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 موضوع :

مورد نیاز نیروگاه سیكل  %98اسید سولفوریک کیلو گرم 200.000خرید

 ترکیبي شهداي پاکدشت)دماوند(
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 1400قرارداد خرید شماره....ق 
 

جمال آقاي نمایندگی  به 4۱۱۳۳۱۶۹4۹۸۸ اقتصادي  كد و 42 ثبت شماره  به شرکت مدیریت تولید برق دماوند این قرارداد بین 

          كه در این قرارداد خریدار نامیده     احمد رضاااا دشاااتی )عتااای هیات مدیره (     وآقاي  .آریایی )رییس هیات مدیره و مدیرعامل (      

به شماره ثبت ............ وكد اقتصادي ......................... به نمایندگی ..............................    ..............شرکت   می شید از یکطرف و 

 بشرح ذیل منعقد می گردد. كه منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شید از طرف دیگر و
 

 :موضوع قرارداد - ماده یک

نیاز نیروگاه اااایکل يركیبی شااا داي   میرد%۹۸اااااید اااای  یری  كیلی گرم  200.000خریدمیضااایر قرارداد عبارت ااااات از 

  .پاكدشت)دماوند(، طبق شرح و مشخصات فنی پییات شماره ی 
 

 :زمان تحویل کاال مدت اجراي قرارداد و - ماده دو

 ماه شمسی می باشد. به مدت  شش قرارداد ریخ ابالغ اجراي قرارداد و زمان يحییل كاال از يامدت  
 

 :مبلغ قرارداد - ماده سه
ریال و )به حروف( ........................................ریال، طبق برگ پیشااان اد قیمت       ...................................قرارداد)به عدد(  كل  مبلغ 

 پییات) بدون احتساب ما یات برارزش افزوده( می باشد.

 ارزش افزوده، ما یات مذكیر قابل پرداخت خیاهد بید.بر:  درصیرت ارائه گیاهی ثبت نام ما یات  ۱ تبصره

 :  مبلغ قرارداد در طی مدت قرارداد به هیچ عنیان مشمیل افزایش ب اء نمی گردد. 2تبصره 

یکل يركیبی ش داي پاكدشت )دماوند(، بع ده میضیر قرارداد در محل نیروگاه ا الييحییل كا :  مسئی یت حمل ونقل، بیمه و ۳صرهبت

 هزینه فروشنده می باشد. و
 

 :محل تحویل -ماده چهار 

جاده  ۳5واقع دركیلیمتر  نیروگاه ایکل يركیبی ش داي پاكدشت )دماوند( محل يحییل میضیر ماده ی  این قرارداد در محل انبار  

 گرمسار می باشد . –ي ران 
 

 

  :نماینده خریدار -ماده پنج 

معاونت يی ید  مدارک پییااات آن يقبل نمیده اااات، بع ده  نظارت در اجراي يع دايی كه فروشاانده بر طبق م اد این قرارداد وااااناد و

فروشاانده  و  می باشااد ،می شااید شااركت مدیریت يی ید برد دماوند، یا نماینده  قانینی وي كه در این قرارداد نماینده خریدار نامیده

داااتیرات خریدار، یا  هاي شااركت اااازنده و داااتیرا عمل بایساات نساابت به يحییل كاالي میضاایر قرارداد با رعایت اصاایل فنی ومی

 .، طبق مشخصات ، ااناد و مدارک پییات این قرارداد، اقدام نماید وينماینده 

 
 

 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 :شرایط پرداخت -ماده شش 

 درصد مبلغ قرارداد بصیرت پیش پرداخت در قبال ارائه ی  فقره ضمانتنامه بانکی بدون قید و     25در صیرت درخیاات فروشنده      (۱

يسییه حساب به فروشنده     شرط و میرد قبیل خریدار، به فروشنده پرداخت خیاهد شد)ضمانت نامه مذكیر پس از يحییل كل اقالم و     

 مسترد می گردد(.

كاالي يحییلی را كه بر اااس ف رات كاالي میضیر قرارداد، صیريحساب  ان با يحییل هر قسمت قابل يحییل ازفروشنده همزم (2

يحییل كاال يسلیم نماینده  هصیريجلس حاوي مشخصات كاالي يحییلی اات به انتمام ی  نسخه از ها ينظیم شده و ریز قیمت مقادیر و

پس از يایید صیريحساب مربیطه را بمنظیر پرداخت وجه براي خریدار اراال  ایدگی ونماینده خریدار مرايب را ر خریدار می نماید.

