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 اول مرحله –ت درمناقصه عمومي دعوتنامـه شرك

 
 فروشنده شركت /

بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه  اسالمي شهر شوراي 14/01/1401ش مورخ /18 شماره هايمجوز بدينوسيله به استناد
 درمناقصه عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.

 عتي بندرماهشهرخريد پايه هاي روشنايي ورودي شهر از سمت ناحيه صن موضوع: -الف
 ريال 12,600,000,000 :مبلغ اوليه –ب 
  زمان انعقاد و ابالغ قرارداد ازروز  45 :مدت انجام كار –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 هرداري بندرماهشهر اعالم گردد.شهرداري بندرماهشهر يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط ش: دستگاه نظارت -هـ 
 صهشرايط مناق

داري اتا پايان وقـت  10/10/1401مورخ  از  Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اسناد مناقصه  -1
 ورخمـبارگذاري شود. بازگشايي پاكت ها  18تا ساعت  24/10/1401ارائه مي گردد؛ و پاكت ها در مورخ  14/10/1401مورخ 

 مي باشد. 25/10/1401

 رت فيزيكي تا قبل از جلسه گشايش پاكت ها الزامي است.ارائه پاكت الف بصو -2

ا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند يك هيچگونه پيشـنهادي اعـم از كتبـي يـا هپيشنهاد -3
م و ها مشروط و مـبهشفاهي خواه قبل از تصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهاد

 فاقد تضمين الزم و كافي و الك و مهر نشده معذور است.

ريال)را بـه يكـي از  630,000,000شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه (پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين  -4
 دو طريق ذيل ارائه نمايند:

 رماهشهر.نزد بانك ملي شعبه شهرداري بند 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

و  واقع در دفتر طراحي 14/10/1401مورخ  شنبهچهارروز  10جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت)در ساعت  -5
ه بتوسعه شهري شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و 

  امضاي همه حاضرين برسد.
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 اولمرحله  -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه
 فروشندهشركت / 

ودي شهر از پايه هاي روشنايي ور خريد پروژه، اسالمي شهربندرماهشهر  شوراي 14/01/1401ش مورخ /18شماره  هايمجوزبدينوسيله به استناد 
 واجد شرايط واگذار نمايد. فروشندهاز طريق مناقصه به  را  ت ناحيه صنعتي بندرماهشهرسم

 الف : روش انجام مناقصه 
 67490مصوبه مجلس شوراي اسـالمي و ابالغيـه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره      

 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12ايي بند ج ماده و آئين نامه اجر 26/11/83مورخ 
  پايه هاي روشنايي ورودي شهر از سمت ناحيه صنعتي بندرماهشهر خريد :موضوع ب :

عداد تهنگي دستگاه نظارت به متري دوطرفه طرح نخل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هما 9خريد پايه هاي روشنايي : ج: شرح مختصري از پروژه 
 عدد شامل: 45

نيزه ميلي متر با روكـش گـالوا 4پايه هاي تحويلي مي بايست مطابق نقشه منضم به پيمان، داراي پايه هاي فوالدي به ضخامت حداقل  -1
اتيـو و سرنيزه دكورمبله دكوراتيو تمام فوالد فوق كشش توليد شده به روش فرمينگ به صورت يك تكه، داراي واسطه گرم، به همراه 

دن از جنس آلومينيوم، داراي گوشكوبي دكوراتيو از جنس فوالد باشد (ابعاد و ضخامت كليه قطعات فلزي قبل از پلمپ و سـركپ نمـو
ه را لوله ها و قطعات، مي بايست توسط دستگاه نظارت كنترل و تأييد گردد در غير اين صورت كارفرما پايه هاي روشنايي توليـد شـد

 نخواهد گرفت.)تحويل 

 كليه قطعات قبل از رنگ آميزي مي بايست اسيد شويي شده و پس از گالوانيزه شده، سند بالست و شستشو، با رنگ كوره اي مشكي -2
 چرمي پلي استر و طاليي پلي اورتان سه جزيي به همراه الك محافظ (مطابق نظر كارفرما) با ضخامت الزم رنگ آميزي گردد.

(برند مازي نور يـا گـل نـور) بـه همـراه بدنـه  SMD LEDوات  150عدد پروژكتور  2طرفه مي بايست داراي پايه هاي روشنايي دو -3
               ضـدآب و ضـدغبار و  IP۶٧آلومينيومي طاليي با رنگ سه جزيي بـه همـراه الك محـافظ بـا جـداره نورگـذر شيشـه اي و درايـور 

 15پرمقاومت و شابلون فلزي به ضخامت حـداقل  M٢۴عدد مهره  8يست به همراه باشد. (پايه هاي روشنايي مي با  PF %95>ايزوله 
 ميلي متر مطابق نقشه ارائه شده)

 توضيحات:
 كليه اقالم و قطعات بايستي قبل از خريد به تأييد دستگاه نظارت برسد. -1

كارفرما (مجتمـع توليـدي شـهرداري فروشنده مي بايست كليه هزينه هاي حمل پايه هاي روشنايي از محل خريد تا محل تحويل به  -2
ي بندرماهشهر يا هر محل ديگر در سطح شهر) را در قيمت هاي پيشنهادي خود لحاظ نمايد و از اين بابت هيچ گونـه اضـافه پرداختـ

 صورت نخواهد پذيرفت.

 ساعت پس از ابالغ مي باشد. 72برنده مناقصه ملزم به ارائه نمونه پايه روشنايي تا  -3

 تعديل، مابه التفاوت نرخ ارز و ... به قيمت پيشنهادي تعلق نمي گيرد.رت مقطوع مي باشد و هيچ گونه قيمت كار به صو -4

رمـا كليه قطعات خريداري شده مي بايست داراي ضمانت نامه قطعات معتبر بوده و فروشنده مي بايست ضمانت نامه اقالم را بـه كارف -5
دت تضمين به عهده فروشنده مي باشد. (ضمانت نامه رنگ قطعـات بـه مـدت تحويل نمايد در غيراين صورت تعويض قطعه در طول م

 10سال و همچنين خدمات پس از فروش بـه مـدت  5سال، ضمانت نامه چراغ ها به مدت  5سال، ضمانت نامه سازه به مدت  2حداقل 
 سال)

انب جطعات مي بايست با دستور كار قبلي از نوع مدل و برند قطعات مي بايست با هماهنگي و درخواست دستگاه نظارت بوده و تهيه ق -6
 دستگاه نظارت انجام پذيرد.

 پايه هاي روشنايي خريداري شده پس از تحويل به كارفرما، صورتجلسه تحويل موقت مي گردد. -7

ده به عهـكليه هزينه هاي اياب و ذهاب و اسكان نمايندگان دستگاه نظارت جهت بازديد و نظارت برفرآيند ساخت پايه هاي روشنايي  -8
 فروشنده مي باشد.

درصورت تهيه و تحويل قطعات تقلبي توسط فروشنده، موضوع از موارد مشمول فسخ قرارداد تلقي مي گـردد و كليـه هزينـه هـاي  -9
 هزينه باالسري از حساب فروشنده كسر مي گردد. %15تعويضي و نصب قطعه مذكور با 

 ي كار مي باشد.اجراواحد تأسيسات شهرداري بندرماهشهر ناظر بر صحت  -10

 پيش بيني شده است.روز  45قرارداد، از زمان انعقاد و ابالغ : د: زمان اجراي كار
 مي باشد. الري 12,600,000,000 مبلغ برآورد اوليه اجراي كارهـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 
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 مي گردد. اعتبار پروژه از محل بودجه داخلي شهرداري تأمين : و : محل تأمين اعتبار پروژه
 وشنده است.مورد نياز به عهده فر و ماشين آالت نيروي انسانياقالم، ابزار كار، كليه و تأمين تهيه  ، ماشين آالت و نيروي انساني:اقالمز : 
 يا هر محل ديگر در سطح شهر شهر مجتمع توليدي شهرداري بندرماهشهر  -بندرماهشهر  :محل تحويلح : 

 .شهرداري بندرماهشهر صه گزار:ط : خريدار و دستگاه مناق
 اعالم گردد. بندرماهشهريا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط شهرداري رداري بندرماهشهر شه ي : دستگاه نظارت :

مي باشد كـه بايـد بـه يكـي از صـورت هـاي  ريال) ششصدوسي ميليون( ريال 630,000,000 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 ، در پاكت الف به شهرداري تسليم شود.با اسناد مناقصه شروحه زير همراهم

نـزد بانـك ملـي ايـران بـه نـام شـهرداري   0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 بندرماهشهر.

 .خريدارضمانتنامه بانكي به نفع  )2

شده،چك مسـافرتي و يـا چـك در گـردش و چـك ، چك تضمين ، تضمين هاي كمتر از ميزان مقررتبصره: پيشنهاد فاقد تضمين
شخصي به هرشكل ممكن قابل قبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سـه مـاه پـس از تـاريخ افتتـاح 

ول تنظيم قب پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل
 و صادر شود.
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 »شرايط مناقصه « 
 خريد پايه هاي روشنايي ورودي شهر از سمت ناحيه صنعتي بندرماهشهر موضوع مناقصه :

 .تند گرفگرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواه عالوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر     
ارائه ( ، تجربه و سابقه كافيتوان ماليشخصيت حقوقي، امكانات، ماشين آالت، نيروي متخصص و كادر فني مجرب،  م : شرايط متقاضي:

 موضوع مناقصه. و مرتبط با موضوع مناقصه و داشتن ظرفيت مجاز جهت انجام قرارداد مشابه) 4حداقل 
 ن : شرايط شركت در مناقصه :

ه ترتيب ب، Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني پيشنهاد خود را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد  )1
 بعد تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

تضمين يا  از سه پاكت است كه بر حسب مورد در داخل يكي 5و  4، 3در بند وحه منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشر )2
 ج) قرار مي گيرد. ، پاكت رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت(پاكت الف)

 تنامهج در دعومدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندر )3
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از : )4

اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات (حداقل دو تغيير آخر) و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي  رونوشت مصدق -4-1
  مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور.

مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاددهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديـده اسـت شـامل  اسناد و دفترچه حاوي كليه -4-2
عامالت (فرم ضمانتنامه ها، شرايط مناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در م

 ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان) دولتي ، تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي
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ت، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص آالت و تجهيزا پيشنهاددهندگان موظف به ارائه سوابق اجرايي، ماشين -4-3
 باشند.كادرفني و كليدي شركت و توان مالي مي باشند. توضيحاً : اين موارد بايد دقيق، مستند و تأييد شده 

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : )5

به  ت مبلغ كامل پيشنهادبرگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً پيشنهاد قيمت بايد به صور -5-1
 عدد و حروف باشد)

شرط در آن،  ذكر شده بدون تغيير، حذف و يا قراردادن 5و  4، 3بندهاي  پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در )6
 مايد.نبارگذاري   Setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني تكميل، تنظيم و مهر و امضاء نموده و در 

باشد.  نقص و قلم خوردگي نداشته پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و )7
داشتن ، مبهم و برخالف شرايط مناقصه و يا ن، يا ارائه پيشنهاد مشروطدرصورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدارك مناقصه

 تضمين كافي، آن پيشنهاد مردود است.

از  دارد كه تمام يا تعداديود محفوظ ميشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است. خريدار اين حق را براي خ )8
كمترين  ه دهندهپيشنهادها را رد نمايد و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائ

ريدار و خمناقصه به تشخيص دهنده كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده قيمت پيشنهادي را ندارد و لذا ارائه
 با توجه به جميع جهات تعيين و اعالم خواهد شد.

هاي فروش قيمت پيشنهادي فروشنده به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه )9
 د، كسورات و غيره خواهد بود. هاي عمومي، هزينه هاي كارگاه، سومحصوالت ، هزينه

ه ن مربوطد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانيپيشنها )10
 يند.هاي پيشنهادي خود منظور نماآشنايي داشته باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخ

ل ليل قبودنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيش )11
 باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسوراتپرداخت و كسر كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي

 كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد. فروشندهقانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعيتها) 
ايط چ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرهي )12

ن اشد چنيمناقصه، پيشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و خريدار حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استداللي ب
 پيشنهادي را مردود بداند.

هاي واصله نرخ هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان خريدار تباني كرده اند هرگاه در )13
ان گنداز اين شركت كنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست فروش

 ونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعالم خواهد شد.حذف خواهد شد و موضوع نيز به معا

 د درشمنصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد  فروشندهبه هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با  خريدارچنانچه  )14
 اينصورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

ونه نمايد و مطالبه هرگزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نميه خريدار )15
 باشد.خسارتي دراين مورد مردود مي

 اي كه به نشاني مذكور ارسال شود، ابالغگردد و هرگونه مكاتبهدهنده همان است كه در باالي دعوتنامه ذكر مينشاني پيشنهاد )16
 گردد.محسوب مي

 .مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد %10در زمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معامالت، معادل  )17

حويل هيه و تتمام مقادير محصوالت مورد نياز كه در اين اسناد ارائه گرديده، بصورت تقريبي بوده و فروشنده موظف است نسبت به ت )18
 ر مقدار مورد نياز خريدار اقدام نمايد.همه محصول با ه

 وانب امردهندگان ضمن مطالعه كامل شرايط مناقصه و با درنظر گرفتن تمامي جضروريست پيشنهادبا توجه به مقطوع بودن قيمت ها  )19
 نسبت به ارايه قيمت بشرح برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند.

راي بشرايط عمومي تعيين مي شود،  15يا تاريخ ديگري كه طبق ماده يل موقت حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحو )20
ين سال براي ضمانت چراغ ها و همچن 5سال براي ضمانت سازه، به مدت  5سال براي ضمانت رنگ قطعات، به مدت  2مدت حداقل 

 ود.شرايط عمومي عمل مي ش 15ماده سال از سوي فروشنده، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب  10خدمات پس از فروش به مدت 

گهداري نجداگانه اي  آن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب %10معادل  يك از فاكتورهاي فروشنده هرناخالص ازمبلغ  )21
 گردد.مي ردمستپس از تحويل قطعي را و نصف ديگر تصويب صورت وضعيت قطعي شود، نصف اين مبلغ پس از مي
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نون و به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قا فروشنده مجاز   )22
 مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

ار يا دهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهادقيمت پيشنهادي كه مالك بررسي قرارخواهد گر )23
 شود.قلم خوردگي و با حروف نوشته مي خود نويس و بدون

ري اعالم ي شهرداهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سو )24
 و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

دارد و اگر بل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ ميشهرداري حق تغيير، اصالح يا تجديد در اسناد و مشخصات را ق  )25
تسليم شده نمايد و درصورتي كه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور چنين موردي پيش آيد مراتب را به دعوت شدگان ابالغ مي

 دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد.باشد پيشنهاد

ه ها باشد، در اين صورت دستگايد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتاز آنجا كه ممكن است تجد  )26
ان فرصت تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنمناقصه گزار مي

 اشته باشند.كافي براي اصالح و تجديد نظر پيشنهاد خود را د
ود، به نهادي خبرنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابالغ خريدار به او، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيش  )27

شود و يمانعقاد پيمان مبادرت نمايد. در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط 
 ه عنوانبنه اعتراضي ندارد. درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم حق هيچ گو

و هم به امناقصه  ، حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت درمذكوربرنده مناقصه اعالم مي شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد 
، تضمين ان نشودم ابالغ داده خواهد شد و چنانچه او نيز با توجه به موارد مذكور حاضر به انعقاد پيمنفع شهرداري ضبط و به نفر سو

ز طرف عهدات اشركت در مناقصه او به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام ت
 هد شد.مسترد نخوا و سوم برنده مناقصه سپرده نفر دوم

 مناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. مناقصه، تضمين شركت در تا سومپس از تعيين نفرات اول  )28
جعه توانند به نشاني خريدار مرامدارك ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطالعات بيشتر مي )29

 نمايند.

ار قصور كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كدر صورتي كه خريدار تشخيص دهد كه فروشنده،  )30
 ،ادسخ قراردف خريدار ضمن ،در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه امتناع ورزدورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد 

ونه گيني شركت ديگر اقدام نمايد و فروشنده حق هيچ تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزحسن انجام ضبط ضمانت نامه 
 اعتراضي را ندارد.

 اند، به ازاي دريافت اخطاردر سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودههريك از متقاضيان شركت در مناقصه چنانچه  )31
شتر ماني بياشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زكتبي اول، به مدت سه ماه (از تاريخ تحويل موقت پروژه مذكور) همچنين در صورت د

 اي كه مشمول اخطار كتبياز سه ماه جهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
 باشد.ي محروم ميگر به صورت دائمي از شركت در مناقصات اين شهردارمناقصهو در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، بوده است) 

 افزايش يا كاهش دهد. %25خريدار مي تواند كار را تا  )32

 ) باشند.TINشركت كنندگان مي بايست داراي شماره اقتصادي ( )33

 حسين صفري                                                                                                          
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                                                    
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 22/10/1337مورخ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانوني منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي 
 خريد پايه هاي روشنايي ورودي شهر از سمت ناحيه صنعتي بندرماهشهر مربوط به مناقصه:

ولت در درمندان كااين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله      
شنهاد ارائه يا مناقصه گزار حق دارد كه پي خريدارنمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد،   1337معامالت دولت مصوب دي ماه 

 شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
ا امضاء مربوط ر ر پيمانخريداو به عنوان  فوق تشخيص داده شودهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه      

نون فوق ر در قانمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكو
ت نامه خ و ضمانخواهد داشت كه قرارداد را فسهستند دراين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق 

ارده به خسارت و ر را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزانخريداانجام تعهدات 
 تشخيص كارفرما مي باشد.

ر گردد نون مزبوبه دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قااين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان      
را  راتب فوقمبرساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود، بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده  خريدارمراتب را بالفاصله به اطالع 

سخ پيمان فناشي از  نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خساراتحق دارد پيمان را فسخ  خريداربالفاصله به اطالع نرساند نه تنها 
 و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

ستحق مت تخلف اهي كامل دارد و درصورمضافاً  اين كه پيشنهاددهنده اعالم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگ     
 مجازات هاي مربوطه مي باشد.

 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاد دهنده:
 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :

 
 
 

 تعهد نامه
 

                                    عـالم مـي دارم ايـن شـركت در رسـته ا                                                مدير عامـل شـركت                                                          اينجانب        
ت راهبـردي ري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارداراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كا

ارد و در هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ند 1337رئيس جمهور و قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 
 ا محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.صورتي كه هر زمان خالف اين موضوع اثبات شود، كارفرم

 
 

 مهر و امضاء مجاز شركت
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 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 خريد پايه هاي روشنايي ورودي شهر از سمت ناحيه صنعتي بندرماهشهر مربوط به مناقصه:

ده از متن دهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطالع كامل اين پيشنهاددهنيشنهادكه مهر و امضاء مجاز اين پبدين وسيله تأييد مي نمايد  -فال
 د.، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشاقوانين، مصوبات، آئين نامه ه

 ه و پيمان است و متن و مفاد وتأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصبدين وسيله همچنين  -ب
 ترتيبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود.

