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 كشم هشاسداد

ريل  هٌؼولذ   ايي هشاسداد ثيي ششكت سيوبى ّگوتبى ثؼٌَاى كشٍشٌذُ ٍآهبي / ششكت ......................................... ثؼٌَاى خشيذاس ثِ ششح   

 گشدد :   هي

 فريشىذٌ:

                             رزن شُرستان  شركتُاي ثبت ادارٌ 27 شمارٌ با شذٌ ثبت( عام سُامي) َگمتان سيمان شركت
 10820049324: ملي شىاسٍ   ي 4111-8311-7153 اقتصادي كذ كذ با
 شاَىجريه بخش  – درگسيه شُرستان  – َمذان: وشاوي بٍ

 (081)36337509:فاكس ،( 081)36337316 -20: تلفه
 َيات عضً) ثىايي آرمان آقاي  ي( مذيرٌ َيات عضً ي مذيرعامل) گرشاسبي اصغر علي آقاي  مذيريت با

 (مذيرٌ

 خريذار:

 آقاي/شركت:                                                    با شمارٌ ملي / شىاسٍ ملي :  
 بٍ وشاوي:   

 كذ پستي:                                                 تلفه:                                         مًبايل:
 

 ًضًع ي مبلغ قرارداد : م -مادٌ يك  
كلِ خشيلذاس    ،1ششكت سيوبى ّگوتبى ،هـبثن پيَست شوبسُ ػبيؼبتي اهالم ساكذ ٍهلن اص  ........هَػَع هشاسداد ػجبست است اص كشٍش 

 ٍاهق است ٍ ثؼذاً دس ايي خظَص ّيچگًَِ ادػبيي ًخَاّذ داشت. كبهالً ثبصديذ ًوَدُ ٍ ثِ جضئيبت آى كليِ ي ايي اهالماص 

سا ثظَست جبسٍكش خشيذاسي  هَسد هضايذُ اهالم: هوذاس كَم الزكش ثشآٍسدي ٍ توشيجي است ٍ لزا خشيذاس هتؼْذ است توبهي 1رٌ تبص

 ٍ اص كبسخبًِ خبسج ًوبيذ. ثذيْي است دس طَست اكضايش حجن هشاسداد، هجلؾ ٍ هذت هشاسداد ًيض هتٌبسجبً هبث  اكضايش است.

 مذت قرارداد :  -مادٌ دي 
 ثبشذ.    هيثِ هذت يك هبُ  1400/.......... /..........لـبيت  1400/........../..........شاسداد اص تبسيخ هذت ه

 وحًٌ پرداخت:  -مادٌ سٍ 
.....................................(سيبل ثِ ػٌَاى ثْلبي  .................................. )..................................................... ك  كشٍش هؼبدل ثب ششٍع هشاسداد هجلؾ.  3.1

ٍ شلوبسُ شلجب    2446071001ثلِ حالبة   تَسؾ خشيلذاس ًولذاً    ،هـبثن هبدُ يك ٍ ّضيٌِ چبح آگْي، كبال ثؼالٍُ هبليبت ثش اسصش اكضٍدُ
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IR330180000000002446071001  اخت شذُ كِ هؼبدل آى كبال پشد، شؼجِ ثلَاس ثؼثت ثِ ًبم ششكت سيوبى ّگوتبىثبًك تجبست

 هبث  تحَي  خَاّذ ثَد. 

