SHIMIBAFT
اسناد و مدارك مناقصه

انتخاب پیمانکار اجرای سردخانه باالی صفر و زیر صفر
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فصل اول
موضوع :
انتخاب پیمانکار اجرای سردخانه باالی صفر و زیر صفر در ساختمان رستوران سایت  1مجتمع شیمی
بافت

كارفرما :
شركت شیمی بافت( سهامی خاص )
تهران ـ خیابان افریقا بین چهارراه جهان كودك و میرداماد كوچه پدیدار پالك 22
شركت شیمی بافت در نظر دارد انتخاب پیمانکار اجرای سردخانه باالی صفر و زیر صفر را جهت
مجتمع پتروشیمی شیمی بافت واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی را از طریق انجام مناقصه
انتخاب نماید.
شرایط مناقصه  ،شرح كار  ،برگ پیشنهاد نرخ  ،نمونه پیمان و سایر موارد به پیوست می باشد.
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فصل دوم
شرح كار
.1

ایجاد ( شامل خرید نصب

اربراس دبردخانی یبر دب ر د مخبل دباختواا دبتت اا دبایع یب

مجتوب

شیوی بافع با ابعاد ذیل:
ا ت اع 033:دانتی متر
عرض 033دانتی متر
طتل  063دانتی متر
.2

