
س  یراز،: آ ی٧٣٤١٩-٩١٤٧٥: د ن٧١٣٦٥-١٤٤٥: ندوق  س٠٧١-٣٨٢١٧٥٦١-٩: ، ت  ، :٠٧١-٣٨٢١٥٦٣٠

پ ش/ق ب/99/قرارداد شماره:موضوع
RSD-9922019یدتقاضاي خر
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و شماره شناسه 4111-6859-7447فی مابین شرکت پاالیش نفت شیراز با کد اقتصادي 11/1398/در تاریخ ین قرارداد ا
و (واقـع میباشـد  73491-63115، کد پستی اصفهان/جاده شیراز22ن در کیلومترکه اداره مرکزي  آ10101874709ملی 

عضـو  (و بهـزاد ملـک زاده   ) مـدیر عامـل  (نمایندگی آقایان بابک طاوسـی به) نامیده میشـود"خریدار"بعدازاین دراین پیمان 
یـــک  از071-38215630شماره فاکس و......................... آدرس ایمیلو071-38217561شماره تلفن با ) هیئت مدیره

: بـه نشـانی  ........................... به شماره شناسـه ملـی    ................. ...........با کد اقتصادي .............................................طرف و شرکت 
بـه  ).نامیـده میشـود  "فروشـنده "بعدازاین دراین پیمان........................... :کدپستی...........................................................................

و شـماره  .........................................با آدرس ایمیـل )مدیر عامل: سمت (................................................................ ..يآقانمایندگی 
در محـل  بـه جهـات وشـرایط مشـروحه زیـر     طرف دیگـر از.........................................کساو شماره ف.....................................تلفن 

:منعقدگردیدشرکت پاالیش نفت شیراز

موضوع قرارداد -1ماده 
می بایست دقیقاً و فیمابینکلیه مکاتبات بعمل آمدهبراساس خرید ست ازاعبارت

الینفکجزءکهمناقصهاسناددرموجودضمائمومندرجمفادسایر، مداركاسناد و ، شخصات فنی خریدارتقاضا، ممطابق با
.باشدگرددمیمحسوب2طبق ماده قرارداد

تأمین تجهیزات و نیروي انسانی، ابزار و لوازم مورد قطعات و، دار هیچگونه تعهدي نسبت به تهیه مواد اولیهــریـخ-تبصره
اقدام طبق مفاد این قراردادمستقلبه طور و این اساس فروشنده راساًبرجهت تامین موضوع قرارداد نداشته ومواردسایرنیازو

.نمودخواهد 

اسناد و مدارك قرارداد-2ماده 
:به شرح ذیل می باشدقراردادمدارك اسناد و 

.برگسند قرارداد مشتمل بر 1-2
شمارهفیمابین و پیشنهاد فنی نهایی تایید شده به کلیه مکاتباتاساس بر مشخصات کاالي درخواستی 2-2

برگدر–مورخ 
برگدر–مورخ برگ پیشنهاد نرخ به شماره 3-2
.برگیک –مناقصهشرایط عمومی4-2
ات طرفین قرارداداسنامه و آخرین آگهی تغییراسکپی 5-2
.مورد توافق طرفین قرار گرفته استهرگونه صورتجلسه یا الحاقیه بعدي که 2- 6

کلیه اسناد و مدارك و ضمائم مندرج در این ماده جزء الینفک قرارداد بوده و هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز و یا -تبصره
.اجراي اصل قرارداد تلقی خواهد شدین در تخلف نسبت به رعایت و اجراي هریک از آنها به عنوان تخلف طرف
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قراردادمبلغ- 3ماده 
بدون احتساب ریال...................................)به حروف(،ریال...................... ) به عدد(، راردادـــغ قــمبل

.باشدیممالیات بر ارزش افزوده

:نحوه پرداخت : 1- 3
جهت : ت-1

.باشدمي) (
.معتبر بانکیدر قبال ارائه ضمانتنامهدرصد پیش پرداخت در صورت درخواست فروشنده 2-25
در قبال ارائه گواهی تحویل پس از تحویل مورد معاملهمابقی مبلغ رداخت پیش پرداخت یا در صورت پکل و-3

انجام  و خریداربازرسو تأیید آن توسطو ارائه مدارك از طرف فروشنده به خریدار قطعی از سوي خریدار
.قرارداد9ماده سایر تعهدات 

