
 

1 
 

 بسمه تعالی

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  تن سنگ آهن 70.000خرید اسناد مناقصه 

   1400/02/21مورخ   CA-275به شماره 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

2 
 

 

 

آنالیز ذیل از تامین  ا مطابقر تن سنگ آهن مورد نیاز خود 0.0007شرکت سیمان بهبهان در نظر دارد 

 کنندگان معتبر کشور خریداری نماید .

 سنگ آهنآنالیز 

CaO ≤ %10 

MgO ≤   % 2 

SiO2 ≤   % 25 

Fe2O3 ≥   % 35 

Al2O3 ≤   % 4 

SO3 ≤       % 0.4 

 cm  20 سایز

 %5 ≥ رطوبت

 

 نحوه ارسال مدارک : (1

جهت شرکت در مناقصه  مدارک و مستندات الزم را باید در پاکت در بسته و الک مهر شده به همراه نامه رسمی 

پاکات حاوی پیشنهادات در  می بایست    می باشد ومهلت تحویل مدارک و اسناد مناقصه  01/03/1400  مورخ 14ساعت حداکثر تا 

. الزم به ذکر طور رسمی ثبت و سپس توسط متقاضی به  واحد حراست  شرکت سیمان بهبهان  تسلیم و رسید دریافت دارنددبیرخانه اداری به 

 شوند  هقرارداد پاکت ر د A4است که تمامی پاکات و اسناد و مدارک ارائه شده می بایست دارای ابعاد کاغذ 

 مدارک و مستندات مورد نیاز : (2

مناقصه شامل یک پاکت کلی بصورت در بسته و چسب شده ) حاوی پاکات الف ، ب ، ج ( و یک نامه رسمی از طرف 

 گر جهت ارائه مدارک به مناقصه گزار

 پاکت الف :

سیبا  به شماره حساب  وجه نقدیریال  00.000.0003مبلغ  فیش واریز نقدی بهشامل 

  شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی واریز نمایندبنام  0105648832003

 ماهه مورد تایید است . 3تبصره : ضمانت نامه معتبر با اعتبار 



 

3 
 

 

 

 پاکت ب:  

 شامل :

 الزامی می باشد ( که درذیل آمده است ) درج تمامی اطالعاتمناقصه گر: مشخصات کلی 1جدول شماره  (1

 آگهی آخرین تغییرات رسمی شرکت ) بصورت خوانا و واضح ( (2

و همچنین درج خرید و فروش سنگ  ی که قرار است سنگ اهن از انجا تامین شود.پروانه بهره برداری معدن (3

 ( و دارای اعتبار زمانی   ) بصورت خوانا و واضح اساسنامهآهن در 

 کپی شناسنامه و کارت ملی و صاحبان امضاء ) بصورت خوانا و واضح ( (4

 شرایط شرکت در مناقصه بصورت مهر و امضاء شده تمامی صفحات (5

و یا سایر  سنگ آهنسال گذشته در خصوص تامین  5: شامل سوابق کاری مرتبط طی  2جدول شماره  (6

 موارد اولیه معدنی مشابه .

 گواهی حسن انجام کار از خریداران فعلی و یا قبلی (7

)در سه .آنالیز شیمیایی نمونه سنگ آهنی که قصد فروش به شرکت سیمان بهبهان را دارند بصورت مستند و تایید شده  (8

 ماهه اخیر(

 ارائه شده مدارک باید برابر با اصل شده باشد  تتمامی مستندا (9

 پاکت ج:

 تکمیل و مهر امضاء( 3شامل پیشنهاد قیمت ) جدول شماره 

 

 شرایط شرکت در مناقصه : (3

نزد شرکت سیمان بهبهان نگهداری شده و بعد  با برنده مناقصه سپرده نفر اول تا سوم تازمان عقد قرارداد( 3-1

 از انعقاد قرارداد عودت می گردد .

نفر  وط  می گردد بضمانت نامه ایشان به نفع شرکت سیمان بهبهان ض( در صورت انصراف برنده مناقصه 3-2

 دوم بعنوان برنده اعالم می گردد و به همین ترتیب تا نفر سوم .

