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مورخ  CA-283) مطابق مناقصه شماره   اصفهانسرباره فوالد تن  00015.شرکت سیمان بهبهان در نظر دارد 

 خریداری نماید . را  22/02/1400

 قيمتهاي مشروط پذيرفته نيست ) مثال ذكر گردد يك ريال كمتر از آخرين قيمت (  .1
 روشن و  با حروف نوشته شود .  -قيمت پيشنهادي بطور كامل  .2
در صورت عدم انعقاد در صورت برنده شدن ، سپرده تضمين شركت در مناقصه نگهداري ميشود)نفر اول و دوم  (  .3

 در مناقصه سپرده به نفع شركت سيمان بهبهان ضبط می گردد . قرارداد و عمليات حمل سپرده شركت
رد يا قبول پيشنهادات از اختيارات  هزينه چاپ آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه ميباشد كسورات قانونی ،  .4

 . شركت ميباشد 

 دارابودن امکانات جهت حمل بار مورد نظر  .5

 0105648832003شرايط مناقصه بحساب سيبا  ريال جهت خريد برگ100،000متقاضيان می بايست مبلغ  .6

 بانك ملی بنام سيمان بهبهان  واريز و فيش آنرا به پيوست مدارک در پاكت ارسال نمايند 

 

   اصفهانسرباره آنالیز 
 ترکیبات شیمیایی حداقل قابل قبول 1

2 ≥ 34.4 Fe2O3 

3 >  18  Sio2 

6 > 6%  Al2o3 

4 > %32  Cao 

5 >  %2  LOi 

6 >  0. %2  SO3 

7 >  10% Mgo 

8 >  0.6% Na2O 

9 >  1.5% K2O 

10 >  5% H2O 
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 نحوه ارسال مدارک : (1

جهت شركت در مناقصه  مدارک و مستندات الزم را بايد در پاكت در بسته و الک مهر شده به همراه نامه رسمی 

شركت سيمان حراست واحد تحويل دبير خانه   03/03/1400 مورخ 14ساعت  حداكثر تا پايان مهلت مقرر در 

ر د A4بهبهان نمايند . الزم به ذكر است كه تمامی پاكات و اسناد و مدارک ارائه شده می بايست داراي ابعاد كاغذ 

 شوند  هقرارداد پاكت 

 مدارک و مستندات مورد نیاز : (2

مناقصه شامل يك پاكت كلی بصورت در بسته و چسب شده ) حاوي پاكات الف ، ب ، ج ( و يك نامه رسمی از طرف 

 گر جهت ارائه مدارک به مناقصه گزار

 پاکت الف :

سیبا  به شماره حساب  وجه نقديريال  000.000002.مبلغ  فيش واريز نقدي بهشامل 

يا ارائه ضمانت نامه بانکی  بانك ملی واريز نمايند شركت سيمان بهبهان نزدبنام  0105648832003

 معتبر با اعتبار سه ماهه . 

شركت كنندگان در صورت داشتن هر گونه بستانکاري از شركت سيمان بهبهان می بايست تاييديه 

بستانکاري را از واحد مالی دريافت نموده و آنرا در پاكت الف قراردهند و در صورت عدم رعايت اين 

 ير پاكات بازگشايی نمی گردد .بند سا

 پاکت ب: 

 شامل :

 الزامی می باشد ( كه درذيل آمده است ) درج تمامی اطالعاتمناقصه گر: مشخصات كلی 1جدول شماره  (1

 آگهی آخرين تغييرات رسمی شركت ) بصورت خوانا و واضح ( (2

 كپی شناسنامه و كارت ملی و صاحبان امضاء ) بصورت خوانا و واضح ( (3

 شركت در مناقصه بصورت مهر و امضاء شده تمامی صفحاتشرايط  (4

 اصفهان سرباره فوالد سال گذشته در خصوص تامين  5: شامل سوابق كاري مرتبط طی  2جدول شماره  (5

 يا ساير موارد اوليه معدنی مشابه .  (6

 گواهی حسن انجام كار از خريداران فعلی و يا قبلی (7

 .قصد فروش به شركت سيمان بهبهان را دارند بصورت مستند و تاييد شده  سرباره اي كه آناليز شيميايی نمونه  (8
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 ارائه شده مدارک بايد برابر با اصل شده باشد  تتمامی مستندا (9

 پاکت ج:

 تکميل و مهر امضاء( 3شامل پيشنهاد قيمت ) جدول شماره 

 شرایط شرکت در مناقصه : (3

 
نزد شركت سيمان بهبهان نگهداري شده و بعد  با برنده مناقصه  سپرده نفر اول تا سوم تازمان عقد قرارداد( 3-1

 از انعقاد قرارداد عودت می گردد .

