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 اولفصل 

 موضوع : 

 محصولعدد بشکه فلزی بسته بندی 17000خرید 

 

 كارفرما :   

 ( خاص) سهامی بافتشیمی  پتروشیمی شركت

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

 
واقع  MEKواحد  ا جهت ربشکه بسته بندی محصول خود در نظر دارد  بافتشیمی  پتروشیمیشركت 

  از طریق انجام مناقصه انتخاب نماید. رامنطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی در 

 

 می باشد. ونه پیمان و سایر موارد به پیوستشرح كار ، برگ پیشنهاد نرخ ، نم شرایط مناقصه ،
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 صل دومف

 شرح كار

 

د بشــکه فلــزی بســته بنــدی محصــول مطــابق شــرح دعــ 17000تــیمین و فــرود ت ــداد  تهیــه،  .1

)مشخصــا  فنــی و كیاــی كــاء( كــه جــز  ءیناــ   SPECIFICATION كــار، جزایــا  و  

 قرارداد میباشد.

ــه  .2 ــاءی موردمناقص ــداد: ك ــد 17000ت  ــیمین و    دع ــول ت ــدی محص ــته بن ــزی بس ــکه فل درب  بش

 . نماید با مشخصا  زیر(  2شیمی بافت سایت پتروشیمی شركت) كارخانه تحویل خریدار

مشخصات کلی فنی عبارتست از:         

 نوع بدنه : چین دار 

 نوع بشکه : در بسته 

    میلیمتر    882میلیمتر   ارتاراع    282میلیمتر   قطر  لرار ی     272ابعاد: قطر  داللری

 اینچ وارداتی در باالی بشکه 2اینچ و  4/3دارای دو دریچه  و

 مقاوم به ماده دارای واش  ساید( MEK) 

 س   ته و بدنه( یک میلیمت  ضخامت ورق در تمام قسمت های بشکه( 

  س د روغنی مخصوص بشکه سازی نوع ورق: ورقST12 

  2112رنگ با ضخامت استاندارد و کد 

 بر  روی بشرکه هرا چرا       شریمی بافرت(   پت وشریمی )ی ش کت مناقصره گررار   لوگو

 .شود

 
 .باشد می(  DDP)  اینکوترمز ودرچهارچوب كارخانه درب جلوی تحویل نحوه .3

 و با این شرایط به كارفرما تحویل گردد. در حالت فشار منای باشند می بایست بشکه .4

ــادی        .2 ــژه اقتص ــه وی ــی، منطق ــام خمین ــدر ام ــه: بن ــوب مناقص ــل موص ــار و تحوی ــرای ك ــل اج مح

 بافتشیمی  پتروشیمی ماهشهر، سایت دو، شركت

شخص مناقصه گر مکلـ  اسـت در فاهـله زمـانی مقـرر شـده كـه بـرای ارااـه پیشـنهادا  و ارااـه             .6

ــرر  ــا مق ــا مشخصــا     اســناد و پاكته ــزی ب ــه از بشــکه فل ــ  نمون ــل ی ــه تحوی ــدهن نســبت ب گردی

لوزسرتا،  بنردر ماهشر        خواسته شده در پیوسـت فنـی  از طریـق پسـت پیشـتاز بـه  در       

منطقرره ویررقه اقتصررادی پت وشرریمی بنرردر امررام لمینرری  سررایت دو   ررندوق پسررتی    

ارسرراو و اسررناد  بافررتشرریمی  پتروشــیمی ( شرر کت6321829724)کررد پسررتی 396

 ارساو دارد.« ب» ارساو آ، را به هم اه سای  ضمائم در پاکت 
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 سوم فصل

 شرايط مناقصه

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

انصراف در هور  عدم تمایل به شركت در مناقصه باید پس از دریافت اسناد  شركت كنندگان در مناقصه

 . كتبی اعالم نمایند به هور  پس از تاريخ دريافت اسناد مناقصهروز  3تا حداكثر خود را 

 بررسي اسناد و مدارك مناقصه - 2

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

. قبل از تسلیم برگ پیشنهاد نرخ برای شركت در ا اطالب كافی و كامل پیدا نمایندداده و از متن  نه

مناقصه اطالعا  ءزم راجع به محل اجرای كار، امکانا  محل و عامل دیگری كه می تواند در اجرای 

 .كارها مؤثر باشد كسب نمایند 

در مناقصه قبل از ارااه  شركت كنندگانبه  خریدار، نمابر های هادره از طرف هورتجلسا ، نامه ها -2-2

بخشی از مدارك مناقصه را تشکیل داده و در شرایط و مااد مشابهی كه در مدارك مناقصه  ،پیشنهاد نرخ

 ذكر گردیده تقدم خواهد داشت.

پس از تسلیم نرخ پیشنهادی برای بخش یا  شركت كنندگان در مناقصههیچگونه ادعاای از طرف  -2-3

، امکانا  و غیره و عدم پیش بینی و یا عدم رهات عدم  شنایی به محل اجرای كابخشهایی از كار كه ب ل

در رد و یا قبول هر ی  یا كارفرما  و اساساً نخواهد بود شیمی بافت گاهی مطرح گردد قابل قبول شركت 

 تمام پیشنهادا  بدون ذكر دلیل مختار است . 

بایستی از موق یت و چگونگی محل كار و وسایل و نحوه دسترسی به  شركت كنندگان در مناقصه -2-4

كار و تمام عواملی كه به نحوی در اجرای هحیح و  یال  محلی منجمله شرایط و عملیا  نها و تسه

 سریع خدما  مؤثر است  گاهی كامل داشته باشند .

و وسایل و نحوه دسترسی  از موق یت و چگونگی محل كار شركت كنندگان در مناقصهعدم  گاهی  -2-5

به  نها و تسهیال  محلی و هرگونه عاملی كه در اجرای خدما  مورد نظر منجمله شرایط كار و عملیا  

نخواهد گردید و  شركت كنندگان در مناقصهمؤثر باشد به هیچوجه رافع مسئولیت پذیرفته شده از طرف 

شركت كنندگان در گونه اعتراصی از سوی مطالبه وجوه اصافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هر

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

 باشد. می ریال 5،000،000،000م ادل  سپرده شركت در مناقصه

و  (ال ) صروریست مبلغ تضمین شركت در مناقصه به یکی از هورتهای مشروحه زیر در پاكت جداگانه

 شركت گردد: همراه با سایر مدارك مناقصه تحویل این

 ( شیمی بافتپتروشیمی بنام شركت ) 232782132رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره  -1

