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 فصل اول

 موضوع : 

 تجهیزات اندازه گیری فلو)فلومیتر جرمی( خرید: 

 كارفرما : 

 ( خاص) سهامي شيمي بافتشركت 

    22خيابان افريقا بين چهارراه جهان كودك و ميرداماد كوچه پديدار پالك تهران ـ 

اقالم اندازه گیری مورد نیاز خود شامل عدادی خرید در نظر داردشيمي بافت   پتروشيمي شركت

از  منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني رادر واقع   بافتمجتمع پتروشيمي شيمي  را جهت فلومیتر جرمی 

  طريق انجام مناقصه انتخاب نمايد.

 

 باشد.مي  شرح كار ، برگ پيشنهاد نرخ ، نمونه پيمان و ساير موارد به پيوست  شرايط مناقصه ،
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 صل دومف

 شرح كار

خريد اقالم ذكر شده در ذيل به همراه تست هاي مربوطه و كاليبراسيون مورد تاييد كارفرما به همراه حمل و 

 تحويل آن در محل كارخانه اين شركت واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر.

 شرايط كلي

 

 batchبه همراه  11313011موضوع سفارش خريد  033#اينچ، 2/1سايز  promass F 033 فلومتر جرمي -1

controller RA00 Endress+ Hauser  كه اين دو تجهيز مي بايست با  11313040موضوع سفارش خريد

هم و در طول يک فرايند كارايي داشته باشند.
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 11313210موضوع سفارش خريد RF– 033كالس  2/1 فلومتر جرمي -2
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 11333533موضوع سفارش    15330F53-RFكالس  2فلوميتر جرمي  -0
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 سایر شرایط مهم مناقصه

بوده و قبل از سفارش گذاري جهت خريد به  Certificate of Origin و part No تمامي اين تجهيزات بايد داراي كاتالوگ و .1

 تاييد كارفرما برسند.

 خود ارائه نمايد. قطعات يدكي دو ساالنه را در پيشنهاد فني ليست .2

 نسبت به تامين و ارائه آن اقدام نمايد. special tools مي بايست در صورت نياز به .0

 جهت تجهيزات اقدام نمايد.  ATEX Certificate  مي بايست نسبت به ارائه .1

عمليات طراحي و مهندسي بر اساس اطالعات فرآيندي ارائه شده بايد به صورتي انجام پذيرد كه  .5

15% availability .توسط شركت سازنده گارانتي گردد 

جهت كليه تجهيزات فوق اقدام نمايد.تحويل  performance guarantee پيمانکارمي بايست نسبت به ارائه .6

با حضور نماينده پيمانکار انجام خواهد گرفت كه عبارتست از  performance guarantee موقت پس از انجام

ساعت بدون  42و شرح كار بمدت  data sheet ق با شرايط فرايندي دركاركرد مداوم تجهيزات مطاب

 (failure هيچگونه

 اعالم زمان وارانتي و خدمات پشتيباني فني و ارائه خدمات و فروش قطعات پس از تحويل دائم .4

 . الزامي مي باشد  sizing & flow calculations ارائه .3
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 سوم فصل

 شرایط مناقصه

 

  اعالم عدم تمایل به شركت در مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصه -1

خود انصراف شركت كنندگان در مناقصه ميبايد پس از دريافت اسناد  در صورت عدم تمايل به شركت در مناقصه 

 . روز پس از تاريخ دريافت اسناد مناقصه به صورت كتبي اعالم نمايند 0تا حداكثر را 

 بررسي اسناد و مدارك مناقصه - 2

شركت كنندگان در مناقصه ملزم هستند كليه مدارك مناقصه را بدقت مطالعه و مورد بررسي قرار داده و از  -2-1

متن آنها اطالع كافي و كامل پيدا نمايند . قبل از تسليم برگ پيشنهاد نرخ براي شركت در مناقصه اطالعات الزم 

 .کانات محل و عامل ديگري كه مي تواند در اجراي كارها مؤثر باشد كسب نمايند راجع به محل اجراي كار، ام

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

مناقصه ذكر بخشي از مدارك مناقصه را تشکيل داده و در شرايط و مفاد مشابهي كه در مدارك  ، پيشنهاد نرخ

 گرديده تقدم خواهد داشت .

