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 اول فصل 

 موضوع :  

 ساخت و نصب سردخانه رستوران 

 

 كارفرما :   

 (   خاص) سهامی بافتشیمی  پتروشیمی  شركت

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

 

مجتمع    را جهت خود    ساخت و نصب سردخانه رستوران  در نظر دارد    شیمی بافت  پتروشیمی  شركت

خريداري  از طريق انجام مناقصه  منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خمینی  در  واقع    پتروشیمی شیمی بافت 

  نمايد. و تامین 

 

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

 شرح كار

 ساخت و نصب سردخانه رستوران 

وكیفی كاال كه جزء    جزئیات و مشخصات فنی   ، بق شرحمطا  سردخانه رستوران  ساخت و نصب -1

 الينفک قرارداد می باشد .

 

- R متراژ  شرح 

ت
اخ

 س

مترمربع 51.94  530*350*280سردخانه زيرصفر 1  

مترمربع  51.94  530*350*280سرد خانه باالي صفر  2  

ب
ص

ن
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 هر دو سردخانه  هزينه نصب و راه انداري 

متعهد می گردد ضمن استفاده از برندهاي شناخته شده و معتبر، اصالت قطعات بكار رفته    فروشنده *

 . ماه گارانتی نمايد   12در ساخت سردخانه را تضمین و تعمیر و تعويض قطعات را به مدت 

كننده می بايست جدول آنالیز قیمتی تجهیزات بهمراه    فروشنده*در خصوص بخش ساخت سردخانه 

زات شامل كمپرسور، تابلو، عايق، پوشش فلزي، درب، لوله و اتصاالت و ... را به  مشخصات كلی تجهی

 پیوست اسناد ارائه دهد. 

و  * بوده  پروژه  ناظر  عهده  بر  مصرفی  ملزومات  و  قطعات  اصالت  نهايی  به    فروشندهبررسی  ملزم 

 .استفاده از اقالم اصلی می باشد 
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 سوم فصل

 شرايط مناقصه 

 

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

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

 . كتبی اعالم نمايند  به صورت  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 مطالعه و مورد بررسی قرار    -2-1

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

با محل مناقصه اطالعات الزم   اجراي    ارتباط  تواند در  امكانات محل و عامل ديگري كه می  كار،  اجراي 

 .كارها مؤثر باشد كسب نمايند 

نامه ها  -2-2 از طرف  صورتجلسات،  نمابر هاي صادره  از  ،  در مناقصه  شركت كنندگانبه    كارفرما،  قبل 

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

 مناقصه ذكر گرديده تقدم خواهد داشت.

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

، امكانات و غیره و عدم پیش بینی و يا عدم  ت عدم آشنايی به محل اجراي كارهابخشهايی از كار كه بعل

قبول شركت   قابل  بافت پتروشیمی  آگاهی مطرح گردد  بود   شیمی  اساس   نخواهد  يا  كارفرما    اًو  و  رد  در 

 .  خواهد بودر دلیل مختار قبول هر يک يا تمام پیشنهادات بدون ذك

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

كار و تمام عواملی كه به نحوي در اجراي صحیح و    یالت محلی منجمله شرايط و عملیاتبه آنها و تسه

 سريع خدمات مؤثر است آگاهی كامل داشته باشند . 

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  

گرديد و  نخواهد   شركت كنندگان در مناقصهوجه رافع مسئولیت پذيرفته شده از طرف  مؤثر باشد به هیچ

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

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

 باشد.  می ريال 0.000.00050معادل  سپرده شركت در مناقصه 

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

 شركت گردد:  همراه با ساير مدارك مناقصه تحويل اين

  (    شیمی بافتپتروشیمی  ) بنام شركت    262789139رسید بانكی واريز وجه مزبور به حساب شماره    -1

 101بانک رفاه شعبه مستقل مركزي  رفاه كارگران بانک 

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

 ضمانت نامه معتبر بانكی به نفع كارفرما -3

 :توضیح

 پیشنهاد گشوده نخواهد شد. اتپاك( يا چک شركتی چک شخصی و ) درصورت ارسال چک 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 

 ات ارائه پيشنهاد  ، محل و  نحوه  تاريخ   -4

مناقصه   در  كنندگان  باستی  شركت  اداري را   خود   پيشنهاداتمی  وقت  پايان  تا    روز   حداكثر 

در قبال اخذ رسيد   و  (ج   ) و   (ب   )  ،(الف   )مهر شده  سه پاكت جداگانه الك و در  21/12/1140

خيابان افريقا بين چهارراه  به نشانی تهران ـ      بافتشيمی    پتروشيمی شركت    حراست واحد  به  

پديدار پالك   كوچه  ميرداماد  و  كودك  ويژه    تحويل  22جهان  منطقه  خوزستان،  نشانی  به  يا  و 

 . نمايند، جنب پتروشيمی غدير تحويل 2اقتصادي پتروشيمی، سايت 

 

 بايد به شرح زير تنظيم گردد. می پاكت هامحتويات   

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

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

 پيشنهاد دهنده.          