 101بان  رفاه ش به مستقل مركزی  رفاه كارگرانبان  

 (   .چ  تضمین شده بانکی )چ  شخصی و یا چ  شركت قابل قبول نمی باشد -2

 صمانت نامه م تبر بانکی به ناع كارفرما -3

 :توصیح

 پیشنهاد گشوده نخواهد شد. ا پاك( یا چ  شركتی چ  شخصی و) درهور  ارسال چ  عادی *

 پاكا   نها گشوده نخواهد شد. به پیشنهادهای فاقد سپرده شركت در مناقصه ترتیب اثر داده نشده و * 

 .صبط میگردد بافتشیمی عدول كند سپرده به ناع شركت  * هرگاه برنده مناقصه از پیشنهاد خود

 اتارائه پيشنهاد  ، محل و  نحوه تاريخ -4

 روز حداکث  تا پایا، وقت اداری را لود پیشن ادات بایستی ش کت کنندگا، در مناقصه می

در قباو الذ رسید  و (ج  )و  (ب  )  (الف  )م   شده  سه پاکت  داگانه الك ودر  12/12/1141

لیابا، اف یقا بین چ ارراه به نشانی ت  ا، ر   بافتشیمی  پت وشیمیش کت  ح استواحد به 

باید به  می پاکت هامحتویات . تحویل نمایند 22  ا، کودك و می داماد کوچه پدیدار پالك 

 ش ح زی  تنظیم گ دد.

 محتوی سپ ده ش کت در مناقصه (الف)پاکت    -4-1

  ش کت به هم اه مدارك اح از هویت درلواستی پیشن اد فنی  محتوی (ب)پاکت  -4-2

 پیشن اد دهنده.          

به  )کل  احات( قیمت پیوست ب گ پیشن ادنسخ تکمیل شده محتوی  ج()پاکت  -4-3

 . هم اه یک نسخه کامل از اسناد مناقصه که توسط مناقصه گ  م   و امضا شده اند
)دارندگان( امضا  ت هد  ور امضا  و  ارسالی فوق الذكر توسط دارندههاحا  صروریست كلیه  1-توصیح

   .تحویل گردد (ج)پاكت و در  مهمور به مهر شركت گردد

موضوع  (، جبوع محتويات پاكت )الف، ن: صروریست در روی پاكتهای مذكور  2-توصیح

 مناقصه، نام و نشاني پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود.

شیمی بافت( بشکه  پتروشیمی )شركت : درهورتی كه مجموعه ای در گذشته به این شركت3-توصیح

مستندا  را ارااه نماید و دیگر نیاز به  (ب)پاكت فروخته و تاییدیه كیایت  ن را دارا می باشد در 



22 / 6                                                        

در  مورد نظردر غیر این هور  می بایست ی  عدد بشکه با مشخصا   ارسال بشکه نمونه نمی باشد.

  ارسال نماید. به همراه مدارك ذیلبه محل كارخانه این شركت جهت بررسی كیایت  اسناد
به این  پاكت پیشنهاد فنی در سرتیایکیت م تبر شامل، موارد ذیل مطابق استاندارد مربوطه هركدام

 .ارسال گردد امور

   نالیز شیمیایی ورق-1

 های مکانیکی ورق تست -2

 تست چسبندگی رنگ-3
 

 هزينه هاي شركت در مناقصه -5

متحمل می شوند بر عهده شركت در این مناقصه یکه شركت كنندگان در مناقصه جهت یتمام هزینه ها

 و نیز هزینه چاپ  گهی و نیز تجدید  گهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.خود  نها خواهد بود 

 ر رد يا قبول پيشنهاداتبافت دشركت شيمي اختيارات  -3

این حق را برای خود محاوظ می دارد كه تمام یا قسمتی از پیشنهادا  را بدون ذكر  بافت شیمیشركت 

شركتی دلیل رد یا قبول نماید و تصمیم متخذه در این باره قط ی خواهد بود . در هورتیکه پیشنهادا  

مطابق فرم  بافتشیمی مورد قبول واقع گردد در این هور   ن شركت ملزم خواهد بود پیمانی با شركت 

 نمونه پیوست امضا  نماید .

 خودداري از امضاء پيمان -7

اولویت اول مناقصه ) توسط كارفرما ت یین می شود ( از امضا  پیمان خودداری و یا  چنانچه شركت حااز

 شركت  ن پس از امضا  پیمان از انجام ت هدا  خود انصراف حاهل نماید سپرده شركت در مناقصه

صبط و شركت دارای اولویت دوم  )توسط كارفرما ت یین می شود( جهت  دعوتنامه( 3مندرج در بند )

نیز حاصر به ان قاد قرارداد نگردد و یا پس از امضا   عقد قرارداد دعو  خواهد شد، چنانچه شركت دوم

. در چنین وی نیز بهمین طریق عمل خواهد شد پیمان از انجام ت هدا  انصراف حاهل نماید در مورد

( مورد بحث حق هیچگونه ادعا و اعتراض نخواهند دهندگان )پیمانکاران تی هیچی  از پیشنهادهور

 داشت .

 محرمانه بودن اسناد مناقصه -8

می باشد و  بافت شیمیپتروشیمی كلیه مااد و مدارك این مناقصه محرمانه بوده و جز  دارایی شركت 

 داده شود .به احدی  ،شیمی بافتنباید به اشخاص ثالث بدون كسب رصایت قبلی شركت 
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 انتخاب برنده و استرداد سپرده شركت در مناقصه -2

و مشخص شدن نارا    بافتشیمی پس از باز شدن پاكتها و بررسی پیشنهادا  مناقصه توسط شركت 

ه اول یا دوم نشده اند ، سپرده های شركت در مناقصه مربوطه به شركت كنندگانی كاول و دوم مناقصه

            .خواهد شد دادهعود  

 فروشندهاقامتگاه قانوني  -10

، هر مکاتبه ای كه به نشانی مذكور ارسال همان است كه در دعوتنامه ذكر شده فروشندهاقامتگاه قانونی 

به كارفرما اطالب  اًكتب شود ابالغ شده تلقی خواهد گردید مگر  نکه هرگونه تغییری در نشانی مذكور قبالً

 .داده شده باشد

 پيشنهادات ناقص -11

به پیشنهادا  ناقص و مبهم و مشروط و فاقد سپرده شركت در مناقصه و پیشنهاداتی كه با شرایط این 

  .فوق تسلیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد 4مناقصه مغایر  داشته باشد و یا ب د از مد  مقرر در بند 

 پيشنهاداتافتتاح  -12

 پیشنهادا  واهله توسط كارفرما  بشرح ذیل باز و قراات خواهد شد : 

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

حث ه تهیه نشده باشد پیشنهاد مورد بطبق شرایط اعالم شد بافتشیمی  پتروشیمی تشخیص شركت

( محتوي بپاكت )، نسبت به گشایش ر هور  قابل قبول بودن سپردهگردد و دمردود شناخته می 

و مدارك احراز پیشنهاد فنی  اقدام خواهد شد و در هور  تایید و مدارك احراز هويت پيشنهاد فني

