
 تسوِ تؼالي

 

 شرايط قرارداد 
 

إٓچٚ مٚ شيالً ثسآ اشبضٙ شسٙ شطايظ اصً٘ مَي حبمِ ثطقطاض است ٗ سبيط خعئيبت قطاضزاز )زض ص٘ضت ٍعُٗ( پس اظ تعيئ 
 ثطٕسٙ ّٖبقصٚ زض قطاضزاز ٍحبػ ذ٘اٛس شس. 

 

 خريد:  موضوع –ماده يك 

تٔ( سٖو آٛٔ ْٛبتيت مَ٘ذهٚ )ششهٚ( ثهب ّارصهبت      ٛعاض پٖدبٙتٔ ) 50.000ذطيس ّقساض ست اظ ا ّ٘ض٘ع قطاضزاز عجبضت
 شيٌ :

 

 

 : محل تحويل–ماده دو 

. ضهْٖبً سهبعت   اسهت  يب تح٘يٌ زض زپ٘ي مبضذبٕٚ ذطيساض ضٗي مبّي٘ٓ زضة ّعسٓ شطمت فطٗشٖسّٙحٌ تح٘يٌ سٖو آٛٔ 
 ثبشس.  تبثع فصٌ ٗ شطايظ ت٘افقي ّيثٚ ّقصس ذطيساض ٛب  ّحٍْ٘ٚاضسبً تح٘يٌ ٗ 

 

  خريد مبلغ –ماده سه 

)حهههههههطٗ :  ********** ثٚ اظاي ٛط تٔ   شيٌ( 3-2)ثب ت٘خٚ ثٚ ثٖس  زض ّحٌ تح٘يٌ ثٜبي ذطيس سٖو آٛٔ -1-3
ثبشههس مههٚ ثههب ت٘خههٚ ثههٚ تٖههبغ مههٌد ّجَههد مههٌ قههطاضزاز ّعههبزً               ( ضيههبً ّههي  ****************** 

 است.   ضيبً( ******    )حطٗ :       *****************

ٛهبي حْهٌ ضا    ذطيهساض مطايهٚ   عجق ثبضٕبّٚ ضسْي ثٚ عٜهسٙ ذطيهساض اسهت.    ثٚ ّقصس ذطيساضپطزاذت مطايٚ ٛبي حٌْ  -2-3
ترَيٚ ٛط ّحٍْ٘ٚ زض ّقصس( ٕقساً ثٚ ضإٖسىبٓ پطزاذت ّي ْٕبيس. مطايٚ حٌْ ٛط تٔ سهٖو آٛهٔ ٖٛيهبُ عقهس قهطاضزاز      پس اظ )

 ٘خٚ ثٚ شطايظ ائ ٕطخ عجق تجصطٙ شيٌ قبثٌ تغييط ّي ثبشس.********  )*************( ضيبً است؛ ٍينٔ ثب ت
: فطٗشٖسٙ ّتعٜس است مطايٚ حٌْ ضا ثب حساقٌ ٕطخ ٛبي ّْنٔ ثب ضإٖسىبٓ يب ّ٘سسبت حٌْ ٗ ٕقٌ ت٘افق ْٕبيس. زض 1تجصطٙ 

ْٛبٖٛيي ثب ذطيهساض   ىطززد فطٗشٖسٙ عي ّنبتجٚ ٗد افعايش مطايٚ ٛب اختٖبة ٕبپصيط ثبت٘خٚ ثٚ شطايظ حٌْ ٗ ٕقٌص٘ضتي مٚ 
ثهسيٜي اسهت مهٚ تغييهطات      ّي ت٘إس مطايٚ ضا افعايش زازٙد ثٚ ٕح٘ي مٚ ٛيچيٕ٘ٚ ٗقفٚ اي زض حٌْ ّحٍْ٘ٚ ٛب ايدبز ٕيهطزز. 

 مطايٚ حٌْ ّتٖبست ثب تغييط مطايٚ زض ّٖغقٚ ذ٘اٛس ث٘ز.
 

