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 بســـمه تعــــالي

و  00/00/1401اي غیر قابل تفكیك است در تاریخ آن که مجموعه پیوستحاضر همراه با اسناد و مدارك  قرارداد

  و کد اقتصادي 10103502804شناسه ملی و  1924شماره ثبت  به پتروشیمي هنگام شرکت مابین عسلویهدر 

و  نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به عنوان ........................................به نمایندگی  7334-3478-4113

ها، بعد پتروشیمی 2عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز و به نشانی:  عضو هیئت مدیرهبه عنوان  ..............................

 شودنامیده می «خریدار»از این پس  که 7511811360، کد پستی:  یمی مروارید، کارگاه پتروشیمی هنگاماز پتروش

 شناسه ملیبا  ........................در  ................به شماره ثبت  ..................................................شرکت  رف وط از یك

به عنوان  ........................................ه نمایندگی ب 0000-0000-0000 و کد اقتصادي .........................................

استناد به آگهی آخرین  با) ............................................به عنوان  ..............................................و  .............................................

 ،........................................................................................................................................................ :نشانیبا  (یید شدهتغییرات تأ

شود از طرف دیگر طبق مقررات و شرایطی نامیده می «فروشنده» که از این پس ........................................... پستیکد 

 گردد.ین قرارداد درج شده است منعقد میکه در اسناد و مدارك ا

 موضوع قرارداد -1ماده 

 شرکت یصادرات اكیآمون يریخط موقت بارگ ازیمورد ن F&G زاتیتجه دیخرعبارتست از  قراردادوضوع این م

  .پیوست یكمندرج در مطابق مشخصات  هنگام یمیپتروش

 این قرارداد شامل اسناد و مدارك زیر است:

 متن قراردادالف ـ  

 مالیصات فنی و مشخجدول  :یكیوست پ -ب 

 شروع قراردادو  شدن مؤثر تاریخ -2 ماده

قرارداد از شروع کار و تاریخ  باشدمی( خریدار سوي از ابالغ) آن مبادله تاریخ زا قرارداد اینمؤثر شدن  تاریخ -

 باشد.میسوي خریدار  از اقالمیید مشخصات فنی و تأ پیش پرداخت به فروشندهپرداخت مبلغ زمان 

د در خریدار ارسال شو ر یك هفته پس از ابالغ قرارداد برايبایست حداکثمین مربوط به پیش پرداخت میتض -

 یك هفته پس از عقد قرارداد در نظر گرفته خواهد شد. قرارداد همان شروعزمان صورت  غیر این

 قرارداد مدت -3 ماده

 باشد.می قرارداد تاریخ شروعاز  ماه 2مدت زمان قرارداد 
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 نحوه پرداختمبلغ قرارداد و  -4 ماده

( ..................................................................................به حروف ) .......................... رابرقرارداد بمبلغ  4-1

 باشد.می پیوست یكجدول و به شرح  ریال/یورو

 .باشدو کلیه موارد می ، حملبندي، بارگیريبستههاي مهندسی، خرید، قیمت قرارداد شامل کلیه فعالیت :1تبصره 

 باشد:مينحوه پرداخت به شرح زیر  4-2

 شود:در خصوص پرداخت به شرکت برنده مناقصه در این موارد به دو قسم عمل می -

در صورتی که کاال امكان ساخت داخل نداشته باشد و مستقیماً از خارج وارد گردد، به تبع آن ثبت سفارش  -

درعباس و پشت بایست توسط پتروشیمی هنگام صورت گیرد، مثال تحویل بندر عسلویه یا در موارد خاص بنمی

 پذیرد.باشد. در این موارد پرداخت به صورت ارزي به حساب خارج از کشور متقاضی صورت میگمرك می

در صورتی که امكان ساخت داخل وجود داشته باشد و تنها به منظور کنترل نوسانات ریالی )نسبت به ارز( بودجه  -

باشد و پرداخت به صورت ریالی بر اساس م میریالی تعیین شده باشد، محل تحویل کارخانه پتروشیمی هنگا