  اقدام خواهد شد . (جپاكت )پاكت پيشنهاد مالي هویت نسبت به گشایش 

وجه  هیچه ب بافتشیمی به پیشنهادا  ناقص و مبهم و یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد و شركت 

. مان با حااز پیشنهاد حداقل نداردمقید به قبول پیشنهاد خاهی نبوده و نیز ت هدی مبنی بر امضای پی

ل نماید دهندگان متخل  وقوف حاه به تبانی بین پیشنهاد بافتشیمی  پتروشیمی چنانچه شركت

دهندگان متخل  را برای مدتی كه ممکن است داامی باشد  پیشنهاد پیشنهاد ها مردود تشخیص داده و

، قبول ی  از پیشنهادا  از لیست شركتهای ذیصالحیت برای دعو  به مناقصه حذف خواهد نمود . هیچ

 شیمی بافت پتروشیمی شده تلقی نخواهد شد مگر  نکه اعالم كتبی درباره چنین قبولی بوسیله شركت

 دهنده فرستاده شده باشد . برای پیشنهاد
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 برگ پيشنهاد نرخ -1
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 برگ پيشنهاد نرخ
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 برگ پيشنهاد نرخ

 بشکه فلزی بسته بندی محصول خرید

 كارفرما : 

 )سهامی خاص(بافت شیمیشركت 

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

 اسناد مناقصه و، و سایر  ه دقیق كلیه مدارك، مشخصا  فنی، شرایط پیماناز بررسی و مطال پس 

بازدید و  شنایی كامل از پس از  و مناقصهبا قبول مااد شرایط مذكور در اسناد  مدارك منضم به  ن و

، این شركت حاصر است كلیه كارهای مشروح در مدارك مذكور را طبق شرایط و مشخصا  محل كار

 یكارفرما واقع گردد در ازا مندرج در  نها به بهترین وجه و بطوریکه از هر حیث مورد رصایت و موافقت

عدد بشکه فلزی با مشخصا  ذكر  17000جهت تحویل   نرخهای پیشنهادی زیر و بر اسا  موارد مذكور

منطقه ویژه اقتصادی  2شیمی بافت واقع در سایت  پتروشیمیشده و تحویل  ن در محل كارخانه شركت 

 انجام دهد . پتروشیمی

 :مبلغ پيشنهادي  -1

 موصوب

 

 واحد مبلغ ت داد

 

 قیمت كل

 
 بشکه فلری بسته بندی محصوو 

 نوع بدنه : چین دار

 نوع بشکه : در بسته

میلیمترر   ارتارراع  282میلیمترر   قطرر  لررار ی  272ابعرراد: قطرر  داللرری 

ایررنچ وارداترری در برراالی  2ایررنچ و  4/3میلیمترر  و دارای دو دریچرره  882

 بشکه

 و پلمپ  (MEK دارای واش  ساید)مقاوم به ماده

ضررخامت ورق در تمررام قسررمت هررای بشکه)سرر   ترره و بدنرره( یررک     

 میلیمت 

 ST12نوع ورق: ورق س د روغنی مخصوص بشکه سازی 

 MEKو مقاوم در ب اب   2112رنگ با ضخامت استاندارد و کد 

شرریمی بافررت( برر  روی  پتروشــیمیلوگرروی شرر کت مناقصرره گرررار ) 

 چا  شود.و پلمپ  بشکه ها 

17000  

 

 

 در نظر گرفتن مبلغ ارزش افزوده بدونمبلغ كل به حروف 

شيمي  پتروشیمیو تحويل كاال در محل كارخانه شركت 

 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 2بافت واقع در سايت
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)در هور  عدم تکمیل و یا خارج از كارشناسی بودن قیمت   نالیز قیمت ی  عدد بشکه تحویلی - 1-1

مچنین متذكر می گردد م یار ت دیل هپیشنهاد مالی مردود خواهد بود  ذیلهای ارااه شده در جدول 

قسمت متوسط نرخ ورق سرد م امله شده در بور  كاء  مبلغ ذكر شده دربر اسا  ) های احتمالی  تی

به  ن اشاره شده است می باشد و به سایر قسمت های هیچ گونه فرمول ذیل  در ماه تحویل كه در

محسبا  خواهد م یار و تکمیل گردد جدول كه می بایست توسط بشکه سازت دیلی ت لق نخواهد گرفت 

 بود.(

 
 

بايست با نرخ اعالمي  تذكر مهم: مبلغ محاسبه شده جهت فروش يک بشکه در فرمول باال مي

 باشد. در جدول قيمت مطابقت داشته

خواست و  می باشد و بشکه ها بر اسا  ت دادماه  12طی مد  زمان تحویل كل بشکه ها : 1توصیح

 واحد بهره برداری این شركت به محل كارخانه ارسال می گردد.

منطقه ویژه اقتصادی  2سایت DDP: ترم تحویل كاء در پیشنهاد اراده شده بر اسا  اینکوترمز  2توصیح 

 می باشد. پتروشیمی

درهد مبلغ كل پیمان در  40تا سق   جهت پیش پرداخت : درهور  درخواست تامین كننده3توصیح

كه در صورت  ارااه صمانتنامه بانکی م ادل مبلغ پیش پرداخت واریز خواهد شددرهد  120دریافتقبال 

 .واريز پيش پرداخت هيچگونه تعديل مثبتي به پيمان تعلق نخواهد گرفت

 

 :تعديل  -2

ت دیل فقط به قسمت تامین ورق ساخت بشکه با شرایط ذیل ت لق می گیرد و تحت هیچ عنوان به موارد 

در هور  درخواست فروشنده مبنی بر  )هزینه كارگری، حمل و ...( ت دیل ت لق نمی گیرد. مانند دیگر

ف خواهد شد حذ پیماندرخواست پیش پرداخت و واریز  ن توسط كارفرما ت دیل مثبت بطور خودكار از 

 و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ت دیل مثبت به قرارداد ت لق نخواهد گرفت.

میانگین نوسانا  موجود در بازار  هن  ء ، بر اسا   با عنایت به موارد ذكر شده در پاراگراف باء چنانچه

 تحت هر شرایط ش% كاه5میانگین كل ورق سرد م امله شده در بور  كاء در ماه تحویل كاء بیش از 

یا افزایش)در هور  عدم واریز پیش پرداخت( یابد)كاهش به تشخیص خریدار و افزایش بنا به درخواست 
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(، پس از دریافت درخواست كتبی در هور  عدم واریز پیش پرداخت كتبی فروشنده پس از تاییدخریدار

ر ساخت بشکه مطابق با فروشنده مبنی بر اعمال ت دیل، ت دیل بر اسا  وزن ورق خالص مصرفی د

 نالیزارااه شده در باء از سوی پیشنهاد دهنده محاسبه و مبنای هدور فاكتور كاءی تحویلی  ن ماه 

 خواهد بود.

