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 اولفصل 

 موضوع : 

 %89تن اسید سولفوریک  0055خرید

 

  

 كارفرما : 

 ( خاص) سهامي بافتشیمي شركت 

    22خیابان افریقا بین چهارراه جهان كودك و میرداماد كوچه پدیدار پالك تهران ـ 

 
  بافتمجتمع پتروشیمي شیمي  2مصرفي در سایت اسید سولفوریکدر نظر دارد   بافتشیمي شركت 

  نماید. تامیناز طریق انجام مناقصه  منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمیني رادر واقع 

 

 مي باشد. شرح كار ، برگ پیشنهاد نرخ ، نمونه پیمان و سایر موارد به پیوست  شرایط مناقصه ،
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 صل دومف

 شرح كار

 طههق ش حههشر  ههق ،  و یههق       % 89تهه  یدههیل دههو  و ی    0055  تحویهه   فههش   ،تهیّهه ت تهه  ی     .1

SPECIFICATION   فنی    ی ی  قال (     وء الین   قشی دید  یبقحل.)  شخصق 

 حهش   )  خشیهلی   تحویه    ق خقنه    د ب ته  ی   % 89ته  یدهیل دهو  و ی     0055:  و د نققصه    هقال   .2

 . نمقیل  ق  شخصق  زیش(  2 قف  دقی  حیمی

مشخصات کلی فنی عبارتست از:         

 

 H2SO4               min           189    wt 

                 residue  on  ignition     max        %229      wt 

HNO3             max        %2.9       wt  

HCL               max        %299       wt 

            KMnO4             below         9% 

 .می باشد TURB    max   94 ntu همچنین

 

 . یبقحل(  DDP)  یینکوتش و  د چهق چوب خقن  ق  د ب  لو  تحوی  نحوه .3

 ح  ی شی   ق    تحویه   ووهوم  نققصه :  نهل  ی هقن خمینهی،  نطهه   یهده یقهصهقد   قتشههش، دهقی              .4

  قف د ، حش   حیمی 

حخص  نققص  گش  کلف یده  د  فقلهل  ز هقنی  ههش  حهله  ه   هشی  ی ی ه  تیشهنهقدی    ی ی ه  یدهنقد               .5

 ببا  اسببرت تیترببت از  کبب  تریبب   نسبببت  ببو ت یکببم کبب  ن ینببو تق ههههق  هههش  گشدیههله  

فنببی  از ی کببت پسببت پرشببیاز  ببو   ر    مشخصببات مشخصببات ایاسببیو دببت   ر 

ایزسیان،  نتر ماهشه ، منطقو وکبه  اتیصبا   پی ودبر ی  نبتر امبان ا رنبی ،سباکت        

ارسبباو و   افببت( دبب کت دببر ی 3351559554)کببت پسببیی 393 و ،صببنتوپ پسببیی 

 ارساو  ار .« ب»  ن را  و ه  ا  ساک  ض ائم  ر پاکت  اسنا  ارساو
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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 میباید پس از دریافت اسناد  در صورت عدم تمایل به شركت در مناقصه 

 . كتبي اعالم نمایند پس از تاریخ دریافت 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 بررسي قرار  -2-1

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

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

 .كارها مؤثر باشد كسب نمایند 

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

بخشي از مدارك مناقصه را تشكیل داده و در شرایط و مفاد مشابهي كه در مدارك  ، ارائه پیشنهاد نرخ

 . مناقصه ذكر گردیده تقدم خواهد داشت

پس از تسلیم نرخ پیشنهادي براي بخش یا  شركت كنندگان در مناقصههیچگونه ادعائي از طرف  -2-3

بخشهایي از كار كه بعلت عدم آشنایي به محل اجراي كارها ، امكانات و غیره و عدم پیش بیني و یا عدم 

در رد و یا قبول هر یک كارفرما  و اساساً  نخواهد بود . شیمي بافتآگاهي مطرح گردد قابل قبول شركت 

 یا تمام پیشنهادات بدون ذكر دلیل مختار است . 