پس از تسليم نرخ پيشنهادي براي بخش يا بخشهايي  شركت كنندگان در مناقصههيچگونه ادعائي از طرف  -2-0

از كار كه بعلت عدم آشنايي به محل اجراي كارها ، امکانات و غيره و عدم پيش بيني و يا عدم آگاهي مطرح گردد 

در رد و يا قبول هر يک يا تمام پيشنهادات بدون كارفرما و اساساً   نخواهد بود . بافتشيمي قابل قبول شركت 

 ذكر دليل مختار است . 

بايستي از موقعيت و چگونگي محل كار و وسايل و نحوه دسترسي به آنها و  شركت كنندگان در مناقصه -2-1

نحوي در اجراي صحيح و سريع خدمات مؤثر  تسهيالت محلي منجمله شرايط و عمليات  كار و تمام عواملي كه به

 است آگاهي كامل داشته باشند .

از موقعيت و چگونگي محل كار و وسايل و نحوه دسترسي به آنها و  شركت كنندگان در مناقصهعدم آگاهي  -2-5

ه تسهيالت محلي و هرگونه عاملي كه در اجراي خدمات مورد نظر منجمله شرايط كار و عمليات مؤثر باشد ب

نخواهد گرديد و مطالبه وجوه اضافي از  شركت كنندگان در مناقصههيچوجه رافع مسئوليت پذيرفته شده از طرف 

در اين خصوص فاقد اعتبار  شركت كنندگان در مناقصهاين بابت پذيرفته نخواهد شد و هرگونه اعتراضي از سوي 

 است .
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 سپرده شركت در مناقصه -0

 ميباشد.ريال 633.333.333 لمعاد سپرده شركت در مناقصه

و همراه با  (الف )ضروريست مبلغ تضمين شركت در مناقصه به يکي از صورتهاي مشروحه زير در پاكت جداگانه

 شركت گردد: ساير مدارك مناقصه تحويل اين

 رفاه كارگرانبانک  (  شيمي بافت) بنام شركت  262431101رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره  -1

 131بانک رفاه شعبه مستقل مركزي 

 (   .چک تضمين شده بانکي )چک شخصي و يا چک شركت قابل قبول نمي باشد -2

 ضمانت نامه معتبر بانکي به نفع كارفرما -0

 :توضيح

 پيشنهاد گشوده نخواهد شد. اتپاك( يا چک شركتي چک شخصي و) درصورت ارسال چک عادي *

 پاكات آنها گشوده نخواهد شد. كت در مناقصه ترتيب اثر داده نشده وبه پيشنهادهاي فاقد سپرده شر * 

 ضبط ميگردد بافتشيمي عدول كند سپرده به نفع شركت  * هرگاه برنده مناقصه از پيشنهاد خود

 اتارائه پيشنهاد  ، محل و  نحوه تاریخ -1

درج شده بر روي آگهي  روز خود  را حداكثر تا پايان وقت اداري  پيشنهاداتشركت كنندگان در مناقصه مي بايد 

( ودر قبال اخذ ج  )و  (ب  )و  (الف  )سه پاكت جداگانه الك ومهر شده روزنامه دعوت به شركت در مناقصه 

بافت به نشاني خوزستان، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت شيمي  پتروشيميشركت واحد حراست به رسيد 

 تحويل نمايند. محتويات پاكات ميبايد به شرح زير تنظيم گردد.، جنب پتروشيمي غدير 0

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

 درخواستي در فرم( .فرم ارزيابي كيفي تکميل شده )به همراه مدارك احراز هويت  محتوي ( )بپاكت  -1-2

كليه و   به همراه پيش نويس قرارداد قيمت پيوستبرگ پيشنهادنسخ تکميل شده محتوي  ( ج) پاكت  -1-0

 كه تماي صفحات آن مهر و امضا شده است. صفحات مهر و امضا شده اسناد مناقصه

تعهد آور امضاء و مهمور به صفحات ارسالي فوق الذكر توسط دارنده)دارندگان( امضاء ضروريست كليه  1-توضيح

   مهر شركت گردد.

: ضروريست در روي پاكتهاي مذكور نوع محتويات پاكت )الف, ب , ج ( موضوع مناقصه، نام و نشاني  2-توضيح

 پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود.
 

