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در نظر  می شود( نامیده دارخري)که از اين پس در اين اسناد  )سهامی خاص( ستاره سفيران آيندهشرکت 

لذا اقدام نمايد.  ملزومات مصرفی از طريق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب تامین کننده جهت خريددارد 

 شرايط ذيل در مناقصه دارا بودن محترم دعوت میشود در صورت تمايل و فروشنده/شرکتبدينوسیله از آن 

 د:شرکت نماي

 مشخصات کلي مناقصه: -الف

 قصهموضوع منا -1

 . به شرح مشخصات پیوست ملزومات مصرفی خريد موضوع مناقصه عبارتست از

 به هنگام ارائه پیشنهاد قیمت الزامی است . کارارائه نمونه 

 مدت انجام کار-2

  می باشد . شرح جدول زيربه ابالغ قبولی پیشنهاد قیمت از تاريخ 

 مدت انجام کار تعداد موضوع مناقصه رديف

  عدد 200 تی اسفنجی 1

  عدد 300 يدک تی اسفنجی 2

  عدد 200 30تی شیشه شوي  3

  عدد 400 جارو کارواش 4

  عدد 30 جارو کارواشی با دسته 5

  عدد 200 فرچه توالت شوي 6

  عدد 400 تی نخی + دسته )کامل( 7

  عدد 180 سانت 30جارو مويی  8

  عدد 400 سانت 40جارو مويی  9

  عدد 200 دارتی الستیکی دسته  10

  عدد 530 جارو رشتی 11

  عدد 2250 سانت 50جارو مويی  12

  عدد 1000 دسته جارو چوبی 13

  عدد 60 سانت 30جارو مويی دسته دار  14

  عدد 70 دسته تی چوبی بلند 15

مـان بنـدي اعالمـی    سـا  ز البسه مورد نیاز خريدار را بر ا 1401*تامین کننده بايد بتواند تا انتهاي مرداد ماه سال 

 وي تحويل دهد.
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 خريدار-3

 شرکت ستاره سفیران آينده )سهامی خاص( .

 بهره بردار واحد-4

 . (خريدار) بازرگانی اداره

 طرف مکاتباتي:-5

واحـد  طرف مکاتباتی در کلیه مراحـل مناقصـه و نیـز مکاتبـات مـالی و بازرگـانی حـین اجـراي مناقصـه            -الف

 خريدار می باشد. بازرگانی

ديريت ايمنی و م -منابع انسانیطرف مکاتبات مسايل فنی و اجرايی در کلیه مراحل اجرايی قرارداد معاونت  -ب

 خريدار می باشد.  -بهداشت کار

 دستگاه مناقصه گزار-6

 بازرگانی )خريدار(. واحد

 تحويل:محل -7

خصـوص  مجـاده   10متر تهـران ـ کیلـو       به آدر   شرکت ستاره سفیران آينده )سهامی خاص( محل تحويل   

 خواهد بود. کرج ـ جنب رنگ هاويلوکس ـ داخل شرکت جهاد نصر

 دريافت اسناد مناقصهو زمان محل -8

 44547154لفن تواحد بازرگانی 

  بـه تـاريخ   شـنبه لغايـت روز چهار  10/02/1401شـنبه بـه تـاريخ    اسناد مناقصه ساعات اداري روز ي زمان دريافت

 .می باشد 21/02/1401

 اف از شرکت در مناقصهانصر-9

اعت قبل س 24داکثر اگر درخواست کننده اسناد مناقصه  مايل به شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد نباشد  بايد ح

 اعالم نمايد.واحد بازرگانی از آخرين مهلت ارائه پیشنهاد  مراتب را بصورت کتبی به 

 تسليم پيشنهادها-10

لعمل بـه  فاد دستورامرا به ريال و با درج دقیق حروف و ارقام و با رعايت پیشنهاددهندگان بايد پیشنهادهاي خود 

بـه   21/02/1401  چهارشـنبه بـه تـاريخ   روز   15:30و تا ساعت پیشنهاددهندگان و به شرح مندرج در آن تکمیل 

جاده مخصوص  جنب رنگ هاويلوکس  داخل شرکت جهـاد نصـر تهـران  شـرکت سـتاره       11کیلومتر در  آ

 .تسلیم کنند حراستواحد  - ندهسفیران آي
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 ارسال پيشنهادها-11

 د.(پاکتهاي محتوي پیشنهاد  بايد به نشانی تعیین شده در بخش شرايط شرکت در مناقصه تسلیم گرد1-11

 ه و سال(ما روز سلیم پاکتهاي محتوي پیشنهاد بايد رسید با قید تاريخ کامل وصول )ساعتت(در مقابل 2-11

 مطالبه و اخذ گردد.

 ريدار(در مورد پیشنهادهايی که با پست سفارشی ارسال شود در صورتیکه در موقع مقرر دريافت نشود خ3-11

 مسئولیتی نخواهد داشت وبه آنها ترتیب اثر نمی دهد.

ان مومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرايط مورد نظر خريدار انجام گرفته و شرکت کنندگع( ارزيابی 4-11

 .راض به نوع و نحوه ارزيابی وهرگونه صالحديد خريدار را نخواهند داشتدر مناقصه حق اعت

 طرز تهيه پيشنهادها-12

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

در پشـت آن درج   بايـد شرکت در مناقصه در پاکت الک و مهر شده به نام الف )حرف الـف   ضمانتنامه( 1-12

 گردد(.

وي اد مناقصه مهر و امضاء شده به همراه تصوير اساسنامه   آگهی آخرين تغییـرات شـرکت )حـا   ( کلیه اسن2-12

 ز )براسا آخرين اعضاي هیات مديره قانونی و صاحبان امضاي مجاز(   تصوير کارت ملی صاحبان امضاي مجا

شـت آن درج  پاکت الک و مهر شده به نام ب )حرف ب بايد در پدر و گواهی امضا آخرين تغییرات اساسنامه( 

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

هاد قیمت مطابق فرم پیوست اسناد مناقصـه در پاکـت الک و مهـر شـده ج )حـرف ج بايـد در       ( برگ پیشن3-12

 پشت آن درج گردد(

مـی بايسـت   سته بندي الک و مهر شده قرار گیرد که در پشـت آن  کت يا يک ب(سه پاکت فوق در يک پا4-12

 شماره مناقصه   عنوان مناقصه و نام پیشنهاددهنده درج شده باشد.

