
  لندنیو آبرو سقفکامل  پوشش  قرارداد خرید باقیمانده استراکچر فلزي و خرید 

این قرارداد بر اساس نتایج مناقصه عمومی شرکت صنایع الستیکی سهند به نمایندگی آقایان داود رحمانی و 

به  411111198464و کد اقتصادي  10103858909و شناسه ملی  7019محمد نیکو بخت و به شماره ثبت

 5ط 20نبش خ ولیعصر پ –خ ظرافتی –خ سلیمی جهرمی -نشانی تهران بلوار فردوس شرق  نشانی تهران بلوار 

نامیده میشود با شرایط ذیل  ----------- فروشنده نامیده می شود و برنده آن بعنوان خریدار  یک طرف که

  منعقد میگردد:

  موضوع قرارداد – 1ماده 

و بهمراه رنگ و سند بالست  باقیمانده استراکچر فلزي   و حملمبادرت به فروش موضوع قرارداد عبارت است از 

انواع بست رنگ و  ملزومات نصب اعم از و سایر  آنها سایر متعلقات مربوط بهآبرو و  سقف و کامل پوشش  فروش

بر اساس وندور لیست ارائه شده توسط شرکت  غیرهو اتصاالت مورد نیاز وجوش و پیچ و پرچ و نگهدارنده ها  ها و

  .صنایع الستیکی سهند 

  مبلغ قرارداد  - 2ماده 

در نظر گرفتن کامل موضوع قرارداد و علم و آگاهی کامل از نقشه ها و اسناد پیوست بدین شرح با مبلغ قرارداد 

  میباشد :

که با احتساب عوارض و با کلیه ملزومات و متعلقات  پوشش سقف  فروشمبلغ ..........................ریال مربوط به 

  ارزش افزوده ........................ریال میگردد

با کلیه ملزومات و بهمراه رنگ و سند بالست باقیمانده استراکچر فلزي  فروش ...................ریال مربوط بهمبلغ ..

  که با احتساب عوارض و ارزش افزوده ........................ریال میگرددمتعلقات 

که با احتساب عوارض و ارزش با کلیه ملزومات و متعلقات آبرو لندینگ  فروشمبلغ .....................ریال مربوط به 

 . افزوده ........................ریال میگردد

  جمع کل .........................ریال مبلغ کل قرارداد میگردد.

  : به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت در هیج شرایطی تعلق نخواهد گرفت 1تبصره 



خت مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی ارزش افزوده داراي اعتبار و فاکتور پردا : 2تبصره

  رسمی بعهده خریدار میباشد 

  نحوه پرداخت  – 3ماده 

% مبلغ این قرارداد پس از امضاي این قرارداد در قبال  ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ پیش  20

در وجه فروشنده از جانب پرداخت  با سررسید کل مدت قرارداد یا واریز نقدي یا ارائه  چک تضمین شده بانکی 

  .وي پرداخت میشود 

  .پرداخت میشودخریدار % مبلغ قرارداد پس از تهیه کلیه قطعات و تایید نماینده  20

پرداخت  بعد از تاییدیه نماینده کارفرما فروشندهبه  طبق برنامه زمانبندي  % پیشرفت کار 30% پس از انجام 20

   .میشود

فاکتور رسمی و داراي گواهینامه ارزش افزوده و مفاصاحساب از و ارائه  کل موضوع قرارداد% پس از تحویل  30

  .پرداخت خواهد شد بعد از تایید نماینده کارفرما  سازمان تامین اجتماعی 

  .% بعنوان تضمین حسن انجام کار تا پایان دوره تضمین نگهداري میشود  10

ماه با  2راي کار ظرف مدت پیش پرداخت منوط به ارئه تضمین پیش پرداخت خواهد بود که پس از اج -

 مسترد خواهد شد خریدارتایید 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منوط به ارائه فاکتور رسمی معتبر و گواهینامه ارزش افزوده داراي  -

  اعتبار میباشد.