 قصه و پيمان.منا فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومي -ج
 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -2

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -3

درمورد   16/6/82مورخ   101656/101امه مذكور به شماره و دستورالعمل اجرايي آئين ن 19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -4
 فروشنده نحوه ارزشيابي و انتخاب

 ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد. -5

 
 تاريخ:                         نام پيشنهاد دهنده:                                                     

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :
 

زار و گبول اين مناقصه مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و ق        
 و پيمان بدان عمل خواهد شد. نيز بوده و در اين مناقصه خريدار

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابقت                شركت                                                         ثبت شده به شماره                                    

 11/12/81رخ ركت با مفاد مقررات آئين نامه و طبقه بندي تشخيص صالحيت پيمانكاران مصوب جلسه مومفاد اساسنامه و يا تعداد و وضع شركا ش
ت در بر حسب دعو خريد پايه هاي روشنايي ورودي شهر از سمت ناحيه صنعتي بندرماهشهرمناقصه هـ ) براي /23251ت  /48013(شماره 

شركا خود  د و وضعد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداشركت نموده و برنده تشخيص داده شدم قبل از عقد قراردا
ارداد با قر عقد را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و

مايم كه نآماده  ين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوريبرنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به ا
 قت دهم.حث مطابحداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مورد ب

نعقـد هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصـه را بـا شـركت مشهرداري اختيار دارد در صورت عدم انجام      
خواهد ننموده و تضمين مشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع شهرداري ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را ن

 داشت.
 

 امضاء صاحبان امضاء مجاز ومحل مهر                                                   اء مجاز        سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امض    
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                        شركت براي اسناد تعهد آور                                                                  

 
 
 
 
 



٩ بول است.قد؛ مورد شخوانده  حيه صنعتي بندرماهشهرپايه هاي روشنايي ورودي شهر از سمت ناخريد   اول هاسناد مناقصه مرحل

 برگ پيشنهاد قيمت
  خريد پايه هاي روشنايي ورودي شهر از سمت ناحيه صنعتي بندرماهشهر موضوع مناقصه :

تنامه ات دعوامضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرج     
پيمان، مشخصات فني عمومي، فهرست مقادير و شركت در مناقصه، شرايط مناقصه، شرايط خصوصي مناقصه و 

م هاي برآوردي كار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدقيمت
امل كازديد شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي و به طور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از ب

 نمايم كه :مي كار و با اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاداز محل 
ف) ور...... (به ح............عمليات موضوع مناقصه فوق با مبلغ پيشنهادي (به عدد)........................................... )1

 ن برگ انجام دهم.ق جدول ذيل پيوست ايابط..... ريال م............................................................................................

 مبلغ كل (ريال) مبلغ واحد (ريال) مقدار واحد شرح رديف

متري دو طرفه طرح نخل9خريد پايه هاي روشنايي 1
   45 عدد مطابق با شرح خدمات و نقشه به طور كامل 

 نمايم كه :چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي )2
نجام االف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين 

 ده مناقصه تسليم نمايم.تعهدات، حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ به عنوان برن
كار  روع بهب) ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ، كليه ماشين آالت و تجهيزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و ش

 نمايم و كليه كارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 شود.ن پيشنهاد محسوب ميدارك مناقصه جزء الينفك اينمايم كه كليه ضمائم اسناد و متأييد مي و3
اطالع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و شركت كننده حق  )4

 .نه اعتراضي را در اين خصوص نداردهيچگو

عهد، تتضمين اجراي  تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم )5
 ام.تضمين موضوع بند (ك) دعوتنامه را به نفع خريدار در پاكت (الف) تقديم داشته

 
 تاريخ :

 دهنده :دگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهادنام و نام خانوا
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاددهنده :
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        ي :به نشانبا شناسه حقيقي / حقوقي                                                          (نام متقاضي)نظر به اينكه          

 .شركت نمايد    (موضوع ارجاع كار)    مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 يال تضمين تعهد مي نمايدر                 (نام كارفرما / ذينفع)   برابر مبلغ              درمقابل             (نام متقاضي)از         (نام ضامن)                   

ر ارجاع كار د موضوع ه واطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شد        (نام ضامن) به    (نام كارفرما / ذينفع)     چنانچه

ف نموده استنكا مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان پايگاه اطالع رساني مناقصات/ معامالت درج شده و

اصله از قاضاي كتبي وتريافت اولين د مطالبه نمايد ، به محض(نام كارفرما / ذينفع)      ريال هرمبلغي را كه                               است ، تا ميزان  

ا قضايي اري قانوني يبدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مج(نام كارفرما/ ذينفع)    سوي 

 بپردازد.   (نام كارفرما / ذينفع)حواله كرد       در وجه يا  داشته باشد ،

 معتبر مي باشد.(سه ماه تا آخرين تحويل پيشنهاد)       اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز    مدت اعتبار     

نتواند يـا امن)   (نام ض براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي كه       (نام كارفرما/ ذينفع)   اين مدت بنا به درخواست كتبي       

   نمايـد ،نتمديد  هب را موفق     (نام ضامن)   موجب اين تمديد را فراهم نسازد  و    (نام متقاضي)ين ضمانت نامه را تمديد كند و يا    نخواهد مدت ا

كارفرما/  نام(    متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد     (نام ضامن)

 پرداخت كند.ذينفع)    

خـود باطـل و از  مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسيد ، خود به    (نام كارفرما/ ذينفع)چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي        

 درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

ر خواهد بـود. بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعالم در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيراالنتشار ميسدرصورتي كه مدت ضمانتنامه 

 در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
 

مراه شرايط ه         مورخ       به شماره اول مرحلهعمومي و آگهي مناقصه  14/01/1401ش مورخ /18شماره ي هامجوز استناداين موافقت نامه به      
ري شـهردامـابين  فـي  1401//        تـاريخ عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در

 52339114-16تلفن                به ساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –به نشاني كوي انقالب (شهردار)  حسين صفريبندرماهشهر به نمايندگي 
    ه شـماره ملـي           بـ                   بـه نماينـدگي               به شماره ثبت ناميده مي شود، از يك سو و شركت                        خريداركه در اين پيمان 

يمـان درج پناميده مي شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مـدارك ايـن  فروشندهكه در اين پيمان،   لفن         تو شماره 
 شده است، منعقد مي گردد.

عـدد  45ه نظارت به تعـداد متري دوطرفه طرح نخل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگا 9خريد پايه هاي روشنايي  :: موضوع  1ماده 
 شامل:

نيزه ميلي متر با روكـش گـالوا 4پايه هاي تحويلي مي بايست مطابق نقشه منضم به پيمان، داراي پايه هاي فوالدي به ضخامت حداقل  -1
تيـو كوراگرم، به همراه مبله دكوراتيو تمام فوالد فوق كشش توليد شده به روش فرمينگ به صورت يك تكه، داراي واسطه و سرنيزه د

دن از جنس آلومينيوم، داراي گوشكوبي دكوراتيو از جنس فوالد باشد (ابعاد و ضخامت كليه قطعات فلزي قبل از پلمپ و سـركپ نمـو
ه را لوله ها و قطعات، مي بايست توسط دستگاه نظارت كنترل و تأييد گردد در غير اين صورت كارفرما پايه هاي روشنايي توليـد شـد

 ت.)تحويل نخواهد گرف

 كليه قطعات قبل از رنگ آميزي مي بايست اسيد شويي شده و پس از گالوانيزه شده، سند بالست و شستشو، با رنگ كوره اي مشكي -2
 چرمي پلي استر و طاليي پلي اورتان سه جزيي به همراه الك محافظ (مطابق نظر كارفرما) با ضخامت الزم رنگ آميزي گردد.

(برند مازي نور يـا گـل نـور) بـه همـراه بدنـه  SMD LEDوات  150عدد پروژكتور  2يست داراي پايه هاي روشنايي دوطرفه مي با -3
        ضـدآب و ضـدغبار و         IP۶٧آلومينيومي طاليي با رنگ سه جزيي بـه همـراه الك محـافظ بـا جـداره نورگـذر شيشـه اي و درايـور 

 15پرمقاومت و شابلون فلزي به ضخامت حـداقل  M٢۴عدد مهره  8اه باشد. (پايه هاي روشنايي مي بايست به همر  PF %95>ايزوله 
 ميلي متر مطابق نقشه ارائه شده)

 توضيحات:
 كليه اقالم و قطعات بايستي قبل از خريد به تأييد دستگاه نظارت برسد. -1

جتمـع توليـدي شـهرداري فروشنده مي بايست كليه هزينه هاي حمل پايه هاي روشنايي از محل خريد تا محل تحويل به كارفرما (م -2
ي بندرماهشهر يا هر محل ديگر در سطح شهر) را در قيمت هاي پيشنهادي خود لحاظ نمايد و از اين بابت هيچ گونـه اضـافه پرداختـ

 صورت نخواهد پذيرفت.