 گیرد.میانگین قیمت فروش هفتگی حواله ارزي سنا در روز پرداخت صورت می

 باشد:مراحل پرداخت به شرح ذیل می -

در ازاي و  درخواست فروشندهبه  و پس از عقد قرارداد ،عنوان پیش پرداخته قرارداد ب اولیه مبلغ %25 الف(

 .پرداخت خواهد شد به وي سوي فروشندهاز  معادل مبلغ پیش پرداختنامه بانكی ضمانتارائه 

 ت:بالمانع اس ریبه صورت ز یالینامه رارائه ضمانت :2تبصره 

 يارز يهافروش حواله یموزون هفتگ نیانگیبر اساس نرخ م یالیر ینامه بانكدرصد مبلغ ضمانت 120 معادل

 .باشدیقابل ارائه م میدر زمان تسل يروز کار خی( به تارwww.sanarate.ir( در سامانه سنا )وروی)

و توسط نماینده خریدار اجناس بازرسی  پس ازمتناسب با مقدار حمل  مبلغ نهایی قرارداد،قیمانده با %75 (ب

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

 یید خریدار صورتحساب مورد تأ -

 رس خریداراز سوي بازیید شده تأصادره و ( Release Noteمجوز ترخیص کاال ) -

 و گواهی مبدأ بارنامهاصل  -

 نامه بانكی، چك تضمین شده بانكی ارائه نماید.بجاي ضمانتتواند میفروشنده  :3 تبصره

 .یابدمیتقلیل  حویل شده به سایتت جناسا ارزش متناسب بابه تدریج و فروشنده  بانكی هايضمانت :4تبصره 

 يارز يهافروش حواله یموزون هفتگ نیانگینرخ متواند معادل ریالی مبلغ قرارداد را بر اساس خریدار می: 5تبصره 

 ي پرداخت صورتحساب به فروشنده پرداخت نماید.روز کار خی( به تارwww.sanarate.ir( در سامانه سنا )وروی)
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 قالما محل تحویل -5 ماده

گمرك عسلویه یا بندرعباس  /( DDP)مطابق روش  عسلویه واقع در پتروشیمی هنگام سایت، اقالممحل تحویل  -

 .باشدمی( CFR)مطابق روش 

 دوره تضمین -6ماده 

 .باشدمی از تاریخ تحویل آخرین بخش از اقالم ماه ششاین قرارداد برابر  نیتضم دوره -

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

هزینه خود  مكن نسبت به رفع نواقص و عیوب باترین زمان مو فروشنده موظف است در کوتاه عهده فروشنده بوده

ست در اسرع وقت نسبت فروشنده موظف ا ،که عیب و نقص ایجاد شده از ناحیه خریدار باشد اقدام کند. در صورتی

را پس از نماید در این موارد هزینه و دستمزدهاي مربوطه وب اقدام نماید و خریدار تقبل میبه رفع نواقص و عی

 به منظور رفع نواقص را به فروشنده پرداخت نماید.یید، بررسی و در صورت تأ

 نامه انجام تعهداتضمانت  -7ماده 

 مبلغ قرارداد با مدت اعتبار تا پایان (درصد پنج) %5نامه بانكی معادل خود، ضمانت ي تضمین انجام تعهداتفروشنده برا

نامه بر عهده فروشنده هزینه تمدید ضمانت) .نمایدمیعقد قرارداد به خریدار تسلیم  زماندر  راو قابل تمدید  مدت قرارداد

و بازرسی خریدار از نظر مشخصات فنی و سالم  یید نظارتتأ و تحویل موضوع سفارشنامه پس از  این ضمانت (.باشدمی

بدهی  خریداربابت مفاد این قرارداد یا الزامات قانونی به  فروشندهکه  در صورتی وسپري شدن دوره تضمین و  بودن

مختار است عالوه بر وصول مبلغ تضمین  خریدار، فروشندهنداشته باشد، آزاد خواهد شد. در صورت عدم انجام تعهدات 

 .نمایدبه دیگري مراجعه مبلغ خسارات، براي انجام معامله  و وصول

 هانامهخریدار از ضمانت استفاده شرایط -8ماده 

اخطار کتبی به دو بار خریدار مجاز خواهد بود پس از  ،قصور فروشنده در اجراي تعهدات طبق این قرارداد ر صورتد

هاي فروشنده نامهذکر دالیل مربوطه از ضمانت با ،فروشندهموقع تعهدات توسط ه در صورت عدم انجام ب فروشنده و

 استفاده نماید.