 

 نحوه پرداخت:  -ماده چهار 
   زضصهههس ضقهههِ مهههٌ قهههطاضزاز ّعهههبزً ************( 20ثيسهههت ) د ذطيهههساضپهههس اظ اثهههالش سهههفبض  ذطيهههس -1-4
ً ٕبّهٚ ثهبٕني    پطزاذت زض اظاي زضيبفت يل فقهطٙ ضهْبٕت   ضيبً ضا ثٚ عٖ٘آ پيش *********************  ()  ّعهبز

ْٕبيس. ضْبٕت ٕبّٚ ّصم٘ض ثسٗٓ قيس ٗ شطط د عٖساٍْغبٍجٚ ٗ ثٚ ٕفع شهطمت سهيْبٓ ٛيْتهبٓ     پطزاذت ّي پيش پطزاذتد ّجَد
 ضائٚ ّي ىطزز مٚ تب پبيبٓ قطاضزاز ٗ ايفبي مبٌّ تعٜسات فطٗشٖسٙ ٕعز ذطيساض ثبقي ّي ّبٕس. صبزض ٗ ا

دانه بندي 

 )حداكثر ابعاد(

 

Cl٪ 

 

Moistur

e% L.O.I٪ 

 

SO3٪ 

 

Na2O٪ K2O٪ 

 

MgO٪ 

 

CaO٪ 
 

Fe2O3٪ 
 

Al2O3٪ SiO2٪ 

 Chemical 

Specification 555 
 ميليمتر

5.0≥ 3≥ 05-8 ≤ 3 0.5≥ 0≥ 3≥ 6-4 ≥55 4-0 05-05 

لطفاً پيشىهاد دهىدگان از درج 

رگووه عدد در ايه صفحات ه

 ومايىد.خودداري 
 



ٛهبي سهٖو آٛهٔ ٗ اضسهبً ص٘ضتحسهبة ت٘سهظ فطٗشهٖسٙ ثهط اسهب  ثهطه            ّب ثقي ّجَد قطاضزاز ثب ٗصً٘ ّحٍْ٘ٚ -2-4
 ش٘ز.   ّي پطزاذت ّبٛيبٕٚ ثبسنً٘ مبضذبٕٚ سيْبٓ ٛيْتبٓد پس اظ تأييس فٖي ْٕبيٖسٙ ذطيساض

 

ىيهطز ٗ ثهٚ ٛهط     ثبشس مس٘ض قبٕٕ٘ي ثٚ ص٘ضتحسبثٜب تعَق ْٕي ثب ت٘خٚ ثٚ ّبٛيت قطاضزاز مٚ ذطيس  ٗ فطٗ  ّي :2تبصره 
 ثبشس.  حبً ّسئٍ٘يت آٓ ثٚ عٜسٙ فطٗشٖسٙ ّي

زض ص٘ضت اضائٚ ص٘ضتحسبة ثب مس اقتصبزي ّعتجط اظ س٘ي فطٗشٖسٙ د ّبٍيبت ثهط اضظ  افهعٗزٙ ثهٚ عٜهسٙ ذطيهساض      -3-4
 است.  

شده و از طريق  بقاربري مبربقر بارنامقم رسقم       توسط فروشنده انجام  مليات بارگيري روي كاميونها ع :3تبصره 
 خصوص تأمين وسيلم حمل و نقل بم عهده ندارد.. بم عبارت ديگر خريدار هيچگونم تبهدي در صادر م  گردد

 

 : مدت قرارداد–ماده پنج  

 ثبشس.   ّي  30/8/99تب   1/3/99ّست ائ قطاضزاز اظ تبضيد 
 

 : تضمين حسن ايفاي تعهدات –ششماده  

ْٕبيسد ثٚ ْٛهئ ّٖوه٘ض    فطٗشٖسٙ سٖو آٛٔ تح٘يَي ضا اظ ٍحبػ مْي ٗ ميفي ّٖغجق ثب شطايظ ّٖسضج زض قطاضزاز تضْئ ّي
 ضْبٕت ّٖسضج زض ّبزٙ چٜبض ثٚ عٖ٘آ تضْئ حسٔ ايفبي تعٜسات فطٗشٖسٙ تب پبيبٓ قطاضزاز ٕعز ذطيساض ثبقي ذ٘اٛس ّبٕس. 