بایستي از موقعیت و چگونگي محل كار و وسایل و نحوه دسترسي به  شركت كنندگان در مناقصه -2-0

آنها و تسهیالت محلي منجمله شرایط و عملیات  كار و تمام عواملي كه به نحوي در اجراي صحیح و 

 ر است آگاهي كامل داشته باشند .سریع خدمات مؤث

از موقعیت و چگونگي محل كار و وسایل و نحوه دسترسي  شركت كنندگان در مناقصهعدم آگاهي  -2-0

به آنها و تسهیالت محلي و هرگونه عاملي كه در اجراي خدمات مورد نظر منجمله شرایط كار و عملیات 

نخواهد گردید و  شركت كنندگان در مناقصهطرف  مؤثر باشد به هیچوجه رافع مسئولیت پذیرفته شده از

شركت كنندگان در مطالبه وجوه اضافي از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هرگونه اعتراضي از سوي 

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

 میباشد.ریال 12،105،555،555معادل  سپرده شركت در مناقصه

و  (الف )مبلغ تضمین شركت در مناقصه به یكي از صورتهاي مشروحه زیر در پاكت جداگانهضروریست 

 شركت گردد: همراه با سایر مدارك مناقصه تحویل این

رفاه بانک  (  شیمي بافت) بنام شركت  275796058رسید بانكي واریز وجه مزبور به حساب شماره  -1

 151بانک رفاه شعبه مستقل مركزي  كارگران

 (   .چک تضمین شده بانكي )چک شخصي و یا چک شركت قابل قبول نمي باشد -2

 ضمانت نامه معتبر بانكي به نفع كارفرما -3

 :توضیح

 پیشنهاد گشوده نخواهد شد. اتپاك( یا چک شركتي چک شخصي و) درصورت ارسال چک عادي *

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

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

 اتارائه پيشنهاد  ، محل و  نحوه تاريخ -0

 محتوي سپرده شركت در مناقصه (الف  )پاكت  -0-1

 و مشخصات فني اسید پیشنهاد شده.پیشنهاد فني  محتوي (ب ) پاكت  -0-2

قیمت پیوست.به همراه كلیه اوراق مهر و امضا برگ پیشنهادنسخ تكمیل شده حتوي م (ج  )پاكت  -0-3

 . به همراه مدارك احراز هویت و شده اسناد مناقصه به همراه ضمائم آن

صفحات ارسالي فوق الذكر و همچنین پیوست هاي آن شامل نقشه ها و ... ضروریست كلیه  1-توضیح

   توسط دارنده)دارندگان( امضاء تعهد آور امضاء و مهمور به مهر شركت گردد.

: ضروریست در روي پاكتهاي مذكور نوع محتویات پاكت )الف, ب , ج ( موضوع مناقصه، نام و  2-توضیح

 ه و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود.نشاني پیشنهاد دهند

فروخته و  اسید : درصورتي كه مجموعه اي در گذشته به این شركت)شركت شیمي تكس آریا( 3-توضیح

مستندات را ارائه نماید و دیگر نیاز به ارسال نمونه نمي  بتاییدیه كیفیت آن را دارا مي باشد در پاكت 

با مشخصات ذیل به محل كارخانه این شركت جهت  اسید لیتر باشد.در غیر این صورت مي بایست یک 

 بررسي كیفیت آن ارسال نماید.
 

 هزينه هاي شركت در مناقصه -0

متحمل مي شوند بر عهده شركت در این مناقصه تمام هزینه هائیكه شركت كنندگان در مناقصه جهت 

 خود آنها خواهد بود .
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 پيشنهاداتر رد يا قبول بافت دشركت شيمي اختيارات  -7

این حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام یا قسمتي از پیشنهادات را بدون ذكر  بافت شیميشركت 

شركتي دلیل رد یا قبول نماید و تصمیم متخذه در این باره قطعي خواهد بود . در صورتیكه پیشنهادات 

مطابق فرم بافت شیمي شركت  مورد قبول واقع گردد در این صورت آن شركت ملزم خواهد بود پیماني با

 نمونه پیوست امضاء نماید .

 خودداري از امضاء پيمان -6

اولویت اول مناقصه ) توسط كارفرما تعیین مي شود ( از امضاء پیمان خودداري و یا  چنانچه شركت حائز

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

دعوتنامه ( ضبط و شركت داراي اولویت دوم  ) توسط كارفرما تعیین مي شود ( جهت  0مندرج در بند 

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

خواهد شد . در چنین پیمان از انجام تعهدات انصراف حاصل نماید در مورد وي نیز بهمین طریق عمل 

دهندگان ) پیمانكاران ( مورد بحث حق هیچگونه ادعا و اعتراض نخواهند  صورتي هیچیک از پیشنهاد

 داشت .

