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 موافقتنامه

، شودقرارداد نامیده می و از این پساي غیر قابل تفکیک است ، که مجموعهآن 2، همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده موافقتنامه حاضر
شرکتها و موسسات  ثبت اداره در 1524 شماره ثبت شده به خاص) ی(سهام دیمروار یمیشرکت پتروشبین  1401/--/-- تاریخ در
 یسهراب قربان با کد مل يبه نمایندگی آقاو  4111-1947-3488ي اقتصاد کد ،10102967255، داراي شناسه ملی کنگان يرتجاریغ

صاحبان امضاء و  مدیره هیأترئیس  در سمت 0385127480 یبا کد ملعلیرضا بابازاده  آقايعامل و  ریدر سمت مد 2451949996
 ----ثبت شده به شماره  -----------------و شرکت  طرف یک از شود،می خوانده "خریدار"قرارداد  این در که ،شرکتتعهد آور 

و به  ------------ يو کد اقتصاد -------------- یشناسه مل يو دارا کنگان يتجار ریشرکت ها و موسسات غ ثبتاداره در 
 / صاحبان صاحبعضو هیأت مدیره و /  رعاملیدر سمت مد ---------------- یبا کد مل ---------------- / آقایانآقاي نمایندگی

مقررات و شرایطی مفاد طبق  دیگر، سوي از شود،نامیده می "فروشنده"، قراردادپس در این  نیکه از ا شرکت،عهد آور امضاء مجاز و ت
 .دی، منعقد گردباشدو براي طرفین الزم االجراء و الزم االتباع می درج شده استقرارداد که در اسناد و مدارك این 

 موضوع قرارداد -1 ماده

 : از موضوع قرارداد عبارتست
به شرح جدول زیر  ،مرواریدپتروشیمی  نیالف واحدطرح افزایش ظرفیت جهت  Metso عدد کنترل ولو ساخت شرکت 1تامین 

 :کارفرماو تائیدنظر استاندارد ها و مشخصات فنی مورد، فنی و همچنین بر اساس سایر مدارك

Item Code Description Qty unitname 
 

1 
 

6060375051 
"METSO" CONTROL VALVE, BODY TYPE: FINETROL LTCS 
ROTARY Q-FI, BODY MATERIAL: LCB, TAG NO: PV 30153, 
CONNECTION SIZE: 8 IN, CLASS: 300, RAISE FACE (R.F), 
PACKING MATERIAL: PTFE, BONNET TYPE: STANDARD, 

ACTUATOR SPRING RANGE: 4~8 BAR, POSITIONER TYPE: 
ELECTRO PNEUMATIC, INPUT SIGNAL: SMART 4~20 MA 24 

VDC + HART, PROTECTION DEGREE: EEX-I+ IP65, 
ACCESSORIES: PRESSURE REDUCING VALVE, PRESSURE 

GAUGE\ COMPLETE ASSEMBLY 

 
1 

 
NO  

 

 قرارداداسناد و مدارك  -2 ماده

 محسوب قراردادعنوان جزوي از یک ب دهند و هررا تشکیل می فروشندهخریدار و  بین قرارداداسناد و مدارك زیر در مجموع،  -2-1

 شوند.می

 .موافقتنامه حاضر -2-1-1
  .قراردادشرایط  -2-1-2
 ها: پیوست -2-1-3

  خریدارشده توسط پروپوزال پیشنهادي مصوب  -1پیوست
 مبلغ قرارداد  برآوردجدول  -2پیوست

 ها ضمانتنامه فرم نمونه -3پیوست
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 SEC-FO-02به شماره سند تعهدنامه محرمانگی  -4پیوست

گردد یمبادله م قراردادشود یا بین طرفین ابالغ می فروشنده، به قراردادتکمیلی که حین اجراي کار و به منظور اجراي  اسناد - تبصره

تهیه شود. این اسناد،  قراردادآید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارك به شمار می قراردادنیز جزو اسناد و مدارك 
 ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد.

 دارند.  اولویت ذیل به ترتیب مدارك باشد، داشته وجود تناقصی باال مدارك و اسناد از بعضی فصول و مواد بین هرگاه -2-2

 به امضاء طرفین رسیده باشد. قراردادکه بعد از امضاء  صدور تاریخ آخرین ترتیب به هاالحاقیه ها، صورتمجالس واصالحیه -2-2-1

  موافقتنامه -2-2-2

 مبلغ قرارداد  برآوردجدول  -3پیوست شماره  -2-2-3

 پروپوزال پیشنهادي فروشنده و مصوب خریدار  -2یوست شماره پ -2-2-4

 دقراردا شرایط -2-2-5
 سایر پیوستها -2-2-6

 

  قراردادمبلغ  -3 ماده

                        و ]روفـح به[ برابر 3 شماره پیوستمندرج  واحد مقطوعهاي نرخمقادیر برآوردي و  ، براساسقرارداد اولیه مبلغ ناخالص -3-1

 می باشد. یورو ]ددـع به[

 شرایط قرارداد می باشد. 15تغییرات مبلغ قرارداد تابع تغییرات موضوع ماده  -3-2

نوسانات نرخ ارز،  قبیلاز ی طیشرا چیتحت هو بوده ) Fixed Unit Price(این قرارداد بصورت ثابت و مقطوع  هاي واحدنرخ –تبصره 

، حمل و آالت نیابزارآالت، ماش زات،یتجهمصالح، کاال،  ال،یمترحقوق و دستمزد،  ،یانسان يروین يها نهیهز شیتورم، افزا
 ،الزم استبصورت مستقیم و غیر مستقیم  قرارداد نیو هر آنچه که جهت انجام خدمات موضوع ا باربري، بیمه، گمرك، عوارض

  .شدنخواهد مشمول پرداخت تعدیل و یا هیچگونه ما به التفاوتی 

 نحوه پرداخت -4 ماده

 شود.انجام می شرایط قرارداد 13ماده  و 2شماره  ستویپبا مبالغ مندرج در ، مطابق فروشندهپرداختها به 

وزون م نیانگیو بر اساس م یالیخریدار بصورت ر يبودن مبلغ قرارداد، هر گونه پرداخت مبلغ قرارداد از سو يبا توجه به ارز -1 تبصره

 یکیسامانه نظارت ارز (سنا) در درگاه الکترون ياز سو یاعالم ،يارز يحواله ها خرید يبرا الیبه ر یوروارز  رینرخ تسع
www.sanarate.ir ردیگ یم امدر روز پرداخت انج.  

(با قصور فروشنده) در تحویل کاالي موضوع قرارداد، پرداخت اقساط مبلغ قرارداد پس از   در صورت وقوع تاخیر غیرمجاز – 2تبصره 

به ریال در تاریخ آخرین روز موعد تحویل  یوروپایان مدت اولیه تحویل کاال، حسب تشخیص خریدار بر اساس نرخ تسعیر ارز 
 کاال انجام می گیرد.

 و محل تحویل کاال قراردادمدت فذ شدن، تاریخ شروع کار، ااریخ نت -5 ماده

   :قراردادتاریخ نافذ شدن  -5-1

 .باشدمیهر کدام که زودتر اتفاق بیفتد  قراردادمبادله  و یا خریدارتوسط  قبولی پیشنهاد قیمتتاریخ ابالغ 
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   :قرارداد  تاریخ شروع -5-2

 تادیه پیش پرداخت از سوي خریدار می باشد.  تاریخ 

 رداختپ شیپ نیتضم میتسل اینسبت به امضاء قرارداد و  فروشندهنافذ شدن قرارداد،  خیروز از تار 15از گذشت پس چنانچه  – تبصره

 فوقبشرح وز ر 15مهلت  انیپا خیشروع قرارداد از تار خیتار نصورتیدر ا د،یاقدام ننماشرایط قرارداد  1-1-13مطابق با بند 
 باشد. یم

   :قراردادمدت  -5-3

 شده یاد مدت که ،باشدمی تادیه پیش پرداخت از تاریخ ماه 5 الی 4 برابر قرارداد شروع تاریخ از ،کاالي موضوع قراردادتحویل  مدت

 .باشد می قرارداد شرایط 15 ماده موضوع تغییرات تابع

 محل تحویل کاال : -5-4

تهران در محل فرودگاه امام   CPT) و در قالب ترمIncotermsمحل تحویل کاال بر اساس آخرین ویرایش قوانین و مقررات اینکوترمز (
 و یا فرودگاه پیام تعیین می گردد. (ره) خمینی

 تضمین دوره -6 ماده

) 12( دوازده ای و) MRSسند  خی(تار داریخراز تاریخ تحویل کاال به  ) ماه تقویمی18هجده ( برابر موضوع قرارداد کاالي تضمیندوره 

 .تعیین می شود ، هرکدام که زودتر اتفاق بیفتد،و بهره برداري از کاالي موضوع قرارداد شروع نصباز تاریخ  ماه تقویمی

 خریداردستگاه نظارت  -7 ماده

بازرگانی واحد ، قراردادطبق اسناد و مدارك  فروشندهاجراي تعهدات حسن به منظور نظارت بر قرارداد در  خریداردستگاه نظارت 

 تعیین می گردد.شرکت پتروشیمی مروارید 

 نشانی طرفین -8 ماده

 ینخل تق يلومتریک 15جاده  ،یشهر نخل تق ،يبخش مرکز ه،یاستان بوشهر، شهرستان عسلومجتمع تولیدي: : خریدار ینشان، 
 7511811381: یپست کد -دیمروار یمیمجتمع پتروش