ایجبباد( شببامل خریببد نص ب

ارببراس دببردخانی ببباسا د ب ر د مخببل دبباختواا دببتت اا دببایع ی ب

مجتوی شیوی بافع با ابعاد ذیل:
ا ت اع 033:دانتی متر
عرض 033دانتی متر
طتل  033دانتی متر
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فصل سوم
شرايط مناقصه
 -1اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه پس از دريافت اسناد مناقصه
شركت كنندگان در مناقصه میباید پس از دریافت اسناد در صورت عدم تمایل به شركت در مناقصه
انصراف خود را حداكثر تا  3روز پس از تاریخ دریافت اسناد مناقصه به صورت كتبی اعالم نمایند .
 - 2بررسي اسناد و مدارك مناقصه
 -1-2شركت كنندگان در مناقصه ملزم هستند كلیه مدارك مناقصه را بدقت مطالعه و مورد بررسی قرار
داده و از متن آنها اطالع كافی و كامل پیدا نمایند  .قبل از تسلیم برگ پیشنهاد نرخ برای شركت در
مناقصه اطالعات الزم راجع به محل اجرای كار ،امکانات محل و عامل دیگری كه می تواند در اجرای
كارها مؤثر باشد كسب نمایند .
 -2-2صورتجلسات  ،نامه ها  ،نمابر های صادره از طرف خریدار به شركت كنندگان در مناقصه قبل از
ارائه پیشنهاد نرخ ،بخشی از مدارك مناقصه را تشکیل داده و در شرایط و مفاد مشابهی كه در مدارك
مناقصه ذكر گردیده تقدم خواهد داشت .
 -3-2هیچگونه ادعائی از طرف شركت كنندگان در مناقصه پس از تسلیم نرخ پیشنهادی برای بخش یا
بخشهایی از كار كه بعلت عدم آشنایی به محل اجرای كارها  ،امکانات و غیره و عدم پیش بینی و یا عدم
آگاهی مطرح گردد قابل قبول شركت شیمی بافت نخواهد بود  .و اساساً كارفرما در رد و یا قبول هر یك
یا تمام پیشنهادات بدون ذكر دلیل مختار است .
 -4-2شركت كنندگان در مناقصه بایستی از موقعیت و چگونگی محل كار و وسایل و نحوه دسترسی به
آنها و تسهیالت محلی منجمله شرایط و عملیات كار و تمام عواملی كه به نحوی در اجرای صحیح و
سریع خدمات مؤثر است آگاهی كامل داشته باشند .
 -5-2عدم آگاهی شركت كنندگان در مناقصه از موقعیت و چگونگی محل كار و وسایل و نحوه دسترسی
به آنها و تسهیالت محلی و هرگونه عاملی كه در اجرای خدمات مورد نظر منجمله شرایط كار و عملیات
مؤثر باشد به هیچوجه رافع مسئولیت پذیرفته شده از طرف شركت كنندگان در مناقصه نخواهد گردید و
مطالبه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هرگونه اعتراضی از سوی شركت كنندگان در
مناقصه در این خصوص فاقد اعتبار است .
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 -3سپرده شركت در مناقصه
سپرده شركت در مناقصه معادل  200/000/000ریال میباشد.
ضروریست مبلغ تضمین شركت در مناقصه به یکی از صورتهای مشروحه زیر در پاكت جداگانه( الف) و
همراه با سایر مدارك مناقصه تحویل این شركت گردد:
 -1رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره  ( 270786502بنام شركت شیمی بافت ) بانك رفاه
كارگران بانك رفاه شعبه مستقل مركزی 101
 -2چك تضمین شده بانکی (چك شخصی و یا چك شركت قابل قبول نمی باشد) .
 -3ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع كارفرما
توضیح:
* درصورت ارسال چك عادی (چك شخصی و یا چك شركتی) پاكات پیشنهاد گشوده نخواهد شد.
* به پیشنهادهای فاقد سپرده شركت در مناقصه ترتیب اثر داده نشده و پاكات آنها گشوده نخواهد شد.
* هرگاه برنده مناقصه از پیشنهاد خود عدول كند سپرده به نفع شركت شیمی بافت ضبط میگردد
 -4تاريخ  ،محل و نحوه ارائه پيشنهادات
شركت كنندگان در مناقصه می باید پیشنهادات خود را حداكثر تا پایان وقت اداری روز  22/04/15در
سه پاكت جداگانه الك ومهر شده ( الف ) و ( ب ) و ( ج ) ودر قبال اخذ رسید به واحد بازرگانی شركت
شیمی بافت به نشانی تهران ـ خیابان افریقا بین چهارراه جهان كودك و میرداماد كوچه پدیدار پالك
 22تحویل نمایند .محتویات پاكات میباید به شرح زیر تنظیم گردد.
 -1-4پاكت ( الف ) محتوی سپرده شركت در مناقصه
 -2-4پاكت ( ب ) محتوی نسخ تکمیل شده برگ پیشنهادقیمت پیوست(كل صفحات).
 -3-4پاكت ( ج ) محتوی پیشنهاد فنی به همراه مدارك احراز هویت درخواستی شركت پیشنهاد دهنده.
توضیح 1-ضروریست كلیه صفحات ارسالی فوق الذكر توسط دارنده(دارندگان) امضاء تعهد آور امضاء و