 ساعت پس از ابالغ مي باشد. 72برنده مناقصه ملزم به ارائه نمونه پايه روشنايي تا  -3

 ي باشد و هيچ گونه تعديل، مابه التفاوت نرخ ارز و ... به قيمت پيشنهادي تعلق نمي گيرد.قيمت كار به صورت مقطوع م -4

رمـا كليه قطعات خريداري شده مي بايست داراي ضمانت نامه قطعات معتبر بوده و فروشنده مي بايست ضمانت نامه اقالم را بـه كارف -5
ه عهده فروشنده مي باشد. (ضمانت نامه رنگ قطعـات بـه مـدت تحويل نمايد در غيراين صورت تعويض قطعه در طول مدت تضمين ب

 10سال و همچنين خدمات پس از فروش بـه مـدت  5سال، ضمانت نامه چراغ ها به مدت  5سال، ضمانت نامه سازه به مدت  2حداقل 
 سال)

انب جيست با دستور كار قبلي از نوع مدل و برند قطعات مي بايست با هماهنگي و درخواست دستگاه نظارت بوده و تهيه قطعات مي با -6
 دستگاه نظارت انجام پذيرد.

 پايه هاي روشنايي خريداري شده پس از تحويل به كارفرما، صورتجلسه تحويل موقت مي گردد. -7

هـده كليه هزينه هاي اياب و ذهاب و اسكان نمايندگان دستگاه نظارت جهت بازديد و نظارت برفرآيند ساخت پايه هاي روشنايي به ع -8
 وشنده مي باشد.فر

درصورت تهيه و تحويل قطعات تقلبي توسط فروشنده، موضوع از موارد مشمول فسخ قرارداد تلقي مي گـردد و كليـه هزينـه هـاي  -9
 هزينه باالسري از حساب فروشنده كسر مي گردد. %15تعويضي و نصب قطعه مذكور با 

 اشد.واحد تأسيسات شهرداري بندرماهشهر ناظر بر صحت اجراي كار مي ب -10

 اين پيمان ، شامل اسناد و مدارك زير است:: : اسناد و مدارك 2ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر   

 ب) شرايط عمومي پيمان خريد شهرداري بندرماهشهر   
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 ج ) شرايط خصوصي   
 دستور العمل ها و استانداردهاي فني.نقشه،  د ) مشخصات فني،

گردد نيز جـزو اسـناد و ه منظور اجراي پيمان، به فروشنده ابالغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مياسناد تكميلي كه حين اجراي كار و ب     
آيد. اين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فنـي، دسـتور مدارك پيمان به شمار مي

ارد. دنگي بين اسناد و مدارك پيمان ، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مـدارك پيمـان اولويـت كار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گا
 هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي و مشخصات فني عمومي است.

 ه شرح جدول ذيل مي باشد.يال بر) .......... ........................................) و (به عدد مبلغ كل پيمان (به حروف..............................: : مبلغ  3ماده 
 مبلغ كل (ريال) مبلغ واحد (ريال) مقدار واحد شرح رديف

متري دوطرفه طرح نخل9خريد پايه هاي روشنايي 1
   45 عدد مطابق با شرح خدمات و نقشه به طور كامل

 تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار : تاريخ 4ماده 
 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.

 شرايط عمومي پيمان است. 24است. اين مدت، تابع تغييرات موضوع ماده  روز 45از تاريخ عقد قرارداد به مدت پيمان ب) مدت 
 شود.ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي

مـان د) فروشنده متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضـوع پي
 اقدام نمايد.

ي مـشرايط عمـومي تعيـين  15سن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده ح: : دوره تضمين  5ماده 
سال براي ضمانت چـراغ هـا و همچنـين  5سال براي ضمانت سازه، به مدت  5سال براي ضمانت رنگ قطعات، به مدت  2حداقل شود، براي مدت 

 شود.مي شرايط عمومي عمل 15فروشنده، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  سال از سوي 10خدمات پس از فروش به مدت 
 برعهـده شـهرداري بندرماهشـهر نظارت بر اجراي تعهدات فروشنده طبق اسناد و مدارك پيمان، : محصوالت خريداري شده: نظارت بر  6ماده 

 مي باشد.
 رماهشهر يا هر محل ديگر در سطح شهرمجتمع توليدي شهرداري بند : محصوالت : محل تحويل 7ماده 
 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند. :: نسخ قرارداد 8ماده 

 
 

 فروشندهاينده / نمايندگان نم                                                                                         نماينده خريدار                                 
 نام و نام خانوادگي :                                                                              حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                                    سمت : شهردار                
  امضاء                                                                                       امضاء                                    
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 درماهشهرخريد شهرداري بن شـرايط عمـومي پيمـان: فصل سوم
 باشد.شرايط عمومي پيمان براي اين قرارداد به شرح ذيل مي

 مفاد اطالع يافتن از ي وراهنمائ بمنظور صرفاً ،مدارك پيوست آن نوشته شده است و اسناد و قرارداد مواد عباراتي كه درعناوين فصول و و كلمات: عناوين  - 1 ماده
 فسير مواد استفاده كرد. باشد و نميتوان از آنها در تمواد مي فصول و

 ها ماه و سال و تاريخ -2ماده
 ) روز و ماه، روز ماه تقويمي و شمسي است. الف
 ها طبق تقويم رسمي كشور است.) تاريخ ب
 ) هر جا كه معناي عبارت ايجاب كند، كلمات مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد را دارند . ج
            اسـت و  گاهي از مفـاد اسـناد و مـداركآهاي اسناد و مدارك پيمان، صرفاً بمنظور راهنمايي و ن پيمان و ديگر قسمتهاي بكار رفته در متو) عنوان د

 نمي توان در تفسير اسناد و مدارك پيمان، از آنها استفاده كرد.
 خواهد بود .اوزان و مقادير طبق قوانين ايران براساس سيستم متريك  كليه :اوزان و مقادير  -3 ماده
توانـد بـه تنهـائي مـورد ييك قسمت يا يك ماده از آن نم ،مربوط به حل اختالف 26بخش يك كليت و مجموعه است و بغير از ماده  اين :كليات قرارداد  -4 ماده

جمهـوري  نوانيقز اين قرارداد كال يا جزئا مخالف گردد. چنانچه مشخص گردد يك يا چند ماده ااي از اين بخش با ماده ديگر نقص نمياستفاده قرار گيرد و هيچ ماده
 اين امر به ساير مواد قرارداد خدشه وارد نخواهد كرد. ،بي اعتبار و يا غير قابل اجرا است اسالمي ايران و يا به تشخيص خريدار

عهده گرفتـه اسـت. جراي عمليات موضوع قرارداد را به بعبارت است از شخصيت حقوقي كه طرف ديگر امضاء كننده قرارداد بوده و ا فروشنده :فروشنده  -5 ماده
ورد، مـ يارائه خدمات مربوط به ترخيص، بيمه، حمل يا نظارت بر عمليات نصب و راه اندازي باشـد، بـه اقتضـا ،كه موضوع تعهدات فروشنده ممكن است در مواردي

 پيمانكار ، ناظر و يا تهيه كننده خوانده شود.
دارات كه بوسيله خريدار اها و موسسات مهندسي مشاور يا  خريدار عبارت است از هر شخصيت حقيقي يا حقوقي اعم از شركت نماينده: نماينده خريدار  -6 ماده

 گردد.با ذكر حدود اختيارات به فروشنده معرفي مي بعنوان نماينده تعيين و كتباً
پس از طي تشـريفات  وتغييرات بايد از طريق مذاكره و بصورت كتبي انجام گرفته  ،ري گرددهرگونه تغيير ، تصحيح مفاد اين بخش ضرو چنانچه: تغييرات  -7 ماده

 قانوني الزم توسط طرفين يا نمايندگان آنها امضاء گردد.
هـا ، نمايد و كليـه ابالغال دهنده ارس شنهادياعالم شده توسط پ يبخش را به آدرس  رسم نيمكاتبات مربوط به ا هيتواند كل يم داريخر: ارسال مراسالت  -8 ماده

شـود . شـركت اصـلي تلقـي مي ه ها از هر نوع كه توسط پست سفارشي يا نامه رسان با اخذ رسيد به نشاني فوق ارسال گردد، در حكم ابالغ بـمكاتبات و اخطاريه
ر ابالغيه در صورت عـدم صدو ا بطرف ديگر ابالغ نمايند.موظف هستند ظرف مدت پانزده روز نشاني جديد خود ر ،چنانچه طرفين قرارداد آدرس خود را تغيير دهند

امـه رسـان پست سفارشي و خواه ن وسطهاي قبلي خواه تهاي ارسالي به نشاني، مكاتبات و اخطاريههاهاي قبــلي قانوني تلقي شده و كليه ابالغنشاني ،فوق الذكر
 اهد شد.ادعاي عدم وصول آنها پذيرفته نخو دريافت شده تلقي خواهد شد و

هاي تابعه و كاركنان آنها را از هر حيـث، از زمانبايد خريدار، نماينده او و دولت جمهوري اسالمي ايران و سا فروشنده:  دعاوي حق اختراع و عالئم تجاري -9 ماده
هاي مربوطـه كـه نه مسئوليتي شامل كليه هزينـه، محكوميت ها و هرگو، جبران خسارتهرگونه ضرر مادي ، خسارات مطالبه پرداخت اقامه دعاوي، اقدامات قانوني

ت و ادواتـي ها، متدها، تجهيزااعتراض يا ادعاي صاحب حق اختراع ثبت شده يا ثبت نشده و حق تاليف، هرگونه حقي كه مربوط به مقاالت، نوشته ها، دستگاه ليلبد
از  د مصون بدارد وجاوز به هرگونه حقوق انحصاري از قبيل عالئم تجاري و غيره ايجاد گردكه در اثر استفاده فروشنده در كار و موضوع قرارداد ايجاد شود يا بدليل ت

