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 بســـمه تعــــالی

 نامهموافقتالف( 

و از اين پس قرارداد  استاي غیر قابل تفكیك آن كه مجموعه پیوستموافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارك 

  ..........................آقاي به نمايندگي  پتروشیمي هنگامشركت  مابین 1400 /00/00در تاريخ در تهران شود نامیده مي

و كد  10103502804به شناسه ملي ،  رئیس هیئت مديرهبه عنوان  . يو آقا ...............و  ....................... به عنوان

كد  ، 3، طبقه  4، پالك  31خیابان الوند ، خیابان  میدان آرژانتین ،و به نشاني:   .....................  اقتصادي..............

به نمايندگي  ..........................شركت  رف وط از يك شودنامیده مي خريداراز اين پس  كه 1516643911پستي: 

و ...............................شناسه ملي  با .............................به عنوان  .................و آقاي  ...................به عنوان  ..............................

،كد پستي ...............................................به نشاني دفتر مركزي:  .......................به شماره ثبت  ..............كد اقتصادي 

مي شود از طرف ديگر طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك  نامیده فروشنده كه از اين پس............................

 اين قرارداد درج شده است منعقد مي گردد.

 موضوع قرارداد -1ماده 

شركت  9900100شماره  خريد نشاني درخواستآتشفردي تجهیزات  البسه وخريد از  عبارت قراردادوضوع اين م

  .مي باشد قرارداد يكپیوست  مندرج در جداول مشخصات فنيمطابق پتروشیمي هنگام 

 اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است:

 الف ـ موافقتنامه حاضر

 و دستورالعمل بسته بندي و حمل 9900100درخواست خريد شماره و قیمتهاي  مشخصات فني  جداول يك:پیوست 

 شرايط عمومي دو:پیوست 

 قراردادشدن  موثرشروع و زمان  -2 ماده

و تاريخ موثر شدن قرارداد از زمان  باشدمي( خريدار سوي از ابالغ) آن مبادله تاريخ زا قرارداد اينشروع كار  تاريخ -

 باشد.  مي خريدارسوي  از هاي ذكر شدهدستگاهو تايید مشخصات فني  فروشندهبه پیش پرداخت 

د در غیر ارسال شو خريدار هفته پس از ابالغ قرارداد براير يك بايست حداكثمین مربوط به پیش پرداخت ميتض -

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

 قرارداد مدت -3 ماده

  مي باشد.موثر شدن قرارداد  پس از ماه سهمدت زمان قرارداد 

 

 نحوه پرداختمبلغ قرارداد و  -4 ماده
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 مي باشد: پیوستول ابه شرح جد( ریال ................................................................).................. مبلغ قرارداد -4-1

و كلیه موارد مشخص شده  ، حمل، تخلیهبندي، بارگیريقیمت قرارداد شامل كلیه فعالیتهاي خريد، بسته :1تبصره 

 مي باشد. (يك ) پیوست9900100 شماره درخواستدر 

 نحوه پرداخت به شرح زیر می باشد: -4-2

ارائه در ازاي و  فروشندهدرخواست به  و پس از عقد قرارداد ،قرارداد بعنوان پیش پرداخت اولیه مبلغ %25 الف(

 .پرداخت خواهد شد به وي فروشندهاز سوي  معادل مبلغ پیش پرداختضمانت نامه بانكي 

در و  خريدارتوسط نماينده  قالمابازرسي تحويل و تايید  متناسب با مبلغ نهايي قرارداد،با قیمانده  %75 (ب

 پرداخت خواهد شد. فروشندهارائه مدارك زير به  ازاي

  خريدارصورتحساب مورد تايید  -

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

  بارنامهاصل  -

 بجاي ضمانت نامه بانكي، چك تضمین شده بانكي ارائه نمايد.تواند مي فروشنده :1 تبصره

 .يابدميتقلیل  حويل شده به سايتت جناسا ارزش متناسب بابه تدريج و  فروشنده بانكي هايضمانت :2تبصره 

 اجناس محل تحویل -5 ماده

ويژه پارس واقع در استان بوشهر شهرستان عسلويه منطقهانبار شركت پتروشیمي هنگام ، اجناسمحل تحويل  -

 باشد.مي هاپتروشیمي 2جنوبي فاز

 

 دوره تضمین -6ماده 

فروشنده متعهد به  .باشدمي تحويلاز تاريخ  پس پنج ماهاين قرارداد برابر  هاي موضوع دستگاه نیتضم دوره -

 باشد.سال ميپنج خدمات پس از فروش به مدت 

ايجاد دوره تضمین در  فروشندهاقالم موضوع سفارش ناشي از عملكرد نامناسب كه در  گونه عیب يا نقصيهر  -

موظف است در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به رفع نواقص و عیوب با   فروشندهبوده و  فروشنده به عهده شود