ت دیل مثبت: هر گونه ت دیل كه منجر به افزایش قیمت پیمان گردد كه در هور  واریز هر مبلغ پیش 

 پرداخت از پیمان به طور خودكار حذف می شود.

ت دیل منای: هر گونه ت دیل كه منجر به كاهش قیمت پیمان گردد و تحت هیچ شرایطی از پیمان حذف 

 نخواهد شد.

 و قراردادي كسور قانوني  -3

فروشنده پرداخت خواهد شد و فروشنده مالیا  بر ارزد افزوده مت لقه به این قرارداد توسط كارفرما به  

 .یدمی بایست گواهی ثبت نام م تبر ارااه نما

 ابالغ پيمان  -4

هاته از تاریخ  ی  دهنده مت هد میگردد كه درهور  برنده شدن در مناقصه حداكثر پس از پیشنهاد

 عملیا  را شروب نماید .  ،مبنی بر شروب كار بافت شیمی ابالغ كتبی شركت 
نزد كارفرما صمانتنامه شركت در مناقصه فروشنده تا اتمام ت هدا  ایشان انجام ت هدا    بمنظور تضمین

 باقی می ماند.

 

 مدت اعتبار پيشنهاد   -5

روز م تبر و در ظرف این مد  هر  30پیشنهاد حاصر از تاریخ  خرین مهلت قبول پیشنهادا  تا مد  

عقد پیمان برای طرفین  نسبت به  ن اعالم نماید اًقبولی خود را كتب بافت شیمیپتروشیمی موقع شركت 

عقد پیمان و یا انجام كار نشود و یا از شرایط  حاصر به الزام  ور خواهد بود و در هورتیکه پیشنهاد دهنده

حق دارد سپرده شركت در مناقصه  ن شركت را  شیمی بافتپتروشیمی عدول نماید شركت  مناقصه

 بناع خود صبظ نماید .

 

 نام شركت پیشنهاددهنده  :

 : )نارا  دارنده امضای ت هد ور( امضا  كنندگان پیشنهادنام 

 :)نارا  دارنده امضای ت هد ور(سمت امضا  كنندگان پیشنهاد  

 تاریخ  :

  در  قانونی پیشنهاددهنده  :

 مهر و امضا :
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 2پیوست 

 

 قراردادنمونه 

 

 بشکه فلزی بسته بندی محصولخرید 
 

 

  در منطقه ویژه بندر امام )ره(بافت  شیمی پتروشیمی شرکت
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 بسمه تعالي

 تاريخ : 

 شماره : 

 

بـین  این قرارداد و دیگر مدارك الحاقی  ن كه ی  مجموعه غیر قابل تاکی  است و قـرارداد نامیـده مـی شـود     

ــركت ــیمی ش ــیمی پتروش ــت  ش ــت   باف ــماره ثب ــه ش ــی  104213 ب ــه مل ــد 10101488053شناس و ك

( و  قای علیرصـا فهامی)عضـو هیـا  مـدیره( بـه      ............) .............. نمایندگی  قایبه 411127345237اقتصادی

، كـه در ایـن قـرارداد     22نشانی تهران، خیابان  فریقا بین چهارراه جهان كودك و میرداماد كوچه پدیدار پالك 

.................... به شماره ثبـت ................................. شناسـه   نامیده می شود از ی  سو و شركت ................))كارفرما(( 

ــانی   ــه نشـــــ ــای ..................................... بـــــ ــه نماینـــــــدگی  قـــــ ــی ..................................... بـــــ ملـــــ

.......................................................................................... كــه در ایــن قــرارداد ............................................................................

نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررا  و شرایطی كه در اسناد و مدارك ایـن قـرارداد درج    ((فروشنده))

 شده است من قد گردید.

 موضوع قرارداد :  ماده يک:

لیتـر مطـابق بـا     220میلیمتر با ظرفیت اسمی  1بشکه نو فلزی باصخامت بدنه و سر و ك   عدد 00071خرید 

مشخصا  ذكر شده، ویژگی ها و شرایط مندرج در جدول مشخصا  فنی و الزاما  عمومی و خـاص بـه همـراه    

ز سوی خریدار بـه فروشـنده   وارانتی، گارانتی و خدما  پس از فرود، طبق برنامه ای كه در طول مد  قرارداد ا

 اعالم می گردد. 

 تعداد و بهاي كاالي موضوع قرارداد : 1-1

 ب كارخانـه شـركت  ر قـرارداد، بـا شـرط تحویـل كـاء در     مبلغ هر بشکه، مطابق با مشخصـا  منـدرج د  

 شیمی بافت واقع در خوزستان، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

 

 موصوب

 

 مبلغ واحد ت داد

 

 قیمت كل

 
 بشکه فلری بسته بندی محصوو 

 نوع بدنه : چین دار

 نوع بشکه : در بسته

میلیمتر     282میلیمتر   قطر  لرار ی     272ابعاد: قطر  داللری   

ایررنچ  2ایررنچ و  4/3میلیمترر  و دارای دو دریچرره  882ارتارراع 

 وارداتی در باالی بشکه

 و پلمپ (MEK دارای واش  ساید)مقاوم به ماده

 ST12نوع ورق: ورق س د روغنی مخصوص بشکه سازی 

ضخامت ورق در تمرام قسرمت هرای بشکه)سر   تره و بدنره(        

 یک میلیمت 

17000  

************ 

 

**************** 
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و مقرراوم در ب ابرر   2112رنررگ بررا ضررخامت اسررتاندارد و کررد 
MEK 

شریمی بافرت( بر      پتروشـیمی لوگوی ش کت مناقصه گررار ) 

 چا  شود.و پلمپ  روی بشکه ها 

  در نظر گرفتن مبلغ ارزش افزوده بدون مبلغ كل به حروف

 

 نالیز قیمت ی  عدد بشکه تحویلی)متذكر می گردد م یار ت دیل های پیش بینی شده در قرارداد بر 

قسمت متوسط نرخ ورق سرد م امله شده در بور  كاء در ماه تحویل كاء اسا  مبلغ ذكر شده در 

 (و به سایر هزینه ها و قسمت ها هیچ گونه ت دیلی ت لق نخواهد گرفتخواهد بود 

 
ت دیل فقط به قسمت تامین ورق ساخت بشکه با شرایط ذیل ت لق می گیرد و تحت هیچ : 1تبصره

)هزینه كارگری، حمل و ...( ت دیل ت لق نمی گیرد.در هور  درخواست مانند عنوان به موارد دیگر

 پیمانفروشنده مبنی بر درخواست پیش پرداخت و واریز  ن توسط كارفرما ت دیل مثبت بطور خودكار از 

 حذف خواهد شد و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ت دیل مثبت به قرارداد ت لق نخواهد گرفت.

