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و شماره شناسه  4111-6859-7447با كد اقتصادي  شركت پااليش نفت شيرازدر تاريخ .............................. في مابين ين قرارداد ا

واقع ميباشددوو بدددازاين    7341991475اصفهان ، كد پستي  -جاده شيراز22كه اداره مركزي آن در كيلومتر 10101874709ملي 

نايد     مديرعامل وو 2491286521به شماره ملي:  حميدرضا دهقانبه نمايندگي آقايان  ناميده ميشدود "خريدار "دراين پيمان 

و  071-38217561 -9بدا شدماره تلفدن    مدديره(   هيأت عضوو 1199098396به شماره ملي:  طاوسي بابك( و هيأت مديره رييس

ي اقتصداد با كدد  ( خاصسهامي و...............شركتازيددك طرف و  071-38215630فاكسو شماره  rmdkala@sorc.i آدرس ايميل

درايدن   بدددازاين و ......................كدپسدتي :   ،..................................: نشداني بده   ..............ثبد    به شدماره  ................شناسه ملي  ....................

 .................. بده مدور    .......... بده شدماره   مطابق آخرين تغييرات مندرج در روزنامده رسدمي كشدور    يده ميشود( نام "فروشنده"پيمان

 ................ و شدماره تلفدن   ...................................ايميدل بدا آدر    .......................به شماره ملي:  ( مدير عاملو.................. آقاي نمايندگي 

 مندقدگرديد:در محل شرك  پااليش نف  شيراز  شرايط مشروحه زير ديگر به جهات و ازطرف،   ....................... فكسشماره 
 

 موضوع قرارداد  -1ماده 

 دقيقاًو  فيمابين براسا  كليه مكاتبات بدمل آمده TUBES HEATER SUPER NDBOILER A خريد س  ازا عبارت

 جزء كه مناقصه اسناد در موجود ضمائم و مندرج مفاد ساير بايس  مطابق با تقاضا، مشخصات فني خريدار، اسناد و  مدارك و مي

 ميگردد باشد. محسوب 2طبق ماده  قرارداد الينفك

منوط به بررسي و تس  محموله ارسالي و تضمين كيفي  كاال از سوي  ،رداد توسط خريدارتاييد نهايي كاالي موضوع قرا

 فروشنده و در محل ساي  خريدار خواهد بود.

اين اسا   بر جه  تامين موضوع قرارداد نداشته و مواردساير  و  ه تدهدي نسب  به تهيه مواد اوليهدار هيچگونددريدخ :تبصره

 نمود.اقدام خواهد و با هزينه خود طبق مفاد اين قرارداد  مستقلبه طور و   فروشنده راساً
 

 اسناد و مدارك قرارداد -2ماده 
 به شرح ذيل مي باشد: قرارداداسناد و مدارك 

 برگ . 9بر سند قرارداد مشتمل   -1-2

 مور  .......... ................ شماره پيشنهاد فني نهايي تاييد شده بهو  مشخصات كاالي درخواستي بر اسا  كليه مكاتبات فيمابين -2-2

 ...............مور   ................برگ پيشنهاد نر  به شماره  -3-2

 قرار گرفته اس . نيكه مورد توافق طرف يبدد هيالحاق ايهرگونه صورتجلسه  -4-2

 كپي اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات فروشنده در روزنامه رسمي كشور. -5-2

 امضاي قرارداد. صاحبان مجاز يامضا يصل گواها -6-2

داراي اعتبار همانند اعتبار قدرارداد اصدلي    وضمائم مندرج در اين ماده جزء الينفك قرارداد بوده و مدارككليه اسناد و  :1 تبصره

در هرگونه دخل و تصرف غيرمجاز و يا تخلف نسب  به رعاي  و اجراي هريدك از آنهدا بدندوان تخلدف طدرفين       اس  و

 اجراي اصل قرارداد تلقي خواهد شد. 
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 هرگونه تدارض در اسناد فوق به ترتي  بندهاي فدوق االشددار جهد  اولويد  امضداء قدرارداد مد ك         وجوددر صورت  :2تبصره

 اعتبار مي باشد.