 0773-7293018فاکس:  - 0773-7293035-45: تلفن
 

 1435883186: پستی کد -6 پالك بن بست بهار، (شیراز جنوبی)،عباس شیرازي  خیابان مالصدرا، خیابان تهران، دفتر 
  021-88039517: فاکس -021-88607291-6: تلفن

   :فروشندهنشانی 

 7511914488، کد پستی : مال شهر، کوچه یاسمن، خیابان جمهوري اسالمی، پالك صفر، طبقه همکف

، 09128133004:  تلفن همراه                                    77913224 فاکس :                          077-377266233تلفن : 

 021-    1648917021کد پستی: ، ، طبقه اول7، کوچه قائم، پالك 72سمنگان، میدان نارمک، 

 گردد که با پست سفارشی یا تلفکس یا فاکس به نشانی فوق الذکر ارسالکلیه مکاتبات بین طرفین قرارداد، زمانی ابالغ شده تلقی می
) روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف 15هر گاه یکی از طرفین قرارداد، نشانی خود را تغییر دهد، باید پانزده (شود، 
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ه تلقی شود و ابالغ شدند، تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال میدیگر اعالم ک
 ابالغاتی که در این ماده ذکر شده: گردد. می

 گردد. که دستی تحویل شده باشد در روز تحویل دریافت شده تلقی میدر صورتی 
 گردد و اگر در ساعت، دریافت شده تلقی مییا ایمیل ارسـال شـده باشـد در روز ارسـال فاکـس و ایمیل در صورتیـکه با فاکـس 

 شود. خارج از ساعت اداري باشد روز بعد دریافت شده تلقی می

 گردد. چنانچه بوسیله پست سفارشی ارسال شده باشد، در تاریخ دریافت، رسیده محسوب می 

 قرارداد  نسخ   -9 ماده

شرکت پتروشیمی مروارید منعقد گردیده، کمیسیون معامالت  13/04/1400مورخ  418/04/1400-3اره مصوبه شم براساسقرارداد  این
 طرفین امضاء به و تنظیم ) نسخه5د و مدارك پیوست آن، در پنج (و بهمراه کلیه اسنا ) تبصره بوده5( پنجماده و  )9(نه  که شامل

 عیجم تیملزم به رعا نیو طرف دارند کسانی اعتبار و داشته واحد حکم و بوده نافذ طرفین، امضاء از پس نسخه پنج هرو  است رسیده
 دئیات نیآن نوشته شود، از درجه اعتبار ساقط است، مگر مجدداً توسط طرف لیباشند و هر آنچه ذیآن م ی و حقوقیقانون ی،جهات شرع

 .و امضاء گردد

 فروشنده

 ------------------------ شرکت

 خریدار 

 شرکت پتروشیمی مروارید

  نام و نام خانوادگی:

 سمت: امضاء: 

 

 سهراب قربان: یخانوادگ نام و نام 

  عامل مدیر: سمت

 :امضاء
 

 علیرضا بابازاده: یخانوادگ نام و نام

 رهیمد أتیه رئیس: سمت

 :امضاء
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 قراردادشرایط 

 تعاریف و مفاهیم -1 ماده

 درج شده است. قرارداد موافقتنامه  2مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده  :قرارداد -1-1

 در آن بیان شده است.قرارداد شامل مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت قرارداد سندي است که مشخصات اصلی  :موافقتنامه -1-2

 ن می کند.را تعییقرارداد : مفاد همین متن است که شرایط حاکم بر قراردادشرایط  -1-3
 ، به منظور تکمیل مفاد موافقتنامه تنظیم شده است.قراردادها: مشخصات و مدارك تکمیلی است که اختصاصاً در این پیوست -1-4
را بر اساس اسناد و مدارك قرارداد، قرارداد است و عملیات موضوع قرارداد : شخص حقوقی است که یک سو امضاء کننده خریدار -1-5

 باشد. می خریدار، در حکم خریدارواگذار کرده است. نمایندگان و جانشین هاي قانونی  فروشندهبه 
را بر اساس اسناد و قرارداد است و اجراي موضوع قرارداد : شخص حقیقی یا حقوقی است که سوي دیگر امضاء کننده فروشنده -1-6

 باشد.می فروشنده، در حکم شندهفرو، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین هاي قانونی قراردادمدارك 

دستگاه نظارت: شخص حقیقی یا حقوقی است که براي نظارت بر اجراي کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك  -1-7
 شود.معرفی می فروشندهبه  خریدار، از سوي قرارداد

یین و تع خریداراز سوي  ،خریداري شده تجهیزاتو  بازرس فنی: شخص حقوقی و یا حقیقی است که بمنظور بازرسی کاال، مصالح -1-8
 می گردد. معرفی

توسط که قرارداد عملیات موضوع اتمام ، انجام و جهت شروع یات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز، عبارت است از مجموعه عملکار -1-9
  صورت می پذیرد. فروشنده

 کااليمسئول رفع هر نوع عیب و نقص در  فروشندهموافقتنامه است، که طی آن  6، دوره زمانی تعیین شده ماده تضمیندوره  -1-10
 است که در تعهد اوست. موضوع قرارداد

از مجموعه اسناد فنی، استانداردها، کدها، آئین نامه ها، مشخصات فنی، نقشه ها و سایر مدارك  ستاسناد و مدارك فنی، عبارت -1-11
 انجام شود. فروشندهباید طبق آنها، به وسیله قرارداد موضوع  عملیاتکه 

ت گزارشات پیشرفو  موضوع قراردادکاالي مربوط به از هرگونه نقشه، مشخصات و مدارك  ستعبارت ،فروشندهمدارك تسلیمی  -1-12
 شود.می خریدارتسلیم قرارداد در طول مدت  فروشندهبه وسیله کار 

 موضوع قرارداد در شرایط عملیاتی است.کاالي  پس از نصببه معناي انجام کارهاي الزم ، )COMMISSIONING(راه اندازي  -1-13

به منظور حصول  هایی است کهو رسیدگی آزمایشاتمجموعه شامل ، )PERFORMANCE TEST(آزمایش عملکردي  -1-14
 اندازي صورت می گیرد .، پس از مرحله راه خریدارو مورد تائید  تضمین شده عملکرديدستیابی به شرایط اطمینان از 

 موارد در ،فروشندهخریدار یا  که است ویژه تخصصی زمینه در معتبر و شده شناخته حقوقی یا حقیقی شخص ،فنی مرجع -1-15
 .ستا قطعی طرف دو براي وي نظر و کنند می استفسار وي از فنی، مدارك و اسناد از متفاوت هاي تعبیر یا و فنی نظر اختالف

 کاالي موضوع قرارداد -1-16

ها، اساس شرح کار، مشخصات فنی، نقشه می بایست بر فروشنده که اقالم و کاالهاییموضوع قرارداد، عبارت است از  کاالي
 یدارخرو تحویل تامین  ج و سایر اسناد و مدارك قرارداد، تحت نظر دستگاه نظارت و با تاییدیه بازرس فنی،استانداردهاي رای

 نماید.
 است. طرفین قراردادبه معناي شروع تعهدات  قرارداد،نافذ شدن  -1-17
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 موافقتنامه است. 2-5مبنی بر شروع کار، طبق بند  فروشندهبه  خریدارابالغ شروع کار، دستور  -1-18

هیه و تواگذاري کار می بایست پس از دریافت ابالغ  فروشنده، عبارت است از برنامه زمانبندي که برنامه زمانبندي تفصیلی -1-19
موضوع قرارداد و محاسبه جرایم تاخیر  تجهیزبرنامه زمانبندي مذکور مبناي تحویل  ارسال نماید. خریدارجهت تصویب براي 

 می باشد. فروشنده

 .قراردادمدت اولیه  قرارداد،، مدت اردادقرمبلغ نهایی  قرارداد،مبلغ اولیه  قرارداد،مبلغ  -1-20
 کاالهايمقادیر برآورد  و نرخ هاي واحد پیشنهادي فروشنده براساسکه نامه موافقت 3: مبلغ درج شده در ماده قراردادمبلغ  الف)

موافقتنامه است که مبلغ اولیه  3همان مبلغ درج شده در ماده  ،هنگام مبادلهقرارداد . مبلغ محاسبه می گرددموضوع قرارداد 
 شود. نامیده میقرارداد 

است که بر اساس  14موضوع ماده تغییرات احتمالی  پس از اعمالموافقتنامه  3: مبلغ درج شده در ماده قراردادمبلغ نهایی  ب)
 می باشد. ،خریدارتحویل شده به  کااليمقادیر نهائی و  قرارداداسناد و مدارك 

در آن بر اساس توافق طرفین قرارداد نامه و تغییرات احتمالی است که موافقت 5ماده  3ند مدت درج شده در ب :قرارداد) مدت ج
 شود. میایجاد 

 روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها  -2 ماده

 روز و ماه؛ روز و ماه تقویمی و شمسی است.  -2-1
 تاریخ طبق تقویم رسمی کشور است.  -2-2
 هر جا که معناي عبارت ایجاب کند، کلمه مفرد معناي جمع و کلمات جمع معناي مفرد دارد.  -2-3
 صرفاً به منظور راهنمایی قرارداد،و دیگر قسمت هاي اسناد و مدارك قرارداد یا شرایط موافقتنامه عنوان هاي به کار رفته در متون  -2-4

 ، از آنها استفاده کرد. قراردادو آگاهی از مفاد اسناد و مدارك است و نمی توان در تفسیر اسناد و مدارك 

 استانداردها، کدها و مراجع  -3 ماده

کارها که در قرارداد پیش بینی شده است، آخرین تجدید نظر آنها در نگارش استانداردها، شناسه ها (کدها) و مراجع مورد نیاز انجام 
 زمان عقد قرارداد است، مگر آنکه به نحو دیگري در قرارداد تصریح شده باشد.