 هزینه هاي شركت در مناقصه -5

متحمل مي شوند بر عهده خود آنها شركت در اين مناقصه تمام هزينه هائيکه شركت كنندگان در مناقصه جهت 

 هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.خواهد بود.
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 در رد یا قبول پيشنهادات شركت شيمي بافتاختيارات  -6

اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا قسمتي از پيشنهادات را بدون ذكر دليل رد  شيمي بافتشركت 

مورد قبول واقع شركتي يا قبول نمايد و تصميم متخذه در اين باره قطعي خواهد بود . در صورتيکه پيشنهادات 

م نمونه پيوست امضاء مطابق فر شيمي بافتگردد در اين صورت آن شركت ملزم خواهد بود پيماني با شركت 

 نمايد .

 خودداري از امضاء پيمان -4

اولويت اول مناقصه ) توسط كارفرما تعيين مي شود ( از امضاء پيمان خودداري و يا پس از  چنانچه شركت حائز

 1) مندرج در بند  شركت آن امضاء پيمان از انجام تعهدات خود انصراف حاصل نمايد سپرده شركت در مناقصه

ه ( ضبط و شركت داراي اولويت دوم  ) توسط كارفرما تعيين مي شود ( جهت عقد قرارداد دعوت خواهد دعوتنام

شد ، چنانچه شركت دوم  نيز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد و يا پس از امضاء پيمان از انجام تعهدات انصراف 

دهندگان )  هيچيک از پيشنهاد حاصل نمايد در مورد وي نيز بهمين طريق عمل خواهد شد . در چنين صورتي

 پيمانکاران ( مورد بحث حق هيچگونه ادعا و اعتراض نخواهند داشت .

 محرمانه بودن اسناد مناقصه -3

مي باشد و نبايد به اشخاص ثالث   شيمي بافتكليه مفاد و مدارك اين مناقصه محرمانه بوده و جزء دارايي شركت 

 داده شود .شيمي بافت به احدي بدون كسب رضايت قبلي شركت 

 انتخاب برنده و استرداد سپرده شركت در مناقصه -1

و مشخص شدن نفرات  اول و دوم   شيمي بافتپس از باز شدن پاكتها و بررسي پيشنهادات مناقصه توسط شركت 

داده  خواهد  مناقصه ، سپرده هاي شركت در مناقصه مربوطه به شركت كنندگاني كه اول يا دوم نشده اند عودت

            .شد

 اقامتگاه قانوني پيمانكار -13

اقامتگاه قانوني پيمانکار همان است كه در دعوتنامه ذكر شده ، هر مکاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابالغ 

 به كارفرما اطالع داده شده باشد . اًكتب شده تلقي خواهد گرديد مگر آنکه هرگونه تغييري در نشاني مذكور قبالً

 پيشنهادات ناقص -11

به پيشنهادات ناقص و مبهم و مشروط و فاقد سپرده شركت در مناقصه و پيشنهاداتي كه با شرايط اين مناقصه 

  .فوق تسليم گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد 5مغايرت داشته باشد و يا بعد از مدت مقرر در بند 
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 اداتافتتاح پيشنه -12

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

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

شيمي بافت طبق شرايط اعالم شده تهيه نشده باشد پيشنهاد مورد بحث مردود شناخته مي پتروشيمي شركت 

گردد و در صورت قابل قبول بودن سپرده ، نسبت به گشايش پاكت )ج( محتوي فرم ارزيابي و مدارك احراز هويت 

اقدام خواهد شد و در صورت تاييد ارزيابي پيمانکاران و مدارك احراز هويت نسبت به گشايش پاكت پيشنهاد مالي 

  پاكت )ب( اقدام خواهد شد .