خسارات وارده از مبلغ سپرده شرکت در  میزاندر انجام تعهدات  مناقصه گر( در صورت عدم توانمندی 3-3

 کسر می گردد . مناقصه گزارنزد  مناقصه گر شرکت مناقصه و یا هر گونه تضمین دیگر 

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

درصد چک  120و  درصد مبلغ قرارداد بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات 20به ارزش  ضمانت نامه بانکی

 نده مناقصه مسترد خواهد شد .موضوع قرارداد به بر شرکتی 
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در صورتیکه برنده مناقصه نتواند ظرف مدت تعیین شده  توسط خریدار نسبت به تهیه ضمانت حسن اجرای ( 3-5

بط نماید و در اینصورت برنده ضتعهدات اقدام نماید خریدار مختار است ضمانت شرکت در مناقصه را به نفع خود 

 اعتراض نسبت به این اقدام را از خود سلب و اسقاط می نماید .مناقصه در این خصوص حق هر گونه 

در صورتی که برنده مناقصه ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم برنده شدن توسط کمیسیون معامالت جهت ( 3-6

 امضاء قرارداد به دفتر خریدار مراجعه ننماید ضمانت شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده به نفع خریدار ضبط و نسبت

( و عدم 3-3)به انعقاد قرارداد با نفر دوم اقدام خواهد شد  بدیهی است عدم ارائه تضمین حسن انجام تعهدات بند 

 . انعقاد قرارداد موضوع این بند در مورد نفر دوم و سوم برنده مناقصه نیز جاری و ساری خواهد شد

 شرایط پیشنهاد قیمت (4

 روز از زمان اتمام مهلت ارائه پیشنهادات معتبر باشد . 30( پیشنهاد قیمت ارائه شده بایستی حداقل 4-1

 ( پیشنهاد قیمت می بایست به دو صورت ذیل در جدول پیشنهاد قیمت درج گردد .4-2

 الف : تحویل درب معدن فروشنده بدون احتساب هزینه حمل

که خریدار نسبت به پرداخت کرایه حمل با بارنامه رسمی  ب: تحویل درب کارخانه خریدار با احتساب هزینه حمل

 تمبر دار اقدام نماید .

( به پیشنهاداتی که به صورت مشروط ،مخدوش ، بصورت  درصد یا مبهم ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد 4-3

ج و در شد قیمت پیشنهادی می بایست بصورت قیمت  به ازاء هر تن با رقم و حروف در محل مشخص شده در

 پاکت ج قرارداده شود .

در ارائه پیشنهاد قیمت می بایست کلیه پیش بینی های  الزم در خصوص تغییرات قیمت )  مناقصه گر( 4-4

، اقالم مصرفی ، تغییر نرخ سوخت و غیره  ( را لحاظ نموده و  کارگران  حقوق دستمزدکرایه رانندگان وشامل 

 ت افزایش قیمت در طول مدت قرارداد را نخواهد داشت .خریدار هیچگونه تعهدی در خصوص درخواس

پس از ارائه قیمت هیچ  مناقصه گراز شرایط کار می باشد و  ( پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان به منزله اطالع کامل 4-5

 ادعایی دال بر عدم آگاهی از شرایط کار مسموع نیست

گونه مالیات و عوارض و کسورات متعلقه ) بجز مالیات کسورات قانونی ارائه شود و هریه کل نمودنبالحاظ  باید ( پیشنهاد قیمت4-6

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

 تن ( موجود داشته باشد  10.000برنده نهایی است که حداقل دپوی سنگ آهن اعالم شده )  ی( شرکت4-7

و حمل با کرایه اعالمی و تایید آن توسط باربری و رانندگان تحقیقات میدانی صورت پذیرفته  ( در صورت تایید شرکت برنده 4-8

 اقدام به انعقاد قرارداد صورت می گیرد.

 سایر شرایط (5

نحوه انتخاب برنده مناقصه : در مرحله اول پاکت ب توسط کمیته فنی  و بازرگانی بازگشایی شده و در صورت تایید کمیته ( 5-1

بازرگانی . در مرحله دوم : بررسی پاکت الف می باشد که در کمیسیون معامالت بررسی می گردد که چنانچه از نظر تضامین فنی  

  مورد تایید کمیسیون قرار گرفت در  مرحله سوم:  پاکت ج  پیشنهاد قیمت بررسی می گردد

 ( شرکت سیمان بهبهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 5-2

امضاء و یا مهر نشده باشد ، بمنزله قبول کلیه متن مندرج ) اسناد شرکت در مناقصه (ات مدارک حر صورتیکه برخی از صف( د5-3