هضايلذُ ٍ ٍاسيلض ٍجلِ تَسلؾ     اثالؽ كشٍشٌذُ هجٌي ثش ثشًذُ شذى خشيلذاس دس  ٍجِ هجبص ثِ اًظشاف ًيات؛ لزا ثب خشيذاس پس اص ٍاسيض  :2تبصرٌ 

ًوبيلذ،  كبسخبًِ اهلذام  خشٍج كبال اص  اص صهبى اثالؽ ًاجت ثِدس ؿي يكوبُ هكلق است حذاكثش ٍي  ،هي ثبشذخشيذاس، كِ ثِ هؼٌي هـؼيت هؼبهلِ 

 .دس طَست ػذم هشاجؼِ، ششكت تكليلي ثِ استشداد ٍجَُ ٍاسيضي ًخَاّذ داشت

ٍ طلشكب   گيلشد  ثبشذ؛ لزا ثِ ثْبي كشٍش هَػَع هشاسداد كاَس هلبًًَي تؼللن ًولي    ثب تَجِ ثِ ايٌكِ هبّيت هشاسداد خشيذ ٍ كشٍش هي :3تبصرٌ 

 بشذ.هشوَل پشداخت هبليبت ثش اسصش اكضٍدُ هي ث
ٍجِ هلَسد   )ٍاسيض ثخشي اصًاجت ثِ ٍاسيض هجلؾ ك  هشاسداداص صهبى اثالؽ هَاكوت كشٍش ، خشيذاس هَظق است دس ؿي يك ّلتِ  . 3.2

كَسا ًاجت ثِ اهؼلبء هلشاسداد    اهذام ًوَدُ ٍ هجَل ًجَدُ ٍ خشيذاس هكلق ثِ ٍاسيض توبم ثْبي هشاسداد ظشف هذت يك ّلتِ خَاّذ ثَد(
 اهلالم دس طلَستيكِ   2سا دس ؿي حذاكثش يك هبُ خبسج ًوبيذ. ثذيْي است ثِ هَجلت تجظلشُ   كليِ اهالم هَػَع هشاسداد  اهذام ًوبيذ ٍ

سا ًيض ثِ طَست جبسٍكش ثب پشداخت ًوذي ثْبي آى ثِ ًلش  هلشاسداد    اهالمهَجَد ثيش اص هوذاس كَم ثبشذ خشيذاس هتؼْذ است هبثوي 
 هحبسجِ ٍ سپس اص كبسخبًِ خبسج ًوبيذ.  

ًتْبي هشاسداد ٍ اتوبم تؼْذات خشيذاس ًضد كشٍشلٌذُ ثلِ   هجلؾ ..................... )........................................( سيبل سپشدُ خشيذاس تب ا :4تبصرٌ 

مبلغ فًق بٍ عىًان آيردٌ وقذي خريذار َىگام تأميه اعتبارَا محسوً  وشوذٌ ي   بىابرايه طَست اهبًي ًگْذاسي خَاّذ شلذ.  

 وجام شًد.،  سپردٌ آزاد گرديذٌ ي تسًيٍ حسا  با خريذار ااقالمالزم است پس از اطميىان از بارگيري آخريه محمًلٍ 

 ساير شرايط:  –مادٌ چُار  

تحَي  كبالي كشٍختِ شذُ دس هح  اًجبس سٍثبص كبسخبًِ سيوبى ّگوتبى است. كليِ اهذاهبت جوغ آٍسي، آهبدُ سبصي،  ثلبسگيشي   . 4.1

 ثبشذ. ّبي جبًجي احتوبلي ٍ هشتجؾ ثِ ػْذُ ٍ ّضيٌِ خشيذاس هي ٍ حو   اص هح  اًجبس ٍ سبيش ّضيٌِ

 كبسخبًِ سيوبى ّگوتبى است.يب ثشگ خشٍجي هحبسجِ كبالي تحَيلي ثِ خشيذاس، ثشگ ثبسكَل هجٌبي . 4.2

تَاًذ ثب هَاكوت كشٍشٌذُ اًجبم هشاسداد سا ثِ طَست ٍكبلت يب ًوبيٌذگي ثشاي تحَي  كبال ثِ شخض يب اشلخبص ديگلش    خشيذاس هي. 4.3

 ٍاگزاس ًوبيذ.

