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 بســـمه تعــــالی

و  04/09/1399 اي غیر قابل تفكیك است در تاریخآن که مجموعه پیوستحاضر همراه با اسناد و مدارك  قرارداد

 يو آقا ..................................... به عنوان  ......................آقاي به نمایندگی  پتروشیمی هنگام شرکت مابیندر تهران 

-3478-7334  و کد اقتصادي 10103502804به شناسه ملی ،  ......................................به عنوان  ...............................

 که 1516643911کد پستی:  ، 3طبقه  ، 4، پالك  31میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان و به نشانی:   4113

با استناد به آگهی آخرین تغییرات تایید ) .....................شرکت  رف وط از یك شودنامیده می خریداراز این پس 

به  .........................آقاي و  .............................به عنوان  ...............................آقاي ه نمایندگی ب (پیوست چهار"" شده

 نشانیبا  ..................به شماره ثبت   .......................و کد اقتصادي ..........................شناسه ملی .............................بهعنوان 

که از  .................................کد پستی....................تلفن  ........................................................................................... دفتر مرکزي:

نامیده می شود از طرف دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارك این قرارداد درج  فروشنده این پس

 شده است منعقد می گردد.

 موضوع قرارداد -1ماده 

مطابق مشخصات  هنگام یمیپتروش شرکت یدکیانبار قطعات  يقفسه بند دیخرعبارتست از  قراردادوضوع این م

  .پیوست یكمندرج در 

 شامل اسناد و مدارك زیر است:این قرارداد 

 شرح کار، مشخصات فنی و جدول مالی یكیوست پالف ـ  

 شرایط عمومی: دو پیوست   -ب 

 روش بسته بندي، عالمت گذاري و حمل : سهپیوست  -ج 

 کاال اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت فروشنده پیوست چهار: -د

 قراردادشدن  موثرشروع و زمان  -2 ماده

و تاریخ موثر شدن قرارداد از زمان  باشدمی( خریدار سوي از ابالغ) آن مبادله تاریخ زا قرارداد اینشروع کار  تاریخ -

 باشد.  میسوي خریدار  ازاقالم موضوع  کاال و تایید مشخصات فنی به فروشنده پیش پرداخت پرداخت مبلغ 

د در غیر خریدار ارسال شو از ابالغ قرارداد براير یك هفته پس بایست حداکثمین مربوط به پیش پرداخت میتض -

 صورت زمان موثر شدن قرارداد همان یك هفته پس از عقد قرارداد در نظر گرفته خواهد شد. این

 قرارداد مدت -3 ماده

  می باشد.موثر شدن قرارداد پس از  ماه پنجمدت زمان قرارداد 
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 نحوه پرداختمبلغ قرارداد و  -4 ماده

 می باشد: پیوست یكجدول و به شرح  .............................................................ریالبه عددرابرقرارداد بمبلغ  4-1

 هزینه هاکلیه ، حمل و  بندي، بارگیريقیمت قرارداد شامل کلیه فعالیتهاي مهندسی، خرید، ساخت، بسته :1تبصره 

 می باشد.

 می باشد:نحوه پرداخت به شرح زیر  4-2

ارائه در ازاي و  درخواست فروشندهبه  و پس از عقد قرارداد ،قرارداد بعنوان پیش پرداخت اولیه مبلغ %60 الف(

 .پرداخت خواهد شد به وي از سوي فروشنده معادل مبلغ پیش پرداختضمانت نامه بانكی 

و توسط نماینده خریدار اجناس بازرسی  پس ازمتناسب با مقدار حمل  مبلغ نهایی قرارداد،با قیمانده  %40 (ب

 پرداخت خواهد شد. ارائه مدارك زیر به خریدار در ازايبعد از حمل کاال 

 صورتحساب مورد تایید خریدار  -

 رس خریداراز سوي بازتایید شده صادره و ( Release Noteمجوز ترخیص کاال ) -

 تایید شده از سوي بازرس خریدار (Master & Detail Packing Listلیست بسته بندي ) -

 و گواهی مبدأ بارنامهاصل  -

 بجاي ضمانت نامه بانكی، چك تضمین شده بانكی ارائه نماید.تواند میفروشنده  :1 تبصره

 .یابدمیتقلیل  حویل شده به سایتت جناسا ارزش متناسب بابه تدریج و فروشنده  بانكی هايضمانت :2تبصره 

 اجناس محل تحویل -5 ماده

 میباشد. انبار شیمیایی واقع در محل پتروشیمی هنگام )عسلویه(، اجناسمحل تحویل  -

 دوره تضمین -6ماده 

 .می باشد از تاریخ تحویل آخرین بخش از اقالم ماه هشتاین قرارداد برابر  نیتضم دوره -

در دوره تضمین ایجاد شود به و که منتسب به خریدار نباشد  قرارداداقالم موضوع در  گونه عیب یا نقصیهر بروز  -

و فروشنده موظف است در کوتاهترین زمان ممكن نسبت به رفع نواقص و عیوب با  هزینه  عهده فروشنده بوده

خود اقدام کند. در صورتیكه عیب و نقص ایجاد شده از ناحیه خریدار باشد فروشنده موظف است در اسرع وقت 