موظف است در اسرع  فروشندهباشد  خريدارهزينه خود اقدام كند. در صورتیكه عیب و نقص ايجاد شده از ناحیه 

تقبل مي نمايد در اين موارد هزينه مواد استفاده شده و  خريداروقت نسبت به رفع نواقص و عیوب اقدام نمايد و 

 پرداخت نمايد. فروشندهبه منظور رفع نواقص را به را پس از بررسي و در صورت تايید، دستمزدهاي مربوطه 

 عهداتانجام ت ضمانت نامه  -7ماده 
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مبلـغ قـرارداد بـا ( درصد پـنج) %5موظف گرديد براي تضمین انجام تعهدات خود، ضمانت نامه بـانكي معـادل  فروشنده

تحويـل تسـلی  نمايـد. ايـن ضـمانت نامـه پـس از   خريـدارعقد قرارداد به  زماندر  مدت قرارداد را مدت اعتبار تا پايان

پس از سپري شدن دوره تضـمین  و از نظر مشخصات فني و سال  بودن خريدارو تايید نظارت و بازرسي  موضوع سفارش

بدهي نداشته باشد، آزاد خواهد شـد. در صـورت  خريداربابت مفاد اين قرارداد يا الزامات قانوني به  فروشندهدر صورتیكه 

براي انجام معامله  مختار است عالوه بر وصول مبلغ تضمین و وصول مبلغ خسارات، خريدار، فروشندهعدم انجام تعهدات 

 . نمايدبه ديگري مراجعه 

 از ضمانت نامه  خریدار استفاده شرایط -8ماده 

 خريـدارشده باشـد،  خريداردر اجراي تعهداتش طبق اين قرارداد متوجه  فروشندهاز قصور  ناشي كه خسارتير صورتي د

ذكـر  بـا ،فروشـندهدر صورت عدم انجام بموقع تعهدات توسط  و فروشندهاخطار كتبي به دو بار مجاز خواهد بود پس از 

 استفاده نمايد. فروشندهداليل مربوطه از ضمانت نامه هاي 

 به نفع خود انجـام تعهـداتنسبت به ضبط تضمین  خريـداردر صورت فسـخ قـرارداد، ، 7عالوه بر موارد مندرج در ماده 

ت اخسـارتعیـین و ، فسخ ین مبلغ خدمات انجام شده قابل قبول تا تاريخـتعیبه نسبت طبق شرايط قرارداد اقدام كرده و 

  .نمايد اقدام انجام تعهداتحسن تضمین  محل از تامین آنو  فروشندهعدم انجام تعهدات 

  فروشنده تعهدات -9 ادهم

 مسئولیت 9-1

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

 ارائه نمايد. خريداررا در زمانهاي مندرج در اين قرارداد به  خريدارگردد تضامین مورد نیاز متعهد مي فروشنده -

 و محیط زیست ایمنی 9-2

 موضوع سفارش رعايت نمايد اقالمموظف است كلیه موارد ايمني و حفاظت فني را در خصوص  فروشنده -

اجراي قرارداد از قوانین، مقررات، دستورالعملها و آيین نامه هاي زيست محیطي  در موظف است فروشنده -

گردد تبعیت نمايد و كه از سوي مراجع ذي صالح مملكتي و قانوني تدوين و تصويب گرديده و يا مي

 از هر گونه مسئولیتي در اين خصوص مبري است. خريدار

 کیفیتبازرسی و  9-3

گردد قبل از اقدام به هر گونه عملیات مربوط به تامین موضوع سفارش، تايید كتبي مي متعهد فروشنده -

 .را در خصوص هر گونه انحراف احتمالي از مشخصات فني مندرج در درخواست خريد اخذ نمايد خريدار

در صورتي كه در زمان تحويل يا دوره تضمین، مغايرتي بین موضوع تحويل شده قرارداد با مشخصات فني  -

متعهد است براي رفع آنها با هزينه خود و در مدتي كه توسط  فروشندهدرخواست خريد وجود داشته باشد 

 تعیین مي شود اقدام نمايد. خريدار
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عاري از هر گونه عیب و نقص؛ و مواد، مصالح، لوازم، وسايل و گردد كه موضوع سفارش را متعهد مي فروشنده -

 قطعات بكار رفته در آن را با همان كیفیت و استانداردهايي كه در درخواست خريد ذكر گرديده تحويل نمايد.

طبق اسناد و مدارك  فروشنده، از مسئولیت خريدارانجام شدن و يا نشدن بازرسي ها و آزمايشات از سوي  -

 نخواهد كاست.قرارداد 

 مي باشد. فروشندههزينه كلیه آزمايشات كاال از نظر صحت و انطباق با مشخصات فني بر عهده  -

، از نظر جنس يا ساخت، حسب مورد ناقص يا فروشندهدر صورتي كه هريك از كاالهاي ارائه شده توسط  -

ا با كاالهاي سال  تعويض موظف است آنها ر فروشندهمعیوب بوده و با مشخصات فني مطابقت نداشته باشد، 

 نمايد.