 عهده خسارات وارده و ادعاي اشخاص ثالث برآيد . 
بي رداد با تحصيل موافقت كتگذاري قسمتي از قراحق واگذاري يا انتقال كل اين قرارداد را بغير ندارد، ولي انتقال و يا وا فروشنده: واگذاري و انتقال بغير  -10 ماده

 بالمانع است.  ،خريدار و با رعايت كليه استانداردها و شرايط خصوصي مربوطه
 .دينما داريخر ليه موقع تحوبهاي قابل اجرا موضوع قرارداد را ها و رنگ،طرحنقشه ها ها،دستورالعمل متعهد است كليه فروشنده: نقشه ها،دستورالعملها  -11 ماده
 :ديدر تعهد فروشنده در بخش خر يرح كارهاش -12ماده

ل ديگـري كـه يا هـر محـ شده ديتائ در محل انبار هيو تخل حمل ،يريبارگ ،يبسته بند موضوع قرارداد، و محصوالت كاالها و زاتيتجه كليه نيتام -1
 .يمطابق با مشخصات فن گردد،تعيين مي داريخر توسط

 باشد. يبعهده فروشنده م رديعلق گبخش ت نيكه به ا يهرگونه كسورات قانون -2
هد است كليه مقررات ايمني و حفاظت بهداشت كار (مطابق آيين نامه حفاظت كارگاه) را در زمان انجـام كـار جهـت كاركنـان خـود فروشنده متع -3

 رعايت نمايد.
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مشاهده، قرارداد في مابين فسخ و فروشـنده بـه كارگيري اتباع غيرمجاز دركليه خدمات ممنوع و برابر قانون، جرم محسوب مي شود. درصورت ب -4
 مراجع قضايي معرفي مي گردد.

اي معـادل ده ام تعهدات بايد ضمانت نامهدرهنگام امضاء قرارداد براي تحصيل اطمينان خاطر خريدار جهت انج فروشنده: ضمانتنامه حسن انجام تعهدات  -13ماده
عتبـار اتسليم خريدار نمايد. ضمانتنامه مذكور تا پايان مـدت تضـمين كليـه تجهيـزات داراي  ،د قرارداد استطبق نمونه اي كه پيوست اسنا ديدرصد مبلغ كل خر

ا دريافـت كـرده و ) روز قبل از انقضاي مدت اعتبار طبق دستور خريدار اقدام به تمديد ننمايد خريدار حق دارد مبلغ آنر15بود و هرگاه فروشنده تا پانزده (  واهدخ
 دارد . اي ضمانتنامه تا پايان مدت تضمين تجهيزات بعنوان سپرده نزد خود نگهوجه آنرا بج
ا مذكور پس از پايان دوره تضمين و صدور صورت مجلس تحويل قطعي تجهيزات و صدور گواهي هاي انجام تعهـدات قـراردادي فروشـنده در ارتبـاط بـ ضمانتنامه

 ك فني آزاد خواهد شد.تسليم كليه نسخ دستور العمل ها و ساير اسناد و مدار
نوان تضمين حسن انجام كار،كسر و درحساب سپرده نزد كارفرما نگهداري عدرصد به  10مبلغ هرپرداخت به پيمانكار، معادل  از: تضمين حسن انجام كار-14ماده

 گردد.) آزاد مي16عي كاال مطابق ماده (مي شود. نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت وضعيت قطعي و تحويل موقت كاال و نصف ديگر آن پس از تحويل قط
ونه عيب و نقصي در هر قسمت از در صورت بروز هرگ مطابق شرايط خصوصي و اسناد پيمان مي باشد.تضمين  دوره: دوره تضمين و رفع نواقص  -15 ماده

در  ن مشروحهفني و  قصور فروشنده باشد، دوره تضمي خصاتمشموضوع قرارداد بعد از راه اندازي  و تحويل موقت كه ناشي از عدم رعايت  و محصوالت تجهيزات
 اين ماده مجدداً از تاريخ رفع عيب و راه اندازي موفقيت آميز آغاز خواهد گرديد.

 ،سب باشـدنامنا ساختبد يا نامرغوب و يا طرز  اقالمدر دوره تضمين معايب و نقائصي در تجهيزات مشهود شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات يا بكار بردن  اگر
كنـد و بـالغ ميبـه فروشـنده ا كتباًمحل آنها را  ،صواقفروشنده مكلف است آن معايب و نقائص را به هزينه خود رفع كند. براي اين منظور خريدار با ذكر معايب و ن

هرگـاه  شود مرتفع نمايـد.مدتي كه با توافق خريدار تعيين ميكند و آنها را طي  واقصشروع به رفع معايب و ن ،فروشنده بايد حداكثر پانزده روز بعد از ابالغ مراتب
ت و هزينه خسارا و يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند خريدار حق دارد آن معايب و نقائص را راساً ،فروشنده در انجام تعهد خود قصور ورزد يا مسامحه نمايد

روشنده مسـتقيما و شنده يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه فروشنده نزد او دارد يا هرگونه اموال و دارائي فهاي  فرودرصد از محل ضمانتنامه 15اضافه ه وارده را ب
 تامين و برداشت نمايد.  اداريبدون انجام هيچگونه تشريفات قضائي و 

ل قطعي صورت مجلس تحوي ،مشاهده نشودصوالت و محكه در پايان دوره تضمين هيچگونه عيب و نقصي در تجهيزات  در صورتي: تحويل قطعي كاال -16 ماده
 توسط خريدار صادر خواهد شد. به درخواست فروشنده روز از تاريخ پايان دوره تضمين 20ظرف مدت  و محصوالت تجهيزات

اراتي بـراي خريـدار ايجـاد خسـ صورتيكه فروشنده در انجام تعهدات خود قصور ورزد و يا مسامحه نمايد و يا تحت هر عنوان سبب در :قصور و مسامحه -17ماده
و  ارده نـزد او داي كه فروشند) درصد از محل ضمانتنامه هاي فروشنده و يا هر نوع  مطالبات و سپرده 15اضافه پانزده  ( ه خريدار حق دارد خسارت وارده را ب ،شود

 صول نمايد. يا هرگونه اموال و دارائي فروشنده مستقيما بدون احتياج به اقدامات اداري و قضائي و
، لـههـاي واگيـردار، زلزعتصابات عمومي شيوع بيماريا، انقالبات عمومي، اعم از اعالم شده يا نشده جنگ :حوادث قهري و غير مترقبه ( فورس ماژور ) -18ماده

اي كه رفـع آن از د و بطور كلي هرگونه حادثهسابقه و همچنين آتش سوزي دامنه دار كه ناشي از كار فروشنده نباشهاي بيغير عادي، خشكسالي هايسيل و طغيان
شـود و فروشـنده در مـورد جزء حـوادث قهـري محسـوب مي ،اي از عهده رفع آن برنيايدخارج باشد و هيچ فروشنده مراقب و كارآزموده هحيطه قدرت  فروشند

طريـق  ار تهيه و تحويل  تجهيزات در مهلت كافي براي فروشـنده ازبه تشخيص خريد تاخيرات ناشي از حوادث فوق مسئوليتي نخواهد داشت مشروط بر آنكه اوالً
لـت عاز  ر را كتباًخريدا ،فروشنده ظرف مدت ده روز از تاريخ شروع فورس ماژور امكان پذير نباشد تا بتواند تعهدات خود را مطابق قرارداد انجام دهد و ثانياً گريدي

يـد  كوشـش و ، در هر صورت فروشنده باايدميزان تاخير موجه را تعيين و مدت تكميل كار را تمديد نم ،ز حقيقتامر مطلع نموده باشد. خريدار بايد در صورت احرا
وشـنده ادامـه . در هر حال اگر بعلل فـورس مـاژور فرت اجراي تعهدات خود را ادامه دهدبر عوامل تاخير فائق آيد و تا آنجا كه ممكن اس سعي خود را اعمال كند تا

مراتـب را  بايـد ،از حيطه قدرت خود ادامه عمليات را غير عملي تشخيص دهـد ارجير عملي بيابد و يا خريدار بواسطه فورس ماژور يا هر يك از علل خقرارداد را غ
شـد و يـا شـروع ا ممكن نبابه ديگري اطالع دهد و اگر بر طرف شدن مشكالت با تاخير ناشي از فورس ماژور  انتظار  نرود و يا اجتناب از آنه ظرف مدت ده روز كتباً

 .د)  روز بطرف ديگر ابالغ نماي10د را با ارسال اخطار ظرف ده (هريك از طرفين حق دارند فسخ قراردا ،شدمجدد عمليات پس از شش ماه امكان پذير نبا
 :كار قيتعل - 19 ماده

در اين صورت بايد مراتب را با تعيين تـاريخ شـروع  د،ماه معلق كنكاالها را براي يك بار و حد اكثر سه  دياز خر يبخش ايتواند كل خريدار مي -19-1
 .ديمان يخريدار در انبار حمل و نگهدار صيتوليد شده را به تشخو محصوالت  فروشنده مكلف است كه تمام كاال در مدت تعليق، تعليق به فروشنده اطالع دهد.

