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و  4111-6859-7447في مابين شركت پااليش نفت شيراز با كد  اقصاداد    در تاريخ .............................. ين قرارداد ا

 -63115جاده شيراز/اصفهان ، ك  پسدصي  22كه اداره مركز   آن در كيلومصر 10101874709شماره شناسه ملي 

نامي ه ميشدود( به نماين گي آقايان بابد  ااوسدي)م ير    "خریدار"واقع ميباش )و بع ازاين دراين پيمان  73491

  آدرس ايميدل  و 38217561شدماره تلفدن   بدا   (عضدو یيد م مد يره   ( و بهزاد مل  زاده )عضو هیأت مدیرهو  عامل

Mdkala@sorc.ir  بدا    نوع شدركت( ) .………………ازيدد  ارف و شركت  071-38215630شماره فاكس  و

 بددددده نشددددداني     ............................بددددده شدددددماره شناسددددده ملدددددي     .............................كددددد  اقصاددددداد   

…………………………………..................................................................……………………………………  

  .…………………آقا  نامي ه ميشود(.به نماين گي  "فروشنده"بع ازاين دراين پيمان ……………ك پسصي   

و  .................................و شددماره تلفددن  ......................................................... بددا آدرس ايميددل (  ……………) سددمت   

 ازارف ديگر به جهام وشرايط مشروحه زيرمنعق گردي   ................................... كساشماره ف
 

 موضوع قرارداد  -1ماده 
 :خري  ست ازا عبارم

 کابل ابزار دقیق
مي بايست مطابق با  تقاضا، مشخاام فني خري ار ، دقيقاً  و  فيمابين كليه مكاتبام بعمل آم هبراساس 

 2ابق ماده  قرارداد الينف  جزء كه مناقاه اسناد در موجود ضمائم و من رج مفاد سايرم ارك ،  اسناد و 

 باش . گردد مي محسوب

 

ت مين تجهيزام و نيرو  انساني ، ابزار و  قطعام و،  ار یيچگونه تعه   نسبت به تهيه مواد اوليه ددريدخ -تباره 

به اور و   اين اساس فروشن ه راساً بر جهت تامين موضوع قرارداد ن اشصه وموارد ساير  لوازم مورد نيازو

 نمود.اق ام خوای   ابق مفاد اين قرارداد مسصقل
 

 دارك قرارداداسناد و م -2ماده 
 به شرح ذيل مي باش   قراردادم ارك اسناد و 

 برگ . .....سن  قرارداد مشصمل بر  1-2

 شمارهفيمابين و پيشنهاد فني نهايي تايي  ش ه به  كليه مكاتبامبر اساس مشخاام كاال  درخواسصي  2-2

 برگ .......در –.....................................................................................

 برگ......در – ....................................................................برگ پيشنهاد نرخ به شماره  3-2

 ........برگ - شرايط عمومي 4-2

 اسنامه و آخرين آگهي تغييرام ارفين قرارداداسكپي         5-2

 الحاقيه بع   كه مورد توافق ارفين قرار گرفصه است .یرگونه صورتجلسه يا   6-2
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   قرارداد  مبلغ -3ماده 

 (به حروف) ، ريال .…………………………………)به ع د( ، رارداد دددغ قددمبل

 .باش  يم ب ون احصساب ماليام بر ارزش افزوده  ريال ..………………………………

 : نحوه پرداخت : 3-1     

 معصبر بانكي در قبال ارائه ضمانصنامه واست فروشن هدرخدرص  پيش پرداخت در صورم  25 -1

در قبال ارائه پس از تحويل مورد معامله مابقي مبلغ يا در صورم پرداخت پيش پرداخت  كل و  -2

 و ت يي  آن توسطو ارائه م ارك از ارف فروشن ه به خري ار  گوایي تحويل قطعي از سو  خري ار

 قرارداد 9ه مادساير تعه ام انجام  و  خري ار بازرس

 

در صورم دريافت پيش پرداخت، مبلغ مذكور از یر صورم وضعيت به گونه ا  مسصهل  مي شود كه در  -1تبصره

آخرين صورم وضعيت به اور كامل مسصهل  ش ه باش  .  در صورم اسصهالك كامل ، ضمانت نامه يادش ه پس از 

 ت يي  كارفرما قابل اسصرداد مي باش .

