
  لندنيو آبرو سقفكامل  پوشش  قرارداد خريد باقيمانده استراكچر فلزي و خريد 

اين قرارداد بر اساس نتايج مناقصه عمومي شركت صنايع الستيكي سهند به نمايندگي آقايان داود رحماني و 

به  ٤١١١١١١٩٨٤٦٤و كد اقتصادي  ١٠١٠٣٨٥٨٩٠٩و شناسه ملي  ٧٠١٩محمد نيكو بخت و به شماره ثبت

 ٥ط ٢٠نبش خ وليعصر پ –خ ظرافتي –خ سليمي جهرمي -نشاني تهران بلوار فردوس شرق  نشاني تهران بلوار 

ناميده ميشود با شرايط ذيل  ----------- فروشنده ناميده مي شود و برنده آن بعنوان خريدار  يك طرف كه

  منعقد ميگردد:

  موضوع قرارداد – ١ماده 

و بهمراه رنگ و سند بالست  باقيمانده استراكچر فلزي   و حملمبادرت به فروش موضوع قرارداد عبارت است از 

ملزومات و ساير  آنها مربوط به واجراي فلشينگ با كليه متعلقات و ملزومات آبرو سقف و كامل پوشش  فروش

ارائه شده  غيرهو اتصاالت مورد نياز وجوش و پيچ و پرچ و نگهدارنده ها  انواع بست ها ورنگ و  نصب اعم از 

  .طبق نقشه ها و مستندات توسط شركت صنايع الستيكي سهند 

  غ قرارداد مبل -٢ماده 

با در نظر گرفتن كامل موضوع قرارداد و علم و آگاهي كامل از نقشه ها و اسناد پيوست بدين شرح مبلغ قرارداد 

  ميباشد :

كه با احتساب عوارض و با كليه ملزومات و متعلقات  پوشش سقف  فروشمبلغ ..........................ريال مربوط به 

  ........................ريال ميگرددارزش افزوده 

با كليه ملزومات و بهمراه رنگ و سند بالست باقيمانده استراكچر فلزي  فروش مبلغ .....................ريال مربوط به

  كه با احتساب عوارض و ارزش افزوده ........................ريال ميگرددمتعلقات 

كه با احتساب عوارض و ارزش با كليه ملزومات و متعلقات آبرو لندينگ  فروشمبلغ .....................ريال مربوط به 

  . افزوده ........................ريال ميگردد

 با احتساب عوارض و ارزش افزودهمبلغ ...............ريال جهت اجراي فلشينگ با كليه متعلقات و ملزومات

  ل .........................ريال مبلغ كل قرارداد ميگردد.جمع ك



  : به اين قرارداد هيچگونه تعديل يا افزايش قيمت در هيج شرايطي تعلق نخواهد گرفت ١تبصره 

پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده در صورت ارائه گواهي ارزش افزوده داراي اعتبار و فاكتور  : ٢تبصره

  رسمي بعهده خريدار ميباشد 

  نحوه پرداخت  – ٣ماده 

% مبلغ اين قرارداد پس از امضاي اين قرارداد در قبال  ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر معادل مبلغ پيش  ٢٠

در وجه فروشنده از جانب پرداخت  با سررسيد كل مدت قرارداد يا واريز نقدي يا ارائه  چك تضمين شده بانكي 

  .وي پرداخت ميشود 

و عدم و ورود خسارت مسترد اد با تاييد خريدار ( كارفرما ) تضمين پيش پرداخت پس از تحويل موضوع قرارد

  خواهد شد

  .پرداخت ميشودخريدار % مبلغ قرارداد پس از تهيه كليه قطعات و تاييد نماينده  ٢٠

پرداخت  بعد از تاييديه نماينده كارفرما فروشندهبه  طبق برنامه زمانبندي  % پيشرفت كار ٣٠% پس از انجام ٢٠

   .ميشود

و  معتبر  فاكتور رسمي و داراي گواهينامه ارزش افزودهو ارائه  كل موضوع قرارداد% پس از تحويل  ٣٠

  .پرداخت خواهد شد بعد از تاييد نماينده كارفرما  مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي 

  .% بعنوان تضمين حسن انجام كار تا پايان دوره تضمين نگهداري ميشود  ١٠

ماه با  ٢وط به ارئه تضمين پيش پرداخت خواهد بود كه پس از اجراي كار ظرف مدت پيش پرداخت من -

 مسترد خواهد شد خريدارتاييد 

پرداخت ماليات بر ارزش افزوده منوط به ارائه فاكتور رسمي معتبر و گواهينامه ارزش افزوده داراي  -

  اعتبار ميباشد.