میانگین نوسانا  موجود در بازار  هن  ء ، بر اسا   موارد ذكر شده در پاراگراف باء با عنایت به چنانچه

% كاهش یا افزایش)در 5میانگین كل ورق سرد م امله شده در بور  كاء در ماه تحویل كاء بیش از 

هور  عدم واریز پیش پرداخت( یابد)كاهش به تشخیص خریدار و افزایش بنا به درخواست كتبی 

نده پس از تاییدخریدار(، پس از دریافت درخواست كتبی فروشنده مبنی بر اعمال ت دیل، ت دیل بر فروش

اسا  وزن ورق خالص مصرفی در ساخت بشکه مطابق با  نالیزارااه شده در باء از سوی پیشنهاد دهنده 

 محاسبه و مبنای هدور فاكتور كاءی تحویلی  ن ماه خواهد بود.

ت دیل كه منجر به افزایش قیمت پیمان گردد كه در هور  واریز هر مبلغ پیش  ت دیل مثبت: هر گونه

 پرداخت از پیمان به طور خودكار حذف می شود.

ت دیل منای: هر گونه ت دیل كه منجر به كاهش قیمت پیمان گردد و تحت هیچ شرایطی از پیمان حذف 

 نخواهد شد.

بر  لیو تحو هیو تخل ترخیص كاء از گمركعوارض حمل و  مه،یحمل، ب ،یریبارگ یها نهی: هز2تبصره

 می باشد. 2كارخانه منطقه ویژه اقتصادی سایت DDPترم تحویل كاء .باشدیعهده فروشنده م
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: فروشنده مکل  است گواهی ثبت نام ارزد افزوده م تبر ارااه نماید و در قبال  ن ارزد افزوده 3تبصره

 ت می گردد.كاء محاسبه و به فروشنده پرداخ

: فروشنده مکل  به هدور فاكتور رسمی و مورد تایید نهادهای حاكمیتی كشور جمهوری اسالمی 4تبصره

 این بند قرارداد می باشد. 1ایران با ارز ریال بر اسا  تبصره 

 موضوع قرارداد كاالي مشخصات -1-2

 بشکه فلزی بسته بندی محصول  

 نوب بدنه : چین دار

 نوب بشکه : در بسته

ــی   ــر داخل ــاد: قط ــارجی   572اب  ــر خ ــر، قط ــاب  585میلیمت ــر، ارتا ــر و دارای دو  885میلیمت میلیمت

 اینچ وارداتی در باءی بشکه 2اینچ و  4/3دریچه 

 ( و پلمپ MEK دارای واشر ساید)مقاوم به ماده

 صخامت ورق در تمام قسمت های بشکه)سر، ته و بدنه( ی  میلیمتر

 ST12نوب ورق: ورق سرد روغنی مخصوص بشکه سازی 

 MEKو مقاوم در برابر  5015رنگ با صخامت استاندارد و كد 

 بر روی بشکه ها  و پلمپ چاپ شود. شیمی بافت پتروشیمیلوگوی شركت 

 داخل بشکه ها می بایست كامال تمیز و  ری از هرگونه چربی، كثیای و لکه باشد.

 صورتحساب : -1-3

و نسبت به تنظیم و ارااه هورتحساب رسـمی منطبـق بـا مبلـغ قـرارداد       كاءهر پار  از فروشنده پس از ارسال 

 ن بـه خریـدار اقـدام خواهـد     (  تعداد و بهاي كاالي موضوع قراردادتوصیحا  ارااه شده در تبصره ی  بند )

 نمود.

 كيفيت كاال -1-4

یا م یوب، تحویل نشده تلقی گردیده و بهـای  ن قابـل مطالبـه    كاءی غیر منطبق با مشخصا  قرارداد، ناقص و 

نیست.این كاء بایستی توسط فروشنده از انبارهای خریدار خارج شود و كلیه هزینه های وهول و استرداد كاءی 

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

 .ص خریدار و ازمحل صمانتنامه ها و مطالبا  فروشنده وهول می گرددتشخی

 مدت زمان قرارداد: -2ماده  .

 می باشد. ماه 12مد  مد  كل قرار داد از تاریخ امضا قرارداد به 

 تعهدات فروشنده: -3ماده

از مشخصـا  فنـی كـاء و    فروشنده اقرار و اذعان دارد كه توان فنی و مالی انجام موصوب قرارداد را دارد و  -3-1

 كیایت مورد نظر خریدار همچنین نحوه و زمان تحویل هر ت داد از بشکه اطالب دارد
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فروشنده تصدیق می نماید كه شرایط مالی و فنی موصوب این قرارداد با توجه به جمیع جها  و شرایط و  -3-2

توانـد  یرار گرفته و به عذر عدم اطالب نمصوابط و مقررا  جاری و قیمت های م مول بازار ت یین و مورد توافق ق

 استناد كند.

روز پس از امضای قرارداد نسبت به ارااه صمانت نامه هـای پـیش    10فروشنده موظ  است حداكثر ظرف  -3-3

پرداخت) در هور  نیاز به اخذ پیش پرداخت( و انجام ت هدا  خود به خریدار اقـدام نماید.بـدیهی اسـت زمـان     

امضای قرارداد محاسبه خواهد شد و خریدار در هور  عدم ارااه صمانتنامه انجام ت هـدا  طـی   تحویل از تاریخ 

مد  زمان اعالم شده حق فسخ قرارداد بدون نیاز به مراج ه به مراجع قضایی و با اعالم كتبی داشته و می تواند 

 نسبت به وهول صمانتنامه شركت در مناقصه اقدام نماید.

و نیـز نـوب و   ی باشد كه كاءی موصوب قرارداد از نظر اب اد، اندازه، كارایی و مشخصـا   فروشنده مت هد م -3-4

شرایط بسته بدنی با كلیه مشخصا  فنی و الزانا  كیای مندرج در بند شرح مشخصا  كاء و نمونه شاهد مورد 

 ها میسر نماید. تایید خریدار مطابقت داشته و شماره ساخت برروی هر بشکه ثبت تا امکان ردیابی محموله

نمونه شاهد مورد تایید خریدار ظرف ی  هاته پس از امضا  قـرارداد بـا تنظـیم هورتجلسـه بـه خریـدار        -3-5

تحویل گردد..بازنگری نمونه های شاهد نیز هر سه ماه ی  بار توسط نماینده كیای خریدار هور  میگیرد.متذكر 

اربرد داشته و ویژگیهـا و مشخصـا  فنـی بایسـتی     می گردد نمونه های شاهد هرفا در خصوص شکل ظاهری ك

 .مشخصا  كاءی موصوب قرارداد مد نظر قرارگیردمطابق بند 

فروشنده مت هد می گردد طبق برنامه اعالم شده از سوی خریدار، بشکه مورد نیاز روزانه خریدار را تـامین   -3-3

 نماید.

