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در نظر  مي شود( نامیده خريدار)که از اين پس در اين اسناد  )سهامي خاص( ستاره سفيران آيندهشرکت 

لذا بدينوسیله از آن اقدام نمايد.  البسه از طريق مناقصه عمومي نسبت به انتخاب تامین کننده جهت خريددارد 

 د:شرکت نماي شرايط ذيل در مناقصه دارا بودن محترم دعوت میشود در صورت تمايل و فروشنده/شرکت

 مشخصات کلي مناقصه: -الف

 موضوع مناقصه -1

 . به شرح مشخصات پیوست البسه خريد موضوع مناقصه عبارتست از

 به هنگام ارائه پیشنهاد قیمت الزامي است . کارارائه نمونه 

 مدت انجام کار-2

  مي باشد . شرح جدول زيربه ابالغ قبولي پیشنهاد قیمت از تاريخ 

 مدت انجام کار تعداد موضوع مناقصه رديف

  دست 100 تیشرت آستین کوتاه استخواني )نخ پنبه( 1

  دست 700 تیشرت آستین بلند استخواني )نخ پنبه( 2

  دست 1000 تیشرت و شلوار سرمه اي )جودون( 3

  دست 150 )نخ پنبه(تیشرت و شلوار استخواني  4

  دست 1500 کاور و شلوار کارگري استخواني )کجراه( 5

  دست 1050 )کجراه( سرمه ايکاور و شلوار کارگري  6

  دست 900 لباس گرم )نخ پنبه( 7

  دست 50 اورکت زمستاني 8

  دست 300 بادگیر )داخل پشم شیشه لوزي دوز( 9

  دست 88 کاور سرپرستي استخواني )کجراه( 10

  دست 270 پیراهن آبدارچي 11

  دست 270 شلوار آبدارچي 12

  دست 270 جلیقه آبدارچي 13

ــال  ــاس زمان بندي اعالمي   1401*تامین کننده بايد بتواند تا انتهاي مرداد ماه س ــه مورد نیاز خريدار را بر اس البس

 وي تحويل دهد.

 خريدار-3

 شرکت ستاره سفیران آينده )سهامي خاص( .
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 بهره بردار واحد-4

 . (خريدار) بازرگاني اداره

 طرف مکاتباتي:-5

ــه                  -الف ــه و نیز مکاتبات مالي و بازرگاني حین اجراي مناقصـ واحد  طرف مکاتباتي در کلیه مراحل مناقصـ

 خريدار مي باشد. بازرگاني

مديريت ايمني و  -منابع انساني طرف مکاتبات مسايل فني و اجرايي در کلیه مراحل اجرايي قرارداد معاونت   -ب

 خريدار مي باشد.  -بهداشت کار

 دستگاه مناقصه گزار-6

 بازرگاني )خريدار(. واحد

 تحويل:محل -7

سهامي خاص(       محل تحويل    سفیران آينده ) ستاره  جاده مخصوص   10تهران ـــــ کیلومتر    به آدرس  شرکت 

 واحد حراست شرکت ستاره سفیران آينده خواهد بود. کرج ـ جنب رنگ هاويلوکس ـ داخل شرکت جهاد نصر

 دريافت اسناد مناقصهو زمان محل -8

 44547154لفن تواحد بازرگاني 

ــاعات اداري روز ي  زمان دريافت ــه س ــناد مناقص ــنبه به تاريخ اس ــنبه به تاريخلغايت روز چهار 10/02/1401ش   ش

 .مي باشد 21/02/1401

 انصراف از شرکت در مناقصه-9

ساعت قبل  24اگر درخواست کننده اسناد مناقصه  مايل به شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد نباشد  بايد حداکثر     

 اعالم نمايد.واحد بازرگاني از آخرين مهلت ارائه پیشنهاد  مراتب را بصورت کتبي به 

 تسليم پيشنهادها-10

شنهادهاي خود را به ريال و با درج د    شنهاددهندگان بايد پی ستورالعمل به  پی قیق حروف و ارقام و با رعايت مفاد د

به  21/02/1401  چهارشـنبه به تاريخ روز   15:30و تا سـاعت  پیشـنهاددهندگان و به شـرح مندرج در آن تکمیل   

جاده مخصــوص  جنب رنگ هاويلوکس  داخل شــرکت جهاد نصــر تهران  شــرکت ســتاره  11کیلومتر درس آ

 .تسلیم کنند حراست واحد – سفیران آينده

 ارسال پيشنهادها-11

 (پاکتهاي محتوي پیشنهاد  بايد به نشاني تعیین شده در بخش شرايط شرکت در مناقصه تسلیم گردد.1-11
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ماه و سال( مطالبه  روز (در مقابل تسلیم پاکتهاي محتوي پیشنهاد بايد رسید با قید تاريخ کامل وصول )ساعت2-11

 و اخذ گردد.

تیکه در موقع مقرر دريافت نشود خريدار پیشنهادهايي که با پست سفارشي ارسال شود در صور(در مورد 3-11

 مسئولیتي نخواهد داشت وبه آنها ترتیب اثر نمي دهد.

( ارزيابي عمومي و اختصاصي شرکتها با توجه به شرايط مورد نظر خريدار انجام گرفته و شرکت کنندگان      4-11

 .نحوه ارزيابي وهرگونه صالحديد خريدار را نخواهند داشت در مناقصه حق اعتراض به نوع و

 طرز تهيه پيشنهادها-12

 شرايط مناقصه تحويل گردد: 10پاکت ها بايد به روش زير تهیه و الک و مهر شده و در مهلت مقرر در بند 

شت آن درج         ضمانتنامه ( 1-12 شده به نام الف )حرف الف بايد در پ صه در پاکت الک و مهر  شرکت در مناق

 گردد(.

شرکت )حاوي            2-12 سنامه   آگهي آخرين تغییرات  سا صوير ا شده به همراه ت صه مهر و امضاء  سناد مناق ( کلیه ا

مضاي مجاز )براساس   آخرين اعضاي هیات مديره قانوني و صاحبان امضاي مجاز(   تصوير کارت ملي صاحبان ا     

در پاکت الک و مهر شده به نام ب )حرف ب بايد در پشت آن درج   و گواهي امضا  آخرين تغییرات اساسنامه(   

 .)ترجیحاً سوابق فروش به شرکت هاي خودرو ساز( بعالوه سوابق فروش گردد(.

)حرف ج بايد در  ( برگ پیشــنهاد قیمت مطابق فرم پیوســت اســناد مناقصــه در پاکت الک و مهر شــده ج 3-12

 پشت آن درج گردد(

شت آن        4-12 شده قرار گیرد که در پ سته بندي الک و مهر  سه پاکت فوق در يک پاکت يا يک ب ست  ( مي باي

 شماره مناقصه   عنوان مناقصه و نام پیشنهاددهنده درج شده باشد.