 مدت قرارداد: ٤ماده

  .ميباشددر اسناد مناقصه   برنامه زمانبندي طبق  كاريروز ..…مدت اجراي اين قرارداد

  قرارداد: تحويل  محل ٥ماده 



   مي باشد.واقع در شهرك صنعتي اشتهارد   فروشنده كارخانهقرارداد تحويل موضوع  محل

  :فروشنده تعهدات ٦ماده 

تهيه و فروش آنها اقدام مبادرت به  خريدارطبق نقشه ارائه  شده   را موضوع قرارداد موظف است فروشنده  ٦-١

  نمايد.

برسد و در صورت در خواست تغيير موارد انجام خريدار بايد به تاييد  ١كليه امور انجام شده حسب ماده  ٦-٢

  اقدام نمايد. خريدار  نمايندهموظف است حسب درخواست فروشنده  شده

      فروشنده تهيه متريال و كليه لوازم مصرفي و ابزارآالت و دستگاهها جهت انجام موضوع قرارداد بر عهده ٦-٣

  مي باشد و متعهد ميگردد تا قطعات مورد نياز را تهيه نمايد. 

  را انجام دهد.موضوع قرارداد  توسط خريدار  نقشه ها و مستندات ارائه شده متهد است بر اساس  فروشنده ٦-٤

 ه برگ مفاصا حساب تامين اجتماعي بر عهدهئپرداخت كسورات قانوني ناشي از تامين اجتماعي و ارا٦-٤

  ميباشد.  فروشنده

از تاريخ   يك سال تمام شمسيموارد انجام موضوع قرارداد را جهت كاركرد بهينه به مدت  فروشنده كليه٦  - ٥ 

  تحويل ضمانت مي نمايد.

  مي باشد. فروشنده، بر عهده خريداركارخانه حمل و نقل و ارسال لوازم به محل تحويل اي ه ههزينيه لك   ٦-٦

بوده و متعهد به تعويض آنها  متعهد به  فروشنده ،  موضوع قرارداددر صورت هر گونه عيب و نقص در  ٦-٧

  .جبران خسارات وارده نيز خواهد بود

امين تو مين نيروي انساني و ماشين آالت و ابزار آالت و متريال مصرفي اكليه هزينه هاي مربوط به ت ٦-٨

  .ميباشد فروشنده تماماً به عهده و تجهيز كارگاه  جرثقيل متناسب با ظرفيت 

وسايل خريداري در صورت نياز به انجام كارهاي تعميراتي و يا اشكاالتي كه ناشي از عملكرد نامطلوب  ٦-١٠

 فروشندهمورد پذيرش  است كه اين امر خريدارصرفاً با نظر كارشناسي  آنخيص تش شده توسط فروشنده ، 

  است. فروشندهاين پرداختها مربوط به  تمامي. ميباشد



 وخريدار با بررسي كامل موضوع قرارداد و پس از بررسي كامل نقشه ها و مستندات ارائه شده  فروشنده  ٦-١١

چگونگي انجام كار و پذيرش كليه مفاد و مندرجات قرارداد و اسناد مناقصه قيمت پيشنهادي خود را اعالم نموده 

   . ادعايي در خصوص موضوع و مبلغ قرارداد نخواهد داشتلذا هيچ گونه . است 

  فروشنده ميباشد.هزينه كليه آزمابشات مورد نياز اعم از جوش و رنگ و اتصاالت و غيره تماماً به عهده  ٦-١٢

  .خواهد بود فروشنده، ماليات تكليفي به عهده  فروشنده   در صورت شخص حقيقي بودن ٦-١٣

  كل هزينه ها بابت اسكان كارگران شامل اسكان و غذا و ساير موارد بعهده فروشنده ميباشد. ٦-١٤

