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مورد نیاز نیروگاه سیكل تركیبي شهداي لیتر روغن ترانس   8736خرید 

 پاكدشت)دماوند(
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 1400قرارداد خرید شماره....ق 
 

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

كه در این قرارداد )عضااه هیات مدیره ( رحمت آبادي  احمد رضااا دشااتی  وآقاي .آریایی )رییس هیات مدیره و مدیرعامل (

به شااماره ثبت ............ وكد اقتصااادي ......................... به نمایندگی    ..............شررركت  می شااهد ای یرفرو و  خریدار نامیده 

 بشرح ذیل منعقد می گردد. .............................. كه منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شهد ای طرو دیگر و
 

 :موضوع قرارداد - ماده یك

نیای نیروگاه  اایرل تركیبی شاا داي شاكدشاات)دماوند(  طب    مهرد لیتر روغن ترانس  ۸7۳۶خرید ایمهضااهق قرارداد عبارت ا اات 

  .شرح و مشخصات فنی شیه ت شماره یك
 

 :زمان تحویل كاال مدت اجراي قرارداد و - ماده دو

 ماه شمسی می باشد.  یكبه مدت قرارداد ریخ ابالغ اجراي قرارداد و یمان تحهیل كاال ای تامدت  
 

 :مبلغ قرارداد - ماده سه
ریال و )به حروو( ........................................ریال  طب  برگ شیشااان اد قیمت       ...................................قرارداد)به عدد(  كل  مبلغ 

 شیه ت) بدون احتساب مالیات براریش افزوده( می باشد.

 اریش افزوده  مالیات مذكهر قابل شرداخت خهاهد بهد.بر:  درصهرت ارائه گهاهی ثبت نام مالیات  ۱ تبصره

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

مهضهق قرارداد در محل نیروگاه  یرل تركیبی ش داي شاكدشت )دماوند(  بع ده  اليتحهیل كا :  مسئهلیت حمل ونقل  بیمه و ۳صرهبت

 هزینه فروشنده می باشد. و
 

 :محل تحویل -ماده چهار 

جاده  ۳5واقع دركیلهمتر  نیروگاه  یرل تركیبی ش داي شاكدشت )دماوند( محل تحهیل مهضهق ماده یك این قرارداد در محل انبار  

 گرمسار می باشد . –ت ران 
 

 

  :نماینده خریدار -ماده پنج 

م ند ی   معاونت مدارک شیه ت آن تقبل نمهده ا ت  بع ده    نظارت در اجراي تع داتی كه فروشنده بر طب  مفاد این قرارداد وا ناد و  

شهد  خریدار نامیده شركت مدیریت تهلید برق دماوند  یا نماینده  قانهنی وي كه در این قرارداد نماینده وبرنامه ریزي  شد   می   و  می با

د تهرات خریدار   هاي شركت  اینده و د تهرالعمل فروشنده میبایست نسبت به تحهیل كاالي مهضهق قرارداد با رعایت اصهل فنی و

 .  طب  مشخصات   ا ناد و مدارک شیه ت این قرارداد  اقدام نماید ويیا نماینده 

 
 

 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 :شرایط پرداخت -ماده شش 

 درصد مبلغ قرارداد بصهرت شیش شرداخت در قبال ارائه یك فقره ضمانتنامه بانری بدون قید و     25در صهرت درخها ت فروشنده      (۱

تسهیه حساب به فروشنده     شرط و مهرد قبهل خریدار  به فروشنده شرداخت خهاهد شد)ضمانت نامه مذكهر شس ای تحهیل كل اقالم و     

 مسترد می گردد(.

كاالي تحهیلی را كه بر ا اس ف ر ت كاالي مهضهق قرارداد  صهرتحساب  ان با تحهیل هر قسمت قابل تحهیل ایفروشنده همزم (2

تحهیل كاال تسلیم نماینده  هصهرتجلس حاوي مشخصات كاالي تحهیلی ا ت به انضمام یك نسخه ای ها تنظیم شده و ریز قیمت مقادیر و

شس ای تایید صهرتحساب مربهطه مبلغ صهرتحساب را شس ای كسر درصد   یدگی ونماینده خریدار مراتب را ر خریدار می نماید.

