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تائید است قرائت شد مورد  

امضاءمهر و   

 13 از  1 صفحه 

 22/10/98 مورخ 98-50 مرحله اي به شماره یک اسناد مناقصه عمومی 

 

ع مناقصه:  اینچ 8متر لوله سیاه بدون درز 150اینچ و  16متر لوله سیاه بدون درز  300خرید  موضو

ت  ه مناقصه گزار: شرک  شهید باهنرصنایع مس دستگا

 نشانی دستگاه مناقصه گزار: 

 باغین-جاده کرمان 12کرمان، کیلومتر 

   

د مناقصه: اسنا ت   فهرس

 شرایط اختصاصی مناقصه -1

 شرایط عمومی مناقصه -2

 برگ پیشنهاد قیمت  -3

 پیوست شماره یک: مشخصات کاالي درخواستی -4

 نمونه قرارداد -5

 برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه  -6
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تائید است قرائت شد مورد  

امضاءمهر و   

 13 از  2 صفحه 

 شرایط اختصاصی مناقصه                  

 موضوع مناقصه: -1ماده 

لوله سیاه بدون درز  متر150اینچ و  16متر لوله سیاه بدون درز  300 شرکت صنایع مس شهید باهنر در نظر دارد

 خریداري نماید.اي  مناقصه عمومی یک مرحلهاز طریق برگزاري خود را  اینچ 8

 :موضوع مناقصهشرایط و محل تحویل کار  -2ماده 

 می باشد. روز 10حداکثر مدت تحویل از تاریخ ابالغ برنده 

 شود. باهنر تحویل گرفته می مع مس شهیدهزینه حمل و بارگیري بر عهده فروشنده بوده و کاال در محل مجت

 تضمین شرکت در مناقصه: -3ماده 

با اعتبار می باشد که  می بایست  یا بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط  سیصد میلیون ریالمبلغ میزان تضمین شرکت درمناقصه  

   و رسید آن  ارائه گردد. شعبه ظفر واریز   7404187385تهیه و یا به بصورت نقدي به حساب شماره حداقل سه ماه 

: ارائه چک حساب جاري اشخاص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) و یا سفته و غیره بعنوان تضمین شرکت در مناقصه، موجب بطالن 1تبصره 

 پیشنهاد خواهد شد.

 درج شده باشد. ") صراحتا 98-05 : در رسید بانکی فوق باید عبارت (بابت تضمین شرکت در مناقصه  عمومی شماره2تبصره  

  محل تسلیم پیشنهاد: -4ماده 

 .باغین، ساختمان اداري می باشد –جاده کرمان  12کیلومتر  –محل تسلیم پیشنهاد دبیرخانه مجتمع به نشانی کرمان 

هر دلیل و تحت هر عنوان ، به غیر از دبیرخانه شرکت ، به مراجع غیر ذیربط دیگر ، تسلیم و یا ارسال ه تبصره : چنانچه پاکات پیشنهادي ب

گردد، این امر به منزله عدم تحویل پیشنهاد ، تلقی خواهد شد و دستگاه مناقصه گزار ، هیچگونه مسئولیتی در این خصوص، بعهده نخواهد 

 یر خانه رسید اخذ گردد.                                                                                                   داشت. الزم است پس از تحویل پاکتها به دب

 مدت قبول پیشنهاد: -5ماده 

ارائه و یا میباشد. شرکت به  پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر  02/11/98مورخ چهارشنبه روز  14ساعت آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 

 از طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد.

 همان روز بازگشایی خواهد شد. 14:30پاکتهاي پیشنهادي در ساعت 

 نحوه استرداد کاال: -6ماده 

http://www.csp.ir/
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تائید است قرائت شد مورد  

امضاءمهر و   

 13 از  3 صفحه 

ساعت نسبت به  48در پیوست شماره یک تطابق نداشته باشد، فروشنده باید ظرف مدت مشخصات ذکر شده چنانچه محصول ارسالی با 
حمل، بارگیري، عودت و سایر کلیه هزینه هاي محصول داراي عدم تطابق ، برگشت داده شده و ضمن اینکه  جایگزینی آن اقدام نماید.