ئه گوایي ثبت موديان مالياتي توسط فروشن ه ، ماليام بر ارزش افزوده مطابق قانون در یر درصورم ارا -2تبصره

 صورتحساب محاسبه و به مبلغ آن صورتحساب اضافه ش ه و از جانب خري ار در وجه فروشن ه پرداخت مي گردد.
 

ا با درنظر گرفصن كليه یزينه فروشن ه رون  افزايش قيمصها ر  اين قرارداد مشمول تع يل قيمصها نبوده و -3تبصره

 یرگونه حقوق و عوارض و ساير یزينه یا در قيمت پيشنهاد  منظور نموده است .  یا از جمله ماليام ،
 

 

 کاهش و افزایش مقدار تقاضا -4ماده 
% مقادير و ارزش قرارداد بوده و فروشن ه 25خري ار مخير به افزايش/كایش مقادير اقالم تا ميزان 

 يرش آن ابق قيمت یا  موضوع قرارداد مي باش .موظف به پذ

 زمانبندی و محل  تحویل کاال: -5ماده 
واقع در  و محل تحويل شركت پااليش نفت شيراز   قراردادپس از تنفيذ  .......روز/ماهزمان تحويل كليه اقالم ح اكثر

به عه ه فروشن ه ، و و انبار خري ار تا محل سايت  و حمل ارگير ب مي باش  .اتوبان شيراز به اصفهان  22كيلومصر 

 . مي گردد توسط خري ار پرداخت  ،پس كرايه پرداختبه صورم حمل یزينه 

 عبارتست از امضا و مبادله قرارداد مي باش  . ،تنفيذ قرارداد تبصره:

  شروع و مدت زمان قرارداد -6ماده 
در  مي باش . فروشن ه الزم االجرا و ذ،معصبرناف ، ....روز/ماهبه م م  قراردادتنفيذ اين قرارداد از زمان 

قرارداد نسبت به ارايه  امضا  از تاريخ  ........مي بايست ظرف م م  صورم درخواست پيش پرداخت

 به خري ار اق ام نماي . ، ضمانصنامه پيش پرداخت



                                                                                                    

 071-38215630، افكس:  071-38217561-9، تلفن:  71365-1445:  صندوق پستي73419 - 91475كدپستي:   آردس : شيراز،

 ع ب/پ ش /م003/1401 مناقصه عمومي شماره قرارداد موضوع:
RSS-0130022 

 کابل ابزار دقیق

 شماره صفحه

 8از    3
 شركت پااليش نفت شيراز    

 
 )سهامي عام(

 

ورد تايي  پرداخت پيش پرداخت مشروط به ارائه ضمانت نامه بانكي مزمان شروع قرارداد عبارتست از 

 تنفيذ قرارداد باي  ارائه گردد .تاريخ خري ار  كه ح اكثر پس از ي  یفصه از 
 

تباره   چنانچه فروشن ه نسبت به ارائه ضمانت نامه پيش پرداخت بيش از ي  یفصه تاخير داشصه باش  

 ،شروع قرارداد از تاريخ تنفيذ مي باش .

وشن ه نبوده و مسئوليت یا  و  تا تحويل كل انقضا  م م قرارداد رافع مسئوليت یا  شركت فر

 موضوع قرارداد به قوم خود باقي خوای  مان .
 