سخه و در پا        5-12 صه در يک ن سناد مناق شرکت و ا ست روزمه   مدارک ثبتي  شنهاد  ( الزم ا کت ب و برگ پی

 قیمت نیز در يک نسخه در پاکت ج تهیه و تسلیم شوند.

 مشخص گردند. و ريال (مبالغ تعیین شده در پیشنهادها بايد به حروف و ارقام6-12

( در صورت وجود اختالف بین مبالغ تعیین شده به حروف و مبالغ تعیین شده به ارقام   مبالغ تعیین شده به      7-12

 حروف معتبر خواهند بود. 

شدگي)اعم از الک گرفتگي و....(        8-12 شیدگي يا پاک  شنهادها قلم خوردگي يا ترا صورتیکه در متن پی ( در 

 ده برسد در غیر اينصورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقي خواهد شد.باشد بايد محل آن به امضاء پیشنهاددهن
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ضم به کلیه            9-12 شوند و من صه بدون هیچگونه تغییري تهیه  سناد مناق ساير ا شنهاد و  شنهادها بايد طبق فرم پی ( پی

 توضیحها و اسناد الزم باشند.

 وقع تحويل اسناد ارائه نمايد.در م )به تشخیص خريدار( ( پیشنهاددهنده بايد کمترين قیمت ممکن را10-12

سلیم            ( 11-12 شنهاد را ت شامل نام محل سکونت و محل اقامت قانوني شخص يا اشخاصي که پی شنهاد بايد  هر پی

مي نمايند باشد و بايد بوسیله پیشنهاددهنده با امضاي معمولي او امضا شود پیشنهادهايي که بوسیله شرکتها داده                 

ات کامل در مورد نام کلیه شــرکاء و نام کســانیکه اختیار امضــاء اســناد تعهد آور و مي شــود بايد متضــمن اطالع

قرارداد ها را دارند بوده و بايد به وسیله صاحبان امضاء مجاز شرکت امضاء شود و يا در صورتیکه نماينده اي از         

شته باشد وکالتنامه و اختیارنامه الزم و يک نسخه فتوکپي      ساسنامه و آخرين      طرف آنان اختیار امضاء دا مصدق ا

 تغییرات شرکت در اين باره پیوست شده باشد.

 ( امضاي زير اسناد مناقصه به منزله قبول کلیه مفاد آنها تلقي خواهد شد.12-12

 گشايش پيشنهادها-13

 پاکتهاي محتوي پیشنهادها به ترتیب زير يکي پس از ديگري بوسیله کمیسیون مناقصه باز خواهند شد.

ستور العمل   کامل     الف(  شده در اين د شد هرگاه محتواي اين پاکت به ترتیب گفته  ابتدا پاکت الف باز خواهد 

شنهاد         شودن پاکتهاي ديگر اقدامي بعمل نخواهد آمد و عینًا به پی سبت به گ شنهاد مردود تلقي و ن شد پی دهنده  نبا

 مربوط مسترد خواهد شد.

شرحي که در  شد پاکت ب باز         ب( هرگاه محتواي پاکت الف به  شده با صحیح گذارده  شد و به طور  باال بیان 

ــرکت    ــاي شـ ــناد ممهور به مهر و امضـ ــورتي که کلیه اسـ ــي مي گردد در صـ ــد و محتواي آن بررسـ خواهد شـ

 پیشنهاددهنده باشد نسبت به گشايش پاکتهاي ج اقدام مي شود.

 امضاي پيشنهادها-14 
شنهاد   1-14 شنهاددهنده بايد کلیه اوراق پی شنهاددهنده بايد        (پی ضا و مهر نمايد. پی ضاي مجاز خود ام سیله ام را بو

شنهاد         ضمیمه پی سمتي از آنها  صه را که از خريدار دريافت مي دارد بدون تغییر يا حذف تمام يا ق سناد مناق کلیه ا

 خود نمايد. 

(در صورتیکه يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه )پاکت ب( به امضاي پیشنهاددهنده نرسیده باشد تسلیم            2-14

شنهاددهنده مزبور              شد و پی شنهاد دهنده تلقي خواهد  صه از طرف پی سناد مناق شرايط ا شنهاد بمنزله قبول تمام  پی

سه روز از تاريخ بازگشايي پا         شده را ظرف  سناد امضا ن کات بوسیله امضاي مجاز خود امضا و مهر     متعهد است ا

 نمايد  در غیر اينصورت موضوع به منزله انصراف از مناقصه تلقي مي شود. 
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شده در پاکت   3-14 سناد ارائه  شنهاد قیمت )پاکت   "ب"(چنانچه تمامي ا شد در   "ج"و يا پی ( فاقد مهر و امضا با

 مي گردد.  اين صورت پیشنهاد مردود تلقي و اسناد به آن شرکت مسترد

 صراحت پيشنهادات-15

و بدون قید و شرط تهیه و تسلیم گردد و به پیشنهادهاي مبهم   مشروط   مخدوش و فاقد     "پیشنهادها بايد صريحا   

امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین به پیشنهادهائیکه بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر         

 داده نخواهد شد.

 فسير يا تصحيح اسناد و مدارکت-16

از کلیه شرايط و موضوعاتي    "مدارک مناقصه را بررسي کرده و کامال  پیشنهاد دهنده مي بايست به دقت اسناد و    

ــورت در کیفیت وکمیت ــد اطالع  اجناس و که مي تواند به هر ص خدمات وتعهدات و در هزينه وزمان موثر باش

افتادگي مشــخصــات يا حاصــل نمايد. هرگاه پیشــنهاد دهنده اي اختالفي در اســناد مالحظه کند يا متوجه از قلم 

مطلع نموده و قبل از تسلیم  "خريدار را کتبا "اسناد ديگري شود يا در مورد معاني آنها دچار ترديد شود بايد فورا

 توضیح او را دريافت نمايد."اد کتبا پیشنه
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 سپرده يا ضمانتنامه شرکت در مناقصه-17

صــورت تضــمین بانکي و يا که بايد به  به شــرح جدول زير مي باشــدتضــمین شــرکت در مناقصــه   مبلغ (1-17

به نفع خريدار مطابق نمونه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم  بانکي و يا چک معتبر ضمانتنامه بانکي

در متن ســتاره ســفیران آينده )ســهامي خاص((  )شــرکتو شــناســه مليذکر نام شــرکت به صــورت کامل شــود. 

 ضمانتنامه الزامي مي باشد.