 تلقی شده و وی حقی نسبت به نفی و یا تفسیر و یا تغییر آنها نخواهد داشت مناقصه گردر آن توسط 

 می باشد امی الز( تایید و مهر امضاء و تحویل کلیه صفحات اسناد مناقصه 5-4

 ( هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود5-5
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در روزنامه رسمی ، قراردادهای جاری و گذشته در هر ( اصل تمامی اسناد و مدارک ارائه شده اعم از آخرین تغییرات مندرج 5-6

قابل ارائه باشد و در صورت هر گونه مغایرت  مناقصه گرزمان و مکان که خریدار تشخیص دهد می بایست جهت رویت توسط 

 .می باشد  همین شرایط مناقصه  (7-5)کمیسیون معامالت مختار به اعمال بند 

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

 قرار دهد مناقصه گردر لیست سیاه  در هر زمانی ، شرکت مذکور و ضبط مطالباتعالوه بر فسخ قرارداد 

( فروشنده متعهد به رعایت کامل مسائل ایمنی طبق قانون کار و امور اجتماعی و آئین نامه حفاظت فردی و رعایت کلیه مقررات 5-8

ی و کیفری ) مانند جراحت ، نقص ایمنی بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه ای که منجر به خسارت و مسئولیت اعم از حقوق

ضمن ارسال گزارش کتبی  گرددعضو ، فوت و سایر موارد ( نسبت به پرسنل تحت امر خود یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری 

ولیتی در این ئهیچگونه مس خریدارحادثه به خریدار در کلیه مراجع ذیصالح قانونی پاسخگو و تمامی مسئولیت به عهده وی بوده و 

 ص ندارد .خصو

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

( اصل تمامی اسناد و مدارک ارائه شده اعم از آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ، قراردادهای جاری و گذشته در هر 5-6

قابل ارائه باشد و در صورت هر گونه مغایرت  مناقصه گرزمان و مکان که خریدار تشخیص دهد می بایست جهت رویت توسط 

 .می باشد  (همین شرایط مناقصه 7-5)کمیسیون معامالت مختار به اعمال بند 

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

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

ن کار و امور اجتماعی و آئین نامه حفاظت فردی و رعایت کلیه مقررات ( فروشنده متعهد به رعایت کامل مسائل ایمنی طبق قانو5-8

ایمنی بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه ای که منجر به خسارت و مسئولیت اعم از حقوقی و کیفری ) مانند جراحت ، نقص 

ضمن ارسال گزارش کتبی  گرددعضو ، فوت و سایر موارد ( نسبت به پرسنل تحت امر خود یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری 

ولیتی در این ئهیچگونه مس خریدارحادثه به خریدار در کلیه مراجع ذیصالح قانونی پاسخگو و تمامی مسئولیت به عهده وی بوده و 

 خصوص ندارد .

 ند .درج نمای خواناآدرس محل اقامت و شماره تلفن خود را بطور دقیق روی سه پاکت بصورت  هستملزم  مناقصه گر( 5-9

 تا از هر گونه اشتباهی خوداری شود نماید هاعالم شده را بصورت دقیق مطالع مناقصه  متن شرایط  مناقصه گر می بایست( 5-10

داخلی  061-52723031-5دهندگان می توانند با شماره های  وص شرایط مناقصه پیشنهاد( در صورت هر گونه ابهام در خص5-11

 تماس حاصل نمایند .  280

 می باشد ( محل تحویل اسناد . دبیر خانه شرکت سیمان بهبهان به آدرس ذیل5-12

جهت تماس می واحد دبیر خانه ، جاده سد مخزنی مارون کارخانه سیمان بهبهان  10بهبهان کیلومتر  –آدرس 

 تماس حاصل نمایند 204داخلی  061 -52723031-5 تلفن  شمارهتوانند با 
 تاییدبررسی و پس از  اعالمی کرایه با حمل و پذیرفته صورت میدانی تحقیقات مناقصه گزار برنده شرکت تایید صورت در( 6-12

 .گیرد می صورت قرارداد انعقاد به اقدام رانندگان و باربری توسط آن
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مشخصات کلی پیشنهاد دهنده ) در پاکت ب قرارداده شود ( 1جدول شماره   

 
 نام شرکت

 