 

   قرارداد  مبلغ -3ماده 

 يم بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده) ريال .....................( حروف وبه، ريال  ............... وبه عدد(،  رارداددددقغ ددمبل

 ( به حساب آن شرك  واريز خواهد شد..باشد
 

 نحوه پرداخت   - 3-1     
 خواهد بود:  زيرپرداخ  مبلغ قرارداد بشرح 

ي تبدر بدانك  ه ضدمانتنامه مد يد در قبدال ارا  پرداخد   شيپمبلغ كل قرارداد بدنوان درصد  25 واس  فروشندهدر صورت درخ -1

    د.به حساب آن شرك  پرداخ  مي گرد قرارداد( 4ومطابق با ماده 
 

 دييد و تأ داريخر ياز سو يقطد ليتحوي ه گواهيدر قبال ارا موضوع قرارداد ليدرصد مابقي مبلغ كل قرارداد پس از تحو 75 -2

 ي.و  قرارداد يحاظ كسورات قانونقرارداد با ل 11تدهدات ماده  ريو انجام سا داريكاالي موضوع قرارداد از سوي خر
 

در صورت درياف  پيش پرداخ ، مبلغ مذكور از هر صورت وضدي  به گونده اي مسدتهلك مدي شدود كده در آخدرين        :1 تبصره

 صورت وضدي  به طور كامل مستهلك شده باشد. در صورت استه ك كامدل، ضدمان  نامده يداد شدده قابدل اسدترداد       

 مي باشد. 

افدزوده مطدابق قدانون در صورتحسداب     شنده، ماليدات بدر ارزش   يه گواهي ثب  موديان مالياتي توسط فروارا درصورت :2 تبصره

 محاسبه و به مبلغ صورتحساب اضافه شده و از جان  خريدار در وجه فروشنده پرداخ  مي گردد.مربوطه 

هدا از جملده    كليده هزينده  ا با درنظر گرفتن فروشنده روند افزايش قيمتها ر  اين قرارداد مشمول تدديل قيمتها نبوده و :3 تبصره

 .ر قيم  پيشنهادي منظور نموده اس حقوق و عوارض و ساير هزينه ها د هرگونه  ماليات ،

 

 پيش پرداخت -4ماده 
در قبال ارايه  درصد مبلغ اوليه قرارداد( 25وتا حداكثر فروشنده و موافق  خريدار پرداخ  پيش پرداخ  بنا به درخواس  كتبي

واز تاريخ صدور تا زمان اتمام با قابلي  ضبط، برداش  و برگش  ناپذير و قابل تمديد ، بدون قيد و شرط مدتبر بانكينتنامه ضما

نامه پيش قطدي كاال ، از طرف خريدار ضمانتخواهد پذيرف  كه پس از تحويل و تاييد كاال و ارايه گواهي تحويل انجام قرارداد( 

 پرداخ  به فروشنده ، كسر مبلغ پيش پرداخ  به تدريج و به طور نسبي از مراحل گردد. پرداخ  به فروشنده مسترد مي

 مي گردد.

 

 كاهش و افزايش مقدار تقاضا -5ماده 
بوده و فروشنده موظف به  در ربع اول قرارداد % مقادير و ارزش قرارداد25اق م تا ميزان  مقادير/ كاهش افزايشخريدار مخير به 

 م  هاي موضوع قرارداد مي باشد.پذيرش آن طبق قي
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 كاالزمانبندی و محل  تحويل  -6ماده 
شرك  پااليش نف   ،پس از تنفيذ قرارداد و محل تحويلقرارداد و برنامه زمانبندي مصوب  7مطابق ماده اق م زمان تحويل كليه 

 .اتوبان شيراز به اصفهان مي باشد 22شيراز واقع در كيلومتر 

 .باشد  به عهده فروشنده مي داريو انبار خر  ياق م موضوع قرارداد تا محل سا هيتخل و حملكليه ي هزينه هاي  

 از امضا و مبادله قرارداد. عبارتس ، قرارداد تنفيذ: تبصره

 

  شروع و مدت زمان قرارداد -7ماده 

ه در صورت درخواس  پيش باشد. فروشند مي مدتبر و الزم االجرا ،نافذ ..............مدت به  قراردادتنفيذ  زماناين قرارداد از 

، به خريدار اقدام نمايد در  پرداخ  داد نسب  به ارايه ضمانتنامه پيشقرارظرف مدت يك هفته از تاريخ امضاي بايس   پرداخ  مي

 غير اين صورت شروع قرارداد از تاريخ تنفيذ خواهد بود.