 مبلغ  موضوع مناقصه رديف

 3.000.000 تیشرت آستین کوتاه استخواني )نخ پنبه( 1

 20.000.000 تیشرت آستین بلند استخواني )نخ پنبه( 2

 60.000.000 تیشرت و شلوار سرمه اي )جودون( 3

 10.000.000 تیشرت و شلوار استخواني )نخ پنبه( 4

 80.000.000 کاور و شلوار کارگري استخواني )کجراه( 5

 60.000.000 کاور و شلوار کارگري سرمه اي )کجراه( 6

 40.000.000 )نخ پنبه(لباس گرم  7

 20.000.000 اورکت زمستاني 8

 30.000.000 بادگیر )داخل پشم شیشه لوزي دوز( 9

 10.000.000 کاور سرپرستي استخواني )کجراه( 10

 15.000.000 پیراهن آبدارچي 11

 15.000.000 شلوار آبدارچي 12

 15.000.000 جلیقه آبدارچي 13

 468.000.000 جمع کل

 

 اد)ها( بوده و حداقل براي سه ماهمدت اعتبار تضمین فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پیشنه :1تبصره

 ديگر نیز بصورت يکطرفه از سوي خريدار قابل تمديد باشد.

فروشــنده مي تواند در يک يا چند آيتم قیمت پیشــنهادي خود را اعالم نمايد که در اين صــورت مي   :1تبصررره

 بايست به اندازه همه موارد ضمانت شرکت در مناقصه تسلیم نمايد. 

صي و            2-17 شخ سپرده هاي کمتر از میزان مقرر   چک  سپرده هاي مخدوش    سپرده    شنهادهاي فاقد  (  به پی

 اثر داده نخواهد شد.نظاير آن ترتیب 
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صه و اجراي           ( 3-17 شرکت در مناق شنهاد  صه به منظور حصول اطمینان از اجراي مفاد پی شرکت در مناق تضمین 

تعهداتي است که بوسیله پیشنهاد دهنده در مورد امضاي قرارداد تعهد شده است. تضمین شرکت در مناقصه براي 

واهد شد و در صورت امتناع پیشنهادهنده از امضاي قرارداد يا      مدت اعتبار پیشنهادها بوسیله خريدار نگهداري خ  

امتناع پیشنهادهنده از سپردن ضمانتنامه انجام تعهدات   خريدار حق ضبط و برداشت وجوه آن را خواهد داشت         

                                                                                                                                                                                                                                         ادعايي در اين زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.                                                                                اقدام قانونيو پیشنهاددهنده حق هرگونه 

 )درج آدرس و شماره فاکس بانک صادر کننده بر روي ضمانت نامه ضروري مي باشد.(

شد بايد از يکي از ب             4-17 ضمانتنامه بانکي با صورت  صه ب شرکت در مناق ضمین  صورتیکه ت انکهاي ايران ( در 

 مطابق نمونه پیوست اسناد مناقصه تحصیل و تسلیم شود.

( ضمانتنامه پیشنهاد دهنده اي که در مناقصه برنده شناخته مي شود تا تاريخ امضاي قرارداد و تسلیم ضمانت 5-17

 انجام تعهدات بوسیله خريدار نگهداري خواهد شد.

ني که پیشــنهاد آنان در رتبه دوم قرار گیرد نیز تا امضــاي ( ضــمانتنامه شــرکت در مناقصــه پیشــنهاد دهندگا6-17

صه            شرکت در مناق ضمانتنامه  شد و پس از آن  ضمانت انجام تعهدات برنده نگهداري خواهد  سپردن  قرارداد و 

 شرکت کنندگان مذکور مسترد مي گردد.

 قيمت پيشنهادي:-18

س     1-18 شنهاد قیمت که پیوست ا شنهادي بايد در فرم پی شد بصورت خوانا به حروف وارقام   ( قیمت پی و ناد مي با

 ج شود.ريال در

( فرض بر اين است که پیشنهاد دهنده به درستي و صراحت وکفايت پیشنهاد خود واقف شده وپیشنهاد وي  2-18

قیمت مناقصه  هزينة ايفاي کامل تعهدات موضوع مناقصه و اجراي به موقع و درست کارهايي که بايد به موجب     

 دهد. قرارداد انجام شود و خدماتي که بايد ارائه شود را پوشش مي

شنهادي وي از نظر خريدار معتبر           3-18 شروط ارائه نمايد   قیمت پی صورت م شنده قیمتها را ب صورتیکه فرو ( در

 "تشخیص اين موضوع به عهده کمیسیون خريدار مي باشد" نمي باشد.

 اعتبار پيشنهاد ها-19

 پیشنهادها معتبر باشند.ماه بعد از تاريخ تعیین شده براي تسلیم  4 پیشنهادها بايد از هر حیث براي مدت

 هزينه هاي پيشنهاد-20

خريدار هیچ گونه هزينه اي را که پیشـــنهاد دهنده براي تهیه و ارائه پیشـــنهاد خود متحمل آن شـــده اســـت به او 

 بازپرداخت نخواهد کرد . 
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ضمانت    شنهادهاي حاوي  شود.           نامهپی سلیم  شنهاد دهنده آماده و ت صرفاً به هزينة پی صه بايد  شرکت در مناق هاي 

سئول هیچ نوع جبران هزينه  ضمانت       خريدار م شنهاد و يا  سلیم پی سازي و ت صه  نامههاي مربوط به آماده  هاي مناق

 نخواهد بود. 

 مالياتها و عوارض وبيمه تامين اجتماعي-21

بعهده  مناقصه مدارک  اسناد و  بر اساس مقررات جاري جمهوري اسالمي ايران و   کسور قانوني و قراردادي کلیه 

ــناد مناقصــه    ارائه که در قیمت پیشــنهادي لحاو و فروشــنده مي باشــد  مي نمايد لذا بجز شــرايط مندرج در اس

 هیچگونه شرايط ديگري مورد پذيرش نمي باشد.

 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مربوطه رفتار خواهد شد. : 1 تبصره

صره   ستندات م  : 2تب بني بر پرداخت مالیات بر ارزش پرداخت مالیات برارزش افزوده منوط به ارائه مدارک و م

 زوده مي باشد.اف

 ديگر شرايط: -ج

 الحاقيه ها واصالحات-22

اضــافي يا حذف مطالبي که در مدارک مناقصــه مورد نیاز باشــد از طريق  ( هر نوع توضــیح يا تجديد نظر 1-22 

 رسمي انجام و طي الحاقیه)ها( از طرف خريدار به آدرس دعوت شدگان ارسال مي شود .

( خريدار اين حق را براي خود محفوو میدارد در هر موقع که بخواهد تا سه روز قبل از تاريخ آخرين روز  2-22

س      شنهاد ها ن سلیم پی سال الحاقیه هايي تجديد نظر نمايد . هر تغییر در         ت شخصات  با ار صه  و م شرايط مناق بت به 

اسناد مناقصه که توسط خريدار الزم دانسته شود به صورت الحاقیه دستورالعمل به تمام پیشنهاددهندگان ارسال            

 حسوب خواهد شد. خواهد شد. در اين صورت الحاقیه )ها( جزء الينفک والزم االتباع اسناد مناقصه م

(چنانچه پیشــنهادي قبل از ارســال الحاقیه )ها( مزبور تســلیم شــده باشــد پیشــنهاد دهنده حق دارد تقاضــاي  3-22

ستلزم تغییر        صالح م صالحات الزم بنمايد و چنانچه اين تجديد نظر يا ا سترداد آن را به منظور انجام تغییرات و ا ا

ــد د  ــنهادي يا هر دو باش ــورت خريدار مي تواند با اعالم کتبيمقادير يا قیمت پیش آخرين روز دريافت  ،ر اين ص

پیشــنهادها را به تعويق اندازد به نحوي که پیشــنهاد دهندگان فرصــت کافي براي اعمال اصــالحات و تجديد نظر 

 داشته باشند .