در موارد مسکوت در قرارداد، از آخرین نگارش استانداردها و کدهاي معتبر بین المللی هماهنگ با دیگر استانداردهاي پیش بینی شده 
 استفاده می شود. خریدارقرارداد، با تایید در 

 مالکیت اسناد و استفاده مجدد از آنها -4 ماده

د، تحویل می شو فروشندهبه  خریدار، مالکیت کلیه نقشه ها و مدارکی که از سوي حفظ محرمانگی در انتشار اطالعات لزوم توجه به
از آنها به منظور کارهاي خارج از موضوع این قرارداد استفاده کند، مگر  خریدارنمی تواند بدون اجازه  فروشندهاست و  خریدار متعلق به

 می باشد. فروشندهرا در این مورد کسب کرده باشد. هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده به عهده  خریداراینکه موافقت 
          تعهدنامه محرمانگی بشماره فرممجاز به مهر و امضاء  است همزمان با امضاء قرارداد نسبت به فروشنده ملزمدر این رابطه همچنین 

SEC-FO-02  اقدام نماید.  قرارداد 4 شماره پیوستمندرج در 

 اقامتگاه قانونی  -5 ماده

 موافقتنامه قرارداد درج شده است.  8ماده همان است که در  فروشندهو  خریداراقامتگاه قانونی 
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روز پیش از تاریخ تغییر، به  15خود را تغییر دهد، باید نشانی جدید خود را حداقل ظرف در صورتی که یکی از طرفین، محل قانونی 
فت شده شود و دریاطرف دیگر اطالع دهد، تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می

 گردد.تلقی می

  فروشندهتاییدات  -6 ماده

 نماید: موارد زیر را تائید می فروشنده
 را مطالعه نموده و از مفاد آن کامالً آگاه شده است. موافقتنامه  2تمام اسناد و مدارك موضوع ماده  -6-1
و اجرایی خود و بازدید و بررسی همه جانبه و کسب اطالعات الزم در هر زمینه،  اعالم می نماید که با توجه به توان فنی فروشنده -6-2

 قرارداد عموضوکاالي  تامین می نماید که تاییدبر این اساس و را دارد  موضوع قرارداد کااليمشخصات فنی زم و کافی با شنایی الآ
 باالترین کیفیت به انجام برساند.و با  خریدارطبق مشخصات فنی و استانداردهاي مورد نظر  را

از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه هاي اجتماعی، مالیات ها، عوارض، و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد  -6-3
معمول و مجرا بوده است، کامالً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت نماید. در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین 

 است.  فروشندهعهده و مقررات یاد شده، بر 
 در نظررا قرارداد در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم اجراي عملیات موضوع  -6-4

و مدتهاي تمدید شده، حق هیچگونه درخواست هزینه اضافی از هیچ بابت ندارد. به هر حال، قرارداد گرفته و در طول مدت 
کند که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده است که بعداً در مورد آن تایید می فروشنده

 استناد به جهل خود نماید. 

 دهفروشننماینده تام االختیار ، گزارش پیشرفت کار، زمانبندي تفصیلیبرنامه  مسئولیت حسن اجراي کار، -7 ماده

 به عهده دارد. قرارداد را طبق اسناد و مدارك قرارداد موضوع  عملیاتمسئولیت کامل حسن اجراي  فروشنده -7-1
فکیک موضوع قرارداد را به ت کاالي تحویلمی بایست برنامه زمانبندي تفصیلی  فروشندهحداکثر تا دو هفته پس از شروع قرارداد،  -7-2

تنظیم و ارائه نماید. برنامه زمانبندي موصوف پس از  خریدارهاي انجام شده با دستگاه نظارت هر بخش و بر اساس هماهنگی
 ابالغ می گردد. فروشنده، اصالح، مصوب و به خریداربررسی 

 رفتپیش در خصوص ،در مقاطع زمانی تعیین شده از سوي خریدار ملزم به ارائه گزارش پیشرفت کار خریدارحسب اعالم  فروشنده -7-3
 عملیات موضوع قرارداد می باشد.

 خود جهت انجام وظایف نماینده تام االختیار، شخص واجد صالحیتی را به عنوان موضوع قرارداد باید پیش از آغاز عملیات فروشنده -7-4
 ،اسناد و مدارك فنیاز مراحل دریافت  خریدارفنی در ارتباط با خدمات موضوع قرارداد از جمله تبادل اطالعات با  و مسئولیتهاي

 قبل و پس از تحویل خریدارسوي  تعیین شده ازرفع عیوب ، موضوع قرارداد کاالي، نحوه و زمان تحویل (در صورت نیاز)بازرسی 
گاه خود نیست، دستفنی و قراردادي قادر به انجام وظایف  فروشندهنماینده معلوم شود که  در طول مدت قرارداداگر . معرفی نماید

مکلف است شخص واجد صالحیت دیگري را که  فروشندهخواهد کرد و  فروشندهنظارت با ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از 
 مورد قبول دستگاه نظارت باشد معرفی نماید. 

کند، مشروط به اینکه پیش از تعویض، مراتب را به اطالع دستگاه  تعویضرا  ینده خودانمتواند در صورت لزوم، می فروشنده
 مورد قبول نامبرده باشد.  برساند و صالحیت جانشین او خریدار نظارت
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 خریدار تعهدات -8 ماده

 باشد. یم فروشندهبه  قرارداد شرایط 12مفاد مندرج در ماده  تیبا رعا قرارداد مبلغمتعهد به پرداخت  داریخر
 

 و مدارك و مستندات تائید کیفی خریدار نظارت، ها آزمایشبازرسی،  -9 ماده

، فروشندهخواهد گرفت و قرار الزم آزمایش مورد  خریدارمطابق با استانداردهاي مورد قبول قبل از حمل،  موضوع قرارداد کاالي -9-1
شود را به اعالم می خریدارآزمایش هاي مورد نیاز که از سوي نمایندگان انجام  جهتموظف است تسهیالت و امکانات الزم را 

جهت انجام عملیات بازرسی و  خریدارهزینه هاي مربوط به ایاب و ذهاب و اقامت نمایندگان  تمام هزینه خود فراهم نماید.
 می باشد. خریداربر عهده آزمایش 

ز به هیچ وجه، ا وردبه عمل می آ موضوع قرارداد کااليتامین صحیح خصوص و دستگاه نظارت در  خریدارنظارتی که از سوي  -تبصره 

 کاهد.نمی فروشندهمیزان مسئولیت 
از لحاظ جنس و یا ساخت قطعات بخشی از مشخص شود که ، فروشندهشده توسط  تامینکاالي  در صورتیکه در زمان آزمایش -9-2

ا یا اصالح آنها رو آنها خودداري قبول  ازمی تواند  خریدارمعیوب بوده و یا طبق مشخصات مشروح در قرارداد، تهیه نشده باشند، 
 به هزینه خود می باشد.معیوب ملزم به اصالح قطعات  فروشندهدرخواست نماید و 

 شاتیو آزما یبازرس ي، دستور العمل هاموضوع قرارداد اتیقرارداد و همزمان با شروع عمل يموظف است پس از امضا فروشنده -9-3
ارسال  خریدار يبرا تقطعا یشده در مشخصات فن نییتع ياستانداردها شیرایو نیموضوع قرارداد را بر اساس آخر الزم جهت

 . ردیگیقرار م اجرامالك  خریدار دییو تا یپس از بررس الزم شاتیو آزما یبازرس هاي. دستورالعملدینما
ه در کدر مقابل قصوري  فروشنده، از مسئولیت خریدارانجام یا عدم انجام هر گونه آزمایش و تایید یا عدم تایید قطعات از طرف  -9-4

 عیوبی که قبل از پایان دوره رفع نقص معلوم شوند، نمی کاهد.اجراي مفاد قرارداد کرده باشد و 
 باشد. موضوع قرارداد می کاالي جهت تامین فروشنده اجراییفنی و دستگاه نظارت، تنها مرجع  -9-5
بکاهد یا موجب تمدید مدت قرارداد یا پرداخت  فروشندهدستگاه نظارت، به هیچ وجه، حق ندارد از تعهدات و مسئولیت هاي  -9-6

  صادر نماید. خریدارشود یا هر نوع دستور تغییر کاري را بدون تایید  فروشندهبه  اضافی
موضوع قرارداد نسبت به تسلیم مدارك و مستندات دال بر تائید  کاالياعالم خریدار در زمان ارسال فروشنده موظف است حسب  -9-7

 (Certificate of Origin) کیفیت و مرغوبیت کاال از جمله گواهینامه هاي تائید کیفیت، گواهینامه هاي تائید سازنده اصلی

  .باشد می فوق مدارك تسلیم به منوط قرارداد موضوع کاالي یینها یداست که تائ یهی. بدیداقدام نما یرهغ و

  کاال موقتو تحویل  حمل، عالمت گذاري بسته ها، بسته بندي -10 ماده

 شندهفروبر عهده و هزینه  فروشندهدر محل انبار  جهت حمل موضوع قرارداد کااليري مسئولیت بسته بندي، انبارداري و بارگی -10-1

 امام فرودگاه گمرك محل در CPTبصورت  قرارداد موضوع يکاال تحویل و حملبه  فروشندهتعهد  با توجه بهمی باشد. 