 باشد.يه فروشنده مر مدت تعليق هزينه انبارداري كاالي توليد شده بعهدد -19-2
 فروشنده موظف است نسبت به حمل اقدام نمايد. ،دت تعليق خريدار به بخشي يا كل كاالي توليد شده نياز داشته باشدچنانچه در م -19-3
با شرايط  ثر سه ماه،تواند با موافقت فروشنده مدت تعليق را براي يك بار و حداكر صورتي كه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد، خريدار ميد -19-4

 عمل ميشود . 22طبق ماده  پيمان خاتمه يافته و در صورت عدم موافقت فروشنده با تعليق بيش از سه ماه، گفته افزايش دهد. پيش
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اريخ شروع جدد كاال، تم نيب تعليق كار برطرف شود، خريدار با تعيين مهلتي براي فروشنده به منظور آماده شدن جهت تامجهرگاه عوامل مو -19-5
 كند.كاال را به فروشنده ابالغ مي نيمجدد تام

 .رديگيمتعلقه به كاالها تعلق نم ليبه جز تعد ييبها شيافزا چگونهيه قيدر دوره تعل -19-6
 را  فسخ نمايد . ديخرقرارداد مورد زير خريدار ميتواند  در:  فسخ پيمان -20 ماده

 .دو ماه هركدام كه كمتراست دت اوليه پيمان ياشروع موضوع پيمان بيش ازيك دهم م در تاخير )1
 موضوعپيش بيني شده دربرنامه زماني تفصيلي بيش ازنصف مدت تعيين شده براي آن  موضوعات اتمام هريك از در تاخير )2

 به مدت بيش ازيك چهارم مدت پيمان موضوع پيمان تاخيردراتمام  )3

 سوي كارفرما از ابالغ شروع كار و 18 دهرفع وضعيت قهري موضوع ما پس ازموضوع پيمان عدم شروع  )4

 قرارداد را به خطر اندازد. انجام ،قرارداد توسط فروشنده كه به تشخيص خريدار موضوع هريك از مواد انجامعدم  )5

 يك ماه درپرداخت دستمزد كارگران  بيش از تاخير )6
 .ينصورت فسخ حتمي استفروشنده مشمول ممنوعيت قانوني موضوع منع مداخله كاركنان دولت گردد كه در ا )7

 .فروشندهانحالل شركت  )8
 كندي پيشرفت كارشود. اموال پيمانكار ازسوي محاكم قضايي به گونه اي كه موجب توقف يا توقيف ماشين آالت و يا فروشندهورشكستگي  )9

 منافع خـود رد را واسطه هاي آنها آنها يا ت ياهدايايي داده اس پاداش يا حق العمل، خريداربراي تحصيل پيمان به عوامل  فروشندهكه  هرگاه ثابت شود   )10
 سهيم كرده است.

ج بـه را فسخ نمايد ، مراتب را كتبا باطالع فروشـنده رسـانيده و بـدون احتيـا ديدر صورتيكه خريدار به يكي از علل مشروحه در اين ماده بخش خر
 نمايد. را به سود خود وصول مي ديخرمستقيما مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات بخش  ،اقدامات اداري و قضائي

ار داد كل قر"10"   تا "7"درصورت محقق شدن بند  خريدار خواهد بود. اريادامه كار اجرا به اخت "6 "تا "1" ليبه دال شمول فسخ: درصورت  تبصره
 گردد. يفسخ م تميح

 اقدامات پس از فسخ  -21 ماده
ه انجـام بـبدون احتيـاج  رساند و باطالع  فروشنده خواهد فسخ نمايد مراتب  را كتباً 20حه در ماده را به يكي از علل مشرو ديهرگاه خريدار بخش خر )1

بـه  نسـبت وضمان را بسود خود وصول و ضبط لكسور وجه ا دادن تشريفات قضائي يا اداري مبالغ ضمانت نامه ( هاي ) حسن انجام تعهدات و استرداد
ر ات تحويل شده تجهيزات ساخته شده و تجهيزات در حال حمل، كارهاي انجام شده كه مورد قبول خريداتهيه صورت جلسات نهائي مربوط به تجهيز

 نمايد. ذيل اقدام مي 2واقع گردد و پرداختهاي بعمل آمده بترتيب مقرر در بند 
اي ه از تـاريخ اعـالم خريـدار نماينـدهنمايد كه براي تهيه صورت حساب نهائي ظرف يك هفتاز فروشنده دعوت مي قراردادخريدار ضمن اعالم فسخ  )2

و يـا  دار تحضور و امضاء مقام قضائي صالحي تواند براي تامين دليل بامعرفي كند، هرگاه نماينده فروشنده در مهلت مقرر باال حاضر نشود خريدار مي
رف خواهد بود. يك نسخه از اين صورت حساب از طشود براي طرفين قطعي نماينده او صورت حساب نهائي را تهيه نمايد و صورت حسابي كه تهيه مي

 گردد. خريدار براي فروشنده ارسال مي
نده بدون ها و ضمانت نامه هاي فروشصورت استنكاف فروشنده از انجام تعهدات فوق الذكر، خريدار هزينه عمليات فوق را از محل مطالبات، دارائي در

 رداشت خواهد كرد.لزوم انجام هيچگونه تشريفات قضائي يا اداري ب
ه و در نشده براساس نرخ روز كـه توسـط خريـدار محاسـب ليمانده و تحو يباق يكاالها هيقرارداد با قصور فروشنده فسخ گردد كل نيا لياگر به هر دل )3

هاي فروشـنده بـدون نامه نتضماها و از محل مطالبات، دارائي قرارداد ياليمانده ر %15به اضافه  يشنهاديپ متيما به التفاوت آن با ق  شيصورت افزا
 لزوم انجام هيچگونه تشريفات قضائي يا اداري برداشت خواهد كرد. 

كور در ايـن تشخيص خريدار مبني بر انطباق تخلف يا تخلفات فروشنده با يك يا تعدادي از موارد فوق الذكر  براي فسخ قرارداد و اجراي تمام مفاد مذ )4
. ولي هرگـاه تلقي كند قرارداد  26تواند فسخ قرارداد را بعنوان يكي از موارد اختالف موضوع ماده هيچ عنوان نمي ماده كافي خواهد بود و فروشنده به

ن مراجعـه هاي صالحه مراجعه نمايد بدون اينكه ايتواند از خريدار مطالبه نمايد و در صورت عدم حصول توافق به دادگاهحقي براي خود قائل باشد مي
 اجراي تمام مفاد مذكور در اين ماده گردد.وي بتواند مانع 

در اين صـورت بـا  .اتمه دهددر هر زمان كه بخواهد و بدون اينكه قصوري متوجه فروشنده باشد مي تواند قرارداد را يك طرفه خ خريدار: خاتمه قرارداد -22 ماده
 آزاد مي گردد. 13و14و طبق بندهاي قراداد  طيبق شراكليه تضمين هاي وي مطا فروشنده براساس كار انجام شده تسويه حساب خواهد شد و

خواهـد بـود كـه توسـط  ح زيربعهده اوبشر يمئجرا ،موضوع قرارداد تاخير داشته باشد و محصوالت فروشنده در تحويل تجهيزات هرگاه: جريمه تاخير  -23ماده
داشـت خواهـد اداري بر بدون احتياج به اقدامات قضائي و و هاي فروشنده مستقيماًئيدارا خريدار از محل ضمانتنامه حسن انجام تعهدات قرارداد و ساير مطالبات و

 گرديد .
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ز تاخير يك هزار و دويستم  مبلغ آن بخش از  قرارداد كه در ارسال آن تجاوز ننمايد براي هر رو يك دهم مدت پيمانهر گاه جمع مدت تاخير از  - الف
 گردد.يبه عنوان جريمه محاسبه م شده است ريتاخ

يك چهارم مدت تاخير طبق بند ( الف ) باال و براي مازاد آن تا  نيك دهم مدت پيماتجاوز كند تا  يك دهم مدت پيمانهرگاه جمع مدت تاخير از  - ب
قيمت كـل قـرارداد  ) در صد10ه  ( . در هر صورت مجموع جريمه تاخير از ميزان دگرددبه عنوان جريمه محاسبه ميبه دو برابر ميزان تعيين شده در بند الف  پيمان

 تجاوز نخواند نمود . 
تواند قرارداد را فسـخ  اب جريمه تاخير مذكور در بند ( ب ) باال ميتجاوز نمايد خريدار با احتس يك چهارم مدت پيمانهرگاه جمع مدت تاخير از  - ج

  .نموده و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات فروشنده را ضبط نمايد
 ابدي يم  رييتغپيمان مدت زمان  ريصورت بروز موارد زدر  -24ماده

 تغيير نقشه ها و مشخصات فني تجهيزات موضوع قرارداد توسط خريدار -1

 شرايط عمومي پيمان) 25(مطابق ماده  موضوع قرارداد زاتيمقدار تجه شيجهت افزا ريمقاد رييدستور تغ صدور -2
 ي پيمان)شرايط عموم 18(طبق ماده  فورس ماژور طيبروز شرا -3
 گردد. دچار تعليق از طرف خريدار مانيپ يعموم طيشرا 19 ماده طبقكار  ياجرا كهيدرصورت -4

را  ارداد، تجهيـزات موضـوع  قـراردادمبلـغ قـر %25 در طول مدت قرارداد با ابالغ كتبي به فروشنده معادل تواندخريدارمي: تغيير در مقدار تجهيزات  -25 ماده
 تغييري بنفع فروشنده حاصل شود. موضوع قرارداد و محصوالت تجهيزات واحد بهاء دون آنكه درب كاهش دهد افزايش يا
 اين تجهيزات تصميم و به فروشنده اطالع داده و فروشنده از قبول آن سرباز زند، معادل بهاء  %25تا ميزان  و محصوالت خريدار نسبت به افزايش تجهيزات چنانچه

و سـاير  ادقـراردبدون احتياج به انجام هيچگونه اقدامات قضائي و اداري بعنوان جريمه از محل ضمانتنامه حسن انجام تعهدات  يماًتوسط خريدار مستق و محصوالت
 هاي فروشنده برداشت خواهد شد. مطالبات و دارائي