روزمه   مدارک ثبتی شرکت و اسناد مناقصه در يک نسـخه و در پاکـت ب و بـرگ پیشـنهاد      ( الزم است5-12

 لیم شوند.قیمت نیز در يک نسخه در پاکت ج تهیه و تس

 مشخص گردند. و ريال ا بايد به حروف و ارقام(مبالغ تعیین شده در پیشنهاده6-12

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

 حروف معتبر خواهند بود. 
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 ا تراشیدگی يا پـاک شـدگی)اعم از الک گرفتگـی و....(   ردگی ي( در صورتیکه در متن پیشنهادها قلم خو8-12

 .خواهد شد باشد بايد محل آن به امضاء پیشنهاددهنده برسد در غیر اينصورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقی

بـه کلیـه    ا بايد طبق فرم پیشنهاد و ساير اسناد مناقصه بدون هیچگونه تغییري تهیه شـوند و منضـم  ( پیشنهاده9-12

 سناد الزم باشند.توضیحها و ا

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

 خاصی کـه پیشـنهاد را تسـلیم   هر پیشنهاد بايد شامل نام محل سکونت و محل اقامت قانونی شخص يا اش( 11-12

 رکتها داده     بوسـیله شـ   اي معمولی او امضا شود پیشنهادهايی کهمی نمايند باشد و بايد بوسیله پیشنهاددهنده با امض

ور و اد تعهـد آ می شود بايد متضمن اطالعات کامل در مورد نام کلیه شرکاء و نـام کسـانیکه اختیـار امضـاء اسـن     

اي از  يندهرتیکه نماقرارداد ها را دارند بوده و بايد به وسیله صاحبان امضاء مجاز شرکت امضاء شود و يا در صو

آخـرين   ساسـنامه و طرف آنان اختیار امضاء داشته باشد وکالتنامه و اختیارنامه الزم و يک نسخه فتوکپی مصدق ا

 تغییرات شرکت در اين باره پیوست شده باشد.

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

 گشايش پيشنهادها-13

 د شد.یشنهادها به ترتیب زير يکی پس از ديگري بوسیله کمیسیون مناقصه باز خواهنپاکتهاي محتوي پ

کامـل   ر العمل  الف( ابتدا پاکت الف باز خواهد شد هرگاه محتواي اين پاکت به ترتیب گفته شده در اين دستو

دهنـده   ده پیشـنها بـ اً نباشد پیشنهاد مردود تلقی و نسبت به گشودن پاکتهاي ديگر اقدامی بعمل نخواهد آمد و عین

 مربوط مسترد خواهد شد.

کـت ب بـاز   ب( هرگاه محتواي پاکت الف به شرحی که در باال بیان شد و به طور صحیح گذارده شده باشـد پا 

خواهد شـد و محتـواي آن بررسـی مـی گـردد در صـورتی کـه کلیـه اسـناد ممهـور بـه مهـر و امضـاي شـرکت               

 اي ج اقدام می شود.پیشنهاددهنده باشد نسبت به گشايش پاکته

 امضاي پيشنهادها-14 
ا بوسیله امضاي مجاز خود امضا و مهر نمايـد. پیشـنهاددهنده بايـد    ر(پیشنهاددهنده بايد کلیه اوراق پیشنهاد 1-14

پیشـنهاد   نها ضـمیمه آکلیه اسناد مناقصه را که از خريدار دريافت می دارد بدون تغییر يا حذف تمام يا قسمتی از 

 خود نمايد. 

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

پیشنهاد بمنزله قبول تمام شرايط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلقـی خواهـد شـد و پیشـنهاددهنده مزبـور      
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اکات بوسیله امضاي مجاز خـود امضـا و مهـر    متعهد است اسناد امضا نشده را ظرف سه روز از تاريخ بازگشايی پ

 نمايد  در غیر اينصورت موضوع به منزله انصراف از مناقصه تلقی می شود. 

( فاقد مهر و امضـا باشـد در   "ج"و يا پیشنهاد قیمت )پاکت  "ب"(چنانچه تمامی اسناد ارائه شده در پاکت 3-14

 د  می گردد.اين صورت پیشنهاد مردود تلقی و اسناد به آن شرکت مستر

 صراحت پيشنهادات-15

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

رتیب اثـر  تد مطلقاً امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین به پیشنهادهائیکه بعد از انقضا مدت مقرر واصل شو

 داده نخواهد شد.

 سير يا تصحيح اسناد و مدارکتف-16

عاتی يط و موضواز کلیه شرا "مدارک مناقصه را بررسی کرده و کامالپیشنهاد دهنده می بايست به دقت اسناد و 

شـد اطـالع   خدمات وتعهدات و در هزينه وزمان موثر با اجنا  و که می تواند به هر صورت در کیفیت وکمیت

ا يـ ی مشخصـات  افتـادگ تالفی در اسناد مالحظه کند يـا متوجـه از قلـم    حاصل نمايد. هرگاه پیشنهاد دهنده اي اخ

بـل از  مـوده و ق نمطلـع   "خريـدار را کتبـا   "اسناد ديگري شود يا در مورد معانی آنها دچار ترديد شود بايـد فـورا  

 توضیح او را دريافت نمايد."تسلیم پیشنهاد کتبا 

 سپرده يا ضمانتنامه شرکت در مناقصه-17

ی و يـا  صـورت تضـمین بـانک   کـه بايـد بـه     به شرح جدول زير مـی باشـد  تضمین شرکت در مناقصه  مبلغ (1-17

زار گـ ه مناقصـه  به نفع خريدار مطابق نمونـه در پاکـت )الـف( بـه دسـتگا      بانکی و يا چک معتبر ضمانتنامه بانکی

در مـتن  ( ينده )سهامی خاص(ستاره سفیران آ )شرکتو شناسه ملیذکر نام شرکت به صورت کامل تسلیم شود. 

 ضمانتنامه الزامی می باشد.

 مبلغ ضمانت تعداد موضوع مناقصه رديف

  عدد 200 تی اسفنجی 1

 

 

 

 

 

180.000.000 

 ريال

 عدد 300 يدک تی اسفنجی 2

 عدد 200 30تی شیشه شوي  3

 عدد 400 جارو کارواش 4

 عدد 30 جارو کارواشی با دسته 5

 عدد 200 فرچه توالت شوي 6

 عدد 400 تی نخی + دسته )کامل( 7

 عدد 180 سانت 30جارو مويی  8
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 عدد 400 سانت 40جارو مويی  9

 عدد 200 تی الستیکی دسته دار 10

 عدد 530 جارو رشتی 11

 عدد 2250 سانت 50جارو مويی  12

 عدد 1000 دسته جارو چوبی 13

 دعد 60 سانت 30جارو مويی دسته دار  14

 عدد 70 دسته تی چوبی بلند 15

 

 ي سه ماهحداقل برا اد)ها( بوده ومدت اعتبار تضمین فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پیشنه :1تبصره

 ديگر نیز بصورت يکطرفه از سوي خريدار قابل تمديد باشد.