را ستمزدهاي مربوطه نسبت به رفع نواقص و عیوب اقدام نماید و خریدار تقبل می نماید در این موارد هزینه و د

 به منظور رفع نواقص را به فروشنده پرداخت نماید.پس از بررسی و در صورت تایید، 
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 ضمانت نامه انجام تعهدات  -7ماده 

مبلغ قـرارداد بـا مـدت اعتبـار تـا  (درصد پنج) %5فروشنده براي تضمین انجام تعهدات خود، ضمانت نامه بانكی معادل 

هزینه تمدید ضمانت نامه بر عهـده ) نمایدمی عقد قرارداد به خریدار تسلیم  زماندر  راو قابل تمدید  دوره تضمین پایان

و تایید نظارت و بازرسی خریدار از نظـر مشخصـات  تحویل موضوع سفارش. این ضمانت نامه پس از  (فروشنده می باشد

بـدهی نداشـته باشـد، آزاد  خریـداربابت مفاد این قرارداد یا الزامات قانونی به  فروشندهدر صورتیكه  و فنی و سالم بودن

مختار است عالوه بـر وصـول مبلـغ تضـمین و وصـول مبلـغ  خریدار، فروشندهخواهد شد. در صورت عدم انجام تعهدات 

  .نمایدخسارات، براي انجام معامله به دیگري مراجعه 

 خریدار از ضمانت نامه ها استفاده شرایط -8ماده 

اخطـار کتبـی بـه دو بـار خریدار مجاز خواهد بود پـس از  ،قصور فروشنده در اجراي تعهدات طبق این قرارداد ر صورتد

ذکر دالیل مربوطـه از ضـمانت نامـه هـاي فروشـنده  با ،در صورت عدم انجام بموقع تعهدات توسط فروشنده فروشنده و

 استفاده نماید.

طبق شرایط قرارداد اقدام کرده و  به نفع خود انجـام تعهـداتنسبت به ضبط تضمین  خریـدارقـرارداد، در صورت فسـخ 

ت عـدم انجـام تعهـدات فروشـنده و اخسـارتعیین و ، فسخ ین مبلغ خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخـبه تعینسبت 

  .نماید اقدام انجام تعهداتحسن تضمین  محل از تامین آن

 فروشنده  تعهدات -9 ادهم

 مسئولیت 9-1

 مسئول است.، قراردادموضوع دمات ـو براي ارائه خ خریداردر قبال فروشنده،  -

 گردد تضامین مورد نیاز خریدار را در زمانهاي مندرج در این قرارداد به خریدار ارائه نماید.فروشنده متعهد می -

 و محیط زیست ایمنی 9-2

حمل، نگهداري و سایر موارد ساخت، موظف است کلیه موارد ایمنی و حفاظت فنی را در خصوص  فروشنده -

 .موضوع سفارش رعایت نماید

در اجراي قرارداد از قوانین، مقررات، دستورالعملها و آیین نامه هاي زیست محیطی  فروشنده موظف است -

گردد تبعیت نماید و صویب گردیده و یا میکه از سوي مراجع ذي صالح مملكتی و قانونی تدوین و ت

 خریدار از هر گونه مسئولیتی در این خصوص مبري است.

-  

 کیفیتبازرسی و  9-3

گردد قبل از اقدام به هر گونه عملیات مربوط به تامین موضوع سفارش، تایید کتبی می متعهدفروشنده  -

مندرج در درخواست خرید و اطمینان از در خریدار را در خصوص هر گونه انحراف احتمالی از مشخصات فنی 

 .درست داشتن آخرین نسخه نقشه هاي اجرایی اخذ نماید
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در صورتی که در زمان تحویل یا دوره تضمین، مغایرتی بین موضوع تحویل شده قرارداد با مشخصات فنی  -

ود و در مدتی که وجود داشته باشد فروشنده متعهد است براي رفع آنها با هزینه خاقالم موضوع قرارداد 

 توسط خریدار تعیین می شود اقدام نماید.

را عاري از هر گونه عیب و نقص؛ و مواد، مصالح، لوازم، اقالم موضوع قرارداد گردد که فروشنده متعهد می -

وسایل و قطعات بكار رفته در آن را با همان کیفیت و استانداردهایی که در درخواست خرید ذکر گردیده 

 تحویل نماید.

فروشنده موظف است با نماینده خریدار، کارشناسان و بازرسان فنی خریدار همكاري کامل نموده و امكانات  -

بازرسی و اطالعات و اسناد و مدارك الزم را در اختیار آنان قرار دهد بطوریكه خریدار و یا نماینده وي بتواند 

م از داخل یا خارج از کشور دسترسی داشته در طول اجراي قرارداد به محل تولید کاالي موضوع قرارداد، اع

باشد. در هر حال انجام شدن و یا نشدن بازرسی ها و آزمایشات از سوي خریدار، از مسئولیت فروشنده طبق 

 اسناد و مدارك قرارداد نخواهد کاست.

 در پیوست قرارداد ITP (Inspection Test Plan)اي را مطابق ها و آزمایشات کارخانهفروشنده باید بازرسی -

 . (حضور بازرس نماینده خریدار انجام شود دربایست ها و آزمایشاتی که میبازرسی بویژه) رعایت نماید

بازرسی  انجام پیش از بازرسی، خریدار را از تاریخ و ساعتو بایست در زمان توافق شده با خریدار فروشنده می -

 مطلع نماید.