 هاي احتمالی فروشنده به وي شرداخت می نماید.  ایر بدهی متنا ب شیش شرداخت و
 

 :تضمین انجام تعهدات - ماده هفت

ضمانتنامه بانری معادل ده درصد مبلغ قرارداد فروشنده مرلف ا ت همزمان با امضاء قرارداد یك فقره   بمنظهر تضمین انجام تع دات 

ضمانتنامه یا  ر ید آن را ارائه نماید. به خریدار تسلیم نمهده یا معادل مبلغ مذكهر را نقداً بحسابی كه خریدار تعیین می نماید واریز و

 با تایید نماینده خریدار آیاد می گردد. اتمام قرارداد و  پرده مذكهر شس ای 

ته ط   یا متنا باً ته ط فروشنده افزایش و میزان تضمین انجام تع دات حسب مهرد و ۱۳در صهرت تغییر مقادیر كار طب  ماده تبصره :

 خریدار كاهش می یابد.
 

 :كاال حمل  -هشتماده 

 ( حمل  مهضهق قرارداد را شس ای انجام بایر ی طب  ا تانداردها و نظر خریدار )طب  مشخصات فنی        يكاالفروشنده مهظف ا ت كلیه   

مهضااهق قرارداد را براي حمل و تحهیل مفاب  مندرجات قرارداد و ضاامایم آن و با تهجه به ماهیت محمهله و   كاالينماید. فروشاانده   

ضاامن بارگیري  حمل وتخلیه مصااهن بمانند. فروشاانده مساائهل   آلهدگینهق و اایله حمل   به نحهي آماده خهاهد كرد كه ای آ اایب و 

و حمل و انبار كردن و نگ داري ای قبیل نفهذ  بارگیري نقص در طری صاحی   ناشای ای هر گهنه عیب و  آلهدگی جبران كلیه خساارات و  

طری  )تعهیض یا شرداخت خسارات(    هر مهظف ا ت ای  امثال آن ا می باشد و  رطهبت و ینگ یدگی و تعرضات هها و گایهاي دیگر و 

 رضایت خریدار را  فراهم آورد. 

 
 

 :شرایط تحویل -ماده نه 

ست شس ای     شنده میبای سمت قابل تحهیل ای كاالي مهضهق قرارداد ویك هفته قبل ایمهعد تحهیل    اعت وروی       فرو شدن هر ق آماده 

صهرت گیرد.  تحهیل را دقیقاً معین و ضهق  به خریدار اعالم نماید  تحهیل باید دراوقات اداري وغیر تعفیل  درهنگام تحهیل  كاالي مه

خریدار مهرد تایید  در صاااهرت تفبی  نتایز آیمایشاااگاه  ود بایدید قرارگرفته مهر  فروشااانده قرارداد با حضاااهر نمایندگان خریدار و

شده    س      تحهیل انجام گردیده و بامدارک فنی ار ال  صهرتجل ضاي نمایندگان فهق الذكر  شد  همراتب با ام صهرت     خهاهد  در غیر این

خریدار با ذكر معایب یا نقائص یا مشاارالت فنی ای تحهیل كاال خهدداري خهاهد نمهد . فروشاانده مرلف ا اات مفاب  نظر خریدار در 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

سبت تعهیض كاال اقدام نماید.     شده ته ط وي ن شهد        مدت تعیین  ش هد  شخیص نماینده خریدار معایب و نهاقصی دركاالها  م اگر به ت

هفته بعد ای اعالم كتبی خریدار نساابت به  تعهیض آن ا )به تشااخیص نماینده  یكد ا اات كه به هزینه خهد ظرو مدت فروشاانده متع 

هزینه   %20غیر اینصااهرت خریدار خهد را اااً نساابت به رفع عیب یا تعهیض اقدام و هزینه هاي آن را به اضااافه   خریدار( اقدام نماید در

تضاامین اجراي تع دات قرارداد  وي یا مفالبات هاي باال ااري ای فروشاانده مفالبه و بدون انجام تشااریفات قضااائی و اداري ای محل     

 برداشت می نماید.
 