 مدت قرارداد: 4ماده

  .میباشددر اسناد مناقصه   برنامه زمانبندي طبق  روز کاري..…مدت اجراي این قرارداد

  قرارداد: تحویل  محل 5ماده 

   می باشد.واقع در شهرك صنعتی اشتهارد   فروشنده کارخانهقرارداد تحویل موضوع  محل

  :فروشنده تعهدات 6ماده 



مبادرت به تهیه و  خریدارو وندور لیست طبق نقشه ارائه  شده   را موضوع قرارداد موظف است فروشنده  1-6

  فروش آنها اقدام نماید.

برسد و در صورت در خواست تغییر موارد انجام خریدار باید به تایید  1کلیه امور انجام شده حسب ماده  2-6

  اقدام نماید. خریدار  نمایندهموظف است حسب درخواست فروشنده  شده

      فروشنده تهیه متریال و کلیه لوازم مصرفی و ابزارآالت و دستگاهها جهت انجام موضوع قرارداد بر عهده 3-6

  تهیه نماید. بر اساس وندور لیست می باشد و متعهد میگردد تا قطعات مورد نیاز را 

  را انجام دهد.موضوع قرارداد  توسط خریدار  نقشه ها و مستندات ارائه شده متهد است بر اساس  فروشنده 4-6

 اجتماعی بر عهده ه برگ مفاصا حساب تامینئپرداخت کسورات قانونی ناشی از تامین اجتماعی و ارا4-6

  میباشد.  فروشنده

از تاریخ   یک سال تمام شمسیموارد انجام موضوع قرارداد را جهت کارکرد بهینه به مدت  فروشنده کلیه6  -5 

  تحویل ضمانت می نماید.

  می باشد. فروشنده، بر عهده خریدارکارخانه حمل و نقل و ارسال لوازم به محل تحویل اي ه ههزینیه لک   6-6

بوده و متعهد به تعویض آنها  متعهد به  فروشنده ،  موضوع قرارداددر صورت هر گونه عیب و نقص در  7-6

  .جبران خسارات وارده نیز خواهد بود

امین تو مین نیروي انسانی و ماشین آالت و ابزار آالت و متریال مصرفی اکلیه هزینه هاي مربوط به ت 8-6

  .میباشد فروشنده تماماً به عهده و تجهیز کارگاه  جرثقیل متناسب با ظرفیت 

وسایل خریداري در صورت نیاز به انجام کارهاي تعمیراتی و یا اشکاالتی که ناشی از عملکرد نامطلوب  10-6

 فروشندهمورد پذیرش  است که این امر خریدارصرفًا با نظر کارشناسی  آنتشخیص  شده توسط فروشنده ، 

  است. فروشندهاین پرداختها مربوط به  تمامی. میباشد

 وخریدار با بررسی کامل موضوع قرارداد و پس از بررسی کامل نقشه ها و مستندات ارائه شده  فروشنده  11-6

چگونگی انجام کار و پذیرش کلیه مفاد و مندرجات قرارداد و اسناد مناقصه قیمت پیشنهادي خود ، وندور لیست

   . ادعایی در خصوص موضوع و مبلغ قرارداد نخواهد داشتهیچ گونه  لذا. را اعالم نموده است 



  هزینه کلیه آزمابشات مورد نیاز اعم از جوش و رنگ و اتصاالت و غیره تمامًا به عهده فروشنده میباشد. 12-6

  .خواهد بود فروشنده، مالیات تکلیفی به عهده  فروشنده   در صورت شخص حقیقی بودن 13-6

  ها بابت اسکان کارگران شامل اسکان و غذا و سایر موارد بعهده فروشنده میباشد.کل هزینه  14-6

  اسناد و مدارك پیوست:  7ماده 

  اسناد و مدارك پیوست که جزء الینفک این قرارداد میباشد عبارتند از :