 نظر صحت و انطباق با مشخصات فنی بر عهده فروشنده می باشد.هزینه کلیه آزمایشات کاال از  -

در صورتی که هریك از کاالهاي ارائه شده توسط فروشنده، از نظر جنس یا ساخت، حسب مورد ناقص یا  -

معیوب بوده و با مشخصات فنی مطابقت نداشته باشد، فروشنده موظف است آنها را با کاالهاي سالم تعویض 

 نماید.

پایان دوره تضمین، خریدار یا نمایندگان وي، انجام آزمایشات اضافی جهت اطمینان از کارایی هر گاه تا  -

 کاالي تحویل شده را الزم بدانند، اینگونه آزمایشات طبق دستور خریدار انجام خواهد شد. در این صورت:

قید شده در  الف( چنانچه نتیجه حاصل از این آزمایشات نشان دهد که کارایی کاال با مشخصات فنی

اسناد و مدارك قرارداد و استانداردهاي مربوطه مطابقت دارد، هزینه چنین آزمایشاتی برعهده خریدار 

 خواهد بود 

ب( چنانچه نتایج این آزمایشات نشان دهد که کاالي تحویل شده با مشخصات فنی و استانداردهاي 

ات، تعویض یا اصالح کاالي معیوب مربوطه مطابقت ندارد، کلیه هزینه هاي مربوط به این آزمایش

 برعهده فروشنده خواهد بود

کاالي موضوع قرارداد را نو، غیرمستعمل و اصلی به خریدار تحویل کلیه اقالم و فروشنده تعهد می نماید که  -

 نماید.
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 مهندسی 9-4

)ماهانه و یا بر حسب مورد  هاي توافق شده با خریدارخود را در دوره پیشرفت است گزارشات مكلففروشنده  -

 ، براي خریدار ارسال نماید.دو هفتگی(

 خرید مواد اولیه و تامین کاال 9-5

 ( باشند.Material Test Certificateکلیه مواد خام می بایست داراي گواهی نامه معتبر فنی ) -

هماهنگ نماید بطوریكه فروشنده متعهد می گردد که مشخصات فنی و نام سازندگان اقالم را قبال با خریدار  -

می بایست نام این سازندگان در لیست اعالمی خریدار به فروشنده موجود باشد، در غیر این صورت سازنده 

بایست در صورت درخواست خریدار، بایست به تایید خریدار برسد. همچنین فروشنده میمربوطه می

را انجام دهد و در صورت تایید خریدار زنده ساکارگاه  درهماهنگی الزم جهت بازرسی اقالم این سازندگان 

 منتقل خواهد شد. فروشنده این اقالم به کارگاه 

در صورت تامین کاال از فروشندگان جزء، فروشنده مسئول خسارت ناشی از قصور و مسامحه این فروشندگان،  -

 ه کاسته نمی شود.کارگران و کارکنان آنها خواهد بود و تحت هیچ عنوانی از مسئولیت و تعهدات فروشند

 بیمه 9-6

-بیمه نامه مذکور میبیمه نماید. به هزینه خود ت روشنده می بایست کاالي موضوع قرارداد را جهت حمل به سایف -

بایست هر نوع خسارت و آسیب وارده به مواد و تجهیزات، در طول مدت حمل و نقل از مبدا تا محل سایت را پوشش 

باید به گونه اي این بیمه نامه اعتبار دهد. فروشنده موظف است قبل از حمل نسبت به اخذ گواهی بیمه اقدام نماید. 

و در صورت نیاز می امكان استفاده از بیمه وجود داشته باشد اي در زمان حمل که در صورت بروز هر گونه حادثهباشد 

  .بایست تمدید گردد

اي که باعث آسیب یا از بین رفتن تمام یا قسمتی از کاالي موضوع قرارداد شود در صورت بروز حادثه -

 فروشنده موظف است:

داده و کلیه اقدامات و گر اطالع الف( مراتب را فورا به خریدار و بر طبق مقررات شرکت بیمه به بیمه

 پیگیري هاي الزم را تا مرحله اخذ خسارت از شرکت بیمه به انجام برساند.

خریدار باشد نسبت به تعمیر و یا جایگزینی کاالهاي آسیب دیده  تاییدعقول که مورد در مدتی مب( 

 .اقدام نماید "مورد قبول خریدار"و به حالت 

 و حمل بسته بندی 9-7

بسته بندي، عالمت و بر اساس روش و حمل اقالم مطابق درخواست خریدار  ت گذاري، عالمبسته بندي -

 .نحوه بسته بندي قبل از حمل باید به تایید خریدار برسد بطوریكهبوده  گذاري و حمل
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فروشنده مسئول جبران کلیه خسارات و فساد ناشی از هر گونه عیب و نقص در طرز صحیح بسته بندي،  -

 خواهد بود. حمل ( و)از قبیل نفوذ رطوبت و زنگ زدگی، تعرضات هوا و گازهاي دیگر انبار و نگهداري

توسط تایید شده  لیست بسته بنديو  Inspection Release Noteتمامی کاالها پیش از حمل می بایست  -

  را داشته باشند. بازرس خریدار

قرارداد را کتبا به خریدار یا پیش از اقدام به حمل کاال مشخصات کامل موضوع مكلف است فروشنده  -

 نماینده وي اطالع دهد شامل:

o ؛شماره و تاریخ بارنامه 

o ؛نام شرکت حمل و نقل 

o ؛شماره و تاریخ گواهی مبدا 

o ؛مبدا و مقصد 

o لیست بسته( بنديMaster & Detail Packing List) ؛توسط بازرس نماینده خریدار تایید شده 

o  تحویلتاریخ پیش بینی ورود محموله به محل. 