رداخ  مشروط به ارائه ضمانتنامه بانكي مورد تاييد خريدار كه حداكثر شروع قرارداد عبارتس  از زمان پرداخ  پيش پ :1تبصره

 پس از يك هفته از تاريخ تنفيذ قرارداد بايد ارائه گردد.

هاي وي تا تحويل كل موضوع قدرارداد بده    اي شرك  فروشنده نبوده و مسئولي ه  انقضاي مدت قرارداد رافع مسئولي  :2تبصره

 قوت خود باقي خواهد ماند.

 

 جريمه تاخير در قرارداد -8اده م
 به ننمايد، اقدام به خريدار قرارداد موضوع كمال و تمام تحويل به نسب  قرارداد در شده بيني پيش مقرر زمان در فروشنده چنانچه

 عنوان بهنشده  تحويل % مبلغ كل موضوع قرارداد5تا سقف  و هفته 5 حداكثردرصد مبلغ قرارداد تا  1تاخير مدادل  هفتههر  ازاي

 خواهد برداش  خريدار نفع به اداري و قضايي تشريفات رعاي  بدون و كسر فروشنده مطالبات يا محل تضمينات از تاخير خسارت

 مطابق اخطاركتبي با خريدار ،باشد قرارداد مدت دوميك از  بيش تأخير داش . چنانچه نخواهد اعتراض حق و فروشنده گرديد

وارده از مطالبات  خسارت كليه درياف  ها و نامه قرارداد، ضبط و برداش  تمامي وجوه ضمان  سخف به مجاز قرارداد 17 ماده

 مي گردد . قرارداد اقدام 17مطابق ماده فروشنده مي باشد و در صورت عدم تكافو از طريق مراجع ذيص ح 

 8بر اسا  ماده  ،زمان قرارداد اهمال نمايد در مدت (1چنانچه فروشنده از تحويل هر ميزان از اق م خريداري شده وموضوع ماده

درصد هزينه باالسري از فروشنده از محل ضمان  نامه و مطالبات احتمالي بدون  30خريدار نسب  به تامين كاال با احتساب 

 هيچگونه تشريفات قضايي اقدام مي نمايد.

اد با توجه به اسناد و مدارك ارائده شددده از سدوي    تشخيص مجاز بودن تأخيردر تحويل تمام يا بخشي از موضوع قرارد :1 تبصره

 فروشنده برعهده خريدار بوده و فروشنده ملزم به پذيرش و اجراي نظر خريدارمي باشد.  

 ، مدت زمان تأخير جزء زمان قرارداد محاسبه نخواهد شد.و تأييد آن توسط كارفرما درصورت مجاز بودن داليل تأخير :2 تبصره
 

 ن و نگهداریدوره تضمي -9ماده 
اندازي هر كدام كه  ماه پس از نص  و راه 12ماه پس از تحويل كاال و  18كارايي موضوع قرارداد و صح  عملكرد آن براي مدت 

 زودتر سپري گردد از طرف فروشنده تضمين مي گردد.
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 مشاهده شود آن عملكرد صح  در يا و قرارداد موضوع صح  در نواقصي و مداي  ، ماده اين در مذكور مدت خ ل در چنانچه -9 -1

 استانداردهاي با مطابق  عدم يا و نامرغوب و نامناس  مواد بردن كار به يا و شده تديين مشخصات رعاي  عدم از ناشي كه

هفته پس از اب غ كتبي نسب  به رفع  يكباشد، فروشنده موظف اس  طبق اع م كتبي خريدار حداكثر ظرف مدت  مربوطه