 .عهده فروشنده خواهد بودهزینه ها به 

  نحوه پرداخت وجه -7ماده 

صورتیکه محموله مطابق استاندارد تعریفی باشد، رسید انبار روز پس از تاریخ رسید انبار خواهد بود. در  20پرداخت وجه ظرف مدت 
 حداکثر یک هفته طول می کشد.

 نام پیشنهاد دهنده:..................................

 ...........................................نشانی(شامل کد پستی) :....................................................................................................

 .................................... تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:........................................... فکس:...........

 ...................................  شناسه ملی:........................................................مناقصه گر حقوقی: کد اقتصادي:.....................

 ............................مناقصه گر حقیقی: کد اقتصادي:......................................................... کد ملی:................................

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csp.ir/


 

  76175-386صندوق پستی :  جاده کرمان ، باغین   12مجتمع : کرمان ، کیلومتر   
 034-31 227900فاکس :     034 -31227999تلفن :   

mail :info@csp.ir  -E                      www.csp.ir   
 

 
 

تائید است قرائت شد مورد  

امضاءمهر و   

 13 از  4 صفحه 

 شرایط عمومی مناقصه

 نحوه تحویل پاکات مناقصه : -1ماده 

 "الف"که محتوي دو پاکت جداگانه   در یک پاکت بصورت سربسته و الك و مهر شده داوطلب شرکت در مناقصه  باید پیشنهاد خود را

 بندهاي بعدي تنظیم و در موعد مقرر به مناقصه گزار، تسلیم نماید.، به ترتیب  میباشد "ب"و 

پیشنهاددهنده وتاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود  محتویات آن ، موضوع و شماره مناقصه ، نام و نشانی و تلفن در روي پاکات فوق الذکر باید

 شهید باهنر در کرمان تسلیم و رسید دریافت نماید.و در مهلت مقرر و مذکور در اسناد مناقصه ، به دبیرخانه شرکت صنایع مس 

اسناد و مدارك مناقصه  که از طرف مناقصه گزار در اختیار متقاضیان قرار داده شده است باید بر طبق شرایط اسناد حاضر، تکمیل و تنظیم 

 .شده و همراه سایر مدارك درخواستی در پاکت پیشنهادي  به دبیرخانه مناقصه گزار تسلیم گردد

 مدارك و مستندات پاکات الف و ب : -2ماده 

 محتواي پاکت الف :

 )شرایط اختصاصی مناقصه 3طبق ماده .(  تضمین شرکت در مناقصه -

 مناقصه و ضمائم آن (به استثناء برگ پیشنهاد قیمت) که تمام صفحات به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده  رسیده باشد.اسناد و مدارك  -

هر گونه مکاتبه و ابالغیه که از طرف دستگاه مناقصه گزار ، در طی مدت انجام مناقصه، بعنوان اصالحیه اسناد حاضر ، بصورت کتبی   -

 ابالغ گردیده باشد. 

رونوشت آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبت شده مربوط به دارندگان امضاء مجاز با امضاء مدیر عامل و ممهور  اشخاص حقوقی: -

 به مهر شرکت، رونوشت اساسنامه، تصویرگواهی ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده 

 موضوع اساسنامه شرکت بایستی با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد. : 1تبصره 

شرکت کنندگان باید یا تولید کننده محصول درخواستی بوده و یا در صورتیکه فعالیت شرکت بازرگانی است، باید  :2 تبصره

 موضوع شرکت متناسب با موضوع مناقصه باشد. 