هاي احتما ی فروشنده به وي  اایر بدهی خریدار مبلغ صیريحساب را پس از كسر درصد متنااب پیش پرداخت و وه خیاهد نمید

 پرداخت می نماید.
 

 :تضمین انجام تعهدات - ماده هفت

يع دات فروشنده مکلف اات همزمان با امتاء قرارداد ی  فقره ضمانتنامه بانکی معادل ده درصد مبلغ قرارداد به بمنظیر يتمین انجام 

ضمانتنامه یا اپرده  راید آن را ارائه نماید. خریدار يسلیم نمیده یا معادل مبلغ مذكیر را نقداً بحسابی كه خریدار يعیین می نماید واریز و

 با يایید نماینده خریدار آزاد می گردد. اد و ايمام قراردمذكیر پس از 

يیاط   یا متنااباً يیاط فروشنده افزایش و میزان يتمین انجام يع دات حسب میرد و ۱۳در صیرت يغییر مقادیر كار طبق ماده تبصره :

 خریدار كاهش می یابد.
 

 :کاال حمل  -هشتماده 

 ( حمل  از انجام بازرای،طبق ااتانداردها و نظر خریدار )طبق مشخصات فنی فروشنده میظف اات كلیه كاالهاي میضیر قرارداد را پس 

ضمایم آن و با يیجه به ماهیت محمی ه و       ضیر قرارداد را براي حمل و يحییل مطابق مندرجات قرارداد و  شنده ، كاالهاي می نماید. فرو

ایب و     ایله حمل ، به نحیي و آماده خیاهد كرد كه از آ سئیل       ضمن با  آ یدگینیر و شنده م صین بمانند. فرو رگیري، حمل ويخلیه م

و حمل و انبار كردن و نگ داري از قبیل ن یذ  بارگیري ناشای از هر گینه عیب و نق  در طرز صاحی    آ یدگی جبران كلیه خساارات و  

پرداخت خسارات(    طریق )يعییض یا هر میظف اات از  امثال آن ا می باشد و  رطیبت و زنگ زدگی و يعرضات هیا و گازهاي دیگر و 

 رضایت خریدار را  فراهم آورد. 

 
 

 :شرایط تحویل -ماده نه 

. درهنگام يحییل  اقدام نماید ااااعت  4۸حداكثر ظرف مدت  نساابت به اراااال كاال فروشاانده میبایساات،پس از در خیاااات خریدار 

تیر نمایندگان خریدار و    ضیر قرارداد با ح شنده میرد بازدید   ،كاالي می شگاه خریدار     قرارگرفته وفرو صیرت يطبیق نتایج آزمای در 

شده    اال  س      يحییل انجام گردیده و بامدارک فنی ار صیريجل تاي نمایندگان فید ا ذكر  شد،  همرايب با ام صیرت    خیاهد  در غیر این

مطابق نظر خریدار در خریدار با ذكر معایب یا نقائ  یا مشااکالت فنی از يحییل كاال خیدداري خیاهد نمید . فروشاانده مکلف اااات 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

شکالت فنی میجید یا يعییض كاال اقدام نماید.       سبت به رفع معایب یا نقائ  یا م شده يیاط وي ن شخی  نماینده  مدت يعیین  اگر به ي

ه ته بعد از اعالم كتبی   ی خریدار معایب و نیاقصاای دركاالها  مشاا ید شااید، فروشاانده متع د اااات كه به هزینه خید ظرف مدت    

غیر اینصاایرت خریدار خید راااااً  بت به رفع نیاق  میجید ویا يعییض آن ا )به يشااخی  نماینده خریدار( اقدام نماید درخریدار نساا

هزینه هاي باالاااري از فروشاانده مطا به و بدون انجام يشااری ات    %20نساابت به رفع عیب یا يعییض اقدام و هزینه هاي آن را به اضااافه 

 يتمین اجراي يع دات قرارداد برداشت می نماید.ي یا ومطا بات قتائی و اداري از محل 
 

 :تغییر مدت قرارداد -  ده ماده 

 : در میارد زیر مدت قرارداد قابل يغییر خیاهد بید

 درصیريیکه مقداركاال يغییر كند. -۱

 در میارد بروز حیادث ق ریه -2

 مدت يحییل میثر باشد. هایی ایجاد شید كه در یا محدودیت مقررات جدیدي وضع و در صیريیکه قیانین و -۳

یا از آن  به مدت قرارداد اضافه و با يیافق فروشنده يغییرات مدت را يعیین و در میارد فید خریدار میضیر را میرد مطا عه قرارداده و

 كسر خیاهد نمید.
 