 

 ساير شرايط:  - هفتماده  

تٔ( سٖو آٛٔ  9.000)ّبٛبٕٚ حساقٌ  صس تٔسي فطٗشٖسٙ ّتعٜس ثٚ  اضسبً ٗ تح٘يٌ ضٗظإٚ )ثٚ ع٘ض ّت٘سظ( حساقٌ  -1-7
 ثبشس. حسامثط تٖبغ قبثٌ تح٘يٌ ضٗظإٚ تبثع حدِ زپ٘ي ّ٘خ٘ز ٗ سبيط شطايظد ت٘افقي است. ّي

ٚ    ت٘إس ثٚ ّٖو٘ض پياييطي اظ زش٘اضي تأّئ ٗسيَٚ  فطٗشٖسٙ ّي :4تبصره  ٛهب زض ٛهط ظّهبٓ     حٌْ ٗ ٕقهٌ يهب افهعايش مطايه
اقساُ ْٕبيس. ْٛچٖئ ٕطخ قطاضزاز قغعي ث٘زٙ ٗ تب پبيبٓ ّهست    7-1ٕسجت ثٚ حٌْ ّقبزيط ثيش اظ حساقٌ ّقساض ّصم٘ض زض ثٖس 

 تٔ( قبثٌ افعايش ٕر٘اٛس ث٘ز.62500زضصس افعايش تح٘يٌ ) 25تٔ ٗ زض ص٘ضت اعْبً  50.000ٗ حدِ قطاضزاز )تح٘يٌ 
تٔ( مْتط ثبشس ذطيهساض  00027.زض ص٘ضتينٚ مٚ مٌ تٖبغ تح٘يَي فطٗشٖسٙ زض عي سٚ ّبٙ اظ حساقٌ تٖبغ ت٘افقي ) :5بصره ت

)يل زُٗ( اظ ٕطخ ّٖسضج زض ّبزٙ سٚ ثٚ عٖ٘آ خطيْٚ تبذيط مسهط ْٕبيهس. ّثهبً:     2/1ّرتبض است ّتٖبسجبً ٗ ثب اعْبً ضطيت 
تٔ ثبشس مٚ ثٚ ّعٖبي زٙ زضصس افت تح٘يٌ ثهبض اسهتد ٕهطخ مهٌ سهٖو آٛهٔ       24.300زض ص٘ضتينٚ تٖبغ تح٘يَي زض سٚ ّبٙ 

تح٘يٌ شسٙ زض ّست سٚ ّبٙ ثب ٕطخ  ************* )********************(ضيبً )پٖح زضصس مْتهط اظ ٕهطخ   
اظ سه٘ي   قطاضزاز( ّحبسجٚ ٗ پطزاذت ذ٘اٛس شس. ٛطىٕ٘ٚ اغْبض زض اعْبً خطيْٚ تبذيط صطفبً ثب اضائهٚ ت٘خيٜهبت ّٖغقهي   

فطٗشٖسٙ ٗ تبئيس ْٕبيٖسٙ ذطيساض اّنبٓ پصيط ذ٘اٛس ث٘ز. ثٖبثطائ فطٗشٖسٙ زض ص٘ضتينٚ زض ينْبٙ ثٚ زٍيٌ ّاهنالتي اّنهبٓ   
ليکن بم هر حال در دو ماه ابرقداي   تح٘يٌ ّحٍْ٘ٚ ثٚ ّقساض ّقطض ٕساشتٚ ثبشسد زض ّبٙ زييط فطصت خجطآ ذ٘اٛس زاشت. 

 نم ضرورت دارد.تن روزا300قرارداد حمل حداقل 
( ّقهساض ّٖهسضج زض   % 25ثيسهت ٗ پهٖح زضصهس )    تهب سهق   ت٘إس حدِ قطاضزاز ضا ثب ْٛئ شهطايظ حهسامثط    ذطيساض ّي -2-7

يبثهس. اثهالش ضسهْي     قطاضزاز تغييط )افعايش يب مبٛش( زٛس. زض ايٖص٘ضت ّست قطاضزاز ثٚ ص٘ضت ت٘افقي تْسيس يب مبٛش ّهي 
 ض ثبيس قجٌ اظ إقضبي ّست قطاضزاز ثٚ إدبُ ضسس . افعايش حدِ قطاضزاز اظ س٘ي ذطيسا

ثٚ عٜسٙ فطٗشٖسٙ است ٗ ذطيساض ٛيچيٕ٘ٚ تعٜسي زض ائ  آٓ ضٗي مبّي٘ٓٛبي تأّئ سٖو آٛٔ تب تح٘يٌ  مَيٚ ٛعيٖٚ -3-7
 ضاثغٚ ٕساضز. 