رت وضعیت به گونه اي مستهلک می شود که در آخرین در صورت دریافت پیش پرداخت، مبلغ مذکور از هر صو-1تبصره
، ضمانت نامه یادشده پس از تأیید کارفرما قابل در صورت استهالك کامل. هلک شده باشدصورت وضعیت به طور کامل مست

.استرداد می باشد
قانون در هر ، مالیات بر ارزش افزوده مطابق ثبت مودیان مالیاتی توسط فروشندهدرصورت ارائه گواهی -2تبصره

.صورتحساب محاسبه و به مبلغ آن صورتحساب اضافه شده و از جانب خریدار در وجه فروشنده پرداخت می گردد

کلیه هزینه ها از جمله افزایش قیمتها را با درنظر گرفتن فروشنده رونداین قرارداد مشمول تعدیل قیمتها نبوده و-3تبصره
.ر قیمت پیشنهادي منظور نموده استیر هزینه ها دهرگونه حقوق و عوارض و سامالیات،

کاهش و افزایش مقدار تقاضا-4ماده 
مقادیر و ارزش قرارداد بوده و فروشنده موظف به پذیرش آن % 25کاهش مقادیر اقالم تا میزان / خریدار مخیر به افزایش

.طبق قیمت هاي موضوع قرارداد می باشد

:الزمانبندي و محل  تحویل کا- 5ماده 
شرکت درب انبارشرایط تحویل و قراردادپس از تنفیذ .............................................زمان تحویل کلیه اقالم حداکثر

به تا محل سایت و انبار خریدار و حملارگیريب.می باشداتوبان شیراز به اصفهان 22واقع در کیلومتر پالیش نفت شیراز
.می گرددپرداخت فروشندهتوسط ،کرایه پرداختپیشبه صورت حمل زینه هعهده فروشنده، و 

.عبارتست از امضا و مبادله قرارداد می باشد ،تنفیذ قرارداد:تبصره

شروع و مدت زمان قرارداد- 6ماده 
صورت درخواست درفروشنده. می باشدالزم االجراومعتبرنافذ،،ماه24به مدت قراردادتنفیذ این قرارداد از زمان 

و قرارداد نسبت به ارایه ضمانتنامه پیش پرداختامضاي از تاریخ حداکثر یک هفتهمی بایست ظرف مدت پیش پرداخت
.به خریدار اقدام نماید،انجام تعهدات
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حداکثر پرداخت پیش پرداخت مشروط به ارائه ضمانت نامه بانکی مورد تایید خریدار  که زمان شروع قرارداد عبارتست از 
.تنفیذ قرارداد باید ارائه گرددتاریخ از پس از یک هفته

تاخیر داشته باشد،بیش از یک هفتهو انجام تعهداتچنانچه فروشنده نسبت به ارائه ضمانت نامه پیش پرداخت-تبصره
.شروع قرارداد از تاریخ تنفیذ می باشد

وده و مسئولیت هاي وي تا تحویل کل موضوع قرارداد به قوت انقضاي مدت قرارداد رافع مسئولیت هاي شرکت فروشنده نب
.خود باقی خواهد ماند

جریمه تاخیر در قرارداد- 7ماده 
اقدامبه خریدارقراردادموضوعکمالوتمامتحویلبهنسبتقرارداددرشدهبینیپیشمقررزماندرفروشندهچنانچه

تحویلمبلغ کل موضوع قرارداد% 5و تا سقف هفته5تا حداکثر قراردادمبلغ درصد1هر هفته تاخیر معادل ازايبهننماید،
نفعبهاداريوقضاییتشریفاترعایتبدونوکسرفروشندهمطالباتیامحل تضمیناتازتاخیرخسارتعنواننشده به
باخریدارباشد،هفته5ازبیشتأخیرچنانچه. داشتنخواهداعتراضحقو فروشندهگردیدخواهدبرداشتخریدار

خسارتکلیهدریافتضبط و برداشت تمامی وجوه ضمانت نامه ها و، قراردادفسخبهمجازقرارداد18مادهمطابقاخطارکتبی
.قرارداد اقدام می گردد 18از مطالبات فروشنده می باشد و در صورت عدم تکافو از طریق مراجع ذیصالح مطابق ماده وارده 