 :تغییر مقدار کاال - یازده ماده 

یا از آن  مبلغ قرارداد به كاالي میضاایر قرارداد اضااافه و%25يا میزان  خریدار می يیاند پس از مباد ه قرارداد با اطالر كتبی به فروشاانده

صیرت افزایش یا              شد.در  شنده ملزم به قبیل آن می با شید وفرو صل  شرایط قرارداد يغییري حا سر نماید، بدون آنکه در واحد ب ا و ك

دم قبیل افزایش میضاایر قرارداديیاااط   اصااالح خیاهد شااد.درصاایرت ع "كاهش مقدار كاال ،مدت قرارداد با يیافق طرفین متناااابا

 فروشنده خریدار  می يیاند به میزان ب اي افزایش میضیر قرارداد از مطا بات فروشنده بعنیان جریمه برداشت نماید.
 

 

 

  : سایر تعهدات فروشنده - دوازده ماده 

ااناد خرید از مبدا وایابق و، QC،مدارک ( datasheet)فنی و مشخصات  فروشنده متع د می گردد درزمان يحییل كاال مدارک -۱

 فروش كاالهاي مذكیر به اایر شركت ا و نیروگاه اي دیگر را نیز يحییل نماینده خریدار نماید.

 .نمایداز آزمایشگا هاي مرجع به خریدار ارائه را  ي میضیر قرارداد كاالهر قسمت اراا ی يست  نتایج يائید  فروشنده متع د میگردد -2

 باشد . می اد نتایج آزمایشگاهی در نیروگاه با مشخصات فنیبه انطبمنیط يایید ن ایی كاال  -۳

درصیريیکه مشخصات فنی كاالي يحییل شده يیاط فروشنده، مطابق مشخصات فنی پییات قرارداد نباشد،  فروشنده متع اااداات   -4

 . پرداخت نماید۹طبق ماده  را خسارت اعالم شده از طرف خریدار باداتایر خاریاداركااالي مایضیر قرارداد را  يعییض نمیده و كلیه

 .انجام پذیرد  و هیتر دارمیرد يایید يانکرهاي  باحمل كاالي میضیر قرارداد باید براااس ااتانداروداتیرا عمل حمل میاد شیمیایی و-5

 

 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 :جریمه تأخیر -  سیزدهماده 

طبق برنامه زمانبندي يیافق شده قرارداد ياخیر نماید خریدار میتیاند به ازاي هر روز چنانچه فروشنده در يحییل كاالي میضیر قرارداد 

نمی يیاند   درصد( از مطا بات فروشنده برداشت نماید. مدت ياخیر كاالي میضیر قرارداد ۱0ياخیر ی  صدم مبلغ قرارداد را )يا اقف 

در صیرت يجاوز مدت ياخیر از زمان مذكیر، خریدار می يیاند عالوه بر دریافت جرائم فید  و از ی  ششم مدت قرارداد يجاوز نماید

 قرارداد را فسخ نماید. ،ا ذكر
 

 :فورس ماژور و حوادث قهریه - چهارده ماده 

اینگینه حیادث درمیارد بروز حیادث فیرس ماژوركه مانع اجراي يع دات فروشنده گردد،فروشنده از مسئی یت مبراات مشروط براینکه 

 جلیگیري یا رفع آن ازع ده فروشنده خارج باشد. ثانیاً فعل یا يرک فعل فروشنده دربروز آن میثر نبیده، ثا ثاً اوالًغیرقابل پیش بینی بیده،

ايمه داده مطلع نماید. درصیريیکه قرارداد طبق این ماده خكتباً اینگینه حیادث  بروز از را  فروشنده مکلف اات دراارر وقت خریدار

هاي احتما ی فروشنده  اایر بدهی مانده بدهی پیش پرداخت و شید صرفاً با در نظر گرفتن مطا بات فروشنده بابت ب اي كاالي يحییلی و