ماهیت، اندازه و وزن قطعات با مسئولیت کامل خود و پس  گرفتن نظر در با بایستمی فروشنده ،)پیام فرودگاه ویا( خمینی

را به کار گیرد بدون آنکه برنامه زمانی کارها با تاخیر مواجه  کاالي موضوع قرارداد مناسب ترین روش حمل خریداراز مشورت با 
 شود. 

موضوع قرارداد را براي حمل و تحویل طبق استانداردهاي بین المللی و با توجه به ماهیت کاال و نوع  کاالي می بایست فروشنده -10-2
االي ک مسئول خرابی فروشندهخرابی ضمن حمل مصون بمانند. از آسیب و  که نمایدوسیله حمل به نحوي بسته بندي و آماده 
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و نگهداري از قبیل نفوذ رطوبت، زنگ زدگی  صحیح بسته بندي، انبارداري نحوهعیب و نقص در  ناشی از هر گونه موضوع قرارداد
 خواهد بود. فروشندهدر محل انبار له شدگی و مانند آنها و تصرفات هوا و گازهاي دیگر، خوردگی، 

 موضوع قرارداد می بایست بر روي بسته ها، اطالعات ذیل را عالمت گذاري و درج نماید: کااليپس از بسته بندي  فروشنده -10-3
  خریدارنام و آرم یا عالمت اختصاصی 

 و قطعات آنهاکاالها/ تجهیزات  تاریخ حمل 

 شماره قرارداد 

  بستهاختصاصی شماره 

 مقصد 

 به کیلوگرمکاالها/ تجهیزات  از محموله هر وزن خالص 

 وزن ناخالص بسته به کیلوگرم 

  اطالعات و مشخصات قطعه شاملTag No.  ،Part No.  ،Description  
لف مک بر این اساس ،باشد خریداربه انبار  موضوع قرارداد کااليحمل به چنانچه مطابق مفاد و شرایط قرارداد، فروشنده متعهد  -10-4

موضوع قرارداد به هزینه خود اقدام نماید. کاالي نامه هاي مربوط به حمل بیمه بارنامه و نسبت به تهیه در زمان حمل است 
و یا  خریدار دستگاه نظارتتوسط  حمل شده کاالي، خریدارموضوع قرارداد به انبار کاالي از  بخش /پس از ورود هر محموله

قرار می گیرد. ) OPI(مورد بازرسی  فروشندهبا حضور نماینده  و(در صورت نیاز)  ، بازرس فنی مورد تائید خریدارنماینده وي
گاه امضاء می شود. هرکاال تنظیم و  MRSسند ظاهراً سالم و آثار خسارت در آنها دیده نشود، کاالها/ تجهیزات  در صورتیکه

 شاهدهمت دیده و یا داخل بسته ها کسري به دلیل عدم رعایت اصول بسته بندي صحیح خسارکاالها/ تجهیزات  مشهود شود که
موظف  فروشنده کسري و یا معیوب مشخص و يضمن تهیه صورتجلسه تحویل کاالها به شرح پیشگفته، جزئیات کاالها شود،

  خسارت دیده و یا کسري هاي احتمالی خواهد بود.کاالها/ تجهیزات  به تامین
 محموله باشد، در هر مرحله/ داریخردر تعهد طبق شرایط قرارداد  فروشنده يشده از سو تامین کااليتعهد حمل  کهیدر صورت -10-5

 یبازرس فن ،فروشنده ندگانینماو به امضا  فروشندهکه در انبار  داریخر بهکاال  MRSسند موضوع قرارداد، کاالي  لیاز تحو
شود، مالك  یم درج یلیکامل محموله تحو اتیو در آن جزئ دیو دستگاه نظارت خواهد رس(در صورت نیاز)  مورد تائید خریدار

مشخص شود که  خریدار، به انبارکاال پس از حمل  کهیدر صورتولیکن باشد.  یم داریخربه کاال آن بخش از  موقت لیتحو
 حیصح يبند بسته اصول تیرعا عدم لیدل به ،در زمان بارگیري تیرو قابل ریغ و شده يبسته بند یلیتحوکاالي از  یقسمت

 یاحتمال يها يکسر ای و دهید خسارتکاالي  نیتام به موظف فروشنده شود، مشاهده يکسر ها بسته داخل ای و دهید خسارت
 .بود خواهد

 و دستگاه ی، بازرس فنفروشندهکه به امضا  خریدارکاال به  لیصورتمجلس تحو خیماده، تار نیا 5و  4 ياز بند ها کیهر در  -10-6
 یم خریداربه  کاال موقت آن بخش از لیشود، مالك تحو یدرج م یلیکامل محموله تحو اتیو در آن جزئ دینظارت خواهد رس

 باشد. یمقرارداد موافقتنامه  6مطابق با مفاد ماده  نیشروع دوره تضم کنیباشد، ول
در اجراي تمام یا قسمتی از موارد درج شده در این ماده و یا در انجام هرگونه تعهدات خود مندرج در این  فروشندههرگاه  -10-7

هاي انجام دهد و هزینه فروشندهحق دارد آن تعهدات را به جاي  خریدارخودداري نماید،  یاسهل انگاري یا کوتاهی کند و قرارداد 
منظور کرده و از مطالبات وي  فروشندهبه حساب بدهی  باالسري )%30( درصد سی با احتسابانجام شده و خسارت وارده را 
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، خواه رخریدانسبت به این قبیل پرداخت ها و همچنین نسبت به تشخیص  فروشندهکسر نماید. در این صورت، هرگونه ادعاي 
 باشد. از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی، بی اثر می

 تعهدات انجام تضمین -11 ماده

ریدار خمی بایست ضمانتنامه بانکی معتبر و مورد قبول  فروشندههنگام امضاي قرارداد، بمنظور تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، 

نماید. ضمانتنامه خریدار مبلغ اولیه قرارداد را تهیه و تسلیم  )%10درصد ( ده، معادل 3شماره  وستیپمطابق نمونه فرم مندرج در 

لف به مک فروشندهیاد شده می بایست تا شش ماه پس از تاریخ پایان قرارداد معتبر باشد. در صورت تمدید مدت قرارداد به هر نحو، 
موجبات تمدید آن را فراهم  فروشندهروز پیش از انقضاي مدت اعتبار ضمانتنامه  15تمدید ضمانتنامه یاد شده می باشد و اگر تا 

حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جاي ضمانتنامه، به رسم وثیقه نزد خریدار باشد  نکرده
 خود نگه دارد.

 هیتسوو انجام  10پس از تحویل کاالي موضوع قرارداد طبق مفاد ماده مدت قرارداد و  انیانجام تعهدات در پا بانکی ضمانتنامه  -تبصره 

 شود. یآزاد مخریدار آن وجود نداشته باشد، از طرف  ينگهدار ایضبط و  يبرا يچنانچه مورد، فروشندهبا  ییحساب نها

 )Performance Guaranteeحسن انجام کار (تضمین  -12 ماده

ضمانتنامه بانکی  موظف است فروشندهبه منظور حصول اطمینان از حسن اجراي عملیات موضوع قرارداد و  در صورت صالحدید خریدار

 .نمایدخریدار تهیه و تسلیم  (گارانتی کاال) حسن انجام کار تضمینبعنوان  را ارزش کل قرارداد )%10ده درصد (معادل معتبر 

 ،موافقتنامه 6تعیین شده در ماده  ،موضوع قراردادکاال و تجهیزات  تضمین (گارانتی)پایان دوره  پس از تضمین حسن انجام کار -1تبصره 

 تضمین يآزادساز امکان انجام تعهداتاست در صورت عدم  یهیبدگردد. مسترد می فروشندهآزاد سازي و به  خریدار توسط
 رد. وجود ندایاد شده 

 به خریدار نزد مادامیکه کسور نامبرده تا سایر و ودیعه سپرده، تضمینی وجوه ،فروشنده مطالبات به بانکی سود هیچگونه -2تبصره 

 .داشت نخواهد ادعائی هیچگونه حق مورد این در فروشنده و گیردنمی لقتع است، امانت

 مبلغ قرارداد نحوه پرداخت -13 ماده

مبلغ قرارداد بشرح ذیل و با رعایت سایر ضوابط و شرایط مندرج در قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و قراردادي از طرف  -13-1
 پرداخت می گردد : فروشندهبه  خریدار

مقابل در ) Advanced  Payment( پیش پرداخت عنوان قسط اول وقرارداد به  از مبلغ) %30درصد ( سی معادل-13-1-1

در مقابل درخواست ، 3شماره  وستیپمطابق نمونه فرم مندرج در  خریداردریافت ضمانتنامه بانکی معتبر و مورد قبول 
 شود. یپرداخت م ويبه مکتوب فروشنده، 

                   حملاسناد  اصل از تحویل پسبه عنوان قسط دوم، ) %70درصد ( هفتادباقیمانده مبلغ قرارداد، معادل -13-1-2

(Shipping Documents)  پرداخت می گردد. فروشندهبه 

، چنانچه موردي جهت نگهداري و ضبط آن از موضوع قرارداد کامل کااليضمانتنامه پیش پرداخت پس از تحویل  -1تبصره 