، بر اساس نمایداهمال در مدت زمان قرارداد)1موضوع ماده(اقالم خریداري شده هر میزان ازوشنده از تحویلچنانچه فر
محل ضمانت نامه و مطالبات احتمالیاز فروشندهازدرصد هزینه باالسري30خریدار نسبت به تامین کاال با احتساب 7ماده 

.بدون هیچگونه تشریفات قضایی اقدام می نماید

دوره تضمین و نگهداري- 8اده م
پس از نصب هر کدام زودتر ماه12و یاپس از تحویل کاالماه18مدتبرايآنعملکردصحتوقراردادموضوعکارایی

.گرددمیفروشنده تضمینطرفازسپري شود،
مشاهده شودآنعملکردصحتدریاوقراردادموضوعصحتدرنواقصیومعایبماده،ایندرمذکورمدتخاللدرچنانچه

بامطابقتعدمیاونامرغوبونامناسبمصالحوموادبردنکاربهیاوشدهتعیینمشخصاترعایتعدمازناشیکه
کتبی هفته پس از ابالغیکباشد، فروشنده موظف است طبق اعالم کتبی خریدار حداکثر ظرف مدت مربوطهاستانداردهاي

در به هزینه خود اقدام نماید، در صورت امتناع فروشندهو یا جایگزینی آن با کاالي سالمو نواقص نسبت به رفع معایب 
هزینه هاي مربوطه را از محل مطالبات و سایر می تواندخود رأساً اقدام نموده و خریداراجراي تعهدات مندرج در این ماده

.نونی موضوع براي ایشان محفوظ استفو حق پیگیري قاضمانت نامه هاي فروشنده برداشت نمایدو در صورت عدم تکا
با در صورت صالحدید، را در صورت عدم رفع عیب از طرف فروشنده،خریدار مختار است نقایص مربوط به کاالهمچنین 

.مطالبه نماید و فروشنده در این خصوص حق هیچ اعتراضی ندارددرصد هزینه باالسري از فروشنده30
یکه به هر دلیلی خریدار در دوره تضمین موضوع سفارش را به بهره برداري نرسانده و مورد آزمایش قرار در صورت-تبصره

ندهد و نیز بدون ارزیابی و سنجش موضوع سفارش پایان پذیرد و سپرده حسن انجام تعهدات نیز به فروشنده مسترد گردد 
دار در زمان بهره برداري متوجه عیوب و نقایص ناشی از این موضوع نافی مسئولیتهاي فروشنده نخواهد بود و هرگاه خری
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اهمال فروشنده گردد فروشنده مسئول جبران خسارات وارده و رفع کامل نقایص خواهد بود در صورتکیه نقص حاصله بنا به 
.تشخیص خریدار از فعل یا ترك فعل فروشنده نباشد وي مسئول رفع نقایص به هزینه خریدار خواهد بود

تعهدات فروشنده- 9ماده 
فروشنده موظف است کلیه موضوع این قرارداد را مطابق کلیه مکاتبات فیمابین که به تایید خریدار رسیده است و به -1

.صورت کامل و بدون عیب و نقص و تحویل نماید
.98//مورخ پیشنهاد مالی  تعهدات فروشنده بر اساس پیشنهاد فنی -2
.شنده موظف است همه گونه همکاري در رابطه با کاالي موضوع قرارداد را با نماینده خریدار بنمایدفرو-3
فروشنده باید تمامی استانداردها، موارد کیفیت و انتخاب جنس و مواد اولیه مناسب را به گونه اي که در قرارداد قید -4

اضاي از هر اقدام ، کتباً به اطالع خریدار رسانیده و تقگردیده است رعایت نموده و هر گونه عدول از موارد فوق را قبل
.بررسی و تایید آن را بنماید

.هدات فروشنده زمانی به طور کامل انجام شده که گواهی تحویل قطعی کاال را از خریدار دریافت نمایدعت-5

پیش پرداخت-10ماده 
در قبال )درصد مبلغ اولیه قرارداد25حداکثر تا(فروشنده و موافقت خریدار کتبی پیش پرداخت بنا به درخواست

از تاریخ صدور تا زمان اتمام (ارایه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط، غیر قابل برگشت و داراي اعتبار و قابل تمدید
مانت نامه از طرف خریدار ضقطعی کاال،و ارایه گواهی تحویلانجام خواهد پذیرفت که پس از تحویل و تایید کاال) قرارداد