 محرمانه بودن اسناد مناقصه -9

مي باشد و نباید به  بافت شیميكلیه مفاد و مدارك این مناقصه محرمانه بوده و جزء دارایي شركت 

 داده شود .به احدي  شیمي بافتاشخاص ثالث بدون كسب رضایت قبلي شركت 

 انتخاب برنده و استرداد سپرده شركت در مناقصه -8

و مشخص شدن نفرات   بافتشیمي پس از باز شدن پاكتها و بررسي پیشنهادات مناقصه توسط شركت 

قصه مربوطه به شركت كنندگاني كه اول یا دوم نشده اند اول و دوم  مناقصه ، سپرده هاي شركت در منا

            .عودت داده  خواهد شد

 مشاوراقامتگاه قانوني  -15

همان است كه در دعوتنامه ذكر شده ، هر مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال  مشاوراقامتگاه قانوني 

به كارفرما اطالع  اًكتب شود ابالغ شده تلقي خواهد گردید مگر آنكه هرگونه تغییري در نشاني 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 پیشنهاداتي كه با شرایط این 

  .فوق تسلیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد 0مناقصه مغایرت داشته باشد و یا بعد از مدت مقرر در بند 

 افتتاح پيشنهادات -12

 پیشنهادات واصله توسط كارفرما  بشرح ذیل 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 شرایط اعالم شد بافتتشخیص شركت شیمي 

و  پیشنهاد فنيبل قبول بودن سپرده ، نسبت به گشایش پاكت )ج( محتوي مي گردد و در صورت قا

و مدارك احراز هویت نسبت به پیشنهاد فني  مدارك احراز هویت اقدام خواهد شد و در صورت تایید

  پاكت )ب( اقدام خواهد شد .گشایش پاكت پیشنهاد مالي 

وجه  هیچه ب بافتشیمي اهد شد و شركت به پیشنهادات ناقص و مبهم و یا مشروط ترتیب اثر داده نخو

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

به تباني بین پیشنهاددهندگان متخلف وقوف حاصل نماید  بافتشیمي چنانچه شركت پتروشیمي 

دهندگان متخلف را براي مدتي كه ممكن است دائمي باشد  پیشنهاد پیشنهاد ها مردود تشخیص داده و

از لیست شركتهاي ذیصالحیت براي دعوت به مناقصه حذف خواهد نمود . هیچیک از پیشنهادات ، قبول 

براي  شیمي بافتشده تلقي نخواهد شد مگر آنكه اعالم كتبي درباره چنین قبولي بوسیله شركت 

 دهنده فرستاده شده باشد . پیشنهاد
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 1 پيوست

 برگ پيشنهاد نرخ
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 برگ پيشنهاد نرخ

 %89اسید سولفوریک  خرید
 كارفرما : 

 )سهامي خاص(بافت شیميشركت 
    22خیابان افریقا بین چهارراه جهان كودك و میرداماد كوچه پدیدار پالك تهران ـ 

 از بررسي و مطالعه دقیق كلیه مدارك ، مشخصات فني ، شرایط پیمان ، و سایر اسناد مناقصه و پس 

پس از بازدید و آشنایي كامل از  و مناقصهبا قبول مفاد شرایط مذكور در اسناد  مدارك منضم به آن و

محل كار ، این شركت حاضر است كلیه كارهاي مشروح در مدارك مذكور را طبق شرایط و مشخصات 

مندرج در آنها به بهترین وجه و بطوریكه از هر حیث مورد رضایت و موافقت كارفرما واقع گردد در ازاء 

 پیشنهادي زیر و بر اساس موارد مذكور انجام دهد . نرخهاي

 :مبلغ پيشنهادي  -1

براي فروش هر كیلو گرم اسید سولفوریک بر اساس فرمول قیمـت ذیـل و همچنـین ارقـام      مبلغ قرارداد

ثابــت در جــدول ذیــل بــه صــورت ماهانــه پــس از اســتخراج قیمــت گــوگرد بــورس كــاال بــا فرمــول )  

 
 حجم معامله  قیمت پایه عرضه گوگرد تندگویان ∑

∑ حجم معامله
 قیمت گوگرد در هر ماه(.