 وجود نداشته باشد، آزادسازي می گردد.  خریدارسوي 
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از تاریخ تسلیم مدارك و مستندات مربوط  يکار روز) 20( ستیبهر مرحله از پرداخت مبلغ قرارداد، ظرف مدت  – 2تبصره 

 انجام می گیرد. خریدار، از سوي خریدارو تصویب آن توسط دستگاه نظارت  فروشندهبه صورت وضعیت توسط 

فروشنده براي پرداخت قسط دوم مبلغ قرارداد تهیه و  حسابصورتمدارك و مستنداتی که می بایست به ضمیمه  -3تبصره 

 :باشدسال گردد شامل موراد ذیل میبراي خریدار ار
 ؛ فروشنده ندهینما امضاء با و مهر به ممهور فروشنده فاکتور اصل 
 برگ اصل Packing List ؛ داریخر و فروشنده ندهینما امضاء با و مهر به ممهور 
 کاال يریبارگ مجوز برگ اصل )Release Note (؛ داریخر دیتائ مورد یفن بازرس يسو از صادره  
 بارنامه برگ اصل )Bill of Lading (؛ 
  گواهینامه هاي تائید کیفیت، گواهینامه هاي تائید سازنده اصلی(Certificate of Origin)؛ 

 ؛) لزوم حسب( باسکول نیتوز برگ اصل 

 مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی -14 ماده

 باشد.می فروشندهبه عهده و هزینه و سایر حقوق دولتی که به این قرارداد تعلق می گیرد، پرداخت هر نوع مالیات، عوارض  -14-1
هرگاه در طول مدت اجراي کار، میزان مالیات، عوارض و یا سایر حقوق دولتی افزایش یا کاهش یابد، و یا عوارض و مالیاتهاي  -14-2

تعلق گیرد. هزینه ناشی از این تغییرات بر حسب مورد، به  فروشندهجدیدي وضع شود که در ارتباط با کار موضوع قرارداد، به 
 شود.نظور میحساب بستانکاري یا بدهکاري وي م

 یمبن فروشندهدارد که حسب درخواست  یاعالم م خریدار کنیباشد، ل یقرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ممبلغ  -14-3
بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه،  اتیقرارداد، مبلغ مال نیا يبر ارزش افزوده و عوارض به حق الزحمه ها اتیبر اعمال قانون مال

 یهیگردد. بد یپرداخت م فروشندهبه  خریدار يمربوطه محاسبه و از سو يها هین اصالحیو آخر يررات جارو مق نیطبق قوان
مربوطه و در مقابل صدور صورتحساب  یاتیدر نظام مال فروشنده، پس از ثبت نام خریدار يپرداخت از سو نصورت،یاست که در ا

 .رفتیصورت خواهد پذ ،یو امضاء مبلغ متعلقه در صورتحساب رسم لیو تکم یرسم
 

 قیمت هاي جدیدتغییرات مبلغ و مدت، قرارداد، تعدیل نرخ  -15 ماده

هاي بعدي احتمالی بصورت ثابت و مقطوع                          و تمدیدطول مدت قرارداد  موضوع قرارداد در کاال و اقالمنرخ هاي واحد خرید  -15-1
)Fixed Unit Price ( بوده و مشمول پرداخت هیچ گونه تعدیل یا مابه التفاوتی از هر حیث از جمله افزایش هزینه هاي تامین

 هايهاي حمل و نقل، بسته بندي، هزینهمواد اولیه قطعات، افزایش دستمزد کارکنان، افزایش حقوق و عوارض دولتی، هزینه 
حمل و زینه هاي آزمایش، بازرسی، نوسانات نرخ ارز، هزینه هاي قطعات، ه تامینتامین تجهیزات، ماشین آالت و ابزار آالت 

سایر هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم که به نحوي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد صرف  و باربري، بیمه، گمرك، عوارض
 می گردد، نخواهد گردید.

، قرارداد موضوع کااليتحویل و  تا پیش از اتمام کارقرارداد در هر زمانی در طول مدت  قرارداد،، در چارچوب کلی موضوع خریدار -15-2

 )%25بیست و پنج درصد (تا سقف جدید  کاالي و یا خرید موضوع قرارداد کااليو یا کاهش مقادیر  یشاافز نسبت بهتواند می

خرید کاالي و در صورت عدم وجود نرخ مشخص در قرارداد براي  چنین شرایطیدر  نماید. اقدام ،فروشنده بهمبلغ اولیه قرارداد 
 دستگاه نظارت تسلیم نماید. قیمت پیشنهادي خود را بهو مدت ، قیمت خریدارپس از دریافت ابالغ  می بایست جدید، فروشنده
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تمدید مدت، افزایش مبلغ و همچنین برسد، مالك  خریدارتعیین و به تصویب  خریدارو  فروشندهتوافق  پس ازکه  و مدتی
 . می باشد فروشندهبه پرداخت 

 

  فروشندهمسئولیت  حدود ، گارانتی و شرایط آن وتضمیندوره مسئولیت هاي کاال، تضمین  -16 ماده

از هر لحاظ طبق مشخصات فنی و استانداردهاي مورد تائید خریدار توسط وي،  تامین شده کااليکه  نمایدتضمین می  فروشنده -16-1
 ندهفروشهمچنین  و با ایمنی که الزمه بهره برداري می باشد. خریدارو مورد تائید  مطلوببا عملکرد قادر به انجام کار بوده و 

و  (در صورت لزوم نگهداري و تعمیراتي دستورالعمل هادستور العمل هاي بازرسی،  و ، اطالعاتکیفیت مواد اولیهصحت و 
  تضمین می نماید. را )خریدارو درخواست  (در صورت لزوم راه اندازي نصب ودستورالعمل هاي  و )خریداردرخواست 

قصور فروشنده در رعایت مشهود شود که ناشی از  شده خریداري کاالينقایصی در ، معایب و تضمیندوره طول هرگاه در  -16-2
لف و مک فروشندهباشد،  کار بردن مواد اولیه نامرغوب به دلیل بهیا  و ي اعالم شده از سوي خریداراستانداردها و مشخصات فنی

ن و تامی، رفع و یا نسبت به خریدار تعیین شده از سويرا به هزینه خود و طی مدت زمانی موجود متعهد است معایب و نقایص 
 دهفروشنبه  نقایصمراتب را با ذکر معایب و  خریداربراي این منظور،  جایگزین نمودن قطعه و یا قطعات معیوب اقدام نماید.

  نماید.، شروع به رفع معایب و نواقص خریدارروز پس از ابالغ  )15پانزده (باید حداکثر  فروشندهمی کند و  ابالغ
اشد، می ب فروشندهبر عهده  موضوع قرارداد، کاالي کیفیت ناشی ازبه دلیل بروز معایب و نقایص  تضمین کهي دوره هزینه ها -16-3

یا و  تعویضتعمیر، هاي ، هزینهکیفیت کاالمربوط به  شی از برطرف نمودن معایب و نقایصمخارج ناکلیه شامل  این هزینه ها
ر د ماشین آالت، تجهیزات و ابزارآالت، اعزام کارشناسان جهت رفع معایب و نقایص فراهم نمودن قطعات و همچنین جایگزینی

هاي الزم و هزینه آزمایش شده بیمه قطعات جایگزین و، هزینه حمل )کاالها/ تجهیزات (در صورت نصب  خریدارمحل مجتمع 
 از رفع عیب و سایر هزینه هاي مربوطه می باشد. خریداربراي حصول اطمینان 

قصور ورزد یا ، تعیین شدهتضمین دوره  طول درموضوع قرارداد  کااليدر رفع عیب در انجام تعهدات خود  فروشندههرگاه  -16-4
نجام هاي اام هزینهحق دارد آن معایب و نقایص را راساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند، رفع کند و تم خریدارمسامحه نماید، 
بدون هیچ  فروشندهباالسري از محل مطالبات و یا هر نوع سپرده و تضمین  )%30( درصد سیوارده را به اضافه  شده و خسارات
 اداري و قضایی تامین و برداشت نماید.گونه تشریفات 

 فروشنده قصور از ناشی خریدار به وارده هاي هزینه و خسارات برابر در (Maximum Liability) فروشنده مسئولیت حداکثر -16-5
 . باشد می قرارداد مبلغ) %100( درصد صد قرارداد، موضوع محدوده در

 

 کاال  تحویل قطعی -17 ماده

نماید. دستگاه میموضوع قرارداد را  کااليتقاضاي تحویل قطعی  فروشندهموافقتنامه،  6تعیین شده در ماده  تضمیندر پایان دوره 
ی تایید گردد و عیب و نقص تضمینتحویل شده به خریدار در طول مدت  کاالينظارت خریدار موضوع را بررسی نموده و چنانچه عملکرد 

تنظیم  همربوطبی درنگ صورتجلسه  موضوع قرارداد تحویل قطعی می گردد و کااليباشد، مشاهده نگردد،  فروشندهکه ناشی از عملکرد 
 گردد. میابالغ  فروشندهبه خریداري شده  کااليو تحویل قطعی 

 ندهفروش اشی از کار  عیب و نقصی ن  ،تضمین در پایان دوره کاالها/ تجهیزات  پس از بررسی  خریداردستگاه نظارت  هرگاه  -1تبصره  