( دس توبم سٍصّلبي اداسي ّلتلِ اسلت.    14:00تب  12:00ّبي  )ثِ جض سبػت 15:30الي  08:30ثِ خشيذاس اص سبػت تحَي  اهالم  . 4.4

 كبسخبًِ سيوبى ّگوتبى اص هج  ّوبٌّگ ًوبيذ.   هائَليي اًجبسدس ايي خظَص الصهات خشيذاس سبػت ششٍع ٍ خبتوِ ثبسگيشي سا ثب 

 گشدد. ٍ تحَي  ثبس ثِ خشيذاس تؼييي هيشوبسش  ،ت ثبسگيشي، تَصييٍاحذ اًجبس كبسخبًِ سيوبى ّگوتبى ثِ ػٌَاى دستگبُ ًظبست ثش ػوليب . 4.5
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ًَع ٍ ...( سا ًلذاسد ٍ الصهالت   حات )سبلن، شكاتِ، سيض ٍ دسشت، اهالم هَػَع هشاسداد ثشًذُ هضايذُ اجبصُ جذاسبصي ٍ تلكيك  . 4.6

 كبسخبًِ خبسج ًوبيذ. بهلِ سا ثِ طَست كبه  ٍ جبسٍكش اصك  كبالي هَػَع هؼ

 هولبديش ، خشيذاس هكلق است ثِ ّوبى ًش  هٌذسج دس هشاسداد، دسطذ اكضايش 25ٍصًي تب سوق  دس طَست اكضايش هيضاى ثشآٍسدي . 4.7

اػبكي اهذام ًوبيذ. دس طَست كبّش هوبديش كشٍشلٌذُ   اهالماػبكي سا خشيذ ٍ پس اص اسائِ كيش ٍاسيضي دس صهبى هوشس ًاجت ثِ خشٍج 

 ثِ ػْذُ ًذاسد. اهالمّيچگًَِ تؼْذي ًاجت ثِ تأهيي كاشي 

كشٍشٌذُ ّيچگًَِ تؼْذي دس خظَص تأهيي هبشيي آالت ثبسگيشي ٍ حو ، ؿزا، گبصٍئي ، تؼويشات خَدسٍ ٍ .... ثشاي ًللشات ٍ   . 4.8

ست استلبدُ اص اهكبًبت سيوبى ّگوتبى ّضيٌِ آى ؿجن ًش  تؼييي شذُ تَسؾ كشٍشٌذُ ثلِ  آالت خشيذاس ثِ ػْذُ ًذاسد. دس طَ هبشيي

 بي هشاسداد تاَيِ هي گشدد.ْحابة ثذّكبس خشيذاس هٌظَس شذُ ٍ دس اًت

 ارػبى ًوَد اص اشخبص هوٌَع الوؼبهلِ ًوي ثبشذ..  خشيذاس 4.9

ًاجت ثِ خشٍج اهالم، حلذاكثش ظلشف هلذت يكولبُ،      3.2ثٌذ  . خشيذاس هَظق است پس اص اػالم ششكت ظشف هْلت هٌذسج دس4.10

هيليلَى( سيلبل ثبثلت ّضيٌلِ      دٍ) 2.000.000اهذام ًوبيذ؛ دس ؿيش ايٌظَست ثِ اصاي ّش سٍص تبخيش دس خشٍج اهالم هَسد هضايذُ، هجللؾ  

 اًجبسداسي ثِ ششكت پشداخت ًوبيذ.  