 جریمه تاخیر در قرارداد -7ماده 
 قرارداد موضوع كمال و تمام تحويل به نسبت قرارداد در ش ه بيني پيش مقرر زمان در فروشن ه چنانچه

و تا  یفصه  پنج یفصهتا ح اكثر  قرارداددرص  مبلغ  1دل یر یفصه تاخير معا ازا  به ننماي ، اق ام به خري ار

 مطالبام يا محل تضمينام از تاخير خسارم عنوان نش ه به تحويل % مبلغ كل موضوع قرارداد5سقف 

 حق و فروشن ه گردي  خوای  برداشت خري ار نفع به ادار  و قضايي تشريفام رعايت ب ون و كسر فروشن ه

 قرارداد 18 ماده مطابق اخطاركصبي با خري ار باش ، دو ماه از بيش ت خير نچهداشت. چنا نخوای  اعصراض

از وارده  خسارم كليه دريافت ، ضبط و برداشت تمامي وجوه ضمانت نامه یا و قرارداد فسخ به مجاز

قرارداد اق ام  18مطالبام فروشن ه مي باش  و در صورم ع م تكافو از اريق مراجع ذياالح مطابق ماده 

 گردد . مي

(در م م زمان قرارداد 1اقالم خري ار  ش ه )موضوع ماده یر ميزان از چنانچه فروشن ه از تحويل

از  درص  یزينه باالسر  30خري ار نسبت به تامين كاال با احصساب  7، بر اساس ماده نماي ایمال 

 .ق ام مي نماي ب ون یيچگونه تشريفام قضايي امحل ضمانت نامه و مطالبام احصمالي از  فروشن ه
 

 دوره تضمین و نگهداری -8ماده 
پس از  ماه 12و يا   پس از تحويل كاال  ماه 18 م م برا  آن عملكرد صحت و قرارداد موضوع كارايي

 گردد. مي فروشن ه تضمين ارف از ناب یر ك ام زودتر سپر  شود ،

 صحت در يا و قرارداد وضوعم صحت در نواقاي و معايب ، ماده اين در مذكور م م خالل در چنانچه

 ماالح و مواد بردن كار به يا و ش ه تعيين مشخاام رعايت ع م از ناشي كه مشای ه شود آن عملكرد

باش ، فروشن ه موظف است ابق اعالم كصبي  مربواه اسصان اردیا  با مطابقت ع م يا و نامرغوب و نامناسب

و يا جايگزيني آن  نسبت به رفع معايب و نواقص یفصه پس از ابالغ كصبي  ي خري ار ح اكثر ظرف م م 

 در اجرا  تعه ام من رج در اين ماده به یزينه خود اق ام نماي ، در صورم امصناع فروشن هبا كاال  سالم 

یزينه یا  مربواه را از محل مطالبام و ساير ضمانت نامه یا  مي توان  خود رأساً اق ام نموده و  خري ار

 ي و در صورم ع م تكافو حق پيگير  قانوني موضوع برا  ايشان محفوظ است .فروشن ه برداشت نما

در  را در صورم ع م رفع عيب از ارف فروشن ه، خري ار مخصار است نقايص مربوط به كاالیمچنين 

مطالبه نماي  و فروشن ه در اين خاوص حق  درص  یزينه باالسر  از فروشن ه 30با صورم صالح ي ، 

  ارد .یيچ اعصراضي ن 
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در صورتيكه به یر دليلي خري ار در دوره تضمين موضوع سفارش را به بهره بردار  نرسان ه و مورد آزمايش  -تبصره

قرار ن ی  و نيز ب ون ارزيابي و سنجش موضوع سفارش پايان پذيرد و سپرده حسن انجام تعه ام نيز به 

خوای  بود و یرگاه خري ار در زمان بهره فروشن ه مسصرد گردد اين موضوع نافي مسئوليصها  فروشن ه ن

بردار  مصوجه عيوب و نقايص ناشي از ایمال فروشن ه گردد فروشن ه مسئول جبران خسارام وارده و رفع 

كامل نقايص خوای  بود در صورتكيه نقص حاصله بنا به تشخيص خري ار از فعل يا ترك فعل فروشن ه 

 . ار خوای  بودنباش  و  مسئول رفع نقايص به یزينه خري 

 

 تعهدات فروشنده -9ماده 
فروشن ه موظف است كليه موضوع اين قرارداد را مطابق كليه مكاتبام فيمابين كه به تايي  خري ار  -1

 رسي ه است و به صورم كامل و ب ون عيب و نقص و تحويل نماي .

