث استناد نموده و از اجرای تعهدات خود امتناع نمایند.داد باجرای قرار

مدعی تحقق فورس ماژور فروشنده براین مبنا در صورتیکه  خواهد بود.خریدار تشخیص تحقق مصادیق فورس ماژور با -24-7

ماژور ازسوی فورس بدیهی است صرف ادعای تحقق  جهت بررسی اعلام نماید.خریداربه  باشد بایستی مراتب راکتباً

باشد،  فروشندهمستندی برای توقف یکطرفه انجام تعهد از سوی  رافع مسئولیتهای قراردادی نبوده ونمی تواندفروشنده 

 خریداربصورت کتبی تحقق فورس ماژور را تائید نماید. پس از دریافت اسناد و مدارک مذکور، خریدارمگر اینکه 
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وافق و تراضی یا با تمدید مدت قرارداد زمان مناسبی در نظر گرفته و یا با ت درخواست را بررسی نموده و حسب مورد

در خصوص قرارداد  خریدارمادامی که حالت مذکور ادامه دارد و تا زمانی که لذا  مراتب خاتمه قرارداد را اعلام مینماید.

 شود.میحسوب اعلام نظر نماید، عدم اقدامات اجرایی تعهدات قرارداد تخلف از مفاد قرارداد م

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

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

 منع قانونی: -25ماده 

باشد و در صورتیکه در طول مدت قرارداد، شمول ممنوعیت در معامله نمیداد مفروشنده اعلام می نماید که در زمان عقد قرار

 اعلام خواهد نمود. خریدارمشمول گردد، مراتب را به 

 عناوين: -26ماده 

 به منظور راهنمائی و کلیات و عباراتی که در عناوین فصول و مواد قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن نوشته شده است صرفاً

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

 حل اختلاف: -23ماده 
اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط به  پیش آمد کند اعم از فروشنده و خریداردرصورتیکه اختلافاتی بین 

در ابتدا به صورت دوستانه و از طریق مذاکره و  ،ناد و مدارک پیوست قرارداد باشدیر استفسیر و تعبیر هریک از مواد قرارداد و سا

توافق طرفین حل و فصل خواهد شد و چنانگه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند موضوع به مراجع ذیصلاح 

 ارجاع خواهد شد.  قضایی

طبق  خریداراینصورت  غیر عهده دارد اجرا نماید و دره موجب قرارداد ببه ا که اتی رملزم است که تا حل اختلاف تعهد فروشنده

 عمل خواهد نمود.  فروشندهقرارداد به تشخیص خود نسبت به 

 کليت قرارداد:-21ماده 

ند به ی توامربوط به حل و فصل اختلافات یک بخش یا یک ماده از آن نم 27غیر از ماده ه قرارداد یک کلیت و مجموعه است و ب

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

از این قرارداد کلا یا جزئا مخالف قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و یا غیرقابل اجرا یا متناقض با سایر قرارداد است این امر به 

د مربوطه رنسبت به اصلاح ماده یا موا د قرارداد خدشه وارد نخواهد کرد. در چنین مواردی فروشنده و خریدار متعاقباًموار سایر

 اقدام خواهد نمود.

 قانون حاکم بر روابط طرفين: – 21ماده 

 ایران خواهد بود. سلامیقانون حاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد منحصراً قوانین و مقررات جاری دولت جمهوری ا

 آدرس قانونی: – 16ماده 

 متعهد است محل جدید خود را بلافاصليه کتباً فروشندهصورتیکه این محل تغییر کند  باشد و درنشانی طرفین به شرح ذیل می

 .این تعهد خود عمل نکنده ب فروشندهصورتیکه  و دستگاه نظارت اطلاع دهد.در خریداربييه 

ارسال شود ابلاغ فروشنده رسان یا پست به آدرس قانونی سابق  یا دستگاه نظارت بوسیله نامه خریدار طرف زهر نامه ای که ا 

 شده تلقی خواهد شد.
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 : شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان خريدار

 جاده اختصاصی گل گهر 2کیلومتر ، شیراز -جاده سیرجان 51شهرستان سیرجان، کیلومتر

 (134)-41423625 تلفن : * 7814474321پستی کد

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

 ......................................شهرستان 

 ......................... * شماره تلفن:  .............................پستی کد

 های قرارداد:ها و پيوست تعداد نسخ، مواد، تبصره – 19ماده 

طرفین رسیده است  ءنسخه تهیه و تنظیم شده و به مهر و امضا سهر دها ها و پیوستبا کلیه تبصره ماده همراه 31د در قراردااین 

که تمامی نسخ بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی دارای اعتبار یکسان بوده و حکم واحد را داراست و یک نسخه از آن دراختیار 

 ماند.اقی میب دارخریقرار گرفته و نسخ دیگر نزد  فروشنده

 

 
 
 
 
 

 :خريدار

  شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان

  پورمعصومیعلی : نام و نام خانوادگی

 ت مديرهئمديرعامل و عضو هي: سمت

 : امضاء

 

 

 

 :فروشنده

 ........................شرکت 

  نام و نام خانوادگی:

  سمت: 

 : امضاء
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 پيوست شماره يک:
 مشخصات فنی
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 :ره دوشما تيوسپ
 پیشنهاد مالی
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 :سهشماره  يوستپ
 تایید فنی