ن صـورت مـی   عالم نمايـد کـه در ايـ   فروشنده می تواند در يک يا چند آيتم قیمت پیشنهادي خود را ا :1تبصره

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

هادهاي فاقد سپرده   سپرده هاي مخدوش   سپرده هاي کمتـر از میـزان مقـرر   چـک شخصـی و      (  به پیشن2-17

 نظاير آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

رکت در مناقصـه و اجـراي   ول اطمینان از اجراي مفاد پیشنهاد شتضمین شرکت در مناقصه به منظور حص( 3-17

ر مناقصـه  تعهداتی است که بوسیله پیشنهاد دهنده در مورد امضاي قرارداد تعهد شـده اسـت. تضـمین شـرکت د    

ي ه از امضـا براي مدت اعتبار پیشنهادها بوسیله خريدار نگهداري خواهـد شـد و در صـورت امتنـاع پیشـنهادهند     

ن را شـت وجـوه آ  متناع پیشنهادهنده از سپردن ضمانتنامه انجام تعهـدات   خريـدار حـق ضـبط و بردا    قرارداد يا ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ساقط نمود. ادعايی در اين زمینه را از خود سلب و اقدام قانونیخواهد داشت و پیشنهاددهنده حق هرگونه 

 اکس بانک صادر کننده بر روي ضمانت نامه ضروري می باشد.()درج آدر  و شماره ف

 که تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی باشـد بايـد از يکـی از بانکهـاي ايـران     ( در صورتی4-17

 مطابق نمونه پیوست اسناد مناقصه تحصیل و تسلیم شود.

مـی شـود تـا تـاريخ امضـاي قـرارداد و تسـلیم         ( ضمانتنامه پیشنهاد دهنده اي که در مناقصه برنـده شـناخته  5-17

 ضمانت انجام تعهدات بوسیله خريدار نگهداري خواهد شد.

مضـاي  اه شرکت در مناقصه پیشنهاد دهندگانی که پیشنهاد آنان در رتبـه دوم قـرار گیـرد نیـز تـا      ( ضمانتنام6-17

ر مناقصـه  دن ضـمانتنامه شـرکت   قرارداد و سپردن ضمانت انجام تعهدات برنده نگهداري خواهد شد و پس از آ

 شرکت کنندگان مذکور مسترد می گردد.
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 محل امضا و مهر امضای مجاز شرکت کننده در مناقصه

 

 

 قيمت پيشنهادي:-18

و م نهادي بايد در فرم پیشنهاد قیمت که پیوست اسناد می باشد بصورت خوانا به حـروف وارقـا  ( قیمت پیش1-18

 ج شود.ريال در

هاد خـود واقـف شـده وپیشـنهاد     ( فرض بر اين است که پیشنهاد دهنده به درستی و صراحت وکفايت پیشن2-18

ه بـ کـه بايـد    وي  قیمت مناقصه  هزينة ايفاي کامل تعهدات موضوع مناقصه و اجراي به موقع و درست کارهايی

 دهد. موجب قرارداد انجام شود و خدماتی که بايد ارائه شود را پوشش می

شنهادي وي از نظـر خريـدار معتبـر    ( درصورتیکه فروشنده قیمتها را بصورت مشروط ارائه نمايد   قیمت پی3-18

 "تشخیص اين موضوع به عهده کمیسیون خريدار می باشد" نمی باشد.

 اعتبار پيشنهاد ها-19

 عتبر باشند.مماه بعد از تاريخ تعیین شده براي تسلیم پیشنهادها  4 پیشنهادها بايد از هر حیث براي مدت

 هزينه هاي پيشنهاد-20

و اده اسـت بـه   شـ که پیشنهاد دهنده براي تهیه و ارائـه پیشـنهاد خـود متحمـل آن     خريدار هیچ گونه هزينه اي را 

 بازپرداخت نخواهد کرد . 

هاي شرکت در مناقصه بايد صرفاً به هزينة پیشـنهاد دهنـده آمـاده و تسـلیم شـود.      نامهپیشنهادهاي حاوي ضمانت

هـاي مناقصـه   نامـه م پیشنهاد و يا ضـمانت زي و تسلیهاي مربوط به آماده ساخريدار مسئول هیچ نوع جبران هزينه

 نخواهد بود. 

 مالياتها و عوارض وبيمه تامين اجتماعي-21

بعهده  ناقصهممدارک  اسناد و بر اسا  مقررات جاري جمهوري اسالمی ايران و کسور قانونی و قرارداديکلیه 

اد مناقصـه  يط منـدرج در اسـن  مـی نمايـد لـذا بجـز شـرا      ارائـه  که در قیمت پیشنهادي لحـا  و  فروشنده می باشد

 هیچگونه شرايط ديگري مورد پذيرش نمی باشد.

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

زش الیات بر اربنی بر پرداخت مپرداخت مالیات برارزش افزوده منوط به ارائه مدارک و مستندات م : 2تبصره 

 زوده می باشد.اف

 ديگر شرايط: -ج

 الحاقيه ها واصالحات-22
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ق وضیح يا تجديد نظر اضافی يا حذف مطالبی که در مدارک مناقصـه مـورد نیـاز باشـد از طريـ     ( هر نوع ت1-22 

 رسمی انجام و طی الحاقیه)ها( از طرف خريدار به آدر  دعوت شدگان ارسال می شود .