ــ  4-22 الح ( در صــورت صــدور الحاقیه)ها(   خريدار در صــورت لزوم میتواند مدت زمان مناقصــه را جهت اص

 پیشنهاد از سوي پیشنهاد کنندگان  تمديد نمايد.
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 :تعيين برنده مناقصه-23

ــال نمود  -1-23 ــنهاد دهنده را به مراجع مورد قبول خود ارس ه و در صــورت تائید نمونه قیمت خريدار نمونه پیش

 پیشنهادي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

هر يک از پیشنهادات را رد يا قبول نموده و نیز در هر  خريدار اين حق را براي خود محفوو مي دارد که-2-23

زمان پیش از امضا و مبادله قرارداد مناقصه را ابطال نمايد   بدون اينکه خريدار تعهدي در برابر پیشنهاد دهندگان 

 داشته باشد. و پیشنهاد دهندگان حق هرگونه اعتراضي را در اين خصوص از خود سلب و ساقط نمودند.

پیشنهاد دهنده با تسلیم پیشنهاد خود هیچ ادعايي علیه خريدار يا نمايندگان  کارکنان يا عوامل آن به  -3-23

  علت رد پیشنهاد خود نخواهد داشت و بدين وسیله حق هرگونه ادعا و مطالبه اي را از خود سلب و ساقط نمود.

 پاسخگويي به سواالت پيشنهاد دهندگان-24

شرکت کنندگان در  سمتي از مشخصات و        هر يک از  سبت به مفهوم تمام يا ق صه که ن سوالي      مناق صه  سناد مناق ا

 داشته باشند مي توانند از امور بازرگاني داخلي تقاضاي توضیح نمايند.

 تغيير در مقادير  -25

ر کل مبلغ قرارداد افزايش يا کاهش دهد بدون اينکه د %25خريدار مجاز خواهد بود موضوع قرارداد را به میزان  

قیمت واحد و شرايط قرارداد تغییري به نفع فروشنده داده شود و اين امر در صورت ابالغیه کتبي وقبلي از طرف     

  تحقق مي پذيرد.امور بازرگاني خريدار به فروشنده 

 امضاي قرارداد-26

اسناد مناقصه برنده مناقصه بايد ظرف مدت هفت روز پس از اعالم خريدار قرارداد را مطابق نمونه اي که پیوست 

اسـت امضـاء نمايد. ضـمانتنامه شـرکت در مناقصـه از اين بابت تا تاريخ امضـاي قرارداد و تسـلیم ضـمانت انجام         

تعهدات توسط خريدار نگهداري و در صورت لزوم به هزينه برنده مناقصه تمديد خواهد شد   امتناع فروشنده يا      

تسلیم ضمانت انجام تعهدات به خريدار حق مي  تاخیر در يا تاخیر او)بنا به تشخیص خريدار( در امــضاي قرارداد 

ــرايطي مراتب به    دهد که وجوه مربوط به ضــمانتنامه شــرکت در مناقصــه را به نفع خود ضــبط نمايد در چنین ش

ــنهاد دهنده نیز نتواند به                  ــود چنانچه اين پیشـ ــنهاددهنده نفر دوم از لحاو قیمت با رعايت قانون ابالغ مي شـ پیشـ

شد و            تعهدات  ضبط خواهد  سط خريدار  شرح باال تو صه او نیز عینا به  شرکت در مناق ضمانت  خود عمل نمايد 

 تجديد مي گردد. بنا به صالحديد خريدار مناقصه
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 سازش به زيان خريدار-27

هرگاه براي خريدار احراز شود که پیشنهاد دهندگاني به زيان خريدار سازش کرده اند مناقصه ابطال خواهد شد       

صورت            و  شرکت ب سیاه معامالت  ست  شنهاد دهندگان مربوطه را در لی شت پی سیون معامالت حق خواهد دا کمی

 دائم يا موقت قرار دهد.

 ارجاع کار-28

شرکت کننده پس از برنده شدن در مناقصه و وصول دستور خريدار مبني بر عقد قرارداد   حق انتقال تعهدات را      

 به شخص و يا اشخاص حقوقي يا حقیقي ديگر)فروشندگان ثالث(  ندارد .بدون موافقت قبلي و کتبي  خريدار 
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 بخش دوم
 فرمرهاي مناقرصه 

 
 

 فهرست مندرجات : 

 فرم پیشنهاد قیمت

 فرم رسید تحويل مدارک

 فرم ضمانتنامه شرکت در مناقصه
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 يشنهاد قيمتپ

 

 شرکت :

ــرايط و مفاد مناقصــه و قرارداد حاضــر   و با قبول    کنندهامضــاء  ــي و آگاهي کامل و پذيرش ش زير پس از بررس

شماره         صه  سناد مناق صه و قرارداد و بطور کلي تمامي مدارک و ا سناد و مدارک عمومي مناق --/--مقررات و ا

ــرايط و عوامل موجود از               با اطالع کامل از جمیع شـ بازديد کامل از محل کار و  لحاو انجام کارهاي      پس از 

 پیشنهاد مي نمايم که:)اعم از هزينه و زمان و کیفیت و کمیت اقالم موضوع قرارداد(موضوع مناقصه 

 تعیین گرديد.به شرح جدول زير  البسهقیمت خريد  -

 قيمت مجموع قيمت واحد تعداد موضوع مناقصه رديف

   دست 100 تیشرت آستین کوتاه استخواني )نخ پنبه( 1

   دست 700 آستین بلند استخواني )نخ پنبه( تیشرت 2

   دست 1000 تیشرت و شلوار سرمه اي )جودون( 3

   دست 150 تیشرت و شلوار استخواني )نخ پنبه( 4

کاور و شلوار کارگري استخواني  5

 )کجراه(

   دست 1500

   دست 1050 )کجراه(کاور و شلوار کارگري سرمه اي  6

   دست 900 لباس گرم )نخ پنبه( 7

   دست 50 اورکت زمستاني 8

   دست 300 بادگیر )داخل پشم شیشه لوزي دوز( 9

   دست 88 کاور سرپرستي استخواني )کجراه( 10

   دست 270 پیراهن آبدارچي 11

   دست 270 شلوار آبدارچي 12

   دست 270 جلیقه آبدارچي 13

  جمع کل 

 