مبلغ پیش پرداخت به تدریج و به طور نسبی از مراحل پرداخت به فروشنده، .پیش پرداخت به فروشنده مسترد می گردد
.درصد اجناس موضوع قرارداد، کل مبلغ پیش پرداخت تسویه شده باشد90می گردد به طوریکه پس از تحویل کسر

تعهداتسپرده حسن انجام -11ماده 
مبلغ % 10معادل (ریال ..........................................................:به حروفریال..................................... فروشنده مبلغ

در .م تعهدات تسلیم خریدار نموده استابه صورت ضمانت نامه معتبر بانکی ، به عنوان سپرده حسن انج) کل قرارداد
موفق به انجام تعهدات خود طبق مواد و شرایط مندرج در قرارداد هر دلیلی غیر از موارد قوه قهریهبهصورتیکه فروشنده

خریدار حق خواهد داشت راسا و بدون نیاز به تشریفات قضایییا در انجام آنها مرتکب قصور و تخلفی شودحاضر نگردد،
همچنین تضمین مذکور در صورت تحویل قطعی و پس از .امه ي مربوطه را به نفع خود ضبط و مطالبه وجه نمایدنضمانت

.انجام تعهدات موضوع قرارداد و همچنین انقضاي دوره ي تضمین به فروشنده مسترد خواهد شد
.با انعقاد قرارداد تسلیم خریدار نمایدزمانفروشنده باید ضمانتنامه مذکور را هم-1تبصره
ذینفع حق دارد ضمانت نامه فوق قرارداد، کلیه تعهدات خود را انجام ندهد،مادامی که فروشنده در هر مورد از- 2تبصره

.ضبط نمایدبدون هیچ گونه تشریفات قانونی و قراردادي،الذکر را 

بیمه ، مالیات و سایر کسور قانونی -12ماده 
.اهد بودکسورات قانونی مربوط به مالیات، بیمه، حقوق و عوارض دولتی طبق قوانین جاري مملکتی خو
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شرایط بازرسی - 13ماده 
در صورتیکه در هنگام بازرسی موضوع قرارداد داراي عیب و نقص بوده و یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد نباشد ) الف

خریدار مجاز خواهد بود نسبت به عدم قبول موضوع قرارداد و درخواست اصالح یا تعویض آن از فروشنده اقدام نماید 
اخیر ناشی از این بابت موجب افزایش مدت قرارداد نگردیده و هزینه هاي مربوطه بعهده فروشنده می ضمنا هرگونه ت

خریدار، فروشنده ملزم به اصالح می باشد و در غیر اینصورت در صورت درخواست رفع هر گونه نقص اعالمی توسط .باشد
درصد هزینه باالسري به حساب 30با احتساب خریدار مختار خواهد بود نقایص را مرتفع نموده و هزینه هاي آن را

.ارایه کلیه موارد درخواستی طی مکاتبات فیمابین الزامی می باشد/ رعایت. فروشنده منظور نماید
فروشنده می بایست تمامی ترتیبات الزم جهت انجام بازرسی کارشناسان معرفی شده توسط خریدار به منظور نظارت بر ) ب

را فراهم نماید و هرگونه اشکال و ... وع قرارداد و دسترسی به نقشه ها و مدارك مهندسی و ساخت و حسن اجراي موض
.عالم می گردد به سرعت برطرف سازدنقص فنی را که در اثر کنترل  فنی بازرس ا

گزارش پیشرفت کار–14ماده
.اقدام نمایدابق فرمت مورد تاییدخریدار،فروشنده میبایست نسبت به ارایه گزارش فرآیند خرید به خریدار در هر مرحله مط

حل اختالف -15ماده 
:به صورت زیر اقدام می گرددکلیه اختالفاتی که ممکن است بین طرفین قرارداد بروز نماید

.برندکاربهدوستانهطورقرارداد، بهاینبارابطهدرخودبیناختالفحلبرايراخودکوششنهایتبایدطرف،دو-1

یککدامهر(قراردادطرفنمایندگان دوازمتشکلت عدم حصول نتیجه اجراي بند یک، موضوع به هیأتیدر صور-2
.شودمیارجاع،)نفر

قابل طرح در مراجع صالحه موضوع،نشودحاصلاختالف توافقموردبهنسبتکه ظرف مدت یک هفتهصورتیدر-3
. قانونی خواهد بود