اض زاز تح٘يهٌ  فطٗشٖسٙ ّ٘ظ  است سٖو آٛٔ ضا ثب ميفيت  ٗ زإٚ ثٖسي تعطيه  شهسٙ  ّغهبثق خهسًٗ ّ٘ضه٘ع  قهط       -4-7
تٔ سٖو آٛٔ تح٘يَي ت٘سظ ٗاحس مٖتطً ميفيت  ْٕٕ٘ٚ ثهطزاضي إدهبُ ٗ ّه٘ضز     1000ذطيساض زٛس  زض ائ ذص٘ص  اظ ٛط

سهبعت  ثهٚ اعهالع فطٗشهٖسٙ ذ٘اٛهس       48آظّ٘ٓ قطاض ّيييطز  زض ص٘ضت عسُ تبييس ميفيت سٖو آٛٔ اضسبٍي ّطاتت ظهط   
زض ص٘ضت اثجبت ميفيت ٕبّٖبست  فطٗشهٖسٙ َّهعُ ثهٚ إتقهبً ّقهساض        "ضْٖبس ٖو آٛٔ ذ٘ززاضي ْٕبيتب اظ اضسبً سٖضسيس  

سٖو آٛٔ ٕبّٖغجق  اظ ّحٌ زپ٘ ٛب ث٘زٙ  ٗ ّجَغي ٕيع ثٚ  اذتيبض ذطيساض تحت  عٖ٘آ ذسبضت  اظ ّحٌ ّغبٍجهبت فطٗشهٖسٙ   
 ح  ذ٘اٛهس ثه٘ز. ْٛچٖهئ     مسط ذ٘اٛس شس  ّالك ٕتبيح آظّ٘ٓ  آظّبيايبٙ سيْبٓ ٛيْتبٓ يب يل آظّبيايبٙ ّعتجط ٗ شيصهال 

قغعهبت فَهعي مهٚ ثهٚ تدٜيهعات ٗ       "سٖو آٛٔ تح٘يَي ّيجبيست عبضي اظ ضبيعبت  اظ قجيٌ شستيل د پالستيل ٗ ذص٘صهب 
ّبشئ آشت  صسّٚ ّيعٕس ثبشس  زض ص٘ضت ّابٛسٙ ٗ  ثطٗظ صسّٚ  ثب ثطآٗضز ّقساض ذسبضت اظ ّغبٍجبت فطٗشٖسٙ مسهط   

 ذ٘اٛس شس.
 ثبشس. ذص ّ٘افقت متجي ذطيساض ّدبظ ثٚ ٗاىصاضي ّ٘ض٘ع قطاضزاز ثٚ غيط ْٕيفطٗشٖسٙ ثسٗٓ ا -5-7
 ٛبي تح٘يَي است. تأييس ذطيساض ضافع ّسئٍ٘يت فطٗشٖسٙ ٕر٘اٛس ث٘ز.   فطٗشٖسٙ زض ْٛٚ حبً ّسئً٘ ميفيت ّحٍْ٘ٚ -6-7
ٛبي ّرتَه  ّعهسٓ اظ سه٘ي    ٚ ثٚ ّٖو٘ض خَ٘ىيطي اظ ٕ٘سبٕبت ميفي شسيس زض إٓبٍيع سٖو آٛٔد  إٓبٍيع شيْيبيي خجٜ -7-7

ىطززد فطٗشٖسٙ ثب اعالع ذطيساض اظ يل خجٜٚ مهبض ّهبزٙ ّعهسٕي ضا تح٘يهٌ زازٙ ٗ زض صه٘ضت       فطٗشٖسٙ ثٚ ذطيساض اعالُ ّي
 ْٕبيس.  ٛبي مبض اظ قجٌ ثب ذطيساض ْٛبٖٛو ّي ٍعُٗ تغييط زض خجٜٚ

ثط ائ قطاضزاز تعيئ شسٙ ٗ ّسيط مبضذبٕٚ ثط آٓ  ٗاحس مٖتطً ميفي ٗ ّعبزٓ سيْبٓ ٛيْتبٓ ثٚ عٖ٘آ زستيبٙ ٕوبضت -8-7
 ٕوبضت عبٍيٚ زاضز.