شده  محتوي    ج()پاكت    -3-4 تكميل  پيشنهاد نسخ  پيوست برگ  صفحات(  قيمت  به    )كل 

 .  همراه يک نسخه كامل از اسناد مناقصه كه توسط مناقصه گر مهر و امضا شده اند
)دارندگان( امضاء تعهد آور امضاء و   صفحات ارسالی فوق الذكر توسط دارندهضروريست كلیه    1-توضیح

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

مذكور    2-توضیح پاكتهاي  روي  در  ضروريست  )الف،  ن:  پاكت  محتويات  جب وع  موضوع    ( ، 

 مناقصه، نام و نشاني پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود.
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 هزينه هاي شركت در مناقصه  -5

متحمل می شوند بر عهده  شركت در اين مناقصه  شركت كنندگان در مناقصه جهت    ی كه يهزينه هاكلیه  

 و نیز هزينه چاپ آگهی و تجديد آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. خود آنها خواهد بود 

 ر رد يا قبول پيشنهادات بافت د شيمي پتروشيمي شركت  اختيارات   -6

اين حق را براي خود محفوظ می دارد كه تمام يا قسمتی از پیشنهادات   بافت  شیمیپتروشیمی  شركت  

صورتیكه   در  بود.  خواهد  قطعی  باره  اين  در  متخذه  تصمیم  و  نمايد  قبول  يا  رد  دلیل  ذكر  بدون  را 

با شركت  شركتی  پیشنهادات   پیمانی  بود  اين صورت آن شركت ملزم خواهد  در  واقع گردد  قبول  مورد 

 .فرم نمونه پیوست امضاء نمايد ابق مطبافت شیمی 

 خودداري از امضاء پيمان -7

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

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

)توسط كارفرما تعیین می شود( جهت عقد   ضبط و شركت داراي اولويت دوم   دعوتنامه( 3مندرج در بند  )

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

. در چنین صورتی  شد همین طريق عمل خواهد  ه وي نیز ب   از انجام تعهدات انصراف حاصل نمايد در مورد 

 نخواهند داشت .  ی ( مورد بحث حق هیچگونه ادعا و اعتراضفروشندگاندهندگان ) يک از پیشنهاد هیچ

 محرمانه بودن اسناد مناقصه -8

می باشد و    بافت   شیمی پتروشیمی  كلیه مفاد و مدارك اين مناقصه محرمانه بوده و جزء دارايی شركت  

 داده شود . به احدي  ،شیمی بافت پتروشیمی  نبايد به اشخاص ثالث بدون كسب رضايت قبلی شركت 

 انتخاب برنده و استرداد سپرده شركت در مناقصه -9

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

ه اول يا  ، سپرده هاي شركت در مناقصه مربوطه به شركت كنندگانی كشدن نفرات  اول و دوم مناقصه

             .خواهد شد  دوم نشده اند عودت داده

 فروشنده اقامتگاه قانوني   -01

مذكور ارسال  ، هر مكاتبه اي كه به نشانی  همان است كه در دعوتنامه ذكر شده  فروشنده اقامتگاه 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  4مناقصه مغايرت داشته باشد و يا بعد از مدت مقرر در بند  

 افتتاح پيشنهادات   -21

 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)پاكت  ابتدا  

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

بودن سپردهر  مردود شناخته می گردد و د قبول  قابل  به گشايش  صورت  )، نسبت  ( محتوي بپاكت 

و مدارك احراز  پیشنهاد فنی    اقدام خواهد شد و در صورت تايید   و مدارك احراز هويت   پيشنهاد فني 

   اقدام خواهد شد . (ج پاكت )پاكت پيشنهاد مالي هويت نسبت به گشايش 

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

.  مان با حائز پیشنهاد حداقل نداردمقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدي مبنی بر امضاي پی

شركت پیشنهاد  بافتشیمی    پتروشیمی  چنانچه  بین  تبانی  نمايد   به  حاصل  وقوف  متخلف      دهندگان 

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

لیست شركتهاي صالحیت  نمود  دار  از  به مناقصه حذف خواهد  از پیشنهادات  هیچو    براي دعوت  ،  يک 

  پتروشیمی  درباره چنین قبولی بوسیله شركت  اعالم كتبی طی    مگر آنكه    گرديد قبول شده تلقی نخواهد  

 ارسال شده باشد.دهنده  براي پیشنهاد شیمی بافت
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 پیوستها 

 
 
 
 

 برگ پيشنهاد نرخ  -1

 نمونه قرارداد  -2
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 1پیوست 

 برگ پيشنهاد نرخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساخت و نصب سردخانه رستوران
 
 

  در منطقه ويژه بندر امام )ره(بافت  شیمی پتروشیمی شرکت 
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 برگ پيشنهاد نرخ 

 ساخت و نصب سردخانه رستوران 

 كارفرما :  

 خاص(  یشركت شیمی بافت)سهام

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

، و ساير اسناد مناقصه و  دارك، مشخصات فنی، شرايط پیماناز بررسی و مطالعه دقیق كلیه م   پس

