
 
 

 شرايط قرارداد

 

ا٘تربة فطٚضنٙسٜ  ثساٖ اضبضٜ ضسٜ اغَٛ وّي حبوٓ ثط لطاضزاز است ٚ سبيط خعئيبت لطاضزاز )زض غٛضت ِعْٚ( پس اظ  آ٘چٝ وٝ شيالً

 زض لطاضزاز ِحبػ ذٛاٞس ضس: )فطٚضٙسٌبٖ( 

  :مًضًع خريد -مادٌ يك 

 ثب ٔطرػبت ظيط:  سيّيسٞعاض( تٗ سًٙ  سي) 030333ػجبضت است اظ ذطيس  -

 سب٘تيٕتط است0 83 اظوٛچىتط  سيّيساثؼبز سًٙ  -

( ٚ ٕٞچٙيٗ ػبضي اظ ضبيؼبت اظ لجيُ ا٘ٛاع الستيه،  SO3,Cl,k20,Na20فبلس ثبعّٝ ٚ ػٙبغط ٔضط زض غٙؼت سيٕبٖ ٔب٘ٙس ) -

پالستيه، آٞٗ آالت، فيّتطٞبي ٔبضيٗ آالت ٚ 000 است0 زض ايٗ ذػٛظ، ٔالن ٚ ٔؼيبض سٙدص، آظٔبيطٍبٜ ضيٕي وبضذب٘ٝ سيٕبٖ 

 ثبضس0  ٍٕٞتبٖ ٔي

  SiO2 >  %80  ٚAL2O3<%4 ٚ زضغس 83ذّٛظ حسالُ  ثب سيّيسسًٙ  -

 003٪ضعٛثت حساوثط -

 مدت زمان تحًيل كاال :  –مادٌ دي 

 ٌطزز0  تؼييٗ ٔي ثٝ ٔست ضص ٔبٜ 00/30/99ِغبيت   30/03/98ٔست لطاضزاز اظ تبضيد   -

 مبلغ خريد:  –مادٌ سٍ 

ٔحنُ   ( ضيبَ تحٛينُ زض  *************)حطٚف:  ******* ثٝ اظاي ٞط تٗ  سيّيسثٟبي ذطيس سًٙ  -

ُ ثبضننس ونن سننيٕبٖ ٍٕٞتننبٖ ٔنني وبضذب٘ننٝ ضننطوت ، ٔجّننك وننُ لننطاضزاز ٔؼننبزَ       پننيص ثيٙنني ضننسٜ ٝ ثننب تٛخننٝ ثننٝ تٙننبغ ونن

 ( ضيبَ است0  ******    )حطٚف:     ************

 وحًٌ پرداخت:  -مادٌ چُار 

 ٞبي ٚاغّٝ ثب ٔٛضٛع لنطاضزاز، ذطينساض   تٛسظ فطٚضٙسٜ ٚ ٔغبثمت ويفي ٚ وٕي ٔحِٕٛٝ سيّيسپس اظ ضطٚع حُٕ سًٙ  -1-4

زضغس ٔجّك وُ لطاضزاز ضا ثٝ ػٙٛاٖ پيص پطزاذت زض اظاي زضيبفت يه فمطٜ ضنٕب٘ت ٘بٔنٝ ثنب٘ىي ٔؼنبزَ      ٪03حساوثط  ٔي تٛا٘س

ٕ٘بيس0 ضٕب٘ت ٘بٔٝ ٔصوٛض ثسٖٚ ليس ٚ ضطط، ػٙسإِغبِجٝ ٚ ثٝ ٘فغ ضطوت سيٕبٖ  ٔجّك پيص پطزاذت ثٝ فطٚضٙسٜ پطزاذت  033٪

تجنسيُ ضنٕب٘ت ٘بٔنٝ    ٔب٘س0 ايفبي وبُٔ تؼٟسات فطٚضٙسٜ ٘عز ذطيساض ثبلي ٔني ٌطزز وٝ تب پبيبٖ لطاضزاز ٚ  ٍٕٞتبٖ غبزض ٚ اضائٝ ٔي

 ٔصوٛض ثٝ سبيط تضبٔيٗ ٔٛضز لجَٛ ذطيساض غطفب حست سٛاثك فطٚضٙسٜ ٚ ثٝ اذتيبض ذطيساض ٔحتُٕ است0