  اسناد و مدارك پيوست:  ٧ماده 

  قرارداد ميباشد عبارتند از :اسناد و مدارك پيوست كه جزء الينفك اين 

 كپي روزنامه رسمي  ٧-١

 .داراي اعتبار كپي گواهينامه ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده ٧-٢

 .اسناد مناقصه ٧-٣

 .خريداركليه نقشه ها و مستندات ارائه شده ٧-٤

 خريد كليه موضوع قرارداد.گارانتي  ٧-٥

  آزمايشات مربوطه و نتايج الزم حين اجراء  ٧-٦

  ارائه شده توسط شركت كننده در مناقصه و گان چارت برنامه زمانبندي ٧-٧

  تعهد:  اجراي تضمين ٨ماده 

قرارداد        ١% از مبلغ كل قرارداد موضوع ماده  ٥متعهد است همزمان با انعقاد اين قرارداد معادل فروشنده 

معادل كل مبلغ فروشنده از  بانكي يا پرداخت نقدي ضمانت نامه يا ريال) چك تضمين شده بانكي و  ................(

  مسترد شود.  خريدارنماينده قرارداد اخذ ميگردد تا پس از انجام كامل موضوع قرارداد و تحويل و تاييد 

  تضمين حسن انجام كار: ٩ماده 



باقي ميماند  دار( كارفرما )خريرا به عنوان تضمين حسن انجام كار نزد  ...................كل مبلغ قرارداد معادل  %١٠

و رفع كامل نواقص احتمالي و اتمام دوره تضمين به كامل موضوع قرارداد  كه پس از انجام تعهدات و تحويل

  مسترد مي گردد. خريدار نماينده و پس از تأييد  فروشنده درخواست كتبي

  دوره تضمين: ٠١ماده 

تضمين  مي گردد. اگر در يك سال موضوع قرارداد براي مدت تحويل حسن انجام كليه موضوع قرارداد از تاريخ 

زمان تحويل موقت و يا دوره تضمين ، معايب و نقايصي در انجام موضوع قرارداد و يا در تحويل و يا عدم مطابقت 

مكلف است آن معايب و نقايص را به هزينه خود  فروشنده  در كار مشاهده شود،خريدار از طرف  ارائهو  نقشهبا 

مي  فروشنده  مراتب را باذكر معايب و نقايص و محل آنها كتباً بهخريدار نمايد براي اين منظور  و يا تعويض  فعر

روز بعد از ابالغ مراتب شروع به رفع معايب و نواقص كند و در صورت  ٣بايد حداكثر ظرف مدت فروشنده كند

مي تواند رأساً نسبت به تعمير و يا تعويض خريدار از انجام اين تعهد در ظرف مدت مقرر  فروشنده  خودداري

اقدام نمايد وكليه هزينه ها و خسارات را به تشخيص خود از محل تضمين انجام تعهد و يا تضمين حسن انجام 

مي باشد كه اين  خريدار اين قرارداد مطالبه كند و مالك ارزيابي صرفاً نظر كارشناسي  ١٠و  ٩كار موضوع مواد 

اين امر مورد  خريدار مي باشد لذا در صورت هر گونه خسارات با صرف اعالم  فروشنده  رد تاييدامر نيز مو

 پذيرش مجري بوده و غير قابل اعتراض مي باشد.

  جرائم و تأخيرات: ١١ماده 

تعهد مي نمايد كه در موعد مقرر با توجه به مدت زمان قرارداد نسبت به انجام مفاد موضوع قرارداد فروشنده 

 %٥/٠دام نمايد و چنانچه در انجام موضوع قرارداد به هر دليل تأخير نمايد روزانه به ازاي هر روز تأخير معادل اق

  مبلغ كل قرارداد، به عنوان خسارت محاسبه و از مبلغ قرارداد كسر مي گردد.

مي تواند تا مراحل انجام كار و برآورد هزينه هاي  خريدارروز متجاوز گرديد،  ١٥چنانچه تأخيرات از تبصره: 

  پرداخت و قرارداد را فسخ نمايد.فروشنده  انجام شده را به

  نظارت: ١٢ماده 

 يا در تمامي موارد اخذ جريمه و .معرفي مي نمايد فروشندهرا به عنوان ناظر بر اجراي قرارداد نماينده اي خريدار 

مي باشد و حق هيچگونه  فروشندهمي باشد و اين امر مورد قبول  خريداراخذ خسارات مالك كارشناسي 

 اعتراضي نخواهد داشت.