بهيچوجه مقيد به قبول  شيمي بافتبه پيشنهادات ناقص و مبهم و يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد و شركت 

پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاي پيمان با حائز پيشنهاد حداقل ندارد . چنانچه شركت 

 پيشنهاد ها مردود تشخيص داده وپتروشيمي خارگ به تباني بين پيشنهاددهندگان متخلف وقوف حاصل نمايد 

دهندگان متخلف را براي مدتي كه ممکن است دائمي باشد از ليست شركتهاي ذيصالحيت براي دعوت  پيشنهاد

به مناقصه حذف خواهد نمود . هيچيک از پيشنهادات ، قبول شده تلقي نخواهد شد مگر آنکه اعالم كتبي درباره 

 دهنده فرستاده شده باشد . راي پيشنهادب شيمي بافتچنين قبولي بوسيله شركت 
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 پيوستها

 

 برگ پيشنهاد نرخ -1

 نمونه قرارداد -2
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 خرید تجهیزات اندازه گیری فلو)فلومیتر جرمی(

 

 در منطقه ویژه بندر امام )ره(بافت  شیمیمجتمع پتروشیمی 

 

 برگه پیشنهاد مالی
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 برگ پيشنهاد نرخ

 خرید تجهیزات اندازه گیری فلو)فلومیتر جرمی(

 كارفرما : 

 شيمي بافت)سهامي خاص(شركت 

    22تهران ـ خيابان افريقا بين چهارراه جهان كودك و ميرداماد كوچه پديدار پالك 
 

مدارك  از بررسي و مطالعه دقيق كليه مدارك ، مشخصات فني ، شرايط پيمان ، و ساير اسناد مناقصه و پس 

پس از بازديد و آشنايي كامل از محل كار ، اين  و مناقصهبا قبول مفاد شرايط مذكور در اسناد  منضم به آن و

خصات مندرج در آنها به بهترين شركت حاضر است كليه كارهاي مشروح در مدارك مذكور را طبق شرايط و مش

بر اساس  وجه و بطوريکه از هر حيث مورد رضايت و موافقت كارفرما واقع گردد در ازاء نرخهاي پيشنهادي زير و

 موارد مذكور انجام دهد 

 :مبلغ پيشنهادي  -1

 موضوع

 

 مبلغ واحد تعداد

 يورو

 قيمت كل

 يورو

موضوع  033#اينچ، 2/1سايز  promass F 033 فلومتر جرمي

 تحويل در كارخانه خريدار 11313011سفارش خريد 

يک 

 دستگاه
 

 

 

batch controller RA00 Endress+ Hauser  موضوع سفارش

 تحويل در كارخانه خريدار 11313040خريد 

يک 

 دستگاه
  

موضوع سفارش خريد RF– 033كالس  2/1 فلومتر جرمي

 تحويل در كارخانه خريدار 11313210

يک 

 دستگاه
  

موضوع سفارش    15330F53-RFكالس  2فلوميتر جرمي 

 تحويل در كارخانه خريدار 11333533

يک 

 دستگاه
  

  مدت زمان تحویل كل كاال

  مبلغ كل به حروف و نوع ارز

 

 مي باشد. DDP BIK PETZONE: ترم تحويل كاال در پيشنهاد اراده شده بر اساس اينکوترمز  1توضيح 

معيار مقايسه قيمت هاي دريافتي تبديل قيمت ها به ريال مي باشد و مرجع تسعير نرخ ارز، قيمت ثبت  :2توضيح

 شده در سامانه سنا قسمت فروش اسکناس يورو در تاريخ گشايش پاكات مي باشد.
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كه در صورتي : كارفرما مختار است براساس شرايط و ضوابط جاري خود در زمان پرداخت، پرداخت ها را 0توضيح

)تحت هر شرايط چه خريد  بصورت ارزي )يورو يا درهم يا يوآن( و يا معادل رياليكاال از خارج از كشور تامين شود 

 آن، به پيمانکار پرداخت نمايد. از خارج از كشور باشد چه داخلي باشد(

قيمت ثبت شده  در صورتي كه كارفرما بخواهد به صورت ريالي پرداختي را انجام دهد نرخ تسعير ارز بر اساس -

به حساب  در سامانه سنا قسمت فروش اسکناس يورو در تاريخ صدور دستور واريز امور مالي اين شركت

شركتي آن پيمانکار مي باشد و پيمانکار متعهد به پذيرش آن مي باشد. در صورتيکه روش محاسبه معادل 

نباشد )به هر دليلي(، روش محاسبه نرخ  ريالي نرخ برابري ارز مطابق بندهاي قيد شده در باال قابل محاسبه

ريال توسط امور مالي كارفرما و بر مبناي عرف كارهاي جاري كارفرما در زمان پرداخت تعيين -برابري يورو

 گرديده و به پيمانکار ابالغ مي گردد و پيمانکار ملزم به قبول آن خواهد بود.