  رونوشت پروانه کسب، رونوشت کارت ملی صاحب پروانه کسب، تصویر گواهی ثبت نام ارزش افزوده اشخاص حقیقی: -

 ارائه کد اقتصادي براي همه مناقصه گرها الزامی است و پیشنهادات فاقد کد اقتصادي بررسی نخواهند شد. :3تبصره 

 محتواي پاکت ب :

پاکت (ب) محتوي برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت (که به امضاء و مهر پیشنهاد دهنده رسیده) می باشد. بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ 

 م بوده و پاکت الك و مهر شده باشد.مشخص، معین و بدون ابها

http://www.csp.ir/
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تائید است قرائت شد مورد  

امضاءمهر و   

 13 از  5 صفحه 

 اعتبار اسناد : -3ماده 

 کلیه اسناد مناقصه از جمله شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه باید ممهور به مهر و امضاي نفرات مجاز شرکت باشد.

 رد پیشنهادات مخدوش: -4ماده 

 اتی که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر نخواهد داد .مناقصه گزار به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد تضمین و پیشنهاد

 اطالعات مناقصه گر: -5ماده 

شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مندرج در اسناد مناقصه می باشد.پیشنهاد دهنده می بایست با در نظر گرفتن جمیع جهات  

برنده مناقصه اقرار می نماید که از و آگاهی کامل از شرایط مندرج در اسناد مناقصه، نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نماید.همچنین 

 ناقصه اطالع کامل داشته و به عذر عدم اطالع نمی تواند هیچ یک از مواد و شرایط را نادیده گرفته و نقض نماید.موضوع م

 034-31227959هر یک از متقاضیان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامی داشته باشند، می توانند مراتب را کتبا به شماره 

                                                                                                                                                              تماس حاصل نمایند. 034-31227156نموده یا با شماره فاکس کرده و تقاضاي توضیح کتبی 

 ممنوعیت واگذاري:  -6ماده 

یطی حق واگذاري موضوع مناقصه بصورت کلی یا جزئی(حقیقی یا حقوقی) به غیر را نداشته و در غیر برنده مناقصه تحت هیچ شرا

 اینصورت قرارداد منعقده فی مابین فسخ و تضمین وي به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد.

 اختیارات مناقصه گزار: -7ماده 

 ه مختار می باشد. دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصل

هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتباً از سوي  مناقصه گزار،  

 اعالم و جزء اسناد و مدارك مناقصه  منظور خواهد شد.

ل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهادها براي خود محفوظ می دارد و مناقصه گزار حق تغییر، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قب

اگر چنین موردي پیش آید مراتب به متقاضیان ابالغ می شود و در صورتیکه پیشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد 

اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر پیشنهاددهنده حق دارد تقاضاي استرداد آنرا بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا 

یا قیمتها باشد ، در این صورت مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم از طریق سایت اینترنتی شرکت به 

به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوي که آنان فرصت کافی براي اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را   www.csp.irآدرس

 داشته باشند.                                                         

 نحوه استرداد تضمین شرکت در مناقصه: -8ماده 

http://www.csp.ir/
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تائید است قرائت شد مورد  

امضاءمهر و   

 13 از  6 صفحه 

مناقصه، سپرده شرکت کنندگان در مناقصه به استثناء نفرات اول و دوم پس از طی مراحل  پس از بررسی پیشنهادات واصله و تعیین برنده

 قانونی مسترد و سپرده برندگان اول و دوم پس از امضاء و مبادله قرارداد و ارائه تضمین حسن اجراي تعهدات مسترد خواهد شد.

اطالعات درخواستی را در فرم انتهاي اسناد جهت عودت سپرده و یا ابطال ضمانتنامه بانکی، شرکت کنندگان باید 

(برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه)  تکمیل و پس از مهر و امضاء به همراه اسناد (در پاکت الف) ارسال 

 نمایند.