 : فسخ قرارداد١٣ماده 

به صورت يكجانبه و بدون نياز به مراجعه به دادگاه يا هر گونه اقدام  فروشنده  در موارد ذيل قرارداد منعقده با

  قابل فسخ مي باشد: خريدار  قضايي، از سوي

از  فروشندهعدم انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد در موعد مقرر و يا  تخلف از مفاد آن و يا امتناع  ١٣-١

  خريدار  و يا عدم تمايل به همكاري در هر زمان از ناحيه خريدار دستورات نظارتي 

ايي تشخيص داده موضوع قرارداد معيوب و يا ناقص و يا داراي عدم كار خريدارصورتي كه بنا به نظر در ١٣-٢

  . خريدار ، وندور ليست  نقشه ها و يا شود و يا عدم مطابقت با

كليه خيارات خصوصاً خيار غبن ولو به درجه فاحش را از خود سلب و ساقط مي نمايد و مضافاً  فروشنده ١٣-٣

را، از خود  خريدار  آنكه حق هر گونه ادعا و اعتراض بعدي را تحت هر شرايط، در قبال فسخ قرارداد از جانب

 سلب و ساقط مي نمايد. 

 حل و فصل اختالفات (داوري ):١٤ماده 

كليه اختالفات و دعاوي ناشي از اين قرارداد يا مرتبط به آن از جمله مذاكرات مقدماتي ، اعتبار ، فسخ و  -

بدواً به طريق (( اعالم آن و همچنين كليه متفرعات آن از جمله وجه التزام  ، خسارات و مطالبه وجه و... 

مسالمت آميز )) حداكثر ظرف يك ماه حل و فصل مي شود و در صورتي كه از اين طريق نتيجه اي 

حاصل نگرديد ، موضوع قرارداد به (( مدير عامل شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي )) به عنوان 

  ((داور مرضي الطرفين ))  ارجاع ميگردد.

ماده مستقل از (( قرارداد اصلي )) است و حتي در صورت بطالن ،  (( شرط داوري )) مندرج در اين -

فسخ ، انفساخ و ديگر اسباب انحالل  (( قرارداد اصلي )) معتبر و الزم االجرا مي باشد ضمناً شرط داوري 

مندرج در اين ماده در تمامي توافقات بعدي از جمله (( متمم )) (( الحاقيه )) و تمديد قرارداد و 

 ميباشد. ....حاكم

كليه مكاتبات اعم از ابالغيه ها ، احضاريه ها ، دعوتنامه ها ، راي داوري و ... يا از طريق ارسال پست  -

پيشتاز به اقامتگاه طرفين كه در قرارداد ذكر گرديده يا از طريق ارسال فكس به شماره مندرج در اين 

 قراردا ابالغ ميگردد .



ماه  ٦موضوعات موضوع اختالف داور مرضي الطرفين به مدت مهلت صدور راي داوري از تاريخ ابالغ  -

 خواهد بود.

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

و آيين نامه حق الزحمه  ١٣٧٩قانون آيين دادرسي مدني مصوب  ٤٩٨و  ٤٩٧هزينه داوري مطابق مواد  -

 بالمناصفه بر عهده طرفين ميباشد ١٣٨٠/ ٩/ ٢٠داوري مصوب 

 از كليه خصوصيات و مشخصات موضوع قرارداد : فروشنده اطالع  ١٥ماده 

با امضاي اين قرارداد تاييد مينمايد كه از كليه مشخصات موضوع قرارداد  ، وضعيت بازار و غيره اطالع  فروشنده 

  كامل داشته و در اجراي قرارداد نمي تواند به عذر عدم اطالع متعذر گردد.

 نسخ قرارداد: ١٦ ماده

ليه مفاد و مندرجات، به امضاء ماده در دو نسخه همسان و با علم و آگاهي كامل نسبت به ك١٦اين قرارداد در 

 طرفين رسيده كه همگي اعتبار يكسان داشته و در حكم واحد است

  خريدار        

 فروشندهشركت صنايع الستيكي سهند                                                        

                                                  داود رحماني        

  محمد نيكو بخت                                                                   

  

  

 

  

  