انجام دهد فروشنده مي بايست توانايي دريافت پول  در صورتي كه كارفرما بخواهد به صورت ارزي پرداختي را

با ارز درهم را در كشور امارات يا ارز هاي ديگر در كشورهايي كه امکان انتقال پول به  آنها ميسور مي باشد را 

 با هماهنگي كارفرما داشته باشد.

ه باشد و فروشنده مي كارفرما به هر يک از روش هاي باال كه بخواهد مي تواند واريزي به فروشنده داشت

بايست آمادگي دريافتت پول به هريک از روش هاي باال را داشته باشد و حق هر گونه اعتراضي در اين 

 خصوص را از خود صلب مي نمايد.

برابر ضمانتنامه بانکي اين امر مقدور مي باشد و سقف  1,5: در صورت درخواست پيش پرداخت در قبال 0توضيح 

 مبلغ كل صورتحساب مي باشد.درصد  03پرداخت 

: تسويه حساب باقي مانده مبلغ قرارداد پس از تحويل كليه كاال ها و تاييد فني بر اساس توضيحات ارائه 1توضيح 

 شده در باال انجام خواهد شد.

% ضمانت نامه 13مجموعا فروشنده ميبايست :به منظور تضمين حسن انجام كار و حسن انجام تعهدات 5توضيح

 .ارائه نمايدبانکي 

: در صورتي كه مبلغ كل پيشنهاد برنده مناقصه از برآورد بودجه كارفرما بيشتر باشد، كارفرما مي تواند 6توضيح

 بخشي از ليست فوق را بر اساس نياز خود كاهش يا افزايش دهد.

 فروشنده مکلف به انجام دستور العمل مبارزه با پولشويي مي باشد.

 تعدیل -2
 براي انجام كارهاي موضوع هيچگونه تعديلي تعلق نمي گيرد.به اين پيمان 

 و قراردادي كسور قانوني -3

فروشنده پرداخت خواهد شد و فروشنده مي ماليات بر ارزش افزوده متعلقه به اين قرارداد توسط كارفرما به  – ب

 بايست گواهي ثبت نام معتبر ارائه نمايد

 ابالغ پيمان -4

هفته از تاريخ ابالغ كتبي  يک ميگردد كه درصورت برنده شدن در مناقصه حداكثر پس ازدهنده متعهد  پيشنهاد

 عمليات را شروع نمايد .  ،مبني بر شروع كار شيمي بافت شركت 
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ضمانتنامه شركت در مناقصه فروشنده تا اتمام تعهدات ايشان نزد كارفرما باقي بمنظور  تضمين  انجام تعهدات  

 مي ماند.

 اعتبار پيشنهادمدت  -6 

روز معتبر و در ظرف اين مدت هر موقع  63پيشنهاد حاضر از تاريخ آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا مدت 

عقد پيمان براي طرفين الزام آور خواهد بود و در  نسبت به آن اعالم نمايد اًقبولي خود را كتب شيمي بافتشركت 

عدول نمايد شركت  مناقصهعقد پيمان و يا انجام كار نشود و يا از شرايط   حاضر به صورتيکه پيشنهاد دهنده

 حق دارد سپرده شركت در مناقصه آن شركت را بنفع خود ضبظ نمايد . شيمي بافت

 نام شركت پيشنهاددهنده  :

 : )نفرات دارنده امضاي تعهدآور( نام امضاء كنندگان پيشنهاد

 :رنده امضاي تعهدآور()نفرات داسمت امضاء كنندگان پيشنهاد  

 تاريخ  :

 آدرس قانوني پيشنهاددهنده  :

 مهر و امضاء:
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SHIMIBAFT 

 

 سناد و مدارك مناقصها

 

 

 

 

 اسناد و مدارك مناقصه 2پیوست 

 

 

 

 خرید تجهیزات اندازه گیری فلو)فلومیتر جرمی(

 

 

 در منطقه ویژه بندر امام )ره(بافت  شیمیمجتمع پتروشیمی 

 

 نمونه قرارداد
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 قرارداد

بين شركت اين قرارداد و ديگر مدارك الحاقي آن كه يک مجموعه غير قابل تفکيک است و قرارداد ناميده مي شود 

سيد محسن  نمايندگي آقايبه 3..................و كد اقتصاد.................شناسه ملي .............به شماره ثبت بافت  پتروشيمي شيمي

( و آقاي عليرضا فهامي)عضو هيات مديره( به نشاني تهران، خيابان آفريقا بين چهارراه جهان كودك و ميرداماد ..................