ط  می گردد و نفر ب( در صورت انصراف برنده مناقصه ضمانت نامه ايشان به نفع شركت سيمان بهبهان ض3-2

 دوم بعنوان برنده اعالم می گردد و به همين ترتيب تا نفر سوم .

خسارات وارده از مبلغ سپرده شركت در  ميزاندر انجام تعهدات  مناقصه گرت عدم توانمندي ( در صور3-3

 كسر می گردد . مناقصه گزارنزد  مناقصه گر شركت مناقصه و يا هر گونه تضمين ديگر 

ئه اار ءروز پس از انعقاد قرارداد و در ازا 15( ضمانت ارائه شده بابت شركت در مناقصه حداكثر ظرف مدت 3-4

درصد مبلغ قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد به برنده  10به ارزش  ضمانت نامه بانکی

 مناقصه مسترد خواهد شد .

در صورتيکه برنده مناقصه نتواند ظرف مدت تعيين شده  توسط خريدار نسبت به تهيه ضمانت حسن اجراي تعهدات اقدام ( 3-5

بط نمايد و در اينصورت برنده مناقصه در اين خصوص حق هر ضت ضمانت شركت در مناقصه را به نفع خود نمايد خريدار مختار اس

 گونه اعتراض نسبت به اين اقدام را از خود سلب و اسقاط می نمايد .

در صورتی كه برنده مناقصه ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعالم برنده شدن توسط كميسيون معامالت جهت امضاء قرارداد ( 3-6

به دفتر خريدار مراجعه ننمايد ضمانت شركت در مناقصه پيشنهاد دهنده به نفع خريدار ضبط و نسبت به انعقاد قرارداد با نفر دوم 

( و عدم انعقاد قرارداد موضوع اين بند در مورد نفر 3-3)ئه تضمين حسن انجام تعهدات بند اقدام خواهد شد  بديهی است عدم ارا

 دوم و سوم برنده مناقصه نيز جاري و ساري خواهد شد .

 شرایط پیشنهاد قیمت (4

 روز از زمان اتمام مهلت ارائه پيشنهادات معتبر باشد . 30( پيشنهاد قيمت ارائه شده بايستی حداقل 4-1

 پيشنهاد قيمت می بايست به دو صورت ذيل در جدول پيشنهاد قيمت درج گردد .( 4-2

 فروشنده بدون احتساب هزينه حمل محل دپو الف : تحويل درب

 ب: تحويل درب كارخانه خريدار با احتساب هزينه حمل

داده نخواهد ( به پيشنهاداتی كه به صورت مشروط ،مخدوش ، بصورت  درصد يا مبهم ارائه شود ترتيب اثر 4-3

شد قيمت پيشنهادي می بايست بصورت قيمت  به ازاء هر تن با رقم و حروف در محل مشخص شده درج و در 

 پاكت ج قرارداده شود .

در ارائه پيشنهاد قيمت می بايست كليه پيش بينی هاي  الزم در خصوص تغييرات قيمت )  مناقصه گر( 4-4

، اقالم مصرفی ، تغيير نرخ سوخت و غيره  ( را لحاظ نموده و  ان كارگر حقوق دستمزدكرايه رانندگان وشامل 

 خريدار هيچگونه تعهدي در خصوص در خواست افزايش قيمت در طول مدت قرارداد را نخواهد داشت .

هيچ پس از ارائه قيمت  مناقصه گراز شرايط كار می باشد و  ( پيشنهاد قيمت از طرف شركت كنندگان به منزله اطالع كامل 4-5

 ادعايی دال بر عدم آگاهی از شرايط كار مسموع نيست
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كليه كسورات قانونی ارائه شود و هر گونه ماليات و عوارض و كسورات متعلقه ) بجز ماليات  نمودنبالحاظ  بايد ( پيشنهاد قيمت4-6

 خواهد بود بر ارزش افزوده( به قرارداد بر عهده برنده مناقصه

و حمل با كرايه اعالمی و تاييد آن توسط باربري و رانندگان ( در صورت تاييد شركت برنده  تحقيقات ميدانی صورت پذيرفته 4-7

 اقدام به انعقاد قرارداد صورت می گيرد.