 افزوده مطابق قوانین مربوطه رفتار خواهد شد.تبصره: در خصوص مالیات بر ارزش 

 يم که:بدين وسیله گواهي و تايید مي نما -ب
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توسط هر پیشنهاد دهنده بوده  )به تشخیص خريدار( مالک مقايسه قیمت پیشنهادي کمترين قیمت پیشنهادي -1

 به قبول کمترين قیمت پیشنهادي خواهد بود. تعهدو بديهي است برنده مناقصه م

 روز از تاريخ انقضاي زمان تسلیم پیشنهادات معتبر است.  90اين پیشنهاد به مدت  -2

 گیرد.برمي را که بايد طبق قرارداد موضوع اين مناقصه انجام گیرد در خدمات وتعهداتيپیشنهاد تمام  -3

آشــنائي  م که نرخها و قیمتهاي پیشــنهادي  در هر جاي اين پیشــنهاد که آمده باشــد  با آگاهي وکناعالم مي -4

 اند.کامل پیشنهاد شده

م که به تمام قوانین و مقررات ايران منجمله قوانین و مقررات کار  مالیاتي  حقوق گمرکي  حق        کناعالم مي -5

هدم از آنها و متع داشــتهآخرين اصــالحات آنها آگاهي  خدمات درماني و ... هاي ســازمان تيمین اجتماعي وبیمه

 م.پیروي کن

شنهاد  جهت خ  -6 خدشه اي در اجراي کامل   ريد موضوع قرارداد ارائه شده و ريز مقادير کار ارائه شده    اين پی

م که در صــورتیکه آيتم کار يا تامین تجهیزاتي را لحاو نکرده يا مقاديري را ها ايجاد نمیکند و تايید مي نمايکار

 کم ديده باشم   با هزينه خود جبران نمايم.

 باشند.نهاد ميتمام اسناد مناقصه جزء الينفک پیش  -7

 اي محول کند.خريدار مؤظف نیست قرارداد را به هر پیشنهاد دهنده -8

 آور است.الزام منزماني که تصمیم نهايي اتخاذ شود و قبل از امضاي قرارداد  اين پیشنهاد قانوناً براي تا  -9

شنهاد ديگر را بپذيرد و      خريدار -10 شنهاد داراي کمترين قیمت يا هر پی ست پی خريدار در رد يک يا ار مؤظف نی

صه            شرکت در مناق شنهاددهنده براي  سیله پی شده بو سئول پرداخت مخارج انجام  شنهادات مختار بوده و م تمام پی

 وتهیه وتسلیم پیشنهاد نمي باشد.

 چنانچه اين پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم که: -ج

ارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین   اسناد و مد -2-1

ــلیم   ــتثناي روزهاي تعطیل( تسـ ــه )باسـ انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ به عنوان مناقصـ

 نمايم.

ــوع قر  -2-2 ــروع بکار نمايم و کلیه کارهاي موضـ ارداد را در مدت مندرج در ظرف مدت مقرر در قرارداد  شـ

و مدارک مناقصه به اتمام برسانم و ضمن رعايت جدول زمانبندي اعالمي خريدار اقالم موضوع قرارداد را      اسناد 

 در مواعد تعیین شده تحويل نمايم.
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سپس مهر و امضاء نموده و           شنهاد قیمت را بصورت دست نويس تکمیل و  شنهاددهندگان مکلفند فرم پی کلیه پی

 از تنظیم و تايپ مجدد آن روي سر برگ شرکتهاي خود امتناع نمايند.

 

 

 

 تاريخ:

 نام شرکت پيشنهاددهنده:

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

 کد ملي :

 آدرس کامل:

 تلفن:

 کد پستي :
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 رسيد تحويل مدارک

 

در تاريخ ............ تحويل اين  شرکت ستاره سفیران آينده البسهدارک زير مربوط به مناقصه در خصوص خريد  م

 شرکت گرديد:

 شرايط شرکت در مناقصه-1

 فرمهاي مناقصه- 2

 قيمتفرم پيشنهاد         

 فرم رسيد تحويل مدارک        

 فرم ضمانتنامه شرکت در مناقصه        

 قرارداد-3

 

 

 نام شرکت: 

 نام نماينده و امضاء:

 

 

 

 

 

 



 البسه  شرکت ستاره سفیران آينده خريداسناد مناقصه 

 

 

 

19 
 خوانده شد و مورد قبول است.

 محل امضا و مهر امضای مجاز شرکت کننده در مناقصه

 

 فررم ضمرانتنرامره شررکت در مرناقصه

 نام فروشنده نوشته شود.)×( در محل 

 ×( نظر به اينکه)

شرکت نمايد. لذا اين بانک  جدول فوق الذکر ----------رديف هاي  مايل است در مناقصه مربوط به خريد   

براي مبلغ                      ريال  شرکت ستاره سفيران آينده )سهامي خاص( در مقابل )×(                          از 

به اين بانک اطالع  شرکت ستاره سفیران آينده )سهامي خاص(     چنانچه )                           ريال( تعهد مي نمايد 

ــلیم      دهد ــاي قرارداد مربوطه يا تس ــارالیه از امض ــده و مش ــرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع ش ــنهاد ش که پیش

ضـــمانتنامه اجراي قرارداد در مدت مقرر اســـتنکاف نموده اســـت. مبلغ               ريال مرقوم را بمح  دريافت 

ــاي کتبي بدون اينکه احتیاجي به     ــدور اظهار نامه يا      اولین تقاضـ ــتنکاف يا اقامه هیچگونه دلیل و يا صـ اثبات اسـ

شــرکت ســتاره ســفیران آينده )ســهامي    اقدامي از مجراي اداري يا قضــايي داشــته باشــد. بال درنگ در وجه   

 بپردازد. سايپاخاص(

سفیران آينده )سهامي  شرکت ستارهاين تعهد تا آخر ساعت اداري روز                   معتبر بوده و بنا به درخواست 

براي مدتي که درخواســت کند قابل تمديد خواهد بود و در صــورتیکه بانک نتواند يا نخواهد مدت اين خاص( 

ــورت      )×(   تعهد را تمديد کند و يا     ــازد و بانک را موافق با تمديد ننمايد در اينصـ موجبات تمديد را فراهم نسـ

شــرکت به مجدد باشــد. مبلغ مرقوم فوق را در وجه يا حواله کرد بانک متعهد اســت بدون اينکه احتیاجي به مطال

 پرداخت کند.ستاره سفیران آينده )سهامي خاص( 

در متن ضمانتنامه  شرکت ستاره سفيران آينده )سهامي خاص(ذکر نام شرکت به صورت کامل )

 .الزامي مي باشد

 

                                                              

 بانک                                     
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 بخش سوم
 قرارداد

 

 

 قرارداد

به نمايندگي صاحبان امضاء   332201 با شماره ثبتي شرکت ستاره سفیران آينده )سهامي خاص(اين قرارداد بین 

جاده  10کیلومتر  -ن تهرا  به نشاني 10103748245و شناسه ملي   411341633913مجاز و با شماره اقتصادي 

 "خريدار"که از اين پس در اين قرارداد  مخصوص کرج ـ جنب رنگ هاويلوکس ـ داخل شرکت جهاد نصر

... و به شماره نامیده مي شود از يک طرف و شرکت ..........................با شماره اقتصادي .......................