 نحوه انعقاد قرارداد: -9ماده 

صه، جهت عقد قرارداد به محل مناقصه گزار برنده مناقصه متعهد است حداکثر ظرف مدت هفت روز کاري از تاریخ اعالم برنده مناق

مراجعه نماید.در غیر اینصورت تضمین وي ضبط و از نفر دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد.در صورتیکه نفر دوم نیز از 

 .ع مناقصه تصمیم خواهد گرفتوعقد قرارداد خودداري نماید تضمین وي نیز ضبط شده و مناقصه گزار در مورد موض

 روش اصالح قرارداد:  -10ماده 

                                                                                 % کل معامله، افزایش یا کاهش دهد.25مناقصه گزار اختیار دارد مقدار کاال مورد معامله را تا 

 کسور قانونی:-11ماده 

 کسور قانونی گردد فروشنده ملزم به پرداخت آن می باشد.در صورتی که اجراي این مناقصه مشمول 

 هزینه هاي جانبی : -12ماده 

همچنین هزینه بررسی کارشناسی و سایر هزینه هاي مربوط به موضوع  .ها بر عهده برنده مناقصه می باشدپرداخت هزینه چاپ آگهی 

 مناقصه بر عهده برنده می باشد.

 دستگاه نظارت: -13ماده 

مناقصه گزار تاسیسات نظارت بر اجراي صحیح مناقصه به عهده کمیسیون معامالت و نظارت بر حسن اجراي موضوع مناقصه به عهده واحد 

 می باشد. 

 

 

 

 

 نام پیشنهاد دهنده:..................................

 ............................................................................................نشانی(شامل کد پستی) :...................................................

 .................................... تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:........................................... فکس:...........

 ...........................مناقصه گر حقوقی: کد اقتصادي:........................................................  شناسه ملی:.............................

 ملی:............................................................مناقصه گر حقیقی: کد اقتصادي:......................................................... کد 

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:
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تائید است قرائت شد مورد  

امضاءمهر و   

 13 از  7 صفحه 

 قیمت برگ پیشنهاد 

.............................ضمن اذعان به آگاهی از کلیه اینجانب/اینجانبان...........................................................دارندگان امضاي مجاز شرکت 

تعهد مینمایم موضوع مناقصه را طبق  ،خرید لوله به شرح جدول ذیلموضوع  صاصی و پیوست هاي مناقصه عمومی باشرایط عمومی و اخت

 شرایط مندرج و برنامه زمانی تعیین شده در اسناد مناقصه بصورت مقطوع تحویل نمایم.

 قیمت کل(ریال) قیمت واحد(ریال) (تعداد/متر)واحد نوع کاال ردیف

   متر 300 اینچ 16لوله سیاه بدون درز  1

   متر 150 اینچ 8لوله سیاه بدون درز  2

  مجموع به عدد (ریال) 

  مجموع به حروف (ریال) 

% مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه   9باشد و توضیح اینکه قیمت پیشنهادي فوق شامل قیمت کاال به همراه هزینه هاي جانبی می 

 :در ضمن می گردد.

 تائید می کنم که کلیه ضمائم و اسناد و مدارك مناقصه مهر و امضاء گردیده و جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود. -1

 اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد پیشنهاد مختار است. -2

که قرارداد مربوطه                    زمانیبدین وسیله موافقت و تائید می کنم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیرد تا  -3

 تنظیم و مبادله نشده است، این پیشنهاد اعالم قبولی به عنوان یک تعهد الزم االجرا براي پیشنهاد دهنده تلقی می گردد.