 
کد نشانی قانونی و 

 پستی

 نام مدیر عامل  رئیس هیات مدیرهنام  

مدیر عام تلفن همراه  محل ثبت   

 تلفن ثابت دفتر  نوع شرکت 

 تاریخ ثبت  شناسه ملی 

 کد اقتصادی  نمونه امضاء مجاز 

 
مطابق موارد موضوع فعالیت 

 مندرج در اساسنامه 

 

نحوه امضاء  اسناد و اوراق تعهد 

صاحبان امضاء آور قرارداد توسط 

مجاز شرکت طبق آگهی تاسیس و 

 آخرین تغییرات

 



 

7 
 

 

 

 

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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)پاکت ج(تن سنگ آهن 00007پیشنهاد قیمت خرید  3جدول شماره   

 قیمت پیشنهادی ) ریال(
 ردیف شرح واحد

 به عدد بحروف

 به ازاء هر تن  

سنگ آهن مطابق با آنالیز مندرج در اسناد 

مناقصه با احتساب هزینه حمل و تحویل 

می باشد مناقصه گردرب کارخانه   

1 

 به ازاء هر تن  

سنگ آهن مطابق با آنالیز مندرج در اسناد 

مناقصه بدون  احتساب هزینه حمل و تحویل 

می باشد معدندرب   

2 

 به ازاء هر تن  

آهن با شرایطی که سنگ  قیمت کرایه حمل

 رشرکت سیمان بهبهان کلینکر به سمت بند

داشته باشد  چذابه –امام  

 ) دو سر بار ( 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 موارد می بایست از هم جدا گردیده و در روی پاکات الصاق گردد 
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 پاکت الف : تضمین شرکت در مناقصه

تن سنگ آهن 00007موضوع مناقصه : خرید  

 مشخصات پیشنهاد دهنده

 1 نام شرکت 

 2 آدرس 

 3 تلفن 

 4 فاکس 

 5 همراه 

 

 پاکت ب : اسناد و مدارک

تن سنگ آهن 70000موضوع مناقصه : خرید   
 مشخصات پیشنهاد دهنده

 1 نام شرکت 

 2 آدرس 

 3 تلفن 

 4 فاکس 

 5 همراه 

 

 

 پاکت ج : پیشنهاد قیمت

تن سنگ آهن 00007موضوع مناقصه : خرید   
پیشنهاد دهندهمشخصات   

 1 نام شرکت 

 2 آدرس 

 3 تلفن 

 4 فاکس 

 5 همراه 
 

 

سنگ آهن تن    70000قرارداد خرید   
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به کد اقتصادی  در دفتر ثبت شرکتها  817بین شرکت سیمان بهبهان ) سهامی عام ( ثبت شده به شماره در شهرستان بهبهان   این قرارداد 

به آدرس : بهبهان  و عضو هیات مدیره  جعفر مطیعی تواندشتی  در بهبهان به مدیریت عاملی آقای مهندس 1042011121و شناسه ملی  411197588117

بشماره   .......... ......................و شرکت  خریدار از یک طرفبعنوان   6361854654کارخانه سیمان به کد پستی   – سد مخزنی مارون جاده  10کیلومتر 

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

که در این قرارداد بعنوان   ...........................تلفن ثابت   ..............................به شماره تلفن همراه    ................. – ............................مدیر عامل به آدرس 

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

 قرارداد: وضوعم -1 ماده

 مطابق با مشخصات  ذیل   %25با افزایش  سنگ آهن تن 70000موضوع این قرارداد عبارت است از  خرید 

 سنگ آهنآنالیز 

CaO ≤ %10 

MgO ≤   % 2 

SiO2 ≤   % 25 

Fe2O3 ≥   % 35 

Al2O3 ≤   % 4 

SO3 ≤       % 0.4 

بندی دانه  ≤ 20 cm 

 %5 ≥ رطوبت
 

 : کاال( تحویل ) قرارداد مدت -2ماده

 فروشنده و گردد می تعیین ماه 5 مدت به آن کردن شماره و امضاء تاریخ از قرارداد موضوع آهن سنگ  تحویل جهت قرارداد مدت

 مدت در قرارداد موضوع آهن سنگ  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 آهن سنگ تن 70000  خرید جهت قرارداد کل مبلغ

