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 اولفصل 

 موضوع : 

 های مورد نیاز مطابق مشخصات ارائه شده PSVخرید 
 آمپرساعت

 كارفرما :   

 ( خاص) سهامی بافتشیمی  پتروشیمی شركت

    22خیابان افريقا بین چهارراه جهان كودك و میرداماد كوچه پديدار پالك تهران ـ 

 

های مورد نیاز مطابق مشخصات  PSVخرید در نظر دارد   بافتشیمی پتروشیمی شركت 

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام در واقع   بافتمجتمع پتروشیمی شیمی  جهت  راارائه شده نیاز 

  از طريق انجام مناقصه انتخاب نمايد. خمینی را

 

 می باشد. شرح كار ، برگ پیشنهاد نرخ ، نمونه پیمان و ساير موارد به پیوست  شرايط مناقصه ،
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 صل دومف

 شرح كار

مشخصات کلی فنی عبارتست از:         

  های مورد نیاز مطابق مشخصات ارائه شده PSVخرید  .1

 .میباشد(  cif)  اینکوترمز ودرچهارچوب کارخانه درب جلوی تحویل نحوه .2

محل اجرای کار و تحویلل موولوم مناه:لهن رنلدر املان خ ینلقه منژهله ویلده اهه:لادی مات لهره  لای              .3

 شرک  شی ق راف ه دو

 ا ناد فنق و دیها شی  تایق که در ادامه آمده ا  . .4
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 سوم فصل

 شرايط مناقصه

  اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه پس از دريافت اسناد مناقصه -1

شركت كنندگان در مناقصه میبايد پس از دريافت اسناد  در صورت عدم تمايل به شركت در مناقصه 

 . كتبی اعالم نمايند پس از تاريخ دريافت اسناد مناقصه به صورتروز  3تا حداكثر خود را انصراف 

 بررسي اسناد و مدارك مناقصه - 2

شركت كنندگان در مناقصه ملزم هستند كلیه مدارك مناقصه را بدقت مطالعه و مورد بررسی قرار  -2-1

داده و از متن آنها اطالع كافی و كامل پیدا نمايند . قبل از تسلیم برگ پیشنهاد نرخ براي شركت در 

د در اجراي مناقصه اطالعات الزم راجع به محل اجراي كار، امكانات محل و عامل ديگري كه می توان

 .كارها مؤثر باشد كسب نمايند 

در مناقصه قبل از  شركت كنندگان به  خريدارصورتجلسات ، نامه ها ، نمابر هاي صادره از طرف  -2-2

بخشی از مدارك مناقصه را تشكیل داده و در شرايط و مفاد مشابهی كه در مدارك  ، ارائه پیشنهاد نرخ

 . مناقصه ذكر گرديده تقدم خواهد داشت

پس از تسلیم نرخ پیشنهادي براي بخش يا  شركت كنندگان در مناقصههیچگونه ادعائی از طرف  -2-3

بخشهايی از كار كه بعلت عدم آشنايی به محل اجراي كارها ، امكانات و غیره و عدم پیش بینی و يا عدم 

در رد و يا قبول هر يك كارفرما  و اساساً  نخواهد بود . شیمی بافتآگاهی مطرح گردد قابل قبول شركت 

 يا تمام پیشنهادات بدون ذكر دلیل مختار است . 

بايستی از موقعیت و چگونگی محل كار و وسايل و نحوه دسترسی به  شركت كنندگان در مناقصه -2-4

آنها و تسهیالت محلی منجمله شرايط و عملیات  كار و تمام عواملی كه به نحوي در اجراي صحیح و 

 ر است آگاهی كامل داشته باشند .سريع خدمات مؤث

از موقعیت و چگونگی محل كار و وسايل و نحوه دسترسی  شركت كنندگان در مناقصهعدم آگاهی  -2-5

به آنها و تسهیالت محلی و هرگونه عاملی كه در اجراي خدمات مورد نظر منجمله شرايط كار و عملیات 

نخواهد گرديد و  شركت كنندگان در مناقصهطرف  مؤثر باشد به هیچوجه رافع مسئولیت پذيرفته شده از

شركت كنندگان در مطالبه وجوه اضافی از اين بابت پذيرفته نخواهد شد و هرگونه اعتراضی از سوي 

 در اين خصوص فاقد اعتبار است . مناقصه
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 سپرده شركت در مناقصه -3

 میباشد.ريال 1،251،111،111 معادل سپرده شركت در مناقصه

و  (الف )مبلغ تضمین شركت در مناقصه به يكی از صورتهاي مشروحه زير در پاكت جداگانهضروريست 

 شركت گردد: همراه با ساير مدارك مناقصه تحويل اين

رفاه بانك  (  شیمی بافت) بنام شركت  232982132رسید بانكی واريز وجه مزبور به حساب شماره  -1

 111بانك رفاه شعبه مستقل مركزي  كارگران

 (   .چك تضمین شده بانكی )چك شخصی و يا چك شركت قابل قبول نمی باشد -2

 ضمانت نامه معتبر بانكی به نفع كارفرما -3

 :توضیح

 پیشنهاد گشوده نخواهد شد. اتپاك( يا چك شركتی چك شخصی و) درصورت ارسال چك عادي *

 پاكات آنها گشوده نخواهد شد. به پیشنهادهاي فاقد سپرده شركت در مناقصه ترتیب اثر داده نشده و * 

 ضبط میگردد بافتشیمی عدول كند سپرده به نفع شركت  * هرگاه برنده مناقصه از پیشنهاد خود

 اتارائه پيشنهاد  ، محل و  نحوه تاريخ -4

درج شده در آگهی  را حداكثر تا پايان وقت اداري خود   پیشنهاداتبايد  شركت كنندگان در مناقصه می