نماين ه خري ار فروشن ه موظف است یمه گونه یمكار  در رابطه با كاال  موضوع قرارداد را با  -2

 بنماي  .

امي اسصان اردیا، موارد كيفيت و انصخاب جنس و مواد اوليه مناسب را به گونه ا  فروشن ه باي  تم -3

كه در قرارداد قي  گردي ه است رعايت نموده و یر گونه ع ول از موارد فوق را قبل از یر اق ام ، 

 كصباً به ااالع خري ار رساني ه و تقاضا  بررسي و تايي  آن را بنماي  .

اور كامل انجام ش ه كه گوایي تحويل قطعي كاال را از خري ار دريافت  ه ام فروشن ه زماني بهعت -4

 نماي  .

 پیش پرداخت -10ماده 
درص  مبلغ اوليه  25)تا ح اكثر فروشن ه و موافقت خري ار  كصبي  پيش پرداخت بنا به درخواست

  اعصبار و قابل در قبال ارايه ضمانصنامه بانكي ب ون قي  و شرط ، غير قابل برگشت و دارا قرارداد(

و  تم ي )از تاريخ ص ور تا زمان اتمام قرارداد( انجام خوای  پذيرفت كه پس از تحويل و تايي  كاال 

از ارف خري ار ضمانت نامه پيش پرداخت به فروشن ه مسصرد  قطعي كاال ، ارايه گوایي تحويل

     ه فروشن ه ، كسر مبلغ پيش پرداخت به ت ريج و به اور نسبي از مراحل پرداخت بمي گردد.

درص  اجناس موضوع قرارداد ، كل مبلغ پيش پرداخت  90مي گردد به اوريكه پس از تحويل 

 تسويه ش ه باش  .

 تعهداتسپرده حسن انجام  -11ماده 

 ريال  .........................................................به حروف  ريال..........................................فروشن ه مبلغ 

م تعه ام ا% مبلغ كل قرارداد( به صورم ضمانت نامه معصبر بانكي ، به عنوان سپرده حسن انج10)معادل 

موفق به انجام  به یر دليلي غير از موارد قوه قهريه تسليم خري ار نموده است.در صورتيكه فروشن ه

يا در انجام آنها مرتكب قاور و تخلفي ضر نگردد،تعه ام خود ابق مواد و شرايط من رج در قرارداد حا

امه   مربواه را به نفع خود ن ضمانت خري ار حق خوای  داشت راسا و ب ون نياز به تشريفام قضايي شود
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ضبط و مطالبه وجه نماي . یمچنين تضمين مذكور در صورم تحويل قطعي و پس از انجام تعه ام 

   تضمين به فروشن ه مسصرد خوای  ش .موضوع قرارداد و یمچنين انقضا  دوره 

 با انعقاد قرارداد تسليم خري ار نماي . زمانفروشن ه باي  ضمانصنامه مذكور را یم - 1تبصره

مادامي كه فروشن ه در یر مورد از قرارداد ، كليه تعه ام خود را انجام ن ی ،ذينفع حق دارد ضمانت  - 2تبصره

 ضبط نماي  .شريفام قانوني و قرارداد  ،ب ون یيچ گونه ت نامه فوق الذكر را 

 بیمه ، مالیات و سایر کسور قانوني  -12ماده 
 كسورام قانوني مربوط به ماليام، بيمه، حقوق و عوارض دولصي ابق قوانين جار  مملكصي خوای  بود.