ویا  افزایش قابل% 25 میزان به و بوده تقریبی مناقصه اسناد سایر همچنین و پیشنهاد این در شده اعالم مقدار که نمایم می تایید لهبدینوسی -4

 باشد. کاهش می

 را خود قبولی باهنر شهید مس صنایع شرکت لحظه هر مدت این طول در و بوده معتبر روز 90 مدت تا تاریخ این از حاضر پیشنهاد -5

 و قرارداد عقد به حاضر دهنده پیشنهاد  صورتیکه ودر بود خواهد آور الزام طرفین براي فوق 3 بند طبق نماید اعالم آن به نسبت "کتبا

 را  مناقصه در شرکت سپرده دارد حق باهنر شهید مس صنایع شرکت نماید، عدول مقرر شرایط از یا و نشود آن مناقصه  موضوع انجام

 .نماید ضبط خود نفع به

 

 

 

 

 

 نام پیشنهاد دهنده:..................................

 ...................:............................................................................................................................نشانی(شامل کد پستی) 

 کس:............................................... تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:........................................... ف

 ...........................مناقصه گر حقوقی: کد اقتصادي:........................................................  شناسه ملی:.............................

 .................................. کد ملی:............................................................مناقصه گر حقیقی: کد اقتصادي:.......................

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:
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تائید است قرائت شد مورد  

امضاءمهر و   

 13 از  8 صفحه 

 (مشخصات فنی) پیوست شماره یک

 

 برند کاال مشخصات واحد(تعداد/متر) نوع کاال ردیف

 متر 300 اینچ 16لوله سیاه بدون درز  1

 Sch40رده 

 میلی متر 7/12ضخامت 

 کیلوگرم 123وزن واحد طول 

 ASTM A106 Grade Bبا مطابق 

ایرانی یا محصوالت 

 برگ آنالیز معتبربا  ارجیخ

 متر 150 اینچ 8لوله سیاه بدون درز  2

 Sch40رده 

 میلی متر 2/8ضخامت 

 کیلوگرم 42وزن واحد طول 

 ASTM A106 Grade Bبا مطابق 

ایرانی یا محصوالت 

 برگ آنالیز معتبربا  ارجیخ
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تائید است قرائت شد مورد  

امضاءمهر و   

 13 از  9 صفحه 

 )لوله قرارداد خریدنمونه (

 طرفین قرارداد:ـ  1ماده 
و به نمایندگی و  10103585404ملی و به شناسه  48968این قرارداد فیمابین شرکت صنایع مس شهید باهنر(سهامی عام) به شماره ثبت 

و   شود از یکطرفکه از این پس خریدار نامیده میجاده کرمان باغین  12کرمان کیلومتر به نشانی:    ..................امضاء آقایان:
 ..................................  و کد اقتصادي  ........، شناسه ملی .................................................................... به شماره ثبت ..................

 ....................................................................  و به نشانی:  ..................................  به نمایندگی آقاي
فروشنده نامیده  ..................................  که از این پس ..................................................... و کد پستی .................................................

 باشند.گردد که طرفین ملزم به رعایت مفاد آن میشود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد میمی
 موضوع قرارداد:ـ  2ماده 

 مطابق با مشخصات مندرج در پیوست قرارداد. سیاه بدون درزلوله  عبارتست از خریدموضوع قرارداد 

 

 مبلغ قرارداد:ـ 3ماده 
اخذ  باشد که پس از  تأیید دستگاه نظارت و.................................. ریال میجمعاً مبلغ قرارداد از بابت خرید موضوع قرارداد   -3 -1

 قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد. 4، مطابق با ماده الزم و کسر کسور قانونیها و رسیدهاي تأییدیه

هاي مستقیم و غیر مستقیم و سود خود را در مبلغ فوق مقطوع بوده و مشمول هیچگونه افزایشی نخواهد شد و فروشنده کلیه هزینه -3 -2
 مبلغ فوق منظور نموده است.