هر موقع که بخواهد تا سه روز قبل از تاريخ آخرين روز  ( خريدار اين حق را براي خود محفو  میدارد در2-22

غییـر در  يـد . هـر ت  تسلیم پیشنهاد ها نسبت به شرايط مناقصه  و مشخصات  با ارسال الحاقیه هايی تجديـد نظـر نما  

ارسـال   اددهندگاناسناد مناقصه که توسط خريدار الزم دانسته شود به صورت الحاقیه دستورالعمل به تمام پیشنه

 شد.  هد شد. در اين صورت الحاقیه )ها( جزء الينفک والزم االتباع اسناد مناقصه محسوب خواهدخوا

ضـاي  شنهادي قبل از ارسال الحاقیه )ها( مزبـور تسـلیم شـده باشـد پیشـنهاد دهنـده حـق دارد تقا       (چنانچه پی3-22

لزم تغییـر  اصالح مسـت  تجديد نظر يااسترداد آن را به منظور انجام تغییرات و اصالحات الزم بنمايد و چنانچه اين 

افـت  ن روز دريآخـري  ،مقادير يا قیمت پیشنهادي يا هر دو باشد در اين صورت خريدار می تواند با اعـالم کتبـی  

ظـر  نو تجديـد   پیشنهادها را به تعويق اندازد به نحوي که پیشنهاد دهندگان فرصت کافی براي اعمـال اصـالحات  

 داشته باشند .

یتوانـد مـدت زمـان مناقصـه را جهـت اصـالح       دور الحاقیه)ها(   خريدار در صورت لزوم م( در صورت ص4-22

 پیشنهاد از سوي پیشنهاد کنندگان  تمديد نمايد.

 :تعيين برنده مناقصه-23

یمـت  قه و در صـورت تائیـد نمونـه    خريدار نمونه پیشنهاد دهنده را به مراجع مورد قبول خود ارسال نمود -1-23

 رزيابی قرار خواهد گرفت.پیشنهادي مورد ا

ر هر دق را براي خود محفو  می دارد که هر يک از پیشنهادات را رد يا قبول نموده و نیز خريدار اين ح-2-23

نهاد دهندگان رابر پیشبي در زمان پیش از امضا و مبادله قرارداد مناقصه را ابطال نمايد   بدون اينکه خريدار تعهد

 ند.نمود گان حق هرگونه اعتراضی را در اين خصوص از خود سلب و ساقطداشته باشد. و پیشنهاد دهند

آن به  يا عوامل ندگان  کارکنانپیشنهاد دهنده با تسلیم پیشنهاد خود هیچ ادعايی علیه خريدار يا نماي -3-23

و ساقط  د سلبعلت رد پیشنهاد خود نخواهد داشت و بدين وسیله حق هرگونه ادعا و مطالبه اي را از خو

  نمود.

 سواالت پيشنهاد دهندگان پاسخگويي به-24

صـه سـوالی   اسـناد مناق  هر يک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم تمام يا قسمتی از مشخصـات و 

 داشته باشند می توانند از امور بازرگانی داخلی تقاضاي توضیح نمايند.
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 تغيير در مقادير  -25

هد بدون اينکه در کل مبلغ قرارداد افزايش يا کاهش د %25ارداد را به میزان خريدار مجاز خواهد بود موضوع قر

از طرف  تبی وقبلیقیمت واحد و شرايط قرارداد تغییري به نفع فروشنده داده شود و اين امر در صورت ابالغیه ک

  تحقق می پذيرد.امور بازرگانی خريدار به فروشنده 

 امضاي قرارداد-26

 وسـت اسـناد  رف مدت هفت روز پس از اعـالم خريـدار قـرارداد را مطـابق نمونـه اي کـه پی      برنده مناقصه بايد ظ

انت تسـلیم ضـم   ومناقصه است امضاء نمايد. ضمانتنامه شرکت در مناقصه از اين بابت تا تـاريخ امضـاي قـرارداد    

امتنـاع    د انجام تعهدات توسط خريدار نگهداري و در صورت لزوم به هزينـه برنـده مناقصـه تمديـد خواهـد شـ      

ات بـه  نجـام تعهـد  تسـلیم ضـمانت ا   تـاخیر در  فروشنده يا تاخیر او)بنا به تشخیص خريدار( در امـضاي قرارداد يا

ر چنـین  خريدار حق می دهد که وجوه مربوط به ضـمانتنامه شـرکت در مناقصـه را بـه نفـع خـود ضـبط نمايـد د        

هاد دهنده اين پیشن ايت قانون ابالغ می شود چنانچهشرايطی مراتب به پیشنهاددهنده نفر دوم از لحا  قیمت با رع

بط خريـدار ضـ   نیز نتواند به تعهدات خود عمل نمايد ضمانت شرکت در مناقصه او نیز عینا بـه شـرح بـاال توسـط    

 تجديد می گردد. بنا به صالحديد خريدار خواهد شد و مناقصه

 سازش به زيان خريدار-27

د شـد  بطال خواهانهاد دهندگانی به زيان خريدار سازش کرده اند مناقصه هرگاه براي خريدار احراز شود که پیش

صـورت  بو کمیسیون معامالت حق خواهد داشت پیشنهاد دهندگان مربوطه را در لیست سـیاه معـامالت شـرکت    

 دائم يا موقت قرار دهد.

 ارجاع کار-28

ت را تقال تعهداعقد قرارداد   حق انشرکت کننده پس از برنده شدن در مناقصه و وصول دستور خريدار مبنی بر 

 .(  ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی  خريدار به شخص و يا اشخاص حقوقی يا حقیقی ديگر)فروشندگان ثالث
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 بخش دوم
 فرمـهاي مناقـصه 

 
 

 فهرست مندرجات : 

 فرم پیشنهاد قیمت

 فرم رسید تحويل مدارک

 فرم ضمانتنامه شرکت در مناقصه
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 يشنهاد قيمتپ

 

 شرکت :

و بـا قبـول      زير پس از بررسی و آگاهی کامل و پذيرش شـرايط و مفـاد مناقصـه و قـرارداد حاضـر       کنندهامضاء 

--/--مارهشـ مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و قرارداد و بطور کلی تمامی مدارک و اسـناد مناقصـه   

ام کارهـاي  اطالع کامل از جمیـع شـرايط و عوامـل موجـود از لحـا  انجـ      پس از بازديد کامل از محل کار و با 

 م که:پیشنهاد می نماي)اعم از هزينه و زمان و کیفیت و کمیت اقالم موضوع قرارداد(موضوع مناقصه 

 تعیین گرديد.به شرح جدول زير  ملزومات مصرفیقیمت خريد  -

 مجموع مبلغ واحد تعداد موضوع مناقصه رديف

   عدد 200 تی اسفنجی 1

   عدد 300 يدک تی اسفنجی 2

   عدد 200 30تی شیشه شوي  3

   عدد 400 جارو کارواش 4

   عدد 30 جارو کارواشی با دسته 5

   عدد 200 فرچه توالت شوي 6

   عدد 400 تی نخی + دسته )کامل( 7

   عدد 180 سانت 30جارو مويی  8

   عدد 400 سانت 40جارو مويی  9

   عدد 200 ستیکی دسته دارتی ال 10

   عدد 530 جارو رشتی 11

   عدد 2250 سانت 50جارو مويی  12

   عدد 1000 دسته جارو چوبی 13

   عدد 60 سانت 30جارو مويی دسته دار  14

   عدد 70 دسته تی چوبی بلند 15
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  جمع کل