واحد به در قبال اخذ رسید ( وج  )و  (ب  )و  (الف  )سه پاكت جداگانه الك ومهر شده در  روزنامه

خیابان افريقا بین چهارراه جهان كودك و بافت  به نشانی تهران ـ شیمی پتروشیمی شركت بازرگانی 

 . محتويات پاكات میبايد به شرح زير تنظیم گردد.نمايند تحويل 22میرداماد كوچه پديدار پالك 

 محتوي سپرده شركت در مناقصه (الف  )پاكت  -4-1

پیشنهاد فنی به همراه مدارك احراز هويت درخواستی شركت پیشنهاد  محتوي ( ب )پاكت  -4-2

 خواسته شده. .كلیه سرتیفیكیتهاي گفته شده در اسناد و اطالعات فنیكاتالوگ و مشخصات فنی،دهنده

 .)كل صفحات(قیمت پیوستبرگ پیشنهادنسخ تكمیل شده محتوي  ( ج) پاكت  -4-3

صفحات ارسالی فوق الذكر توسط دارنده)دارندگان( امضاء تعهد آور امضاء و ضروريست كلیه  1-توضیح

   .و در پاكت ج تحويل گردد مهمور به مهر شركت گردد

با ذكر عنوان كامل مذكور نوع محتويات پاكت )الف, ب , ج (: ضروريست در روي پاكتهاي  2-توضیح

پاكت براي مثال روي پاكت الف قید شود)پاكت الف سپرده شركت در مناقصه( و براي دو پاكت ديگر هم 

موضوع مناقصه، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و  به همین شكل)عنوان پاكت و موضوع محتويات پاكت(

 شود. تاريخ تسلیم پیشنهاد نوشته
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 هزينه هاي شركت در مناقصه -5

متحمل می شوند بر عهده شركت در اين مناقصه تمام هزينه هائیكه شركت كنندگان در مناقصه جهت 

 خود آنها خواهد بود .

 ر رد يا قبول پيشنهاداتبافت دشركت شيمي اختيارات  -3

اين حق را براي خود محفوظ می دارد كه تمام يا قسمتی از پیشنهادات را بدون ذكر  بافت شیمیشركت 

شركتی دلیل رد يا قبول نمايد و تصمیم متخذه در اين باره قطعی خواهد بود . در صورتیكه پیشنهادات 

م مطابق فربافت شیمی مورد قبول واقع گردد در اين صورت آن شركت ملزم خواهد بود پیمانی با شركت 

 نمونه پیوست امضاء نمايد .

 خودداري از امضاء پيمان -9

اولويت اول مناقصه ) توسط كارفرما تعیین می شود ( از امضاء پیمان خودداري و يا  چنانچه شركت حائز

)  شركت آن پس از امضاء پیمان از انجام تعهدات خود انصراف حاصل نمايد سپرده شركت در مناقصه

دعوتنامه ( ضبط و شركت داراي اولويت دوم  ) توسط كارفرما تعیین می شود ( جهت  4مندرج در بند 

عقد قرارداد دعوت خواهد شد ، چنانچه شركت دوم  نیز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد و يا پس از امضاء 

ین پیمان از انجام تعهدات انصراف حاصل نمايد در مورد وي نیز بهمین طريق عمل خواهد شد . در چن

دهندگان ) پیمانكاران ( مورد بحث حق هیچگونه ادعا و اعتراض نخواهند  صورتی هیچیك از پیشنهاد

 داشت .

 محرمانه بودن اسناد مناقصه -8

می باشد و نبايد به  بافت شیمیكلیه مفاد و مدارك اين مناقصه محرمانه بوده و جزء دارايی شركت 

 داده شود .به احدي  بافت شیمیاشخاص ثالث بدون كسب رضايت قبلی شركت 

 انتخاب برنده و استرداد سپرده شركت در مناقصه -2

و مشخص شدن نفرات   بافتشیمی پس از باز شدن پاكتها و بررسی پیشنهادات مناقصه توسط شركت 

اول و دوم  مناقصه ، سپرده هاي شركت در مناقصه مربوطه به شركت كنندگانی كه اول يا دوم نشده اند 

            .ه  خواهد شدعودت داد

 مشاوراقامتگاه قانوني  -11

همان است كه در دعوتنامه ذكر شده ، هر مكاتبه اي كه به نشانی مذكور ارسال  مشاوراقامتگاه قانونی 

به كارفرما اطالع  اًكتب شود ابالغ شده تلقی خواهد گرديد مگر آنكه هرگونه تغییري در نشانی مذكور قبالً

 داده شده باشد .
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 پيشنهادات ناقص -11

به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط و فاقد سپرده شركت در مناقصه و پیشنهاداتی كه با شرايط اين 

  .فوق تسلیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد 5مناقصه مغايرت داشته باشد و يا بعد از مدت مقرر در بند 

 افتتاح پيشنهادات -12

 پیشنهادات واصله توسط كارفرما  بشرح ذيل باز و قرائت خواهد شد : 

چنانچه سپرده شركت در مناقصه به باز شده و   محتوي سپرده شركت در مناقصه (الف )ابتدا پاكت 

حث مردود شناخته ه تهیه نشده باشد پیشنهاد مورد بطبق شرايط اعالم شد بافتتشخیص شركت شیمی 

و  پیشنهاد فنیمی گردد و در صورت قابل قبول بودن سپرده ، نسبت به گشايش پاكت )ج( محتوي 

و مدارك احراز هويت نسبت به پیشنهاد فنی  مدارك احراز هويت اقدام خواهد شد و در صورت تايید

  پاكت )ب( اقدام خواهد شد .گشايش پاكت پیشنهاد مالی 

وجه  هیچه ب بافتشیمی و مبهم و يا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد و شركت به پیشنهادات ناقص 

مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدي مبنی بر امضاي پیمان با حائز پیشنهاد حداقل ندارد . 