:..........................)به سمت مدير عامل( و به نمايندگي ...................... و شناسه ملي ................ثبت

به نشاني : ........................ )به سمت نايب رئیس هیئت مديره( 

پس در اين  .............................................وکدپستي........................... باشماره تلفن:.......................که از اين

مي شود از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد گرديد و طرفین ملزم به اجراي مفاد نامیده   "فروشنده "قرارداد 

 :  آن مي باشند

 موضوع قرارداد : -1ماده 
 .به شرح مشخصات پیوست  البسهموضوع قرارداد عبارتست از خريد 
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 و نحوه پرداخت آن :  مبلغ قرارداد -2ماده 
 تعیین گرديد. به شرح زير البسهقیمت خريد 

 قيمت مجموع قيمت واحد تعداد موضوع مناقصه رديف

   دست 100 پنبه(تیشرت آستین کوتاه استخواني )نخ  1

   دست 700 تیشرت آستین بلند استخواني )نخ پنبه( 2

   دست 1000 تیشرت و شلوار سرمه اي )جودون( 3

   دست 150 تیشرت و شلوار استخواني )نخ پنبه( 4

کاور و شلوار کارگري استخواني  5

 )کجراه(

   دست 1500

   دست 1050 )کجراه( کاور و شلوار کارگري سرمه اي 6

   دست 900 لباس گرم )نخ پنبه( 7

   دست 50 اورکت زمستاني 8

   دست 300  بادگیر )داخل پشم شیشه لوزي دوز( 9

   دست 88 کاور سرپرستي استخواني )کجراه( 10

   دست 270 پیراهن آبدارچي 11

   دست 270 شلوار آبدارچي 12

   دست 270 جلیقه آبدارچي 13

  جمع کل

 

 نحوه پرداخت:

پارت مجزا  4طي مبلغ کل صورتحساب فروشنده جهت هر محموله در قبال ارائه صورتحساب از طرف فروشنده -1-2

حداکثر  و تصويب معاونت بازرگانيارائه مدارک الزم  نماينده خريدار وکیفي و اخذ تائیديه  ماه 1به فاصله زماني 

 از تاريخ فاکتور به فروشنده پرداخت مي گردد. روز کاري 20ظرف مدت 

 .مي باشدبه اضافه کلیه هزينه هاي متعلقه  قیمت قرارداد شامل بهاي مورد معامله-2-2

 کسور قانوني و قرادادي  متعلقه به شرح ذيل از قرارداد کسر مي گردد.-3-2
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خريدار                                           حق بیمه متعلقه توسط درصد  5 حساب فروشنده از هر صورت قانون تامین اجتماعي  38براساس مفاد ماده 

تسويه خواهد  فروشنده حسابکسر و در قبال ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعي  به همراه آخرين صورت

 شد.

ر موظف به پرداخت در خصوص مالیات بر ارزش افزوده  طبق قانون مربوطه رفتار خواهد شد و خريدا: 1تبصره

 آن مي باشد.

 مدت و محل تحويل کاال:  -3ماده 

 بوده و ماه 1لغايت ز تاريخ ابالغ موافقت با پیشنهاد قیمتاموضوع قرارداد پارت اول تحويل اقالم  مدت -3-1

 محل تحويل در شرکت خريدار مي باشد.

تغییر  نخواهد بود. خريدارهیچگونه عذري براي تاخیر در تحويل )به جز موارد فورس ماژور( مورد قبول  تبصره:

 محل منوط به اعالم کتبي خريدار خواهد بود.

درصورتیکه تحويل کلیه اقالم موضوع قرارداد در مواعد تحويل به هر دلیلي میسر نگردد  انقضاء مدت   -2-3

 قراردادموضوع  اقالم ولیت وي تا تحويل کلونبوده و مسر انجام باقي تعهدات خويش د فروشندهولیتهاي ورافع مس

 معتبر خواهد بود.

)بنا به تشخیص در صورتي که به دلیل تاخیر در تحويل از سوي فروشنده و يا به داليل منتسب به فروشنده-3-3

طرفه مدت قرارداد را بنا به تشخیص   مدت مقرر در اين ماده منقضي شود  خريدار مجاز است بصورت يکخريدار(

 خود تمديد نمايد و فروشنده متعهد است با رعايت مدت جديد   باقیمانده تعهدات را به اتمام رساند.

 اسناد قرارداد: – 4ماده 

کلیه اسناد قراردادي عبارتند از اسنادي که در ذيل به آنها اشاره شده است. در صورت وجود هرگونه ابهام  -1-4

  اجمال و مغايرت در اسناد قراردادي فیمابین   ترتیب اولويت اعتبار آنها نیز به شرح و ترتیب ذيل خواهد  تعارض

 بود:

 قرارداد حاضر. -الف

 الحاقیه  اصالحیه و يا متمم قرارداد. -ب

 کنند.  پس از مبادله قرارداد   طرفین نمايندگان خود را با تعیین حدود اختیارات   به يکديگر معرفي مي-2-4

در صورت تنظیم هرگونه الحاقیه   اصالحیه و يا متمم   موخر بر سند حاضر  سند موخر اولويت بر اسناد  :1تبصره

 قراردادي حاضر خواهد داشت.
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:دســتورها و مدارکي که به وســیله نماينده خريدار   در محدوده اختیارات تفوي  شــده به وي   به    2تبصررره

م ابالغ خريدار است . بديهي است با تغییر نماينده خريدار   دستورهاي ابالغ شده فروشنده ابالغ مي شود  درحک

 و يا مدارک امضاء شده بـه وسیلـه نمـاينـده قبلـي خريدار   معتبر مي باشد. 

 تغيير مقادير : -5ماده 

 افزايش يا کاهش دهد. اين امر با کل مبلغ قرارداد 25خريدار مي تواند موضوع اجراي قرارداد را تا میزان %

 ابالغیه کتبي و قبلي از طرف امور بازرگاني خريدار به فروشنده تحقق مي پذيرد.

 عدم واگذاري به غير -6ماده 

فروشنده حق انتقال تعهدات خود را بدون موافقت قبلي و کتبي  خريدار به شخص و يا اشخاص حقوقي يا    -1-6

ــخ         )جزئا ويا کال به وکالت يا نمايندگي و....(          حقیقي ديگر ــورت تخلف  خريدار مجاز به فسـ ندارد . در صـ

 يکجانبه قرارداد خواهد بود.