 

 

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

 يم که:بدين وسیله گواهی و تايید می نما -ب

 هنده بودههاد دتوسط هر پیشن )به تشخیص خريدار( مالک مقايسه قیمت پیشنهادي کمترين قیمت پیشنهادي -1

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

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

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

ائی ا آگـاهی و آشـن  آمده باشـد  بـ  م که نرخها و قیمتهاي پیشنهادي  در هر جاي اين پیشنهاد که کناعالم می -4

 اند.کامل پیشنهاد شده

کی  حق تی  حقوق گمرم که به تمام قوانین و مقررات ايران منجمله قوانین و مقررات کار  مالیاکناعالم می -5

نهـا  آهـدم از  و متع داشـته الحات آنها آگاهی آخرين اص خدمات درمانی و ... هاي سازمان تأمین اجتماعی وبیمه

 م.پیروي کن

ر اجراي کامـل  خدشه اي د اين پیشنهاد  جهت خريد موضوع قرارداد ارائه شده و ريز مقادير کار ارائه شده -6

مقاديري را  نکرده يا م که در صورتیکه آيتم کار يا تامین تجهیزاتی را لحا ها ايجاد نمیکند و تايید می نمايکار

 کم ديده باشم   با هزينه خود جبران نمايم.

 باشند.مناقصه جزء الينفک پیشنهاد میتمام اسناد   -7

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

 آور است.الزام مني زمانی که تصمیم نهايی اتخاذ شود و قبل از امضاي قرارداد  اين پیشنهاد قانوناً براتا  -9

يـا   ر در رد يکديگر را بپذيرد و خريدا ار مؤظف نیست پیشنهاد داراي کمترين قیمت يا هر پیشنهادخريدار -10

قصـه  کت در مناتمام پیشنهادات مختار بوده و مسئول پرداخت مخارج انجام شده بوسیله پیشنهاددهنده بـراي شـر  

 وتهیه وتسلیم پیشنهاد نمی باشد.

 که:یشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمايم پچنانچه اين  -ج
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ضمین تک قرارداد را بر اسا  مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه اسناد و مدار-2-1

یم عطیـل( تسـل  انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ به عنـوان مناقصـه )باسـتثناي روزهـاي ت    

 نمايم.

هاي موضـوع قـرارداد را در مـدت منـدرج در     یه کارظرف مدت مقرر در قرارداد  شروع بکار نمايم و کل -2-2

داد را وضوع قرارو مدارک مناقصه به اتمام برسانم و ضمن رعايت جدول زمانبندي اعالمی خريدار اقالم م اسناد

 در مواعد تعیین شده تحويل نمايم.

 ء نمـوده و امضـا کلیه پیشنهاددهندگان مکلفند فرم پیشنهاد قیمت را بصورت دست نويس تکمیل و سپس مهر و  

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

 نام شرکت پيشنهاددهنده:

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

 کد ملي :

 آدرس کامل:

 تلفن:

 کد پستي :
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 د تحويل مدارکرسي

 

 در تـاريخ  شـرکت سـتاره سـفیران آينـده     ملزومـات مصـرفی  دارک زير مربوط به مناقصه در خصـوص خريـد   م

 ............ تحويل اين شرکت گرديد:

 شرايط شرکت در مناقصه-1

 فرمهاي مناقصه- 2

 فرم پيشنهاد قيمت        

 فرم رسيد تحويل مدارک        

 در مناقصه فرم ضمانتنامه شرکت        

 قرارداد-3

 

 

 نام شرکت: 

 نام نماينده و امضاء:
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 فـرم ضمـانتنـامـه شـرکت در مـناقصه

 نام فروشنده نوشته شود.)×( در محل 

 ×( نظر به اينکه)

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

ــل                    )×(       از  ــا      در مقاب ــهامي خ ــده اس ــفيران آين ــتاره س ــرکت س ــراي مب ش ــغ                      ب ل

ه اين بانـک  ب سهامی خاص( )شرکت ستاره سفیران آينده چنانچه ريال )                           ريال( تعهد می نمايد 

يا تسـلیم   اد مربوطهاقع شده و مشارالیه از امضاي قراردکه پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول و اطالع دهد

ريافـت  درا بمحـ    ضمانتنامه اجراي قرارداد در مدت مقرر استنکاف نموده است. مبلـغ               ريـال مرقـوم   

امـه يـا   ر اظهـار ن اولین تقاضاي کتبی بدون اينکه احتیاجی به اثبات استنکاف يا اقامه هیچگونـه دلیـل و يـا صـدو    

سـهامی  شـرکت سـتاره سـفیران آينـده )    می از مجـراي اداري يـا قضـايی داشـته باشـد. بـال درنـگ در وجـه         اقدا

 بپردازد. سايپاخاص(

آينـده   ره سـفیران شـرکت سـتا  اين تعهد تا آخر ساعت اداري روز                   معتبـر بـوده و بنـا بـه درخواسـت      

ا نخواهـد  اهد بود و در صورتیکه بانـک نتوانـد يـ   براي مدتی که درخواست کند قابل تمديد خو)سهامی خاص( 

ر دمديـد ننمايـد   تموجبات تمديد را فراهم نسـازد و بانـک را موافـق بـا     )×(   مدت اين تعهد را تمديد کند و يا 

له کرد جه يا حواواينصورت بانک متعهد است بدون اينکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد. مبلغ مرقوم فوق را در 

 پرداخت کند.فیران آينده )سهامی خاص( شرکت ستاره س

)سـهامی   شـرکت سـتاره سـفیران آينـده    ذکر نام شرکت به صـورت کامـل   )

 .در متن ضمانتنامه الزامي مي باشد خاص(

 

 بانک                                                                                                  
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 بخش سوم
 قرارداد

 

 

 راردادق

به نمايندگی صاحبان امضاء   332201 با شماره ثبتی شرکت ستاره سفیران آينده )سهامی خاص(اين قرارداد بین 