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

1 
 موضوع در مندرج مشخصات طبق آهن سنگ 

 قرارداد
70000 

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

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

تبصره یک : درصورتیکه فروشنده مشمول قانون مالیات بر ارزش 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 . 
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 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  %25ایش یا کاهش مقدار سنگ آهن قابل حمل تا تبصره چهار: افز

 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 گرددشماره حساب شبا .................................  نزد بانک .......................... به نام شرکت ........................... به  یک هفتهف مدت ظر

 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

ده هکه بعد از مراحل فوق هر گونه ادعایی از سوی ادارات مذکور ارائه گردد، خریدار هیچ گونه تعهدی در این زمینه نداشته و پرداخت آن بر ع

فاکتور و گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده  بر اساس  فروشنده ، صورت ارائه گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده از سوی  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

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

 به عهده فروشنده  می باشد

 کاال: تحویل محل -6 ماده

 محل تحویل کاال سایت کارخانه سیمان بهبهان خواهد بود -1-6

،  نی. مالک توزردیو قبض باسکول مبدا(  پرداخت صورت گ یپس از ارائه مدارک مثبته )بارنامه رسممعیار توزین  سنگ آهن  تحویلی ،  -2-6

درصد )  کیاز  شتریبالمانع و اختالف ب داری(   نسبت به باسکول خر%1درصد )  کیتناژ باسکول فروشنده بوده و در صورت اختالف تا سقف 

 گردد یمحاسبه و پرداخت م داریفروشنده و باسکول خر ولباسک نی( بر اساس وزن  باسکول کمتر ب1%

 : مشخصات تطابق مبنای -7 ماده

خواهد بود که نتیجه  مدیر کنترل کیفی خریداریفی تطابق بار ارسالی با مشخصات  مندرج در ماده یک  قرارداد طبق گزارش  و تایید مبنای تشخیص ک

 مشخصات  مربوطه در صورت نیاز از طرف خریدار به فروشنده کتبا اعالم خواهد شد .

 

فروشنده نباشد با اعزام نماینده تام اال اختیار در حضور نماینده خریدار نمونه برداری  تبصره یک : در صورتیکه نمونه برداری و نتایج آزمایشات مورد قبول

 انجام و به آزمایشگاه مرضی الطرفین ارسال می گردد که نتیجه آن مالک محاسبه خواهد بود  

 فروشنده: تعهدات -8 ماده
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از طرف فروشنده رعایت گردد ، در غیر  "موارد مندرج در ماده یک قرارداد در خصوص مشخصات سنگ آهن مورد نیاز باید دقیقا -1-8

اینصورت خریدار بابت محموله های خارج از مشخصات ذکر شده هیچگونه وجهی به فروشنده پرداخت نخواهد کرد . تشخیص این امر بعهده 

 ناظر قرارداد می باشد . 

 خریدار می تواند میزان کل  سنگ آهن موضوع قرارداد را زودتر از زمان مشخص شده فوق ، نیز تحویل گیرد و هیچ محدودیت زمانی برای تحویل -2-8

 زودتر  وجود نخواهد داشت .

 مربوط به این قرارداد به عهده فروشنده خواهد بود . سنگ آهن معدن پرداخت کلیه حقوق دولتی -3-8

 کاری فروشنده ، تمامی ایام هفته و حتی تعطیالت رسمی می باشد روزهای  -4-8

 در صورت نیاز به  سنگ آهن در روزهای تعطیل ، طبق اعالم خریدار ، فروشنده موظف به همکاری می باشد . -1تبصره 

 فروشنده حق واگذاری تمام یا قسمتی از امور موضوع این قرارداد را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به شخص یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا -5-8

 حقوقی بدون اخذ مجوز خریدار نخواهد داشت . 

فروشنده در مقابل تعهدات وی بر اساس این قرارداد نبوده و ولیت ئ: موافقت خریدار با واگذاری بخشی از قرارداد به غیر به هیچ وجه رافع مس یکتبصره 

 فروشنده کماکان در مقابل کیفیت و کمیت کلیه عملیات از جمله بخش واگذار شده به غیر مسئول می باشد . 