مايندگي و....(به                    -2-6 يا ن ــوع قرارداد را)جزئا ويا کال به وکالت  نده قصـــد واگذاري موضـ ــ چنانچه فروشـ

 خريدار را در اين خصوص اخذ نمايد.فروشندگان ثالث داشته باشد لزوما مي بايست موافقت کتبي 

شنده بايد موارد         -3-6 شندگان ثالث  فرو ضوع قرارداد به فرو صورت موافقت کتبي خريدار با واگذاري مو در 

فوق و همچنین ممنوع بودن واگذاري کار به غیر را در قرارداد با فروشندگان ثالث تصريح نمايد. ضمناً بايد يک  

ــخه ازقرارداد منعقده با ف ــندگان ثالث را به خريدار تحويل نمايد. همچنین واگذاري قرارداد نبايد به گونه نس روش

 اي باشد که مانع از پیشرفت تحويل اقالم موضوع قرارداد  و باعث کاهش کیفیت آن گردد. 

سئول          -4-6 شنده م سته و در هرصورت فرو شنده نکا سوولیت و تعهدات فرو موارد فوق   تحت هیچ عنواني از م

 خسارت ناشي از قصور و مسامحه خود و فروشندگان ثالث خواهدبود. جبران 

 :تعهدات فروشنده  -7ماده 

ــنده بايد تمامي موارد     -1-7 ــتاندارد   کیفیت را به گونه اي که در     کمي و فروشـ رعايت  قید گرديده    قرارداد  اسـ

به اطالع خريدار رسانده و تقاضاي   قبل از هر اقدام کتباً و با ذکر داليل   هرگونه عدول از موارد فوق را  نموده و

 بررسي آن را بنمايد.

 را بطور مستمر کنترل نموده وکوشش الزم را   موضوع قرارداد  کااليفروشنده بايد برنامه زمانبندي تحويل  -2-7

ــي ت      بعمل آورد .   درجهت رعايت آن    ــوص انجام يا عدم انجام بازرسـ ــط نماينده خريدار رافع    در اين خصـ وسـ

  خريدار مي تعهدات و مســئولیتهاي فروشــنده نخواهد بود و در صــورت عدم رعايت برنامه  زمانیندي اعالمي    

تواند قرارداد را با اخطار قبلي يک هفته اي بصورت يکجانبه فسخ نمايد و فروشنده حق هرگونه اعتراضي را در      
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ــاقط مي نمايد. ــلب و س ــارات وارده را اين مورد از خود س به تشــخیص  بديهي اســت در اين حالت خريدار خس

 از محل تضامین و مطالبات فروشنده کسر و برداشت خواهد کرد. کارشناسي خود 

 خــريـدار دريافت نموده باشد.  را ازرسید قطعي انبار  تعهدات فروشنده زماني انجـام شده تلقي مي گردد که-3-7

 ه مي باشد.فروشندعهده  به هزينه هاي مربوطه وضوع قرارداد وو بارگیري و تخلیه م حمل-4-7

 به رعايت بسته بندي مناسب و استاندارد محموله هاي ارسالي مي باشد. تعهدفروشنده م -5-7

 دارهزينه اياب وذهاب وغذاي پرسنلدر صورت نیاز به حضور پرسنل فروشنده در محل شرکت خري -6-7

 خريدارفروشنده بر عهده فروشنده بوده وفروشنده متعهد است از تردد پرسنل خود در اماکن غیر مرتبط 

 در راود فراهم نموده وآنها متعهد است کلیه تمهیدات ايمني وفني وحفاظتي را در باره پرسنل خ ممانعت کند و

 از آنبیمه کند.در غیر اينصورت مسئولیت تمامي عواقب وتبعات احتمالي ناشي بل حوادث ناشي از کار امق

 و کلیهومالي و....(به پرسنل فروشنده ويا پرسنل خريدار ويا اشخاص ثالث  وخسارات وارده)اعم از جاني

 بر عهده فروشنده میباشد.اماکن   اشخاص و اموال و 

حضور پرسنل وي چنانچه بنا به اعالم خريدار جرائمي از قبیل فروشنده اقرار و تعهد مي نمايد در موارد -7-7

سرقت   خرابکاري در تاسیسات و دستگاههاي متعلق به خريدار و رفتارهاي خالف شئون اخالقي از پرسنل وي 

مشاهده گردد با صرف ادعاي خريدار در اين خصوص و بدون اينکه خريدار تعهدي جهت ارائه مستندات مورد 

اثبات آن داشته باشد کلیه خسارات قانوني و قراردادي مربوطه را به تشخیص کارشناسي خريدار ادعاي خود و 

 جبران نموده و نزد خريدار و در محاکم قانوني پاسخگو باشد.

فروشنده متعهد مي شود که کاالي ارسالي در طول قرارداد عیناً مطابق نمونه ارائه شده هنگام شرکت در  -8-7

 مناقصه است.

 : تضامين قراردادي -8ه ماد 

ـدات   -1-8 يک فقره چک معتبر معادل کل مبلغ قرارداد را پس از فروشنده موظف است جهت حسن انجام تعه

ــلیم نمايد .  انقضــاي مدت قرارداد و تحويل کامل تضــمین مذکور پس از امضــاي قرارداد حاضــر به خريدار تس

 و تائید نماينده خريدار به فروشنده مسترد خواهد شد. موضوع قرارداد

شنده   -2-8 ستورات خريدار     فرو سن اجرا نموده و تمامي د ضر را به نحو اح تعهد نمود که تعهدات قراردادي حا

ــرايط قراردادي حاضــر اجرا نمايد.  مطابق با  بنا به تشــخیص خريدار درصــورتیکه کاالي تحويليرا در حدود ش

شخصات فني    شد  م شنده  و مورد نظر خريدار نبا ضمن     متعهد فرو ست  سترداد ا کاالي مذکور و تحويل کاالي  ا

شخصات فني و مفاد اين قرارداد     سارات  منطبق با م سوي    خ شده از  بعلت عدم تطابق کاالي مورد  خريداراعالم 



 البسه  شرکت ستاره سفیران آينده خريداسناد مناقصه 

 

 

 

25 
 خوانده شد و مورد قبول است.

 محل امضا و مهر امضای مجاز شرکت کننده در مناقصه

سخ      صورت خريدار حق ف ضوع قرارداد را نیز پرداخت نمايد درغیر اين ضبط    نبهيکجا نظر با کاالي مو قرارداد و 

  خريدار تا حدود خسارات اعالمي از سوي شرکت   و کلیه مطالبات فروشنده   حسن انجام تعهدات  چک تضمین 

و فروشنده حق هرگونه اعتراض و اقدام قانوني را در اين خصوص    را خواهد داشت بعنوان خسارت عدم تحويل  

 از خود سلب و ساقط نمود.