جاده  10کیلومتر  -ن تهرا  به نشانی 10103748245و شناسه ملی   411341633913مجاز و با شماره اقتصادي 

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

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

و  :..........................)به سمت مدير عامل(به نمايندگی ...................... و شناسه ملی ................ثبت

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

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

ايط ذيل منعقد گرديد و طرفین ملزم به اجراي مفاد می شود از طرف ديگر با شرنامیده   "فروشنده "قرارداد 

 آن می باشند : 
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 موضوع قرارداد : -1ماده 
 .به شرح مشخصات پیوست  ملزومات مصرفیموضوع قرارداد عبارتست از خريد 

 

 و نحوه پرداخت آن :  مبلغ قرارداد -2ماده 
 ديد.تعیین گر به شرح زير ملزومات مصرفیقیمت خريد 

 مجموع مبلغ واحد تعداد موضوع مناقصه رديف

   عدد 200 تی اسفنجی 1

   عدد 300 يدک تی اسفنجی 2

   عدد 200 30تی شیشه شوي  3

   عدد 400 جارو کارواش 4

   عدد 30 جارو کارواشی با دسته 5

   عدد 200 فرچه توالت شوي 6

   عدد 400 تی نخی + دسته )کامل( 7

   عدد 180 سانت 30جارو مويی  8

   عدد 400 سانت 40جارو مويی  9

   عدد 200 تی الستیکی دسته دار 10

   عدد 530 جارو رشتی 11

   عدد 2250 سانت 50جارو مويی  12

   عدد 1000 دسته جارو چوبی 13

   عدد 60 سانت 30جارو مويی دسته دار  14

   عدد 70 دسته تی چوبی بلند 15

  جمع کل

 

 پرداخت: نحوه

رت پا 4طی بلغ کل صورتحساب فروشنده جهت هر محموله در قبال ارائه صورتحساب از طرف فروشنده م-1-2

 انیيب معاونت بازرگو تصوارائه مدارک الزم  نماينده خريدار وکیفی و اخذ تائیديه  ماه 1مجزا به فاصله زمانی 

 پرداخت می گردد. از تاريخ فاکتور به فروشنده روز کاري 20ظرف مدت حداکثر 
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 .شدمی بابه اضافه کلیه هزينه هاي متعلقه  قیمت قرارداد شامل بهاي مورد معامله-2-2

 کسور قانونی و قرادادي  متعلقه به شرح ذيل از قرارداد کسر می گردد.-3-2

                                 خريدار           تعلقه توسطحق بیمه مدرصد  5 حساب فروشنده از هر صورت قانون تامین اجتماعی  38براسا  مفاد ماده 

هد سويه خوات ندهفروش حسابکسر و در قبال ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی  به همراه آخرين صورت

 شد.

 وظف بهمدر خصوص مالیات بر ارزش افزوده  طبق قانون مربوطه رفتار خواهد شد و خريدار : 1تبصره

 .پرداخت آن می باشد

 مدت و محل تحويل کاال:  -3ماده 

 بوده و اهم 1لغايت وافقت با پیشنهاد قیمتز تاريخ ابالغ ماموضوع قرارداد پارت اول تحويل اقالم  مدت -3-1

 محل تحويل در شرکت خريدار می باشد.

 بود.د نخواه خريدارهیچگونه عذري براي تاخیر در تحويل )به جز موارد فور  ماژور( مورد قبول  تبصره:

 تغییر محل منوط به اعالم کتبی خريدار خواهد بود.

ت  رصورتیکه تحويل کلیه اقالم موضوع قرارداد در مواعد تحويل به هر دلیلی میسر نگردد  انقضاء مدد -2-3

وضوع م اقالم ولیت وي تا تحويل کلونبوده و مسدر انجام باقی تعهدات خويش  فروشندهولیتهاي ورافع مس

 خواهد بود.معتبر  قرارداد

خیص )بنا به تشتی که به دلیل تاخیر در تحويل از سوي فروشنده و يا به داليل منتسب به فروشندهدر صور-3-3

نا به بد را   مدت مقرر در اين ماده منقضی شود  خريدار مجاز است بصورت يکطرفه مدت قرارداخريدار(

 ند.تمام رساا به اجديد   باقیمانده تعهدات رتشخیص خود تمديد نمايد و فروشنده متعهد است با رعايت مدت 

 اسناد قرارداد: – 4ماده 

 ود هرگونهراردادي عبارتند از اسنادي که در ذيل به آنها اشاره شده است. در صورت وجکلیه اسناد ق-1-4

و ترتیب ذيل  ز به شرحها نیابهام  تعارض   اجمال و مغايرت در اسناد قراردادي فیمابین   ترتیب اولويت اعتبار آن

 خواهد بود:

 قرارداد حاضر. -الف

 قیه  اصالحیه و يا متمم قرارداد.الحا -ب

 ی کنند. قرارداد   طرفین نمايندگان خود را با تعیین حدود اختیارات   به يکديگر معرفی م پس از مبادله-2-4
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 ولويت بروخر امر  سند در صورت تنظیم هرگونه الحاقیه   اصالحیه و يا متمم   موخر بر سند حاض :1تبصره

 اسناد قراردادي حاضر خواهد داشت.

ه وي   بـه  :دستورها و مدارکی که به وسیله نماينده خريـدار   در محـدوده اختیـارات تفـوي  شـده بـ       2تبصره

بـالغ  سـتورهاي ا فروشنده ابالغ می شود  درحکم ابالغ خريدار است . بديهی است با تغییـر نماينـده خريـدار   د   

 دارک امضاء شده بـه وسیلـه نمـاينـده قبلـی خريدار   معتبر می باشد. شده و يا م

 تغيير مقادير : -5ماده 

 هد. اين امر بادافزايش يا کاهش  کل مبلغ قرارداد 25خريدار می تواند موضوع اجراي قرارداد را تا میزان %

 پذيرد.ابالغیه کتبی و قبلی از طرف امور بازرگانی خريدار به فروشنده تحقق می 

 عدم واگذاري به غير -6ماده 

روشنده حق انتقال تعهدات خود را بدون موافقت قبلی و کتبی  خريدار به شخص و يا اشخاص حقوقی يا ف -1-6

از بـه فسـخ   نـدارد . در صـورت تخلـف  خريـدار مجـ      )جزئا ويا کال به وکالت يـا نماينـدگی و....(   حقیقی ديگر

 يکجانبه قرارداد خواهد بود.