طبق شرایط قرارداد اقدام کرده و  به نفع خود انجام تعهداتنسبت به ضبط تضمین  خریداردر صورت فسخ قرارداد، 

ت عدم انجام تعهدات فروشنده و اخسارتعیین و ، فسخ ین مبلغ خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخـبه تعینسبت 

  .نماید اقدام کارانجام حسن تضمین  محل از مین آنتأ

 فروشنده  تعهدات -9 ادهم

 مسئولیت 9-1

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

 هاي مندرج در این قرارداد به خریدار ارائه نماید.در زمانگردد تضامین مورد نیاز خریدار را فروشنده متعهد می -
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 و محیط زیست ایمني 9-2

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

 .موضوع سفارش رعایت نماید

ي زیست محیطی هانامهها و آییندر اجراي قرارداد از قوانین، مقررات، دستورالعمل فروشنده موظف است -

گردد تبعیت نماید و خریدار صالح مملكتی و قانونی تدوین و تصویب گردیده و یا میکه از سوي مراجع ذي

 از هر گونه مسئولیتی در این خصوص مبري است.

 کیفیتبازرسي و  9-3

یید کتبی خریدار موضوع سفارش، تأام به هر گونه عملیات مربوط به تأمین گردد قبل از اقدمی متعهدفروشنده  -

 .اخذ نماید قراردادرا در خصوص هر گونه انحراف احتمالی از مشخصات فنی مندرج در 

در صورتی که در زمان تحویل یا دوره تضمین، مغایرتی بین موضوع تحویل شده قرارداد با مشخصات فنی  -

در مدتی که فروشنده متعهد است براي رفع آنها با هزینه خود و  ،وجود داشته باشداقالم موضوع قرارداد 

 شود اقدام نماید.توسط خریدار تعیین می

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

 ذکر گردیده تحویل نماید. قراردادکه در  وسایل و قطعات بكار رفته در آن را با همان کیفیت و استانداردهایی

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

که خریدار و یا نماینده وي  طوريه ب ،بازرسی و اطالعات و اسناد و مدارك الزم را در اختیار آنان قرار دهد

ارداد به محل تولید کاالي موضوع قرارداد، اعم از داخل یا خارج از کشور دسترسی بتواند در طول اجراي قر

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

 طبق اسناد و مدارك قرارداد نخواهد کاست.

 باشد.ا مشخصات فنی بر عهده فروشنده میبهزینه کلیه آزمایشات کاال از نظر صحت و انطباق  -

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

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

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

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

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

 مایشاتی برعهده خریدار خواهد بود.مدارك قرارداد و استانداردهاي مربوطه مطابقت دارد، هزینه چنین آز

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

ح کاالي معیوب برعهده فروشنده هاي مربوط به این آزمایشات، تعویض یا اصالمطابقت ندارد، کلیه هزینه

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

 نماید.

 مین کاالخرید مواد اولیه و تأ 9-4

 طوريه ب ،با خریدار هماهنگ نماید گردد که مشخصات فنی و نام سازندگان اقالم را قبالًفروشنده متعهد می -

در غیر این صورت سازنده  می خریدار به فروشنده موجود باشد.بایست نام این سازندگان در لیست اعالکه می

 یید خریدار برسد.بایست به تأمربوطه می

دگان، مین کاال از فروشندگان جزء، فروشنده مسئول خسارت ناشی از قصور و مسامحه این فروشندر صورت تأ -

 شود.ولیت و تعهدات فروشنده کاسته نمیکارگران و کارکنان آنها خواهد بود و تحت هیچ عنوانی از مسئ

 بیمه 9-5

نامه مذکور بیمهبیمه نماید. به هزینه خود ت موضوع قرارداد را جهت حمل به سایبایست کاالي روشنده میف -

تا محل سایت را  ات، در طول مدت حمل و نقل از مبدأتجهیزبایست هر نوع خسارت و آسیب وارده به مواد و می

باید به نامه این بیمهاعتبار پوشش دهد. فروشنده موظف است قبل از حمل نسبت به اخذ گواهی بیمه اقدام نماید. 