يا نمايندگان وي، انجام آزمايشات اضافي جهت اطمینان از كارايي  خريدارهر گاه تا پايان دوره تضمین،  -

 انجام خواهد شد. در اين صورت: خريداركاالي تحويل شده را الزم بدانند، اينگونه آزمايشات طبق دستور 

شات نشان دهد كه كارايي كاال با مشخصات فني قید شده در اسناد و الف( چنانچه نتیجه حاصل از اين آزماي

 خواهد بود  خريدارمدارك قرارداد و استانداردهاي مربوطه مطابقت دارد، هزينه چنین آزمايشاتي برعهده 

ب( چنانچه نتايج اين آزمايشات نشان دهد كه كاالي تحويل شده با مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه 

 فروشندهندارد، كلیه هزينه هاي مربوط به اين آزمايشات، تعويض يا اصالح كاالي معیوب برعهده مطابقت 

 خواهد بود

تحويل  خريداركاالي موضوع قرارداد را نو، غیرمستعمل و اصلي به كلیه اقالم و تعهد مي نمايد كه  فروشنده -

 نمايد.

 خرید مواد اولیه و تامین کاال 9-4

مسئول خسارت ناشي از قصور و مسامحه اين فروشندگان،  فروشندهدر صورت تامین كاال از فروشندگان جزء،  -

 كاسته نمي شود. فروشندهكارگران و كاركنان آنها خواهد بود و تحت هیچ عنواني از مسئولیت و تعهدات 

 بیمه 9-5

بايست هر بیمه نامه مذكور ميت بیمه نمايد. مي بايست كاالي موضوع قرارداد را جهت حمل به ساي فروشنده -

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

بايد به اين بیمه نامه اعتبار موظف است قبل از حمل نسبت به اخذ گواهي بیمه اقدام نمايد.  فروشندهدهد. 

و اي در زمان حمل امكان استفاده از بیمه وجود داشته باشد بروز هر گونه حادثهكه در صورت گونه اي باشد 

 .در صورت نیاز مي بايست تمديد گردد

اي كه باعث آسیب يا از بین رفتن تمام يا قسمتي از كاالي موضوع قرارداد شود در صورت بروز حادثه -

 موظف است: فروشنده
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گر اطالع داده و كلیه اقدامات و پیگیري قررات شركت بیمه به بیمهو بر طبق م خريدارالف( مراتب را فورا به 

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

باشد نسبت به تعمیر و يا جايگزيني كاالهاي آسیب ديده و به  خريدار تايیدعقول كه مورد در مدتي مب( 

 .اقدام نمايد "خريدارمورد قبول "حالت 

 و حمل بسته بندی 9-6

بسته بندي، عالمت و بر اساس روش  خريدارو حمل اقالم مطابق درخواست  ، عالمت گذاريبسته بندي -

 .برسد خريدارنحوه بسته بندي قبل از حمل بايد به تايید  بطوريكهبوده  گذاري و حمل

 

با توجه به نوع وسیله حمل كاالي موضوع قرارداد بايد به نحوي بسته بندي شود كه با مقررات حمل و نقل،  -

 مغايرت نداشته باشد.

مسئول جبران كلیه خسارات و فساد ناشي از هر گونه عیب و نقص در طرز صحیح بسته بندي،  فروشنده -

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

يا  خريدارپیش از اقدام به حمل كاال مشخصات كامل موضوع قرارداد را كتبا به مكلف است  فروشنده -

 نماينده وي اطالع دهد شامل:

o ؛شماره و تاريخ بارنامه 

o ؛نام شركت حمل و نقل 

o ؛مبدا و مقصد 

o لیست بسته( بنديMaster & Detail Packing List) ؛خريدارتوسط نماينده  تايید شده 

o  محموله به محل تحويلتاريخ پیش بیني ورود. 

 فروشندهبرعهده  ، تخلیه در محل سايتهاي بارگیري، بسته بندي، حمل، انجام تشريفات قانونيكلیه هزينه -

  مي باشد.

مدت زمان پايان  كه دربرنامه زماني حمل كاالي موضوع قرارداد را به نحوي تنظی  خواهد كرد  فروشنده -

 .شده باشنددر سايت  خريدارقرارداد كلیه كاالها تحويل 

 .( مورد قبول مي باشدPartialحمل بصورت جزئي ) -

يا نماينده وي بازرسي شده و در  خريداركند توسط در محل تحويل كاال تخلیه مي فروشندهكااليي كه  -

صورتي كه كاالي مزبور از لحاظ ظاهري سال  باشد و  لیست بسته بندي با كاالي تحويل شده تطبیق 

امضاي صورتمجلس تحويل كاال بمنزله تحويل  صورت مجلس تحويل كاال تنظی  خواهد شد.داشته باشد 

 خواهد بود. MRSو نهايي كاال نبوده و تحويل كاال پس از صدور گواهي هاي مربوطه 

در صورتي كه عیب و نقص كاال مشهود باشد، در صورت بروز هر گونه عیب و نقص در كاال در حین حمل،  -

، كاالي سال  تحويل خريدارموظف است طبق نظر  فروشندهمي تواند از قبول آن خودداري نمايد و  خريدار

  دهد.