 کپی روزنامه رسمی  1-7

 .داراي اعتبار کپی گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده 2-7

 .اسناد مناقصه 3-7

 .خریدارکلیه نقشه ها و مستندات ارائه شده 4-7

 خرید کلیه موضوع قرارداد.گارانتی  5-7

  آزمایشات مربوطه و نتایج الزم حین اجراء  6-7

  ارائه شده توسط شرکت کننده در مناقصه و گان چارت برنامه زمانبندي 7-7

  ارائه گواهینامه و رتبه بندي شرکت 8-7

  وندورلیست-9

  تعهد:  اجراي تضمین 8ماده 

قرارداد        1% از مبلغ کل قرارداد موضوع ماده  5متعهد است همزمان با انعقاد این قرارداد معادل فروشنده 

معادل کل مبلغ فروشنده از  بانکی یا پرداخت نقدي ضمانت نامه ریال) چک تضمین شده بانکی و  ................(

  مسترد شود.  خریدارنماینده قرارداد اخذ میگردد تا پس از انجام کامل موضوع قرارداد و تحویل و تایید 

  تضمین حسن انجام کار: 9ماده 



باقی میماند که پس فرو شنده را به عنوان تضمین حسن انجام کار نزد  ...................کل مبلغ قرارداد معادل  10%

و رفع کامل نواقص احتمالی و اتمام دوره تضمین به درخواست کامل موضوع قرارداد  تعهدات و تحویلاز انجام 

  مسترد می گردد. خریدار نماینده و پس از تأیید  فروشنده کتبی

  دوره تضمین: 01ماده 

تضمین  می گردد. اگر در یک سال موضوع قرارداد براي مدت تحویل حسن انجام کلیه موضوع قرارداد از تاریخ 

زمان تحویل موقت و یا دوره تضمین ، معایب و نقایصی در انجام موضوع قرارداد و یا در تحویل و یا عدم مطابقت 

مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود  فروشنده  در کار مشاهده شود،خریدار از طرف  ارائهو  نقشهبا 

می  فروشنده  مراتب را باذکر معایب و نقایص و محل آنها کتباً بهخریدار نماید براي این منظور  و یا تعویض  رفع

روز بعد از ابالغ مراتب شروع به رفع معایب و نواقص کند و در صورت  3باید حداکثر ظرف مدت فروشنده کند

ًا نسبت به تعمیر و یا تعویض می تواند رأسخریدار از انجام این تعهد در ظرف مدت مقرر  فروشنده  خودداري

اقدام نماید وکلیه هزینه ها و خسارات را به تشخیص خود از محل تضمین انجام تعهد و یا تضمین حسن انجام 

می باشد که این  خریدار این قرارداد مطالبه کند و مالك ارزیابی صرفًا نظر کارشناسی  10و  9کار موضوع مواد 

این امر مورد  خریدار ی باشد لذا در صورت هر گونه خسارات با صرف اعالم م فروشنده  امر نیز مورد تایید

 پذیرش مجري بوده و غیر قابل اعتراض می باشد.

  جرائم و تأخیرات: 11ماده 

تعهد می نماید که در موعد مقرر با توجه به مدت زمان قرارداد نسبت به انجام مفاد موضوع قرارداد فروشنده 

 %5/0در انجام موضوع قرارداد به هر دلیل تأخیر نماید روزانه به ازاي هر روز تأخیر معادل اقدام نماید و چنانچه 

  مبلغ کل قرارداد، به عنوان خسارت محاسبه و از مبلغ قرارداد کسر می گردد.

می تواند تا مراحل انجام کار و برآورد هزینه هاي  خریدارروز متجاوز گردید،  15چنانچه تأخیرات از تبصره: 

  پرداخت و قرارداد را فسخ نماید.فروشنده  نجام شده را بها

  نظارت: 12ماده 

 یا در تمامی موارد اخذ جریمه و .معرفی می نماید فروشندهرا به عنوان ناظر بر اجراي قرارداد نماینده اي خریدار 

می باشد و حق هیچگونه  فروشندهمی باشد و این امر مورد قبول  خریداراخذ خسارات مالك کارشناسی 

 اعتراضی نخواهد داشت.