مهمور به مهر شركت گردد.
توضیح : 2-ضروریست در روی پاكتهای مذكور نوع محتویات پاكت (الف ,ب  ,ج ) موضوع مناقصه ،نام و
نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود.
 -5هزينه هاي شركت در مناقصه
تمام هزینه هائیکه شركت كنندگان در مناقصه جهت شركت در این مناقصه متحمل می شوند بر عهده
خود آنها خواهد بود .
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 -7اختيارات شركت شيمي بافت در رد يا قبول پيشنهادات
شركت شیمی بافت این حق را برای خود محفوظ می دارد كه تمام یا قسمتی از پیشنهادات را بدون ذكر
دلیل رد یا قبول نماید و تصمیم متخذه در این باره قطعی خواهد بود  .در صورتیکه پیشنهادات شركتی
مورد قبول واقع گردد در این صورت آن شركت ملزم خواهد بود پیمانی با شركت شیمی بافت مطابق فرم
نمونه پیوست امضاء نماید .
 -6خودداري از امضاء پيمان
چنانچه شركت حائز اولویت اول مناقصه ( توسط كارفرما تعیین می شود ) از امضاء پیمان خودداری و یا
پس از امضاء پیمان از انجام تعهدات خود انصراف حاصل نماید سپرده شركت در مناقصه آن شركت (
مندرج در بند  4دعوتنامه ) ضبط و شركت دارای اولویت دوم ( توسط كارفرما تعیین می شود ) جهت
عقد قرارداد دعوت خواهد شد  ،چنانچه شركت دوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد و یا پس از امضاء
پیمان از انجام تعهدات انصراف حاصل نماید در مورد وی نیز بهمین طریق عمل خواهد شد  .در چنین
صورتی هیچیك از پیشنهاد دهندگان ( پیمانکاران ) مورد بحث حق هیچگونه ادعا و اعتراض نخواهند
داشت .
 -8محرمانه بودن اسناد مناقصه
كلیه مفاد و مدارك این مناقصه محرمانه بوده و جزء دارایی شركت شیمی بافت می باشد و نباید به
اشخاص ثالث بدون كسب رضایت قبلی شركت شیمی بافت به احدی داده شود .
 -2انتخاب برنده و استرداد سپرده شركت در مناقصه
پس از باز شدن پاكتها و بررسی پیشنهادات مناقصه توسط شركت شیمی بافت و مشخص شدن نفرات
اول و دوم مناقصه  ،سپرده های شركت در مناقصه مربوطه به شركت كنندگانی كه اول یا دوم نشده اند
عودت داده خواهد شد.
 -10اقامتگاه قانوني مشاور
اقامتگاه قانونی مشاور همان است كه در دعوتنامه ذكر شده  ،هر مکاتبه ای كه به نشانی مذكور ارسال
شود ابالغ شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه هرگونه تغییری در نشانی مذكور قبالً كتباً به كارفرما اطالع
داده شده باشد .
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 -11پيشنهادات ناقص
به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط و فاقد سپرده شركت در مناقصه و پیشنهاداتی كه با شرایط این
مناقصه مغایرت داشته باشد و یا بعد از مدت مقرر در بند  5فوق تسلیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -12افتتاح پيشنهادات
پیشنهادات واصله توسط كارفرما بشرح ذیل باز و قرائت خواهد شد :
ابتدا پاكت ( الف) محتوی سپرده شركت در مناقصه باز شده و چنانچه سپرده شركت در مناقصه به
تشخیص شركت شیمی بافت طبق شرایط اعالم شده تهیه نشده باشد پیشنهاد مورد بحث مردود شناخته
می گردد و در صورت قابل قبول بودن سپرده  ،نسبت به گشایش پاكت (ج) محتوی پیشنهاد فنی و
مدارك احراز هویت اقدام خواهد شد و در صورت تایید پیشنهاد فنی و مدارك احراز هویت نسبت به
گشایش پاكت پیشنهاد مالی پاكت (ب) اقدام خواهد شد .
به پیشنهادات ناقص و مبهم و یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد و شركت شیمی بافت به هیچ وجه
مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضای پیمان با حائز پیشنهاد حداقل ندارد .
چنانچه شركت پتروشیمی شیمی بافت به تبانی بین پیشنهاددهندگان متخلف وقوف حاصل نماید
پیشنهاد ها مردود تشخیص داده و پیشنهاد دهندگان متخلف را برای مدتی كه ممکن است دائمی باشد
از لیست شركتهای ذیصالحیت برای دعوت به مناقصه حذف خواهد نمود  .هیچیك از پیشنهادات  ،قبول
شده تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعالم كتبی درباره چنین قبولی بوسیله شركت شیمی بافت برای
پیشنهاد دهنده فرستاده شده باشد .
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پيوستها
 -1برگ پيشنهاد نرخ
 -2نمونه قرارداد