 جریمه تاخیر  -01ماده 
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، به ازاي باشد فروشندهاز قصور  يناش ریتأخ نيچنانچه ا ، موضوع قرارداد و اجراي تعهدات ليدر تحو ریدر صورت تأخ

مبلغ  خريدار عنوان جريمه تأخیر درنظر گرفته خواهدشد،به مبلغ قراردادكل  %5و حداكثر تا  %1هفته تاخیر هر 

 نمايد.هاي وي كسر و وصول ميو يا هرنوع مطالبات و تضامین و سپرده فروشندههاي جريمه را از پرداخت

 قانونی و موارد کسورات -11ماده  

كسورات قانوني شامل بیمه، مالیات )در صورت شمول( و ساير كسورات ديگر بر اساس قوانین جمهوري  كلیه  -

 .مي باشد فروشنده بر عهدهاسالمي ايران 

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

 پرداخت خواهد شد. فروشندهبه  ،دهومالیات بر ارزش افزثبت نام 

 قهری حوادث -21 ماده

ي هابو اعتصا هابانقال ،مانند جنگ )اعالم شده يا نشده(، طراريــدر موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اض

كه خارج از اراده طرفین باشد  و حوادث مشابه ي غیر عاديهانسیل و طغیا، زلزله، ي واگیردارهاريشیوع بیما، عمومي

 .اجراي قرارداد متوقف خواهد شد سازد كنـنجام قرارداد حاضر را براي يكي از دو طرف غیرممو ا

بايست مراتب را با جزئیات حادثه به اطالع طرف ديگر شود، مي حوادث قهريطرفین كه دچار از  : هر يك1تبصره

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

 بود.

 ، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.ماه از تاريخ وقوع 3تا  : در صورت ادامه شرايط حوادث قهري2تبصره

 انتقال به غیر -31 ماده

 به شخص يا اشخاص ن قرارداد راــوع ايــموضتمام يا قسمتي از ، خريدارحق ندارد بدون كسب مجوز از  فروشنده 

سمتي از كار به اشخاص ــبا واگذاري ق خريدارت ــموافق در صورت، حقیقي يا حقوقي ديگري منتقل يا واگذار كند

 به هیچ عنوان كاسته نميشود. فروشندههدات ــتع از مسئولیت و، ثالث

 فسخ قرارداد -41 ماده

 :ابالغ كند فروشندهموضوع را به  قرارداد را فسخ نموده و، ميتواند در هر يك از موارد زير  خريدار

 ؛خريدار از كسب مجوزبدون  انتقال به غیردر مورد  خريدارعدم اطالع به  -

 ؛)به نحوي كه ادامه قرارداد را ممكن نسازد( فروشنده ، مصادره و يا ضبط اموالانحالل، ورشكستگي -

پاداش يا ، دستمزد، خريداربه كاركنان  ،راي آنــن كار يا اجـبراي گرفت فروشندهب كه ــاثبات اين مطل -

 ؛را در منافع خود شريك كرده است هايييا واسطهو هدايايي داده 

 ؛ماه يكتاخیر در اتمام كار به مدت بیش از  -
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 ؛خريدارو ابالغ شروع كار از سوي  قرارداد به كار پس از رفع وضعیت قهري موضوععدم شروع  -

 .فروشندهتوسط  نقض اساسي تمام و يا قسمتي از مفاد قرارداد -

مي بايست  فروشندهبرساند و  فروشندهدر صورت وقوع هر يك از موارد فوق مي بايست مراتب را كتبا به اطالع  خريدار

 خريداراعالم نموده و نسبت به برگزاري جلسه مشترك با  خريدارروز از تاريخ مربوطه به  10پاسخ خود را ظرف مدت 

در صورت عدم اقناع روز و يا  10ظرف  خريداربه  فروشندهدر صورت عدم پاسخ اقدام نمايد. ات مربوطه براي توضیح

  گیري خواهد نمود.نسبت به فسخ يا ادامه قرارداد تصمی  خريدار، فروشندهبه پاسخ  خريدار

 تعلیق قرارداد -51ماده 

( ماه تعلیق نمايد. در اين صورت بايد مراتب را 3تواند در مدت قرارداد، اجراي كار را موقتا براي حداكثر سه )مي خريدار

مكلف است كلیه كاالهاي موجود در  فروشنده اطالع دهد. در مدت تعلیق، فروشندهكتبا با تعیین تاريخ شروع تعلیق به 

به نحوي كه  مرحله ساخت، حمل و كاالهاي موجود در انبار را براساس قرارداد، به طور شايسته حفاظت و حراست كند

 .آسیبي به آنها وارد نشود.