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

، اين شركت حاضر است كلیه كارهاي مشروح در مدارك مذكور را طبق شرايط و مشخصات  ارمحل ك

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  

 R قيمت كل متراژ  شرح 

ت
اخ

 س

مترمربع 51.94  530*350*280سردخانه زيرصفر 1   

مترمربع  51.94   530*350*280سرد خانه باالي صفر   2   

ب
ص

ن
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 هر دو سردخانه  هزينه نصب و راه انداري 
 

متعهد می گردد ضمن استفاده از برندهاي شناخته شده و معتبر، اصالت قطعات بكار رفته    فروشنده *

 . ماه گارانتی نمايد   12در ساخت سردخانه را تضمین و تعمیر و تعويض قطعات را به مدت 

سردخانه   ساخت  بخش  خصوص  بهمراه    فروشنده *در  تجهیزات  قیمتی  آنالیز  جدول  بايست  می 

مل كمپرسور، تابلو، عايق، پوشش فلزي، درب، لوله و اتصاالت و ... را به  شا  مشخصات كلی تجهیزات 

 دهد. ارائه  پیوست اسناد

و  * بوده  پروژه  ناظر  عهده  بر  مصرفی  ملزومات  و  قطعات  اصالت  نهايی  به    فروشندهبررسی  ملزم 

 .استفاده از اقالم اصلی می باشد 
 

 

 می باشد. DDP Mahshahr : ترم تحويل كاال در پیشنهاد اراده شده بر اساس اينكوترمز   1توضیح
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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 

 نمايد.به پیمانكار پرداخت  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  -

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

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

روش محاسبه معادل ريالی نرخ برابري ارز مطابق بندهاي قید شده در باال قابل محاسبه نباشد )به  

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

ی گردد و پیمانكار ملزم به قبول  جاري كارفرما در زمان پرداخت تعیین گرديده و به پیمانكار ابالغ م

 آن خواهد بود. 

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

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

 كارفرما داشته باشد.آنها میسر می باشد را با هماهنگی 

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

ت پول به هريک از روش هاي باال را داشته باشد و حق هر گونه اعتراضی در  می بايست آمادگی درياف

 اين خصوص را از خود صلب می نمايد.

برابر ضمانتنامه بانكی اين امر مقدور و سقف   1.5ت پیش پرداخت در قبال  : در صورت درخواس 4توضیح 

 درصد مبلغ كل صورتحساب می باشد. 30پرداخت 

اساس 5توضیح   بر  فنی  تايید  و  ها  كاال  كلیه  تحويل  از  پس  قرارداد  مبلغ  مانده  باقی  حساب  تسويه   :

 توضیحات ارائه شده در باال انجام خواهد شد.

 . ضمانت نامه بانكی ارائه نمايد  %10بايست  فروشنده می ،ضمین حسن انجام تعهدات:به منظور ت6توضیح

باشد، كارفرما  7توضیح بیشتر  كارفرما  بودجه  برآورد  از  مناقصه  برنده  مبلغ كل پیشنهاد    : در صورتی كه 

 می تواند بخشی از لیست فوق را بر اساس نیاز خود كاهش يا افزايش دهد. 

 فروشنده مكلف به انجام دستور العمل مبارزه با پولشويی می باشد. :8توضیح
 

 : تعديل  -1

 هیچگونه تعديلی تعلق نمی گیرد. مناقصه به اين پیمان براي انجام كارهاي موضوع  

 



12 

 

 و قراردادي  كسور قانوني  -2

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   -3

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

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

 باقی می ماند.

 مدت اعتبار پيشنهاد   -4

روز معتبر و در ظرف اين مدت هر    60پیشنهاد حاضر از تاريخ آخرين مهلت قبول پیشنهادات تا مدت  

عقد پیمان براي طرفین    نسبت به آن اعالم نمايد اً  قبولی خود را كتب بافت  شیمیپتروشیمی  شركت    زمان

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

ه  حق دارد سپرده شركت در مناقصه آن شركت را ب   شیمی بافتپتروشیمی  عدول نمايد شركت    مناقصه 

 نمايد .  ط نفع خود ضب

 

 نام شركت پیشنهاددهنده  : 

 :  )نفرات دارنده امضاي تعهدآور( امضاء كنندگان پیشنهاد نام

 : )نفرات دارنده امضاي تعهدآور(سمت امضاء كنندگان پیشنهاد   

 تاريخ  : 

 دهنده  :   آدرس قانونی پیشنهاد

 مهر و امضاء: 
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 2پیوست 

 

 قرارداد نمونه 

 

 

 رستوران  ساخت سردخانه
 
 

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

 تاريخ :  

 شماره : 

 

  104913ثبت شده به شماره  شركت پتروشيمي شيمي بافت ) سهامي خاص (  اين قرارداد فیمابین  

اقتصادي   كد  با  ملی    411197645937و  نمايندگی    10101488053شناسه  به 

..........................................     ، میرداماد  و  كودك  جهان  چهارراه  بین  آفريقا  خیابان   ، تهران  نشانی  به 