 سایر شرایط (5

ر صورت تاييد كميته نحوه انتخاب برنده مناقصه : در مرحله اول پاكت ب توسط كميته فنی  و بازرگانی بازگشايی شده و د( 5-1

فنی  بازرگانی . در مرحله دوم : بررسی پاكت الف می باشد كه در كميسيون معامالت بررسی می گردد كه چنانچه از نظر تضامين 

  مورد تاييد كميسيون قرار گرفت در  مرحله سوم:  پاكت ج  پيشنهاد قيمت بررسی می گردد

 ( شركت سيمان بهبهان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است . 5-2

امضاء و يا مهر نشده باشد ، بمنزله قبول كليه متن مندرج ) اسناد شركت در مناقصه (ات مدارک ح( در صورتيکه برخی از صف5-3

 هد داشتتلقی شده و وي حقی نسبت به نفی و يا تفسير و يا تغيير آنها نخوا مناقصه گردر آن توسط 

 می باشد الزامی ( تاييد و مهر امضاء و تحويل كليه صفحات اسناد مناقصه 5-4

 ( هزينه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود5-5

در روزنامه رسمی ، قراردادهاي جاري و گذشته در هر ( اصل تمامی اسناد و مدارک ارائه شده اعم از آخرين تغييرات مندرج 5-6

قابل ارائه باشد و در صورت هر گونه مغايرت  مناقصه گرن و مکان كه خريدار تشخيص دهد می بايست جهت رويت توسط زما

 .می باشد  (همين شرايط مناقصه 7-5)كميسيون معامالت مختار به اعمال بند 

( در صورتی كه مشخص شود اسناد و مدارک ارائه شده  غير مستند و خالف واقع بوده است ، كميسيون معامالت مختار است 5-7

 قرار دهد مناقصه گردر ليست سياه  در هر زمانی ، شركت مذكورو ضبط مطالبات عالوه بر فسخ قرارداد 

( فروشنده متعهد به رعايت كامل مسائل ايمنی طبق قانون كار و امور اجتماعی و آئين نامه حفاظت فردي و رعايت كليه مقررات 5-8

ايمنی بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه اي كه منجر به خسارت و مسئوليت اعم از حقوقی و كيفري ) مانند جراحت ، نقص 

ضمن ارسال گزارش كتبی  گرددت به پرسنل تحت امر خود يا هر شخص حقيقی و حقوقی ديگر ي عضو ، فوت و ساير موارد ( نسب

وليتی در اين ئهيچگونه مس خريدارحادثه به خريدار در كليه مراجع ذيصالح قانونی پاسخگو و تمامی مسئوليت به عهده وي بوده و 

 خصوص ندارد .

 صه خواهد بود( هزينه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناق5-5

( اصل تمامی اسناد و مدارک ارائه شده اعم از آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمی ، قراردادهاي جاري و گذشته در هر 5-6

قابل ارائه باشد و در صورت هر گونه مغايرت  مناقصه گرزمان و مکان كه خريدار تشخيص دهد می بايست جهت رويت توسط 

 .می باشد  (همين شرايط مناقصه 7-5)ه اعمال بند كميسيون معامالت مختار ب

( در صورتی که مشخص شود اسناد و مدارک ارائه شده  غیر مستند و خالف واقع بوده است ، کمیسیون معامالت 5-7

 مختار است عالوه بر فسخ قرارداد و ضبط مطالبات در هر زمانی ، شرکت مذکور در لیست سیاه مناقصه گزار قرار دهد

( فروشنده متعهد به رعايت كامل مسائل ايمنی طبق قانون كار و امور اجتماعی و آئين نامه حفاظت فردي و رعايت كليه مقررات 5-8

ايمنی بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه اي كه منجر به خسارت و مسئوليت اعم از حقوقی و كيفري ) مانند جراحت ، نقص 

ضمن ارسال گزارش كتبی  گرددت به پرسنل تحت امر خود يا هر شخص حقيقی و حقوقی ديگر ي عضو ، فوت و ساير موارد ( نسب

وليتی در اين ئهيچگونه مس خريدارحادثه به خريدار در كليه مراجع ذيصالح قانونی پاسخگو و تمامی مسئوليت به عهده وي بوده و 

 خصوص ندارد .

 درج نمايند . خواناتلفن خود را بطور دقيق روي سه پاكت بصورت آدرس محل اقامت و شماره  هستملزم  مناقصه گر( 5-9

 فرماييد تا از هر گونه اشتباهی خوداري شود هاعالم شده را بصورت دقيق مطالع مناقصه  متن شرايط می گردد ( تقاضا 5-10

داخلی  061-52723031-5ي دهندگان می توانند با شماره ها وص شرايط مناقصه پيشنهاد( در صورت هر گونه ابهام در خص5-11

 تماس حاصل نمايند .  280



 شرکت سیمان بهبهان
اصفهانسرباره فوالد   تن 00015. خرید اسناد مناقصه  

5 
 

 می باشد ( محل تحويل اسناد . دبير خانه شركت سيمان بهبهان به آدرس ذيل5-12

جهت تماس می واحد دبير خانه ، جاده سد مخزنی مارون كارخانه سيمان بهبهان  10بهبهان كيلومتر  –آدرس 

 تماس حاصل نمايند 280داخلی  061، -52723031-5 تلفن  شمارهتوانند با 
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مشخصات کلی پیشنهاد دهنده ) در پاکت ب قرارداده شود ( 1جدول شماره   

 
 نام شرکت

 