خریدار، بابت هر بشکه م یوب، بشـکه نـو توسـط    در هور  عدم تایید بشکه از سوی واحد كنترل كیایت  -3-7

روز جایگزین می گردد. در غیر این هور  كاءی مزبور تحویل نشده تلقی می گـردد و   10فروشنده ظرف مد  

% باءسری از محل مطالبا  و یا تضامین فروشنده كسر می نماید و 15خریدار راسا هزینه خسار  وارده به عالوه 

ینی محصـول م یـوب یـا غیـر     زدعایی را از خود سلب می نماید. كلیه هزینه های جـایگ فروشنده حق هر گونه ا

منطبق با نمونه بر عهده فروشنده خواهد بود و فروشنده مکل  است پس از اعالم خریدار در اسرب وقت نسبت به 

 خروج كاءهای مذكور از مکان خریدار اقدام نماید.

شیمی بافت واقع در  پتروشیمی شركت MEKب قرارداد را در واحد فروشنده مت هد می گردد كاءی موصو -3-8

 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تحویل نماید.  2سایت

فروشنده مکل  است در هر زمان كه خریدار تشخیص دهد امکان بازدیـد نماینـدگان م رفـی شـده را بـا       -3-2

 هماهنگی قبلی از مجموعه خود فراهم سازد.

 به تحویل به موقع بشکه ها طبق برنامه زمانبندی ارااه شده از سوی خریدار می باشد.فروشنده مت هد  -3-10

مسئولیت كیایت كاءی تحویل داده شده در هر زمان)در طول مد  قرارداد و یا پس از خاتمـه قـرارداد    -3-11

ه گـردد مطـابق   (به عهده و هزینه فروشنده می باشد.اگر عیوب كاءی تحویل شده در طول مد  قرارداد مشاهد

عمل خواهد شد و چنانچه پس از خاتمه قرارداد حادث گردد، در هـور  عـدم جبـران خسـار  توسـط      7-3بند

فروشنده، خریدار می تواند خسارا  وارده را به تشخیص خود از محل مطالبا  و یا تضامین فروشنده كسر و یا از 
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ونه اعتراض یا ادعایی را از خود سلب و سـاقط مـی   سایر دارایی های فروشنده استیاا  نماید و فروشنده حق هرگ

 نماید.

كلیه اجزا  مورد نیاز جهت تولید موصوب قرارداد می بایست از مناب ی كه مورد ارزیـابی و تاییـد خریـدار     -3-12

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

رد نظر، كلیه مراكز تولید و یا تامین اجزا  مذكور را با ذكر  خرین  در  محل تولید  نها بـه نماینـده خریـدار    مو

 اعالم نماید.

در هور  ارااه هرگونه طرح اختصاهی از سوی خریدار به فروشنده، مالکیت طرح های ارااه شده مت لق  -3-13

نگهداری و امانتداری كلیه طرح هـای ملزومـا  ارااـه شـده از     به خریدار می باشد، لذا فروشنده مت هد به حاظ، 

جانب خریدار می گردد.در هور  سو  استااده از طرح های ملزوما  و یا هولوگرام و عالام تجاری خریدار خارج 

از چهارچوب مورد توافق، با توجه به اینکـه مصـداق بـارز نقـئ عالاـم تجـاری شـركت خریـدار محسـوب مـی           

از نقئ ت هد، به میزان تشخیص خریدار ، از محل مطالبا  فروشنده وهول خواهـد گردیـد و   شود.جریمه ناشی 

خریدار بنا به تشخیص خود می تواند عالوه بر فسخ قرارداد به هور  یکطرفه، موصوب را از طریق مراجع قضایی 

 نیز پیگیری نماید.

هـر زمـان نسـبت بـه اسـتقرار       شیمی بافت مجاز است بر حسب هـالحدید خـود در   پتروشیمی شركت -3-14

تامین كننده مت هـد مـی   نماینده خود به هور  پاره وقت و یا تمام وقت در محل كارخانه فروشنده اقدام نماید.

گردد كلیه تسهیال  ءزم جهت استقرار نماینده مذكور را فراهم نمـوده و كلیـه اطالعـا  ءزم اعـم از اطالعـا       

تیار نماینده كارفرما قرار دهد.ءزم به ذكر است نظار  نماینده رافع مسـئولیت  تولیدی، كیای، مالی و ... را در اخ

های تامین كننده نمی باشد.در هور  عدم رعایت مااد این بند خریدار می تواند به تشـخیص خـود، عـالوه بـر     

كسـر و   فسخ قرارداد به هور  یکطرفه خسارا  وارده را به تشخیص خود از محل مطالبا  یا تضامین فروشـنده 

یا از سایر دارایی های فروشنده استیاا نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراض یا ادعایی را از خود سـلب و سـاقط   

 می نماید.

فروشنده موظ  است نسبت به تهیه گزارشا  روزانه و دوره ای مورد نیاز خریدار و یا ورود اطالعا  بـه   -3-15

هی اسـت تـاخیر در ثبـت اطالعـا ، مسـتقیما در زمانهـای پرداخـت        بـدی نرم افزار های ت ری  شده اقدام نماید.

 هورتحساب فروشنده اثر خواهد گذاشت.

فروشنده مت هد می گردد در زمان اتمام و یا فسخ قرارداد، نسبت به تحویل كلیه موارد موصـوب قـرارداد    -3-13

تحویل كـاء، بـه عهـده فروشـنده مـی      نزد خود به خریدار، ظرف مد  ی  هاته اقدام نماید.مسئولیت تاخیر در 

 باشد.

 تبصره: خریدار نسبت به تحویل گرفتن كاءهای خارج از ساارد خود هیچگونه ت هدی به خریدار نداشته.

فروشنده مت هد می گردد تمهیدا  ءزم را جهت مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسـم  -3-17

 را در این خصوص اعمال نماید. به كار گرفته و كنترل های صروری
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  :زمان تحويل -4ماده 

زمان تحویل بشکه مطابق با برنامه های ماهانه ارااه شده از سوی نماینده خریدار، به فروشنده اعالم مـی گـردد.   

فروشنده موظ  است طبق برنامه اعالم شده بشکه مورد نظر را تامین و تحویل نماید. بـدیهی اسـت در هـور     

 8عالوه جریمه تاخیر در تحویل مطابق ماده  عدم تحویل به موقع از جانب فروشنده، خسارا  وارده به خریدار به

محل مطالبا  فروشنده، جبران خواهد شد و در هور  تکرار برای بیش از دو بار و یا تـاخیر بـیش از   قرارداد، از 

 روز، خریدار عالوه بر وهول تضامین فروشنده، اختیار فسخ قرارداد را در باقی مد   ن خواهد داشت. 20

 كاال:محل تحويل  -5ماده 

سـایت   شـركت شـیمی بافـت    MEKمنطقه ویژه اقتصـادی پتروشـیمی واحـد    2تایس DDPبر اسا  اینکوترمز 

 .می باشد (MEK)واحد2

 : شرايط پرداخت -6ماده 

مکـرر قـانون مالیـا      132هرگونه پرداخت به فروشنده منوط به ارااه هورتحساب مطابق با فرمت مقرر در ماده 

 های مستقیم خواهد بود.