صورت  و دراي در زمان حمل امكان استفاده از بیمه وجود داشته باشد حادثه که در صورت بروز هر گونهاي باشد گونه

 .بایست تمدید گرددنیاز می

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

 موظف است:

هاي داده و کلیه اقدامات و پیگیريگر اطالع به خریدار و بر طبق مقررات شرکت بیمه به بیمه الف( مراتب را فوراً 

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

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

 .اقدام نماید «مورد قبول خریدار»حالت 

 و حمل بسته بندی 9-6

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

 .یید خریدار برسدبسته بندي قبل از حمل باید به تأ نحوه که طوريه ببوده  و حمل

فروشنده مسئول جبران کلیه خسارات و فساد ناشی از هر گونه عیب و نقص در طرز صحیح بسته بندي، انبار  -

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

توسط یید شده تأ لیست بسته بنديو  Inspection Release Noteبایست تمامی کاالها پیش از حمل می -

 را داشته باشند. بازرس خریدار

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

 وي اطالع دهد شامل:

o ؛شماره و تاریخ بارنامه 
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o ؛نام شرکت حمل و نقل 

o ؛شماره و تاریخ گواهی مبدأ 

o ؛و مقصد مبدأ 

o لیست بسته( بنديMaster & Detail Packing List) ؛توسط نماینده خریدار یید شدهتأ 

o تاریخ پیش بینی ورود محموله به محل تحویل. 

فروشنده  برعهده ، تخلیه در محل سایتتشریفات قانونیهاي بارگیري، بسته بندي، حمل، انجام کلیه هزینه -

  باشد.می

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 

 .باشد( مورد قبول میPartialصورت جزئی )ه حمل ب -

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

لیست بسته بندي با کاالي تحویل شده تطبیق داشته باشد  مزبور از لحاظ ظاهري سالم باشد وکه کاالي 

منزله تحویل نهایی کاال ه امضاي صورتمجلس تحویل کاال ب خواهد شد. صورت مجلس تحویل کاال تنظیم

 خواهد بود. MRSو هاي مربوطه ه و تحویل کاال پس از صدور گواهینبود

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

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

 خیرجریمه تأ  -01ماده 

خیر هفته تأ، به ازاي هر از قصور فروشنده باشد یناش ریتأخ نیچه او چنان موضوع قرارداد لیدر تحو ریدر صورت تأخ

 به فروشنده تعلق خواهد گرفت. مبلغ قرارداد %10و حداکثر تا  جریمه 2%

 قانوني و موارد کسور -11ماده  

بر هاي غیر عمرانی و مطابق با طرح یات )در صورت شمول( و سایر کسورقانونی شامل بیمه، مال کسور کلیه -

 .باشدمی فروشنده بر عهدهاساس قوانین جمهوري اسالمی ایران 

 خواهد شد.اقدام  ها و مقررات مربوطآخرین بخشنامهمطابق  ،مالیات بر ارزش افزودهدر مورد هزینه  -

 قهری حوادث -21 ماده

، عمومی هايبو اعتصا هابانقال ،مانند جنگ )اعالم شده یا نشده(، طراريــدر موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرایط اض

نجام که خارج از اراده طرفین باشد و ا و حوادث مشابه ي غیر عاديهانسیل و طغیا، زلزله، واگیردار هاييشیوع بیمار

 .اجراي قرارداد متوقف خواهد شد سازد كنـقرارداد حاضر را براي یكی از دو طرف غیرمم
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 .رساندببایست مراتب را با جزئیات حادثه به اطالع طرف دیگر شود، می حوادث قهريطرفین که دچار از  هر یك :1تبصره

 16مطابق ماده  با مرجع حل اختالفحوادث قهري تشخیص مصادیق  ، در صورت عدم قبول طرف دیگر و بروز اختالف