 
نشانی قانونی و کد 

 پستی

 نام مدیر عامل  رئیس هیات مدیرهنام  

مدیر عام تلفن همراه  محل ثبت   

 تلفن ثابت دفتر  نوع شرکت 

ملیشناسه    تاریخ ثبت  

 کد اقتصادی  نمونه امضاء مجاز 

 
مطابق موارد موضوع فعالیت 

 مندرج در اساسنامه 

 

نحوه امضاء  اسناد و اوراق تعهد 

آور قرارداد توسط صاحبان امضاء 

مجاز شرکت طبق آگهی تاسیس و 

 آخرین تغییرات
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سال گذشته ) در پاکت ب( 5طی  مناقصه گر: سوابق کاری  2جدول شماره   

شودبه پیوست ارائه  در ذیل موارد قید شده ضمنا مستندات  

 تاریخ و مدت اجرا مسئول مستقیم خریدار
مبلغ 

 قرارداد

شرح موضوع 

 قرارداد
شماره  ردیف

 تماس

نام و نام 

 خانوادگی
 شروع پایان سمت
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تن سرباره  00015.پیشنهاد قیمت خرید  3جدول شماره   

 

 قیمت پیشنهادی ) ریال(
 رديف شرح واحد

 به عدد بحروف

 به ازاء هر تن  
سرباره فوالد اصفهان با احتساب هزینه حمل 

می باشد و تحویل درب کارخانه مناقصه گر  
1 

 به ازاء هر تن  

سرباره فوالد اصفهان بدون  احتساب هزینه 

حمل و تحویل درب کارخانه مناقصه گر می 

 باشد
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 موارد می بایست از هم جدا گردیده و در روی پاکات الصاق گردد 

 پاکت الف : تضمین شرکت در مناقصه

تن سرباره  00015.موضوع مناقصه : خرید   

 مشخصات پیشنهاد دهنده

 1 نام شرکت 

 2 آدرس 

 3 تلفن 

 4 فاکس 

 5 همراه 

 

 پاکت ب : اسناد و مدارک

تن سرباره  15.000موضوع مناقصه : خرید   
 مشخصات پیشنهاد دهنده

 1 نام شرکت 

 2 آدرس 

 3 تلفن 

 4 فاکس 

 5 همراه 

 

 

 پاکت ج : پیشنهاد قیمت

تن سرباره  00015.موضوع مناقصه : خرید   
 مشخصات پیشنهاد دهنده

 1 نام شرکت 

 2 آدرس 

 3 تلفن 

 4 فاکس 

 5 همراه 
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اصفهانتن سرباره فوالد  00015.قرارداد خرید   
به کد اقتصادی  در دفتر ثبت شرکتها  817بین شرکت سیمان بهبهان ) سهامی عام ( ثبت شده به شماره در شهرستان بهبهان   این قرارداد 

جاده  10به آدرس : بهبهان  کیلومتر و عضو هیات مدیره جعفر مطیعی در بهبهان به مدیریت عاملی آقای 10420111121 و شناسه ملی  411197588117

  ..................بشماره ثبت   .......... ......................و شرکت  خریدار از یک طرفبعنوان   6361854654کارخانه سیمان به کد پستی   – سد مخزنی مارون 

مدیر عامل به  ............................به نمایندگی آقای  .........................و کد پستی شماره    .......................و کد اقتصادی   ....................بشماره شناسه ملی 

که در این قرارداد بعنوان فروشنده نامیده   ...........................تلفن ثابت   .............................. به شماره تلفن همراه   ................. – ............................آدرس 

 منعقد می گردد . ..........................می شود و با توجه به کمیسیون 

 قرارداد: موضوع -1 ماده

   %25با افزایش  اصفهانتن سرباره فوالد  15.000خرید موضوع این قرارداد عبارت است از  

 آنالیز سرباره 

 ترکیبات شیمیایی حداقل قابل قبول 1

2 ≥ 34.4 Fe2O3 

3 >  18  Sio2 

6 > 6%  Al2o3 

4 > %32  Cao 

5 >  %2  LOi 

6 >  0. %2  SO3 

7 >  10% Mgo 

8 >  0.6% Na2O 

9 >  1.5% K2O 

10 >  5% H2O 

 

 : کاال( تحویل ) قرارداد مدت -2ماده

 فروشنده و گردد می تعیین ماه 3 مدت به آن کردن شماره و امضاء تاریخ از قرارداد موضوع فوالد سرباره  تحویل جهت قرارداد مدت

 مدت در قرارداد موضوعفوالد سرباره  تحویل عدم صورت در . برساند انجام به را خود تعهدات کلیه شده یاد مدت در است موظف

 موافقت است بدیهی . گردد می  ابالغ فروشنده به کتبا و اضافه قرارداد مدت به خریدار تشخیص با مناسب مهلت شده تعیین

 از مجموع در مدت این که . باشد نمی گذشته مجاز غیر تاخیرات خسارت و جریمه گرفتن نادیده منزله به مدت تمدید با خریدار

  شد نخواهد بیشتر روز 15

 :قرارداد مبلغ -3ماده

  گردد می محاسبه ذیل جدول با مطابق قرارداد موضوع در مندرج مشخصات با فوالد سرباره تن25.000  خرید جهت قرارداد کل مبلغ

 ریال( ) کل مبلغ ریال( ) تن هر مبلغ تناژ شرح ردیف

 ..................... ............. 25.000 اصفهان فوالد سرباره 1
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......................... 