 :قراردادتغییر مدت  -  ده ماده 

 : در مهارد ییر مدت قرارداد قابل تغییر خهاهد بهد

 درصهرتیره مقداركاال تغییر كند. -۱

 در مهارد بروی حهادث ق ریه -2

 هایی ایجاد شهد كه در مدت تحهیل مهثر باشد. یا محدودیت مقررات جدیدي وضع و در صهرتیره قهانین و -۳

یا ای آن  به مدت قرارداد اضافه و با تهاف  فروشنده تغییرات مدت را تعیین و ودر مهارد فهق خریدار مهضهق را مهرد مفالعه قرارداده 

 كسر خهاهد نمهد.
 

 :تغییر مقدار كاال - یازده ماده 

یا ای آن  مبلغ قرارداد به كاالي مهضااهق قرارداد اضااافه و%25خریدار می تهاند شس ای مبادله قرارداد با اطالق كتبی به فروشاانده تا میزان 

سر   صهرت افزایش یا           ك شد.در  شنده ملزم به قبهل آن می با شهد وفرو صل  شرایط قرارداد تغییري حا نماید  بدون آنره در واحد ب ا و

اصااالح خهاهد شااد.درصااهرت عدم قبهل افزایش مهضااهق قراردادته ااط     "كاهش مقدار كاال  مدت قرارداد با تهاف  طرفین متنا اابا

 ي افزایش مهضهق قرارداد ای مفالبات فروشنده بعنهان جریمه برداشت نماید.فروشنده خریدار  می تهاند به میزان ب ا
 

 

 

  : سایر تعهدات فروشنده - دوازده ماده 

ا ناد خرید ای مبدا و هاب  و  QC مدارک ( datasheet)فنی و مشخصات  فروشنده متع د می گردد دریمان تحهیل كاال مدارک -۱

 . و نیروگاه اي دیگر را نیز تحهیل نماینده خریدار نمایدفروش كاالهاي مذكهر به  ایر شركت ا 

 باشد . میشركت  اینده خریدار  با مشخصات فنی مهرد تایید  اق نتایز آیمایشگاهبه انفبمنهط تایید ن ایی كاال  -2

فروشنده متع ااادا ت  درصهرتیره مشخصات فنی كاالي تحهیل شده ته ط فروشنده  مفاب  مشخصات فنی شیه ت قرارداد نباشد    -۳

 . شرداخت نماید۹طب  ماده  را باد تاهر خاریاداركااالي ماهضهق قرارداد را  تعهیض نمهده و كلیه خسارت اعالم شده ای طرو خریدار

 .انجام شذیرد  حمل كاالي مهضهق قرارداد باید برا اس ا تاندارود تهرالعمل حمل مهاد شیمیایی -4

 

 

 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 :جریمه تأخیر -  سیزدهماده 

چنانچه فروشنده در تحهیل كاالي مهضهق قرارداد طب  برنامه یمانبندي تهاف  شده قرارداد تاخیر نماید خریدار میتهاند به ایاي هر روی 

نمی تهاند   درصد( ای مفالبات فروشنده برداشت نماید. مدت تاخیر كاالي مهضهق قرارداد ۱0تاخیر یك صدم مبلغ قرارداد را )تا  قف 

در صهرت تجاوی مدت تاخیر ای یمان مذكهر  خریدار می تهاند عالوه بر دریافت جرائم فهق  و ای یك ششم مدت قرارداد تجاوی نماید

 قرارداد را فسخ نماید.  الذكر
 

 :فورس ماژور و حوادث قهریه - چهارده ماده 

گردد فروشنده ای مسئهلیت مبرا ت مشروط براینره اینگهنه حهادث  درمهارد بروی حهادث فهرس ماژوركه مانع اجراي تع دات فروشنده

 جلهگیري یا رفع آن ایع ده فروشنده خارج باشد. ثانیاً فعل یا ترک فعل فروشنده دربروی آن مهثر نبهده  ثالثاً اوالًغیرقابل شیش بینی بهده 

مفلع نماید. درصهرتیره قرارداد طب  این ماده خاتمه داده  كتباًاینگهنه حهادث  بروی ای را  فروشنده مرلف ا ت درا رق وقت خریدار

هاي احتمالی فروشنده   ایر بدهی مانده بدهی شیش شرداخت و شهد صرفاً با در نظر گرفتن مفالبات فروشنده بابت ب اي كاالي تحهیلی و