 ضمانتنامه پیش پرداخت را آزاد خیاهد نمید. با وي يسییه حساب نمیده و
 

  :فسخ قرارداد - پانزده ماده 

 گردد:فسخ می خریدار قرارداد از طرف  ، میارد ذیل در

 مدت زمان مقرر براي يحییل هرقسمت قابل يحییل از كاالي میضیر قرارداد. ۱2/۱ياخیر غیر میجه بیش از – ۱

 مدت قرارداد براي يحییل كل كاالي میضیر قرارداد ۶/۱ياخیر غیر میجه بیش از – 2

 خریدارواگذاري قرارداد به غیر بدون اجازه كتبی  ۳

 فروشندهورشکستگی  – 4

  فروشگاه یا يعطیل انحالل شركت – 5

 قرارداد ۱7شمیل ممنیعیت قانینی پیمانکار میضیر ماده -۶

می رااااند و بدون احتیاج به انجام  فروشااندهبه اطالر  قرارداد را به یکی از علل مشااروحه فید فسااخ كند مرايب را كتباً خریدارهر گاه 

و با فروشنده يسییه     ضبط خیاهد نمید به ن ع خریدار انجام يع دات را  يتمین  دادن يشری ات قتائی یا اداري مبلغ ضمانتنامه یا اپرده     

  حساب می نماید .

 
 

 ماده شانزده  - عدم واگذاري قرارداد:

شاخ   باه   را  خریادار حاق واگاذاري  یاا انتقاال يماام یاا قسامتی از يع ادات میضایر  ایان قارارداد             كتبای  فروشنده بادون میافقات  

 را ندارد .  دیگري حقیقییا حقیقی و 

 
 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 ماده هفده  -  ممنوعیت هاي قانوني:

ي بعدي آن نمی باشد. اصالحیه ها و۱۳۳7دیماه اال 22قانین مصیب مندرج در هاي مشمیل ممنیعیت مینماید،فروشنده راما ً اعالم   

 

 :بیمه عوارض ، مالیاتها و - هجده ماده 

قرارداد، كه در زمان امتاي قرارداد معتبر والزم  عیارض متريب بر فروشنده يأئید می كند كه از قیانین ومقررات مربیط به ما یاي ا و (۱

كند، در هر حال مسئی یت عدم اجراي قیانین ومقررات فید ا ذكر يیاط متع د اات همه آن ا را رعایت  االجرا اات كامالً مطلع بیده و

 فروشنده متیجه خریدار نخیاهد بید.

این قرارداد مشمیل ما یات يکلی ی وكسیرات بیمه نمی باشد و در میرد اایر كسیر قانینی احتما ی وفق مقررات میضیعه در میرد  (2

 .خرید اقدام خیاهد شد

 ايی، به كلیه صیريحساب اي صادره ما یات برارزش افزوده)ما یات وعیارض ش رداري ها( اضافه میگردد. طبق آئین نامه ما ی (۳

 
 

                :حل اختالفات - نوزده ماده 
ي سیر درصیريیکه اختالفايی بین فروشنده وخریدار بروز كند اعم از اینکه مربیط به اجراي خدمات میضیر قرارداد یا مربیط به يعبیر و 

هر ی  از میارد قرارداد و ااناد و مدارک پییات آن باشد ، چنانچه طرفین نتیانند میضیر اختالف را از راه يیافق رفع نمایند از طریق 

فروشنده ملزم اات كه يا حل اختالفات ، يع دايی را كه بمیجب قرارداد  مراجعه به مراجع ذیصالح قانینی حل و فصل خیاهد شد.

 به يشخی  خید طبق قرارداد عمل خیاهد نمید. غیراینصیرت خریدار را نماید،دربع ده دارداج

 
 

 

 ماده بیست: اسناد ومدارک  قرارداد 

 ضمائم این قرارداد كه جز الین   آن می باشد عباريند از:

 شرح ومشخصات فنی كاالهاي میضیر قرارداد  -پییات شماره ی  -۱

 برگ پیشن اد قیمت  -2

 

 

 

 

 
 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 : نشاني طرفین قرارداد یک ماده  بیست و 

شركت مدیریت يی ید    -نیروگاه ایکل يركیبی ش داي پاكدشت)دماوند(     -جاده گرمسار  ۳5كیلیمتر  –خریدار نشانی خید را ي ران   

ماس       ند ، يل ن ي ماو كدپساااتی....      02۱-5522۱4۸۹-۹۱برد د نده نشااااانی خید را...............................  ................. يل ن و فروشااا

 میضیر  باید دهد يغییر قرارداد مدت در را خید نشانی  قرارداد طرفین از یکی هرگاه.......................................  يعیین نمیده اات.  