ناميده مي شود از يک سو و شركت .................................... به ))كارفرما(( ، كه در اين قرارداد  22كوچه پديدار پالك 

...... به نشاني ............................ شناسه ملي ..................................... به نمايندگي آقاي ...............................شماره ثبت .....

................................................... كه در اين قرارداد ...................................................................................................................

ناميده مي شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است  ((فروشنده))

 منعقد گرديد.

 

 موضوع قرارداد :  ماده یک:

طبق مشخصات، شرايط،  تجهيزات اندازه گيري فلو)فلوميتر جرمي(فروشنده متعهد به تهيه، تأمين و فروش 

 استانداردها و شروط الزم االجراي ذيل گرديد:

 تعداد و بهاي كاالي موضوع قرارداد : 1-1

با ترم ريال/يورو  ***************مبلغ كل قرارداد   براي انجام خدمات موضوع قرارداد برابر است با 

 .ميباشد اقتصادي پتروشيمي بندر امام خمينيمنطقه ويژه  DDPتحويل 

مبلغ قرارداد مقطوع بوده و شامل تعديل نمي گردد و در برگيرنده كل اجراي خدمات موضوع قرارداد بوده و هيچگونه  

وجه اضافي به غير از آنچه صراحتاً در اين قرارداد به آن اشاره شده است تعلق نمي گيرد. مگر اينکه طرفين بصورت 

 در اين خصوص توافق نمايند.كتبي 

 )يورو( قيمت كل )يورو(مبلغ واحد تعداد موضوع

موضوع  033#اينچ، 2/1سايز  promass F 033 فلومتر جرمي

 تحويل در كارخانه خريدار 11313011سفارش خريد 

يک 

 دستگاه
 

 

 

batch controller RA00 Endress+ Hauser  موضوع سفارش

 تحويل در كارخانه خريدار 11313040خريد 

يک 

 دستگاه
  

موضوع سفارش خريد RF– 033كالس  2/1 فلومتر جرمي

 تحويل در كارخانه خريدار 11313210

يک 

 دستگاه
  

موضوع سفارش    15330F53-RFكالس  2فلوميتر جرمي 

 تحويل در كارخانه خريدار 11333533

يک 

 دستگاه
  

  مدت زمان تحویل كل كاال

  حروف و نوع ارز مبلغ كل به
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 مي باشد. DDP BIK PETZONE: ترم تحويل كاال در پيشنهاد اراده شده بر اساس اينکوترمز  1توضيح 

در صورتي كه : كارفرما مختار است براساس شرايط و ضوابط جاري خود در زمان پرداخت، پرداخت ها را 0توضيح

)تحت هر شرايط چه خريد  درهم يا يوآن( و يا معادل رياليبصورت ارزي )يورو يا كاال از خارج از كشور تامين شود 

 آن، به پيمانکار پرداخت نمايد. از خارج از كشور باشد چه داخلي باشد(

در صورتي كه كارفرما بخواهد به صورت ريالي پرداختي را انجام دهد نرخ تسعير ارز بر اساس قيمت ثبت شده  -

به حساب  اريخ صدور دستور واريز امور مالي اين شركتدر سامانه سنا قسمت فروش اسکناس يورو در ت

شركتي آن پيمانکار مي باشد و پيمانکار متعهد به پذيرش آن مي باشد. در صورتيکه روش محاسبه معادل 

ريالي نرخ برابري ارز مطابق بندهاي قيد شده در باال قابل محاسبه نباشد )به هر دليلي(، روش محاسبه نرخ 

توسط امور مالي كارفرما و بر مبناي عرف كارهاي جاري كارفرما در زمان پرداخت تعيين ريال -برابري يورو

 گرديده و به پيمانکار ابالغ مي گردد و پيمانکار ملزم به قبول آن خواهد بود.

در صورتي كه كارفرما بخواهد به صورت ارزي پرداختي را انجام دهد فروشنده مي بايست توانايي دريافت پول 

درهم را در كشور امارات يا ارز هاي ديگر در كشورهايي كه امکان انتقال پول به  آنها ميسور مي باشد را با ارز 

 با هماهنگي كارفرما داشته باشد.