به تبانی بین پیشنهاددهندگان متخلف وقوف حاصل نمايد  بافتشیمی چنانچه شركت پتروشیمی 

دهندگان متخلف را براي مدتی كه ممكن است دائمی باشد  پیشنهاد مردود تشخیص داده و پیشنهاد ها

از لیست شركتهاي ذيصالحیت براي دعوت به مناقصه حذف خواهد نمود . هیچیك از پیشنهادات ، قبول 

براي  شیمی بافتشده تلقی نخواهد شد مگر آنكه اعالم كتبی درباره چنین قبولی بوسیله شركت 

 دهنده فرستاده شده باشد . پیشنهاد
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 پيوستها

 

 برگ پيشنهاد نرخ -1
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 1 پيوست

 برگ پيشنهاد نرخ
 

 

 

 

 

 

 های مورد نیاز مطابق مشخصات ارائه شده PSVخرید 
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 برگ پيشنهاد نرخ

   های مورد نیاز مطابق مشخصات ارائه شده PSVخرید 

 كارفرما : 

 )سهامی خاص(بافت شیمی پتروشیمی شركت

    22خیابان افريقا بین چهارراه جهان كودك و میرداماد كوچه پديدار پالك تهران ـ 
 

 از بررسی و مطالعه دقیق كلیه مدارك ، مشخصات فنی ، شرايط پیمان ، و ساير اسناد مناقصه و پس 

پس از بازديد و آشنايی كامل از  و مناقصهبا قبول مفاد شرايط مذكور در اسناد  مدارك منضم به آن و

خصات محل كار ، اين شركت حاضر است كلیه كارهاي مشروح در مدارك مذكور را طبق شرايط و مش

مندرج در آنها به بهترين وجه و بطوريكه از هر حیث مورد رضايت و موافقت كارفرما واقع گردد در ازاء 

 نرخهاي پیشنهادي زير و بر اساس موارد مذكور انجام دهد .

 :مبلغ پيشنهادي  -1

 موضوع

 

 مبلغ واحد برند تعداد
EURO 

 قیمت كل
EURO 

PSV-Nitrogen Resiver 1    

PSV-1003 1   

 

 

PSV-1066A 1    

PSV-1066B 1    

PSV-7501 1    

PSV-7505 1    

PSV-7506 1    

PSV7507 1    

PSV7504 1    

PSV2051 1    

در نظر  بدونمبلغ كل به حروف 

 گرفتن مبلغ ارزش افزوده

 

  مدت زمان تحويل كاال
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می  CIF BIK PETZOON: ترم تحويل كاال در پیشنهاد اراده شده بر اساس اينكوترمز  1توضیح 

 باشد.

: معیار مقايسه قیمت هاي دريافتی تبديل قیمت ها به ريال می باشد و مرجع تسعیر نرخ ارز، 2توضیح

 .قیمت ثبت شده در سامانه سنا قسمت فروش اسكناس يورو در تاريخ گشايش پاكات می باشد

در : كارفرما مختار است براساس شرايط و ضوابط جاري خود در زمان پرداخت، پرداخت ها را 3توضیح

)تحت  بصورت ارزي )يورو يا درهم يا يوآن( و يا معادل ريالیصورتی كه كاال از خارج از كشور تامین شود 

 رداخت نمايد.آن، به پیمانكار پ هر شرايط چه خريد از خارج از كشور باشد چه داخلی باشد(

در صورتی كه كارفرما بخواهد به صورت ريالی پرداختی را انجام دهد نرخ تسعیر ارز بر اساس قیمت  -

ثبت شده در سامانه سنا قسمت فروش اسكناس يورو در تاريخ صدور دستور واريز امور مالی اين 

باشد. در  به حساب شركتی آن پیمانكار می باشد و پیمانكار متعهد به پذيرش آن می شركت

صورتیكه روش محاسبه معادل ريالی نرخ برابري ارز مطابق بندهاي قید شده در باال قابل محاسبه 

ريال توسط امور مالی كارفرما و بر مبناي عرف -نباشد )به هر دلیلی(، روش محاسبه نرخ برابري يورو

می گردد و پیمانكار ملزم كارهاي جاري كارفرما در زمان پرداخت تعیین گرديده و به پیمانكار ابالغ 

 به قبول آن خواهد بود.

در صورتی كه كارفرما بخواهد به صورت ارزي پرداختی را انجام دهد فروشنده می بايست توانايی 

دريافت پول با ارز درهم را در كشور امارات يا ارز هاي ديگر در كشورهايی كه امكان انتقال پول به  

 هماهنگی كارفرما داشته باشد.آنها میسور می باشد را با 

كارفرما به هر يك از روش هاي باال كه بخواهد می تواند واريزي به فروشنده داشته باشد و فروشنده 

می بايست آمادگی دريافتت پول به هريك از روش هاي باال را داشته باشد و حق هر گونه اعتراضی 

 در اين خصوص را از خود صلب می نمايد.

