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

-3478-7334  و کد اقتصادي 10103502804به شناسه ملی  پتروشیمي هنگام شرکت مابین عسلویهدر 

به عنوان ............... ............. يو آقا.................. ............ به عنوانآقاي ...................... به نمایندگی  4113

ها، بعد از پتروشیمی مروارید، پتروشیمی 2عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز و به نشانی: ............. ..................

 رف وط از یك شودنامیده می «خریدار»از این پس  که 7511811360، کد پستی:  پتروشیمی هنگامکارگاه 

آقاي ه نمایندگی ب («دوپیوست » یید شدهاستناد به آگهی آخرین تغییرات تأ با) .....................شرکت 

 شناسه ملی به .............................به عنوان  .........................آقاي و  .............................به عنوان  ...............................

 دفتر مرکزي: نشانیبا  ..................به شماره ثبت  ....................... و کد اقتصادي ..........................

 که از این پس ................................. کد پستی .....................................................................................................................

رداد درج شده ین قراشود از طرف دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارك انامیده می «فروشنده»

 گردد.است منعقد می

 موضوع قرارداد -1ماده 

مطابق مشخصات  هنگام یمیپتروش شرکت تابلوهاي برق در پست برق دیخرعبارتست از  قراردادوضوع این م

  .پیوست یكمندرج در 

 این قرارداد شامل اسناد و مدارك زیر است:

 متن قراردادالف ـ  

 مالیصات فنی و مشخجدول  :یكیوست پ -ب 

 کاال اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت فروشنده : دوپیوست   - ج

 شروع قراردادو  شدن مؤثر زمان -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

-  
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 قرارداد مدت -3 ماده

 باشد.می قرارداد تاریخ شروعپس از  ماه 4مدت زمان قرارداد 

 نحوه پرداختمبلغ قرارداد و  -4 ماده

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

 باشد.می پیوست یكجدول و به شرح  یورو................................................................................( 

 باشد.وکلیه موارد می ، حملبارگیري بندي،هاي مهندسی، خرید، بستهقیمت 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  -

یمی هنگام صورت گیرد، مثال تحویل بندر عسلویه یا در موارد خاص بندرعباس و پشت بایست توسط پتروشمی

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

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

باشد و پرداخت به صورت ریالی بر بودجه ریالی تعیین شده باشد، محل تحویل کارخانه پتروشیمی هنگام می

 گیرد.اساس 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 ز عقد قراردادپس ا ،قرارداد بعنوان پیش پرداخت اولیه مبلغ %25 الف(

 .پرداخت خواهد شد به وي سوي فروشندهاز  معادل مبلغ پیش پرداختضمانتنامه بانكی ارائه 

 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 %65 (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  -

 نصب و راه اندازي  باقی مانده مبلغ نهایی قرارداد , متناسب با  %10 ج(

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

ي پرداخت صورتحساب به فروشنده پرداخت روز کار خی( به تارwww.sanarate.ir( در سامانه سنا )وروی) يارز

 نماید.

 قالما محل تحویل -5 ماده

 .باشدمی عسلویه واقع در پتروشیمی هنگام سایت، اقالممحل تحویل  -

 دوره تضمین -6ماده 

ماه از تاریخ نصب اقالم )هر  12و یا  از تاریخ تحویل آخرین بخش از اقالم ماه 18این قرارداد برابر  نیتضم دوره -

 .باشدمی کدام که زودتر اتفاق بیفتد(

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

فروشنده موظف است در اسرع  ،که عیب و نقص ایجاد شده از ناحیه خریدار باشد خود اقدام کند. در صورتی

دستمزدهاي  نماید در این موارد هزینه ووب اقدام نماید و خریدار تقبل میوقت نسبت به رفع نواقص و عی

 به منظور رفع نواقص را به فروشنده پرداخت نماید.یید، را پس از بررسی و در صورت تأمربوطه 

 نامه انجام تعهداتضمانت  -7ماده 

 مبلغ قرارداد با مدت اعتبار تا پایـان (درصد پنج) %5نامه بانكی معادل ي تضمین انجام تعهدات خود، ضمانتفروشنده برا

نامه بـر عهـده هزینـه تمدیـد ضـمانت) نمایـدمیعقد قرارداد به خریـدار تسـلیم  زماندر  راو قابل تمدید  مدت قرارداد

یید نظارت و بازرسی خریـدار از نظـر مشخصـات و تأ تحویل موضوع سفارشنامه پس از  . این ضمانت(باشدفروشنده می

بدهی نداشـته باشـد، آزاد  خریداربابت مفاد این قرارداد یا الزامات قانونی به  فروشندهکه  در صورتی و فنی و سالم بودن

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

 .نمایدبه دیگري مراجعه خسارات، براي انجام معامله 

 هانامهخریدار از ضمانت استفاده شرایط -8ماده 

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

هاي فروشـنده نامهذکـر دالیـل مربوطـه از ضـمانت با ،موقع تعهدات توسط فروشندهه در صورت عدم انجام ب فروشنده و

 استفاده نماید.