كارفرما به هر يک از روش هاي باال كه بخواهد مي تواند واريزي به فروشنده داشته باشد و فروشنده مي 

از روش هاي باال را داشته باشد و حق هر گونه اعتراضي در اين بايست آمادگي دريافتت پول به هريک 

 خصوص را از خود صلب مي نمايد.

برابر ضمانتنامه بانکي اين امر مقدور مي باشد و سقف  1,5: در صورت درخواست پيش پرداخت در قبال 0توضيح 

 درصد مبلغ كل صورتحساب مي باشد. 03پرداخت 

مبلغ قرارداد پس از تحويل كليه كاال ها و تاييد فني بر اساس توضيحات ارائه  : تسويه حساب باقي مانده1توضيح 

 شده در باال انجام خواهد شد.

% ضمانت نامه 13مجموعا فروشنده ميبايست :به منظور تضمين حسن انجام كار و حسن انجام تعهدات 5توضيح

 .بانکي ارائه نمايد

ناقصه از برآورد بودجه كارفرما بيشتر باشد، كارفرما مي تواند : در صورتي كه مبلغ كل پيشنهاد برنده م6توضيح

 بخشي از ليست فوق را بر اساس نياز خود كاهش يا افزايش دهد.

 موضوع قرارداد كاالي مشخصات -2-1

 بر اساس پيشنهاد فني برنده مناقصه  

 صورتحساب : -3-1 
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 161به ماده  و بر اساسنسبت به تنظيم و ارائه صورتحساب رسمي منطبق با مبلغ قرارداد  كاالفروشنده پس از ارسال 

آن به خريدار اقدام (  تعداد و بهاي كاالي موضوع قراردادتوضيحات ارائه شده در تبصره يک بند ) و قانون امور مالياتي

 خواهد نمود.

ولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم به كار گرفته و فروشنده متعهد مي گردد تمهيدات الزم را جهت مبارزه با پ

 كنترل هاي ضروري را در اين خصوص اعمال نمايد.

 مدت زمان قرارداد: -2ماده  .

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

 :محل تحویل كاال -3ماده 

 .منطقه ویژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني DDPدفتر خریدار در تهران بر اساس اینكوترمز 

 شرایط پرداخت : -4ماده 

% پيش پرداخت در قبال دريافت ضمانتنامه بانکي و مابقي پس از دريافت كاال در انبار 03بر اساس اسناد مناقصه 

 فروشنده.

 . تاخيرات و جرایم قراردادي:5ماده 

 فروشندهمبلغ قرارداد از  13% مبلغ قرارداد و حداكثر تا سقف %1خسارتي معادل  فروشندهبابت هر هفته تاخير غير مجاز  

 كسر مي گردد. فروشندهو يا هرگونه مطالبات و يا تضامين  فروشندهدريافت و يا از مبالغ متعلق به 

 . تضمين حسن انجام كار:6ماده 

درصد مبلغ  13است ضمانتنامه اي بانکي معادل به منظور تضمين حسن انجام كار و حسن انجام تعهدات،فروشنده متعهد 

كل قرارداد را به صورت ضمانت نامه بانکي معتبر به عنوان ضمانتنامه حسن انجام كار و حسن انجام تعهدات به كارفرما 

 تحويل نمايد.

 فسخ قرارداد – 7ماده 

به و ضبط تضمين حسن انجام كار ، ضمن مطالفروشندهروزه به  23در موارد زير كارفرما مي تواند با اخطار كتبي 

 حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي نمايد: فروشندهبه نفع خود اين قرارداد را بطور يک جانبه فسخ نمايد و  فروشنده 

 انتقال قرارداد به شخص ثالث اعم از حقيقي يا حقوقي به طور كلي يا جزئي بدون اجازه كتبي قبلي كارفرما. -1-7

 .فروشندهعدم رعايت مفاد و تعهدات قراردادي توسط  2-7

 . 4از سقف تعيين شده در ماده  فروشندهدر صورت افزايش ميزان تاخير غير مجاز  3-7

 نظارت بر اجراي كار: -8ماده 
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كه با طبق اسناد و مدارك قرارداد، از طرف كارفرما بعهده نماينده كارفرما خواهد بود  فروشندهنظارت بر اجراي تعهدات 

 رعايت ضوابط و آئين نامه هاي داخلي كارفرما انجام مي شود.