 : فسخ قرارداد13ماده 

به صورت یکجانبه و بدون نیاز به مراجعه به دادگاه یا هر گونه اقدام  فروشنده  در موارد ذیل قرارداد منعقده با

  قابل فسخ می باشد: خریدار  قضایی، از سوي

از  فروشندهوعد مقرر و یا  تخلف از مفاد آن و یا امتناع عدم انجام تعهدات مندرج در این قرارداد در م 1-13

  خریدار  و یا عدم تمایل به همکاري در هر زمان از ناحیه خریدار دستورات نظارتی 

موضوع قرارداد معیوب و یا ناقص و یا داراي عدم کارایی تشخیص داده  خریدارصورتی که بنا به نظر در 2-13

  . خریدار ، وندور لیست  نقشه ها و یا شود و یا عدم مطابقت با

کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به درجه فاحش را از خود سلب و ساقط می نماید و مضافًا  فروشنده 3-13

را، از خود  خریدار  آنکه حق هر گونه ادعا و اعتراض بعدي را تحت هر شرایط، در قبال فسخ قرارداد از جانب

 سلب و ساقط می نماید. 

 حل و فصل اختالفات (داوري ):14اده م

کلیه اختالفات و دعاوي ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی ، اعتبار ، فسخ و  -

اعالم آن و همچنین کلیه متفرعات آن از جمله وجه التزام  ، خسارات و مطالبه وجه و... بدواً به طریق (( 

یک ماه حل و فصل می شود و در صورتی که از این طریق نتیجه اي مسالمت آمیز )) حداکثر ظرف 

حاصل نگردید ، موضوع قرارداد به (( مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري صنایع پتروشیمی )) به عنوان 

  ((داور مرضی الطرفین ))  ارجاع میگردد.

در صورت بطالن ،  (( شرط داوري )) مندرج در این ماده مستقل از (( قرارداد اصلی )) است و حتی -

فسخ ، انفساخ و دیگر اسباب انحالل  (( قرارداد اصلی )) معتبر و الزم االجرا می باشد ضمناً شرط داوري 

مندرج در این ماده در تمامی توافقات بعدي از جمله (( متمم )) (( الحاقیه )) و تمدید قرارداد و 

 ....حاکم میباشد.

حضاریه ها ، دعوتنامه ها ، راي داوري و ... یا از طریق ارسال پست کلیه مکاتبات اعم از ابالغیه ها ، ا -

پیشتاز به اقامتگاه طرفین که در قرارداد ذکر گردیده یا از طریق ارسال فکس به شماره مندرج در این 

 قراردا ابالغ میگردد .



ماه  6دت مهلت صدور راي داوري از تاریخ ابالغ موضوعات موضوع اختالف داور مرضی الطرفین به م -

 خواهد بود.

 .راي صادره از سوي داور ، قطعی و به محض ابالغ براي طرفین الزم االتباع و الزم االجراء خواهد بود -

و آیین نامه حق الزحمه  1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  498و  497هزینه داوري مطابق مواد  -

 بالمناصفه بر عهده طرفین میباشد 1380/ 9/ 20داوري مصوب 

 از کلیه خصوصیات و مشخصات موضوع قرارداد : فروشنده اطالع  15ماده 

با امضاي این قرارداد تایید مینماید که از کلیه مشخصات موضوع قرارداد  ، وضعیت بازار و غیره اطالع  فروشنده 

  کامل داشته و در اجراي قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطالع متعذر گردد.

 :نسخ قرارداد 16 ماده

ماده در دو نسخه همسان و با علم و آگاهی کامل نسبت به کلیه مفاد و مندرجات، به امضاء 16این قرارداد در 

 طرفین رسیده که همگی اعتبار یکسان داشته و در حکم واحد است

  خریدار        

 فروشندهشرکت صنایع الستیکی سهند                                                        

                                                  داود رحمانی        

  محمد نیکو بخت                                                                   

  

  

 

  

  