ا مربوط به تفسير و تعبير يو  انجام موارد موضوع اين پيمانه در صورتيكه اختالفاتي بين خريدار و فروشنده پيش آمد اعم از اينكه مربوط ب: حل اختالف  -26 ماده
مراجـع صـالحه  و حـاكمهرگاه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمايند از طريق مراجعه بـه م ،هر يك از مواد و ساير اسناد و مدارك قرارداد باشد

 اي صادره توسط مراجع و محاكم مزبور قطعي و الزم االجرا بود. دادگستري  جمهوري اسالمي ايران حل و فصل خواهد شد و ر
سـبت بـه نملزم است كه تا حل اختالف تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده دارد اجرا نمايد و در غير اينصورت خريدار طبق  قرارداد به تشخيص خـود  فروشنده

واهـد فروشـنده انجـام خ بهحل اختالف تعهدات خود را براساس اسناد و مدارك قرارداد نسبت  فروشنده عمل خواهد نمود . بديهي است خريدار نيز در طول مدت
 اين ماده كماكان به اعتبار خود  باقي و الزم االجرا خواهد بود.  ،داد. در صورت فسخ، انقضاء لغو يا ابطال قرارداد

سـبه در قرارداد قيد شده باشد ، روش محاسبه تعديل در اين بخش همان روش محا چنانچه پرداخت تعديل برخريد در شرايط خصوصيد: يبر خر ليتعد -27 ماده
 مي باشد. 15/9/82مورخ  173073/101بخشنامه 

ن ماه را كه حاوي جزئيات زير مي باشـد را در پـنج آ مكلف است كه در پايان هر ماه ، گزارش كامل كارهاي انجام شده در فروشنده: گزارش پيشرفت كار -28ماده
 خه تهيه نمايد.نس

 مقادير محصوالت و تجهيزات توليد شده، انبار شده و ارسال شده به تفكيك نوع و جنس -
 ميزان صورتحساب ارسالي به خريدار و ميزان مبالغ دريافتي -
 مشكالت و علل تاخير -
 پيشنهادات  -

رصد مدت زمان آن فعاليت گردد، خريـدار حـق دارد دوب ، دچار تأخير بيش از ده ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصچنانچه اجراي هر يك از فعاليتتبصره : 
 درصد باالسري از مطالبات فروشنده كسر نمايد.  15حتساب هاي مربوطه را با ارأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

هيزات توليـد شـده موضـوع محصوالت و تج يانبار جهت نگهدار نيرداد نسبت به تامموظف است بالفاصله پس از انعقاد قرا فروشنده:  يانبار و نگهدار -29ماده 
هـره باجـاره و  اي ديخر يها نهيهز هي. الزم به ذكر است كل ديباشد اقدام نما دهيخريدار و دستگاه نظارت رس ديپروژه كه قبال به تائ ازيمورد ن يكاالها ريو سا پيمان
 . ديردخصوص پرداخت نخواهد گ نيدر ا يجداگانه ا نهيشده و هز دهيفوق در برآورد د يهانهيه عهده فروشنده  بوده و هزو حراست از آن ب يگهدارو ن يبردار
 و يا قبل از حمـل مـورد ساختشود درصورتيكه خريدارالزم بداند در دوره  مي تحويلتهيه و كه از طرف فروشنده  تجهيزاتي كليه:  بازرسي و آزمايش -30 ماده

 ارائهجزئيات برنامه آزمايش ها و بازرسي را طبق شرح تجهيز كارگاه و قبل از شروع ساخت و آزمايش قرارخواهندگرفت . فروشنده موظف است ظرف مدت بازرسي 
ي بـدون مخـارج فروشنده بايسـت ،برنامه ارائه شده خصوصي جهت اطالع و تصميم مقتضي خريدار كتبا اعالم نمايد. پس ازتصحيح و موافقت با اتشده در مشخص

هاي الزم را لوازم آزمايش و كمك فراهم نمايد و ،شونداضافي تسهيالت الزم و مناسب را جهت انجام وظايف بازرساني كه از طرف خريداركتبا به فروشنده معرفي مي
پرداخت  منظورگرديده و هاقيمت در عهده فروشنده بوده وب غذا اياب وذهاب و هاي اقامت،بديهي است كليه هزينه براي انجام وظايف محوله دراختيار آنان قراردهد.

شوند ازلحاظ جنس و يا ساخت بنظرخريدار معيوب بـوده و يـا طبـق مي درموقع بازرسي تجهيزاتي كه ازطرف فروشنده تهيه تيكهگيرد .درصورديگري صورت نمي
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 را قبول ننمايد(با ذكرعيب و يـا بـدون قيـد آن ) و يـا اصـالح آنهـا را بخواهـد. ابود كه آنه خريدارمجازخواهد ،تهيه نشده باشند قرارداد مشخصات مشروحه در
 تواند: مي خريدار ،يا تعمير آنها را نموده است امتناع نمايد از رفع عيوب تجهيزاتي كه خريدار تقاضاي تعويض و وشندهدرصورتيكه فر

ت بمنزلـه ده و امتناع فروشنده را در مورد تعويض و يا تعميرات اين نـوع تجهيـزاداند اين تجهيزات را تعويض و يا تعمير نموهرطريق كه صالح ميه ب )1
 صـورقبـه دليـل  20 يا طبق مـاده و عمل نمايد 17قصور و يا مسامحه درانجام تعهدات فروشنده تلقي نموده و براي جبران اين خسارات برطبق ماده 

 حدامكان تسريع خواهدشد ولي عـدم انجـام آزمـايش و بازرسـي تجهيـزات تا هابازرسيها و درانجام آزمايش  .درانجام كارها فسخ نمايد فروشنده
رد. معاف نمي نمايد و همچنين هيچگونه تعهدي بـراي خريـدار ايجـاد نخواهـدك عدم اجراي كار طبق مفادقرارداد وليت او درموردئفروشنده را ازمس

 و دركه ازطرف فروشنده تحويل شده اند ازطرف خريدار، فروشـنده را از مسـئوليت ا بازرسي و آزمايش تصويب ، يا مردود شناختن تجهيزاتي ونههرگ
 مقابل عيوب و سايرقصوري كه دراجراي مفاد قرارداد نموده باشد و قبل از پايان دوره تضمين معلوم گردند، معاف نمي نمايد.

اه با مشخص گرديده است آزمايش نموده و گواهي تست مربوطه را همر فروشنده بايد كليه تجهيزات را به هزينه خود همانگونه كه درمشخصات فني   
 يزات ارائه نمايد .هحمل هرپارتي ازتج اسناد
دي و جنسي داده است ثابت شود كه فروشنده بمنظور تحصيل قرارداد به متصديان مربوطه حق العمل يا پاداش يا تحفه يا هدايائي اعم از نق هرگاه: هدايا -31 ماده

بـه  وشنده  رافر هداتخريدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و ضمانتنامه حسن انجام تع ،ها و يا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده استو يا آن
 نفع خود ضبط نمايد. 

رسال اانه توليد كننده براي خريدار از كارخ ستقيماًاصلي باشد و م بايد نو ، غير مستعمل و و محصوالت تجهيزات كليه: و محصوالت  نو بودن تجهيزات -32 ماده
زات ني تجهيپذيرفته نخواهد شد. در صورت مستعمل بودن تجهيزات و يا در صورتيكه مشخصات ف ،گردد . تجهيزات مستعمل يا دوباره ساخته شده يا تعمير شده

ه و در شنده متعهد است بدستور خريدار اين نوع تجهيزات را تعويض نمودفرو مطابق مشخصات فني مورد درخواست خريدار نباشد شندهتخليه شده توسط فرو
 ود.تخليه نمايد . كليه هزينه هاي ايجاد شده در اين رابطه بعهده فروشنده خواهد ب مورد نظر خريداركند در محل مدت زماني كه خريدار معين مي

ز اماه بعد  12من حمل و به مدت براي تحويل بنحوي آماده خواهد كرد كه از آسيب و فساد ضرا  و محصوالت كليه تجهيزات فروشنده: صحت بسته بندي  -33 ماده
قبيل  فروشنده مسئول جبران كليه خسارات و فساد ناشي از هرگونه نقص در طرز صحيح بسته بندي و حمل و انبار كردن و نگهداري از آن مصون باشند و
عمير يا طريق ت و تصرفات هوا و گازهاي ديگر و امثال آنها خواهد بود. فروشنده جبران خسارت خريدار را از گيي و رنگ پريدو خوردگ طوبتجلوگيري از نفوذ ر

 .رد رضايت خريدار باشد خواهد نمودتعويض يا پرداخت خسارات بنحويكه مو
خسارتي به  ندي طبق شرح فوق هزينه اضافي يابسته باو در  اثر تخلف فروشنده يا هرگونه قصور در هرگاه: مسئوليت تخلف از بسته بندي صحيح  -34 ماده

 .بود فروشنده مسئول پرداخت آن خواهد ،خريدارتحميل گردد
 بارگيري و حمل و يهانهيهز هيموضوع قرارداد تا محل انبار و پرداخت كل زاتيمسئول حمل و رعايت ايمني مربوط به تجه فروشنده: حمل  تيمسئول -35 ماده

 صورت نخواهد گرفت. يبازپرداخت چگونهيبابت ه نيباشد و از ا يهاي مربوطه مهزينهباراندازي و ساير 
ورد بازرسي قرار خواهند گرفـت و مكه در محل انبار توسط فروشنده تخليه گرديده اند توسط خريدار  و محصوالتي تجهيزات: چگونگي تخليه تجهيزات   -36 ماده