 فرمول محاسبه قیمت هر كیلو گوگرد:1-1-1

 حجم معامله  قیمت پایه عرضه گوگرد تندگویان ∑

∑ حجم معامله
 

 فرمول محاسبه قیمت اسید:1-1-2

 %05گوگرد + هزینه حمل یک كیلو گوگرد(*)هزینه هاي تولید، سود، تعهدات قانوني و ...(+)قیمت یک كیلو 

 هزینه هاي تولید، سود، تعهدات قانوني و ...مربوط به عدد ثابت  جدول آنالیز قیمت

 مبلغ موضوع ردیف

  در تولید یک كیلو اسید تحویلي ساير مواد اوليههزینه  1

  در تولید یک كیلو اسید تحویلي دستمزدهزینه  3

  در تولید یک كیلو اسید تحویلي سربارهزینه  0

از كارخانه فروشنده و تحويل در كارخانه  حملهزینه  0

 در تولید یک كیلو اسید تحویلي خريدار

 

  در تولید یک كیلو اسید تحویلي سودمیزان  7
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: فروشنده مي بایست پس از اتمام هر ماه قیمت گوگرد پاالیشگاه تندگویان شامل قیمت پایه 1توضیح

عرضه، حجم معامله را ازسایت بورس كاال دریافت و مهر و امضا نمایندو در چهارچوب یک جدول به 

ام ماه به كارفرما تحویل نماید و پس از تایید  0همراه محاسبات فرمول فوق جهت بررسي نرخ اسید تا 

رفرما اقدام كارفرما نسبت به تهیه و ارسال صورتحساب ماه قبل بر اساس محاسبات انجام شده به كا

 نماید.

: فروشنده مكلف است گواهي ثبت نام ارزش افزوده معتبر ارائه نماید و در قبال آن ارزش افزوده 1تبصره

 كاال محاسبه و به فروشنده پرداخت مي گردد.

: فروشنده مكلف به صدور فاكتور رسمي و مورد تایید نهادهاي حاكمیتي كشور جمهوري اسالمي 2تبصره

 این بند قرارداد مي باشد. 1ریال بر اساس تبصره ایران با ارز 

منطقه ویژه اقتصادي  2سایت DDP: ترم تحویل كاال در پیشنهاد اراده شده بر اساس اینكوترمز  3توضیح 

 مي باشد. پتروشیمي

درصد مبلغ كل پیمان در قبال ارائه ضمانتنامه  35: درصورت درخواست تامین كننده تا سقف 0توضیح

 مبلغ پیش پرداخت واریز خواهد شد. بانكي معادل

: جدول آنالیز قیمت اسید مي بایست با دقت تكمیل گردد و نرخ تمام موارد ذكر شده در آن 0توضیح

 تكمیل گردد.

 : فروشنده مي بایست بر اساس برنامه زمانبندي خریدار نسبت به تحویل كاال اقدام نماید.0توضیح 

ي از میزان قرارداد مي باشد و در هر زمان و در هر مرحله اي : خریدار مخیر به كاهش هر بخش7توضیح

 مي تواند از دریافت باقي میزان باقي مانده از قرارداد امتناع نماید.

ي باشد و : هزینه حمل گوگرد از هر مبدا به محل كارخانه فروشنده به عهده خود فروشنده  م6توضیح 

 د.مي بایست در هزینه هاي ردیف یک پیش بیني نمای

: ریسک افزایش هزینه هاي حمل با فروشنده مي باشد و هیچ گونه تعدیلي به جهت حمل به 9توضیح

 فروشنده تعلق نخواهد گرفت.

 تعديل -2

 به این پیمان هیچگونه تعدیلي تعلق نمي گیرد.