.
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پيوست 1
برگ پيشنهاد نرخ

SHIMIBAFT
اسناد و مدارك مناقصه

انتخاب پیمانکار اجرای سردخانه باالی صفر و زیر صفر

مجتمع پتروشیمي شیمي بافت در منطقه ویژه بندر امام (ره)
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برگ پيشنهاد نرخ

پیمانکاری اجرای سردخانه باالی صفر و زیر صفر
كارفرما :

شركت شیمی بافت(سهامی خاص)
تهران ـ خیابان افریقا بین چهارراه جهان كودك و میرداماد كوچه پدیدار پالك 22
پس از بررسی و مطالعه دقیق كلیه مدارك  ،مشخصات فنی  ،شرایط پیمان  ،و سایر اسناد مناقصه و
مدارك منضم به آن و با قبول مفاد شرایط مذكور در اسناد مناقصه و پس از بازدید و آشنایی كامل از
محل كار  ،این شركت حاضر است كلیه كارهای مشروح در مدارك مذكور را طبق شرایط و مشخصات
مندرج در آنها به بهترین وجه و بطوریکه از هر حیث مورد رضایت و موافقت كارفرما واقع گردد در ازاء
نرخهای پیشنهادی زیر و بر اساس موارد مذكور انجام دهد .
 -1مبلغ پيشنهادي :
موضوع
فببر