برابر ضمانتنامه بانكی اين امر مقدور می باشد  1,5: در صورت درخواست پیش پرداخت در قبال 3توضیح 

 درصد مبلغ كل صورتحساب می باشد. 31و سقف پرداخت 

: تسويه حساب باقی مانده مبلغ قرارداد پس از تحويل كلیه كاال ها و تايید فنی بر اساس 4توضیح 

 هد شد.توضیحات ارائه شده در باال انجام خوا

% 11مجموعا فروشنده میبايست :به منظور تضمین حسن انجام كار و حسن انجام تعهدات 5توضیح

 .ضمانت نامه بانكی ارائه نمايد

: در صورتی كه مبلغ كل پیشنهاد برنده مناقصه از برآورد بودجه كارفرما بیشتر باشد، كارفرما می 3توضیح

 د كاهش يا افزايش دهد.تواند بخشی از لیست فوق را بر اساس نیاز خو

 تعديل -2
 به اين پیمان هیچگونه تعديلی تعلق نخواهد گرفت.

 و قراردادي كسور قانوني -3
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فروشنده پرداخت خواهد شد و فروشنده مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به اين قرارداد توسط كارفرما به  

 می بايست گواهی ثبت نام معتبر ارائه نمايد

 ابالغ پيمان -4

هفته از تاريخ  يك دهنده متعهد میگردد كه درصورت برنده شدن در مناقصه حداكثر پس از پیشنهاد

 عملیات را شروع نمايد .  ،مبنی بر شروع كار بافت شیمی ابالغ كتبی شركت 
ضمانتنامه شركت در مناقصه فروشنده تا اتمام تعهدات ايشان نزد بمنظور  تضمین  انجام تعهدات  

 می ماند. كارفرما باقی

 مدت اعتبار پيشنهاد -6 

روز معتبر و در ظرف اين مدت هر  31پیشنهاد حاضر از تاريخ آخرين مهلت قبول پیشنهادات تا مدت 

عقد پیمان براي طرفین الزام آور  نسبت به آن اعالم نمايد اًقبولی خود را كتب بافت شیمیموقع شركت 

 مناقصهعقد پیمان و يا انجام كار نشود و يا از شرايط   حاضر به خواهد بود و در صورتیكه پیشنهاد دهنده

 حق دارد سپرده شركت در مناقصه آن شركت را بنفع خود ضبظ نمايد . شیمی بافتعدول نمايد شركت 

 نام شركت پیشنهاددهنده  :

 : )نفرات دارنده امضاي تعهدآور( نام امضاء كنندگان پیشنهاد

 :)نفرات دارنده امضاي تعهدآور(سمت امضاء كنندگان پیشنهاد  

 تاريخ  :

 آدرس قانونی پیشنهاددهنده  :

 مهر و امضاء:
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 بسمه تعالي

 تاريخ : 

 شماره : 

 

بـین  اين قرارداد و ديگر مدارك الحاقی آن كه يك مجموعه غیر قابل تفكیك است و قـرارداد نامیـده مـی شـود     

و كـــد 11111488153شناســـه ملـــی 114213بـــه شـــماره ثبـــت بافـــت  شـــركت پتروشـــیمی شـــیمی

و آقاي علیرضا فهامی)عضو هیات مديره( به نشانی تهران، ................ نمايندگی آقايبه 411129345239اقتصادي

))كارفرماا((  ، كـه در ايـن قـرارداد     22خیابان آفريقا بین چهارراه جهان كودك و میرداماد كوچه پديدار پالك 

نامیده مـی شـود از يـك سـو و شـركت .................................... بـه شـماره ثبـت ................................. شناسـه ملـی           

ــانی    ــه نشـــــــ ــاي ..................................... بـــــــ ــدگی آقـــــــ ــه نماينـــــــ ..................................... بـــــــ

........... كــه در ايــن قــرارداد ...........................................................................................................................................................

نامیده می شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطی كه در اسناد و مدارك ايـن قـرارداد درج    ((فروشنده))

 ست منعقد گرديد.شده ا

 موضوع قرارداد :  ماده يک:

مطابق با مشخصات ذكر شده، ويژگی ها و شرايط مندرج در جدول هاي مورد نیاز  PSVخريد 

مشخصات فنی و الزامات عمومی و خاص به همراه وارانتی، گارانتی و خدمات پس از فروش، طبق برنامه 

 با قیمت كل ........... ريال.اي كه در طول مدت قرارداد از سوي خريدار به فروشنده اعالم می گردد. 

 ي موضوع قرارداد :تعداد و بهاي كاال 1-1

 موضوع

 

 مبلغ واحد برند تعداد
EURO 

 قیمت كل
EURO 

PSV-Nitrogen Resiver 1    

PSV-1003 1   

 

 

PSV-1066A 1    

PSV-1066B 1    

PSV-7501 1    

PSV-7505 1    

PSV-7506 1    

PSV7507 1    

PSV7504 1    

PSV2051 1    

 در نظر  بدونمبلغ كل به حروف 
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 گرفتن مبلغ ارزش افزوده

  مدت زمان تحويل كاال

 

می  CIF BIK PETZOON: ترم تحويل كاال در پیشنهاد اراده شده بر اساس اينكوترمز  1توضیح 

 باشد.

: معیار مقايسه قیمت هاي دريافتی تبديل قیمت ها به ريال می باشد و مرجع تسعیر نرخ ارز، 2توضیح

 قسمت فروش اسكناس يورو در تاريخ گشايش پاكات می باشد.قیمت ثبت شده در سامانه سنا 

در : كارفرما مختار است براساس شرايط و ضوابط جاري خود در زمان پرداخت، پرداخت ها را 3توضیح

)تحت  بصورت ارزي )يورو يا درهم يا يوآن( و يا معادل ريالیصورتی كه كاال از خارج از كشور تامین شود 

 آن، به پیمانكار پرداخت نمايد. خارج از كشور باشد چه داخلی باشد(هر شرايط چه خريد از 

در صورتی كه كارفرما بخواهد به صورت ريالی پرداختی را انجام دهد نرخ تسعیر ارز بر اساس قیمت  -

ثبت شده در سامانه سنا قسمت فروش اسكناس يورو در تاريخ صدور دستور واريز امور مالی اين 

ن پیمانكار می باشد و پیمانكار متعهد به پذيرش آن می باشد. در به حساب شركتی آ شركت

صورتیكه روش محاسبه معادل ريالی نرخ برابري ارز مطابق بندهاي قید شده در باال قابل محاسبه 

ريال توسط امور مالی كارفرما و بر مبناي عرف -نباشد )به هر دلیلی(، روش محاسبه نرخ برابري يورو

ا در زمان پرداخت تعیین گرديده و به پیمانكار ابالغ می گردد و پیمانكار ملزم كارهاي جاري كارفرم

 به قبول آن خواهد بود.