 خواهد بود.قرارداد 

 ، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.ماه از تاریخ وقوع 3تا  حوادث قهريشرایط  ادامهدر 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 ثالثــبا واگذاري ق خریدارت ــموافق در صورت .حقوقی دیگري منتقل یا واگذار کندحقیقی یا 

 عنوان کاسته نمیشود.به هیچ  روشندهفهدات ــتع از مسئولیت و

 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( و یا ضبط اموال ، مصادرهانحالل، 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 دوخیر در اتمام کار به مدت بیش از تأ -

 ؛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 -

بایست فروشنده برساند و فروشنده میالع به اط بایست مراتب را کتباً صورت وقوع هر یك از موارد فوق میخریدار در 

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  10در صورت عدم پاسخ فروشنده به خریدار ظرف اقدام نماید. ات مربوطه براي توضیح

 گیري خواهد نمود.، خریدار نسبت به فسخ یا ادامه قرارداد تصمیمروشندهخریدار به پاسخ ف

 تعلیق قرارداد -51ماده 

( ماه تعلیق نماید. در این صورت باید مراتب را 3براي حداکثر سه ) مدت قرارداد، اجراي کار را موقتاً تواند درخریدار می

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

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.
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 ختالفحل ا -61ماده  

بهطور دوستانه به کار برند. ، ن قراردادــش خود را براي حل اختالف بین خود در رابطه با ایــباید نهایت کوش، دو طرف

به هیأتی متشكل ، کردی از این قرارداد را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل ــاشــتالف نــهرگونه اخ

ارجاع فروشنده و فروشنده و یك نفر داور مرضی الطرفین به انتخاب نمایندگان خریدار و خریدار از یك نفر نماینده 

طرفین متعهد هستند در طول در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیري خواهد شد. شود. می

 رارداد به عهده دارند کماکان انجام دهند.ــاتی را که به موجب قتعهد، بررسی اختالفات و صدور حكم

 تغییر مقادیر کار -71ماده 

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

 .بایست به نسبت کاهش یا افزایش یابندمی هاي مربوطتضمین

 تغییر مدت زمان قرارداد -81ماده 

 :توافق طرفین قرار بگیرد ردبایست موکه می در موارد زیر مدت قرارداد مشمول تغییر خواهد بود

 ثیر قرار دهد؛که مدت زمان کل قرارداد را تحت تأ طوريه ب افزایش یا کاهش حجم معامله -

 خیر در انجام مورد معامله گردد؛مترقبه و قوه قهریه که منجر به تأوقوع حوادث غیر -

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

 و مدارک اسناد -19 ماده

 شوند:ك قرارداد محسوب میاسناد و مدارك زیر جزء الینف

 جدول مشخصصات فنی و مالیپیوست یك: الف ـ  

 باشد:ت به ترتیب زیر میمیاکدر مدارك مختلف قرارداد، اولویت حدر صورت وجود هر گونه تناقض 

 مفاد این قرارداد -الف

  (یك )پیوست مالیصات فنی و جدول مشخ -ب

 مناقصه دوران شرکت کنندگان درارسال شده براي  هاي فنیپاسخ و پرسشو مدارك فنی  -ج

 قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد -02ماده 

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

 کلیه مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداداطالع فروشنده از  -21ماده 

مشخصات کاال مفاد آن و از کلیه اسناد و مدارك قرارداد را مطالعه نموده و نماید که یید میقرارداد تأ يفروشنده با امضا

عدم تواند به عذر مل داشته و در اجراي قرارداد نمیاطالع کاو امكان انجام کارهاي موضوع قرارداد در مدت تعیین شده 

 .اطالع متوسل شود
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 نشاني طرفین قرارداد  -22 ادهم

ها، بعد از پتروشیمی پتروشیمی 2استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز : خریدار )سایت عسلویه(نشانی 

 7511811360کد پستی:  - مروارید، کارگاه پتروشیمی هنگام

 077 - 91570330تلفن )و فكس(: 

ـــانی  ـــی و یكم، پالك  خریدارنش بان س ـــوم 4)دفتر تهران(: تهران ، میدان آرزانتین، خیا ـــتی:  –، طبقه س کد پس