تعداد برند موتور
و كمپرسور

مبلغ واحد

قیمت كل(ریال)

تجهیببتا دببردخانی یببر د ب ر د مخببل دبباختواا 1

دتت اا دایع ی

مجتو شیوی بافع با ابعاد ذیل:

ا ت بباع 033:دببانتی متببر ،عببرض 033دببانتی متببر ،طببتل
 063دانتی متر
نص

اه انبدا ا دبردخانی یبر دب ر د مخبل دباختواا 1

دتت اا دایع ی
فر

مجتو شیوی بافع

تجهیتا دبردخانی دبردخانی بباسا دب ر د مخبل 1

دبباختواا دببتت اا دببایع ی ب

مجتوببی شببیوی بافببع بببا

ابعاد ذیل:
ا ت بباع 033:دببانتی متببر ،عببرض 033دببانتی متببر ،طببتل
 033دانتی متر
نص

اه انبدا ا دبردخانی یبر دب ر د مخبل دباختواا 1

دتت اا دایع ی

مجت شیوی بافع

مبلغ كل به حروف بدون در نظر گرفتن مبلغ ارزش افزوده
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- 1-1آنالیز قیمت سردخانه زیر صفر
موضوع

ردیف
1

هزینه موتور و كمپرسور از برندهای معتبر

2

هزینه عايق كاري و باقي موارد فني مربوطه

3

هزینه دستمزد نصب ،اقامت،ایاب ذهاب و غذاو...

4

سایر هزینه ها

5

میزان سود مورد نظر

مبلغ(ریال)

- 1-2آنالیز قیمت سردخانه باالی صفر
موضوع

ردیف
1

هزینه موتور و كمپرسور از برندهای معتبر

2

هزینه عايق كاري و باقي موارد فني مربوطه

3

هزینه دستمزد نصب ،اقامت،ایاب ذهاب و غذاو...

4

سایر هزینه ها

5

میزان سود مورد نظر

مبلغ(ریال)

توضیح :1درصورت درخواست تامین كننده تا سقف  30درصد مبلغ كل پیمان در قبال ارائه ضمانتنامه
بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت واریز خواهد شد.
توضیح :2تجهیزات اصلی شامل موتور ،كمپرسور و  ...از برندهای معتبر باشد و برندهای ناشناخته و
چینی مورد قبول نمی باشد.
تبصره :كلیه هزینه های ایاب ذهاب ،اقامت و غذا به عهد پیمانکار می باشد.
 -2تعديل
هیچ گونه تعدیل به این قرارداد تعلق نمی گیرد.
-3

كسور قانوني و قراردادي

– مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به این قرارداد توسط كارفرما به فروشنده پرداخت خواهد شد و
فروشنده می بایست گواهی ثبت نام معتبر ارائه نماید
به بخش نسب قرارداد كلیه كسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات تعلق می گیرد و از صورتحساب پیمانکار
كسر خواهد شد.
 -4ابالغ پيمان
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پیشنهاد دهنده متعهد میگردد كه درصورت برنده شدن در مناقصه حداكثر پس از یك هفته از تاریخ
ابالغ كتبی شركت شیمی بافت مبنی بر شروع كار ،عملیات را شروع نماید .
بمنظور تضمین انجام تعهدات ضمانتنامه شركت در مناقصه فروشنده تا اتمام تعهدات ایشان نزد
كارفرما باقی می ماند.
 -6مدت اعتبار پيشنهاد
پیشنهاد حاضر از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا مدت  70روز معتبر و در ظرف این مدت هر
موقع شركت شیمی بافت قبولی خود را كتباً نسبت به آن اعالم نماید عقد پیمان برای طرفین الزام آور
خواهد بود و در صورتیکه پیشنهاد دهنده حاضر به عقد پیمان و یا انجام كار نشود و یا از شرایط مناقصه
عدول نماید شركت شیمی بافت حق دارد سپرده شركت در مناقصه آن شركت را بنفع خود ضبظ نماید .
نام شركت پیشنهاددهنده :
نام امضاء كنندگان پیشنهاد(نفرات دارنده امضای تعهدآور) :
سمت امضاء كنندگان پیشنهاد (نفرات دارنده امضای تعهدآور):
تاریخ :
آدرس قانونی پیشنهاددهنده :
مهر و امضاء:
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پيوست 2
نمونه قرارداد