را ازسایت بورس كاال دریافت و مهر و امضا نمایند و  گوگرد: شركت كنندگان در مناقصه قیمت 1توضیح

  تصمیم گیري خواهد بود.این برگه در خصوص تغییرات احتمالي در آینده مبناي 

 و قراردادي كسور قانوني -3

فروشنده پرداخت خواهد شد و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به این قرارداد توسط كارفرما به  – ب

 گواهي ثبت نام معتبر ارائه نمایدفروشنده مي بایست 

 ابالغ پيمان -4

هفته از تاریخ  یک دهنده متعهد میگردد كه درصورت برنده شدن در مناقصه حداكثر پس از پیشنهاد

 عملیات را شروع نماید .  ،مبني بر شروع كار بافت شیمي ابالغ كتبي شركت 
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فروشنده تا اتمام تعهدات ایشان نزد  ضمانتنامه شركت در مناقصهبمنظور  تضمین  انجام تعهدات  

 كارفرما باقي مي ماند.

 مدت اعتبار پيشنهاد -6 

روز معتبر و در ظرف این مدت هر  75پیشنهاد حاضر از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا مدت 

آور  عقد پیمان براي طرفین الزام نسبت به آن اعالم نماید اًقبولي خود را كتب بافت شیميموقع شركت 

 مناقصهعقد پیمان و یا انجام كار نشود و یا از شرایط   حاضر به خواهد بود و در صورتیكه پیشنهاد دهنده

 حق دارد سپرده شركت در مناقصه آن شركت را بنفع خود ضبظ نماید . شیمي بافتعدول نماید شركت 

 نام شركت پیشنهاددهنده  :

 : )نفرات دارنده امضاي تعهدآور( نام امضاء كنندگان پیشنهاد

 :)نفرات دارنده امضاي تعهدآور(سمت امضاء كنندگان پیشنهاد  

 تاریخ  :

 آدرس قانوني پیشنهاددهنده  :

 مهر و امضاء:
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 بسمه تعالي

 تاريخ : 

 شماره : 

 

بـین  این قرارداد و دیگر مدارك الحاقي آن كه یک مجموعه غیر قابل تفكیک است و قـرارداد نامیـده مـي شـود     

و كـــد 15151099503شناســـه ملـــي 150813بـــه شـــماره ثبـــت بافـــت  شـــركت پتروشـــیمي شـــیمي

سید محسن شمس ) مدیرعامل و نائب ریس هیات مدیره( و آقاي  نمایندگي آقايبه 011186700836اقتصادي

علیرضا فهامي)عضو هیات مدیره( به نشاني تهران، خیابان آفریقا بین چهارراه جهـان كـودك و میردامـاد كوچـه     

نامیده مي شود از یک سـو و شـركت .................................... بـه    ))كارفرما(( ، كه در این قرارداد  22پدیدار پالك 

..................... بـه  شماره ثبت ................................. شناسـه ملـي ..................................... بـه نماینـدگي آقـاي ................     

ــن .............................................................................................................................نشــاني .............................. ــه در ای ........... ك

نامیده مي شود، از سوي دیگر، طبق مقررات و شرایطي كه در اسناد و مدارك این قرارداد  ((فروشنده))قرارداد 

 ست منعقد گردید.درج شده ا

 موضوع قرارداد :  ماده يک:

شـرایط، اسـتانداردها و   با، % 89تن اسـید سـولفوریک    0055و تحویل  فروشنده متعهد به تهیه، تأمین و فروش

 گردید:و در مدت زمان یک سال و بر اساس برنامه زمانبندي كارفرما  شروط الزم االجراي ذیل 

 تعداد و بهاي كاالي موضوع قرارداد : 1-1

با تـرم  ریال ***************مبلغ كل قرارداد   براي انجام خدمات موضوع قرارداد برابر است با 

 .میباشد كارخانه منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي  DDPتحویل 

براي فروش هر كیلو گرم اسید سولفوریک بر اساس فرمول قیمـت ذیـل و همچنـین ارقـام      مبلغ قرارداد

ماهانــه پــس از اســتخراج قیمــت گــوگرد بــورس كــاال بــا فرمــول )   ثابــت در جــدول ذیــل بــه صــورت

 
 حجم معامله  قیمت پایه عرضه گوگرد تندگویان ∑

∑ حجم معامله
 قیمت گوگرد در هر ماه(.