 حل اختالف -61ماده  

 برند.بهطور دوستانه به كار  ،ن قراردادــرابطه با اي ش خود را براي حل اختالف بین خود درــبايد نهايت كوش، دو طرف

جهت فصل  گرددفصل  ي از اين قرارداد را كه نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل وــاشــتالف نــهرگونه اخ

رأي صادره براي طرفین الزم االجرا بوده و طرفین ملزم به انجام آن خواهند شود. ارجاع ميمرجع قضايي به خصومت 

رارداد به عهده ــق تعهداتي را كه به موجب، رأي طرفین متعهد هستند در طول بررسي اختالفات و صدوربود، همچنین 

 دارند كماكان انجام دهند.

 تغییر مقادیر کار -71ماده 

و فروشنده ملزم به انجام  ، كاهش يا افزايش دهدقراردادمبلغ كل  %25مقادير كار موضوع قرارداد را تا  ندتوامي خريدار

هاي مربوطه مي بايست . كه در اين صورت تضمینباشدهاي مندرج در پیشنهاد قیمت منض  به پیمان ميتعهدات با نرخ

 .به نسبت كاهش يا افزايش يابند

 

 قرارداد تغییر مدت زمان -81ماده 

 :توافق طرفین قرار بگیرد ردكه مي بايست مو در موارد زير مدت قرارداد مشمول تغییر خواهد بود

 بطوريكه مدت زمان كل قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد؛ افزايش يا كاهش حج  معامله -

 وقوع حوادث غیرمترقبه و قوه قهريه كه منجر به تاخیر در انجام مورد معامله گردد؛ -

 و ساير موارد مرتبط( خريداردر صورت وجود تاخیرات مجاز )ناشي از فعل يا ترك فعل  -
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 و مدارک اسناد -19 ماده

 جزء الينفك قرارداد محسوب مي شوند:به ترتیب اولويت اسناد و مدارك زير 

 حملو دستورالعمل بسته بندي و 9900100شماره  درخواست خريدجداول مشخصات فني  و قیمتهاي  1پیوست 

 شرايط عمومي 2پیوست 

 قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد -02ماده 

 از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوري اسالمي ايران است.، اين قرارداد

 از کلیه مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد فروشندهاطالع  -12ماده 

مشخصات كاال مفاد آن و از كلیه اسناد و مدارك قرارداد را مطالعه نموده و نمايد كه قرارداد تايید مي يبا امضا فروشنده

اطالع كامل داشته و در اجراي قرارداد نمي تواند به عذر عدم و امكان انجام كارهاي موضوع قرارداد در مدت تعیین شده 

 .اطالع متوسل شود

 نشانی طرفین قرارداد  -22 ادهم

 تلفـن: 1516643911، كـد پسـتي: 3، طبقه  4، پالك  31الوند ، خیابان میدان آرژانتین، خیابانتهران:  :خريدارنشاني 

 021-88640390فاكس:     88881424و  88677295

  :فروشنده نشاني

 نحوه انجام مکاتبات و مراسالت -32ماده 

مكاتبات  خريدارصورت صالحديد . در دنارسال شو فوقبايست به نشاني كلیه مكاتبات و مراسالت طرفین مي -

 ارسال شوند. خريدارمیل اعالمي يبه آدرس ا فروشندهنماينده  ايمیل با امضاتوانند بصورت مي

 باشد. خريدارمكاتبات اعالمي از سوي  گذاريشماره مي بايست مطابق روش فروشندهكلیه مكاتبات شماره گذاري  -

روز( قبل  15مدت قرارداد تغییر دهد بايد موضوع را كتبًا )ظرف هرگاه يكي از طرفین قرارداد نشاني خود را در  -

 از تغییر نشاني جديد بطرف ديگر اعالم كند.

 

 تعداد نسخ قرارداد  -42ماده 

ن قرارداد رسیده است و كلیه نسخ آن اعتبار یتنظی  شده و به امضاء طرف ماده 24ودرنسخه  3اين قرارداد در 

 كسان دارند.ي
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 خریدارنماینده 
 

 نماینده فروشنده 
 

 نام و نام خانوادگی:
 سمت: 

 امضاءمهر و  
 

 نام و نام خانوادگی: 
 سمت: 

 امضاء

 نام و نام خانوادگی: 
                                           سمت:  

 امضاء

 نام و نام خانوادگی: 
 سمت: 

 مهر و امضاء
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 پیوست یک:

 

 

 

 

 و حمل مشخصات فنی، قیمت و دستورالعمل بسته بندیجداول 
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 واحد شرح کاال ردیف
 یشنهادیواحد پ متیق