 .  رفتار می شودشرایط قرارداد  16، براي رفع آنها طبق ماده کندمشاهده را 
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،  را ننمایدکاالها/ تجهیزات  ي تحویل قطعیتقاضا  نامه،موافقت 6تعیین شده در ماده   تضمین پایان دوره  در فروشنده اگر  - 2تبصره  

ــاي     ــد و تاریخ تقاض ــت می باش ــاي تحویل قطعی بروز کرده اس ــی از کار خود که تا تاریخ تقاض مکلف به رفع نواقص ناش
 . است اقدامات مربوط به تحویل قطعیمالك  فروشنده

و این  نکندنسبت به بررسی موضوع اقدام ، خریداري شده کاالي قطعیجهت تحویل  فروشندهبا وجود تقاضاي  خریداراگر  -3تبصره 

 خریدار ،و انقضاي یک ماه از تاریخ تقاضاي مجدد فروشندهتاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد 
 یتحویل قطعقطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از موضوع قرارداد  کاالي تحویل، در این زمینه اقدامی نکند

 . انجام شود هادر مورد آن

 قهريحوادث  -18 ماده

ط الزم و معقول توس تمهیدات، به رغم پیش بینی خریداریا  فروشندهحوادث قهري، به معنی بروز هر گونه شرایط خارج از اختیار  -18-1
 است، که ادامه کار را غیر ممکن سازد. حوادث قهري بدون محدودیت، شامل موارد زیر است: مربوطهطرف 

  ؛ وسیله بیگانگاناعالم شده یا نشده، یا اشغال به جنگ، اعم از 

 ؛ شورش، انقالب، یا کودتاي نظامی، یا جنگ داخلی 

 ؛ تشعشات هسته اي، یا نشت سایر مواد رادیواکتیو و سمی 

 باشد ؛ فروشندهمحدود به کارکنان  اعتصاب هاي عمومی کارگري، به استثناي مواردي که تنها 

 شیوع بیماري هاي واگیردار ؛ 

 ،کنترل.آتش سوزي هاي دامنه دار و غیر قابل  زلزله، سیل و طغیان هاي غیرعادي 

) روز از تاریخ وقوع حادثه، طرف 7ظرف هفت ( بایدطرفی که حوادث قهري موجب ناتوانی وي در انجام تعهداتش شده است،  -18-2
ارسال اطالعیه تعهدات می شود، مطلع سازد. در این صورت از تاریخ وي از انجام دیگر را از وقوع آن و دالیلی که موجب ناتوانی 

تا زمانی که تاخیر در انجام تعهدات با توجه به وقوع حادثه قابل قبول است، از انجام تعهدات مربوطه یا انجام دقیق آنها معاف 
 خواهد بود.

 بروز حوادث قهري، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارات وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.صورت در  -18-3

د تمدینسبت به اجراي تعهدات قراردادي خود اقدام نماید و درخواست مکلف است بی درنگ  فروشندهپس از رفع شرایط قهري،  -18-4
ی ابالغ م خریدار به وي از سوي پس از بررسی و تصویب را نماید که این مدت موضوع قرارداد کااليمدت مناسبی جهت تحویل 

 شود. 

) روز مداوم شود، 180در صورتیکه وقوع حوادث قهري مانع از انجام تعهدات موضوع قرارداد براي مدتی بیش از یکصد و هشتاد ( -18-5
 شرایط قرارداد خاتمه می یابد. 22قرارداد مطابق با ماده 

 ممنوعیت قانونی  -19 ماده

 آنکارکنان شرکت پتروشیمی مروارید در معامالت کند که در موقع عقد قرارداد، مشمول آیین نامه منع مداخله ، اعالم میفروشنده
 شود.رفتار می 20فسخ و طبق ماده قرارداد محرز شود،  خریدارباشد. در صورتی که خالف آن براي مین

 : شود، به علل زیر مشمول قانون پیشگفته میفروشندههرگاه ضمن انجام کار، 
 پیش آید.  فروشندهالف ) تغییراتی که در صاحبان سهام، مدیر یا بازرسان شرکت 
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 پیش آید.  خریدارب) تغییراتی که در دستگاه 
مکلف است که مراتب  فروشندهبه محض وقوع منع قانونی،  "ب"شود. در حالت رفتار می 21فسخ و طبق ماده قرارداد  "الف"در حالت 

شود. عمل می فروشندهبا  22خاتمه می دهد و طبق ماده قرارداد به  خریداراعالم کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود  خریداررا به 
 شود.رفتار می 21فسخ و طبق ماده قرارداد اعالم نکند  خریدارمراتب را به موقع به  فروشندهاگر 

 قرارداد موارد فسخ  -20 ماده

 :اقدامات بعدي را بعمل آورد 21طبق ماده فسخ و را قرارداد به تشخیص خود، از موارد زیر  تواند در صورت تحقق هر یکمی خریدار
 امتناع نماید. خریدارخود به تشخیص از انجام هر یک از تعهدات قراردادي  فروشنده -20-1
 .قراردادابالغ شروع پس از روز  30بیش از  اجراي کارتاخیر در شروع  -20-2
 قرارداد.به مدت بیش از یک چهارم مدت  قراردادموضوع  کاالي در تحویلتاخیر  -20-3

 . خریدارو ابالغ شروع کار از سوي  4-18بند عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهري موضوع  -20-4

 اي اصالح کارهاي انجام شده معیوب.بر خریدارعدم انجام دستور دستگاه نظارت  -20-5

 منحل و یا ورشکسته شود.  فروشندهشرکت  -20-6

حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است، یا  خریداریا اجراي آن به عوامل قرارداد براي تحصیل  فروشندههرگاه ثابت شود که  -20-7
 آنها یا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهیم کرده است. 

 27طبق ماده ثالث  اشخاصبه قرارداد واگذاري  -20-8

 .آن "ب"مشمول ممنوعیت قانونی گردد، به استثناي حالت پیش بینی شده در بند  19طبق ماده  فروشنده -20-9

 قرارداد اقدامات پس از فسخ  -21 ماده

را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را قرارداد  خریدار، 20در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از موارد درج شده در ماده 
مکلف است که در مدت ده روز  فروشندهکند. ابالغ می فروشندهداند، به را مشمول فسخ می فروشندهبا ذکر مواردي که به استناد آنها 

 ریدارخبا موارد اعالم شده داشته باشد، مراتب را به اطالع  خریدار، در صورتی که دالیلی حاکی از عدم انطباق نظر خریداراز تاریخ ابالغ 
را به د قراردافسخ  خریداردالیل اقامه شده را مردود بداند،  خریدارنرسد یا  فروشندهبرساند. اگر ظرف مدت تعیین شده، پاسخی از سوي 

 نماید. عمل می ذیلکند و بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد ابالغ می فروشنده
انجام  ،تضامین پیش پرداختبط نسبت به ضو بدون انجام تشریفات اداري و قضایی درنگ پس از ابالغ فسخ قرارداد، بی خریدار -21-1

مطالبات و محل خود اقدام کرده و در جهت تأمین خسارت وارده از  نفع به فروشنده کار انجام حسن هايسپرده و  تعهدات
  حق هیچگونه اعتراض در این مورد را نخواهد داشت. فروشندهو  اقدام می نمایدبنفع خود  فروشندههاي دارائی

 اکار ب خواستار ادامه خریدارکه  (اشخاص ثالث)سازندگان یا موظف است تمام قراردادهاي خود را با تامین کنندگان و  فروشنده -21-2
همراه اسناد در رابطه با قرارداد را آنها نیست، متوقف سازد. همچنین، اسناد مربوط به تعهدات خود را در برابر اشخاص ثالث 

 دهد. خریدارمثبته مالی، تحویل 
 االيک تامین کنندگان و سازندگان یا موظف است تمام نقشه ها، مشخصات فنی و اسناد و مدارکی را که توسط وي و فروشنده -21-3

 تحویل دهد. خریدار، به استشده  تهیه موضوع قرارداد
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آنها موافقت نماید، باشد و خریدار نسبت به تحویل موضوع قرارداد آماده تحویل  کاالي بخشی از فسخ قرارداد، چنانچه در زمان -21-4
  .با رعایت سایر مفاد و شرایط قرارداد به فروشنده پرداخت می شود تحویل داده شده کاالي بهاي

به هیه و ت، اسناد و مدارك مثبتهبه همراه را تا تاریخ فسخ قرارداد  داده شده تحویل کاالي قطعیصورتحساب فروشنده میبایست  -21-5
صورتحساب دریافتی را بررسی ) روز 30( سیظرف مدت  پس از دریافت صورتحساب خریدار. نماید تسلیم خریدار نظارتدستگاه 

، ذکورمخریدار در صورت عدم تایید صورتحساب ابالغ می نماید.  فروشندهو در صورت تایید یک نسخه از صورتحساب مذکور را به 
 ریدارخموظف به اصالح صورتحساب در مدتی که  فروشندهو ید مراتب عدم تایید خود را با ذکر دالیل به فروشنده اعالم می نما

پس از  بستانکار شود، طلب او فروشنده، تا تاریخ فسخ قرارداد شده دییهرگاه بر اساس صورتحساب تا باشد.تعیین می نماید، می
 .گرددپرداخت می، ار (در صورت وجود)خریدکسر کلیه مطالبات 