 فروشنده متعهد به اجرای کلیه تعهدات خود در این قرارداد و یا به موجب قوانین جاری کشور می باشد  -6-8

عذر وشنده با امضاء این قرارداد تعهد می نماید که از قیمت ، خصوصیات و شرایط قرارداد کامال مطلع است و به  عذر عدم اطالع نمی تواند متفر -7-8

وافق شده ت شود و اضافه بها و یا تعدیلی را طلب نماید . همچنین فروشنده اعالم می دارد هر گونه تغییرات که براثر افزایش قیمت حادث شود بر مبلغ

 قرارداد میباشد . 3اثیر نداشته و فروشنده موظف به انجام موضوع قرارداد برابر مبلغ مندرج در ماده ت

، اقدام و موضوع قرارداد را عینا  قراردادتا زمان پایان  خریدارتن (  سنگ آهن به  هزار هفتادتن  )  70000فروشنده متعهد است نسبت به فروش  -8-8

فنی ارائه شده از واحد کنترل کیفی خریدار   به انجام رساند همچنین فروشنده میبایستی نسبت به تامین  سنگ آهن طبق مشخصات آنبر اساس مفاد 

عمل همین ماده   8-1تواند مطابق بند  از میزان مشخص شده ، خریدار می غیراقدام نماید .در صورت  تحویل  سنگ آهن توسط فروشنده با مشخصاتی 

به  ضمانت نامه بانکی یک فقره   تضمین حسن اجرای قراردادنماید.  لذا بمنظور  نده از این بابت حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مینماید وفروش

خریدار  ،به تشخیص خریدار در صورت عدم انجام تعهدات ) چه کمی و چه کیفی( توسط فروشنده  که درصد مبلغ قرارداد 20 به مبلغ ...................شماره 

 .تواند ازمحل چک مذکور ویا سایر مطالبات فروشنده  نسبت به تامین  سنگ آهن ، اقدام وفروشنده از این بابت حق هیچگونه شکایتی را ندارد می

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

  . نماید اقدام شده خریداری آهن سنگ  مابقی ارسال به نسبت قرارداد

مبدا تا سایت سیمان بهبهان حمل نماید  در  ( تن سنگ آهن ازپانصد) 500است روزانه حداقل فروشنده موظف  – 10-8

 قرارداد اقدام خواهد شد 11اینصورت مطابق ماده  رغی

مورد قبول نمی باشد مگر مواردی که از سوی سازمان حمل و نقل جاده ای  افزایش کرایه حمل به هیچ عنوان -11-8

 کشور تعیین شده باشد و تاییدیه مجوز کمیسیون معامالت شرکت انجام شده باشد 

علی رغم کرایه بار که بعهده خریدار می باشد پیگیری و ارسال بار یا محموله تا رسیدن به مقصد بعهده فروشنده  -12-8

 می باشد 
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تن را به سایت سیمان بهبهان تحویل نماید 500فروشنده با توجه به شرایط موجود متعهد میشود روزانه به مقدار  -13-8

درغیر اینصورت خریدار مختار است هر گونه جریمه و خسارتی را بدون رعایت تشریفات قانونی و قضائی از فروشنده کسر 

 و بحساب خریدار منظور می گردد  
 خریدار: تتعهدا -9 ماده

و از تاریخ یکم   پس از ارائه اصل صورتحساب رسمی فروش از جانب فروشنده  یکماه خریدار متعهد می گردد تا حداکثر ظرف مدت    -1-9

 نسبت به پرداخت وجه آن  اقدام نماید.تا پانزدهم هرماه 

تنی مشخص می شود. لذا زمان مورد نیاز برای تعیین   500گرفتن هر پارت بعداز تحویل  کیفی طبق مقادیر قرارداد نتایج  مشخصات  -2-9

 ساعت می باشد. 48مشخصات در واحد کنترل کیفی خریدار حداکثر  

 نمونه گیری از مواد عبوری بر روی نوار خروجی از سنگ شکن پس از خردایش می باشد. -3-9

 قرارداد: ناظر -10 ماده

 می باشد .امور معادن مفاد این قرارداد مدیر کنترل کیفی خریدار وناظر بر اجرای دقیق  – 1-10

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

 به وی ناظر قرارداد است .