 ضمانتنامه شیش شرداخت را آیاد خهاهد نمهد. با وي تسهیه حساب نمهده و
 

  :فسخ قرارداد - پانزده ماده 

 گردد:فسخ می خریدار قرارداد ای طرو    مهارد ذیل در

 مدت یمان مقرر براي تحهیل هرقسمت قابل تحهیل ای كاالي مهضهق قرارداد. ۱2/۱تاخیر غیر مهجه بیش ای – ۱

 مدت قرارداد براي تحهیل كل كاالي مهضهق قرارداد ۶/۱تاخیر غیر مهجه بیش ای – 2

 خریدارواگذاري قرارداد به غیر بدون اجایه كتبی  ۳

 فروشندهورشرستگی  – 4

  فروشگاه یا تعفیل انحالل شركت – 5

 قرارداد ۱7شمهل ممنهعیت قانهنی شیمانرار مهضهق ماده -۶

می ر اااند و بدون احتیاج به انجام  فروشااندهبه اطالق  قرارداد را به یری ای علل مشااروحه فهق فسااخ كند مراتب را كتباً خریدارهر گاه 

 . ضبط خهاهد نمهدبه نفع خریدار انجام تع دات را  تضمین دادن تشریفات قضائی یا اداري مبلغ ضمانتنامه  پرده 

 
 

 ماده شانزده  - عدم واگذاري قرارداد:

شاخص  باه   را  خریادار حا  واگاذاري  یاا انتقاال تماام یاا قسامتی ای تع ادات مهضاهق  ایان قارارداد             كتبای  فروشنده بادون مهافقات  

 را ندارد .  دیگري حقهقییا حقیقی و 

 

 
 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 ماده هفده  -  ممنوعیت هاي قانوني:

ي بعدي آن نمی باشد. اصالحیه ها و۱۳۳7دیماه  ال 22قانهن مصهب مندرج در هاي مشمهل ممنهعیت مینماید فروشنده ر ما ً اعالم   

 

 :بیمه عوارض ، مالیاتها و - هجده ماده 

قرارداد  كه در یمان امضاي قرارداد معتبر والیم  عهارض مترتب بر فروشنده تأئید می كند كه ای قهانین ومقررات مربهط به مالیات ا و (۱

كند  در هر حال مسئهلیت عدم اجراي قهانین ومقررات فهق الذكر ته ط متع د ا ت همه آن ا را رعایت  االجرا ا ت كامالً مفلع بهده و

 فروشنده متهجه خریدار نخهاهد بهد.

این قرارداد مشمهل مالیات ترلیفی وكسهرات بیمه نمی باشد و در مهرد  ایر كسهر قانهنی احتمالی وف  مقررات مهضهق در مهرد  (2

 .خرید اقدام خهاهد شد

 طب  آئین نامه مالیاتی  به كلیه صهرتحساب اي صادره مالیات براریش افزوده)مالیات وعهارض ش رداري ها( اضافه میگردد.  (۳

 
 

                :حل اختالفات - نوزده ماده 
مربهط به تعبیر و تفسیر درصهرتیره اختالفاتی بین فروشنده وخریدار بروی كند اعم ای اینره مربهط به اجراي خدمات مهضهق قرارداد یا 

هر یك ای مهارد قرارداد و ا ناد و مدارک شیه ت آن باشد   چنانچه طرفین نتهانند مهضهق اختالو را ای راه تهاف  رفع نمایند ای طری  

رداد فروشنده ملزم ا ت كه تا حل اختالفات   تع داتی را كه بمهجب قرا مراجعه به مراجع ذیصالح قانهنی حل و فصل خهاهد شد.

 به تشخیص خهد طب  قرارداد عمل خهاهد نمهد. غیراینصهرت خریدار بع ده دارداجرا نماید در

 
 

 

 ماده بیست: اسناد ومدارک  قرارداد 

 ضمائم این قرارداد كه جز الینفك آن می باشد عبارتند ای:

 شرح ومشخصات فنی كاالهاي مهضهق قرارداد  -شیه ت شماره یك -۱

 برگ شیشن اد قیمت  -2

 

 

 

 

 
 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 : نشاني طرفین قرارداد یك ماده  بیست و 

شركت مدیریت تهلید    -نیروگاه  یرل تركیبی ش داي شاكدشت)دماوند(     -جاده گرمسار  ۳5كیلهمتر  –خریدار نشانی خهد را ت ران   