در صورتی كه كارفرما بخواهد به صورت ارزي پرداختی را انجام دهد فروشنده می بايست توانايی 

امكان انتقال پول به  دريافت پول با ارز درهم را در كشور امارات يا ارز هاي ديگر در كشورهايی كه 

 آنها میسور می باشد را با هماهنگی كارفرما داشته باشد.

كارفرما به هر يك از روش هاي باال كه بخواهد می تواند واريزي به فروشنده داشته باشد و فروشنده 

می بايست آمادگی دريافتت پول به هريك از روش هاي باال را داشته باشد و حق هر گونه اعتراضی 

 ين خصوص را از خود صلب می نمايد.در ا

برابر ضمانتنامه بانكی اين امر مقدور می باشد  1,5: در صورت درخواست پیش پرداخت در قبال 3توضیح 

 درصد مبلغ كل صورتحساب می باشد. 31و سقف پرداخت 

ساس : تسويه حساب باقی مانده مبلغ قرارداد پس از تحويل كلیه كاال ها و تايید فنی بر ا4توضیح 

 توضیحات ارائه شده در باال انجام خواهد شد.

% 11مجموعا فروشنده میبايست :به منظور تضمین حسن انجام كار و حسن انجام تعهدات 5توضیح

 .ضمانت نامه بانكی ارائه نمايد

: در صورتی كه مبلغ كل پیشنهاد برنده مناقصه از برآورد بودجه كارفرما بیشتر باشد، كارفرما می 3توضیح

 تواند بخشی از لیست فوق را بر اساس نیاز خود كاهش يا افزايش دهد.
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 موضوع قرارداد كاالي مشخصات -1-2

 مطابق مشخصات ارائه شدههاي مورد نیاز  PSVخريد  
 

 صورتحساب : -1-3

و نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب رسـمی منطبـق بـا مبلـغ قـرارداد       كاالهر پارت از فروشنده پس از ارسال 

آن بـه خريـدار اقـدام خواهـد     (  تعداد و بهاي كاالي موضوع قراردادتوضیحات ارائه شده در تبصره يك بند )

 نمود.

 كيفيت كاال -1-4

كاالي غیر منطبق با مشخصات قرارداد، ناقص و يا معیوب، تحويل نشده تلقی گرديده و بهـاي آن قابـل مطالبـه    

انبارهاي خريدار خارج شود و كلیه هزينه هاي وصول و استرداد كاالي نیست.اين كاال بايستی توسط فروشنده از 

غیر منطبق)كه شامل هزينه حمل و نقل نیز خواهد بود(، به عهده فروشنده می باشد و كلیه خسـارات وارده بـه   

 .تشخیص خريدار و ازمحل ضمانتنامه ها و مطالبات فروشنده وصول می گردد

 مدت زمان قرارداد: -2ماده  .

 می باشد. ********مدت كل قرار داد از تاريخ امضا قرارداد به 

 تعهدات فروشنده: -3ماده

فروشنده اقرار و اذعان دارد كه توان فنی و مالی انجام موضوع قرارداد را دارد و از مشخصـات فنـی كـاال و     -3-1

 اطالع دارد كاالكیفیت مورد نظر خريدار همچنین نحوه و زمان تحويل 

فروشنده تصديق می نمايد كه شرايط مالی و فنی موضوع اين قرارداد با توجه به جمیع جهات و شرايط و  -3-2

ضوابط و مقررات جاري و قیمت هاي معمول بازار تعیین و مورد توافق قرار گرفته و به عذر عدم اطالع نم توانـد  

 استناد كند.

قرارداد نسبت به ارائه ضمانت نامه هـاي پـیش    روز پس از امضاي 11فروشنده موظف است حداكثر ظرف  -3-3

پرداخت) در صورت نیاز به اخذ پیش پرداخت( و انجام تعهدات خود به خريدار اقـدام نمايد.بـديهی اسـت زمـان     

تحويل از تاريخ امضاي قرارداد محاسبه خواهد شد و خريدار در صورت عدم ارائه ضمانتنامه انجام تعهـدات طـی   

ق فسخ قرارداد بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضايی و با اعالم كتبی داشته و می تواند مدت زمان اعالم شده ح

 نسبت به وصول ضمانتنامه شركت در مناقصه اقدام نمايد.