، پالك   از اين پس    02188676814و    15تلفن    22كوچه پديدار  از يک    رفرماكاكه  نامیده می شود 

  ....................و داراي كد اقتصادي    ...........................ثبت شده به شماره    ......................... شركت  طرف و  

ملی   نمايندگی    ..................................شناسه  به    ...........................................................................   به 

پس    ................................تلفن    ...............................................نشانی   اين  از  از    فروشنده كه  شود  می  نامیده 

 به اجراي مفاد آن گرديدند.  طرف ديگر با شرايط مشروحه ذيل منعقد و طرفین ملزم 

 موضوع قرارداد :  ماده يک:

 ساخت سردخانه رستوران  و  تهیه، تأمینفروشنده متعهد به 

 مشخصات، شرايط، استانداردها و شروط الزم االجراي ذيل گرديد:طبق  

 تعداد و بهاي كاالي موضوع قرارداد : 1-1

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

 كه در قبال ارائه صورتحساب رسمی پرداخت می گردد. ماهشهر DDPتحويل 

مبلغ قرارداد مقطوع بوده و شامل تعديل نمی گردد و در برگیرنده كل اجراي خـدمات موضـوع قـرارداد  

         بوده و هیچگونه وجه اضافی به غیـر از آنچـه صـراحتاً در ايـن قـرارداد بـه آن اشـاره شـده اسـت تعلـق

 نمی گیرد، مگر اينكه طرفین بصورت كتبی در اين خصوص توافق نمايند.

 

 قيمت كل متراژ  شرح رديف 

مترمربع 51.94  530*350*280سردخانه زيرصفر 1   

مترمربع  51.94  530*350*280سرد خانه باالي صفر  2   

بكار    فروشنده * قطعات  اصالت  معتبر،  و  برندهاي شناخته شده  از  استفاده  متعهد می گردد ضمن 

 .ماه گارانتی نمايد   12رفته در ساخت سردخانه را تضمین و تعمیر و تعويض قطعات را به مدت  

سردخانه   ساخت  بخش  خصوص  بهمراه    فروشنده *در  تجهیزات  قیمتی  آنالیز  جدول  بايست  می 
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مل كمپرسور، تابلو، عايق، پوشش فلزي، درب، لوله و اتصاالت و ... را به  مشخصات كلی تجهیزات شا

 پیوست اسناد ارائه دهد. 

و  * بوده  پروژه  ناظر  عهده  بر  مصرفی  ملزومات  و  قطعات  اصالت  نهايی  به    فروشندهبررسی  ملزم 

 .استفاده از اقالم اصلی می باشد 

 

قیمت ها به ريال می باشد و مرجع تسعیر نرخ ارز،  معیار مقايسه قیمت هاي دريافتی تبديل  :    1تبصره 

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

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

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

 خصوص را از خود صلب می نمايد. 

برابر ضمانتنامه بانكی اين امر مقدور می باشد  1.5: در صورت درخواست پیش پرداخت در قبال  2 تبصره 

 درصد مبلغ كل صورتحساب می باشد. 30و سقف پرداخت  

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

 هد شد.توضیحات ارائه شده در باال انجام خوا

 .ضمانت نامه بانكی ارائه نمايد  % 10فروشنده میبايست :به منظور تضمین حسن انجام تعهدات 4تبصره 

كارفرما  5تبصره  باشد،  بیشتر  كارفرما  بودجه  برآورد  از  مناقصه  برنده  پیشنهاد  كل  مبلغ  كه  در صورتی   :   

 می تواند بخشی از لیست فوق را بر اساس نیاز خود كاهش يا افزايش دهد. 

 

 موضوع قرارداد  كاالي مشخصات -2-1

  كارفرمافنی   مداركبر اساس  

 صورتحساب : -3-1 

ماده    و بر اساس نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب رسمی منطبق با مبلغ قرارداد    كاالفروشنده پس از ارسال  

به خريدار    (   موضوع قرارداد تعداد و بهاي كاالي  )   1توضیحات ارائه شده در ماده  و  قانون امور مالیاتی   169

 اقدام خواهد نمود. 

 

 كيفيت كاال -1-4

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

خارج شـود و كلیـه هزينـه هـاي وصـول و اسـترداد  كارفرمااين كاال بايستی توسط فروشنده از انبارهاي  نیست.

)كه شامل هزينه حمل و نقل نیز خواهد بود(، به عهده فروشنده می باشـد و كلیـه خسـارات  كاالي غیر منطبق

 . و ازمحل ضمانتنامه ها و مطالبات فروشنده وصول می گردد كارفرماوارده به تشخیص 
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 مدت زمان قرارداد: -2ماده  

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

 محل تحويل كاال: -3ماده  

سايت   مجتمع  پ  1محل  سايت شركت  در  واقع  بافت  شيمي  اقتصادي    3تروشيمي  ويژه  منطقه 

 پتروشيمي بندر امام 

 تعهدات فروشنده: -4ماده  

مورد  موضوع قرارداد را دارد و از مشخصات فنی كاالفروشنده اقرار و اذعان دارد كه توان فنی و مالی انجام    -4-1

 .همچنین نحوه و زمان تحويل اطالع دارد كارفرماو كیفیت مورد نظر  نیاز

فروشنده تصديق می نمايد كه شرايط مالی و فنی موضوع اين قرارداد با توجه به جمیع جهات و شرايط و    -4-2

عیین و مورد توافق قرار گرفته و به عذر عدم اطالع نمیتواند  ضوابط و مقررات جاري و قیمت هاي معمول بازار ت

 استناد كند. 