ماس       ند   تلفن ت ماو كدشساااتی..................... تلفن       02۱-5522۱4۸۹-۹۱برق د نده نشااااانی خهد را...............................  و فروشااا

 دهد تغییر قرارداد مدت در را خهد نشانی  قرارداد طرفین ای یری هرگاهین نمهده ا ت.  .......................................  تعی

ضهق  باید شانی  طرو دیگر اطالق دهد وتا وقتی كه به كتبًا را مه شده  كلیة  ابالغ دیگر طرو به جدید ن  نامه ن

 . گرددمی  تلقی شده ابالغ شد خهاهد تحهیل ر ید اخذ با یا و ار ال مذكهر نشانی به هائیره

 

 

 ماده بیست ودو- نسخ قرارداد:

ماده تنظیم شده كه همه نسخ داراي حرم واحد بهده وشس ای امضاء طرفین   یك نسخه تحهیل فروشنده  22نسخه و در  5این قرارداد در 

 می گردد .    

                           

 
  

 خریدار                                                                          فروشنده                    

     شركت ..................                                              شركت مدیریت تولید برق دماوند    

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

                  
 )عضه هیات مدیره (رحمت آبادي احمد رضا دشتی 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 (2)پیوست شماره 

 سیكل مورد نیاز نیروگاهلیتر روغن ترانس  8736خرید  1400م  015قیمت مناقصه شماره برگ پیشنهاد 

 تركیبي شهداي پاكدشت )دماوند (
 

شركت در        سئهلیت در مهرد مفالب و مندرجات دعهتنامه  ضاء كنندگان ییر شس ای برر ی و آگاهی كامل و شذیرش تع د اجرا و م ام

مدارک عمهمی مناقصه و قرارداد و بفهر كلی تمامی  مناقصه   شرایط و مشخصات مناقصه و قرارداد   تع د نامه اجراء و قبهل ا ناد و         

 مدارک و ا ناد مناقصه در رابفه با مهضهق مناقصه فهق  مربهط به شركت مدیریت تهلید برق دماوند  با اطالق كامل ایجمیع شرایط و      

ایط ومشااخصااات مندرج عهامل مهجهد ای انجام كارهاي مهرد مناقصااه شیشاان اد می نمایم كه كاالي مهضااهق مناقصااه را برا اااس شاار

  :تأمین نمایم ذیل شیشن ادي مبلغ باطب  جدول ییر  همچنین مشخصات فنی ارائه شده  درا ناد ومدارک مناقصه وقرارداد و

 

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

طبق مشخصات و لیتر روغن ترانس  8736 ۱

 شماره یك شرح خدمات فني پیوست
۸7۳۶ 

  

  جمع مبلغ كل به حروو )ریال( ۳

 

 :كه نمایم می تع د شهم انتخاب مناقصه برنده عنهان به و گیرد قرار قبهل مهرد شیشن اد این چنانچه

صه  مدارک و ا ناد  در مندرج مراتب برا اس  را قرارداد ومدارک ا ناد  -۱ ضاء  مناق ضمین  همراه و نمهده ام   حداكثر تع دات انجام ت

 . نمایم تسلیم مناقصه برنده عنهان به ابالغ تاریخ ای روی ده مدت ظرو

 . شهد می محسهب شیشن اد این جزءالینفك مناقصه مدارک و ا ناد ضمائم كلیه كه نمایم می تأیید -2

 . ندارد را ها شیشن اد ای یك هر به كار  واگذاري به الزامی گزار مناقصه د تگاه كه دارم كامل اطالق -۳

 مهضهق  تضمین  تع دات  اجراي تضمین  تسلیم  و قرارداد مبادله و امضاء  به تع د منظهر به و مناقصه  در شركت  تضمین  عنهان تحت -4

 .ام داشته تقدیمً  الفً  شاكت در كارفرما نفع به را مناقصه شرایط 5 بند

 ..گیرد نمی تعل  افزایش گهنه هیچ آن به و بهده اعتبار داراي ماه2مدت به شاكات بایگشایی تاریخ ای شیشن ادي مبلغ -5

 

 نام شركت پیشنهاد دهنده :

 1400تاریخ :        /    /

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

 نشاني و شماره تماس:



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 