  : تاخیر  جرایم -11 ماده

هفته عدم تحویل به موقع  سنگ آهن موضوع قرارداد که به  تشخیص ناظر قرارداد ناشی از قصور فروشنده باشد ، خریدار می تواند به ازای هر در صورت 

از محل تضامین ) یک درصد ( مبلغ کل قرارداد را از فروشنده اخذ نماید و یا آنرا از مطالبات فروشنده کسر و یا  %1، جریمه ای معادل در تحویل بار  تاخیر

این  می نمایدفروشنده یا سایر طرق قانونی وصول نماید . تشخیص این امر بعهده ناظر قرارداد می باشد و فروشنده حق هر گونه اعتراض را از خود ساقط 

د گردد خریدار عالوه بر دریافت % مبلغ کل قراردا 10) ده درصد( مبلغ کل قرارداد بیشتر شود در صورتیکه میزان جریمه بیش از  %10اید از بجرایم ن

 بطور یکطرفه فسخ نماید .  13جرایم میتواند قرارداد را طبق ضوابط مندرج در ماده 

 ماژور: فورس – 12 ماده

شده واعالم یک عامل قوه قهریه  )فورس ماژور ( شامل : جنگ ) اعم ازاعالم  به علت بروز درصورتی که اجرای تعهدات هریک ازطرفین این قرارداد -1-12

سیل، شیوع بیماریهای مسری، غیرممکن گردد، تعهدطرف مزبور به اجرای تعهدی که تحت تأثیرحوادث  نشده(، شورش، زلزله، آتش سوزی های دامنه دار،

سئول خساراتی که یک ازطرفین م قهریه )فورس ماژور( واقع شده است، به مدتی معادل تأخیر ناشی از بروز عامل فورس ماژور، تمدید می گردد وهیچ

 طرف دیگردرنتیجه عدم اجرا و یا تأخیر دراجرای تعهد مربوطه دیده است، نخواهد بود. 

طرفی که حوادث قهریه )فورس  درصورتی که هریک از طرفین بخواهد اعالم فورس ماژور نماید، باید موضوع را به طرف دیگرکتباً اطالع دهد. -2-12

انجام دهد و ظرف کوتاهترین مدت ممکن اقدام به آغاز و  جهت تقلیل یا از بین بردن اثرات فورس ماژور اقدامات الزم را دگذاشته است بای اثر او ماژور( بر

 حوادث قهریه )فورس ماژور( نماید.  ادامه اجرای تعهدات متأثراز

ر به اجرای تعهدات خود به موجب این قرارداد نباشند، قاد یک ماهاز  فورس ماژور هر یک از طرفین برای مدتی متجاوز درصورتی که به علت بروز -3-12

، در صورت عدم نتیجه نظر خریدار مالک خواهند نمود طرفین جهت اتخاذ تصمیم درخصوص فسخ یا عدم فسخ این قرارداد مالقات و تصمیم مقتضی اتخاذ

 عمل خواهد بود. 

قابل فسخ  از طرف خریدارن بایکدیگر مالقات ننمایند این قرارداد طرفی یک هفته ایروز ازانقضای دوره  5درصورتی که ظرف مدت  -4-12

 خواهد بود . 

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

 قرارداد: فسخ -13 ماده

 در طول مدت قرارداد  . 

 موارد ذیل فسخ نماید :  در هر یک از را این قرارداد، روزه قبلی به فروشنده 3دادن اخطار  می تواند با خریدار -1-13



 

14 
 

 به تشخیص ناظر  قرارداد  قراردادمدت تعیین شده در  (چهارم) یک  4/1مدتی بیش از برای  اب به فروشندهصدرصورت تأخیرقابل انت –الف 

 بروزفساد مالی فروشنده، دررابطه با اشخاص ثالث دررابطه با این قرارداد به تشخیص مراجع ذیصالح . – ب

  به شخص ثالث بدون اجازه خریدار . قراردادانتقال  -ج

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

خریدارشده است  که موجب دادن اخطار که تخلف و یا امری را فرصت دارد 13-1 بندع روز از تاریخ دریافت اخطار موضو 5 فروشنده -2-13

قرارداد از طرف خریدار قابل فسخ خواهد بود و فروشنده ملزم به جبران  نباشد ، ، اصالح نماید . درصورتیکه دالیل خریدار مورد قبول فروشنده

 . تمامی زیانها و خسارتهای وارده به خریدار خواهد بود

خریدار با فروشنده خواهد بود که خریدار  خسارت وارده بهکلیه مسئولیت جبران  ،در صورت فسخ این قرارداد به علت تخلف فروشنده -3-13