 

 شرایط بازرسي  -13ماده 
ص بوده و يا ابق مشخاام مشروحه در صورتيكه در ینگام بازرسي موضوع قرارداد دارا  عيب و نقالف ( 

در قرارداد نباش  خري ار مجاز خوای  بود نسبت به ع م قبول موضوع قرارداد و درخواست اصالح يا تعويض 

آن از فروشن ه اق ام نماي  ضمنا یرگونه تاخير ناشي از اين بابت موجب افزايش م م قرارداد نگردي ه و 

در صورم درخواست رفع یر گونه نقص اعالمي توسط  ش .یزينه یا  مربواه بعه ه فروشن ه مي با

خري ار ، فروشن ه ملزم به اصالح مي باش  و در غير ايناورم خري ار مخصار خوای  بود نقايص را مرتفع 

رعايت / درص  یزينه باالسر  به حساب فروشن ه منظور نماي  .  30نموده و یزينه یا  آن را با احصساب 

 واسصي اي مكاتبام فيمابين الزامي مي باش .ارايه كليه موارد درخ

ب( فروشن ه مي بايست تمامي ترتيبام الزم جهت انجام بازرسي كارشناسان معرفي ش ه توسط خري ار به 

منظور نظارم بر ساخت و حسن اجرا  موضوع قرارداد و دسصرسي به نقشه یا و م ارك مهن سي و ... را 

ني را كه در اثر كنصرل  فني بازرس اعالم مي گردد به سرعت فرایم نماي  و یرگونه اشكال و نقص ف

 برارف سازد .

و ساير اسناد و  تمامي اقالم موضوع قرارداد را باورم ماركينگ شركت سازن ه بايست ج ( فروشن ه مي

 به خري ار تحويل نماي .از قبيل گوایي مب ا، گوایي كاال، تضمين كاركرد و گارانصي  م ارك مربواه

توسط  فني و آزمايش كاال  موضوع قرارداد ررسي و كنصرلیر شرايط انجام يا ع م انجام بدر د( 

 با مشخاام فني قرارداد نمي باش . رافع مسئوليت فروشن ه در قبال تطابق محاول  كارشناسان خري ار

ه ب پيوست ش هتشخيص كارايي و صحت عملكرد كاال  موضوع قرارداد در چارچوب مشخاام فني  -تبصره

 قرارداد به عه ه خري ار مي باش  و نظر خري ار در اين خاوص قااع اخصالف مي باش .
 

 گزارش پیشرفت کار  –14 ماده
فروشن ه ميبايست نسبت به ارايه گزارش فرآين  خري  به خري ار  در یر  مرحله مطابق فرمت مورد 

 تايي خري ار،اق ام نماي .

 
 

 حل اختالف  -15ماده 
 كه ممكن است بين ارفين قرارداد بروز نماي  به صورم زير اق ام مي گردد   كليه اخصالفاتي
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 اور ، به قرارداد اين با رابطه در خود بين اخصالف حل برا  را خود كوشش نهايت باي  ، ارف دو -1

 .برن  كار به دوسصانه

 قرارداد فار نماين گان دو از مصشكل در صورم ع م حاول نصيجه اجرا  بن  ي  ، موضوع به یي تي -2

  .شودمي ارجاع ، نفر( ي  ك ام یر )

قابل ارح در  موضوع نشود ، حاصل اخصالف توافق مورد به نسبت كه ظرف م م ي  یفصه صورتي در -3

 مراجع صالحه قانوني خوای  بود . 

فروشن ه موظف است تا اخذ تاميم نهايي جلسام يا آراء نهايي مراجع مذكور، تعه ام ناشي از اين  -4

 را ب ون وقفه و با كمال ج يت انجام دی . قرارداد

 ( ژور) فورس ما حوادث قهریه و غیر مترقبه -16ماده 

فورس ماژور به وقايعي از قبيل سيل ، اوفان ، زلزله و امثال آن ااالق مي گردد كه غير قابل پيش 

يا به اور دائم غير بيني و غير قدابل كنصدرل يدا جلدوگيدر  بوده و اجرا  تعه ام قرارداد  را موقصاً 

ممكن مي گردان . یرگاه بعلت فورس ماژور ، یري  از ارفين قرارداد نصوانن  تعه ام خود را ابق قرارداد 

انجام دین  یيچگونه مسئوليصي برا  ارفين قرارداد ايجاد ننموده و قرارداد منعق ه كماكان بقوم خود 

به ادامه انجام تعه ام خود مي باشن . چنانچه پس  باقي و پس از رفع شرايط فوق، ارفين قرارداد، مصعه 

