
 
 

 شرايط قرارداد

 

از تعياي    آنچه كه ذيال بدان اشاره شده اصول كلي حاكم بر قرارداد است و ساير جزئياا  قارارداد ردر صاور  مازوس   ا      

 برنده مناقصه در قرارداد محاظ خواهد شد:

  :موضوع خريد -ماده يك 

 رسي هزار  ت  سنگ گچ با مشخصا  زير:   030333عبار  است از خريد  -

 سانتيمتر است. 08ابعاد سنگ گچ حداكثر  -

فاقد باطله و عناصار مرار در صانعت سايمان مانناد رخاا. و ...   و همچناي  عاارع از زاايعا  از قبيات اناوا   ساتي                -

 الستي   آه  آ    فيلترهاع ماشي  آ   و ... است. در اي  خصوص  مال. و معياار سان،   آزمايشا اه شايمي كارخاناه      

 باشد.  سيمان ه متان مي

 آب تبلور    17% <و    4%و حداكثر رطوبت   SO 3 ≤ 42%سنگ گچ با شرايط  -

 مدت زمان تحويل كاال :  –ماده دو 

 گردد.  تعيي  مي  03/7/97مغايت   1/5/97مد  قرارداد از تاريخ   -

 مبلغ خريد:  –ماده سه 

  ريال تحويت در سيمان  ************* رحروف:   ******* بهاع خريد سنگ گچ به ازاع هر ت   -

******    رحروف:      باشد كه با توجه به تناژ كت  مبلغ كت قرارداد معادل      ************ميه متان 

   ريال است.   

 نحوه پرداخت:  -ماده چهار 

هااع واصاله باا موزاو  قارارداد  خريادار          از شرو  حمت سنگ گچ توسط فروشنده و مطابقت كيفي و كماي محموماه   -1-4

رداد رمعادل ******* ريال  را به عنوان  ي   رداخت در ازاع دريافت ي  فقره زمانت نامه بانكي ****** درصد مبلغ كت قرا

نمايد. زمانت نامه مذكور بدون قيد و شرط  عنداممطامبه و به نفع شركت  ي   رداخت به فروشنده  رداخت ميمبلغ  ٪123معادل 

 ماند.و ايفاع كامت تعهدا  فروشنده نزد خريدار باقي مي گردد كه تا  ايان قراردادسيمان ه متان صادر و ارائه مي

مابقي مبلغ قرارداد بر اساس برگ باسكول كارخانه سيمان ه متان ربا توجه به مفاد مندرج در تبصره ي  مااده شا      -2-4 

 گردد.     از تأييد فني ناظر به فروشنده  رداخت مي

گيرد و به هر حاال مسالوميت   باشد  مذا كسور قانوني به آن تعلق نميروش ميبا توجه به اينكه ماهيت قرارداد خريد و ف -0-4

 آن با فروشنده است.

در صور  ارائه صورتحساب با كد اقتصادع معتبر از سوع فروشانده   مامياا  بار ارزش افازوده باه عهاده خريادار         -4-4

 است.

لطفاً پيشنهاد دهندگاا  ز  دج  هگانهد    

 عگد دج زين صفحات خنددزجي  هماينگ.



 
 

 

 

 

 

 تضمين حسن ايفاي تعهدات:  -ماده پنج 

نماياد. باه   هاع ارسامي را از محاظ كمي و كيفي با مشخصا  منادرج در قارارداد ترامي  ماي    فروشنده مطابقت محمومه -1-5

 در  ايان قرارداد    از ايفاع كامت تعهدا  فروشنده به وع مسترد خواهد شد.  4-1همي  منظور ترمي  موزو  بند 

 باشد. تأييد خريدار رافع مسلوميت فروشنده نيست.ارسامي مي هاعفروشنده در همه حال مسلول كيفيت محمومه -2-5 

 ساير شرايط:  -ماده شش 

تا    13333  تا  يعناي ماهياناه حاداقت     رسيصد و ساي  003فروشنده موظف است كه روزانه رحداقت  به طور متوسط  -1-6

 سنگ گچ در كارخانه تحويت نمايد.  

باشدگ و خگيدگزج هيوتنهد     محنط  كاجخاهد  سديما  هتمندا  مد      ها دپني سنگ اچ وزقع دجمحل تحنيل محمنل  -2-6

 تعهگي ز  بابت كگزي  حمل ب  عهگه هگزجد. 

اماذكر كمتار   تا   فاو    0*033313ت  تاوافقي ر  030333تحويلي فروشنده در طي سه ماه از  در صورتيكه كت تناژ  :1تبصگه 

گردد. مثال: در صورتيكه كات  كسر مي جگيم  تأخيگاز نرخ مندرج در ماده سه به عنوان  2/1باشد  متناسباً و با اعمال زريب 

ت  باشد كه به معناع ده درصد افت تحويت بار است  نرخ كت سنگ گاچ تحويات شاده در     27333دج ط  س  ماه تناژ تحويلي 

سبه خواهد شد. هرگونه اغماض در اعماال  مد  سه ماه با  نج درصد كمتر از نرخ قرارداد ربرابر ***********  ريال  محا