 فورس ماژور )حوادث قهریه(:  -9ماده 

 در قرارداد عبارتست از: « فورس ماژور »منظور از 

حوادث و اتفاقات غير قابل پيش بيني، غير قابل احتراز، غير قابل رفع و غير قابل كنترل كه مستقل بوده و خارج از الف( 

اراده و عمل متعهد باشد و در طول مدت قرارداد حادث شده باشد و تاثير مستقيم و موثر بر مسئوليتهاي طرفين قرارداد 

 داشته به گونه اي كه مانع انجام هر يک يا تمام تعدات قراردادي بصورت كلي يا جزئي گردد.

موجبي براي عدم انجام ديگر تعهدات قراردادي عدم انجام بخشي از تعهدات قراردادي ناشي از فورس ماژور نبايستي ب( 

 گردد.

هرگاه بعلت فورس ماژور، طرفين نتوانند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند، قرارداد منعقده كماكان بقوت خود ج( 

اه، متعهد به ادامه انجام تعهدات مي باشند. چنانچه پس از مدت سه م فروشندهباقي است و پس از رفع شرايط فوق، 

 شرايط فورس ماژور برطرف نگرديد دو طرف نسبت به اقاله يا ادامه قرارداد تصميم گيري خواهند نمود.

هرگاه طرفين به لحاظ بروز حوادث قهري، قادر به انجام بموقع تعهدات قراردادي خويش نگردند از مسئوليت مبرا مي د( 

 قراردادي خود را انجام دهند.باشند، مشروط بر آنکه از هيچ طريق ديگر نتوانند تعهدات 

در صورتي كه عدم اجرا يا عدم ايفاي تعهدات مقرر شده در قرارداد از سوي هركدام از طرفين، ناشي از فورس ماژور ه( 

 باشد، اين موضوع به طرف ديگر اين حق را نمي دهد كه عليه طرف ديگر ادعا كند يا او را ناقض قرارداد محسوب كند.

طر فورس ماژور از انجام مسئوليتهاي قراردادي بازمانده بايد فوراً به طرف ديگر اعالم كند و تمام طرفي كه به خاو( 

اقداماتي را كه منطقاً براي برطرف كردن آن مانع ممکن است، انجام دهد و به مجرد برطرف شدن مانع، اجراي قرارداد را 

 آغاز نمايد.

ناممکن گردد و بيش از سه ماه ادامه يابد، طرفين مي توانند تمديد  در صورتيکه انجام تعهدات به سبب فورس ماژورز(

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

 قوانين حاكم بر قرارداد و نحوه حل اختالف -11ماده 

خواهد بود و در صورت بروز هرگونه اختالف ناشي از قوانين جاري كشور جمهوري اسالمي ايران حاكم بر اين پيمان 

قرارداد حاضر و يا در ارتباط با قرارداد حاضر، موضوع بصورت دوستانه و يا از طريق مذاكره و توافق طرفين، حل و در غير 

اينصورت موضوع به مدير عامل شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع 

دد.مهلت صدور راي از تاريخ ابلغ موضوع اختالف به داور مرضي اطرفين به مدت شش ماه خواهد بود و راي صادره از ميگر

 سوي داور،قطعي و به محض ابالغ براي طرفين الزم االجرا ميباشد.

 . تعداد نسخ قرارداد:11ماده 
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رداد رسيده و همه نسخه هاي آن اعتبار يکسان ماده و دردو نسخه تنظيم شده و به امضاي دوطرف قرا 11اين قرارداد در 

دارند و بدينوسيله طرفين اقرار نمودند كه با آگاهي كامل از مفاد و شرايط قرارداد حاضر آن را امضاء نمودند. تنها 

مندرجات تايپي اسناد قرارداد حاضر داراي اعتبار بوده و هرگونه خط خوردگي، الك گرفتگي، دست نوشته )به غير از 

 ضاء و نام امضاء كنندگان( معتبر نخواهد بود.ام
 

 كارفرما               

 شركت پتروشيمي شيمي بافت 

 

                             

 فروشنده                               

   

 

 