 

تبصره یک : درصورتیکه فروشنده مشمول قانون مالیات بر ا رزش افزوده باشد ، ضمن ارسال مدارک الزم در این زمینه جهت خریدار ، 

 مالیات متعلقه را بصورت مجزا در صورتحساب خود که مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی تنظیم خواهد نمود منظور می نماید . 

  بر اساس بارگیری بصورت فله و تحویل در محل شرکت سیمان بهبهان می باشد 3در ماده  تبصره دو : بهای مشخص شده

این قراردادثابت است و خریدار هیچ تعهدی جز آن ندارد و مسئولیت هر  3تبصر سه : در طول مدت قرارداد مبلغ کل قید شده در ماده 

 گونه هزینه اضافی بر عهده فروشنده می باشد . 

در اختیار خریدار می باشد .که در هر صورت مبناء محاسبه نرخ پایه  %25قابل حمل تا سرباره فوالد تبصره چهار: افزایش یا کاهش مقدار 

 مندرج در ماده سه خواهد بود.

  : پرداخت و محاسبه نحوه -4ماده

 .پرداخت ) هر ماه ( ماهی یکبار صورت می پذیرد   -1-4

ارائه فاکتور رسمی و بارنامه رسمی و باسکول مبدا ازجانب  شرکت  ومسئول انبار کل این پس از بررسی   8ماده  8-10بر اساس بند در پایان هر ماه  -2-4

و همچنین تناژاعالمی از سوی خریدار  مالک پرداخت قرار گرفته و حداکثر   6ماده  6-2باسکول خریدار و مطابق با بند فروشنده و بر اساس مقایسه با 

 ......... می گردد...شماره حساب شبا .................................  نزد بانک .......................... به نام شرکت ........................... به  یک هفتهظرف مدت 

 قانونی: کسورات –5 ماده

با توجه به اینکه قرارداد جاری ، قرارداد خرید می باشد لذا هیچ گونه کسوری بابت بیمه و مالیات از فروشنده کسر نخواهد شد.در صورتی  -1-5

هدی در این زمینه نداشته و پرداخت آن بر عهده که بعد از مراحل فوق هر گونه ادعایی از سوی ادارات مذکور ارائه گردد، خریدار هیچ گونه تع

فاكتور و گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده  بر اساس  فروشنده ، صورت ارائه گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده از سوي  فروشنده است و در 

 می گردد.پرداخت  فروشنده به  ارسالی در همان زمان

 موضوع انجام به منوط سپرده استرداد و گردد. می کسر کار انجام حسن سپرده بعنوان ( درصد )پنج  %5 مبلغ فروشنده به  پرداخت هر از    -2-5

 . باشد می قانونی کسورات و بدهی کلیه پرداخت و نظارت دستگاه تایید ، قرارداد

بارنامه رسمی تمبر دار و قبض باسکول مبدا باشد در غیر اینصورت کسورات بیمه و مالیات  بارهای تحویلی به شرکت سیمان بهبهان بایستی دارای -3-5

 به عهده فروشنده  می باشد

 کاال: تحویل محل -6 ماده

 محل تحويل كاال سايت كارخانه سيمان بهبهان خواهد بود -1-6

و پرداخت باسکول مبدا باشد معيار رسيد انبار  درصد %1چنانچه اختالف تناژ باسکول مبدا با مقصد تا تحويلی ،  سرباره فوالدمعيار توزين   -2-6

 طبق قبض باسکول  كمتر است   معيار پرداخت %1می باشد و اختالف بيش از 

 : مشخصات تطابق مبنای -7 ماده

خواهد بود كه نتيجه  مدير كنترل كيفی خريدارداد طبق گزارش  و تاييد مبناي تشخيص كيفی تطابق بار ارسالی با مشخصات  مندرج در ماده يك  قرار

 مشخصات  مربوطه در صورت نياز از طرف خريدار به فروشنده كتبا اعالم خواهد شد .
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نماينده خريدار نمونه برداري تبصره يك : در صورتيکه نمونه برداري و نتايج آزمايشات مورد قبول فروشنده نباشد با اعزام نماينده تام اال اختيار در حضور 

 انجام و به آزمايشگاه مرضی الطرفين ارسال می گردد كه نتيجه آن مالک محاسبه خواهد بود  

 

 فروشنده: تعهدات -8 ماده

از طرف فروشنده رعايت گردد ، در  "مورد نياز بايد دقيقااصفهان سرباره فوالد موارد مندرج در ماده يك قرارداد در خصوص مشخصات   -1-8

غير اينصورت خريدار بابت محموله هاي خارج از مشخصات ذكر شده هيچگونه وجهی به فروشنده پرداخت نخواهد كرد . تشخيص اين امر 

 بعهده ناظر قرارداد می باشد . 