وکالـت يــا نماينـدگی و....(بــه    چنانچـه فروشـنده قصــد واگـذاري موضــوع قـرارداد را)جزئــا ويـا کال بــه      -2-6

 .فروشندگان ثالث داشته باشد لزوما می بايست موافقت کتبی خريدار را در اين خصوص اخذ نمايد

بايـد مـوارد    ی خريدار با واگذاري موضوع قرارداد به فروشندگان ثالث  فروشـنده در صورت موافقت کتب -3-6

بايد يک  يد. ضمناًفوق و همچنین ممنوع بودن واگذاري کار به غیر را در قرارداد با فروشندگان ثالث تصريح نما

د بـه گونـه   رداد نباينسخه ازقرارداد منعقده با فروشندگان ثالث را به خريدار تحويل نمايد. همچنین واگذاري قرا

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

حت هیچ عنوانی از مسوولیت و تعهدات فروشنده نکاسته و در هرصـورت فروشـنده مسـئول    تموارد فوق   -4-6

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

 :تعهدات فروشنده  -7ماده 

يـت  رعاقیـد گرديـده    قـرارداد   اندارداسـت  کیفیت را به گونه اي که در کمی و دفروشنده بايد تمامی موار -1-7

ده و تقاضاي ريدار رسانبه اطالع خقبل از هر اقدام کتباً و با ذکر داليل   هرگونه عدول از موارد فوق را  نموده و

 بررسی آن را بنمايد.

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

در اين خصوص انجام يـا عـدم انجـام بازرسـی توسـط نماينـده خريـدار رافـع         بعمل آورد .  درجهت رعايت آن
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  خريـدار مـی   تعهدات و مسئولیتهاي فروشنده نخواهد بود و در صورت عدم رعايت برنامـه  زمانینـدي اعالمـی    

يک هفته اي بصورت يکجانبه فسخ نمايد و فروشنده حق هرگونه اعتراضـی را در  تواند قرارداد را با اخطار قبلی 

بـه تشـخیص    بديهی است در ايـن حالـت خريـدار خسـارات وارده را     اين مورد از خود سلب و ساقط می نمايد.

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

ه يافت نمودا از خــريـدار درررسید قطعی انبار  نجـام شده تلقی می گردد کهتعهدات فروشنده زمانی ا-3-7

 باشد. 

 وشنده می باشد.فرعهده  به هزينه هاي مربوطه و بارگیري و تخلیه موضوع قرارداد و حمل-4-7

 يت بسته بندي مناسب و استاندارد محموله هاي ارسالی می باشد.به رعا تعهدفروشنده م -5-7

 نه اياب وذهاب وغذاي پرسنلدارهزيت نیاز به حضور پرسنل فروشنده در محل شرکت خريدر صور -6-7

 ريدارخرتبط مفروشنده بر عهده فروشنده بوده وفروشنده متعهد است از تردد پرسنل خود در اماکن غیر 

 در را وآنهاده نمو ود فراهممتعهد است کلیه تمهیدات ايمنی وفنی وحفاظتی را در باره پرسنل خ ممانعت کند و

 از آنشی الی نابیمه کند.در غیر اينصورت مسئولیت تمامی عواقب وتبعات احتمبل حوادث ناشی از کار امق

 و کلیهث اص ثالومالی و....(به پرسنل فروشنده ويا پرسنل خريدار ويا اشخ وخسارات وارده)اعم از جانی

 بر عهده فروشنده میباشد.اماکن   اشخاص و اموال و 

بیل ائمی از قرسنل وي چنانچه بنا به اعالم خريدار جرپنده اقرار و تعهد می نمايد در موارد حضور فروش-7-7

ي پرسنل و قی ازسرقت   خرابکاري در تاسیسات و دستگاههاي متعلق به خريدار و رفتارهاي خالف شئون اخال

ت مورد ستنداجهت ارائه ممشاهده گردد با صرف ادعاي خريدار در اين خصوص و بدون اينکه خريدار تعهدي 

دار ناسی خريکارش ادعاي خود و اثبات آن داشته باشد کلیه خسارات قانونی و قراردادي مربوطه را به تشخیص

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

ت در نگام شرکشده ه هد می شود که کاالي ارسالی در طول قرارداد عیناً مطابق نمونه ارائهفروشنده متع -8-7

 مناقصه است.

 : تضامين قراردادي -8ماده  

رداد را پس از يک فقره چک معتبر معادل کل مبلغ قرافروشنده موظف است جهت حسن انجام تعهـدات  -1-8

يـل کامـل   انقضـاي مـدت قـرارداد و تحو   تضمین مـذکور پـس از   امضاي قرارداد حاضر به خريدار تسلیم نمايد .

 و تائید نماينده خريدار به فروشنده مسترد خواهد شد. موضوع قرارداد
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 و تمامی دستورات خريـدار  تعهد نمود که تعهدات قراردادي حاضر را به نحو احسن اجرا نمودهفروشنده  -2-8

 مطـابق بـا   ربنا بـه تشـخیص خريـدا    درصورتیکه کاالي تحويلیرا در حدود شرايط قراردادي حاضر اجرا نمايد. 

کـاالي   کـاالي مـذکور و تحويـل    استرداداست ضمن  متعهد فروشنده رد نظر خريدار نباشدو مو مشخصات فنی

کـاالي مـورد    بعلت عدم تطابق خريداراعالم شده از سوي خسارات منطبق با مشخصات فنی و مفاد اين قرارداد 

بط ضـ ارداد و رقـ  يکجانبـه  نظر با کاالي موضوع قرارداد را نیز پرداخت نمايد درغیر اينصورت خريدار حق فسخ

  يدارخر تا حدود خسارات اعالمی از سوي شرکتو کلیه مطالبات فروشنده  حسن انجام تعهدات چک تضمین

اين خصوص  و فروشنده حق هرگونه اعتراض و اقدام قانونی را در را خواهد داشتبعنوان خسارت عدم تحويل 

 از خود سلب و ساقط نمود.