SHIMIBAFT
اسناد و مدارك مناقصه

انتخاب پیمانکار اجرای سردخانه باالی صفر و زیر صفر

مجتمع پتروشیمي شیمي بافت در منطقه ویژه بندر امام (ره)
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بسمه تعالي
تاريخ :
شماره :

این قرارداد و دیگر مدارك الحاقی آن كه یك مجموعه غیر قابل تفکیك است و قـرارداد نامیـده مـی شـود بـین
شـــركت پتروشـــیمی شـــیمی بافـــت بـــه شـــماره ثبـــت 104213شناســـه ملـــی10101488053و كـــد
اقتصادی411126745236به نمایندگی آقای سید محسن شمس ( مدیرعامل و نائب ریس هیات مدیره) و آقای
علیرضا فهامی(عضو هیات مدیره) به نشانی تهران ،خیابان آفریقا بین چهارراه جهـان كـودك و میردامـاد كوچـه
پدیدار پالك  ، 22كه در این قرارداد ((كارفرما)) نامیده می شود از یك سـو و شـركت  ....................................بـه
شماره ثبت  .................................شناسـه ملـی  .....................................بـه نماینـدگی آقـای  .....................................بـه
نشــانی  ......................................................................................................................................................................كــه در ایــن
قرارداد ((فروشنده)) نامیده می شود ،از سوی دیگر ،طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد
درج شده است منعقد گردید.
ماده يک :موضوع قرارداد :
اجرای سردخانه باالی صفر و زیر صفر در ساختمان رستوران سایت  1مجتمع شیمی بافت
تعداد و بهاي كاالي موضوع قرارداد :

1-1

مبلغ كل قرارداد برای انجام خدمات موضوع قرارداد برابر است با ***************ریال با تـرم
تحویل  DDPكارخانه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی میباشد.
مبلغ واحد

فر

تعداد برند موتور
موضوع
و كمپرسور
********
*****
تجهیبتا دبردخانی یبر دب ر د مخبل دباختواا 1

دتت اا دایع ی

قیمت كل
**********

مجتو شیوی بافع با ابعاد ذیل:

ا ت اع 033:دانتی متر
عرض 033دانتی متر
طتل  063دانتی متر
نصبب

اه انببدا ا تجهیببتا دببردخانی یببر دبب ر د

مخببل دبباختواا دببتت اا دببایع یبب

1

-

********

**********

مجتوبب شببیوی

بافع
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خریببد ،نصبب

ارببراا تجهیببتا دببردخانی دببردخانی 1

*****

********

**********

ببباسا دبب ر د مخببل دبباختواا دببتت اا دببایع یبب
مجتوی شیوی بافع با ابعاد ذیل:
ا ت اع 033:دانتی متر
عرض 033دانتی متر
طتل  033دانتی متر
نصبب