قرارداد را زودتر از زمان مشخص شده فوق ، نيز تحويل گيرد و هيچ محدوديت زمانی براي موضوع اصفهان سرباره فوالد خريدار می تواند ميزان كل   -2-8

 تحويل زودتر  وجود نخواهد داشت .

 مربوط به اين قرارداد به عهده فروشنده خواهد بود . حقوق و عوارض ناشی از توليد و مصرف سربارهپرداخت كليه  -3-8

 روزهاي كاري فروشنده ، تمامی ايام هفته و حتی تعطيالت رسمی می باشد  -4-8

 در روزهاي تعطيل ، طبق اعالم خريدار ، فروشنده موظف به همکاري می باشد .اصفهان سرباره فوالد در صورت نياز به   -1تبصره 

ورت مستقيم يا غير مستقيم به شخص يا اشخاص ثالث اعم از حقيقی يا فروشنده حق واگذاري تمام يا قسمتی از امور موضوع اين قرارداد را بص -5-8

 حقوقی بدون اخذ مجوز خريدار نخواهد داشت . 

وليت فروشنده در مقابل تعهدات وي بر اساس اين قرارداد نبوده و ئ: موافقت خريدار با واگذاري بخشی از قرارداد به غير به هيچ وجه رافع مس يكتبصره 

 در مقابل كيفيت و كميت كليه عمليات از جمله بخش واگذار شده به غير مسئول می باشد .  فروشنده كماكان

 فروشنده متعهد به اجراي كليه تعهدات خود در اين قرارداد و يا به موجب قوانين جاري كشور می باشد  -6-8

قرارداد كامال مطلع است و به  عذر عدم اطالع نمی تواند متعذر  فروشنده با امضاء اين قرارداد تعهد می نمايد كه از قيمت ، خصوصيات و شرايط -7-8

توافق شده  شود و اضافه بها و يا تعديلی را طلب نمايد . همچنين فروشنده اعالم می دارد هر گونه تغييرات كه براثر افزايش قيمت حادث شود بر مبلغ

 قرارداد ميباشد . 3غ مندرج در ماده اثير نداشته و فروشنده موظف به انجام موضوع قرارداد برابر مبلت

، اقدام و موضوع قرارداد  قراردادتا زمان پايان  خريداربه اصفهان سرباره فوالد تن (   هزار ده تن  )  10.000فروشنده متعهد است نسبت به فروش  -8-8

فنی ارائه شده از واحد كنترل   طبق مشخصاتاصفهان سرباره فوالد به انجام رساند همچنين فروشنده ميبايستی نسبت به تامين   آنرا عينا بر اساس مفاد 

تواند مطابق بند  از ميزان مشخص شده ، خريدار می غير توسط فروشنده با مشخصاتی اصفهان سرباره فوالد كيفی خريدار اقدام نمايد .در صورت  تحويل  

فقره   دو تضمین حسن اجرای قراردادنمايد.  لذا بمنظور  اض را از خود سلب میعمل نمايد وفروشنده از اين بابت حق هرگونه اعترهمين ماده   1-8

، خريدار به تشخيص خريدار در صورت عدم انجام تعهدات ) چه كمی و چه كيفی( توسط فروشنده  كه هر كدام به مبلغ ...............................   ضمانت نامه 

، اقدام وفروشنده از اين بابت حق هيچگونه شکايتی را اصفهان سرباره فوالد لبات فروشنده  نسبت به تامين  تواند ازمحل چك مذكور ويا ساير مطا می

 ندارد.