در  فروشنده متعهد می گردد    -4-3 رفته  بكار  اصالت قطعات  معتبر،  و  برندهاي شناخته شده  از  استفاده  ضمن 

 .ماه گارانتی نمايد  12ساخت سردخانه را تضمین و تعمیر و تعويض قطعات را به مدت 

روز پس از امضاي قرارداد نسبت به ارائه ضمانت نامه هـاي پـیش  10فروشنده موظف است حداكثر ظرف   -4-4

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

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

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

 نسبت به وصول ضمانتنامه شركت در مناقصه اقدام نمايد.

اقـالم ، و يـا غیرقابـل اسـتفاده معیـوب قلمهر  ، بابتكارفرمادر صورت عدم تايید هر يک از اقالم از سوي   -4-5

در غیر اين صورت كاالي مزبور تحويـل نشـده  روز جايگزين می گردد،  10ظرف مدت    توسط فروشنده  جايگزين

از محل مطالبـات و يـا تضـامین فروشـنده كسـر مـی نمايـد و   راهزينه خسارت وارده    راساًكارفرما  و    شدهتلقی  

معیوب يا غیر منطبـق   اقالمرا از خود سلب می نمايد. كلیه هزينه هاي جايگزينی  فروشنده حق هر گونه ادعايی  

در اسرع وقت نسـبت بـه   كارفرمابر عهده فروشنده خواهد بود و فروشنده مكلف است پس از اعالم    درخواستبا  

 اقدام نمايد. كارفرمامذكور از مكان  اقالمخروج 

الزم را جهت مبارزه با پولشويی و جلوگیري از تامین مالی تروريسم به فروشنده متعهد می گردد تمهیدات  -4-6

 كار گرفته و كنترل هاي ضروري را در اين خصوص اعمال نمايد.

 شرايط پرداخت :  -5ماده 

اخذ  وكاال  ساختاز و مابقی پس   برابر ضمانتنامه بانكی  1.5در قبال  پیش پرداخت    %30صه  بر اساس اسناد مناق

هرگونـه همچنـین  پرداخـت خواهـد گرديـد.    كارفرمـافنی توسط ناظر  اصالت قطعات و ملزومات مصرفی  يیديهتا
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مكـرر قـانون مالیـات هـاي  169پرداخت به فروشنده منوط به ارائه صورتحساب مطابق با فرمت مقـرر در مـاده 

 مستقیم خواهد بود.

 تاخيرات و جرايم قراردادي:  -6ماده 

مجاز خواهد بود در صورت صالحديد، جهت جبران خسارات ناشی از تـاخیر در تحويـل بـه موقـع كـاال،   كارفرما

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

از محل ضـمانتنامه هـاي بـانكی روز به عنوان خسارات از محل مطالبات احتمالی فروشنده كسر و نیز    20سقف  

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

می تواند بدون مراجعه به مراجع قضايی كارفرما  روز شود،    20ساقط می نمايد. در صورتی كه اين تاخیر بیش از  

ت به وصول تضامین فروشنده و ضبط مطالبات احتمالی وي اقدام نمايد و يا خسارات قرارداد را فسخ نمايد و نسب

مقرر در اين ماده را تا زمان تحويل كاال از فروشنده كسر نمايد و فروشنده حق هرگونه اعتـراض يـا ادعـايی را از 

 خود سلب و ساقط می نمايد.

 :انجام تعهدتضمين   -7ماده 

معتبر و بدون قید و شرط و قابـل ضمانت نامه بانكی  فروشنده موظف است    ،تعهد به منظور تضمین حسن انجام  

و تـا اتمـام انجـام تعهـدات فروشـنده نـزد   تحويلدرصد كل مبلغ پیمان    10معادلبانكی به نفع كارفرما    تمديد 

 باقی می ماند. كارفرما

 می باشد. پشتیبانیواحد بر عهده  آن تايید و  حسن انجام كار و قطعات به كار رفتهمسئولیت نظارت بر  تبصره:

 فسخ قرارداد – 8ماده 

، ضمن مطالبه و ضبط تضمین حسن انجام  فروشندهروزه به    20در موارد زير كارفرما می تواند با اخطار كتبی  

حق هرگونه اعتراض را از خود    فروشندهبه نفع خود اين قرارداد را بطور يک جانبه فسخ نمايد و    فروشندهكار  

 سلب می نمايد:

قبلی    -1-8 كتبی  اجازه  بدون  يا جزئی  كلی  طور  به  يا حقوقی  از حقیقی  اعم  ثالث  به شخص  قرارداد  انتقال 

 كارفرما. 