 فرمول محاسبه قیمت هر كیلو گوگرد:1-1-1
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 حجم معامله  قیمت پایه عرضه گوگرد تندگویان ∑

∑ حجم معامله
 

 فرمول محاسبه قیمت اسید:1-1-2

 %05)هزینه هاي تولید، سود، تعهدات قانوني و ...(+)قیمت یک كیلو گوگرد + هزینه حمل یک كیلو گوگرد(*

 هزینه هاي تولید، سود، تعهدات قانوني و ...مربوط به عدد ثابت  جدول آنالیز قیمت

 مبلغ موضوع ردیف

  در تولید یک كیلو اسید تحویلي ساير مواد اوليههزینه  1

  در تولید یک كیلو اسید تحویلي دستمزدهزینه  3

  در تولید یک كیلو اسید تحویلي سربارهزینه  0

از كارخانه فروشنده و تحويل در كارخانه  حملهزینه  0

 در تولید یک كیلو اسید تحویلي خريدار

 

  در تولید یک كیلو اسید تحویلي سودمیزان  7

 

ماه قیمت گوگرد پاالیشگاه تندگویان شامل قیمت پایه : فروشنده مي بایست پس از اتمام هر 1توضیح

عرضه، حجم معامله را ازسایت بورس كاال دریافت و مهر و امضا نمایندو در چهارچوب یک جدول به 

ام ماه به كارفرما تحویل نماید و پس از تایید  0همراه محاسبات فرمول فوق جهت بررسي نرخ اسید تا 

صورتحساب ماه قبل بر اساس محاسبات انجام شده به كارفرما اقدام  كارفرما نسبت به تهیه و ارسال

 نماید.

: فروشنده مكلف است گواهي ثبت نام ارزش افزوده معتبر ارائه نماید و در قبال آن ارزش افزوده 1تبصره

 كاال محاسبه و به فروشنده پرداخت مي گردد.

نهادهاي حاكمیتي كشور جمهوري اسالمي  : فروشنده مكلف به صدور فاكتور رسمي و مورد تایید2تبصره

 این بند قرارداد مي باشد. 1ایران با ارز ریال بر اساس تبصره 

منطقه ویژه اقتصادي  2سایت DDP: ترم تحویل كاال در پیشنهاد اراده شده بر اساس اینكوترمز  3توضیح 

 پتروشیمي مي باشد.

مبلغ كل پیمان در قبال ارائه ضمانتنامه درصد  35: درصورت درخواست تامین كننده تا سقف 0توضیح

 بانكي معادل مبلغ پیش پرداخت واریز خواهد شد.

: جدول آنالیز قیمت اسید مي بایست با دقت تكمیل گردد و نرخ تمام موارد ذكر شده در آن 0توضیح

 تكمیل گردد.

  اقدام نماید.: فروشنده مي بایست بر اساس برنامه زمانبندي خریدار نسبت به تحویل كاال0توضیح 

: خریدار مخیر به كاهش هر بخشي از میزان قرارداد مي باشد و در هر زمان و در هر مرحله اي 7توضیح

 مي تواند از دریافت باقي میزان باقي مانده از قرارداد امتناع نماید.
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اشد و : هزینه حمل گوگرد از هر مبدا به محل كارخانه فروشنده به عهده خود فروشنده  مي ب6توضیح 

 مي بایست در هزینه هاي ردیف یک پیش بیني نماید.

: ریسک افزایش هزینه هاي حمل با فروشنده مي باشد و هیچ گونه تعدیلي به جهت حمل به 9توضیح

 فروشنده تعلق نخواهد گرفت.

 : فروشنده مكلف است گواهي ثبت نام ارزش افزوده معتبر ارائه نماید و در قبال آن ارزش افزوده8توضیح

 كاال محاسبه و به فروشنده پرداخت مي گردد.

 موضوع قرارداد كاالي مشخصات -2-1

 

 H2SO4               min           959    wt 

                 residue  on  ignition     max        %229      wt 

HNO3             max        %259       wt  

HCL               max        %219       wt 

            KMnO4             below         1% 

 . ادت یم TURB    max   14 ntu نره چن

 صورتحساب : -3-1 

و توضـیحات ارائـه   نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب رسمي منطبق با مبلغ قـرارداد   به صورت ماهانهفروشنده 

 آن به خریدار اقدام خواهد نمود.(  تعداد و بهاي كاالي موضوع قراردادبند ) شده در تبصره یک

 مدت زمان قرارداد: -2ماده  .