 از پس و نموده ارسال قرارداد ناظر توسط آنها  مشخصات تایید  جهت  اصفهان فوالد سرباره سرویس سه ابتدا گردید متعهد فروشنده -9-8

  . نماید اقدام شده خریداری اصفهان فوالد سرباره  مابقی ارسال به نسبت قرارداد ناظر تایید
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از مبدا تا سايت سيمان بهبهان حمل نمايد   اصفهان سرباره فوالد تن  280فروشنده موظف است روزانه حداقل  – 10-8

 قرارداد اقدام خواهد شد 11اينصورت مطابق ماده  ردر غي

عنوان مورد قبول نمی باشد مگر مواردي كه از سوي سازمان حمل و نقل جاده اي افزايش كرايه حمل به هيچ  -11-8

 كشور تعيين شده باشد و تاييديه مجوز كميسيون معامالت شركت انجام شده باشد 

علی رغم كرايه بار كه بعهده خريدار می باشد پيگيري و ارسال بار يا محموله تا رسيدن به مقصد بعهده فروشنده  -12-8

 شد می با
نصورت فروشنده با توجه به شرايط موجود متعهد ميشود روزانه به مقدار .................. تن را به سايت سيمان بهبهان تحويل نمايد درغير اي -13-8

 د  خريدار مختار است هر گونه جريمه و خسارتی را بدون رعايت تشريفات قانونی و قضائی از فروشنده كسر و بحساب خريدار منظور می گرد

 خریدار: تعهدات -9 ماده

پس از ارائه اصل صورتحساب رسمی فروش از جانب فروشنده نسبت به پرداخت وجه آن   یکماه خریدار متعهد می گردد تا حداکثر ظرف مدت    -1-9

 اقدام نماید.

تنی مشخص می شود. لذا زمان مورد نیاز برای تعیین  مشخصات  280بعداز تحویل گرفتن هر پارت  نتایج  مشخصات کیفی طبق مقادیر قرارداد  -2-9

 ساعت می باشد. 48خریدار حداکثر   در واحد کنترل کیفی

 قرارداد: ناظر -10 ماده

ویا هر فردی که از سوی خریدار بصورت مکتوب به فروشنده معرفی گردد ، می  ، مدیر تولید ناظر بر اجرای دقیق مفاد این قرارداد مدیر کنترل کیفی خریدار – 1-10

 باشد .

هرگونه پرداخت به فروشنده منوط به تایید ناظر قرارداد می باشد . ضمنا تنها مرجع تعیین کننده مدت تاخیرات فروشنده و میزان  -2-10

 جریمه متعلقه به وی ناظر قرارداد است .

  : یرتاخ  جرایم -11 ماده

موضوع قرارداد كه به  تشخيص ناظر قرارداد ناشی از قصور فروشنده باشد ، خريدار می تواند به ازاي اصفهان سرباره فوالد در صورت عدم تحويل به موقع  

ز مطالبات فروشنده كسر و يا از ) يك درصد ( مبلغ كل قرارداد را از فروشنده اخذ نمايد و يا آنرا ا %1، جريمه اي معادل  در تحويل بار  تاخيرهفته هر 

خود ساقط  محل تضامين فروشنده يا ساير طرق قانونی وصول نمايد . تشخيص اين امر بعهده ناظر قرارداد می باشد و فروشنده حق هر گونه اعتراض را از

% مبلغ كل قرارداد گردد خريدار عالوه  10بيش از  ) ده درصد( مبلغ كل قرارداد بيشتر شود در صورتيکه ميزان جريمه %10ايد از باين جرايم ن می نمايد

 بطور يکطرفه فسخ نمايد .  13بر دريافت جرايم ميتواند قرارداد را طبق ضوابط مندرج در ماده 

 ماژور: فورس – 12 ماده

شامل : جنگ ) اعم ازاعالم شده واعالم يك عامل قوه قهريه  )فورس ماژور (  به علت بروز درصورتی كه اجراي تعهدات هريك ازطرفين اين قرارداد -1-12

سيل، شيوع بيماريهاي مسري، غيرممکن گردد، تعهدطرف مزبور به اجراي تعهدي كه تحت تأثيرحوادث  نشده(، شورش، زلزله، آتش سوزي هاي دامنه دار،

يك ازطرفين مسئول خساراتی كه  می گردد وهيچقهريه )فورس ماژور( واقع شده است، به مدتی معادل تأخير ناشی از بروز عامل فورس ماژور، تمديد 

 طرف ديگردرنتيجه عدم اجرا و يا تأخير دراجراي تعهد مربوطه ديده است، نخواهد بود. 

طرفی كه حوادث قهريه )فورس  درصورتی كه هريك از طرفين بخواهد اعالم فورس ماژور نمايد، بايد موضوع را به طرف ديگركتباً اطالع دهد. -2-12

انجام دهد و ظرف كوتاهترين مدت ممکن اقدام به آغاز و  جهت تقليل يا از بين بردن اثرات فورس ماژور اقدامات الزم را گذاشته است بايد اثر او بر ماژور(

 حوادث قهريه )فورس ماژور( نمايد.  ادامه اجراي تعهدات متأثراز

قادر به اجراي تعهدات خود به موجب اين قرارداد نباشند،  يك ماهاز  مدتی متجاوزفورس ماژور هر يك از طرفين براي  درصورتی كه به علت بروز -3-12

، در صورت عدم نتيجه نظر خريدار مالک خواهند نمود طرفين جهت اتخاذ تصميم درخصوص فسخ يا عدم فسخ اين قرارداد مالقات و تصميم مقتضی اتخاذ

 عمل خواهد بود. 
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قابل فسخ از طرف خریدارطرفین بایکدیگر مالقات ننمایند این قرارداد  یک هفته ایقضای دوره روز ازان 5درصورتی که ظرف مدت  -4-12

 خواهد بود . 