-میتایید شده توسط بازرس خریدار بندي لیست بستهو  Inspection Release Noteیك سري کپی از  -

. مدارك می بایست در پاکتی که آب و رطوبت به آن نفوذ همراه اجناس به سایت ارسال شوده بایست ب

جدا شدن یا مفقود نكند قرارداده شود و در خارج صندوق به نحوي الصاق شود که در اثناي حمل امكان 

 شدن نداشته باشد.

برعهده فروشنده  ، تخلیه در محل سایتهاي بارگیري، بسته بندي، حمل، انجام تشریفات قانونیکلیه هزینه -

  می باشد.

مدت زمان پایان  که درفروشنده برنامه زمانی حمل کاالي موضوع قرارداد را به نحوي تنظیم خواهد کرد  -

 .شده باشنددر سایت قرارداد کلیه کاالها تحویل خریدار 

 .( مورد قبول می باشدPartialحمل بصورت جزئی ) -

کند توسط خریدار یا نماینده وي بازرسی شده و در شنده در محل تحویل کاال تخلیه میکاالیی که فرو -

دي با کاالي تحویل شده تطبیق صورتی که کاالي مزبور از لحاظ ظاهري سالم باشد و  لیست بسته بن

امضاي صورتمجلس تحویل کاال بمنزله تحویل  صورت مجلس تحویل کاال تنظیم خواهد شد.داشته باشد 

 خواهد بود. MRSو نهایی کاال نبوده و تحویل کاال پس از صدور گواهی هاي مربوطه 

و نقص کاال مشهود باشد،  در صورتی که عیبدر صورت بروز هر گونه عیب و نقص در کاال در حین حمل،  -

خریدار می تواند از قبول آن خودداري نماید و فروشنده موظف است طبق نظر خریدار، کاالي سالم تحویل 

  دهد.

 جریمه تاخیر  -01ماده 

هفته ، به ازاي هر از قصور فروشنده باشد یناش ریتأخ نیو چنان چه ا موضوع قرارداد لیدر تحو ریدر صورت تأخ

 به فروشنده تعلق خواهد گرفت. مبلغ قرارداد %10و حداکثر تا  جریمه %2تاخیر 
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 قانونی و موارد کسورات -11ماده  

مطابق با طرحهاي غیر  کسورات قانونی شامل بیمه، مالیات )در صورت شمول( و سایر کسورات دیگر کلیه  -

 .می باشد فروشنده بر عهدهبر اساس قوانین جمهوري اسالمی ایران عمرانی و 

ه ماز قبیل گواهیناتوسط فروشنده مدارك مثبته  و در صورت ارائه اسناد وبر ارزش افزوده مطابق قوانین  مالیات -

 به فروشنده پرداخت خواهد شد. ،دهومالیات بر ارزش افزثبت نام 

 قهری حوادث -21 ماده

، عمومیانقالبها و اعتصابهاي  ،یا نشده(مانند جنگ )اعالم شده ، طراريــدر موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرایط اض

نجام که خارج از اراده طرفین باشد و ا و حوادث مشابه سیل و طغیانهاي غیر عادي، زلزله، شیوع بیماریهاي واگیردار

 . اجراي قرارداد متوقف خواهد شد سازد كنـقرارداد حاضر را براي یكی از دو طرف غیرمم

شود، می بایست مراتب را با جزئیات حادثه به اطالع طرف دیگر  حوادث قهريطرفین که دچار از  : هر یك1تبصره

با مرجع حل اختالف خواهد حوادث قهري تشخیص مصادیق  ، در صورت عدم قبول طرف دیگر و بروز اختالف ،رساند

 بود.

 ل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.ماه از تاریخ وقوع ، طرف مقاب 3تا  حوادث قهريشرایط  ادامه: در صورت 2تبصره

 انتقال به غیر -31 ماده

 به شخص یا اشخاص ن قرارداد راــوع ایــموضتمام یا قسمتی از ، خریدارحق ندارد بدون کسب مجوز از فروشنده  

سمتی از کار به اشخاص ــبا واگذاري ق خریدارت ــموافق در صورت، حقیقی یا حقوقی دیگري منتقل یا واگذار کند

 به هیچ عنوان کاسته نمیشود. روشندهفهدات ــتع از مسئولیت و، ثالث

 فسخ قرارداد -41 ماده

 :ابالغ کند فروشندهموضوع را به  قرارداد را فسخ نموده و، میتواند در هر یك از موارد زیر خریدار 

 ؛خریدار از کسب مجوزبدون  انتقال به غیردر مورد  خریدارعدم اطالع به  -

 ؛فروشنده )به نحوي که ادامه قرارداد را ممكن نسازد( ، مصادره و یا ضبط اموالانحالل، ورشكستگی -