-

اه انببدا ا تجهیببتا دببردخانی ببباسا دبب ر د

مخببل دبباختواا دببتت اا دببایع یبب

********

**********

مجتوبب شببیوی

بافع
مبلغ كل به حروف بدون در نظر گرفتن مبلغ ارزش افزوده

********************************

تبصره :1هیچ گونه تعدیل به این قرارداد تعلق نمی گیرد.
تبصره :2فروشنده مکلف است گواهی ثبت نام ارزش افزوده معتبر ارائه نماید و در قبال آن ارزش افزوده
كاال محاسبه و به فروشنده پرداخت می گردد.
تبصره:3به بخش نسب قرارداد طبق ماده  38تامین اجتماعی كلیه كسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات
تعلق می گیرد و از صورتحساب پیمانکار كسر خواهد شد.
تبصره :4فروشنده مکلف به صدور فاكتور رسمی و مورد تایید نهادهای حاكمیتی كشور جمهوری اسالمی
ایران با ارز ریال بر اساس تبصره  1این بند قرارداد می باشد.
تبصره :5كلیه هزینه های ایاب ذهاب ،اقامت و غذا به عهد پیمانکار می باشد.
 -1-2مشخصات كاالي موضوع قرارداد
*مشخصات فنی كـاال بـر اسـاس مشخصـات ارائـه شـده از طـرف فروشـنده در اسـناد رسـمی بـه ایـن
قسمت اضافه خواهد شد.
 -1-3صورتحساب :
فروشنده پس از اتمام كار نصبت به ارسال صورتحساب رسمی اقدام می نماید.
 .ماده  -2مدت زمان قرارداد:
مدت كل قرار داد از تاریخ امضا قرارداد به مدت  3ماه می باشد.
ماده -3محل تحويل كاال:
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بر اساس اينکوترمز  DDPسايت 2منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي  MTBEشرركت شريمي بافرت
سايت (2واحد )MTBEمي باشد.
ماده  -4شرايط پرداخت :
درصورت درخواست فروشنده به دريافت پيش پرداخت تا سقف  30درصد مبلغ كل قرارداد درقبرال
دريافت ضمانتنامه بانکي پرداخت مي گردد و پس از اجراي كار و اتمام تمام تعهدات پيمانکار و تاييد
فني توسط واحد فني صورت وضعيت مذكور پس از كسر كسرور قرانوني و قرراردادي بره فروشرنده
پرداخت خواهد شد.
ماده .5تعديل
هیچ گونه تعدیل به این قرارداد تعلق نمی گیرد.
ماده  .6تاخيرات و جرايم قراردادي:
بابت هر روز تاخیر غیر مجاز فروشنده خسارتی معادل  %1مبلغ قرارداد و حداكثر تا سقف  10%مبلغ قـرارداد از
فروشنده دریافت و یا از مبالغ متعلق به فروشنده و یا هرگونه مطالبات و یا تضامین فروشنده كسر می گردد.
ماده  .7تضامين حسن انجام كار:
به منظور تضمین حسن انجام كار ،فروشنده متعهد است ضمانتنامه ای معادل  10درصد مبلغ كل قرارداد را بـه
صورت ضمانت نامه بانکی معتبر به عنوان ضمانتنامه حسن انجام كار به كارفرما تحویل نماید.
به منظور تضمین حسن انجام تعهد ،فروشنده متعهد است ضمانتنامه ای معادل  10درصد مبلغ كل قرارداد را به
صورت ضمانت نامه بانکی معتبر به عنوان ضمانتنامه حسن انجام كار به كارفرما تحویل نماید.
در صورت درخواست پیش پرداخت،ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ درخواستی(حداكثر 30درصد مبلغ كل قرارداد)
از فروشنده اخذ و تا اتمام انجام تعهدات فروشنده نزد خریدار باقی می ماند.
ماده – 8فسخ قرارداد
در موارد زیر كارفرما می تواند با اخطار كتبی  20روزه به فروشنده ،ضمن مطالبه و ضبط تضـمین حسـن انجـام
كار فروشنده به نفع خود این قرارداد را بطور یك جانبه فسخ نماید و مشاور حق هرگونه اعتراض را از خود سلب
می نماید:
 -8-1انتقال قرارداد به شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به طور كلی یـا جزئـی بـدون اجـازه كتبـی قبلـی
كارفرما.
 8-2عدم رعایت مفاد و تعهدات قراردادی توسط فروشنده.
8-3در صورت افزایش میزان تاخیر غیر مجاز مشاور از سقف تعیین شده در ماده . 6
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ماده  -9نظارت بر اجراي كار:
نظارت بر اجرای تعهدات فروشنده طبق اسناد و مدارك قرارداد ،از طرف كارفرما بعهده نماینده كارفرمـا خواهـد
بود كه با رعایت ضوابط و آئین نامه های داخلی كارفرما انجام می شود.
ماده  -10فورس ماژور (حوادث قهريه):
منظور از « فورس ماژور » در قرارداد عبارتست از:
الف) حوادث و اتفاقات غیر قابل پیش بینی ،غیر قابل احتراز ،غیر قابل رفع و غیر قابل كنترل كه مستقل بوده و
خارج از اراده و عمل متعهـد باشـد و در طـول مـدت قـرارداد حـادث شـده باشـد و تـاثیر مسـتقیم و مـوثر بـر
مسئولیتهای طرفین قرارداد داشته به گونه ای كه مانع انجام هر یك یا تمام تعدات قـراردادی بصـورت كلـی یـا
جزئی گردد.
ب) عدم انجام بخشی از تعهدات قراردادی ناشی از فورس ماژور نبایستی موجبی برای عدم انجام دیگـر تعهـدات
قراردادی گردد.
ج) هرگاه بعلت فورس ماژور ،طرفین نتوانند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند ،قرارداد منعقـده كماكـان
بقوت خود باقی است و پس از رفع شرایط فوق ،فروشنده متعهد به ادامه انجام تعهدات می باشند .چنانچه پـس
از مدت سه ماه ،شرایط فورس ماژور برطرف نگردید دو طرف نسبت بـه اقالـه یـا ادامـه قـرارداد تصـمیم گیـری
خواهند نمود.
د) هرگاه طرفین به لحاظ بروز حوادث قهری ،قادر به انجام بموقع تعهدات قراردادی خویش نگردند از مسئولیت
مبرا می باشند ،مشروط بر آنکه از هیچ طریق دیگر نتوانند تعهدات قراردادی خود را انجام دهند.
ه) در صورتی كه عدم اجرا یا عدم ایفای تعهدات مقرر شده در قرارداد از سوی هركدام از طرفین ،ناشی از فورس
ماژور باشد ،این موضوع به طرف دیگر این حق را نمی دهد كه علیه طرف دیگر ادعا كند یـا او را نـاقق قـرارداد
محسوب كند.
و) طرفی كه به خاطر فورس ماژور از انجام مسئولیتهای قراردادی بازمانده باید فوراً به طرف دیگر اعـالم كنـد و
تمام اقداماتی را كه منطقاً برای برطرف كردن آن مانع ممکن است ،انجام دهد و به مجرد برطـرف شـدن مـانع،
اجرای قرارداد را آغاز نماید.
ز) در صورتیکه انجام تعهدات به سبب فورس ماژور ناممکن گردد و بیش از سه ماه ادامه یابد ،طرفین می تواننـد
تمدید مدت قرارداد و یا در صورت عدم امکان ادامه قرارداد ،خاتمه دادن به آن را درخواست نمایند.
ر)كرونا به عنوان فورس ماژور تلقی نمی گردد.
ماده  -11قوانين حاكم بر قرارداد و نحوه حل اختالف
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قوانین جاری كشور جمهوری اسالمی ایران حاكم بر این پیمان خواهد بـود و در صـورت بـروز هرگونـه اخـتالف
ناشی از قرارداد حاضر و یا در ارتباط با قرارداد حاضر ،موضوع بصورت دوسـتانه و یـا از طریـق مـذاكره و توافـق
طرفین ،حل و در غیر اینصورت موضوع به مدیر عامل شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بـه عنـوان دواور
مرضی الطرفین ارجاع میگردد.مهلت صدور رای از تاریخ ابلغ موضوع اختالف به داور مرضـی اطـرفین بـه مـدت
شش ماه خواهد بود و رای صادره از سوی داور،قطعی و به محق ابالغ برای طرفین الزم االجرا میباشد.
ماده  .12تعداد نسخ قرارداد:
این قرارداد در  12ماده و دردو نسخه تنظیم شده و به امضای دوطرف قـرارداد رسـیده و همـه نسـخه هـای آن
اعتبار یکسان دارند و بدینوسیله طرفین اقرار نمودند كه با آگاهی كامل از مفـاد و شـرایط قـرارداد حاضـر آن را
امضاء نمودند .تنها مندرجات تایپی اسناد قرارداد حاضر دارای اعتبار بوده و هرگونه خط خوردگی ،الك گرفتگی،
دست نوشته (به غیر از امضاء و نام امضاء كنندگان) معتبر نخواهد بود.

كارفرما

فروشنده

شركت پتروشيمي شيمي بافت
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