 فسخ قرارداد:  -مادٌ پىج 

 جْلت  3.2ػالٍُ ثلش تَاكلن هٌلذسج دس ثٌلذ      ِهبّ دٍ يب تبخيشٍجِ ك  خشيذاس دس ٍاسيض اي  ّلتِ كي اص ثيشدس طَست تأخيش  . 5.1

تَاًذ ثذٍى ّيچگًَِ اخـبس ثِ خشيذاس ًاجت ثِ كلشٍش   خشٍج كبال اص كبسخبًِ، كشٍشٌذُ حن كاخ يك جبًجِ هشاسداد سا داسا ثَدُ ٍ هي

ٍ  كبالي ثبهيوبًذُ ثِ شخض ثبلث ثِ ّش ًحَ هوتؼي اهذام ًوبي ًگْلذاسي ٍ   ذ. ثِ ػجبست ديگش كشٍشٌذُ ّيچگًَِ تؼْذي ثلشاي حللو 

ٍ خشيلذاس حلن ّيچگًَلِ     ًوبيلذ تَاًذ ثِ ًحَ هوتؼي ًاجت ثِ كشٍش آى ثِ شخض ثبلث اهذام  اًجبس داسي كبال ثِ ػْذُ ًذاشتِ ٍ هي

 اػتشاػي ًخَاّذ داشت.

 .دخشيذاس ثب پشداخت هجلؾ ايي هشاسداد حن كاخ ٍ اًظشاف ًذاس . 5.2

، كشٍشٌذُ ّيچگًَِ تؼْذي ثِ تحَي  كبال ًذاشتِ ٍ پٌجبُ دسطذ  3.2.  دس طَست تبخيش يك هبِّ، ػالٍُ ثش تَاكن هٌذسج دس ثٌذ 5.3

هجبلؾ ٍاسيضي ًيض ثِ ػٌَاى ٍجِ التضام ػجؾ ٍ ثشداشت شذُ ٍ الجبهي ٍجَُ ٍاسيضي پس اص كاش ٍجِ التضام ثِ خشيلذاس هالتشد خَاّلذ    

 شذ.
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   رعايت مسائل حفاظتي ي ايمىي:  شش مادٌ

هوشسات حلبظت ٍ ثْذاشت كبس سا دس هَسد كبسكٌبى خَد سػبيت ًوبيذ ٍ دس ايي ساستب ثبياتي كليلِ   ثبياتي كليِ هَاًيي ٍ هي خشيذاس

سدًيبص سا ثِ ّضيٌِ خلَد  ، كوشثٌذ ايوٌي ٍ سبيش ٍسبي  ايوٌي هَ ، هبسك شكلَاصم ٍ ٍسبي  ايوٌي اص هجي  كالُ ، كلش ايوٌي ، دست

 دادُ ٍ آًبى سا ثب ؿشص استلبدُ اص ٍسبي  ايوٌي ٍ ًيض سػبيت هالبئ  ايوٌلي ٍ ػالئلن ّشلذاس     تْيِ ٍ دس اختيبس كبسكٌبى هَسد ثحث هشاس

بي هوبثل  ّشگًَلِ ادػل    سا دس كشٍشلٌذُ هائَل اهَس ثْذاشت ٍ ايوٌي كبسگشاى خلَد ثلَدُ ٍ    خشيذاسدٌّذُ آشٌب ًوبيذ دس ّش ششايؾ 

سلْ    ّوچٌيي چٌبًچِ دس اثش هيذاسد؛ٍ يب اشخبص ثبلث دس ساثـِ ثب هَػَع هشاسداد هجشي  خابسات ٍ طذهبت ٍاسدُ ثِ كبسگشاى خَد

هوبثل    دس خشيلذاس  ،يب اشخبص ثبللث ٍاسد شلَد   كشٍشٌذُيب كبسكٌبى ٍي خابستي ثِ  خشيذاساًگبسي ٍ ؿللت ، توظيش يب اػوبل ػوذي 

 .هجبل اشخبص ثبلث ، ٍي ٍ كبسكٌبًش هائَليت هذًي خَاٌّذ داشت اشتِ ٍ دسهائَليت كبه  د كشٍشٌذُ

 حل اختالف:  - َفتمادٌ 
ٍ  گًَِ ّش ٍ آى اجشاي يب تلايش ًوغ، كاخ، اػتجبس، اثـبل،اًؼوبد، جولِ اص هشاسداد ايي اص ًبشي اختالكبت كليِ ِ  ساجلغ  يدػلب  اسلٌبد  ثل