در اجراي تدهدات مندرج  صورت امتناع فروشندهبه هزينه خود اقدام نمايد، در و يا جايگزيني آن با كاالي سالم مداي  و نواقص

هاي فروشنده  هاي مربوطه را از محل مطالبات و ساير ضمانتنامه هزينه تواندميخود رأساً اقدام نموده و  خريداردر اين ماده 

 .نوني موضوع براي ايشان محفوظ اس يري قابرداش  نمايد و در صورت عدم تكافو حق پيگ

، مرات  را به فروشنده اع م و فروشنده مكلف اس  در صورت ايجاد وقفه عملياتي صايخريدار به محض مشاهده مداي  و نق -9 -2

بق مطات عدم امكان جايگزيني ب فاصله وصور  كاالي ياد شده را جايگزين و درحتي االمكان به فوريبه تشخيص خريدار 

آنها را بدون  ص و خسارات ناشي از عي  كاال نموده وي، نقامداي ( شروع به رفع داريخر دييمورد تا يفن يبازرس ياستانداردها

 فوت وق  مرتفع نمايد.

و اع م خريدار نسب  به شروع رفع مداي  و نقائص اقدام ننمايد و يا نقائص و مداي   درصورتيكه فروشنده به محض اط ع -9 -3

روحه طي مدت مدقول بطور كامل توسط فروشنده مرتفع نگردد خريدار مي تواند نسب  به رفع نقايص مداي  اقدام نموده مط

هزينه باالسري را از تضامين و يا هرگونه  %(30ودرصد سيهزينه هاي تمام شده شامل هزينه هاي تدمير و ...  وارده به اضافه  

طريق مراجع قانوني وصول  استيفا كرده و در صورت عدم تكافو از "راساا و سفارشات مطالبات فروشنده حتي در ساير قرارداده

 نمايد.

صورتيكه به هر دليلي خريدار در دوره تضمين موضوع سفارش را به بهره برداري نرسانده و مورد آزمايش قرار ندهد و نيز در -9 -4

انجام تدهدات نيز به فروشنده مسترد گردد اين موضوع بدون ارزيابي و سنجش موضوع سفارش پايان پذيرد و سپرده حسن 

برداري متوجه عيوب و نقايص ناشي از اهمال فروشنده  بود و هرگاه خريدار در زمان بهرهنافي مسئوليتهاي فروشنده نخواهد 

يص خريدار از ه نقص حاصله بنا به تشخفع كامل نقايص خواهد بود در صورتيكگردد فروشنده مسئول جبران خسارات وارده و ر

. در غيراينصورت موضوع قابل طرح در فدل يا ترك فدل فروشنده نباشد وي مسئول رفع نقايص به هزينه خريدار خواهد بود

 مراجع ذيص ح قضايي خواهد بود.

 تشخيص كارايي و صح  عملكرد كاالي موضوع قرارداد در چارچوب مشخصات فني منضم به قرارداد به عهده خريدار مي -9 -5

منوط به بررسي و  خريدارتاييد نهايي كاالي موضوع قرارداد توسط  باشد و نظر خريدار در اين خصوص قاطع اخت ف مي باشد.

 تس  محموله ارسالي و تضمين كيفي  كاال از سوي فروشنده و در محل ساي  خريدار خواهد بود.

 ه بصورت كاالي واحد تحويل ميگردد، خواهد شد.تضمين فروشنده شامل كليه اجزاء و مجموعه موضوع قرارداد ك -9 -6

، مدت زمان رفع عي  ركاالي موضوع قرارداد مشاهده شودچنانچه در هر زمان و قبل از انقضاء دوره تضمين( عي  يا نقصي د -9 -7

 يا نقص به زمان دوره تضمين اضافه مي گردد.