پاداش یا ، دستمزد، خریداربه کارکنان  ،راي آنــن کار یا اجـبراي گرفت فروشندهب که ــاثبات این مطل -

 ؛را در منافع خود شریك کرده است هایییا واسطهو هدایایی داده 

 ؛ماه دوتاخیر در اتمام کار به مدت بیش از  -

 ؛خریدارو ابالغ شروع کار از سوي  قرارداد عدم شروع به کار پس از رفع وضعیت قهري موضوع -

 .توسط فروشنده نقض اساسی تمام و یا قسمتی از مفاد قرارداد -
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در صورت وقوع هر یك از موارد فوق می بایست مراتب را کتبا به اطالع فروشنده برساند و فروشنده می بایست  خریدار

روز از تاریخ مربوطه به خریدار اعالم نموده و نسبت به برگزاري جلسه مشترك با خریدار  10پاسخ خود را ظرف مدت 

در صورت عدم اقناع روز و یا  10شنده به خریدار ظرف در صورت عدم پاسخ فرواقدام نماید. ات مربوطه براي توضیح

  گیري خواهد نمود.، خریدار نسبت به فسخ یا ادامه قرارداد تصمیمخریدار به پاسخ فروشنده

 تعلیق قرارداد -51ماده 

اید مراتب را ( ماه تعلیق نماید. در این صورت ب3تواند در مدت قرارداد، اجراي کار را موقتا براي حداکثر سه )خریدار می

کتبا با تعیین تاریخ شروع تعلیق به فروشنده اطالع دهد. در مدت تعلیق، فروشنده مكلف است کلیه کاالهاي موجود در 

به نحوي که  مرحله ساخت، حمل و کاالهاي موجود در انبار را براساس قرارداد، به طور شایسته حفاظت و حراست کند

 آسیبی به آنها وارد نشود.

 حل اختالف -61ماده  

 برند.بهطور دوستانه به کار  ،ن قراردادــن خود در رابطه با ایش خود را براي حل اختالف بیــباید نهایت کوش، دو طرف

به هیأتی ، فصل کرد ی از این قرارداد را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل وــاشــتالف نــهرگونه اخ

فروشنده و  خریدارو یك نفر داور مرضی الطرفین به انتخاب نمایندگان  فروشندهو  خریدارمتشكل از یك نفر نماینده 

حل و ، باید در دادگاههاي صالحه ایران، توافق حاصل نشود سبت به مورد اختالفــارجاع می شود. در صورتی که ن

رارداد به عهده ــق تعهداتی را که به موجب، طرفین متعهد هستند در طول بررسی اختالفات و صدور حكم فصل گردد.

 دارند کماکان انجام دهند.

 تغییر مقادیر کار -71ماده 

این صورت ، کاهش یا افزایش دهد. که در قراردادمبلغ کل  %25مقادیر کار موضوع قرارداد را تا  تواندخریدار می

 .هاي مربوطه می بایست به نسبت کاهش یا افزایش یابندتضمین

 تغییر مدت زمان قرارداد -81ماده 

 :توافق طرفین قرار بگیرد ردکه می بایست مو در موارد زیر مدت قرارداد مشمول تغییر خواهد بود

 بطوریكه مدت زمان کل قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد؛ افزایش یا کاهش حجم معامله -

 وقوع حوادث غیرمترقبه و قوه قهریه که منجر به تاخیر در انجام مورد معامله گردد؛ -

 در صورت وجود تاخیرات مجاز )ناشی از فعل یا ترك فعل خریدار و سایر موارد مرتبط( -

 و مدارک اسناد -19 ماده

 ك قرارداد محسوب می شوند:اسناد و مدارك زیر جزء الینف

 ات فنی و جدول مالیصشرح کار، مشخ: یكپیوست ـ  الف

 : شرایط عمومیدوپیوست  -ب
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  حمل ،: روش بسته بندي، عالمت گذاري سهپیوست  -ج

 اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت فروشنده کاال پیوست چهار: -د

 ت به ترتیب زیر می باشد:میاکقرارداد، اولویت حدر مدارك مختلف در صورت وجود هر گونه تناقض 

 مفاد این قرارداد -الف

  (یك )پیوست ، مشخصات فنی و جدول مالیشرح کار -ب

 شرکت کنندگان در مناقصهارسال شده براي  پرسش پاسخ هاي فنیو مدارك فنی  -ج

 )پیوست سه( روش بسته بندي، عالمت گذاري ، حمل -د

 (دو)پیوست  قرارداد رایط عمومیش -ه

 قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد -02ماده 

 از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران است.، این قرارداد

 اطالع فروشنده از کلیه مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد -21ماده 

مشخصات کاال مفاد آن و از کلیه اسناد و مدارك قرارداد را مطالعه نموده و نماید که قرارداد تایید می يفروشنده با امضا

اطالع کامل داشته و در اجراي قرارداد نمی تواند به عذر عدم و امكان انجام کارهاي موضوع قرارداد در مدت تعیین شده 