 می باشد. فروشندهبارگیري و حمل بر عهده هزینه  -3-3
 نحوه پرداخت:ـ 4ماده 

 نماید:را به فروشنده به شرح ذیل پرداخت می 2خریدار مبلغ مندرج در ماده 

روز پس از تاریخ رسید انبار خواهد بود. در صورتیکه محموله مطابق استاندارد تعریفی باشد، رسید  20پرداخت وجه ظرف مدت  -4 -1
 کشد.انبار حداکثر یک هفته طول می 

 کسور قانونی: -5ماده 
در صورت ثبت نام فروشنده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مذکور در مقابل ارائه گواهی ارزش افزوده به فروشنده قابل  -5 -1

 باشد.پرداخت می
 بر تماماً بگیرد تعلق این قرارداد به دولتی حقوق هرگونه کالً و عوارض مالیات، بیمه، از اعم قانونی کسور هرگونه چنانچه -5 -2

 شد. خواهد ذیربط پرداخت مراجع به و کسر وي هايصورتحساب از و باشدمی فروشنده عهده
 مدت و نفوذ قرارداد: -6ماده 

  باشد.می.......................................به مدت قرارداد مدت این قرارداد از تاریخ  -6  -1
 گردد.ي حقوق و تعهدات ناشی از آن بر طرفین نافذ میقرارداد حاضر، کلیهاز تاریخ  -6  -2
 

 محل تحویل موضوع قرارداد: -7ماده 
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تائید است قرائت شد مورد  

امضاءمهر و   

 13 از  10 صفحه 

باشد. خریدار وجهی بابت باغین می –جاده کرمان  12محل تحویل کاال موضوع قرارداد مجتمع صنایع مس شهید باهنر واقع در کیلومتر 
 برعهده فروشنده می باشد.و بارگیري هزینه حمل هزینه حمل و نقل پرداخت نکرده و 

 :تأییدات و تعهدات فروشنده -8ماده 
 شده آگاه کامالً موضوع قرارداد کیف و کم و آن مفاد از و نموده مطالعه پیوست آن را و قرارداد متن نماید کهفروشنده تأیید می -8 -1

باشد. فروشنده ملزم به ارائه کاال موضوع قرارداد مطابق با مفاد قرارداد را دارا می موضوع انجام براي نیاز مورد امکانات و تجهیزات است و
 باشد.قرارداد حاضر و مشخصات پیوست آن می

فروشنده مکلف است در اجـراي موضوع قـرارداد استانداردهاي معمول و متــعارف را رعایت نمایـد. ضمناً تهیـه کلیه مواد و ابزار  -8 -2
 باشد.تجهیزات مورد نیاز بر عهده و هزینه فروشنده میمصـــرفی و 

شود عمل هایی که توسط دستگاه نظارت به وي اعالم میها و راهنمائیفروشنده مکلف است در طول اجراي قرارداد به دستورالعمل  -8 -3
 نماید.

جمله مسائل ایمنی و حفاظتی را رعایت نماید، فروشنده مکلف است به هنگام اجراي قرارداد کلیه ضوابط و مقررات قانونی از  -8 -4
 باشد.بدیهی است مسئولیت هر گونه حادثه، اتفاق و خالفی به عهده فروشنده می

 فروشنده مکلف است در صورت تغییر مکان، آدرس جدید محل کار را کتباً به آگاهی خریدار برساند. -8 -5
 تعهدات خریدار: -9ماده 

 عات مورد نیاز در خصوص کاال موضوع قرارداد را در اختیار فروشنده قرار دهد.خریدار موظف است اطال -9 -1

ها و رسیدهاي الزم نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد در وجه فروشنده خریدار موظف است پس از انجام موضوع قرارداد و اخذ تأییدیه -9 -2

 این قرارداد اقدام نماید. 4براساس مفاد ماده 

 : گارانتیدوره  -10ماده 
بدیهی است در این مورد تضمین هاي الزم از فروشنده اخذ  می باشد.معتبر در خصوص اقالم فروخته شده فروشنده مکلف به ارائه گارانتی 

 خواهد گردید و در صورت عدم ارائه گارانتی از تضمین هاي ارائه شده به نفع خریدار استفاده خواهد شد.
 استرداد کاال : -11ماده  