ِ  ًالجت  شاديل ا بيل  اثْبم گًَِ ّش يكل ؿَس ثِ ٍ آى لَاحن ٍ تَاثغ ثِ ساجغ يدػبٍ بي ٍ هشاسداد ييا ثب هشتجؾ يتجبس اسٌبد ٍ پشداخت  ثل

 هالتوش  داٍسي ّيأت ثِ جِيًت حظَل ػذم طَست دس. شذ خَاّذ كظ  ٍ ح  ضيآه هابلوت طَست ثِ ٍ هزاكشُ نيؿش اص ثذٍا هشاسداد

 طذٍس ثِ هجبدست ٍ سسيذگي هَػَع ثِ هضثَس يداٍس ئتيّ دستَسالؼو  هـبثن ٍ شَد هي اسجبع اسالهي اًوالة هاتؼؼلبى ثٌيبد دس

 هالتو   اي هَاكوتٌبهِ حبػش، داٍسي ششؽ. االجشاست الصم آًْب يهبًًَ هوبم هبئن ٍ ؿشكيي ثشاي ٍ يهـؼ  طبدسُ سأي. شذ خَاّذ سأي

 االتجلبع  الصم حلبل  ّلش  دس ٍ ثَدُ جشااال الصم ٍ اػتجبس يداسا هشاسداد ييا كاخ بي ثـالى كشع دس يحت ٍ شَد هي تلوي اطلي هشاسداد اص

ِ  سا تؼْلذاتي  ، هلشاسداد  هلبد چبسچَة دس است هَظق خشيذاس ٍ ًجَدُ خشيذاس تؼْذات تَهق هبًغ داٍسي، دسخَاست. است  حالت  كل

 .دّذ اًجبم گشديذُ داس ػْذُ هشاسداد

 تغيير آدرس: –ت شمادٌ َ

د تـييش دّذ، ثبيذ هَػَع سا كتجبً ثِ ؿشف ديگش اؿالع دّذ ٍتب ٍهتي كِ ّشگبُ يكي اص ؿشكيي هشاسداد ًشبًي خَد سا دس هذت هشاسدا
ّبيي كِ ثِ ًشبًي هزكَس دس اثتذاي هشاسداد ثب پات سلبسشي اسسبل ٍ يب ثب اخز  ًشبًي جذيذ ثِ ؿشف ديگش اثالؽ ًشذُ، كليِ ًبهِ

 دس ًيض ثٌب سبهبًِ دس شذُ هيذ ًشبًي اػتجبس بشذ.ث گشدد ٍ ػزس ػذم اؿالع هاوَع ًوي سسيذ تحَي  خَاّذ شذ، اثالؽ شذُ تلوي هي
 .ثبشذ هي ثبهي خَد هَت ثِ حبل ّش
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 اهؼبء

 هشبٍس حوَهي

 اهؼبء

 

 :قرارداد وسخ – وٍمادٌ 
طلحِ دس كبسخبًِ سيوبى ّگوتبى  ..........تجظشُ ٍ دس  4هبدُ ،  9دس دٍ ًاخِ هشتو  ثش هبًَى هذًي،  10ثِ استٌبد هبدُ ايي هشاسداد 

ثبشذ ٍ يك ًاخِ ًضد كشٍشٌذُ ٍ يك  ًاخ حكن ٍاحذ داشتِ ٍ داساي اسصش ٍ اػتجبس يكابى هي تٌظين ٍ هٌؼوذ گشديذ ٍ ّش يك اص
 ثبشذ. ًاخِ ًضد خشيذاس هي

 شركت سيمان َگمتان 
 )سُام عام(
 فريشىذٌ

 آقاي / شركت ......................................
 
 خريذار

 