 

 تعهدات فروشنده -10ماده 
ع اين قرارداد را مطابق كليه مكاتبات فيمابين كه به تاييد خريدار رسيده اس  و به فروشنده موظف اس  كليه موضو -1-10

 تحويل نمايد. ، غير مستدمل و بدون عي  و نقصصورت كامل

 اد را با نماينده خريدار بنمايد.فروشنده موظف اس  همه گونه همكاري در رابطه با كاالي موضوع قرارد - 2-10
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اي كه در قرارداد قيد گرديده اس   فروشنده بايد تمامي استانداردها، موارد كيفي  و انتخاب جنس مناس  را به گونه 

كتباً به اط ع خريدار رسانيده و تقاضاي بررسي و تاييد ، از موارد فوق را قبل از هر اقدامرعاي  نموده و هر گونه عدول 

 آن را بنمايد .

موضوع قرارداد به منظور حمل داخلي يا خارجي را بطوركامل  كااليصوص بسته بندي و حفاظ  فروشنده بايد درخ -3-10

 مطابق با استانداردهاي شرك  سازنده رعاي  نمايد. 

در صورت . فروشنده متدهد اس  كليه كاالي موضوع قرارداد را به صورت نو ، غير مستدمل و اصلي تحويل نمايد -4-10

ع قرارداد و يا در صورتي كه مشخصات فني كاالي تحويل شده توسط فروشنده ، مطابق مستدمل بودن كاالي موضو

مشخصات فني قرارداد نباشد ، فروشنده متدهد اس  با درخواس  خريدار، كاالي موضوع قرارداد را تدويض نموده و كليه 

 خسارت هاي اع م شده از طرف خريدار را پرداخ  نمايد. 

نان حاصل نمايد كه كاالي تأمين شده توسط وي مطابق با استانداردها و مشخصات فني تح  اين فروشنده بايد اطمي -5-10

قرارداد بوده و مورد تأييد خريدار باشد. تأييدات و مصوبات خريدار رافع مسئولي  فروشنده نسب  به تدهدات وي نبوده و 

 ه نحوكامل به انجام برساند .درهرصورت فروشنده ملزم مي باشد كه تدهدات خود را مطابق قرارداد ب

مدارك و مستندات مورد تاييد خريدار  ،شرك  سازندهو قابل رديابي گواهينامه مدتبر  ايهارفروشنده موظف به  -10 -6

  مي باشد.  سازنده ي كاالدرخصوص 

 .ف  نمايدكاال را از خريداردريا تدهدات فروشنده زماني به طور كامل انجام شده كه گواهي تحويل قطدي -7-10

 ارايه كليه موارد درخواستي طي مكاتبات فيمابين الزامي مي باشد. و يارعاي   -8-10

 

 تعهدات ضمانت انجام -11ماده 
، با قابلي  ضبط، برداش  و برگش  ناپذير و قابل تمديد به دفدات، بدون قيد و شرطبايس  نسب  به ارايه ضمانتنامه  فروشنده مي

. در صورتيكه فروشنده به هر دليلي غير از نمايدبه عنوان سپرده حسن انجام تدهدات تسليم خريدار داد % مبلغ كل قرار10مدادل 

موارد قوه قهريه موفق به انجام تدهدات خود طبق مواد و شرايط مندرج در قرارداد حاضر نگردد،يا در انجام آنها مرتك  قصور و 

ي مربوطه را به نفع خود ضبط و مطالبه وجه  از به تشريفات قضايي ضمانتنامهتخلفي شود خريدار حق خواهد داش  راساً و بدون ني

 خواهد شد.به فروشنده مسترد  (9پس از اتمام دوره تضمين كاالومندرج در ماده مذكور  ضمانتنامههمچنين نمايد. 

 اندقاد قرارداد تسليم خريدار نمايد. قبل ازفروشنده بايد ضمانتنامه مذكور را  : 1تبصره

 نامه فوق الذكر را ذينفع حق دارد ضمانت مادامي كه فروشنده در هر مورد از قرارداد ، كليه تدهدات خود را انجام ندهد، : 2بصرهت

 ضبط نمايد.، گونه تشريفات قانوني و قراردادي بدون هيچ

 

 بيمه ، ماليات و ساير كسور قانوني  -12ماده 
 عمل  3كسورات قانوني و قراردادي وبه جز ماليات بر ارزش افزوده طبق ماده هرگونه بيمه، ماليات، عوارض و ساير پرداخ  