 شد.  سالم بودن تجهيزات ، صورت مجلس تحويل كاال تنظيم و امضاء خواهد پس از تائيد ارت در آنها ديده نشوددر صورتيكه تجهيزات ظاهرا سالم و آثار خس
ز تعويض و يـا اشنده غير اينصورت خريدار مجاز است كه تجهيزات تخليه شده را اصوال قبول ننموده و تعويض و يا اصالح آنها را بخواهد و در  صورت امتناع فرو در

ه و براي تعويض و يا اصالح نمود رابه تشخيص خريدار و طي مدت مورد توافق طرفين خريدار مجاز است بهر طريق كه صالح ميداند اين تجهيزات  ،يزاتاصالح تجه
به حساب خريدار واريـز  اين شرايط عمومي و يا ساير مطالبات فروشنده كسر و 14و  13هاي مربوطه را از تضامين قرارداد موضوع ماده ، هزينهجبران خسارت وارده

 فسخ نمايد. را، پيمان و بدليل قصور فروشنده 20 يا  طبق ماده نمايد
بعهـده  نباشـد، عهده خريـدارب اين قرارداد طبق مفاد ايجاد شده و هرنوع هزينه برطبق اين قرارداد كه دراجراي اين قرارداد پرداخت: هزينه هاي ديگر -37 ماده

 .حتمالي اشخاص ثالث نيز خواهد بودهرنوع دعاوي افروشنده بوده و او جوابگوي 
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 ي رايط خصـوصـ: شـ ارمـفصـل چه
ده است ل ششرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن ها به شرايط خصوصي پيمان موكو     

وصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد مي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصتواند مواد شرايط عموو هيچ گاه نمي
 ن در شـرايطبوط به آماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي همان شماره و حروف مر

 عمومي پيمان است.
 فروشنده در انتخاب توليدكنندگان جزء، موارد زير را رعايت كند. : ) واگذاري و انتقال به غير10ماده 

 يـا اگذاري امتياز حاصله از اين قرارداد را به هرنحو اعم از وكالت صلح ، نمايندگي و ... بدون اخذ مجوز كتبي از شهرداري بـه اشـخاص حقيقـيوفروشنده حق  -1
 حقوقي ندارد.

 رعايت شئون اسالمي باشند.توليدكنندگان جزء بايد متعهد به  -2
 د.باشنتأييد دستگاه نظارت از نظر ميزان تخصص و تجربه مورد  -3
 مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.موارد  كليه رعايت -4

 ه:) تعهدات فروشند12ماده 
ست ، به ساعت از زمان درخوا 12مورد نياز خريدار را بالفاصله پس از درخواست كتبي خريدار، ظرف مدت  روشنايي پايه هايفروشنده تعهد مي نمايد  )1

پايـه ل به ايشان تحويل نمايد. همچنين درصورت عدم تحويـ روز 45مقدار مورد نياز و بدون وقفه و تا رسيدن به سقف مجاز قرارداد در مدت حداكثر 
 شرايط عمومي و خصوصي قرارداد رفتار خواهد شد. 20و  17مطابق ماده  ايفاي تعهد،ر و تأخير در در زمان مقر هاي روشنايي

ز نوع مرغوب را داشته باشد.همچنين پايه هاي روشنايي مورد نظر بايد امي بايست توان توليد و تحويل پايه هاي روشنايي مورد نياز كارفرما فروشنده  )2
 ويل گردد.و با مشخصات فني عمومي و خصوصي تح

 كارگاه توليد پايه هاي روشنايي بايد داراي پرسنل مجرب و متخصص باشد. )3

 به عهده فروشنده است. پايه هاي روشنايي، ماشين آالت ، سوخت ، ابزار كار و نيروي انساني جهت توليد و تحويل  اقالم مورد نيازتهيه  )4

 هيـأت 11/8/1382هــ  مـورخ  28493 ت/42956پيمان ، طبق مصوبه شماره ن حسن انجام كار دريافت وجوه سپرده تضمي: ضمانتنامه حسن انجام كار )13ماده 
 ، و يا آخرين مصوبه هيأت وزيران است.وزيران

توانـد يماين شرايط خصوصي تحويل ننمايد، شـهرداري  12مورد نياز را در زمان مقرر طبق ماده پايه هاي روشنايي ، چنانچه فروشندهه: ) قصور و مسامح17ماده 
) از محـل بودجـه و كه صالح بداند با قيمت عرف روز (به تشـخيص كارفرمـامورد نياز را از هر فروشنده ديگري  پايه هاي روشناييهاي خود، جهت پيشبرد فعاليت

شـده، در  بديهي است مقـادير خريـداريدرصد باالسري از مطالبات فروشنده كسر نمايد.  15مطالبات اين قرارداد خريداري كند و مبلغ خريداري شده را به اضافه 
 صورت وضعيت آتي فروشنده طبق شرايط اين قرارداد محاسبه خواهد شد. 

اي بابت نگهبـاني و نگهـداري كارگـاه و انبـارداري و غيـره، شرايط عمومي اين پيمان، در دوره تعليق هيچگونه هزينه 19مطابق با مفاد بند ق: ) دوره تعلي19ماده 
 د. گردپرداخت نمي

 خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار فروشنده) ، به ميزان ترتيب زير ، از فروشنده وصول مي شود:: جريمه تاخير )23ماده 
 20ق ماده ان را طبشرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن ( چنانچه خريدار پيم 23جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 

ف ريالي و گرديده و هيچ سق نظورم) ريال محاسبه و به حساب بدهي فروشنده ميليون(پانصد  500,000فسخ ننمايد) براي هر روز تاخير در اجراي كار مبلغ 
 محدوديتي جهت خسارت تأخير در نظر گرفته نخواهد شد.

جاز براساس مهاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غير ه بر خسارت فوق الذكر هزينهتبصره : چنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد ، عالو
 گردد. هاي مربوطه محاسبه و از مطالبات فروشنده كسر ميبخشنامه

 اهد داشت.دي در قبال پرداخت آن نخوتعهخريدار چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابالغ كتبي خريدار بيشتر از مبلغ قرارداد شود، ر: ) تغيير مقادي25ماده 
گيرد. همچنين درصورت اتمام پيش از موعـد كـار، تعلق نميو ارز به اين پيمان هيچ گونه تعديل و يا مابه التفاوت قيمت : التفاوت بر خريدتعديل و مابه ) 27ماده 

 گيرد .هزينه تسريع تعلق نمي
 روشنده بايد داراي جزئيات زير باشد:گزارش پيشرفت كار ف: ) گزارش پيشرفت كار28ماده 

خصات تحويل داده شده، شماره پالك كاميون حمل كننده، مش پايه هاي روشنايينوع تعداد و گزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت خريدار شامل  )1
ترونيكـي كاري  بعدي در دو نسـخه بـه همـراه فايـل الك راننده و برگ درخواست كارفرما و ساير اطالعات مورد نياز، توسط فروشنده تهيه و در ابتداي روز

 مربوطه به دستگاه نظارت تحويل گردد.

مراه فايل ه هگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت خريدار و با جزئيات ذكر شده در ذيل، توسط فروشنده تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه ب )2
 حويل گردد.الكترونيكي مربوطه به دستگاه نظارت ت

  ويل داده شده به همراه مشخصات كامل و ضمانت نامه هاي الزم تحتعداد پايه هاي روشنايي 

 پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه 

 در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني داليل آن ذكر شود.  )3

گاه نظـارت و كاركرد را تهيه و بـه دسـتاقالم رد فوق فروشنده موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل، ماشين آالت، ورود و خروج عالوه بر موا )4
 ارائه نمايد.
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 ت:)  بازرسي و آزمايشا30ماده 
ات مورد نياز مطابق استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات م به ذكر است كه آزمايشهاي اوليه و مجدد، به عهده فروشنده است. الزهزينه انجام كليه آزمايش )1

ط شـهرداري از محـل هزينه انجام آزمايشات، پس از تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توس گيرد و صنعتي ايران، توسط آزمايشگاه مورد تأييد خريدار انجام مي
 گردد.مطالبات فروشنده كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي

آزمايشـات جهت اطالع فروشنده داشته باشـد. شـايان ذكـر اسـت نتـايج  توليدي در محل كارگاهاقالم ه مي بايست آزمايشگاهي مجهز جهت تست فروشند )2
اي مربوطـه ينه هفروشنده براي خريدار قابل استناد نبوده و مالك نتايج آزمايشات آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما مي باشد . ضمناً كليه هزآزمايشگاه كارگاهي 

 به عهده فروشنده بوده و از اين بابت هيچ گونه هزينه جداگانه اي قابل پرداخت نخواهد بود.

 ساير شرايط :
ران استفاده از كـارگ 26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصويب نامه شماره  )1

ر مي تواند ار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده و خريداافغاني بدون پروانه ك
 به استناد آن ، قرارداد را فسخ نمايد.

 گيرد.به اين قرارداد پيش پرداخت تعلق نمي )2

رئـيس  و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دستگاه نظارت را به عنوانفروشنده بايد پيش از آغاز عمليات، شخصي واجد صالحيت ، داراي تخصص  )3
ر قـادر بـه كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد . در صورتي كه شخص مورد نظـ

. اسـت و فروشنده موظف بـه ايـن تغييـرنمايد ي شخص واجد صالحيت ديگري را ميانجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرف
الوه بر عدرصورت تصميم فروشنده بر تغيير رئيس كارگاه ، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صالحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين 

 گزارشات روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گردد. رئيس كارگاه شخص واجد صالحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات ،
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