 .  می تواند خسارت وارده را از مطالبات فروشنده به نفع  خود برداشت نماید 

که دراین صورت آثار تبعی فسخ به  نیزفسخ شود 12ماده  فاد طبق م ممکن است به علت حوادث قهریه ) فورس ماژور ( این قرارداد -4-13

 خواهد بود .  ترتیب مقرر درماده مذکور

درخصوص هرگونه گزارش از طرف ناظر قرارداد که حاکی از عدم تعهد فروشنده  باشد چنانچه مورد گزارش ظرف یک هفته مرتفع  -5-13

 طرفه میباشدنگردد خریدار مجاز به فسخ قرارداد  بصورت یک
مراتب راکتبا باطالع فروشنده میرساند بدیهی است چنانچه خسارتی به خریدار وارد گردد خریدار با نقد کردن چک تضمین آنرا جبران می نماید و  -6-13

 ه تسویه حساب می نمایدخود وصول وضبط و با فروشند به سود اداری مبلغ سپرده حسن انجام تعهدات را و بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی و

 اختالف: حل -14 ماده

انحالل و مسائل  ایاجرا  ایدر خصوص انعقاد  نکهیمستقل از قرارداد هر گونه ادعا و اختالف ولو کرارا اعم از ا یبعنوان توافق

 یگذار هیشرکت سرما یامور حقوق ریداور منصوب توسط مد قیان باشد از طر ریو اجرا مفاد قرارداد و غ ریاز تفس یناش

 – یگاند ابانیخ -تهران یبه نشان 10101942066 یو شناسه مل 151394 ثبتعام( به شماره  ی)سهام نیتام مانیس

 زیرا ن نیطرف انیمصالحه و سازش م اریگردد . داور منصوب اخت می فصل و حل دوم طبقه – 14 پالک ، سوم بست بن

 گریماهه د شدو دوره ش یداور برا صیباشد و حسب تشخ یقبول داور م خیشش ماه از تار یداراست و مدت زمان داور

اعالم موافقت خود را در خصوص ورود  اریاخت نیاست . ضمناً طرف دیسال ( راًساً توسط داور قابل تمد میو ن کی) حداکثر 

نمودند . صرف  ضی( تفو( به مقام ناصب ) وفق صدر ماده حاضر  یحقوق ای یقیجلب ثالث )اعم از هر شخص حق ایثالث و 

و الزم االجرا بوده  یقطع نیطرف یداور مذکور برا میدر اختالفات متعدد . تصم ایباشد  ففقره اختال کیدر  نکهینظر از ا

 نیطرف یاظهار نامه به نشان قیاز طر یرا جهیبا ارسال نت ایو  یپست سفارش قیاز طر ایو  یو به صورت ابالغ حضور

ابالغ اظهار نامه به منزله ابالغ است و  یاهگو ایمامور پست و  یمندرج در قرارداد حاضر ، ارسال و ابالغ خواهد شد گواه

اعم از  یداور یها نهیهز یو تمام گردد¬یم نییتع هییبر اساس تعرفه قضا یخود را دارد . حق الزحمه داور یآثار قانون

هر  تیباشد . در صورت محکوم یم یداور یرا همی/ عل هیبر عهده محکوم عل رهیو غ یکارشناس نهیحق الزحمه داور ، هز

 یطرق قانون ریاز سا ایقابل کسر و احتساب و  یو نیتضام ایشده از هر گونه مطالبات نزد طرف مقابل و  ادی نهی، هز رفط

باشد .  یبا داور منصوب م یدگیرس باتیترت هیو کل ی( داوریمحل جلسات )احتمال نییباشد . ضمناً تع یقابل مطالبه م

 نیاز ا یقسمت ایبطالن تمام  ایابطال  ایانحالل اقاله ، فسخ ، انفساخ  رتمستقل از قرارداد بوده و در صو یتوافق داور

 است . یکماکان به قوت خود باق یقرارداد ، توافق داور
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  اقامتگاه -15 ماده

   6367156745کارخانه سیمان به کد پستی   –سد مخزنی مارون  جاده  10کیلومتر خریدار : 
 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 اسالمی ايران می باشد ،مشتمل بر 

 دارند و براي طرفين الزم االجرا می باشد.

 

 امضاو مهر فروشنده                                                    خریدار                                 مهر و امضاء                                      

                                        عضو هیات مدیره         ( مدیرعامل)  جعفر مطیعی                 