و نیـز نـوع و   فروشنده متعهد می باشد كه كاالي موضوع قرارداد از نظر ابعاد، اندازه، كارايی و مشخصـات   -3-4

مشخصات فنی و الزانات كیفی مندرج در بند شرح مشخصات كاال و نمونه شاهد مورد  شرايط بسته بدنی با كلیه

 تايید خريدار مطابقت داشته 



22 / 17                                                        

نـو توسـط    كااليمعیوب،  قلماز سوي واحد كنترل كیفیت خريدار، بابت هر  ها اقالمدر صورت عدم تايید  -3-3

الي مزبور تحويل نشده تلقی می گـردد و  روز جايگزين می گردد. در غیر اين صورت كا 11فروشنده ظرف مدت 

% باالسري از محل مطالبات و يا تضامین فروشنده كسر می نمايد و 15خريدار راسا هزينه خسارت وارده به عالوه 

ينی محصـول معیـوب يـا غیـر     زفروشنده حق هر گونه ادعايی را از خود سلب می نمايد. كلیه هزينه هاي جـايگ 

فروشنده خواهد بود و فروشنده مكلف است پس از اعالم خريدار در اسرع وقت نسبت به منطبق با نمونه بر عهده 

 خروج كاالهاي مذكور از مكان خريدار اقدام نمايد.

  2شركت شیمی بافـت واقـع در سـايت    MEKفروشنده متعهد می گردد كاالي موضوع قرارداد را در واحد  -3-8

 منطقه ويژه اقتصادي پتروشیمی تحويل نمايد.

فروشنده مكلف است در هر زمان كه خريدار تشخیص دهد امكان بازديـد نماينـدگان معرفـی شـده را بـا       -3-2

 هماهنگی قبلی از مجموعه خود فراهم سازد.

 می باشد.كاال فروشنده متعهد به تحويل به موقع  -3-11

ا پس از خاتمـه قـرارداد   مسئولیت كیفیت كاالي تحويل داده شده در هر زمان)در طول مدت قرارداد و ي -3-11

(به عهده و هزينه فروشنده می باشد.اگر عیوب كاالي تحويل شده در طول مدت قرارداد مشاهده گـردد مطـابق   

عمل خواهد شد و چنانچه پس از خاتمه قرارداد حادث گردد، در صـورت عـدم جبـران خسـارت توسـط      3-3بند

ود از محل مطالبات و يا تضامین فروشنده كسر و يا از فروشنده، خريدار می تواند خسارات وارده را به تشخیص خ

ساير دارايی هاي فروشنده استیفاء نمايد و فروشنده حق هرگونه اعتراض يا ادعايی را از خود سلب و سـاقط مـی   

 نمايد.

 كلیه اجزاء مورد نیاز جهت تولید موضوع قرارداد می بايست از منابعی كه مورد ارزيـابی و تايیـد خريـدار    -3-12

قرار گرفته است تامین گردد و فروشنده متعهد می گردد در زمان عقد قرارداد و نیز قبل از هـر تغییـر در منـابع    

مورد نظر، كلیه مراكز تولید و يا تامین اجزاء مذكور را با ذكر آخرين آدرس محل تولید آنها بـه نماينـده خريـدار    

 اعالم نمايد.

صالحديد خود در هر زمان نسبت به استقرار نماينده خـود بـه   شركت شیمی بافت مجاز است بر حسب  -3-14

تامین كننـده متعهـد مـی گـردد كلیـه      صورت پاره وقت و يا تمام وقت در محل كارخانه فروشنده اقـدام نمايـد.  

تسهیالت الزم جهت استقرار نماينده مذكور را فراهم نموده و كلیه اطالعات الزم اعم از اطالعات تولیدي، كیفی، 

و ... را در اختیار نماينده كارفرما قرار دهد.الزم به ذكر است نظارت نماينـده رافـع مسـئولیت هـاي تـامین      مالی 

كننده نمی باشد.در صورت عدم رعايت مفاد اين بند خريدار می تواند به تشخیص خود، عالوه بر فسخ قرارداد به 

تضامین فروشنده كسر و يا از ساير دارايی صورت يكطرفه خسارات وارده را به تشخیص خود از محل مطالبات يا 

 هاي فروشنده استیفا نمايد و فروشنده حق هرگونه اعتراض يا ادعايی را از خود سلب و ساقط می نمايد.

فروشنده متعهد می گردد در زمان اتمام و يا فسخ قرارداد، نسبت به تحويل كلیه موارد موضـوع قـرارداد    -3-13

ت يك هفته اقدام نمايد.مسئولیت تاخیر در تحويل كـاال، بـه عهـده فروشـنده مـی      نزد خود به خريدار، ظرف مد

 باشد.
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 تبصره: خريدار نسبت به تحويل گرفتن كاالهاي خارج از سفارش خود هیچگونه تعهدي به خريدار نداشته.

تروريسـم   فروشنده متعهد می گردد تمهیدات الزم را جهت مبارزه با پولشويی و جلوگیري از تامین مالی-3-19

 روري را در اين خصوص اعمال نمايدبه كار گرفته و كنترل هاي ض

. 

  :زمان تحويل -4ماده 

مطابق با برنامه هاي ماهانه ارائه شده از سوي نماينده خريدار، به فروشـنده اعـالم مـی گـردد.      كاالزمان تحويل 

مورد نظر را تامین و تحويل نمايد. بديهی است در صورت عدم  كاالفروشنده موظف است طبق برنامه اعالم شده 

 11تحويل به موقع از جانب فروشنده، خسارات وارده به خريدار به عالوه جريمه تاخیر در تحويـل مطـابق مـاده    

محل مطالبات فروشنده، جبران خواهد شد و در صورت تكرار براي بیش از دو بار و يا تـاخیر بـیش از   قرارداد، از 

 روز، خريدار عالوه بر وصول تضامین فروشنده، اختیار فسخ قرارداد را در باقی مدت آن خواهد داشت. 21

 محل تحويل كاال: -5ماده 

سـايت   شـركت شـیمی بافـت   MEKمنطقـه ويـژه اقتصـادي پتروشـیمی واحـد      3تايس CIFبر اساس اينكوترمز 

 .می باشد (MEK)واحد2

 : شرايط پرداخت -6ماده 

مكـرر قـانون مالیـات     132به فروشنده منوط به ارائه صورتحساب مطابق با فرمت مقرر در ماده  هرگونه پرداخت

 هاي مستقیم خواهد بود.