 .نمايد فروشنده اس  كه رأساً پرداخ  مي گردد( متدلق به اين قرارداد به عهدهمي 
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 شرايط بازرسي ها و كنترل كيفي -13ماده 
يا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد نباشد در صورتيكه در هنگام بازرسي موضوع قرارداد داراي عي  و نقص بوده و  -1-13

خريدار مجاز خواهد بود نسب  به عدم قبول موضوع قرارداد و درخواس  اص ح يا تدويض آن از فروشنده اقدام نمايد 

 ضمنا هرگونه تاخير ناشي از اين باب  موج  افزايش مدت قرارداد نگرديده و هزينه هاي مربوطه بدهده فروشنده 

ورت درخواس  رفع هر گونه نقص اع مي توسط خريدار ، فروشنده ملزم به اص ح مي باشد و در غير در صمي باشد. 

درصد هزينه باالسري به  30اينصورت خريدار مختار خواهد بود نقايص را مرتفع نموده و هزينه هاي آن را با احتساب 

 الزامي مي باشد. ونيز موارد زير مكاتبات فيمابينرعاي  / ارايه كليه موارد درخواستي طي حساب فروشنده منظور نمايد. 

به  و بدون خوردگي و عيوب مكانيكي ماركينگ شرك  سازندهبا فروشنده مي بايس  تمام اق م موضوع قرارداد را  -2-13

 خريدار تحويل نمايد.

به خريدار شرك  سازنده  ياصل شده  برابررديابي  قابلو يا نسخه  MTC نسخه اصل گواهيفروشنده موظف به ارايه  -3-13

 مي باشد.

همچنين نتايج آزمايش هاي آناليز شيميايي ،  به خريدار مي باشد. SEAMLESS گواهيفروشنده موظف به ارايه  -4-13

 خواص فيزيكي و مكانيكي مطابق با استاندارد مربوطه مي بايس  ارايه گردد.

و تاييد  كليه الزامات استاندارد متريال و بازرسيبر اسا  ايشگاهي پس از نمونه گيري و اخذ تاييديه آزم كاالتاييد  -5-13

 اع م مي گردد. وضدي  ظاهري

تشخيص كارايي و صح  عملكرد كاالي موضوع قرارداد در چارچوب مشخصات فني منضم به قرارداد به عهده خريدار مي  -تبصره

 باشد و نظر خريدار در اين خصوص قاطع اخت ف مي باشد.

 

 حل اختالف  -41ماده 
قوانين جاري كشور جمهوري اس مي ايران ، حاكم بر اين قرارداد خواهد بود و اخت ف حاصله از اجراي قرارداد، چه در مدت 

 قرارداد و يا پس از فسخ آن در صورت بروز هر گونه اخت في بصورت زير اقدام مي گردد:

 .برند كار به دوستانه طور ، به قرارداد اين با رابطه در خود بين اخت ف حل براي را خود كوشش نهاي  بايد ، طرف دو -1

چنانچه در اثر تشكيل جلسات بدوي، توسط نمايندگان طرفين قرارداد ظرف مدت يك هفته موضوع حل و اخت ف حل و فصل -2

 نگردد، موضوع به هيئتي متشكل از نمايندگان دو طرف قراردادوهر كدام يك نفر( ارجاع مي شود.

مديري  حقوقي شرك  سرمايه گذاري غدير  نشود حاصل اخت ف توافق مورد به نسب  كه ظرف مدت يك هفته صورتي در -3

اعتبار، فسخ، نقص، تفسير و اجراي  بدنوان مرجع تديين داور مرضي الطرفين ، جه  رسيدگي به اخت فات طرفين ناشي از اندقاد،

 طرفين قرارداد الزم االتباع اس . ايري برمفاد اين قرارداد مي باشد و راي صادره داو

فروشند موظف اس  تا اخذ تصميم نهايي جلسات يا آراء نهايي مراجع مذكور، تدهدات ناشي از اين قرارداد را بدون وقفه و با  -4