 ماه مي باشد. 12مدت كل قرار داد از تاریخ امضا قرارداد به مدت 

 :محل تحويل كاال -3ماده 

 شركت شيمي بافت MEKمنطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي واحد 2تايس DDPبر اساس اينکوترمز 

 .مي باشد (MEK)واحد2سايت 

 شرايط پرداخت : -4ماده 

درصد مبلغ كل قرارداد درقباال   40درصورت درخواست فروشنده به دريافت پيش پرداخت تا سقف 

 دريافت ضمانتنامه بانکي پرداخت مي گردد

 كهارسالي  محموله هايبه ازاي  رسمي مورد تاييد دارايي فروشنده متاهد است صورت وضعيت ماهانه

 را دريافت نموده است را تا دهم ماه بعد تحويل خريدار دهد و خريدارتاييد كيفيت توسط واحد فني 

 پرداخت خواهد شد. مبلغ صورت وضعيت را به فروشندهپس از كسر كسور قانوني و قراردادي 

 . تعديل5ماده
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در صورت درخواست فروشنده و واریز مبلغ پیش پرداخت هیچ گونه تعدیل تحت هیچ شرایطي به مبلغ 

 15و تغییر بیش تر از درصورت عدم درخواست پيش پرداخت قرارداد تعلق نمي گیرد.همچنین 

مربوط  فقط در آن بخش كهعرضه شده در بورس كاال در مورد تعدیل قیمت گوگرد درصد در قیمت پایه 

توسط فروشنده بحث و تصمیم گیري  ،گوگردمي گردد بر اساس اسناد ارائه شده خرید  گوگردتامین  به

 صورت مي گیرد و در غیر این صورت و هر دلیل دیگر هیچ گونه تعدیل به این قرارداد تعلق نمي گیرد.

ازسایت بورس كاال دریافت و مهر و امضا  گوگرد كه فروشنده در اسناد مناقصهقیمت  قیمت : 1توضیح

 در خصوص تغییرات احتمالي در آینده مبناي تصمیم گیري خواهد بود. كرده است 

 

 . تاخيرات و جرايم قراردادي:6ماده 

مبلغ قـرارداد از   15% مبلغ قرارداد و حداكثر تا سقف %1خسارتي معادل  فروشندهتاخیر غیر مجاز  روزبابت هر  

 كسر مي گردد. فروشندهو یا هرگونه مطالبات و یا تضامین  فروشندهدریافت و یا از مبالغ متعلق به  فروشنده

 مين حسن انجام كار:ا. تض7ماده 

تا اتمام انجام از فروشنده اخذ و  درصد كل مبلغ پیمان 15معادلضمانت نامه به منظور تضمین حسن انجام كار ،

 ماند.تعهدات فروشنده نزد خریدار باقي مي 

درصد كل مبلغ پیمان از فروشنده اخذ و تا اتمام  15معادلبانكي  ضمانت نامه ، اجراي تعهداتبه منظور تضمین 

 انجام تعهدات فروشنده نزد خریدار باقي مي ماند.

 درصد مبلغ كل قرارداد( 05معادل مبلغ درخواستي)حداكثر بانكي در صورت درخواست پیش پرداخت،ضمانتنامه

 اخذ و تا اتمام انجام تعهدات فروشنده نزد خریدار باقي مي ماند. از فروشنده

 ازایـن شـركت آسـیبي وارد نمایـد خسـارات ناشـي        یا تجهیزات  ارسالي به محصول اسیددرصورتي كه كیفیت 

 كسر مي گردد. فروشندهو یا هرگونه مطالبات و یا تضامین  فروشندهدریافت و یا از مبالغ متعلق به  فروشنده

 فسخ قرارداد – 8ماده 

، ضمن مطالبه و ضبط تضـمین حسـن انجـام    فروشندهروزه به  25در موارد زیر كارفرما مي تواند با اخطار كتبي 

به نفع خود این قرارداد را بطور یک جانبه فسخ نماید و مشاور حق هرگونه اعتراض را از خود سلب  فروشنده كار 

 مي نماید:

ثالث اعم از حقیقي یا حقوقي به طور كلي یـا جزئـي بـدون اجـازه كتبـي قبلـي        انتقال قرارداد به شخص -1-8

 كارفرما.