بندابگزين   اذير خواهاد باود.    جريمه تأخير صرفاً با ارائه توجيها  منطقي از سوع فروشانده و تأيياد نمايناده خريادار امكاان     

فگوشنگه دج صنجت  ك  يك ماه ب  دليل مشكالت  زمكا  تحنيل محمنل  ب  مقگزج مقگج هگزشن  باشگ، دج ماه ديتگ فگصت 

 باشگ.تن م  033  خنزهگ دزشت. ليكن دج هگ صنجت دج دو ماه زول قگزجدزد حگزقل تحنيل جو زه  جبگز

تواند به منظور  يش يرع از دشوارع حمت باار در مقااطع زمااني خااص راز قبيات مشاكال  حمات در        فروشنده مي :2تبصگه 

بگيه  زست دج هدگ حدال خگيدگزج هيوتنهد      .   نسبت به حمت مقادير بي  از نياز خريدار اقداس نمايدبرداشت گندسفصت 

 تعهگي بابت زفززيش كگزي  حمل دج فصنل مخنلف و يا ب  هگ دليل ديتگ هگزجد.  

من،ر به اي،اد حاق فساخ قارارداد     6-1تأخير بي  از دو هفته در تحويت سنگ گچ نسبت به برنامه زماني مندرج در بند  -0-6

 گردد.  ها و مطامبا  فروشنده ميت ترمي براع خريدار و وصول خسارا  احتمامي از مح

باطله و عناصر مرر در صنعت سيمان نبايد در حد غير م،ااز در سانگ گاچ تحاويلي باشاد. ماال. و معياار سان،           -4-6

باشد. در صور  حمت گچ با كيفيت نامناسب  فروشنده به هزينه خود در ماد  حاداكثر   آزمايش اه كارخانه سيمان ه متان مي



 
 

هاع نامناسب مبلغاي  باشد. زم  آنكه عالوه بر بهاع محمومهزس به انتقال مقدار حمت شده به بيرون از كارخانه ميي  هفته مل

 نيز به اختيار خريدار به عنوان خسار  از مطامبا  فروشنده كسر خواهد گرديد.  

 

 

 

ه حرور يافتاه و نسابت باه بررساي     نماينده خريدار يا بازرس فني م،از است با هماهن ي قبلي در محت معدن فروشند -5-6

نحوه استخراج  جداسازع  نمونه بردارع و آزماي  سنگ گچ اقداس نمايد. به همي  منظور فروشنده همكاريهااع  زس را بعمات   

 خواهد آورد.

 باشد.فروشنده بدون اخذ موافقت كتبي خريدار م،از به واگذارع موزو  قرارداد به غير نمي -6-6

درصاد تغييار رافازاي  ياا كااه         25تواند ح،م قرارداد را با همي  شرايط به هر ميزان و حداكثر تا سقف خريدار مي -7-6

 يابد.  باشد. تحت اي  شرايط مد  قرارداد نيز متناسباً تغيير ميدهد و فروشنده متعهد به اعمال اي  تغيير مي

 باشد.ارخانه تابع شرايط توافقي ميها در محوطه كساعت تحويت و تخليه محمومه -8-6

به منظور كنترل تخليه محمومه ها در محت د و و مزوس هماهن ي هاع  زس باا راننادگان حامات باار   فروشانده موظاف         -9-6

 است در ساعا  تخليه محمومه ها   ي  نفر را در محت كارخانه با هماهن ي قبلي با خريدار و به هزينه خود مستقر نمايد.

 هاع ارسامي  واحد كنترل كيفي و معادن كارخانه سيمان ه متان است.دست اه نظار  بر كيفيت محمومه  -13-6

 فسخ قرارداد:  -ماده هفت 

خريدار مختار است در صور  عدس ايفاع تعهدا  از طرف فروشنده تماس يا باقيمانده خرياد را از هار شاخق حقيقاي و ياا       -

تواند بادون ان،ااس تشاريفا     اند و نسبت به فسخ يكطرفه اي  قرارداد نيز اقداس نموده و ميحقوقي كه مايت باشد  به ان،اس رس

هاا و  هاع ازافي تحميت شده ناشي از ان،اس خرياد از فروشانده بعادع و سااير خساارا  احتماامي را از محات ترامي         هزينه

 مطامبا  فروشنده وصول نمايد.  

 فورس ماژور:  -ماده هشت  

باشاد و بعلات حاوادث ماذكور فروشانده نتواناد باه        ادث قهرع كه وقو  آن از عهده فروشنده خارج ماي در صور  بروز حو

 آيد.تعهدا  خود عمت نمايد وظائف محومه به طور موقت و تا رفع حوادث مذكور بصور  تعليق و توقف در مي

 حل اختالف:  -ماده نه 

بروز نمايد بدواً اهتماس خواهناد ورزياد اختالفاا  را از راه وصاول باه      هرگاه درتعبير يا اجراع قرارداد اختالفي بي  متعاملي  

تفاهم از طريق مذاكره مستقيم حت و فصت نمايند و چنانچه رفع اختالف از اي  طريق ممك  ن رديد موزاو  از طرياق مراجاع    

 قرائي كشور حت و فصت خواهد شد.
 