 .فروشندهعدم رعايت مفاد و تعهدات قراردادي توسط   -2-8

 .  6از سقف تعیین شده در ماده  فروشنده در صورت افزايش میزان تاخیر غیر مجاز  -3-8

 نظارت بر اجراي كار:  -8ماده 

عهده نماينده كارفرما خواهد  ر  طبق اسناد و مدارك قرارداد، از طرف كارفرما ب  فروشندهنظارت بر اجراي تعهدات  

 داخلی كارفرما انجام می شود. بود كه با رعايت ضوابط و آئین نامه هاي 
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 فورس ماژور )حوادث قهريه(:  -9ماده 

 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(  

در   و  باشد  متعهد  عمل  و  اراده  از  بر  خارج  موثر  و  مستقیم  تاثیر  و  باشد  شده  حادث  قرارداد  مدت  طول 

يا   يا تمام تعدات قراردادي بصورت كلی  انجام هر يک  مانع  اي كه  به گونه  قرارداد داشته  مسئولیتهاي طرفین 

 جزئی گردد. 

هدات عدم انجام بخشی از تعهدات قراردادي ناشی از فورس ماژور نبايستی موجبی براي عدم انجام ديگر تعب(  

 قراردادي گردد. 

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

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

ن برطرف  ماژور  فورس  شرايط  ماه،  سه  مدت  گیري  از  تصمیم  قرارداد  ادامه  يا  اقاله  به  نسبت  طرف  دو  گرديد 

 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. 

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

ماژور باشد، اين موضوع به طرف ديگر اين حق را نمی دهد كه علیه طرف ديگر ادعا كند يا او را ناقض قرارداد  

 محسوب كند.

یتهاي قراردادي بازمانده بايد فوراً به طرف ديگر اعالم كند و  طرفی كه به خاطر فورس ماژور از انجام مسئولو(  

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

 اجراي قرارداد را آغاز نمايد.

 قوانين حاكم بر قرارداد و نحوه حل اختالف  -10ماده 

اختالف  قوانین جاري كشور جمهور  بروز هرگونه  در صورت  و  بود  پیمان خواهد  اين  بر  ايران حاكم  اسالمی  ي 

توافق   و  مذاكره  از طريق  يا  و  بصورت دوستانه  قرارداد حاضر، موضوع  با  ارتباط  در  يا  و  قرارداد حاضر  از  ناشی 

محض ابالغ براي  قطعی و به    ي حل و فصل و رايداورصرفاً از طريق  طرفین، حل و در غیر اينصورت موضوع  

 باشد. طرفین الزم االجرا می 

 . تعداد نسخ قرارداد:11ماده 

طرف قرارداد رسیده و همه نسخه هاي آن    نسخه تنظیم شده و به امضاي دو   چهار  ماده و در   11اين قرارداد در  

از مفاد و شرايط   با آگاهی كامل  اقرار نمودند كه  قرارداد حاضر آن را  اعتبار يكسان دارند و بدينوسیله طرفین 

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

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

 كارفرما                     

   بافت شركت پتروشيمي شيمي  

 

                             

 فروشنده                                 
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 2پیوست 

 

 قرارداد نمونه 

 

 

 نصب سردخانه رستوران
 
 

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

 تاريخ :  

 شماره : 

 

  104913ثبت شده به شماره  شركت پتروشيمي شيمي بافت ) سهامي خاص (  اين قرارداد فیمابین  

اقتصادي   كد  با  ملی    411197645937و  نمايندگی    10101488053شناسه  به 

..........................................     ، میرداماد  و  كودك  جهان  چهارراه  بین  آفريقا  خیابان   ، تهران  نشانی  به 

، پالك  ك از اين پس    02188676814و    15تلفن    22وچه پديدار  از يک    كارفرماكه  نامیده می شود 

  ....................و داراي كد اقتصادي    ...........................ثبت شده به شماره    ......................... شركت  طرف و  

ملی   نم  ..................................شناسه  به    ...........................................................................   ايندگی  به 

پس    ................................تلفن    ...............................................نشانی   اين  از  از    پيمانكار كه  شود  می  نامیده 

 رفین ملزم به اجراي مفاد آن گرديدند. طرف ديگر با شرايط مشروحه ذيل منعقد و ط

 موضوع قرارداد :  ماده يک:

 سردخانه رستوران   نصب متعهد به  پيمانكار

 مشخصات، شرايط، استانداردها و شروط الزم االجراي ذيل گرديد:طبق  

 بهاي موضوع قرارداد : 1-2

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

 كه در قبال ارائه صورتحساب رسمی پرداخت می گردد. ماهشهر DDP انجام كار

مبلغ قرارداد مقطوع بوده و شامل تعديل نمی گردد و در برگیرنده كل اجراي خـدمات موضـوع قـرارداد  

         ن اشـاره شـده اسـت تعلـقبوده و هیچگونه وجه اضافی به غیـر از آنچـه صـراحتاً در ايـن قـرارداد بـه آ

 نمی گیرد، مگر اينكه طرفین بصورت كتبی در اين خصوص توافق نمايند.