 .فروشندهعدم رعایت مفاد و تعهدات قراردادي توسط  2-8

 . 6در صورت افزایش میزان تاخیر غیر مجاز مشاور از سقف تعیین شده در ماده 3-8
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 نظارت بر اجراي كار: -9ماده 

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

 بود كه با رعایت ضوابط و آئین نامه هاي داخلي كارفرما انجام مي شود.

 فورس ماژور )حوادث قهريه(:  -10ماده 

 در قرارداد عبارتست از: « فورس ماژور »منظور از 

پیش بیني، غیر قابل احتراز، غیر قابل رفع و غیر قابل كنترل كه مستقل بوده و  حوادث و اتفاقات غیر قابلالف( 

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

كلـي یـا   مسئولیتهاي طرفین قرارداد داشته به گونه اي كه مانع انجام هر یک یا تمام تعدات قـراردادي بصـورت   

 جزئي گردد.

عدم انجام بخشي از تعهدات قراردادي ناشي از فورس ماژور نبایستي موجبي براي عدم انجام دیگـر تعهـدات   ب( 

 قراردادي گردد.

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

متعهد به ادامه انجام تعهدات مي باشند. چنانچه پـس   فروشندهبقوت خود باقي است و پس از رفع شرایط فوق، 

الـه یـا ادامـه قـرارداد تصـمیم گیـري       از مدت سه ماه، شرایط فورس ماژور برطرف نگردید دو طرف نسبت بـه اق 

 خواهند نمود.

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

 مبرا مي باشند، مشروط بر آنكه از هیچ طریق دیگر نتوانند تعهدات قراردادي خود را انجام دهند.

یا عدم ایفاي تعهدات مقرر شده در قرارداد از سوي هركدام از طرفین، ناشي از فورس  در صورتي كه عدم اجراه( 

ماژور باشد، این موضوع به طرف دیگر این حق را نمي دهد كه علیه طرف دیگر ادعا كند یـا او را نـاقق قـرارداد    

 محسوب كند.

باید فوراً به طرف دیگر اعـالم كنـد و    طرفي كه به خاطر فورس ماژور از انجام مسئولیتهاي قراردادي بازماندهو( 

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

 اجراي قرارداد را آغاز نماید.

واننـد  در صورتیكه انجام تعهدات به سبب فورس ماژور ناممكن گردد و بیش از سه ماه ادامه یابد، طرفین مي تز(

 تمدید مدت قرارداد و یا در صورت عدم امكان ادامه قرارداد، خاتمه دادن به آن را درخواست نمایند. 

 ل(ویروس كرونا با شرایط حاضر در تاریخ عقد قرارداد به عنوان فورس ماژور تعلق نمي گیرد.

 قوانين حاكم بر قرارداد و نحوه حل اختالف -11ماده 
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اسالمي ایران حاكم بر این پیمان خواهد بـود و در صـورت بـروز هرگونـه اخـتالف      قوانین جاري كشور جمهوري 

ناشي از قرارداد حاضر و یا در ارتباط با قرارداد حاضر، موضوع بصورت دوسـتانه و یـا از طریـق مـذاكره و توافـق      

ان دواور طرفین، حل و در غیر اینصورت موضوع به مدیر عامل شركت سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي بـه عنـو  

مرضي الطرفین ارجاع میگردد.مهلت صدور راي از تاریخ ابلغ موضوع اختالف به داور مرضـي اطـرفین بـه مـدت     

 شش ماه خواهد بود و راي صادره از سوي داور،قطعي و به محق ابالغ براي طرفین الزم االجرا میباشد.

 . تعداد نسخ قرارداد:12ماده 

ه تنظیم شده و به امضاي دوطرف قـرارداد رسـیده و همـه نسـخه هـاي آن      ماده و دردو نسخ 12این قرارداد در 

اعتبار یكسان دارند و بدینوسیله طرفین اقرار نمودند كه با آگاهي كامل از مفـاد و شـرایط قـرارداد حاضـر آن را     

گرفتگي،  امضاء نمودند. تنها مندرجات تایپي اسناد قرارداد حاضر داراي اعتبار بوده و هرگونه خط خوردگي، الك

 دست نوشته )به غیر از امضاء و نام امضاء كنندگان( معتبر نخواهد بود.
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