 .اطالع متوسل شود

 نشانی طرفین قرارداد  -22 ادهم

 تلفـن: 1516643911کـد پسـتی:  ، 3، طبقـه  4، پـالك  31خیابـان الونـد ، خیابـان  میدان آرژانتین ، :خریدارنشانی 

 88640390فاکس:   021- 88881424و  88677295

 ........................کدپستی ....................................................................................................................................تهران،  :فروشنده  نشانی

 ................فاکس:   .................... :تلفن

 نحوه انجام مکاتبات و مراسالت -32ماده 

مكاتبات  خریدارصورت صالحدید . در دنارسال شو فوقبایست به نشانی کلیه مكاتبات و مراسالت طرفین می -

 ارسال شوند. خریدارمیل اعالمی یبه آدرس ا نماینده فروشنده ایمیل با امضاتوانند بصورت می

 اعالمی از سوي خریدار باشد.مكاتبات  گذاريشماره فروشنده می بایست مطابق روشکلیه مكاتبات شماره گذاري  -

روز( قبل  15هرگاه یكی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتبًا )ظرف  -

 از تغییر نشانی جدید بطرف دیگر اعالم کند.

 تعداد نسخ قرارداد  -42ماده 

ن قرارداد رسیده است و کلیه نسخ آن اعتبار ینسخه تنظیم شده و به امضاء طرف 3ماده و در 24این قرارداد در 

 كسان دارند.ی
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  خریدارنماینده 
 

 نماینده فروشنده 
 

 

 ..........................نام و نام خانوادگی: 
  ........................................سمت: 

 امضاءمهر و  
 

 
  ...............................نام و نام خانوادگی: 

 .......................... سمت:   
 مهر و امضاء

 

 .....................................نام و نام خانوادگی: 
  ...................................سمت: 
 امضاء

 
  ...........................نام و نام خانوادگی: 

 .......................سمت: 
 امضاء
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 پیوست یک:
 

 

 

 

 

 

 و مشجصات فنی و جدول مالی شرح کار
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 شرح کار قفسه بندی انبار قطعات یدکی و عمومی

 

 انبار یدکی 

 قسمت مجزا می باشد: 3سیستم قفسه بندی که برای انبار قطعات یدکی در نظر گرفته شده است شامل 

 

 قفسه بندی سبک یا مشبک  -الف

 

قفسه بندي براي نگهداري کاالهاي سبك و کم حجم در نظر گرفته شده است که جابجایی آنها توسط کارگران انبار و این سیستم 

 به صورت دستی انجام می گیرد.

سانتیمتر میباشد که از پـایین تـا  95سانتیمتر , و دهانه  46سانتیمتر , عمق  457ارتفاع هر دستگاه  قفسه این سیستم نگهداري 

 سلول بارگذاري تقسیم شده است. 10باال به 

 کیلوگرم می باشد. 100تحمل هر کفه بارگذاري این سیستم قفسه بندي 

کیلو گرم بر متر مربـع بـه متـراژ  250بر روي باالترین کفه قفسه بندي پوشش کامل سقف ) بالكن بندي ( با تحمل هر متر مربع 

 نظر گرفته شده است. متر مربع جهت نگهداري اقالم سبك و حجیم در 588تقریبی 

 دستگاه پلكان جهت دسترسی از طبقه همكف به طبقه اول و از طبقه اول بر روي پوشش سقف در نظر گرفته شده است. 6

 سانتیمتر می باشد. 100راهرو هاي بین قفسه ها 

 براي جداسازي قفسه هاي دوبل از توري جداکننده استفاده شده است.

 
 

 نگهداری مشبکمشخصات فنی اختصاصی سیستم 

 

سیستم نگهداري مشبك متشكل است از ستونهاي نبشی و کفه ها ) پانلها ( که به وسیله پیچ و مهـره بـه یكـدیگر متصـل مـی 

 شوند.

 این سیستم به صورت تك ردیفه و دو ردیفه ) پشت به پشت ( در یك تا چند طبقه قابل اجرا   می باشد. -1

، محاسبات تحملی کفه ها ) پانلها ( بر اساس بار گسترده و یكنواخت انجام پذیرفتـه اسـت . کفـه هـا در سـه نـوع عـادي  -2

 با لبه ایمن و سنگین ) کفپوش ( ارایه می گردد.رلفرمی 

 نوع ستونهاي نبشی بر مبناي مجموع بار یك دهانه و فاصله عمودي کفه ها در دهانه تعیین می شود. -3

و در صورت نیاز مشتري با توجه به شرایط آب و هوا یی  7031، طوسی آلكید مایع با شماره رال این سیستم رنگ قطعات  -4

 با همان فام قابل  ارایه می باشد.محل نصب رنگ پودر )اپوکسی پلی استر ( 

 

 

 بالکی راکیا  نیمه سنگین قفسه بندی  -ب



 قراردادپیش نویس 

 : شماره
HPC-LEG-CN-00 

  هنگام یمیشرکت پتروش یدکیانبار قطعات  یقفسه بند دیخر

 

 

14 

 

 

سنگین با حجم متوسط  در نظر گرفته شده است که جابجـایی آنهـا توسـط این سیستم قفسه بندي براي نگهداري کاالهاي نیمه 

 کارگران انبار و به صورت دستی انجام می گیرد.