 قرارداد خاتمه  -22 ماده

ندرج م بنا به مصلحت خود یا علل دیگرباشد،  فروشندهبدون آنکه تقصیري متوجه  خریدار قرارداد، مدتاتمام هرگاه پیش از  -22-1
 روشندهف بصورت کتبی بهرا با تعیین تاریخ قرارداد خاتمه موضوع بگیرد، قرارداد تصمیم به خاتمه دادن  قراداد،در مفاد و شرایط 

مراتب را با تعیین مدت باشد،  ضروري موضوع قرارداد کااليتحویل بخشی از  خریدارچنانچه بنا به تشخیص کند. ابالغ می
 ماید.ها اقدام نآن و تحویلتکمیل  نسبت به، تعیین شده بتواند در مهلت فروشندهتا  اعالم می گردد فروشندهبه بصورت مکتوب 

 :باشدمیبه شرح زیر قرارداد اقدامات بعد از خاتمه  -22-2
الم ضروري اع کاالي بخشی از و تحویلنسبت به تکمیل  مندرج در قراردادبا رعایت سایر شرایط و ضوابط  فروشنده-22-2-1

 مشخص کاالي تکمیل و تحویلنسبت به چنانچه فروشنده ، اقدام نماید. در مدت تعیین شده شده از سوي خریدار
دریافت آنها اقدام و هزینه به هر ترتیبی که صالح بداند نسبت به محق است  خریدار، اقدام نکندتا موعد مقرر شده 

 برداشت نماید. فروشندهباالسري از محل مطالبات و تضامین  )%30( درصد سیرا با احتساب  هاي مربوطه
و یا آماده تحویل تا تاریخ تعیین شده از سوي خریدار قرارداد  خاتمهتا تاریخ داده شده تحویل  کاالي قطعیصورتحساب -22-2-2

پس از دریافت صورتحساب  خریدار. نماید، تهیه و به دستگاه نظارت خریدار تسلیم اسناد و مدارك مثبتهبه همراه را 
) روز صورتحساب دریافتی را بررسی و در صورت تایید یک نسخه از صورتحساب مذکور را به 30ظرف مدت سی (

، مراتب عدم تایید خود را با ذکر دالیل به مذکوردر صورت عدم تایید صورتحساب خریدار ابالغ می نماید.  فروشنده
تعیین می نماید، می باشد.  خریدارموظف به اصالح صورتحساب در مدتی که  فروشندهاعالم می نماید و  فروشنده

ا رعایت ب خریدارمطالبات کسر کلیه بستانکار شود، طلب او پس از  فروشندهشده،  دییهرگاه بر اساس صورتحساب تا
 .گرددپرداخت می به وي، ذیل 5-2-23بند 

ا اشد ولیکن مبالغی ربه خریدار تحویل نداده بموضوع قرارداد را  کااليدر صورتیکه تا تاریخ خاتمه قرارداد، فروشنده -22-2-3
هد متع فروشندهدر این صورت ، از خریدار دریافت نموده باشد و یا علی الحساب (در صورت وجود)بعنوان پیش پرداخت 

باشد، در غیر اینصورت خریدار پرداخت کامل وجوه دریافت شده تا تاریخ تعیین شده از سوي خریدار بحساب وي میبه 
زینه ي هتکافودریافت و در صورت عدم  وي تضامین مبلغ مذکور از محلبدون انجام تشریفات اداري و قضایی  می تواند
 اقدام نماید.  فروشندهاز طریق مراجع قضایی نسبت به ضبط اموال خسارات وارده  بمنظور جبران، ورهاي مذک
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(در صورت  هاي خود با اشخاص ثالثالغ خاتمه قرارداد، تمام قراردادبی درنگ پس از دریافت اب می بایست فروشنده-22-2-4
شده در ارتباط با و یا هر گونه خدمات برون سپاري  موضوع قرارداد کاالي اعم از تامین کنندگان و یا سازندگانوجود) 

 خاتمه دهد. را موضوع قرارداد 
 شود :، به ترتیب زیر عمل میفروشندهدر مورد تضامین -22-2-5

  شود.  میسازي آزاد  3-2-22و با رعایت بند  14ماده تضمین حسن انجام کار طبق 
 و ســایر شــرایط و ضــوابط  3-2-22با رعایت مفاد بند  قراردادموضــوع  کاالي مین مربوط به پیش پرداختتضــ

 آزاد سازي می شود. قرارداد

 شود.آزاد سازي می 3-2-22و با رعایت بند  11ماده  تضمین انجام تعهدات قرارداد، طبق تبصره 
  شود. آزاد سازي می 3-2-22 و با رعایت بند 12ماده  1تضمین حسن انجام کار طبق تبصره 
     ساخت ضامین مربوط به پیش پرداخت  ضوع قرارداد ت شرایط و      3-2-22با رعایت مفاد  کاال و تجهیزات مو سایر  و 

 آزاد سازي می شود. ضوابط قرارداد

 خسارت تاخیر کار  -23 ماده

ویل در تح فروشندهمی باشد. هرگاه  خریدارقرارداد بر اساس برنامه زمانبندي مصوب  موضوع کااليتحویل موظف به  فروشنده -23-1

 پنج معادلاي تاخیر جریمه  ماهبه ازاي هر خریدار مجاز خواهد بود داشته باشد، غیر مجاز موضوع قرارداد تاخیر کاال و اقالم 

از تاخیرات غیرمج مجموع جریمه. کاالیی که تحویل آن با تاخیر مواجهه گردیده را براي فروشنده لحاظ نمایدمبلغ  )%5درصد (

 نمی تواند بیشتر باشد. قراردادمبلغ  )%10(درصد ده از  فروشنده

فسخ  20می تواند قرارداد را مطابق با ماده  خریدار، بیشتر شود قرارداداز یک چهارم مدت  هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز -23-2
 مصلحتقرارداد را به  ادامهبنا بر تشخیص خود  خریدار، قراردادبیش از یک چهارم مدت  فروشندهتاخیر پس از چنانچه  نماید.
اقدام نموده و به تاخیرهاي بعدي جریمه اي تعلق  قراردادمبلغ  )%10(درصد صرفاً تا سقف ده  فروشندهنسبت به جریمه بداند، 

 نمی گیرد. 

 و تسویه حسابحساب نهایی ورتص -24 ماده

مبلغ شامل  موضوع قرارداد صورتحساب نهایی محاسبهبه  اقدام ،موضوع قرارداد کااليتحویل کامل  همزمان با خریدار -24-1
 يکاال مقادیر کاهش افزایش و یامانند وجوه ناشی از  اضافه و یا کسر می شود سایر مبالغی که به آن و قطعیصورتحساب 

 نماید.است و غیره، می رسیدگی و قطعی شدهکه  یمبالغ مربوط به جبران خسارات و یا جرایم خریداري شده و یا
ن به غیر از تضمین حسو  گرددپرداخت می خریدار از سويبستانکار شود، طلب او  فروشنده، ساب نهاییهرگاه بر اساس صورتح -24-2

چنانچه  فروشنده تضامینباقی بماند، دیگر  خریدارباید نزد  و پایان دوره مسئولیت رفع نقصتحویل قطعی تا  انجام کار، که
 شود. بی درنگ آزاد می موردي جهت نگهداري و یا ضبط آنها نباشد، خریدارحسب تشخیص 

طلب ، خریداراعالم بدهکار شــود، مکلف اســت که در مدت یک ماه از تاریخ  فروشــندهحســاب نهایی، هر گاه بر اســاس صــورت -24-3
حق دارد، بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از    خریداررا بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف یا تاخیر ورزد،   خریدار

ضامین و  سپرده ها  محل شنده  ت صول نماید و اگر مبالغ این   فرو ضامین و شور از دیگر    ت تکافو ننماید، با رعایت قوانین جاري ک
 کند.   وصولهاي او دارایی
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االي  کتضمین حسن انجام کار، که تا تحویل قطعی   ازرا پرداخت کند، به غیر  خریداردر مهلت مقرر باال، طلب  فروشنده هرگاه  -24-4
 شود. اد میبی درنگ آز، فروشندهتوسط مطالبات و تضامین باقی می ماند، بقیه  خریدارنزد  موضوع قرارداد

 حل اختالف  -25 ماده

بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، دو طرف می توانند براي حل سریع آن، بر حسب مورد، قرارداد هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد  -25-1
 به روش تعیین شده در بند هاي ذیل عمل نماید. 

رسیدگی و اعالم نظر دوباره آنها به کارشناس یا  مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون قرارداد،در مورد -25-1-1
شود و دو طرف طبق نظري که از سوي کارشناس یا هیات کارشناسی، می هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار 

 کنند. می گردد، عمل و قوانین و مقررات مربوط اعالم میقرارداد در چارچوب 

د یا نظر اعالم ن، به توافق نرس1-1-25در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند -25-1-2
توانند درخواست ارجاع موضوع یا می طرفین، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، هر یک از در بند مذکورشده 

 و سپس دو طرف طبق آن عمل خواهند کرد. موضوعات مورد اختالف را به مراجع ذیصالح ارائه نموده
شود ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به هیات داوري، تغییري در تعهدات قراردادي دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی -25-2

 که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادي خویش عمل نکند. 