 ؼبٖٚ ثبظضٌب٘ي ٚ                                      ٔ       ٔؼبٖٚ ٔبِي ٚ                ٔؼبٖٚ فٙي ٚ تِٛيس ٚ       ٔؼسٖضئيس آظٔبيطٍبٜ     ضئيس    ٔسيط تساضوبت 

 ٔسيط وبضذب٘ٝ                     ازاضي                      تٛسؼٝ ثبظاض                                                                                                   

 

 

لطفاً پيشىهاد دهىدگان از درج هرگووه   

 عدد در ايه صفحات خودداري  ومايىد.



 
 

 

ٚ ضسيس ا٘جبض ثطي ثبسىَٛ وبضذب٘ٝ سيٕبٖ ٍٕٞتبٖ  غٛضتحسبة فطٚضٙسٜ وٝ ثط ٔجٙبي ثط اسبس ٞب٘ٝٔب، ٔبثمي ٔجّك لطاضزاز  -2-4

ذطيساض ٚ وسط  پس اظ تأييس فٙي ٘بظط ٚ  ٔي ضٛزغبزض  )ثب تٛخٝ ثٝ ٔفبز ٔٙسضج زض تجػطٜ يه ٔبزٜ ضص(اظ سٛي ذطيساض  غبزضٜ

 ٌطزز0  ثٝ فطٚضٙسٜ پطزاذت ٔي پيص پطزاذتزضغس 

ُ تحٛيُ وبال زض وبضذب٘ٝ سيٕبٖ ٍٕٞتبٖ است ِصا ذطيساض ٞيچٍٛ٘ٝ تؼٟسي ثبثت پطزاذت وطايٝ حُٕ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٔح -0-4

 ثٝ ػٟسٜ ٘ساضز0

ٌيطز ٚ ثٝ ٞط حبَ ٔسئِٛيت آٖ ثب  ثبضس، ِصا وسٛض لب٘ٛ٘ي ثٝ آٖ تؼّك ٕ٘ي ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٔبٞيت لطاضزاز ذطيس ٚ فطٚش ٔي -0-4

 فطٚضٙسٜ است0

 غٛضتحسبة ثب وس التػبزي ٔؼتجط اظ سٛي فطٚضٙسٜ ، ٔبِيبت ثط اضظش افعٚزٜ ثٝ ػٟسٜ ذطيساض است0زض غٛضت اضائٝ  -4-4

 تضميه حسه ايفاي تعُدات:  -مادٌ پىج 

ٕ٘بيس0 ثٝ ٕٞنيٗ   ٞبي اضسبِي ضا اظ ِحبػ وٕي ٚ ويفي ثب ٔطرػبت ٔٙسضج زض لطاضزاز تضٕيٗ ٔي فطٚضٙسٜ ٔغبثمت ٔحِٕٛٝ -0-3

ٚ يه فمطٜ چه ٔؼبز ٔٙظٛض ٗ  َ ثيست زضغس ضلٓ وُ لطاضزاز ضا ثب ضطٚع لطاضزاز ثٝ ذطيساض اضائٝ ٔي ٕ٘بيسوٝ ايٗ تضنٕيٗ   تضنٕي

 زض پبيبٖ لطاضزاز پس اظ ايفبي وبُٔ تؼٟسات فطٚضٙسٜ ثٝ ٚي ٔستطز ذٛاٞس ضس0  4-0ٔٛضٛع ثٙس 

 فغ ٔسئِٛيت فطٚضٙسٜ ٘يست0ثبضس0 تأييس ذطيساض ضا ٞبي اضسبِي ٔي فطٚضٙسٜ زض ٕٞٝ حبَ ٔسئَٛ ويفيت ٔحِٕٛٝ -2-3 

 ساير شرايط:  -مادٌ شش 

تنٗ  ( ضص ٞعاض) 60333( تٗ يؼٙي ٔبٞيب٘ٝ حسالُ زٚيست) 233فطٚضٙسٜ ٔٛظف است وٝ ضٚظا٘ٝ )حسالُ( ثٝ عٛض ٔتٛسظ  -1-6