 ()لایر
 تعداد

  یشنهادیپ کل متیق
 ()لایر

1 Firekit (Jacket & Trousers) 10  دست 
 

2 Fire Protective Gloves 20  جفت 
 

3 Firefighter Helmet (White)/MSA model:F1XF 2  عدد 
 

4 Firefighter Helmet (Yellow)/MSA model:F1XF 4  عدد 
 

5 Firefighter Helmet (Red)/MSA model:F1XF 10  عدد 
 

6 Fire Protective Hood 30  عدد 
 

7 Fire Protection Boot 20  جفت 
 

 جمع کل قیمت پیشنهادی ) لایر(
 

 

 .باشد به بعد 2019از سال گواهي اورجینال مبدأ و مدارك حمل به همراه اقالم باشد و تاريخ تولید مهم :نکته 
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 BOOTچکمه آتش نشانی)مشخصات فنی 

: از جنس صد درصد چرم مقاوم دربرابر آب و آتش و برخوردار از  قابلیت تنفس ومقاومت زیاد سطح خارجی چکمه-

 در برابر سائیدگی 

 : دارای آستر مناسب ومقاوم در برابر نفوذ آب ،مایعات بدن ،مواد شیمیایی معمولی و ساییدگی سطح داخلی چکمه-

 متناسب با ساختار پا و قابل شستشو وقابل تعویض :  زیره داخلی چکمه -

: ضد الکتریسیته ساکن باشد و از الستیک نیتریل دار مقاوم در برابر آتش و یا  زیره خارجی چکمه-

 پلی یورتان مقاوم در برابر سرخوردگی باشد و دربرابر روغن های سوختنی و سرخوردگی مقاوم باشد 

 نور مقاوم در برابر آتش باشددارای نوارهای منعکس کننده  -

 دارای محافظ ضربه گیر و حفاظت از قوزک پا در برابر ضربات خاجی و فشارخارجی باشد-

 دارای خمیدگی مناسب و انعطاف پذیری جهت انجام حرکات طبیعی پا را داشته باشد-

 دارای نوار های الستیکی مناسب جهت باال کشیدن چکمه هنگام پوشیدن سریع باشد-

 رعایت شده باشد NFPA 1992استاندارد  -

 مشخصات فنی دستکش آتش نشانی:

 باشدKEVLARاز جنس الیه بیرنی:  -

 باشد GORE- TEXالیه میانی از جنس  -

برای آنتی باکتریال کردن داخل دستکش جهت جلوگیری از SILBERدارای الیه میانی فرعی  -

 ایجادبو،بازگرداندن گرما و ضد الکتریسیته ساکن باشد

الیه محافظ پشت دست : پلیسه های محافظ شده در پشت دستکش جهت محافظت از پشت دست  -

 وباال بردن مقاومت در برابر ضربه باشد

پلیسه پشت انگشتان : جهت راحتی حرکات انگشتان دست و مقاومت در برابر ضربات به این  -

 ناحیه 

آنتی باکتریال کردن و ضد بو از نخ پارا آمیدی با نخ نقره جهت  KEVLARالیه آستری : الیه  -

 ومقاومت بخشی در برابر برش و گرما باشد

پوشش کربن : بر روی دشتکش جهت جلوگیری از جراحت و صدمه با این متریال آب بندی و باد  -

 بندی شده باشد و به آن مقاومت در برابر مواد شیمیایی میدهد

 مچ کش دار از جنس کوالر داشته باشد -

 ظیم ومقاوم در برابر حرارت باشددوبنده چسبی قابل تن -

 NFPA1951رعایت استاندارد  -

 

 مشخصات عمومی لباس 

                                                                                                  

 دارای استانداردهای: - -

- XF2, XR2,Y2,Z2  EN1149-5/EN469 2005+ A2006 

 B  :EN1149-5استاندارد اضافی  -

 رنگ بندی لباس : دو رنگ )پایه طالیی + مشکی ( - -

 XXXLتا  Sسایز بندی لباس :  - -
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-  

-  

سانتی متر (  N  /5گرم مقاومت کششی )205بـــا وزن  PBI NEOجنس الیــه بیــــرونــــی : • -

 - 600/ پود :  640مقاومت در برابر پارگی ) نیوتن ( تار:  - 3600/ پود :  3500تار: 

بعد از  NOTE 4/ DIN EN ISO 12945-2اومت  در برابر ساییدگی بر طبق استاندارد مق

 .مقاومت مکانیکی بسیار باال–وزن سبک  -درجه 2600مقاومت حرارتی  -بار سایش  7000

-  

ضد رطوبت اعالء با ترکیبات از نوع  %100با قابلیت  Gore-Texجنس الیه میانی :  • -

EPTFE  و الیهTNX ت و توان بسیار باال در برابر آتش مستقیم و گرمای سوزان دارای مقاوم