 

- R متراژ  شرح 

ب
ص

ن
   

 
 

1 
 

 هر دو سردخانه  هزينه نصب و راه انداري 

معیار مقايسه قیمت هاي دريافتی تبديل قیمت ها به ريال می باشد و مرجع تسعیر نرخ ارز،  :    1تبصره 

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

می    پیمانكارداشته باشد و    پیمانكار  كارفرما به هر يک از روش هاي باال كه بخواهد می تواند واريزي به 

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

 خصوص را از خود صلب می نمايد. 
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برابر ضمانتنامه بانكی اين امر مقدور می باشد  1.5: در صورت درخواست پیش پرداخت در قبال  2 تبصره 

 درصد مبلغ كل صورتحساب می باشد. 30و سقف پرداخت  

بر3  تبصره فنی  تايید  و  ها  كاال  كلیه  تحويل  از  پس  قرارداد  مبلغ  مانده  باقی  حساب  تسويه  اساس   : 

 توضیحات ارائه شده در باال انجام خواهد شد.

 .ضمانت نامه بانكی ارائه نمايد  %10میبايست پیمانكار  كار :به منظور تضمین حسن انجام 4تبصره 

كارفرما  5تبصره  باشد،  بیشتر  كارفرما  بودجه  برآورد  از  مناقصه  برنده  پیشنهاد  كل  مبلغ  كه  در صورتی   :   

 می تواند بخشی از لیست فوق را بر اساس نیاز خود كاهش يا افزايش دهد. 

 

 مشخصات موضوع قرارداد  -2-1

 بر اساس مدارك فنی كارفرما  

 صورتحساب : -3-1 

از    پیمانكار با مبلغ قرارداد    سردخانه  نصبپس  ارائه صورتحساب رسمی منطبق  و  به تنظیم  بر اساس نسبت   و 

 اقدام خواهد نمود.  كارفرما به   1توضیحات ارائه شده در ماده و  قانون امور مالیاتی 169ماده  

 مدت زمان قرارداد: -2ماده  

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

 كاال: نصب و راه اندازيمحل  -3ماده  

سايت   مجتمع  سايت   1محل  در  واقع  بافت  شيمي  پتروشيمي  اقتصادي    3شركت  ويژه  منطقه 

 پتروشيمي بندر امام 

 :پيمانكارتعهدات  -4ماده  

مورد  اقرار و اذعان دارد كه توان فنی و مالی انجام موضوع قرارداد را دارد و از مشخصات فنی كاال  پیمانكار  -4-1

 و كیفیت مورد نظر كارفرما همچنین نحوه و زمان تحويل اطالع دارد. نیاز

و  تصديق می نمايد كه شرايط مالی و فنی موضوع اين قرارداد با توجه به جمیع جهات و شرايط    پیمانكار  -4-2

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

 استناد كند. 

روز پس از امضاي قرارداد نسبت به ارائه ضمانت نامه هـاي پـیش   10موظف است حداكثر ظرف    پیمانكار  -4-3

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

از تاريخ امضاي قرارداد محاسبه خواهد شد و كارفرما در صورت عدم ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات طی   انجام كار

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

 نسبت به وصول ضمانتنامه شركت در مناقصه اقدام نمايد.
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متعهد می گردد تمهیدات الزم را جهت مبارزه با پولشويی و جلوگیري از تامین مالی تروريسم بـه   پیمانكار-4-4

 كار گرفته و كنترل هاي ضروري را در اين خصوص اعمال نمايد.

 شرايط پرداخت :  -5ماده 

نصب موضوع ماده و مابقی پس از  برابر ضمانتنامه بانكی 1.5در قبال پیش پرداخت   %30بر اساس اسناد مناقصه  

منوط بـه   پیمانكارهرگونه پرداخت به  و اخذ تايیديه فنی توسط ناظركارفرما پرداخت خواهد گرديد. همچنین    1

 مكرر قانون مالیات هاي مستقیم خواهد بود. 169ارائه صورتحساب مطابق با فرمت مقرر در ماده 

 تاخيرات و جرايم قراردادي:  -6ماده 

به موقع كاال، عالوه   نصبمجاز خواهد بود در صورت صالحديد، جهت جبران خسارات ناشی از تاخیر در    كارفرما

روز بـه  20را به ازاي هر روز تاخیر تـا سـقف   قرارداد  كليک درصد از بهاي    بر هزينه هاي متحمل شده، معادل

و يـا سـاير   پیمانكاركسر و نیز از محل ضمانتنامه هاي بانكی    پیمانكارعنوان خسارات از محل مطالبات احتمالی  

حق هرگونه اعتراض يا ادعايی را از خود سلب و ساقط می نمايد. در   پیمانكاراستیفا نمايد و    پیمانكاردارايی هاي  

روز شود، كارفرما می تواند بدون مراجعه به مراجع قضايی قرارداد را فسخ نمايد   20صورتی كه اين تاخیر بیش از  

ماده را تا  و ضبط مطالبات احتمالی وي اقدام نمايد و يا خسارات مقرر در اين  پیمانكارو نسبت به وصول تضامین  

حق هرگونه اعتراض يا ادعايی را از خود سـلب و سـاقط مـی   پیمانكاركسر نمايد و    پیمانكارزمان تحويل كاال از  

 نمايد.