ام هر ماه هورتحساب كاءی تحویل شده به خریدار، منضم به گزارد حواله های انبـار   5فروشنده می بایست تا 

فروشنده و گزارد مبالغ بدهکار/ بستانکار و مانده حساب فی مـابین ناشـی از ف الیـت در چهـارچوب قـرارداد را      

روزكاری پس از دریافت اهـل هورتحسـاب    20هادر و به خریدار ارااه نماید.تسویه هر هورتحساب حداكثر طی 

و نداشتن هرگونـه بـدهی و انجـام كلیـه     به همراه سایر مدارك مربوطه و تایید كاءهای موصوب هر هورتحساب 

 ت هدا ، پس از كسر كسورا  قانونی و قرارداد هور  خواهد پذیرفت.

 تعديل -7ماده

لق می گیرد و تحت هیچ عنوان به موارد ت دیل فقط به قسمت تامین ورق ساخت بشکه با شرایط ذیل ت 

)هزینه كارگری، حمل و ...( ت دیل ت لق نمی گیرد.در هور  درخواست فروشنده مبنی بر مانند دیگر

حذف خواهد شد  پیماندرخواست پیش پرداخت و واریز  ن توسط كارفرما ت دیل مثبت بطور خودكار از 

 ه قرارداد ت لق نخواهد گرفت.و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ت دیل مثبت ب

میانگین نوسانا  موجود در بازار  هن  ء ، بر اسا   با عنایت به موارد ذكر شده در پاراگراف باء چنانچه

 تحت هر شرایط % كاهش5میانگین كل ورق سرد م امله شده در بور  كاء در ماه تحویل كاء بیش از 

یا افزایش)در هور  عدم واریز پیش پرداخت( یابد)كاهش به تشخیص خریدار و افزایش بنا به درخواست 

(، پس از دریافت درخواست كتبی در هور  عدم واریز پیش پرداخت كتبی فروشنده پس از تاییدخریدار

ابق با فروشنده مبنی بر اعمال ت دیل، ت دیل بر اسا  وزن ورق خالص مصرفی در ساخت بشکه مط

از سوی پیشنهاد دهنده محاسبه و مبنای هدور فاكتور كاءی تحویلی  ن ماه  ماده ی  نالیزارااه شده در 

 خواهد بود.

ت دیل مثبت: هر گونه ت دیل كه منجر به افزایش قیمت پیمان گردد كه در هور  واریز هر مبلغ پیش 

 پرداخت از پیمان به طور خودكار حذف می شود.
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هر گونه ت دیل كه منجر به كاهش قیمت پیمان گردد و تحت هیچ شرایطی از پیمان حذف ت دیل منای: 

 نخواهد شد.

 

 تاخيرات و جرايم قراردادي: -8ماده 

مجاز خواهد بود در هور  هالحدید، جهت جبران خسارا  ناشی از تاخیر در تحویل به موقع كاء، عالوه خریدار 

درهد از بهای مقدار كاءی تحویل نشده را به ازای هر روز تاخیر تا سق  بر هزینه های متحمل شده، م ادل ی  

روز به عنوان خسارا  از محل مطالبا  احتمالی فروشنده كسر و نیز از محل صمانتنامه های بانکی فروشنده  20

لب و سـاقط  و یا سایر دارایی های فروشنده استیاا نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراض یا ادعایی را از خود سـ 

روز شود، خریدار می تواند بدون مذاج ه به مراجع قضایی قرارداد  20می نماید.در هورتی كه این تاخیر بیش از 

را فسخ نماید و نسبت به وهول تضامین فروشنده و صبط مطالبا  احتمالی وی اقدام نماید و یا خسـارا  مقـرر   

نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراض یـا ادعـایی را از خـود     در این ماده را تا زمان تحویل كاء از فروشنده كسر

 سلب و ساقط می نماید.

%كمتـر از وزن اعـالم شـده توسـط فروشـنده در اسـناد مناقصـه باشـد         5شکه ها بیشـتر از  در هورتی كه وزن ب

 مابالتااو  قیمت ورق از فروشنده كسر و به عنوان جریمه از ایشان كسر می گردد.

 كاهش حجم قراردادافزايش و  -9ماده

% كاهش و افزایش دهد و نظر خریدار 25خریدار در هور  لزوم می تواند حجم كارهای تحت قرارداد را تا میزان 

 در این خصوص شرط و ءزم اءجرا بوده و مبلغ قرارداد بر همین اسا  قرارداد خواهد بود.

 فسخ و خاتمه قرارداد -11ماده

مواردی كه در سایر بندهای این قرارداد ذكر شده است، در هور  بروز یکـی  خریدار حق خواهد داشت عالوه بر 

از موارد ذیل نیز با اعالم كتبی به فروشنده بدون نیاز به مراجع قضایی و اخذ تنایذ از مراجع مزبور قرارداد را در 

ت هـدا    باقی مد   ن فسخ و به عنوان جبران خسار  ناشی از فسـخ، نسـبت بـه وهـول صـمانت نامـه انجـام       

فروشنده و سایر تضامین در اختیار اقدام نماید.بدیهی است در هورتی كه ایت خسـار  بـیش از مبلـغ تضـامین     

 باشد، از محل سایر مطالبا  و اموال فروشنده قابل برداشت خواهد بود.

 تاخیر در شروب انجام خدما  تحت قرارداد

 د اعم از عدم انجام ت هدا  یا انجام ناقص  نهانقئ هری  از ت هدا  فروشنده طبق مااد و شرایط قراردا

 قرارداد. 8شرایط موصوب مادهتحقق 

 احراز وجود واسط در انجام م امله

 ورشکستگی، صبط اموال و بسته شدن كارگاه و یا انحالل شركت فروشنده.

 در هور  عدم رصایت از كیایت كاءی موصوب قرارداد و به منظور متوق  نمودن خسار .

 انجام نشده باشد. 4مادهزمان تحویل اقالم موصوب قرارداد بر اسا   چنانچه

انتقال حقوق و ت هدا  ناشی از قرارداد به اشخاص ثالث و یا اجرای تمام یا جزای از  ن توسـط اشـخاص ثالـث،    

 بدون رصایت كتبی خریدار.