  تاخيرجرائم و خسارت  -9ماده 

ــنده نتواند ــوع قرارداد را   هرگاه فروش ــفارش موض ــوي خريدار   ابالغ زمان  حداکثر ده روز پس ازس ــده از س ش

سمتي از اقالم موضوع قرارداد امتناع کند    تحويل نمايد  هر يبه ازا بايداز روز دهم به بعد  ويا از تحويل تمام يا ق

سفارش   االککل تاخیر میزان يک درصد قیمت   روز   وان وجه التزام ناشي از تيخیر انجام تعهد  به عني موضوع 

ست ا ) ـــــحداکثر ت صد(   بی شده     کل مبلغ  %20در سفارش داده  ضوع  سارت  عنوان ه برا  مو تاخیر به خريدار خ

ــیدن به حد نصــاب مذکور  پرداخت نمايد و چنانچه پس از ــنده تعهدات خود را رس ــخیص خريدار فروش  به تش

نسبت   به تشخیص کارشناسي خود    انجام نداده باشد دراين صورت خريدار مي تواند قرارداد را يکجانبه فسخ و   

 ودرصــورت عدم تکافو ازطريق مراجع ذيکند فروشــنده برداشــت مطالبات  تضــامین و به اخذ ضــررو زيان از

خصــوص از خود ســلب و ســاقط و فروشــنده حق هرگونه اعتراض و اقدام قانوني را در اين  اقدام نمايد حصــال

 نمود.

 :حل اختالف  -10ماده 

سیر مفاد قرارداد  مراتب     صورت بروز اختالف در اجراي تعهدات طرفین قرارداد يا هرگونه عدم تفاهم در تف در 

ــیدگي     ــالح به رس ــايپا  ص ــازي س ــورت عدم توافق  مرکز داوري گروه خودرو س بدواً از طريق مذاکره و در ص

 داوري سازماني صادره براي طرفین قرارداد  قطعي الزم االجرا مي باشد.خواهد بود. راي 

بديهي است در صورت بروز اختالف میان طرفین  صرف نظر از کلي يا جزئي بودن موضوع اختالف      – تبصره 

  فروشنده  بايد کماکان نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام نمايد بنحوي که هیچگونه خللي در انجام موضوع اين

 .قرارداد ايجاد نگردد

 فسخ قرارداد : -11ماده 

شنده  شخیص خريدار  چنانچه فرو صور   در انجام هر يک از تعهدات قرارداد   تاخیر بنا به ت ورزد و يا از انجام  يا ق

ــخیص خريدار دقت الزم و معمول را در انجام وظايف و                ــمتي از آن خودداري نمايد   يا بنا به تشـ تمام يا قسـ

ست مرتفع نمودن     تعهدات قراردادي خود اعمال ننمايد   خريدار با يک اخطار کتبي ده روزه از فروشنده درخوا

بر اســاس                رفع مشــکالت اعالم شــده   خريدار حق داردمشــکالت را مي نمايد .بديهي اســت در صــورت عدم  
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نسبت به وصول خسارات تاخیر و مطالبات     و اموال و مطالبات فروشنده  از محل تضامین ماخوذه   محاسبات خود 

سخ يکجانبه  قرارداد اقدام کند و فروشنده حق هر گونه ادعا و اعتراض بعدي را در اين        سبت به ف سپس ن خود و 

در صورت تحقق هر يک از شرايط ذيل الذکر حق   خريدار وص از خود سلب و ساقط مي نمايد   همچنین   خص 

 فسخ يکجانبه قرارداد را خواهد داشت:

 ممنوعیت قانوني براي فروشنده جهت شرکت در انجام موضوع قرارداد. -الف

 يدار.واگذاري قرارداد به غیر توسط فروشنده  بدون کسب موافقت کتبي قبلي خر -ب

 در صورت ورشکسته شدن و يا انحالل شرکت فروشنده. -ج

  فورس ماژور -12ماده 

احترازي است بروز حوادث و اتفاقات غیر قابل پیش بیني و غیر قابل  در قرارداد« فورس ماژور»منظور از -1-12

  .سوزي  سیلآتش زلزله   مانند که قادر به انجام تعهدات خود نشده استکه خارج از کنترل طرفي مي باشد 

قرارداد منعقده نتواند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهد  فروشندههرگاه بعلت فورس ماژور    -2-12

کماکان بقوت خود باقي است و پس از رفع شرايط فوق   فروشنده متعهد به ادامه انجام تعهدات مي باشد .چنانچه 

نگرديد دو طرف نسبت به اقاله يا ادامه قرارداد تصمیم گیري پس از مدت دو ماه   شرايط فورس ماژور برطرف 

 .خواهند نمود

مانعیت ناشي از فورس ماژور در انجام بخشي از تعهدات قرارداد نبايستي موجبي براي عدم انجام ديگر - 3-12

 تعهدات قرارداد گردد.

ز سوي هر کدام از طرفین قرارداد  در صورتي که عدم اجرا يا عدم ايفاي تعهدات مقرر شده در قرارداد ا -4-12

دهد که علیه طرف ديگر ادعا کند يا او را ناشي از فورس ماژور باشد  اين موضوع به طرف ديگر اين حق را نمي

 ناق  قرارداد محسوب کند.

نوسانات اقتصادي  افزايش يا کاهش نرخ ارز و تغییرات نرخ تورم وشورش واعتصاب پرسنل فروشنده  تبصره :

وافزايش قیمت اقالم موضوع قرارداد ويا مواد والیاف اولیه انها و موارد مشابه از نظر اجراي مفاد اين توافقنامه از 

 مصاديق فورس ماژور محسوب نمي شود.

 اد     نشاني طرفين قرارد -13ماده 

اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه اين قرارداد ذکر شده و کلیه ابالغیه ها   اخطاريه ها و مکاتباتي که بوسیله 

پست سفارشي براي فروشنده به نشاني قید شده ارسال گردد درحکم ابالغ قانوني محسوب مي گردد  فروشنده 
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در غیر اينصورت هرگونه عذر عدم   به اطالع خريدار برساند.متعهد است هرگونه تغییر نشاني خود را فوراً و کتباً

  اطالع از جانب فروشنده  براي خريدار مسموع نخواهد بود .

 :قرارداد نسخ -14 ماده

مـــاده در ســـه نســـخه کـــه هرکـــدام داراي حکـــم واحـــد مـــي باشـــند تنظـــیم شـــد و   14ايـــن قـــرارداد در 

ــید   ــرفین رسـ ــاي طـ ــه امضـ ــا  بـ ــايپي  و تنهـ ــدرجات تـ ــوده و    منـ ــار بـ ــر داراي اعتبـ ــرارداد حاضـ ــناد قـ اسـ

 دست نوشته )به غیر و  پاک شدگي )اعم از الک گرفتگي و...( هرگونه خط خوردگي  

 .از امضا و نام امضا کنندگان( معتبر نخواهد بود
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