طبق شرایط قرارداد اقدام کرده و  به نفع خود انجـام تعهـداتنسبت به ضبط تضمین  خریـداردر صورت فسخ قـرارداد، 

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

  .نماید اقدام انجام تعهداتحسن تضمین  محل از مین آنتأ
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 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 فروشنده متعهد می -

 نماید.

 باشد.اندازي تابلوهاي برق بر عهده فروشنده مینصب و راهنظارت بر  -

 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 صالح مملكتی و قانونی تدوین و تصویب گردیده و یا میکه از سوي مراجع ذي

 خریدار از هر گونه مسئولیتی در این خصوص مبري است.

 کیفیتبازرسي و  9-3

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

 .اخذ نماید قراردادخریدار را 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  قراردادکه در  وسایل و قطعات بكار رفته در آن را با همان کیفیت و استانداردهایی

 نماید.

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

معیوب 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 هر گاه تا پایان دوره تضمین -

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

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

مایشاتی برعهده د و مدارك قرارداد و استانداردهاي مربوطه مطابقت دارد، هزینه چنین آزاسنا

 خریدار خواهد بود.

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

ح کاالي معیوب هاي مربوط به این آزمایشات، تعویض یا اصالمربوطه مطابقت ندارد، کلیه هزینه

 .برعهده فروشنده خواهد بود

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

 نماید.

 ها و مدارك فنی تابلوها قبل از شروع به ساخت براي اخذ تأییدیه فنی به خریدار ارسال گردد.نقشه -

 مین کاالو تأ خرید مواد اولیه 9-4

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

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

 .یید خریدار برسد.بایست به تأسازنده مربوطه می

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

ولیت و تعهدات فروشنده کاسته فروشندگان، کارگران و کارکنان آنها خواهد بود و تحت هیچ عنوانی از مسئ

 شود.نمی

 بیمه 9-5

بیمه نامه مذکور بیمه نماید. ود به هزینه خت بایست کاالي موضوع قرارداد را جهت حمل به سایروشنده میف -

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

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

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

 .بایست تمدید گرددصورت نیاز می

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

 موظف است:
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داده و کلیه اقدامات و گر اطالع به خریدار و بر طبق مقررات شرکت بیمه به بیمه الف( مراتب را فوراً

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

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

 .اقدام نماید «یدارمورد قبول خر»حالت 

 و حمل بسته بندی 9-6

بسته بندي، عالمت 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  گذاري و حمل

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

 خواهد بود. حمل ( و)از قبیل نفوذ رطوبت و زنگ زدگی، تعرضات هوا و گازهاي دیگر انبار 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  پیش از اقدام به حمل کاال مشخصات کامل موضوع قرارداد را کتباً مكلف است فروشنده  -

 نماینده وي اطالع دهد شامل:

o ؛شماره و تاریخ بارنامه 

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. 

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

  باشد.فروشنده 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 میPartialحمل بصورت جزئی ) -

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

لیست بسته بندي با کاالي تحویل شده تطبیق  مزبور از لحاظ ظاهري سالم باشد وصورتی که کاالي 

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

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

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

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

 دهد.
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 خیرجریمه تأ  -01اده م

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 

 .ها و مقررات مربوط اقدام خواهد شدبخشنامه نیبر ارزش افزوده، مطابق آخر اتیمال نهیدر مورد هز -

 قهری حوادث -21 ماده

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

که خارج از اراده طرفین باشد  و حوادث مشابه ي غیر عاديهانسیل و طغیا، زلزله، واگیردارهاي شیوع بیماری، عمومی

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

بایست مراتب را با جزئیات حادثه به اطالع طرف دیگر شود، می حوادث قهريطرفین که دچار از  هر یك :1تبصره

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

 خواهد بود.قرارداد  16ماده 

 قرارداد را خواهد داشت.، طرف مقابل حق فسخ 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 ــبا واگذاري ق خریدارت ــموافق در صورت .حقوقی دیگري منتقل یا واگذار کندحقیقی یا 

 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 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 -
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بایست الع فروشنده برساند و فروشنده میبه 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  10اسخ فروشنده به خریدار ظرف در صورت عدم پاقدام نماید. ات مربوطه براي توضیح

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

 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  ت کندمرحله ساخت، حمل و کاالهاي موجود در انبار را براساس قرارداد، به طور شایسته حفاظت و حراس

 آسیبی به آنها وارد نشود.

 حل اختالف -61ماده  

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 برند.