 : كارانجام تضمين   -7ماده 

معتبر و بـدون قیـد و شـرط و قابـل موظف است ضمانت نامه بانكی   پیمانكار  ،به منظور تضمین حسن انجام كار

نزد كارفرما  پیمانكاردرصد كل مبلغ پیمان تحويل و تا اتمام انجام تعهدات   10معادلبانكی به نفع كارفرما   تمديد 

 باقی می ماند.

تامین اجتماعی كسر می گردد و پس از اتمام كار و تحويل   38كسورات بیمه طبق ماده    %5مبلغ  از هر پرداخت  

مفاصا حساب بیمه توسط پیمانكار از طـرف كارفرمـا بـه پیمانكـار اسناد و مدارك و تايید نماينده كارفرما و ارائه 

پرداخت خواهد شد. همچنین آخرين صورت وضعیت پیمانكار تا ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی قابل پرداخت 

 نمی باشد.

 باشد.می  پشتیبانیواحد بر عهده  و تايید آن حسن انجام كار و قطعات به كار رفتهمسئولیت نظارت بر  تبصره:

 فسخ قرارداد – 8ماده 

، ضمن مطالبه و ضبط تضمین حسن انجام كار  پیمانكارروزه به   20در موارد زير كارفرما می تواند با اخطار كتبی  

حق هرگونه اعتراض را از خود سلب    پیمانكاربه نفع خود اين قرارداد را بطور يک جانبه فسخ نمايد و    پیمانكار

 می نمايد:

قبلی    -1-8 كتبی  اجازه  بدون  يا جزئی  كلی  طور  به  يا حقوقی  از حقیقی  اعم  ثالث  به شخص  قرارداد  انتقال 

 كارفرما. 
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 .پیمانكارعدم رعايت مفاد و تعهدات قراردادي توسط  -2-8

 .  6از سقف تعیین شده در ماده   پیمانكاردر صورت افزايش میزان تاخیر غیر مجاز  -3-8

 نظارت بر اجراي كار:  -8ماده 

عهده نماينده كارفرما خواهد  ر  طبق اسناد و مدارك قرارداد، از طرف كارفرما ب  پیمانكارنظارت بر اجراي تعهدات  

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

 فورس ماژور )حوادث قهريه(:  -9ماده 

 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(  

قرارد مدت  طول  در  و  باشد  متعهد  عمل  و  اراده  از  بر  خارج  موثر  و  مستقیم  تاثیر  و  باشد  شده  حادث  اد 

يا   يا تمام تعدات قراردادي بصورت كلی  انجام هر يک  مانع  اي كه  به گونه  قرارداد داشته  مسئولیتهاي طرفین 

 جزئی گردد. 

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

 گردد.   قراردادي

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

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

قاله يا ادامه قرارداد تصمیم گیري خواهند  مدت سه ماه، شرايط فورس ماژور برطرف نگرديد دو طرف نسبت به ا

 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. 

ا يا عدم ايفاي تعهدات مقرر شده در قرارداد از سوي هركدام از طرفین، ناشی از فورس  در صورتی كه عدم اجره(  

ماژور باشد، اين موضوع به طرف ديگر اين حق را نمی دهد كه علیه طرف ديگر ادعا كند يا او را ناقض قرارداد  

 محسوب كند.

ه بايد فوراً به طرف ديگر اعالم كند و  طرفی كه به خاطر فورس ماژور از انجام مسئولیتهاي قراردادي بازماند و(  

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

 اجراي قرارداد را آغاز نمايد.

 

 قوانين حاكم بر قرارداد و نحوه حل اختالف  -10ماده 

ب ايران حاكم  اسالمی  اختالف  قوانین جاري كشور جمهوري  بروز هرگونه  در صورت  و  بود  پیمان خواهد  اين  ر 

توافق   و  مذاكره  از طريق  يا  و  بصورت دوستانه  قرارداد حاضر، موضوع  با  ارتباط  در  يا  و  قرارداد حاضر  از  ناشی 

قطعی و به محض ابالغ براي  ي حل و فصل و راي  داورصرفاً از طريق  طرفین، حل و در غیر اينصورت موضوع  

 باشد. الزم االجرا می طرفین 
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 . تعداد نسخ قرارداد:11ماده 

طرف قرارداد رسیده و همه نسخه هاي آن    نسخه تنظیم شده و به امضاي دو   چهار  ماده و در   11اين قرارداد در  

از مفاد و شرايط قرارداد حاضر آن را   با آگاهی كامل  اقرار نمودند كه  اعتبار يكسان دارند و بدينوسیله طرفین 

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

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

 كارفرما                     

   بافت شركت پتروشيمي شيمي  

 

                             

 پيمانكار                                  

   

 