در صورتی كه زمان تحويل فوري باشد تسويه حساب با فروشنده پس از رسید انبار كاال و نرخ مشخص شـده در  

 .اسناد مناقصه و با توجه به زمان ابالغ به فروشنده می باشد

% مبلغ قرارداد پـیش  31پیش پرداخت را داشته باشد تا سقف*****درصورتی كه فروشنده درخواست دريافت 

و فروشنده مكلف به اجراي تعهدات خود با قیمت ثابت ارائـه شـده در اسـناد    پرداخت به ايشان داده خواهد شد 

 می باشد.با در نظر گرفتن زمان ابالغ برنده بودن مناقصه 

برابر ضمانتنامه بانكی ايـن امـر مقـدور مـی باشـد و       1,5صورت درخواست پیش پرداخت در قبال : در 2توضیح 

 درصد مبلغ كل صورتحساب می باشد. 31سقف پرداخت 

: تسويه حساب باقی مانده مبلغ قرارداد پس از تحويل كلیه كاال ها و تايید فنی بر اساس توضیحات ارائه 3توضیح 

 .شده در باال انجام خواهد شد

 . تعديل7ماده

 به اين قرارداد هیچ گونه تعديل تعلق نخواهد گرفت.
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 . تاخيرات و جرايم قراردادي:8ماده 

مجاز خواهد بود در صورت صالحديد، جهت جبران خسارات ناشی از تاخیر در تحويل به موقع كاال، عالوه خريدار 

درصد از بهاي مقدار كاالي تحويل نشده را به ازاي هر روز تاخیر تا سقف  نیمبر هزينه هاي متحمل شده، معادل 

روز به عنوان خسارات از محل مطالبات احتمالی فروشنده كسر و نیز از محل ضمانتنامه هاي بانكی فروشنده  21

سـلب و سـاقط   و يا ساير دارايی هاي فروشنده استیفا نمايد و فروشنده حق هرگونه اعتراض يا ادعايی را از خود 

روز شود، خريدار می تواند بدون مذاجعه به مراجع قضايی قرارداد  21می نمايد.در صورتی كه اين تاخیر بیش از 

را فسخ نمايد و نسبت به وصول تضامین فروشنده و ضبط مطالبات احتمالی وي اقدام نمايد و يا خسـارات مقـرر   

ر نمايد و فروشنده حق هرگونه اعتراض يـا ادعـايی را از خـود    در اين ماده را تا زمان تحويل كاال از فروشنده كس

 سلب و ساقط می نمايد.

 . افزايش و كاهش حجم قرارداد9ماده

% كاهش و افزايش دهد و نظر خريدار 25خريدار در صورت لزوم می تواند حجم كارهاي تحت قرارداد را تا میزان 

 د بر همین اساس قرارداد خواهد بود.در اين خصوص شرط و الزم االجرا بوده و مبلغ قراردا

 . فسخ و خاتمه قرارداد11ماده

خريدار حق خواهد داشت عالوه بر مواردي كه در ساير بندهاي اين قرارداد ذكر شده است، در صورت بروز يكـی  

قرارداد را در از موارد ذيل نیز با اعالم كتبی به فروشنده بدون نیاز به مراجع قضايی و اخذ تنفیذ از مراجع مزبور 

باقی مدت آن فسخ و به عنوان جبران خسارت ناشی از فسـخ، نسـبت بـه وصـول ضـمانت نامـه انجـام تعهـدات         

فروشنده و ساير تضامین در اختیار اقدام نمايد.بديهی است در صورتی كه ايت خسـارت بـیش از مبلـغ تضـامین     

 د بود.باشد، از محل ساير مطالبات و اموال فروشنده قابل برداشت خواه

 تاخیر در شروع انجام خدمات تحت قرارداد

 نقض هريك از تعهدات فروشنده طبق مفاد و شرايط قرارداد اعم از عدم انجام تعهدات يا انجام ناقص آنها

 قرارداد. 8شرايط موضوع مادهتحقق 

 احراز وجود واسط در انجام معامله

 كت فروشنده.ورشكستگی، ضبط اموال و بسته شدن كارگاه و يا انحالل شر

 در صورت عدم رضايت از كیفیت كاالي موضوع قرارداد و به منظور متوقف نمودن خسارت.

 انجام نشده باشد. 4مادهچنانچه زمان تحويل اقالم موضوع قرارداد بر اساس 

انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به اشخاص ثالث و يا اجراي تمام يا جزئی از آن توسـط اشـخاص ثالـث،    

 بدون رضايت كتبی خريدار.

تبصره: در كلیه موارد حق فسخ براي خريدار محفوظ می باشد.الزم بذكر است تشخیص قصور بر عهـده خريـدار   

خواهد بود و فروشنده حق هر گونه اعتراضی در خصوص اين قرارداد را از خود سلب و ساقط می نمايد و در كلیه 

ود نیاز به مراجعه به مراجع قضايی جهت تنفیذ نمی باشـد.بديهی  مواردي كه حق فسخ براي خريدار ايجاد می ش

از محل تضـامین در اختیـار ذكـر شـده در     است در صورت فسخ قرارداد ، خريدار بنا به صالحديد خود حق دارد 

قرارداد و نیز محل مطالبات فروشنده نسبت به جبران خسارت وارده به نفع خود اقـدام نمايـد و فروشـنده حـق     

 اعتراضی را ندارد. هیچگونه
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 مين حسن انجام كار:ا. تض11ماده 

از فروشـنده   درصد كل مبلـغ پیمـان   11معادلبانكی ضمانت نامه ، و تعهدات  به منظور تضمین حسن انجام كار

 تا اتمام انجام تعهدات فروشنده نزد خريدار باقی می ماند.اخذ و 

 درصد مبلغ كل قرارداد( 31مبلغ درخواستی)حداكثر %151در صورت درخواست پیش پرداخت،ضمانتنامه معادل

 از فروشنده اخذ و تا اتمام انجام تعهدات فروشنده نزد خريدار باقی می ماند.