 

 : قراردادفسخ  -ت شماده ه

فطٗشٖسٙ تْبُ يب ثبقيْبٕسٙ ذطيس ضا اظ ٛهط شهرح حقيقهي ٗ يهب     ّرتبض است زض ص٘ضت عسُ ايفبي تعٜسات اظ عط   ذطيساض
ت٘إهس ثهسٗٓ إدهبُ     طاضزاز ٕيهع اقهساُ ْٕه٘زٙ ٗ ّهي    حق٘قي مٚ ّبيٌ ثبشسد ثٚ إدبُ ضسبٕس ٗ ٕسجت ثٚ فسهد ينغطفهٚ ايهٔ قه    

ٛبي اضبفي تحْيٌ شسٙ ٕبشي اظ إدهبُ ذطيهس اظ فطٗشهٖسٙ ثعهسي ٗ سهبيط ذسهبضات احتْهبٍي ضا اظ ّحهٌ          تاطيفبت ٛعيٖٚ
 ٛب ٗ ّغبٍجبت فطٗشٖسٙ ٗصً٘ ْٕبيس.  تضْئ

 

 فورس ماژور:  -ه نماده  

ثبشس ٗ ثعَت حه٘ازث ّهصم٘ض فطٗشهٖسٙ ٕت٘إهس ثهٚ       ٗشٖسٙ ذبضج ّيزض ص٘ضت ثطٗظ ح٘ازث قٜطي مٚ ٗق٘ع آٓ اظ عٜسٙ فط
 آيس. تعٜسات ذ٘ز عٌْ ْٕبيس ٗظبئ  ّحٍ٘ٚ ثٚ ع٘ض ّ٘قت ٗ تب ضفع ح٘ازث ّصم٘ض ثص٘ضت تعَيق ٗ ت٘ق  زض ّي

 

 حل اختالف:  -ه دماده 

ّطاخهع قضهبئي ماه٘ض حهٌ ٗ فصهٌ      ٛطىبٙ زضتعجيط يب اخطاي قطاضزاز اذتالفي ثئ ّتعبَّئ ثطٗظ ْٕبيس ّ٘ض٘ع اظ عطيهق  
 ذ٘اٛس شس.

 
ٗ زض ّحٌ مبضذبٕٚ سيْبٓ ٛيْتبٓ صفحٚ  چٜبضزض تجصطٙ د 5ٗ ّبزٙ  زٕٙسرٚ ّاتٌْ ثط  زٗائ قطاضزاز زض   ّٖعقهس   تٖوهيِ 

ٕسرٚ ٕهعز ذطيهساض ٗ يهل ٕسهرٚ      يلثبشس ٗ  ٛط يل اظ ٕسد حنِ ٗاحس زاشتٚ ٗ زاضاي اضظ  ٗ اعتجبض ينسبٓ ّي ىطزيس ٗ
 .ثبشس سٙ ّيٕعز فطٗشٖ

 
 
 

 
  



 2پيوست شماره 

 مناقصهفرم پيشنهاد قيمت 
 امضاء كىىدگان زير پس از آگاَي كامل از شرايط مىدرج در ايه اسىاد تعُد مي ومايىد:

 ًوايٌس: اػالم هي تِ ضطح ظيط مطابق با شرايط قرارداد پيًستضا  فطٍش سٌگ آّيهَضَع  ليوت ول ػوليات-1
 گسيىٍ ايل: –الف 
فطٍش ّط تي سٌگ آّي تحَيلي تِ ذطيساض تاا لحااک وطاياِ  وال تحَيال زض سايواى ّ.و.ااى .......................................        تْاي  -

طاضزاز .........................................................................................( ضياااا اساات وااِ تااط ايااي اسااا   وااغ هثلااؾ لاا       ) ااطٍ :
 ...................................................( ضياا هي تاضس. ............................................................  ) طٍ : .........................................................
 طاضزاز است.هيعاى پيص پطزاذت هَضز ًظط .................... زضصس اظ ضلن ول ل -

 )شرايط قرارداد براساس ايه گسيىٍ تىظيم شدٌ است(گسيىٍ ديم: -ب
ّط تي سٌگ آّي تحَيلي تِ ذطيساض تا هطرصات هصوَض تسٍى لحاک وطايِ  ول )تا تَ ِ تِ تٌس شيل(  تْاي فطٍش -

تاضس وِ تط ايي اسا   وغ هثلؾ لطاضزاز  ( ضياا هي.........................................................) ....................................
 گطزز. ( ضياا تطآٍضز هي.................................................................)..................................... 