نهایی جلسات یا آراء نهایی مراجع مذکور، تعهدات ناشی از این قرارداد را بدون فروشنده موظف است تا اخذ تصمیم-4
.وقفه و با کمال جدیت انجام دهد

)ژورفورس ما( حوادث قهریه و غیر مترقبه- 16ماده 
ل فورس ماژور به وقایعی از قبیل سیل، طوفان، زلزله و امثال آن اطالق می گردد که غیر قابل پیش بینی و غیر قـاب

هرگاه بعلت فورس . کنتـرل یـا جلـوگیـري بوده و اجراي تعهدات قراردادي را موقتاً یا به طور دائم غیر ممکن می گرداند
ماژور، هریک از طرفین قرارداد نتوانند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند هیچگونه مسئولیتی براي طرفین قرارداد 

کان بقوت خود باقی و پس از رفع شرایط فوق، طرفین قرارداد، متعهد به ادامه انجام ایجاد ننموده و قرارداد منعقده کما
ماه شرایط فورس ماژور برطرف نگردید هر یک از طرفین قرارداد حق 2چنانچه پس از مدت . تعهدات خود می باشند

. روز پس از آن با اعالم کتبی قرارداد را فسخ نماید5خواهند داشت در خالل مدت 

عدم واگذاري به غیر- 17ه ماد
.فروشنده نمی تواند بدون موافقت کتبی از خریدار، تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار کند
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قراردادفسخ-18ماده
میقراردادفسخبهمجازیکطرفهصورتبهقضاییتشریفاترعایتبدوناعالم کتبیبابروز موارد زیر  خریدار صورتدر
.اشدب

هفته5قرارداد از طرف فروشنده بیش از 9تاخیر در انجام تعهدات مندرج در ماده-1
ورشکستگی،مصادره اموال و انحالل شرکت فروشنده-2
واگذاري قرارداد به صورت کامل یا جزیی بدون اطالع و تایید کتبی خریدار ،به غیر  -3
فروشندهتوسطنقض تمام یا قسمتی از مفاد قرارداد-4
و ارتشاواسطهوجود -5
بنا به تشخیص خریدارعدم توانایی مالی یا فنی فروشنده براي تحویل کاال طبق برنامه خریدار- 6

.باشدمیفروشندهعهدهبهقرارداداینکلاجرايعدمازناشیهايهزینهوخساراتکلیهصورتدراین

تبعیت و هماهنگی با قوانین–91ماده 
رد از قوانین، مقررات و دستورالعملها و آیین نامه هاي مراجع ذیصالح مملکتی تبعیت نماید فروشنده میبایست در همه موا

.و خریدار در مقابل هرگونه دعاوي ناشی از تخلف از قوانین و مقررات و دستورالعملها و آیین نامه ها فارغ و بري بدارد

محرمانه بودن قرارداد–20ماده 
اطالعات و مدارك مربوط به قرارداد فی مابین را محرمانه تلقی نموده و آنها را در اختیار فروشنده تعهد می نماید که کلیه
در صورت اثبات خالف ، خریدار حق خواهد داشت  جهت استیفاي حق خود، هر گونه .افراد یا اشخاص حقوقی قرار ندهد 

.اقدام قانونی الزم را به عمل آورد

اداخطار و نشانی طرفین قرارد-21ماده 
طرفین همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید شماره تلفن، آدرس ها، فاکس و ایمیل هر از

کتباً به اطالع طرف مقابل رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین 
. ، مسموع نخواهد شدابالغ شده محسوب و عذر عدم اطالع

نسخ قرارداد-22ماده 
و کلیه نسخ به همراه موارد ذکر شده در ماده دو  قرارداد تنظیمتبصره10ماده و22مشتمل بر،این قرارداد در سه نسخه 

.حاضر، مهر و امضا شده و حکم واحد را دارد
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بهنام گشتاسبی: نام 

…………………: کد ملی

مدیرامورمالی: سمت 

:امضا

:تاریخ

بهزاد ملک زاده: نام 

..………………: کد ملی

عضو هیئت مدیره: سمت 

:امضا

:تاریخ

بابک طاوسی: نام 

……………………………: کد ملی

مدیرعامل : سمت 

:امضا

:تاریخ

............................: نام 

....................................:کد ملی

...........................: نام 

.............................................:کد ملی

.....................................:  سمت ...................................:  سمت 

:امضا 

:یخ تار

:امضا 

:                              تاریخ 


