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 ًوایٌذ:اسٌاد هٌالصِ تؼْذ هیهٌذرج در ایي اهضاء وٌٌذگاى سیز پس اس آگاّی واهل اس ضزایط 

 ًوایٌذ:تِ ضزح سیز اػالم هی مطابق با شرایط قرارداد پيوستلیوت ول ػولیات هَضَع هٌالصِ را  -1

سیواى  تِ اساي ّز تي .............................. ریال )تِ حزٍف ....................................................(ریال تحَیل در سیلیستْاي فزٍش سٌگ . 

 ل است.ّگوتاى )تا لحاظ وزایِ حول( هی تاضذ وِ تا تَجِ تِ تٌاص ول هثلؾ ول لزارداد هؼادل ........................................ ریا

 ٍ ............................................. ریال وزایِ حول هی تاضذ. هؼذًیرلن فَق ضاهل ................................... ریال تْاي فزٍش هادُ 

یي تؼزیف ضذُ در وِ در اساي آى تضو درصذ( 15)حذاوثز هیشاى پیص پزداخت درخَاستی .............. درصذ اس رلن ول لزارداد است 

  ضزایط  لزارداد پیَست ارائِ هی گزدد.

نرخ اعالم شده فوق تابع تناژ رٍساًِ ...................تي ٍ حذالل تٌاص هاّیاًِ ....................تي هی تاضذ .  لاتل تحَیلحذالل تٌاص 

 نرخ فوق برقرار مي باشد. ،كل قرارداد نيست و در صورت عقد قرارداد به هر ميزان

ًوایذ وِ لیوت ّاي اػالم ضذُ فَق در طَل هذت لزارداد ثاتت ٍ الیتغیز تَدُ ٍ هطوَل ّیچگًَِ تؼذیلی تذیٌَسیلِ تاییذ هی. 

 ًخَاّذ ضذ.

 ًوایذ وِ:چٌاًچِ ایي پیطٌْاد هَرد لثَل لزار گیزد تؼْذ هی -2

پیص ّاي  لزارداد هزتَطِ را اهضاء ًوَدُ ٍ ًسثت تِ ارائِ ولیِ تضویي، وارفزها خزیذار/رٍس پس اس اتالؽ  7حذاوثز ظزف هذت  -2-1

 الذام ًوایذ. تیٌی ضذُ در ضزایط لزارداد پیَست

اس تاریخ اهضاء  ضزایط لزارداد پیَستاًجام ولیِ ػولیات هَضَع هٌالصِ را تا ویفیت هطلَب ٍ ظزف هذت هطخص ضذُ در  -2-2

 لزارداد تِ اتوام تزساًذ.

 گزدد. ًوایذ وِ ولیِ ضوائن اسٌاد ٍ هذارن هٌالصِ جش الیٌفه ایي پیطٌْاد هحسَب هیتاییذ هی -3

 اطالع واهل دارد وِ دستگاُ هٌالصِ گذار الشاهی تزاي ٍاگذاري وار تِ پیطٌْاد دٌّذُ را ًذارد. -4

در طَل ایي هذت ّز لحظِ خزیذار/وارفزها لثَلی رٍس )سِ هاُ( هؼتثز تَدُ ٍ  00پیطٌْاد حاضز اس تاریخ خاتوِ هٌالصِ تِ هذت  -5

االجزا خَاّذ تَد. در صَرتیىِ ایٌجاًة/ایي ضزوت حاضز تِ ػمذ لزارداد فَق السم 2خَد را وتثاً ًسثت تِ آى اػالم ًوایذ، طثك ردیف 

 هٌالصِ را تٌفغ خَد ضثط ًوایذ.تا لیوتْاي پیطٌْادي ًگزدد ٍ یا اس ضزایط ػذٍل ًوایذ، خزیذار/وارفزها حك دارد تضویي ضزوت در 
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