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

طرفین متعهد هستند خواهد شد.  يریگیپ یمراجع قانون قیموضوع از طر جه،یدر صورت عدم حصول نتشود. ارجاع می

 رارداد به عهده دارند کماکان انجام دهند.ــق تعهداتی را که به موجب، در طول 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 یابندهاي مربوطه میتضمین

 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 -

 ط(خیرات مجاز )ناشی از فعل یا ترك فعل خریدار و سایر موارد مرتبدر 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  

 اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت فروشنده کاال پیوست دو:   -ب 

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

 مفاد این قرارداد -الف
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  (یك )پیوست صات فنی و مالیجدول مشخ -ب

 شرکت کنندگان در مناقصهارسال شده براي  هاي فنیپاسخ و پرسشو مدارك فنی  -ج

 قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد -02ماده 

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

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

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

تواند به عذر مل داشته و در اجراي قرارداد نمیکااطالع و امكان انجام کارهاي موضوع قرارداد در مدت تعیین شده کاال 

 .عدم اطالع متوسل شود

 نشاني طرفین قرارداد  -22 ادهم

 یمیکارگاه پتروش د،یمروار یمیبعد از پتروش ها،یمیپتروش 2فاز  ،یپارس جنوب ژهیمنطقه و ه،یعسلو :خریدارنشانی 

 7511811360کد پستی:  هنگام

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

 ........................ کدپستی .................................................................................................................................... :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

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

 كسان دارند.ین قرارداد رسیده است و کلیه نسخ آن اعتبار ینسخه تنظیم شده و به امضاء طرف 3 دراین قرارداد 

  خریدارنماینده 
 

 نماینده فروشنده 
 

 

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

 امضاءمهر و  
 

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

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

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

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

 

 

 

 صات فنی و مالیجدول مشخ
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 ریز قیمت اقالمجدول 

 واحد شرح کاال ردیف
 واحد متیق

 (یورو) پیشنهادی
 مقدار

 کل متیق

 (یورو)پیشنهادی 

1 
* 

LVPN A/B           LV Switchgear  

Rated voltage = 420V, Rated current = 4000A 

Tolerable short circuit current = 65kA/1Sec   , 

Peak short circuit current = 165kA      

ST  1  

2 
* 

Capacitor Bank : 

Ratings: 400V,500kVAR (20x25kVAR), 

65kA/1Sec, 

ST  2  

3 

LVPE      LV Switchgear 

Rated voltage = 400V, Rated current 1000A, 

Tolerable short circuit current = 25kA/1Sec, 

Peak short circuit current = 125kA . 

ST  1  

4 

AS-BD3A, AS-BD3B, AS-BD3AB 

LV Bus duct. Metal Enclosed 3Ph+N, 400V, 

4000A, 65kA/1Sec                                                 

M  25  

5 Two years spare parts for LV Switchgears   ST  1  

 (یورو) یشنهادیپ کل متیق

 به حروف: 

 باشد.موارد میو کلیه  بندي، بارگیري، حمل به سایتهاي مهندسی، خرید، بستهقیمت قرارداد شامل کلیه فعالیت

 مورد تأیید خریدار باشد.از برندهاي  3و  2، 1هاي مصرفی در آیتم متریال *

 (توسط سازنده باس داکت الزامی است. Type Test)ارائه  برندهاي مورد تأیید خریدار باشد.* برند باس داکت باید از 
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 اقالم مشخصات فنيجدول 

Order Description 

1 

Rated voltage = 420V, Rated current = 4000A 

Tolerable short circuit current = 65kA/1Sec   , 

Peak short circuit current = 165kA                               Details in the following                                       :  

Single Line Diagram: (0080-01-P2-EL-DR-101) 

Switchgear Schedule:(0080-P2-01-EL-SCH-001) 

Datasheet:(0080-P2-01-EL-DSH-003) 

REQUISITION:0080-P2-01-EL-REQ-004 

With Equipment item 

   ● Incoming Panels (ACB) - 2 Set 

   ● Bus Coupler (ACB)- 1 Set 

   ● Riser Panel - 1 Set 

   ● Outgoing Panels (QTY: As per Attachment)   :  

Attachment. LV Switchgear Schedule for LVPN A/B (0080-P2-01-EL-SCH-001) 

2 

Rated voltage = 400V, Rated current 1000A, 

Tolerable short circuit current = 25kA/1Sec, 

Peak short circuit current = 125kA. 

Details in the following attachments: 
Single Line Diagram:(0080-01-P2-EL-DR-101) 

Switchgear Schedule:(0080-P2-01-EL-SCH-002) 

Datasheet (0080-P2-01-EL-DSH-004) 

REQUISITION:0080-P2-01-EL-REQ-004 

With Equipment item  :  

    ● Incoming Panels (ACB) - 3 Set 

    ● Outgoing Panels (QTY: As per Attachment)  
Attachment LV Switchgear Schedule for LVPE : 
(0080-P2-01-EL-SCH-002) 

3 
AS-BD3A, AS-BD3B, AS-BD3AB 

LV Bus duct. Metal Enclosed 3Ph+N, 400V, 4000A, 65kA/1Sec                                                                         

Length, bends, etc according to attachment 

4 

Erection, pre-commissioning, commissioning and start-up spare parts for LV switchgears and special tools such 

as  :  

  ● Current test plug 

  ● Voltage test plug 

  ● Handle for moving circuit breaker into positions. 
  ● Lifting trolley  
  ● Software for relay or programmable device  
  ● Adaptor cable for flexible cord 

 