 و اراال  مذكیر نشانی  به هائیکه نامه نشده، كلیة  ابالغ دیگر طرف به جدید نشانی  طرف دیگر اطالر دهد ويا وقتی كه به كتبًا را

 . می گردد يلقی شده ابالغ شد خیاهد يحییل راید اخذ با یا

 

 

 ماده بیست ودو- نسخ قرارداد:

ماده ينظیم شده كه همه نسخ داراي حکم واحد بیده وپس از امتاء طرفین ، ی  نسخه يحییل فروشنده  22نسخه و در  5این قرارداد در 

 می گردد .    

                           

 
  

 خریدار                                                                          فروشنده                    

     شرکت ..................                                              شرکت مدیریت تولید برق دماوند    

      ...........................................................................                        )رییس هیات مدیره و مدیر عامل (جمال آریایی 

                  
 احمد رضا دشتی )عتی هیات مدیره (

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 (2)پیوست شماره 

 مورد نیاز نیروگاه%98سولفوریک اسید کیلو گرم  0.00002قیمت خرید برگ پیشنهاد 
 

شركت در        سئی یت در میرد مطا ب و مندرجات دعیينامه  ای و آگاهی كامل و پذیرش يع د اجرا و م تاء كنندگان زیر پس از برر ام

اناد و مدارک عمیمی مناقصه و قرارداد و بطیر كلی          يمامی  مناقصه ، شرایط و مشخصات مناقصه و قرارداد ، يع د نامه اجراء و قبیل ا

 مدارک و ااناد مناقصه در رابطه با میضیر مناقصه فید، مربیط به شركت مدیریت يی ید برد دماوند، با اطالر كامل ازجمیع شرایط و      

عیامل میجید از انجام كارهاي میرد مناقصااه پیشاان اد می نمایم كه كاالي میضاایر مناقصااه را براااااس شاارایط ومشااخصااات مندرج  

  :يأمین نمایم ذیل پیشن ادي مبلغ باطبق جدول زیر  همچنین مشخصات فنی ارائه شده، وقرارداد و درااناد ومدارک مناقصه

 

 قیمت كل)ریال(جمع  )ریال(هر كیلی گرم قیمت  كیلی گرم  كاال شرح و مشخصات فنی ردیف

طبق مشخصات و %98اسید سولفوریک  ۱

 شرح خدمات فني پیوست شماره یک
200.000 

  

  به حروف )ریال(جمع مبلغ كل  ۳

 

 :كه نمایم می يع د شیم انتخاب مناقصه برنده عنیان به و گیرد قرار قبیل میرد پیشن اد این چنانچه

اناد  -۱ ااس  را قرارداد ومدارک ا اناد  در مندرج مرايب برا صه  مدارک و ا تاء  مناق تمین  همراه و نمیده ام   حداكثر يع دات انجام ي

 . نمایم يسلیم مناقصه برنده عنیان به ابالغ ياریخ از روز ه ت مدت ظرف

 . شید می محسیب پیشن اد این جزءالین   مناقصه مدارک و ااناد ضمائم كلیه كه نمایم می يأیید -2

 . ندارد را ها پیشن اد از ی  هر به كار، واگذاري به ا زامی گزار مناقصه داتگاه كه دارم كامل اطالر -۳

 میضیر  يتمین  يع دات، اجراي يتمین  يسلیم  و قرارداد مباد ه و امتاء  به يع د منظیر به و مناقصه  در شركت  يتمین  عنیان يحت -4

 .ام داشته يقدیمً  ا فً  پاكت در كارفرما ن ع به را مناقصه شرایط 5 بند

 ..گیرد نمی يعلق افزایش گینه هیچ آن به و بیده اعتبار داراي ماه2مدت به پاكات بازگشایی ياریخ از پیشن ادي مبلغ -5

 

 نام شرکت پیشنهاد دهنده :

 1400تاریخ :        /    /

 نام و نام خانوادگي ، سمت ، امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

 نشاني و شماره تماس:

 