 زض وبضذب٘ٝ تحٛيُ ٕ٘بيس0  سيّيسسًٙ 

ثبضس ٚ ذطيساض ٞيچٍٛ٘ٝ تؼٟنسي   ٚالغ زض ٔحٛعٝ وبضذب٘ٝ سيٕبٖ ٍٕٞتبٖ ٔي سيّيسٞب زپٛي سًٙ  ٔحُ تحٛيُ ٔحِٕٛٝ -2-6

فطٚضٙسٜ الظْ است ٔحِٕٛٝ ٞب ضا ثب ثبض٘بٔٝ سبظٔبٖ غٙؼت ٚ ٔؼسٖ تدبضت اضسبَ ٕ٘بيس ٚ زض غيط .اظ ثبثت وطايٝ حُٕ ثٝ ػٟسٜ ٘ساضز

  ايٙػٛضت ٞطٌٛ٘ٝ ٔطىالت ٘بضي اظ آٖ ثٝ ػٟسٜ فطٚضٙسٜ ذٛاٞس ثٛز0

اِصوط وٕتط ثبضنس،   تٗ( فٛق 0*60333تٗ تٛافمي ) 308033تحٛيّي فطٚضٙسٜ زض عي سٝ ٔبٜ اظ  زض غٛضتيىٝ وُ تٙبغ  :1تبصره 

ٌنطزز0 ٔثنبَ: زض غنٛضتيىٝ ونُ تٙنبغ       اظ ٘طخ ٔٙسضج زض ٔبزٜ سٝ ثٝ ػٙٛاٖ خطيٕٝ تأذيط وسنط ٔني   1/2ٔتٙبسجبً ٚ ثب اػٕبَ ضطيت 

تحٛينُ ضنسٜ زض    سنيّيس تٗ ثبضس وٝ ثٝ ٔؼٙبي زٜ زضغس افت تحٛيُ ثبض است، ٘طخ وُ سًٙ  060233تحٛيّي زض عي سٝ ٔبٜ 

ٔست سٝ ٔبٜ ثب پٙح زضغس وٕتط اظ ٘طخ لطاضزاز )ثطاثط ***********  ضيبَ( ٔحبسجٝ ذٛاٞس ضنس0 ٞطٌٛ٘نٝ اغٕنبؼ زض اػٕنبَ     

پصيط ذٛاٞس ثٛز0 ثٙبثطايٗ فطٚضٙسٜ زض  ٜ ذطيساض أىبٖخطيٕٝ تأذيط غطفبً ثب اضائٝ تٛخيٟبت ٔٙغمي اظ سٛي فطٚضٙسٜ ٚ تأييس ٕ٘بيٙس

غٛضتي وٝ يه ٔبٜ ثٝ زِيُ ٔطىالتي أىبٖ تحٛيُ ٔحِٕٛٝ ثٝ ٔمساض ٔمطض ٘ساضتٝ ثبضس، زض ٔبٜ زيٍط فطغت خجطاٖ ذٛاٞس زاضت0 

 .باشذ تن مي 022ليكن در هر صورت در دو ماه اول قرارداد حذاقل تحويل روزانه 

 ؼبٖٚ ثبظضٌب٘ي ٚ                                      ٔ ٔؼبٖٚ ٔبِي ٚ                      ٔؼبٖٚ فٙي ٚ تِٛيس ٚ       ٔؼسٖس آظٔبيطٍبٜ     ضئيس ضئي   ٔسيط تساضوبت 

 ٔسيط وبضذب٘ٝ                     ازاضي                      تٛسؼٝ ثبظاض                                                                                                   



 
 

 

 

 

تٛا٘س ثٝ ٔٙظٛض پيطٍيطي اظ زضٛاضي حُٕ ثبض زض ٔمبعغ ظٔب٘ي ذبظ )اظ لجيُ ٔطىالت حٕنُ زض فػنُ    فطٚضٙسٜ ٔي :2تبصره 

بذيهي است در هر حاال ررياذار هيونوناه    0 ( ٘سجت ثٝ حُٕ ٔمبزيط ثيص اظ ٘يبظ ذطيساض الساْ ٕ٘بينس ساٖيرجٙ

   تعهذي بابت افسايش كرايه حمل در فصول مختلف و يا به هر دليل دينر نذارد.