یص قصور بر عهـده خریـدار   تبصره: در كلیه موارد حق فسخ برای خریدار محاوظ می باشد.ءزم بذكر است تشخ

خواهد بود و فروشنده حق هر گونه اعتراصی در خصوص این قرارداد را از خود سلب و ساقط می نماید و در كلیه 
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مواردی كه حق فسخ برای خریدار ایجاد می شود نیاز به مراج ه به مراجع قضایی جهت تنایذ نمی باشـد.بدیهی  

از محل تضـامین در اختیـار ذكـر شـده در     به هالحدید خود حق دارد است در هور  فسخ قرارداد ، خریدار بنا 

قرارداد و نیز محل مطالبا  فروشنده نسبت به جبران خسار  وارده به ناع خود اقـدام نمایـد و فروشـنده حـق     

 هیچگونه اعتراصی را ندارد.

 مين حسن انجام كار:اتض -11ماده 

تا اتمام از فروشنده اخذ و  درهد كل مبلغ پیمان 10م ادلبانکی صمانت نامه به منظور تضمین حسن انجام كار ،

 انجام ت هدا  فروشنده نزد خریدار باقی می ماند.

درهد كل مبلغ پیمان از فروشنده اخذ و تا اتمام  10م ادل بانکی صمانت نامه، اجرای ت هدا به منظور تضمین 

 انجام ت هدا  فروشنده نزد خریدار باقی می ماند.

 درهد مبلغ كل قرارداد( 40مبلغ درخواستی)حداكثر %120هور  درخواست پیش پرداخت،صمانتنامه م ادلدر 

درهور  درخواسـت تـامین كننـده     از فروشنده اخذ و تا اتمام انجام ت هدا  فروشنده نزد خریدار باقی می ماند.

هيچگونه تعديل مثبتي بهه پيمهان    توسط كارفرما  در صورت واريز پيش پرداخت جهت پیش پرداخـت 

 ..تعلق نخواهد گرفت

 فروشـنده  ازدرهورتی كه كیایت بشکه های ارسالی به محصول این شركت  سیبی وارد نمایـد خسـارا  ناشـی    

 كسر می گردد. فروشندهو یا هرگونه مطالبا  و یا تضامین  فروشندهدریافت و یا از مبالغ مت لق به 

 كار:نظارت بر اجراي  -12ماده 

طبق اسناد و مدارك قرارداد، از طرف كارفرما ب هده نماینده كارفرمـا خواهـد    فروشندهنظار  بر اجرای ت هدا  

 بود كه با رعایت صوابط و  این نامه های داخلی كارفرما انجام می شود.

 فورس ماژور )حوادث قهريه(:  -31ماده 

 در قرارداد عبارتست از: « فور  ماژور »منظور از 

حوادث و اتااقا  غیر قابل پیش بینی، غیر قابل احتراز، غیر قابل رفع و غیر قابل كنترل كه مستقل بوده و ف( ال

خارج از اراده و عمل مت هـد باشـد و در طـول مـد  قـرارداد حـادث شـده باشـد و تـاثیر مسـتقیم و مـوثر بـر             

تمام ت دا  قـراردادی بصـور  كلـی یـا      مسئولیتهای طرفین قرارداد داشته به گونه ای كه مانع انجام هر ی  یا

 جزای گردد.

عدم انجام بخشی از ت هدا  قراردادی ناشی از فور  ماژور نبایستی موجبی برای عدم انجام دیگـر ت هـدا    ب( 

 قراردادی گردد.

 هرگاه ب لت فور  ماژور، طرفین نتوانند ت هدا  خود را طبق قرارداد انجام دهند، قرارداد من قـده كماكـان  ج( 

مت هد به ادامه انجام ت هدا  می باشند. چنانچه پـس   فروشندهبقو  خود باقی است و پس از رفع شرایط فوق، 

از مد  سه ماه، شرایط فور  ماژور برطرف نگردید دو طرف نسبت بـه اقالـه یـا ادامـه قـرارداد تصـمیم گیـری        

 خواهند نمود.
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ام بموقع ت هدا  قراردادی خویش نگردند از مسئولیت هرگاه طرفین به لحاظ بروز حوادث قهری، قادر به انجد( 

 مبرا می باشند، مشروط بر  نکه از هیچ طریق دیگر نتوانند ت هدا  قراردادی خود را انجام دهند.

در هورتی كه عدم اجرا یا عدم ایاای ت هدا  مقرر شده در قرارداد از سوی هركدام از طرفین، ناشی از فور  ه( 

صوب به طرف دیگر این حق را نمی دهد كه علیه طرف دیگر ادعا كند یـا او را نـاقئ قـرارداد    ماژور باشد، این مو

 محسوب كند.

طرفی كه به خاطر فور  ماژور از انجام مسئولیتهای قراردادی بازمانده باید فوراً به طرف دیگر اعـالم كنـد و   و( 

انجام دهد و به مجرد برطـرف شـدن مـانع،     تمام اقداماتی را كه منطقاً برای برطرف كردن  ن مانع ممکن است،

 اجرای قرارداد را  غاز نماید.

در هورتیکه انجام ت هدا  به سبب فور  ماژور ناممکن گردد و بیش از سه ماه ادامه یابد، طرفین می تواننـد  ز(

 . تمدید مد  قرارداد و یا در هور  عدم امکان ادامه قرارداد، خاتمه دادن به  ن را درخواست نمایند

 از  ن ناشی می گردد به عنوان فور  ماژور تلقی نمی گردد.كه  هر موردیكرونا و همه گیری ویرو  ر(

 قوانين حاكم بر قرارداد و نحوه حل اختالف -14ماده

قوانین جاری كشور جمهوری اسالمی ایران حاكم بر این پیمان خواهد بـود و در هـور  بـروز هرگونـه اخـتالف      

و یا در ارتباط با قرارداد حاصر، موصوب بصور  دوسـتانه و یـا از طریـق مـذاكره و توافـق       ناشی از قرارداد حاصر

قط ـی و بـه   رای هادره  و لصف و لح يياضق عجمرا هب رجوع از طريقموضوع  هور  و در غیر این طرفین، حل

 باشد. محئ ابالغ برای طرفین ءزم اءجرا می

 تعداد نسخ قرارداد: -51ماده 

دو نسخه تنظیم شده و به امضای دوطرف قرارداد رسـیده و همـه نسـخه هـای  ن      ماده و در 15این قرارداد در 

بدینوسیله طرفین اقرار نمودند كه با  گاهی كامل از ماـاد و شـرایط قـرارداد حاصـر  ن را     اعتبار یکسان دارند و 

امضا  نمودند. تنها مندرجا  تایپی اسناد قرارداد حاصر دارای اعتبار بوده و هرگونه خط خوردگی، ءك گرفتگی، 

 دست نوشته )به غیر از امضا  و نام امضا  كنندگان( م تبر نخواهد بود.
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