سانتیمتر میباشد کـه از  117و  194سانتیمتر , و دهانه  70سانتیمتر , عمق  457ارتفاع هر دستگاه  قفسه این سیستم نگهداري 

 تقسیم شده است. طبقه  بارگذاري 8پایین تا باال به 

کیلوگرم بـراي دهانـه هـاي 500سانتی و  194کیلوگرم براي دهانه هاي  1200تحمل هر کفه بارگذاري این سیستم قفسه بندي 

 سانتی می باشد. 117

 میلیمتر می باشد.  1,25ضخامت کلیه کفپوشها 

 وشش سقف در نظر گرفته شده است.دستگاه پلكان جهت دسترسی از طبقه همكف به طبقه اول و از طبقه اول بر روي پ3

 سانتیمتر می باشد. 100راهرو هاي بین قفسه ها 

 

 مشخصات فنی اختصاصی سیستم نگهداری راک کفپوشدار سنگین  پیچ و مهره ای )بالکی راک (

 

این سیستم نگهداري تشكیل شده است  از قابهاي پیچ و مهره اي و بازوهاي اتصال یافتـه بـه سـتون قابهـا  و کفـه هـاي  -1

، عمق و ارتفاع متنوع و قابل تغییر به صورت تك ردیفه و دو ردیفه )پشت به پشت ( در یك ، دهانه )کفپوش (طبقات که در 

 تا چند طبقه ارائه می گردد.

تم از اتصال پیچ ومهره اي ستونها و تعدادي مهاربند افقی و ضربدري و کفی ستونها تشكیل  شده که با عـر  قابهاي سیس -

ها )عمق سیستم ( و طولهاي متنوع ) ارتفاع سیستم ( قابل اجرا می باشد. قابهاي میانی براي دهانه هاي مجاور هم مشـترك 

 هستند.

بارگذاري ها و دهانه هاي متنوع و کلیپ هاي اتصال به ستون تشـكیل بازوها که از جوشكاري مقطع محاسبه شده براي  -2

یافته اند به گونه اي طراحی شده اند که کلیپ ها با ستون درگیري جـانبی نداشـته و بـار طبقـات بـه صـورت محـوري 

طبقـات   با توجه به طرح کلیپ ها تغییر مكـان و تنظـیم فواصـل عمـودي " )عمودي ( به ستونها انتقال می یابد. ضمنا

 میلیمتر( به سهولت امكان پذیر می باشد. 76)باگام 

 کفپوش نوع مخصوصی از کفه ها می باشد که روي بازوهاي طبقات به تعداد متناسب با دهانه سیستم قرار می گیرد. -

تعداد پالتهـاي محاسبات تحملی بازوها و کفپوشها بر اساس بار گسترده و یكنواخت )کیلوگرم بر متر مربع ( و با توجه به  -3

 بار تعریف شده در هر طبقه انجام می پذیرد.

بر اساس  مجموع بار هر دهانه یا مجموع بار هر دهانه بـه عـالوه  ، نوع ستون با توجه به تعداد طبقات دسترسی سیستم  -4

 ود.بار راهروبندیها و فاصله طبقات بارگذاري یا فاصله اولین طبقه از زمین )هرکدام بیشتر(   تعیین می ش

          ، ابعـاد و ارتفـاع سـالن  نصـب انجـام ، تحمـل طبقـات نحـوه نگهـداري   ،طراحی این سیستم برمبناي ابعاد و وزن بار  -5

 می پذیرد.

 دراین سیستم ملحقات ذیل قابل ارائه می باشند: -6

 دا کننده دهانه .توري پشت و یا ج،  ، محافظ ستون و محافظ قابقفل اطمینان بازو ، واسطه افزایش ارتفاع ستون 

رابط هاي پشت به پشـت و براي بازو و  7031طوسی پودر ) اپوکسی پلی استر ( با شماره رال  رنگ اجزاء قاب و کفپوشها  - 6     

 می باشد. 5015با شماره رال  ) اپوکسی پلی استر (   نارنجی پودر

 طبقه  5تا  2سیستم نگهداري راك کفپوشدار سنگین  -7     
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سیستم براي ایجاد امكان دسترسی به بار در طبقات از پلكان و راهرو بندي میان ردیفهاي سیستم و بالكنهـاي خـارج از  دراین  -

 ردیف ها استفاده می شود. 

، بالكنها و نرده ها از اجزاء سیستم قفسه بندي مشبك ساخته شده و براي پوشش کف راهرو ها و پله ها از ، راهرو بندي پلكان   -

 له استفاده می شود .پانل پ

 نحوه محاسبه تیر ریزي راهرو ها و بالكنها در این سیستم بر مبناي بار راهرو بندي انجام می پذیرد .  -

گـاري   وزن نفر با بار یـا "بار راهرو بندیها بر مبناي بار گسترده بر سطح آن )کیلوگرم بر متر مربع ( محاسبه می شود و معموال  -

 اسبه می باشد.، مبناي مححمل بار 

 باربالكن بر اساس بار گسترده بر سطح آن ) کیلوگرم بر متر مربع ( محاسبه می شود و ووزن نفر با بار مبناي محاسبه می باشد. -

کیلـوگرم وجـود  500، امكان نصب باالبر بـا ظرفیـت حـداکثر ، عالوه بر پلكان در این سیستم جهت انتقال بار به طبقات باالتر   -

 دارد 

 در صورت نیاز مشتري امكان نصب محوطه حفاظ دار بارگذاري با پالت توسط لیفتراك در طبقات دسترسی سیستم وجود دارد. -

 در صورت نیاز مشتري امكان نصب سقف روي سیستم با پانل پله به منظور نگهداري بارها وجود دارد.  -

 
  

 پالت راکیا  سنگین  قفسه بندی -ج

 

 این سیستم قفسه بندي براي نگهداري کاالهاي سنگین  در نظر گرفته شده است که جابجایی آنها توسط لیفتراك صورت 

 می گیرد. 