 خریدار مداخله حق -26 ماده

 خودداري دارد، برعهده که تعهداتی انجام از یا ،نماید کوتاهی یا انگاري سهلموضوع قرارداد  کاالي بموقع تحویل در فروشنده هرگاه

 درصد سی را با مربوطه هايهزینه و از منابع دیگر تهیهرا  فروشندهتعهدات قراردادي  داشت خواهند وي حق نماینده یا خریدار نماید،
 و قبیل پرداختها این به نسبت فروشنده هرگونه ادعاي صورت این در نماید. برداشت تضامین وي یا و مطالبات از محل باالسري) 30%(

 .بود خواهد پرداختی بالاثر مبلغ نظر از خواه و تخلف نظر اساس از خواه خریدار تشخیص به نسبت همچنین کسورات و

  واگذاري به غیر -27 ماده

 حق انتقال و یا واگذاري کل قرارداد را به غیر ندارد. فروشنده -27-1
را که نیازمند تکنولوژي خاص در ساخت می موضوع قرارداد  کاالي تامین بخشی از می تواند فروشندهدر صورت موافقت خریدار،  -27-2

 ریدارختحویل و در مدت تعیین شده، مورد نظر با کیفیت مطلوب کاالي  گونه اي کهباشد را به اشخاص ثالث واگذار نماید، به 
 باشد.می فروشندهعهده و هزینه  بهاز این نوع  تحویل داده شدهکاالي  شود. مسئولیت کامل کیفیت

موضوع قرارداد را به اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا کاالي  قسمت و یا قسمت هایی از خریداربدون موافقت  فروشندههرگاه  -27-3
چنین تخلفی را انجام داده است، حق  فروشندهدر طول مدت قرارداد وقوف حاصل نماید که  خریدارحقوقی واگذار کند، چنانچه 

فسخ و نسبت شرایط قرارداد  20بر اساس ماده خواهد داشت، بدون اینکه محتاج به اقامه دلیل باشد به تشخیص خود قرارداد را 
تخلف از مفاد ، بخواهد با فروشندهدر صورتیکه شرایط قرارداد اقدام نماید.  21انجام اقدامات پس از فسخ قرارداد مطابق با ماده به 

این ماده نسبت به حقوق و تعهدات و الزامات ناشی از قرارداد، به هر عنوان، سندي اعم از رسمی و غیررسمی تنظیم نماید، در 
 حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. فروشندهفاقد اعتبار بوده و در این مورد  خریداراین صورت سند مزبور از نظر 

 رارداد قوانین و مقررات حاکم بر ق -28 ماده

 قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمی ایران است. 
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 پیوست ها –بخش سوم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 32 از 24 صفحه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 قرارداد 

طرح افزایش جهت مورنیاز Metsoعدد کنترل ولو ساخت شرکت  1تامین 

 پتروشیمی مروارید واحد الفین ظرفیت

    
 

 
                  

 3-0316:  شماره مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 پیوست شماره
 

 " خریدارشده توسط مصوب  فنی پروپوزال "
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 32 از 25 صفحه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 قرارداد 

طرح افزایش جهت مورنیاز Metsoعدد کنترل ولو ساخت شرکت  1تامین 

 پتروشیمی مروارید واحد الفین ظرفیت

    
 

 
                  

 3-0316:  شماره مناقصه

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2پیوست شماره 
 

 " مبلغ قرارداد برآوردجدول  "
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Item Description Qty Unit 
Price(Euro) 

Total 
Price(Euro) 

1         "METSO" CONTROL VALVE, BODY TYPE: FINETROL 
LTCS ROTARY Q-FI, BODY MATERIAL: LCB, TAG 
NO: PV 30153, CONNECTION SIZE: 8 IN, CLASS: 
300, RAISE FACE (R.F), PACKING MATERIAL: 
PTFE, BONNET TYPE: STANDARD, ACTUATOR 
SPRING RANGE: 4~8 BAR, POSITIONER TYPE: 
ELECTRO PNEUMATIC, INPUT SIGNAL: SMART 
4~20 MA 24 VDC + HART, PROTECTION DEGREE: 
EEX-I+ IP65, ACCESSORIES: PRESSURE 
REDUCING VALVE, PRESSURE GAUGE\ 
COMPLETE ASSEMBLY 

1   

Grand Total(EURO)  

 

 .نگردد درج جدول نیا در يشنهادیپ متیق:  توجه
 

  



 

 32 از 27 صفحه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 قرارداد 

طرح افزایش جهت مورنیاز Metsoعدد کنترل ولو ساخت شرکت  1تامین 

 پتروشیمی مروارید واحد الفین ظرفیت

    
 

 
                  

 3-0316:  شماره مناقصه

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3پیوست شماره 
 

 "نمونه فرم ضمانتنامه ها"
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 انجام تعهداتضمانت نامه 

 به ...........................................................................به نشانی: ................................................................................................................نظربه اینکه
 قرارداد اطالع داده است قصد انعقاد.................... ...................................................این

.............................................................................................................................. .....................را با 
..................................................................................... ایند، دار. .....................................................................

 براي ..........................................................................................درمقابل ........................................................................از
 به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یادشده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید ریال ..................................................مبلغ.

 ضمانت نامه به این کتبا و قبل از انقضاي سررسید این ...........................................................در صورتی که
. .....................................................اطالع دهد که............................................................................. ناشی از  از اجراي هریک از تعهدات

 که را ریال، هر مبلغی ..................................................قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تا میزان.
................................................................................  اولین تقاضاي کتبی واصله ازمطالبه کند، به محض دریافت 

قانونی و قضایی  بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاري .................................................................................سوي
 بپردازد. ................................................................................................ کرد داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله

 به درخواست کتبی است و بنا........................................... آخر وقت اداري روز. این ضمانت نامه تا مدت اعتبار
............................................................................... تعیین شده، براي مدتی که درخواست شود  تا قبل از پایان وقت اداري روز واصله

و  نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدیدکند............................................................ .در صورتی که قابل تمدید می باشد و
را حاضر به ............................................................. . نتواند موجب این تمدید را فراهم نسازد و ..........................................................یا

باشد، مبلغ درج شده در باال  احتیاجی به مطالبه مجدد متعهد است بدون آنکه ......................................................................نماید تمدید
 پرداخت کند. .........................................................................................کرد را در وجه یا حواله

 
  
  فروشندهعنوان 
 مجوز  ی دارايعنوان بانک یا موسسات اعتباري غیربانک 
  خریدارعنوان دستگاه اجرائی یا 
 موضوع قرارداد موردنظر 
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 پیش پرداختضمانتنامه 

 به....................................................................... به نشانی:  ........................................................ نظربه اینکه
را ..................................................................................   اطالع داده است قرارداد...................................................................... این

به عنوان پیش ریال  منعقد نموده است و قرار است مبلغ ....................................................... ...............................................................  با
است  متعهد.................................... ..................................  این ،پرداخت شود ............................................................................. پرداخت به

بازپرداخت مبلغ پیش  اطالع دهد که خواستار کتبا به این بانک ..............................................................................  در صورتی که
مبلغی تا میزان مانده از مبلغ پیش پرداخت را به  است، هر ...................................................................................... پرداخت داده شده به

به احتیاجی  بدون اینکه .....................................................................................  سوي محض دریافت اولین تقاضاي کتبی واصله از
 کرد مجاري قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله صدور اظهارنامه و یا اقدامی از

 بپردازد. ...............................................................................
  کتبی است و بنابه درخواست.............. ............................روز  اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداري

اشد بتعیین شده، براي مدتی که درخواست شود قابل تمدید می پایان وقت اداري روز واصله تا قبل از .............................................................
 ضمانتنامه را تمدید کند و یا نتواند یا نخواهد مدت این................... ............................................ که و درصورتی

 را حاضر به تمدید.......................................................   نسازد و نتواند موجب این تمدید را فراهم .............................................................
درج شده در باال را در  باشد، مبلغ متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد.................................................................  نماید

 .پرداخت کند................................................................................  کرد وجه یا حواله
واریزشده درج شده  که در آن مبلغ پیش پرداخت ................................................................... این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی مبلغ

 حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامهباید  که ........................................................................ است، طبق نظرکتبی
 در مورد مبلغ پیش پرداخت ..................................................................... به................................................................  استعالم

 ..................................................................  سوي صورت عدم وصول پاسخی ازو در  شودواریزشده واصل گردد، تقلیل داده می
 اعالم نموده است، تقلیل داده خواهدشد. ......................................................  که ضمانتنامه معادل مبلغی

 ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریزگردد ودرصورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به 
 مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد

 نگردد. گردد یا مسترد
  فروشندهعنوان 
 مجوز عنوان بانک یا موسسات اعتباري غیربانکی داراي 
  خریدارعنوان 
 موضوع قرارداد موردنظر 

  



 

 32 از 30 صفحه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 قرارداد 

طرح افزایش جهت مورنیاز Metsoعدد کنترل ولو ساخت شرکت  1تامین 

 پتروشیمی مروارید واحد الفین ظرفیت

    
 

 
                  

 3-0316:  شماره مناقصه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4پیوست شماره 

 

 تعهدنامه محرمانگی

 SEC-FO-02به شماره سند  



 

 32 از 31 صفحه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 قرارداد 

طرح افزایش جهت مورنیاز Metsoعدد کنترل ولو ساخت شرکت  1تامین 

 پتروشیمی مروارید واحد الفین ظرفیت

    
 

 
                  

 3-0316:  شماره مناقصه



 

 32 از 32 صفحه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 قرارداد 

طرح افزایش جهت مورنیاز Metsoعدد کنترل ولو ساخت شرکت  1تامین 

 پتروشیمی مروارید واحد الفین ظرفیت

    
 

 
                  

 3-0316:  شماره مناقصه
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