1516643911  

 88640390كس: ف  021- 88881424و  88677295تلفن: 

 .................................. کدپستی - ................................................................................................................................... :فروشنده نشانی

 ................................................... كس:ف .................................................... :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

 مكاتبات اعالمی از سوي خریدار باشد. گذاريشماره بایست مطابق روشفروشنده میکلیه مكاتبات  گذاريشماره -

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

 کند.از تغییر نشانی جدید بطرف دیگر اعالم 

 تعداد نسخ قرارداد  -42ماده 

ن قرارداد رسیده است و کلیه ینسخه تنظیم شده و به امضاء طرف 3 در باشدماده می 24مشتمل بر  این قرارداد

 كسان دارند.ینسخ آن اعتبار 

 نماینده فروشنده  خریدارنماینده 

 نام و نام خانوادگی: 

 سمت: 

 امضاء

 

 نام و نام خانوادگی:  

 سمت: 

 امضاء

 نام و نام خانوادگی: 

 سمت: 

 امضاء

 

 

 مهر شرکت

 نام و نام خانوادگی:  

 سمت: 

 امضاء

 

 

 مهر شرکت
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 پیوست یک:
 

 

 

 

 صات فنی و مالیجدول مشخ
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 ریز قیمت اقالمجدول 

 واحد شرح کاال ردیف

 واحد متیق

 پیشنهادی

 (ریال /یورو)

 مقدار

 کل متیق

 پیشنهادی

 (ریال/یورو)

1 
Ammonia Gas Detector, Sensor Type: Electro mechanical, 4-

20mA, Loop Powered, Sensitivity: 25ppm , Range:0 to 100 ppm, 
Response time: ≤ 10 sec., Power Supply: 24Vdc, M20 x 1.5, 

Swivel Brakect Mounted, IP 65 , Hazardous: Eexd 

  9  قطعه

2 

Flame Detector, Sensor Type: IR, Point Type, 4-20mA, Loop 

Powered, Optical System: Dual Wavelength, Response 
Time:50%LEL(20 sec)/90%LEL(30sec), 24Vdc, M20 x 1.5, 

Swivel mounted, IP 65 , Intrinsically Safe, Eexia, Alarm indicator 

, Hazardous: Eexd 

  7  قطعه

3 

Manual Call Point, Conventinal, Power Supply: 24Vdc, 

Explosion Proof, Eexd, IP 65, 2 inch Pipe Mounted (out door), 
Material: MFR.STD suitable for Indoor and Outdoor Application, 

Color: Red, 24 VDC, 5 A , Reset Compatibility, Fire Lable, 

Hazardous: Eexd 

  5  قطعه

4 
Sounder (Horn ), Type: Conventinal, Power Supply: 24Vdc, 
Sound Level: 90~110 db (Adjustable with volume control), 

Explosion Proof, Eexd, IP 65, Support Bracket Mounted, 

Hazardous: Eexd 

  3  قطعه

5 

Flash Light Beacon (Red), Type: Conventinal, Power Supply: 
24Vdc, Explosion Proof, Eexd, IP 65, Lamp Element: Xenon 

Flash, Support Bracket Mounted, Amb. Temp. Min / Max (°C) :- 

3.5/52 .Amb. Relative Hummidity Max: 90%, NFPA 72, IEC, 

Hazardous: Eexd 

  3  قطعه

6 

Flash Light Beacon (Blue), Type: Conventinal, Power Supply: 
24Vdc, Explosion Proof, Eexd, IP 65, Lamp Element: Xenon 

Flash, Support Bracket Mounted, Amb. Temp. Min / Max (°C) :- 

3.5/52 .Amb. Relative Hummidity Max: 90%, NFPA 72, IEC, 

Hazardous: Eexd 

  3  قطعه

 : (ریال/یورو) یشنهادیپ کل متیق

 به حروف 

عسلویه )مطابق روش  به سایت ، حملبارگیريبندي، خرید، بستهمهندسی، هاي شامل کلیه فعالیت قراردادقیمت 

DDP ( / گمرك عسلویه یا بندرعباس )مطابق روشCFR) باشد.موارد می و کلیه 