 كمال جدي  انجام دهد.
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 ( ژورحوادث قهريه و غير مترقبه) فورس ما -15ماده 

قرارداد تدريف مي گردد كه اجراي و غير قابل اجتناب و غير منتس  به طرفين ير قابل پيش بيني به حوادثي اط ق مي گردد كه غ

هاي واگيردار و همچنين  تحريم ها و بيماري ،نوسانات اقتصادي  تدهدات قراردادي را موقتا يا بطور دايم غير ممكن مي گرداند و

ريك از طرفين قرارداد نتوانند تدهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند هرگاه بدل  فور  ماژور، ه باشد. مشمول آن نمي 19كوويد 

هيچگونه مسئوليتي براي طرفين قرارداد ايجاد ننموده و قرارداد مندقده كماكان بقوت خود باقي و پس از رفع شرايط فوق، طرفين 

شرايط فور  ماژور برطرف نگرديد هر يك از  ماه  3قرارداد، متدهد به ادامه انجام تدهدات خود مي باشند. چنانچه پس از مدت 

 روز پس از آن با اع م كتبي قرارداد را فسخ نمايد. 5طرفين قرارداد حق خواهند داش  در خ ل مدت 

هد مي گردند وقوع فور  ماژور را به تناس  اينكه فور  ماژور مانع از اجراي تدهدات كدام يك از طرفين قرارداد شده دطرفين مت

 روز به يكديگر اع م نمايند. 2ثر ظرف مدت اس  حداك

 

 عدم واگذاری به غير -16ماده 
 . فروشنده نمي تواند بدون موافق  كتبي از خريدار، تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به غير واگذار كند -1-16

ولي  و تدهدات پيمانكار به هيچ در صورت موافق  خريدار مبني بر واگذاري قسمتي از تدهدات به شخص ثالث ، از مسئ -2-16

 عنوان كاسته نخواهد شد .

 

 قرارداد فسخ -17 ماده
  باشد. مي قرارداد فسخ به مجاز يكطرفه صورت به قضايي تشريفات رعاي  بدون اع م كتبي با زير خريدار  بروز موارد  صورت در

  مدت قرارداد. يك دوماز فروشنده بيش ز طرف قرارداد  8 تاخير در انجام تدهدات مندرج در ماده -1

 ورشكستگي،مصادره اموال و انح ل شرك  فروشنده -2

 به غير   واگذاري قرارداد به صورت كامل يا جزيي بدون اط ع و تاييد كتبي خريدار ، -3

 فروشنده توسط نقض تمام يا قسمتي از مفاد قرارداد -4

 و ارتشا وجود واسطه -5

 و خسارات كليه صورت دراين كاال طبق برنامه خريدار بنا به تشخيص خريدارعدم توانايي مالي يا فني فروشنده براي تحويل  -6

 .باشد مي فروشنده عهده به قرارداد اين كل اجراي عدم از ناشي هاي هزينه

 

 تبعيت و هماهنگي با قوانين - 18ماده 
آن كه از  نامه ها و مانند لها وآئين، مقررات و  دستورالدم فروشنده موظف اس  درهمه موارد مربوط به اجراي قرارداد از قوانين

رگونه تقصير يا قصوردر اين گردد تبدي  نمايد و مسئول ه سوي مراجع ذيص ح مملكتي و قانوني تدوين و تصوي  گرديده يا مي

، مبري از  ها مي باشد و خريدار در مقابل هرگونه دعاوي ناشي از تخلف از قوانين ، مقررات و  دستورالدملها وآئين نامه ها زمينه

 هرگونه مسئوليتي مي باشد.