سانتیمتر میباشد که از پایین تا  270سانتیمتر , و دهانه  90سانتیمتر , عمق  457ارتفاع هر دستگاه  قفسه این سیستم نگهداري 

 قسیم شده است. سلول بارگذاري ت 4باال به 

 TYPE Aقفسه هاي 

 طبقه بارگذاري بر روي بازوهاي سیستم قفسه بندي راك می باشد . 4تمامی   TYPE Aدر قفسه هاي مشخص شده با 

 پالت ) یاباکس ( نگهداري میشود. 8در هر دستگاه قفسه با مشخصات اعالم شده 

 TYPE  Bقفسه هاي 

طبقه بعدي بر روي بازوهاي سیستم پالت راك  2ل بر روي زمین قرار می گیرد و طبقه او TYPE Bدر قفسه هاي مشخص شده با 

 پالت ) یاباکس ( نگهداري میشود. 6قرار می گیرد و در هر دستگاه قفسه با مشخصات اعالم شده 

 کیلوگرم ( 1250کیلوگرم می باشد. ) هر پالت حداکثر  2500تحمل هر کفه بارگذاري این سیستم قفسه بندي 

 سانتیمتر می باشد.  400و هاي بین قفسه ها جهت چرخش و بارگذاري لیفتراك راهر

متر مربـع  360براي فضاي قرنطینه و فضاي ) رسید و دریافت کاال ( قفسه هاي پالت راك در دور تادور فضایی به مساحت تقریبی 

 در نظر گرفته شده است.

 

 مهره ایمشخصات فنی اختصاصی سیستم نگهداری پالتی  راک پیچ و 

 

، این سیستم نگهداري پالت متشكل از قابهاي پیچ و مهره اي و بازوهاي اتصال یافته بـه سـتون قابهـا مـی باشـدکه در ابعـاد  -1

 ، عمق و ارتفاع متنوع و قابل تغییر ارائه می گردد.دهانه 
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ستونها تشكیل  شده که با عر  ها قابهاي سیستم از اتصال پیچ ومهره اي ستونها و تعدادي مهاربند افقی و ضربدري و کفی 

)عمق سیستم ( و طولهاي متنوع ) ارتفاع سیستم ( قابل اجرا می باشد. قابهاي میانی  براي دهانه هاي مجـاور هـم مشـترك 

 هستند.

بازوها که از جوشكاري مقطع محاسبه شده براي بارگذاري ها و دهانه هاي متنوع و کلیپ هاي اتصال به ستون تشكیل  -

ت به صورت محوري یافته ا ي طراحی شده اند که کلیپ ها با ستون درگیري جانبی نداشته و بار طبقا ند به گونه ا

با توجه به طرح کلیپ ها تغییر مكان و تنظیم فواصل عمودي  طبقات  " )عمودي ( به ستونها انتقال می یابد. ضمنا

 میلیمتر( به سهولت امكان پذیر می باشد. 76)باگام 

ی بازوها بر اساس بار گسترده و یكنواخت )کیلوگرم ( و با توجه به تعداد پالتهاي بار تعریف شده در هر طبقـه محاسبات تحمل -2

 انجام می پذیرد.

    نوع ستون بر مبناي مجموع بار هر دهانه و فاصله طبقات از یكدیگر یا فاصله اولین طبقه از زمـین  )هرکـدام بیشـتر( تعیـین -3

 می شود.

،نوع لیفتـراك )ارتفـاع نهـایی بارگـذاري و ارتفـاع سـالن ، تحمل طبقات رمبناي ابعاد و وزن بار با پالت طراحی این سیستم ب -4

 (انجام می پذیرد. سیستم نگهداري راك به صورت تك ردیفه یا دو ردیفه )پشت به پشت ( قابل اجرا می باشد.

 دراین سیستم ملحقات ذیل قابل ارائه می باشند: -5

 ، زیر جعبه اي ، زیر کویلی ، زیر بشكه اي بازوي تقویت ، ، زیر پالتی دیواره دار ، زیر پالتی تون واسطه افزایش ارتفاع س

 ، محافظ ستون و محافظ قاب .قفل اطمینان بازو 

 ، طوسی پودر ) اپوکسی پلی استر ( با شماره رالرنگ اجزاء قاب   - 6     

 قابل ارائه می باشد. 5015با شماره رال  پلی استر ( ) اپوکسی   و براي بازو و ملحقات نارنجی پودر 7031 
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 شرایط عمومی
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 بازرسیو  حمل ،روش بسته بندی، عالمت گذاری 
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 اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت فروشنده