ٔٙدط ثٝ ايدبز حك فسد لطاضزاز  6-0٘سجت ثٝ ثط٘بٔٝ ظٔب٘ي ٔٙسضج زض ثٙس  سيّيستأذيط ثيص اظ زٚ ٞفتٝ زض تحٛيُ سًٙ  -0-6

 ٌطزز0  ٞب ٚ ٔغبِجبت فطٚضٙسٜ ٔي ثطاي ذطيساض ٚ ٚغَٛ ذسبضات احتٕبِي اظ ٔحُ تضٕيٗ

ثب ويفيت ٘بٔٙبست، فطٚضٙسٜ ثٝ ٞعيٙٝ ذٛز زض ٔست حساوثط يه ٞفتٝ ّٔعْ ثٝ ا٘تمبَ ٔمساض حُٕ  سيّيسزض غٛضت حُٕ  -4-6

ٞبي ٘بٔٙبست ٔجّغي ٘يع ثٝ اذتيبض ذطيساض ثٝ ػٙٛاٖ ذسنبضت   ثبضس0 ضٕٗ آ٘ىٝ ػالٜٚ ثط ثٟبي ٔحِٕٛٝ سٜ ثٝ ثيطٖٚ اظ وبضذب٘ٝ ٔيض

 اظ ٔغبِجبت فطٚضٙسٜ وسط ذٛاٞس ٌطزيس0 

ي ٘حنٜٛ  ٕ٘بيٙسٜ ذطيساض يب ثبظضس فٙي ٔدبظ است ثب ٕٞبٍٞٙي لجّي زض ٔحُ ٔؼسٖ فطٚضٙسٜ حضٛض يبفتٝ ٚ ٘سجت ثٝ ثطضسن  -3-6

ٞنبي الظْ ضا ثؼٕنُ    الساْ ٕ٘بيس0 ثٝ ٕٞيٗ ٔٙظٛض فطٚضٙسٜ ٕٞىنبضي  سيّيساسترطاج، خساسبظي، ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي ٚ آظٔبيص سًٙ 

 ذٛاٞس آٚضز0

 ثبضس0 فطٚضٙسٜ ثسٖٚ اذص ٔٛافمت وتجي ذطيساض ٔدبظ ثٝ ٚاٌصاضي ٔٛضٛع لطاضزاز ثٝ غيط ٕ٘ي -6-6

زضغس تغييط )افعايص يب وبٞص( زٞس ٚ  23ٕيٗ ضطايظ ثٝ ٞط ٔيعاٖ ٚ حساوثط تب سمف تٛا٘س حدٓ لطاضزاز ضا ثب ٞ ذطيساض ٔي -7-6

 يبثس0  ثبضس0 تحت ايٗ ضطايظ ٔست لطاضزاز ٘يع ٔتٙبسجبً تغييط ٔي فطٚضٙسٜ ٔتؼٟس ثٝ اػٕبَ ايٗ تغييط ٔي

 ثبضس0 ٞب زض ٔحٛعٝ وبضذب٘ٝ تبثغ ضطايظ تٛافمي ٔي سبػت تحٛيُ ٚ ترّيٝ ٔحِٕٛٝ -8-6

ثٝ ٔٙظٛض وٙتطَ ترّيٝ ٔحِٕٛٝ ٞب زض ٔحُ زپٛ ٚ ِعْٚ ٕٞبٍٞٙي ٞبي الظْ ثب ضا٘ٙسٌبٖ حبُٔ ثبض ، فطٚضٙسٜ ٔٛظنف اسنت     -9-6

 ثب ذطيساض ٚ ثٝ ٞعيٙٝ ذٛز ٔستمط ٕ٘بيس0 ٚ وتجي زض سبػبت ترّيٝ ٔحِٕٛٝ ٞب ، يه ٘فط ضا زض ٔحُ وبضذب٘ٝ ثب ٕٞبٍٞٙي لجّي

ضنبيبٖ شونط    ٞبي اضسبِي، ٚاحس وٙتطَ ويفي ٚ ٔؼبزٖ وبضذب٘ٝ سيٕبٖ ٍٕٞتبٖ اسنت0  ٔحِٕٛٝزستٍبٜ ٘ظبضت ثط ويفيت   -03-6

ٚ ٔطخغ ثنيٗ إِّّني اسنت 0ِنصا ٔغنبثك ضٚش ٞنبي        07323ثب ػٙبيت ثٝ ايٙىٝ آظٔبيطٍبٜ سيٕبٖ ٍٕٞتبٖ زاضاي استب٘ساضز  است