چنانچه پس از تحویل کاالي موضوع مناقصه عیوبی در خرید انجام شده مشاهده گردد خریدار ایرادات موجود را به صورت کتبی به 

ساعت  48ظرف مدت رفع ایراد اقدام کرده و نسبت به فروشنده اعالم خواهد نمود و فروشنده ملزم است ضمن عودت کاالي معیوب، 

 نماید.نسبت به جایگزینی کاال اقدام 

 تضمین انجام تعهدات: -12ماده 
فروشنده بدینوسیله اجراي مطلوب کلیه شرایط و تعهدات مندرج در قرارداد و رعایت کلیه مشخصات و استانداردهاي معمول و متعارف را 

داد را بعنوان تضمین انجام درصد مبلغ قرار 10نماید. بدین منظور فروشنده همزمان با امضاء قرارداد یک فقره چک معادل تعهد و تضمین می
تعهدات در وجه خریدار صادر و تسلیم می نماید، چک مزبور چنانچه موجبی براي ضبط آن نباشد به فروشنده مسترد خواهد شد. بدیهی 

تواند است در صورت عدم انجام تعهدات توسط فروشنده و یا عدم انجام به موقع آن و یا هرگونه تخلف از موافقتنامه حاضر خریدار می
هاي قراردادي در پایان مدت عودت چنانچه موجبی جهت ضبط نسبت به وصول خسارت خود از محل تضمین فوق اقدام نماید. ضمانت

 نباشد با تأیید دستگاه نظارت قراراداد آزاد خواهد شد.
 جریمه تأخیر:ـ 13ماده 
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تائید است قرائت شد مورد  

امضاءمهر و   

 13 از  11 صفحه 

 5ازاء هر روز تاخیر معادل  هبتأخیر نماید،  6چنانچه فروشنده در تحویل کاال موضوع قرارداد بیش از مدت تعیین شده در ماده  -13 -1
تعیین خسارت فوق بدل از اصل  .ن قسمت از تعهدات که در انجامش تاخیر شده است به عنوان جریمه به وي تعلق می گیردآدرصد مبلغ 

تواند قرارداد را فسخ نماید و کلیه خسارات به انضمام مبالغ پرداختی را از محل تضامین خریدار در صورت تداوم تأخیر میباشد و تعهد نمی
 فروشنده و یا هر محلی که صالح بداند جبران نماید.

ن مجاز طرف مقابل افزوده چنانچه تأخیرات فروشنده ناشی از قصور یا تقصیر خریدار در اجراي تعهداتش باشد، این مدت به زما -13 -2
 خواهد شد.

 فسخ و خاتمه قرارداد:ـ 14ماده 
تواند قرارداد را یکطرفه و بدون نیاز به هرگونه تشریفات اداري و قضایی فسخ در صورت بروز هر یک از موارد زیر، خریدار می -14 -1

 نماید.مینماید و فروشنده حق هر گونه اعتراضی در  این خصوص را از خود سلب و ساقط 

 چنانچه فروشنده در تحویل قرارداد بیش از مدت تعیین شده تأخیر نماید و یا به تعهدات خود در این قرارداد عمل ننماید. -14 -1 -1
 چنانچه فروشنده بدون موافقت کتبی خریدار کار موضوع قرارداد و یا بخشی از آن  را به غیر واگذار کند. -14 -1 -2

 تشخیص خریدار، فروشنده از نظر مالی یا فنی توانائی اجراي کار موضوع قرارداد را نداشته باشد. چنانچه به -14 -1 -3
تواند عالوه بر فسخ قرارداد، کلیه خسارات وارده را از محل تضامین کسر یا در صورت وقوع هر یک از موارد فوق خریدار می -14 -1 -4

 ول نماید.داند از فروشنده وصبه سایر طروقی که مصلحت می

 باشد.فوق نظر خریدار بوده که قطعی می 3و  2و  1مالك احراز بند  تبصره:
تواند هر موقع که مصلحت بداند بر قرارداد حاضر خاتمه دهد در این صورت عالوه بر اختیارات مندرج در بندهاي فوق خریدار می -14 -2