 و سیستم حفظ دمای بدن و دفع تعریق  EN469درجه و فراتر از استاندارد  460°معادل 

 2800/ پود 2800سانتی متر ( : تار  5مقاومت کششی ) نیوتن در  -

 640پود  350مقاومت پارگی ) نیوتن( : تار  -

 بار ساییدن .  7000بعد  DIN/ EN/ISO 12945-2مقاومت سایشی بر طبق استاندارد  -

رفتن رنگ لباس و  نیبدون از ب ،ییخشکشو ی+ درجه و حت 60° شستشو مداوم در آب تیقابل - -

 بافت خود. تیخاص

 Grade A – nomex +viscose FR قیجنس آستر : ضد حر•  -

به داخــل لبــاس توسط چند  یدسترس زیباشند و ن یم میتنظبند قابل  ی: مچ ها دارا قهی یقسمتها - -

 است. دهیگــرد یطراح ریجهت تعم یمخف پیز

 یم کیپد ارگونوم هیال یشلوار و مچ  پادارا نییپا یآرنج ، زانوها و لبه ها یقسمتها یتمام - -

 هیال یداخل لباس دارا یلبه ها یتمام نیشود و همچن یلباس م شتریباشد که باعث مقاومت ب

Kevlar  وGore-Tex ازنفـوذ آب به داخل ژاکت  یــریباشــد. ) جهت جلــوگ یمــ ــزیضد آب ن

 ( شلوارو 

 یژاکت و شلوار و حتخط نقره ای زرد  با رفلکت بسار باال 3 یجنس شبرنگ : شبرنگها - -

و  آن تیفیشستشو مداوم بدون کاسته شدن از ک تیباشدو قابل یم یرونیب هیدوخت آن در حد ال

 .نفوذ آب به داخل لباس از محل دوختها

 

 

 مشخصات کت :• 

 
 . یحرفه اPREMIUMنوع دوخت :  - -

 ( ستمیس Loop) نهیس یهارنس رو ستمیس یدارا - -

 (ستمیس Dragتسمه نجات در پشت لباس ) ستمیس یدارا - -

در قسمت  یفشرده اسفنج یشکل بصورت هوا یبالشتک یها هی: ال Air blocker ستمیس یدارا - -

 سر شانه یو کاستن فشار رو یسر شانه ها جهت کاهش وزن دستگاه  تنفس

: بهترین و محکمترین زیپ دنیا با مقاومت باز و بسته شدن مکرر از باال و پایین و  Hpxزیپ  - -

 قابل تعویض به لحاظ عدم دوخت در داخل لباس.

 مناسب به لحاظ دوخت  ضیتعو تیبـا قــابل یــدیدستکش آرام ـمین - -
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 انواع چراغ قوه  یبرا نهیس یرو میبند قابل تنظ - -

مقاوم  اریبس مریبا روکش دوبل پل دیپاراآرام %100از جنس کوالر  Ergo padمحافظ آرنج  - - -

 پشت آرنج جهت حرکت راحتر ضد آب نیبا چ

  محل چسباندن برچسب در پشت لباس - -

 در دو طرف کت بیشکاف درب ج - -

 میقابل تنظ یچسب نیآست - -

 سر شانه ها  یدر رو وینگهدارنده راد - -

  نهیس یبر رو میسیو ب ویانواع راد یبرا میقابل تنظ بیج - -

  نهیس یاسم بر رو بلیمحل چسباندن ل - -

 میقابل تنظ یچسب قهی - -

 یاسنپ هوک  برا یدارا نیطرف یبهایو ج نیطرف یبهایکوچک داخل ج یاضاف بیدو ج یدارا - -

 دو لبه ضد آب . پینصب دستکش وقاب ز

 کاربر یکت کوتاهتر از پشت جهت راحت یبرش جلو- -

زیر  HSEبرنگ قرمز بصورت کامال" دوخت در پشت کت )     HPC-HSEدوخت لگویآ - -

HPC )باشد 

 

                             

 مشخصات شلوار: 
 

 . یحرفه اPREMIUMنوع دوخت :  - -

 در پوشش عیتسر یضد آب برا %100 ینر و مادگ پیز یدارا - -

 از طول و عرض میقابل تنظ یکش یدوبندها - -

   نیریبه شلوار ز یدسترس یبرا نیدر طرف بیدرز داخل ج یدارا - -

 دستکش اسنپ هوک یباز شدن از جلو ودارا تیبا قابل نیطرف بیج - -

 سیستم با شبرنگ در زیر جیب طرفین شلوار Deragتسمه نجات  - -

مقاوم با  اریبس مریبا روکش دوبل پل دیپاراآرام %100از جنس کوالر  Ergo padمحافظ زانو  - -