دريافت  فروشنده ازارسالی به محصول اين شركت آسیبی وارد نمايد خسارات ناشی كاالي درصورتی كه كیفیت 

 كسر می گردد. فروشندهو يا هرگونه مطالبات و يا تضامین  فروشندهو يا از مبالغ متعلق به 

 نظارت بر اجراي كار: -12ماده 

طبق اسناد و مدارك قرارداد، از طرف كارفرما بعهده نماينده كارفرمـا خواهـد    فروشندهنظارت بر اجراي تعهدات 

 بود كه با رعايت ضوابط و آئین نامه هاي داخلی كارفرما انجام می شود.

 فورس ماژور )حوادث قهريه(:  -31ماده 

 در قرارداد عبارتست از: « فورس ماژور »منظور از 

حوادث و اتفاقات غیر قابل پیش بینی، غیر قابل احتراز، غیر قابل رفع و غیر قابل كنترل كه مستقل بوده و الف( 

مسـتقیم و مـوثر بـر    خارج از اراده و عمل متعهـد باشـد و در طـول مـدت قـرارداد حـادث شـده باشـد و تـاثیر          

مسئولیتهاي طرفین قرارداد داشته به گونه اي كه مانع انجام هر يك يا تمام تعدات قـراردادي بصـورت كلـی يـا     

 جزئی گردد.

عدم انجام بخشی از تعهدات قراردادي ناشی از فورس ماژور نبايستی موجبی براي عدم انجام ديگـر تعهـدات   ب( 

 قراردادي گردد.

ماژور، طرفین نتوانند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند، قرارداد منعقـده كماكـان    هرگاه بعلت فورسج( 

متعهد به ادامه انجام تعهدات می باشند. چنانچه پـس   فروشندهبقوت خود باقی است و پس از رفع شرايط فوق، 

ارداد تصـمیم گیـري   از مدت سه ماه، شرايط فورس ماژور برطرف نگرديد دو طرف نسبت بـه اقالـه يـا ادامـه قـر     

 خواهند نمود.

هرگاه طرفین به لحاظ بروز حوادث قهري، قادر به انجام بموقع تعهدات قراردادي خويش نگردند از مسئولیت د( 

 مبرا می باشند، مشروط بر آنكه از هیچ طريق ديگر نتوانند تعهدات قراردادي خود را انجام دهند.

عهدات مقرر شده در قرارداد از سوي هركدام از طرفین، ناشی از فورس در صورتی كه عدم اجرا يا عدم ايفاي ته( 

ماژور باشد، اين موضوع به طرف ديگر اين حق را نمی دهد كه علیه طرف ديگر ادعا كند يـا او را نـاقض قـرارداد    

 محسوب كند.
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طرف ديگر اعـالم كنـد و   طرفی كه به خاطر فورس ماژور از انجام مسئولیتهاي قراردادي بازمانده بايد فوراً به و( 

تمام اقداماتی را كه منطقاً براي برطرف كردن آن مانع ممكن است، انجام دهد و به مجرد برطـرف شـدن مـانع،    

 اجراي قرارداد را آغاز نمايد.

در صورتیكه انجام تعهدات به سبب فورس ماژور ناممكن گردد و بیش از سه ماه ادامه يابد، طرفین می تواننـد  ز(

 قرارداد و يا در صورت عدم امكان ادامه قرارداد، خاتمه دادن به آن را درخواست نمايند.  تمديد مدت

 از آن ناشی می گردد به عنوان فورس ماژور تلقی نمی گردد.كه  هر مورديكرونا و همه گیري ويروس ر(

 قوانين حاكم بر قرارداد و نحوه حل اختالف -14ماده

قوانین جاري كشور جمهوري اسالمی ايران حاكم بر اين پیمان خواهد بـود و در صـورت بـروز هرگونـه اخـتالف      

ناشی از قرارداد حاضر و يا در ارتباط با قرارداد حاضر، موضوع بصورت دوسـتانه و يـا از طريـق مـذاكره و توافـق      

ور مرضی الطرفین ارجـاع میگردد.مهلـت   به عنوان دوا مراجع ذيصالحطرفین، حل و در غیر اينصورت موضوع به 

صدور راي از تاريخ ابلغ موضوع اختالف به داور مرضی اطرفین به مدت شـش مـاه خواهـد بـود و راي صـادره از      

 سوي داور،قطعی و به محض ابالغ براي طرفین الزم االجرا میباشد.

 . تعداد نسخ قرارداد:51ماده 

ماده و دردو نسخه تنظیم شده و به امضاي دوطرف قـرارداد رسـیده و همـه نسـخه هـاي آن       15اين قرارداد در 

اعتبار يكسان دارند و بدينوسیله طرفین اقرار نمودند كه با آگاهی كامل از مفـاد و شـرايط قـرارداد حاضـر آن را     

ه خط خوردگی، الك گرفتگی، امضاء نمودند. تنها مندرجات تايپی اسناد قرارداد حاضر داراي اعتبار بوده و هرگون

 دست نوشته )به غیر از امضاء و نام امضاء كنندگان( معتبر نخواهد بود.
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  بافت شركت پتروشيمي شيمي
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