  تاخيرجرائم و خسارت  -9ماده 

خريـدار    شـده از سـوي  ابـالغ  زمـان   حـداکثر ده روز پـس از  سفارش موضوع قرارداد را  فروشنده نتواند هرگاه

 هر يبه ازا دبايه بعد از روز دهم ب ويا از تحويل تمام يا قسمتی از اقالم موضوع قرارداد امتناع کند تحويل نمايد

  نجام تعهـد  اجه التزام ناشی از تأخیر به عنوان وي موضوع سفارش االککل تاخیر میزان يک درصد قیمت  روز

ريـدار  تـاخیر بـه خ  خسـارت  عنـوان  ه بـ را  موضوع سفارش داده شـده کل مبلغ  %20درصد(  بیستا ) ـحداکثر ت

 يـدار بـه تشـخیص خر   فروشنده تعهـدات خـود را   رسیدن به حد نصاب مذکور پرداخت نمايد و چنانچه پس از

بت نسـ  سی خودبه تشخیص کارشنا واند قرارداد را يکجانبه فسخ وانجام نداده باشد دراين صورت خريدار می ت

 جـع ذي ودرصـورت عـدم تکـافو ازطريـق مرا    کنـد  فروشنده برداشت مطالبات  تضامین و به اخذ ضررو زيان از

و سـاقط   و فروشنده حق هرگونه اعتراض و اقدام قانونی را در ايـن خصـوص از خـود سـلب     اقدام نمايد حصال

 نمود.

 

 

 :حل اختالف  -10ماده 

راتب رارداد  مقدر صورت بروز اختالف در اجراي تعهدات طرفین قرارداد يا هرگونه عدم تفاهم در تفسیر مفاد 

سـیدگی  ربدواً از طريق مذاکره و در صورت عدم توافق  مرکز داوري گـروه خـودرو سـازي سـايپا  صـالح بـه       

 قطعی الزم االجرا می باشد. خواهد بود. راي داوري سازمانی صادره براي طرفین قرارداد 
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ختالف ابديهی است در صورت بروز اختالف میان طرفین  صرف نظر از کلی يا جزئی بودن موضوع  – تبصره

ع نجـام موضـو  ا فروشنده  بايد کماکان نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام نمايد بنحوي که هیچگونـه خللـی در   

 .اين قرارداد ايجاد نگردد

 داد :فسخ قرار -11ماده 

ز انجـام  ارزد و يا و يا قصور  در انجام هر يک از تعهدات قرارداد   تاخیر بنا به تشخیص خريدار چنانچه فروشنده

و  جـام وظـايف  تمام يا قسمتی از آن خودداري نمايد   يا بنـا بـه تشـخیص خريـدار دقـت الزم و معمـول را در ان      

مودن ت مرتفع نطار کتبی ده روزه از فروشنده درخواستعهدات قراردادي خود اعمال ننمايد   خريدار با يک اخ

         ا       بـر اسـ   مشکالت را می نمايد .بديهی است در صورت عدم رفـع مشـکالت اعـالم شـده   خريـدار حـق دارد      

و مطالبـات   نسبت به وصول خسارات تـاخیر و اموال و مطالبات فروشنده از محل تضامین ماخوذه  محاسبات خود

ايـن   عدي را دربسبت به فسخ يکجانبه  قرارداد اقدام کند و فروشنده حق هر گونه ادعا و اعتراض خود و سپس ن

ر حـق  در صورت تحقق هر يک از شرايط ذيل الذکخريدار خصوص از خود سلب و ساقط می نمايد   همچنین 

 فسخ يکجانبه قرارداد را خواهد داشت:

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

 رداد به غیر توسط فروشنده  بدون کسب موافقت کتبی قبلی خريدار.واگذاري قرا -ب

 ت فروشنده.در صورت ورشکسته شدن و يا انحالل شرک -ج

  فورس ماژور -12ماده 

است  ترازياحل بل پیش بینی و غیر قاببروز حوادث و اتفاقات غیر قا در قرارداد« فور  ماژور»منظور از -1-12

  .سوزي  سیلتشآزلزله    مانند که قادر به انجام تعهدات خود نشده استکه خارج از کنترل طرفی می باشد 

د منعقده قرارداارداد انجام دهد نتواند تعهدات خود را طبق قر فروشندههرگاه بعلت فور  ماژور    -2-12

ی باشد مهدات نده متعهد به ادامه انجام تعکماکان بقوت خود باقی است و پس از رفع شرايط فوق   فروش

د ه قرارداادام .چنانچه پس از مدت دو ماه   شرايط فور  ماژور برطرف نگرديد دو طرف نسبت به اقاله يا

 .تصمیم گیري خواهند نمود

 نجام ديگراز فور  ماژور در انجام بخشی از تعهدات قرارداد نبايستی موجبی براي عدم امانعیت ناشی - 3-12

 تعهدات قرارداد گردد.



 شرکت ستاره سفیران آيندهملزومات مصرفی  خريدمناقصه  اسناد

 

 

 

27 
 خوانده شد و مورد قبول است.

 محل امضا و مهر امضای مجاز شرکت کننده در مناقصه

رفین طد از سوي هر کدام از در صورتی که عدم اجرا يا عدم ايفاي تعهدات مقرر شده در قراردا -4-12

ا ديگر ادع دهد که علیه طرفقرارداد  ناشی از فور  ماژور باشد  اين موضوع به طرف ديگر اين حق را نمی

 کند يا او را ناق  قرارداد محسوب کند.

ه ل فروشندپرسن سانات اقتصادي  افزايش يا کاهش نرخ ارز و تغییرات نرخ تورم وشورش واعتصابنو تبصره :

 ين توافقنامه ازي مفاد ااجرا وافزايش قیمت اقالم موضوع قرارداد ويا مواد والیاف اولیه انها و موارد مشابه از نظر

 مصاديق فور  ماژور محسوب نمی شود.

 
 

     نشاني طرفين قرارداد  -13ماده 

ی که مکاتبات وه ها اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه اين قرارداد ذکر شده و کلیه ابالغیه ها   اخطاري

ی گردد  سوب مبوسیله پست سفارشی براي فروشنده به نشانی قید شده ارسال گردد درحکم ابالغ قانونی مح

رت هرگونه یر اينصوغدر  .ه اطالع خريدار برساندفروشنده متعهد است هرگونه تغییر نشانی خود را فوراً و کتباً ب

  عذر عدم اطالع از جانب فروشنده  براي خريدار مسموع نخواهد بود .

 :قرارداد نسخ -14 ماده

نظـــیم شـــد و مـــاده در ســـه نســـخه کـــه هرکـــدام داراي حکـــم واحـــد مـــی باشـــند ت  14ايـــن قـــرارداد در 

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

 یر غدست نوشته )به و  پاک شدگی )اعم از الک گرفتگی و...( هرگونه خط خوردگی  

 .از امضا و نام امضا کنندگان( معتبر نخواهد بود

 

 خريدار                                 

   ستاره سفيران آيندهشرکت 
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