 سخ اين قرارداد، طرفين براي تسويه منصفانه حسابهاي فيمابين با هم مذاكره و توافق خواهند نمود .فدرصورت  -5-12

 قرارداد: فسخ -13 ماده

 در طول مدت قرارداد  . 

 موارد ذيل فسخ نمايد :  در هر يك از را اين قرارداد، روزه قبلي به فروشنده 5مي تواند بادادن اخطار  خريدار -1-13

 به تشخيص ناظر  قرارداد  قراردادمدت تعيين شده در  (چهارم) يك  4/1مدتي بيش از براي  اب به فروشندهصدرصورت تأخيرقابل انت –الف 

 بروزفساد مالی فروشنده، دررابطه با اشخاص ثالث دررابطه با اين قرارداد به تشخيص مراجع ذيصالح . – ب

  به شخص ثالث بدون اجازه خريدار . قراردادانتقال  -ج

 به تشخيص ناظر  قرارداد. مورد قرارداد درانجام تعهدات ضعف آشکار – س

خريدارشده است ، اصالح نمايد  فرصت داردكه تخلف و يا امري راكه موجب دادن اخطار 13-1 بندع روز از تاريخ دريافت اخطار موضو 5 فروشنده -2-13

قرارداد از طرف خريدار قابل فسخ خواهد بود و فروشنده ملزم به جبران تمامی زيانها و خسارتهاي  نباشد ، . درصورتيکه داليل خريدار مورد قبول فروشنده

 . وارده به خريدار خواهد بود

خريدار با فروشنده خواهد بود كه خريدار می تواند  خسارت وارده بهكليه مسئوليت جبران  ،در صورت فسخ اين قرارداد به علت تخلف فروشنده -3-13

 .  خسارت وارده را  از مطالبات فروشنده به نفع  خود برداشت نمايد 

نيزفسخ شودكه دراين صورت آثار تبعی فسخ به ترتيب مقرر  12ماده  فاد بق ماين قراردادممکن است به علت حوادث قهريه ) فورس ماژور ( ط -4-13

 درماده مذكورخواهد بود . 

درخصوص هرگونه گزارش از طرف ناظر قرارداد كه حاكی از عدم تعهد فروشنده  باشد چنانچه مورد گزارش ظرف يك هفته مرتفع نگردد خريدار  -5-13

 ميباشد مجاز به فسخ قرارداد  بصورت يکطرفه
مراتب راكتبا باطالع فروشنده ميرساند و بدون احتياج بديهی است چنانچه خسارتی به خريدار وارد گردد خريدار با نقد كردن چك تضمين آنرا جبران می نمايد و  -6-13

 حساب می نمايد به انجام تشريفات قضايی واداري مبلغ سپرده حسن انجام تعهدات رابه سودخود وصول وضبط و با فروشنده تسويه

 اختالف: حل -14 ماده

تفسير  اين قرارداد تابع قواعد عمومي قرارداد ها و قوانين و مقررات مصوب دولت جمهوري اسالمي ايران است و در صورت بروز اختالف در اجراي يا

صورت و در غير اينصورت موارد اختالف به مراجع هر يك از مفاد و بند هاي آن در ابتدا با تراضي طرفين اقدام به حل و فصل مي گردد . در غير اين

 قضايي شهرستان بهبهان ارجاع و حکم مراجع قانوني قابل اجرا خواهد بود.

  اقامتگاه -15 ماده

   6367156745كارخانه سيمان به كد پستی   –سد مخزنی مارون  جاده  10كيلومتر خريدار : 
 فروشنده  : 

 ارسال مذكور نشاني به كه اخطاري هرگونه و برسد مقابل طرف اطالع به “كتبا تغيير صورت در و است شده ذكر قرارداد اين در كه است همان طرفين اقامتگاه

  نيست مسموع اطالع عدم ذرع و محسوب شده ابالغ گردد-

 قرارداد: نسخ

نسخه تنظيم شده كه هر كدام از نسخ حکم واحد را  3ماده و در  15اين قرارداد كه از هر جهت تابع قوانين جمهوري اسالمي ايران مي باشد ،مشتمل بر 

 دارند و براي طرفين الزم االجرا مي باشد.

 امضاو مهر فروشنده                                                                                      خريدار                                 مهر و امضاء                                      

                                        عضو هيات مديره         ( مديرعامل)  جعفر مطيعی تواندشتی   