         است و به علت فسخ بدون دلیل قرارداد از انجام و ادامه کار محروم هاي مستقیمی که فروشنده در اجراي قرارداد متحمل شدههزینه
 گردد در برابر ارائه اسناد به وي پرداخت خواهد شد. می

 نظارت: -15ماده 
نظارت نماید. بدیهی است  گردد تا بر اجراي تعهدات فروشندهخریدار به عنوان دستگاه نظارت معرفی میتاسیسات واحد در این قراداد 

نظارت نامبرده و یا دستگاه مذکور به منزله تأیید اقداماتی که از طرف فروشنده در حال انجام است نبوده و در هر صورت فروشنده مکلف 
 تحویل نماید. مشخصات فنی پیوست و مفاد قرارداد حاضراست موضوع قرارداد را بر طبق 

 
 

 :اختالف قانون حاکم و حل و فصل -16ماده 
     هاي جمهوري اسالمی ایران مرتبط با قرارداد حاضرها و بخشنامهنامهقانون حاکم بر این قرارداد، کلیه قوانین، مقررات، آیین  -16 -1

 باشد.می
آن باشد، با ارسال در صورت حدوث هرگونه اختالف میان طرفین که ناشی از تفسیر یا تعبیر یا اجراي قرارداد حاضر یا در ارتباط با  -16 -2

اطالعیه کتبی از سوي طرف مدعی به همراه ذکر موضوع اختالف به طرف دیگر، طرفین بدواً سعی خواهند نمود اختالف را از طریق 
مذاکره حل و فصل نمایند. در صورت عدم دستیابی به توافق در خصوص اختالف مطروحه طی یک ماه از ارسال اطالعیه کتبی مذکور، هر 

رفین موضوع اختالف را از طریق مراجع قضایی پیگیري نماید. فروشنده مجاز به متوقف نمودن کار موضوع قرارداد به دلیل بروز یک از ط
 اختالف نیست.
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تائید است قرائت شد مورد  

امضاءمهر و   

 13 از  12 صفحه 

 
 

 تعداد مواد و نسخ قرارداد : -17ماده 
اقامت خریدار تنظیم و فیمابین طرفین بند و یک تبصره و در چهار نسخه که همگی حکم واحد را دارند در محل 20ماده،  17این قرارداد در 

 امضاء و مبادله گردید.
 

 خریدار                                                                               فروشنده              
 .......................................شرکت                    شرکت صنایع مس شهید باهنر(سهامی عام)                                         
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تائید است قرائت شد مورد  

امضاءمهر و   

 13 از  13 صفحه 

 برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه
 

 موضوع: درخواست عودت سپرده             
 شرکت صنایع مس شهید باهنر واحد بازرگانیبه: 

 ..................................................................از: 

 با سالم

به حساب با شماره شبا  98-05 شماره مناقصهعودت سپرده شرکت در  دستور الزم جهتلطفا 

 صادر فرمائید.را  ......... نزد بانک ............................... بنام ....................................... ................................................................

 

 

 موضوع: درخواست ابطال ضمانتنامه بانکی

 شرکت صنایع مس شهید باهنر واحد بازرگانیبه: 

 ..........از: ........................................................

 با سالم

 را صادر فرمائید. 98-05 شماره ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه  دستور اقدام الزم جهتلطفا 

 

 

 :..................................درخواست کنندهنام 

 ...................:............................................................................................................................نشانی(شامل کد پستی) 

 کس:............................................... تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:........................................... ف

 .................حقوقی: کد اقتصادي:........................................................  شناسه ملی:....................................... شخص

 ...................... کد ملی:............................................................حقیقی: کد اقتصادي:................................... شخص

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:

 

 

http://www.csp.ir/