 زانو جهت حرکت راحتر ضد آب . یرو نیچ

 محل دوخت زانو یمانع نفوذ ضد آب جهت آبند هیال - -

  Kevlarمحافظ لبه پاچه شلوار از جنس  - -

  پد محافظ اضافی برای حفاظت بیشتر در ناحیه کلیه ها - -

 شلوار سمت چپ بیمحل چسباندن اسم در ج - -

  اتیبعد از هر عمل یداخل یها هیال یدار جهت بازرس پیز یدرزها - -

-  

 ** جهت هردست لباس یکعدد کاور مقاوم وبه اندازه لباس در نظر گرفته شود**  -
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 (:HOODمشخصات فنی مقنعه)

 

 

 پارچه بیرونی کشباف وساخته شده از آرامید ) به صورت کامل ( ،ضد الکتریسیته ساکن  -

 درصد آرامید100آستر  -

 قسمت های سر و گردن بصورت دوالیه باشد -

 داشتن پارچه اضافی در جلو و عقب گردن جهت پوشش گردن و سینه  -

 ده شدن کاله عملیاتی داشتن دوخت دوالیه درناحیه روی سر و پشت گردن جهت جلوگیری از سایی -

 EN13911,EN1149-3رعایت استانداردهای  -

-  
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 :یدستکش آتش نشان یمشخصات فن
 

 

 باشدKEVLAR: از جنس یرنیب هیال -

 باشد GORE- TEXاز جنس  یانیم هیال -

از  یریک     ردن داخ     ل دس     تکش جه     ت جل     وگ الی     باکتر یآنت      یب     راSILBER یفرع      یانی     م هی     ال یدارا -

 ساکن باشد تهیسیگرما و ضد الکتر جادبو،بازگرداندنیا

مح  افظ ش  ده در پش  ت دس  تکش جه  ت محافظ  ت از پش  ت دس  ت وب  اال ب  ردن  یه  ا س  هیمح  افظ پش  ت دس  ت : پل هی  ال -

 مقاومت در برابر ضربه باشد

  هیناح نیحرکات انگشتان دست و مقاومت در برابر ضربات به ا یپشت انگشتان : جهت راحت سهیپل -

 یک ردن و ض د ب و ومقاوم ت بخش  الیباکتر یبا نخ نقره جهت آنت یدیاز نخ پارا آم KEVLAR هی: ال یآستر هیال -

 در برابر برش و گرما باشد

ش ده باش د  یو باد بن د یآب بند الیمتر نیاز جراحت و صدمه با ا یریدشتکش جهت جلوگ یپوشش کربن : بر رو -

 هددیم ییایمیو به آن مقاومت در برابر مواد ش

 مچ کش دار از جنس کوالر داشته باشد -

 ومقاوم در برابر حرارت باشد میقابل تنظ یدوبنده چسب -

 NFPA1951استاندارد  تیرعا -

 

 BOOT))یچکمه آتش نشان یمشخصات فن
 

در  ادی ت نفس ومقاوم ت ز تی چکمه: از جنس صد درصد چرم مقاوم دربرابر آب و آتش و برخوردار از  قابل یسطح خارج-

  یدگیبرابر سائ

 یدگییو سا یمعمول ییایمیبدن ،مواد ش عاتیآستر مناسب ومقاوم در برابر نفوذ آب ،ما یچکمه : دارا یسطح داخل-

  ضیچکمه : متناسب با ساختار پا و قابل شستشو وقابل تعو یداخل رهیز -

مق اوم در  ورت انی یپل  ای وم در برابر آت ش و دار مقا لیترین کیساکن باشد و از الست تهیسیچکمه : ضد الکتر یخارج رهیز-

 مقاوم باشد  یو سرخوردگ یسوختن یباشد و دربرابر روغن ها یبرابر سرخوردگ

 منعکس کننده نور مقاوم در برابر آتش باشد ینوارها یدارا -

 باشد یو فشارخارج یو حفاظت از قوزک پا در برابر ضربات خاج ریمحافظ ضربه گ یدارا-

 پا را داشته باشد یعیجهت انجام حرکات طب یریمناسب و انعطاف پذ یدگیخم یدارا-

 باشد عیسر دنیچکمه هنگام پوش دنیمناسب جهت باال کش یکیالست ینوار ها یدارا-

 شده باشد تیرعا NFPA 1992استاندارد  -

 (:HOODمشخصات فنی مقنعه)

 
 پارچه بیرونی کشباف وساخته شده از آرامید ) به صورت کامل ( ،ضد الکتریسیته ساکن  -

 درصد آرامید100آستر  -

 قسمت های سر و گردن بصورت دوالیه باشد -

 داشتن پارچه اضافی در جلو و عقب گردن جهت پوشش گردن و سینه  -

 ده شدن کاله عملیاتی داشتن دوخت دوالیه درناحیه روی سر و پشت گردن جهت جلوگیری از سایی -

 EN13911,EN1149-3رعایت استانداردهای  -
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