ّاي  ول ضا ًمساً تِ ضاًٌسگاى  ي )تِ صَضت پسىطايِ( تِ ػْسُ ذطيساض است. ذطيساض وطايِّعيٌِ  ول طثك تاضًاهِ ضسو -
........... ).......................................................(ضياا تطاي ّط تي هي .......................ٌّ.ام ضطٍع لطاضزاز  پطزاذت هي ًوايس وِ ايي ضلن

 تاضس. 
 ًوايس.  ّاي هوىي تا ضاًٌسگاى يا هؤسسات  ول ٍ ًمل تَافك فطٍضٌسُ ه.ؼْس است وطايِ  ول ضا تا  سالل ًطخ تبصرٌ:
 اظ ضلن ول لطاضزاز است. زضصس ) ساوثط تيست زضصس(  هيعاى پيص پطزاذت هَضز ًظط ................... -

 

ضزاز زض ّط زٍ گعيٌِ ثاتت ٍ الي.غيط تَزُ ٍ هطوَا ّيچ.ًَِ تسيٌَسيلِ تائيس هي ًوايس وِ تْاي فطٍش اػالم ضسُ زض طَا هست لطا
 تؼسيلي ًرَاّس ضس.

 چٌاًچِ ايي پيطٌْاز هَضز لثَا لطاض گيطز تؼْس هي ًوايس وِ :-2

، لطاضزاز هطتَطِ ضا اهضاء ًوَزُ ٍ ًسثت تِ اضائِ وليِ تضويي ّاي  ذطيساضضٍظ پس اظ اتالؽ  7 ساوثط ظط  هست  -2-1
 پيص تيٌي ضسُ زض ضطايط لطاضزاز پيَست السام ًوايس.

پيَست اظ تاضيد لطاضزاز ضا تا ويفيت هطلَب ٍ ظط  هست هطرص ضسُ زض ضطايط  ذطيساًجام وليِ ػوليات هَضَع  -2-2
 اهضاء لطاضزاز تِ اتوام تطساًس.

  عء اليٌفه ايي پيطٌْاز هحسَب هي گطزز. ذطيسي ًوايس وِ وليِ ضواين اسٌاز ٍ هساضن تاييس ه-3

 زاضز وِ ضطوت سيواى ّ.و.اى العاهي تطاي ٍاگصاضي واض تِ پيطٌْاز زٌّسُ ضا ًساضز. اطالع واهل-4

ّط لحظِ ذطيساض / واضفطها  هؼ.ثط تَزُ ٍ زض طَا ايي هست ضٍظ )سِ هاُ( 00پيطٌْاز  اضط اظ تاضيد ذاتوِ هٌالصِ تِ هست -5
اال طا ذَاّس تَز. زض صَضتيىِ ايٌجاًة / ايي ضطوت  اضط تِ  فَق الظم 2لثَلي ذَز ضا و.ثاً ًسثت تِ آى اػالم ًوايس. طثك ضزيف 

ضا تٌفغ ػمس لطاضزاز تا ليو.ْاي پيطٌْازي ً.طزز ٍ يا اظ ضطايط ػسٍا ًوايس ، ذطيساض / واضفطها  ك زاضز تضويي ضطوت زض هٌالصِ 
 ذَز ضثط ًوايس. 

 (:فروشندهپيشنهاد دهنده )
 .....................................آلاي / ضطوت : ...................................
 ....................................تا ضواضُ هلي / ضٌاسِ هلي : ...............

 ..........................................................................................تلفي : 

 تْطُ تطزاض هؼسى سٌگ آّي ّواتيت : .....................................
 .....................................تِ ًطاًي : .................................................

........................................................................................................... 
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