ماه  شرايط فورس ماژور برارف نگردي  یر ي  از ارفين قرارداد حق خواین  داشت در خالل  2از م م 

 روز پس از آن با اعالم كصبي قرارداد را فسخ نماي .  5م م 

 عدم واگذاری به غیر -17ماده 
 از خري ار، تمام يا قسمصي از موضوع قرارداد را به غير واگذار كن .فروشن ه نمي توان  ب ون موافقت كصبي 

 

 قرارداد فسخ -18 ماده
 مجاز يكطرفه صورم به قضايي تشريفام رعايت ب ون اعالم كصبي با بروز موارد زير  خري ار   صورم در

  باش . مي قرارداد فسخ به
 فروشن ه بيش از .......ماه قرارداد از ارف  9تاخير در انجام تعه ام من رج در ماده  -1

 ورشكسصگي،ماادره اموال و انحالل شركت فروشن ه -2

 واگذار  قرارداد به صورم كامل يا جزيي ب ون ااالع و تايي  كصبي خري ار ،به غير   -3

 نقض تمام يا قسمصي از مفاد قرارداد توسط فروشن ه -4

 وجود واسطه و ارتشا -5

 ل كاال ابق برنامه خري ار بنا به تشخيص خري ارع م توانايي مالي يا فني فروشن ه برا  تحوي -6

 .باش  مي فروشن ه عه ه به قرارداد اين كل اجرا  ع م از ناشي یا  یزينه و خسارام كليه صورم دراين

 تبعیت و هماهنگي با قوانین  – 19ماده 
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جع ذياالح فروشن ه ميبايست در یمه موارد از قوانين، مقررام و دسصورالعملها و آيين نامه یا  مرا

مملكصي تبعيت نماي  و خري ار در مقابل یرگونه دعاو  ناشي از تخلف از قوانين و مقررام و دسصورالعملها 

 و آيين نامه یا فارغ و بر  ب ارد.

 محرمانه بودن قرارداد  – 20ماده 
لقي نموده و آنها را در فروشن ه تعه  مي نماي  كه كليه ااالعام و م ارك مربوط به قرارداد في مابين را محرمانه ت

اخصيار افراد يا اشخاص حقوقي قرار ن ی  .در صورم اثبام خالف ، خري ار حق خوای  داشت  جهت اسصيفا  حق 

 خود، یر گونه اق ام قانوني الزم را به عمل آورد .
 

 اخطار و نشاني طرفین قرارداد -21ماده 
انست كه در مق مه اين قرارداد ذكر ش ه و در شماره تلفن ، آدرس یا ، فاكس و ايميل یر از ارفين یم

صورم تغيير باي  كصباً به ااالع ارف مقابل رساني ه شود و ماداميكه به ترتيب فوق عمل نش ه ، ارسال 

 . یرگونه نامه يا اخطار به اقامصگاه ارفين ابالغ ش ه محسوب و عذر ع م ااالع، مسموع نخوای  ش 

 نسخ قرارداد -22ماده 
تباره تنظيم و كليه نسخ به یمراه موارد ذكر ش ه  8ماده و 22اد در سه نسخه مشصمل بر ، اين قرارد

  در ماده دو  قرارداد حاضر، مهر و امضا ش ه و حكم واح  را دارد.
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 دهنام : بهزاد ملک زا

 

 عضو هیات مدیرهسمت : 
 

 

ء تاریخ                                  امضا

 

  نام : بابک طاوسي  

 

 مدیر عاملو نایب رییس هیات مدیره سمت : 
 

 

 ء تاریخ                                    امضا

 

 دستگاه نظارت:

 نام : 

 سمت : 
 

 : ء تاریخ :                  امضا

 

 محمد مهدی تقوایي:  نام
 

 و حقوقي رييس امور پيمان یاسمت : 
 

 
:ء تاریخ :                  امضا

 

    بهنام گشتاسبينام : 

 

 ماليامور  م يرسمت : 

 
:ء تاریخ :                  امضا

 نام : 

  مدیرعاملسمت : 

 تاریخ :                                                                امضا :                                               