في اظ ٔحِٕٛٝ ٞبي ٚضٚزي ٔٛاز اِٚيٝ ا٘دبْ ضسٜ تٗ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي تٛسظ ٚاحس وٙتطَ وي 0333اخطايي تؼطيف ضسٜ ثٝ اظاي ٞط

 ٚ پس اظ ا٘دبْ آظٖٔٛ ٞبي الظْ ٘تيدٝ آٖ ٔالن تبييس ٞعاضتٗ ٔحِٕٛٝ ثب ٔفبز لطاضزاز ذٛاٞس ثٛز0

 

                            ؼبٖٚ ثبظضٌب٘ي ٚٔ ٔؼبٖٚ ٔبِي ٚ                      ٔؼبٖٚ فٙي ٚ تِٛيس ٚ       ٔؼسٖضئيس آظٔبيطٍبٜ     ضئيس    ٔسيط تساضوبت 

 ٔسيط وبضذب٘ٝ                     ازاضي                      تٛسؼٝ ثبظاض                                                                                                   

 

 



 
 

 

 

 

 فسخ قرارداد:  -مادٌ َفت 

ذطيساض ٔرتبض است زض غٛضت ػسْ ايفبي تؼٟسات اظ عطف فطٚضٙسٜ تٕبْ يب ثبليٕب٘سٜ ذطيس ضا اظ ٞط ضرع حميمي ٚ يب حمنٛلي   -

ٝ   وٝ ٔبيُ ثبضس، ثٝ ا٘دبْ ضسب٘س ٚ ٘سجت ثٝ فسد يىغطفٝ ايٗ لطاضزاز ٘يع الساْ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔي ٞنبي   تٛا٘س ثسٖٚ ا٘دبْ تطنطيفبت ٞعيٙن

ٗ اضبفي تحٕيُ ضسٜ ٘بضي اظ ا٘ ٞنب ٚ ٔغبِجنبت فطٚضنٙسٜ     دبْ ذطيس اظ فطٚضٙسٜ ثؼسي ٚ سبيط ذسبضات احتٕبِي ضا اظ ٔحُ تضنٕي

 ٚغَٛ ٕ٘بيس0 

 

 فًرس ماژير:  -مادٌ َشت  

ثبضس ٚ ثؼّت حٛازث ٔصوٛض فطٚضٙسٜ ٘تٛا٘س ثٝ تؼٟسات ذٛز  زض غٛضت ثطٚظ حٛازث لٟطي وٝ ٚلٛع آٖ اظ ػٟسٜ فطٚضٙسٜ ذبضج ٔي

 آيس0 ثٝ عٛض ٔٛلت ٚ تب ضفغ حٛازث ٔصوٛض ثػٛضت تؼّيك ٚ تٛلف زض ٔي ػُٕ ٕ٘بيس ٚظبئف ٔحِٛٝ

 

 حل اختالف:  -مادٌ وٍ 

ٞطٌبٜ زضتؼجيط يب اخطاي لطاضزاز اذتالفي ثيٗ ٔتؼبّٔيٗ ثطٚظ ٕ٘بيس ثسٚاً اٞتٕبْ ذٛاٞٙس ٚضظيس اذتالفبت ضا اظ ضاٜ ٚغَٛ ثٝ تفبٞٓ اظ 

ضفغ اذتالف اظ ايٗ عطيك ٕٔىٗ ٍ٘طزيس ٔٛضٛع اظ عطيك ٔطاخغ لضبئي وطٛض عطيك ٔصاوطٜ ٔستميٓ حُ ٚ فػُ ٕ٘بيٙس ٚ چٙب٘چٝ 

 حُ ٚ فػُ ذٛاٞس ضس0

 

 ؼبٖٚ ثبظضٌب٘ي ٚ                                      ٔ ٔؼبٖٚ ٔبِي ٚ                      ٔؼبٖٚ فٙي ٚ تِٛيس ٚ       ٔؼسٖضئيس آظٔبيطٍبٜ     ضئيس    ٔسيط تساضوبت 

 ٔسيط وبضذب٘ٝ                     ازاضي                      تٛسؼٝ ثبظاض                                                                                                   

 

 