 

 محرمانه بودن قرارداد - 19ماده 



                                                                                                    

 071-38215630، افكس:  071-38217561-9، تلفن:  71365-1445:  صندوق پستي73419 - 91475كدپستي:   آردس : شيراز،
mdkala@sorc.ir 

 /پ شق ب/1401/ 046 شماره مناقصه  قرارداد پيش نويسموضوع:

  TUBES HEATER SUPER BOILER ANDخريد 
 (RSS-0030697-SH) 

 شماره صفحه

 9از    8
 شركت پااليش نفت شيراز

 
 )سهامي عام(

 

فروشنده تدهد مي نمايد كه كليه اط عات و مدارك مربوط به قرارداد في مابين را محرمانه تلقي نموده و آنها را در اختيار افراد    

دام قانوني ش   جه  استيفاي حق خود، هر گونه اقيا اشخاص حقوقي قرار ندهد .در صورت اثبات خ ف ، خريدار حق خواهد دا

 الزم را به عمل آورد.

 

 قانون منع مداخله در معامالت دولتي  -20ماده 

نمايد كه مشمول ممنوعي  مذكوردر قانون منع مداخله نمايندگان مجلسين، وزيران و كارمندان دول  در  فروشنده رسماً اع م مي

باشد و تدهد مي نمايد كه تا پايان اجراي قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در  نمي 1337ماه  دي 22مدام ت دولتي مصوب 

قانون فوق الذكر را در اجراي قرارداد سهيم و ذينفع نكند . در صورتيكه محرز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و يا برخ ف 

رداد را فسخ و تضمين انجام تدهدات وي را ضبط و كليه خسارات وارده تدهدات فوق الذكر رفتار نمايد، خريدار حق خواهد داش  قرا

گردد هرگاه در جريان  را نيز به تشخيص خود تديين و از مطالبات و اموال فروشنده استيفاء نمايد و همچنين فروشنده متدهد مي

ي ت وزارت نف  و ياشركتهاي وابسته به آن اجراي قرارداد يكي از بستگان مذكور در تبصره يك ماده يك قانون فوق االشدار در تشك

به يكي از عناوين مذكور در ماده يك همان قانون منصوب شود ، فوراً موضوع را به خريدار اط ع دهد كه در اينصورت خريدار حق 

اگر فروشنده خود خواهد داش  قرارداد را فسخ نموده و فروشنده حق هيچگونه اعتراض و يا ادعائي به هر عنوان كه باشند ندارد. 

مرات  را اط ع ندهد خريدار به محض اط ع از حقيق  امر ، ع وه برفسخ قرارداد ، مجاز و مختار اس  تضمين انجام تدهدات وي را 

 به نفع خود ضبط و خسارت ناشي را رأساً تشخيص و از اموال فروشنده استيفاء و وصول نمايد.

 
 

 داخطار و نشاني طرفين قراردا -21ماده 

طرفين همانس  كه در مقدمه اين قرارداد ذكر شده و در صورت تغيير بايد كتباً به  شماره تلفن ، آدر  ها ، فاكس و ايميل هر از

اط ع طرف مقابل رسانيده شود و ماداميكه به ترتي  فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه يا اخطار به اقامتگاه طرفين اب غ شده 

ارسال  خريدارفروشنده موظف اس  كليه مكاتباتي كه از طريق فكس يا ايميل به . ع، مسموع نخواهد شدمحسوب و عذر عدم اط 

 .را به آدر  كارفرما ارسال نمايدنسخه اصلي آن  نمايد مي

 

 نسخ قرارداد -22ماده 
شده در ماده دو  قرارداد حاضر،  و كليه نسخ به همراه موارد ذكر تبصره تنظيم 14 ماده و 22 مشتمل بر ،اين قرارداد در سه نسخه 

 .مهر و امضا شده و حكم واحد را دارد
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  خريدارخريدار

 حميدرضا دهقاننام: 

 مديره نايب رييس هيأتو  مديرعاملسمت : 

 : امضا   : تاريخ

 

 بابك طاوسي  نام: 

 ت مديرهأعضو هي سمت :

 : امضا   : تاريخ

 

 محمد مهدی تقوايينام : 
 

 و حقوقي رييس امور پيمان هاسمت : 
 

 
  : تاريخ :                  امضا

 

 بهنام گشتاسبينام : 

 

 ماليامور  مديرسمت : 

 
  : تاريخ :                  امضا

 

فروشندهفروشنده

   سمت:     :و نام خانوادگينام 

  :تاريخ      امضا:


