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باسمه تعالی
مقدمه*

به » خاص)(سهامیپارسرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ش« بین و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است مااین قرارداد 
(به شماره ملی ....................... و به نمایندگی آقاي 4111- 1667-6693، شماره اقتصادي 10100252284، شماره شناسه ملی 175420شماره ثبت 
که اختیار امضاي عضو هیئت مدیره) با سمت.................(به شماره ملی ......................و آقاي مدیره  و نایب رییس هیئت) با سمت مدیرعامل ...................

، شماره .............به شماره ثبت »)..............(...........................«و شود از یک طرف نامیده می"خریدار"در این قرارداد این قرارداد را دارند و از این پس 
که اختیار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) با سمت ...............(به شماره ملی ..............و به نمایندگی آقاي .................، شماره اقتصادي .............شناسه ملی 

:ددر محل خریدار منعقد گردیبه شرح زیر ودیگرطرفاز شود نامیده می"فروشنده"امضاي این قرارداد را دارد و از این پس در این قرارداد  
موضوع قرارداد)یکماده 

خرید انواع گازهاي صنعتی بر اساس مقادیر مندرج در لیست پیوست شماره یک.از موضوع قرارداد عبارت است
خرید گازهاي مقادیرو در طول مدت قرارداد چنانچه بنا به نیاز خریدار . باشدبه صورت برآوردي میشده در لیست پیوست شماره یک مقادیر اعالم) 1تبصره 

هرگونه عمل خواهد نمود و در این خصوص با آگاهی کامل حق خریدارمطابق با نظر فروشندهکمتر شود، از میزان ذکر شده در لیست پیوست صنعتی 
.قاط نموده استسو ارا از خود سلب یاعتراض
شوند. پسول و سیلندر مترادف هم تلقی میهاي کدر این قرارداد، واژه)2تبصره 
اسناد و مدارك قرارداد)وماده د

است:   ریمجموعه اسناد و مدارك قرارداد حاضر به شرح ز
متن قرارداد حاضر.)الف
.قیمتمقادیر و اتییجزپیوست شماره یک؛ )ب
).HSEپیوست شماره دو؛ دستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست ()پ
. گازيلندرهایفرم ورود پالت و سه؛ پیوست شماره س)ت

يکه در طول مدت قرارداد و به منظور اجراي قرارداد از سويگریهر نوع سند دایها، دستورات کار و جلسهصورتها،هیاسناد تکمیلی مانند مکاتبات، الحاق
به شمار يو مدارك قرارداداسنادگردد نیز جزء طرفین قرارداد مبادله میيو با امضاشدهمیابالغ و یا بر طبق اسناد و مدارك قرارداد تنظفروشندهبه خریدار

خواهند داشت.تینسبت به یکدیگر اولومیبه قددیحسب تاریخ از جدکسانیموضوعات يآید و برامی
مبلغ قرارداد)سهماده 
باشد.) ریال می......................................................................(.................................برآوردي قرارداد طبق لیست پیوست شماره یک مبلغ

باشد و این هزینه در مبلغ می) ریال ..................................................(...........................ها تا سکوي خریدار به ازاي هر کپسول هزینه حمل کپسول)1تبصره 
برآوردي قرارداد لحاظ شده است.

تواند بابت کارهایی که به تشخیص خریدار الزمه اجراي موضوعوضوع قرارداد بوده و فروشنده نمیمبلغ قرارداد شامل هزینه انجام کلیه کارهاي م)2تبصره 
اي به آنها نشده است ادعاي هزینه اضافی نماید.قرارداد است لکن به صراحت اشاره

طبق ضریب مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون با ارائه گواهینامه ثبت نام فروشنده در سازمان امور مالیاتی کشور (و همچنین ارائه صورت حساب)3تبصره 
گردد.یال چاپی) به فروشنده پرداخت میرفرمت سازمان امور مالیاتی کشور با شماره س

شرایط پرداخت)چهارماده 
ها تنظیم گردیده حساب مربوطه (که بر اساس فهرست مقادیر و ریز قیمتهاي موضوع قرارداد صورتفروشنده همزمان با تحویل هر تعداد از کپسول) 1- 4

نماید.به فروشنده پرداخت می، مبلغ آنها را و تأییدخریدار پس از بررسیباشد) را تسلیم خریدار نموده و هاي تحویلی میو حاوي مشخصات کپسول
. استقانونی مشمول اعمال کسور3ذیل ماده 1هزینه حمل مندرج در تبصره ) 2- 4

مدت قرارداد)پنجماده 
باشد. از تاریخ آغاز مییکسال شمسیگردد و مدت قرارداد قرارداد از تاریخ ابالغ به فروشنده آغاز می
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تعدیل بها)ماده شش
هاي مواد اولیه و اصلی که از سوي دولت و یا شرکت هرگونه افزایش یا کاهش قیمتولیمبلغ قرارداد در طول مدت اجراي قرارداد ثابت می باشد؛ ) 1- 6

خواهد بود. د بررسی قرار گرفته و قابل تغییر با ارائه اسناد مثبته موربازرگانی پتروشیمی در مبلغ گازهاي موضوع قرارداد اعمال گردد، 
از جانب خریدار فسخ خواهد 19صورت عدم تأیید قیمت اعالم شده جدید از سوي خریدار و عدم حصول توافق میان طرفین، قرارداد مطابق ماده در )2- 6

شد.
باشد.با تنظیم الحاقیه امکان پذیر میتعدیل بها)تبصره

شرایط تحویل )تماده هف
. گردداعالم میوي به فروشندهکه از طرف برنامۀ سفارشی استنیاز خریدار و بر اساس، قرارداد به صورت تدریجیموضوع هايکپسولتحویل )1- 7
.دینماو تحویل خریدار را تأمینیدرخواستيگازهادار،یخرازیو چهار) ساعت از زمان اعالم نستی(ب24فروشنده متعهد است حداکثر پس از )2- 7
هاي موضــوع قــرارداد را بــراي حمل و تحویل با توجه به ماهیت محموله و نوع وسیله حمل به نحوي آماده خواهد کرد که از فروشنده کپسول) 3- 7
حمل، بارگیري و تخلیه مصون بماند و صحیح و سالم تحویل خریدار گردد. سیب ضمن آ

موضوع قرارداد نماید این امر رافع مسئولیتی که در این ماده براي فروشنده مقرر هاي چنانچه خریدار به تشخیص خود اقدام به بیمه نمودن کپسول)1تبصره 
گردیده است نخواهد بود.

باشدهمچنین حمل و نقل آنها میها روي پالت وفروشنده مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از هر گونه عیب و نقص در نحوه قراردادن کپسول) 4- 7
خواهد نمود. جبران عویض یا پرداخت به نحوي که مورد رضایت خریدار باشد و خسارت خریدار را از طریق ت

الزم و مطابق فرم مندرج در پیوست شماره سه تحویل خریدار نماید. هاي با اخذ تأییدیهها را فروشنده بایستی پالت)5- 7
ها بایستی مهار شوند. حاوي کپسولهايها، کلیه پالتبه منظور اطمینان از حمل و نقل مناسب و مطمئن کپسول) 2تبصره 
باشد. میالزم هايتستي انجام کلیهو شارژپس از و نیتروژن هاي اکسیژن هاي پالتفروشنده ملزم به کنترل نشتی لوله)3تبصره 
فروشنده ملزم به ارائه خریدار،در ضمن در صورت درخواست . باشدمیآزمایشگاهی در مورد گازهايفروشنده ملزم به ارائه گواهی معتبر آنالیز )4تبصره

باشد.در خصوص دیگر گازها میگواهی معتبر آنالیز 
باشد. المللی و ارائه گواهی تست میهاي الزم مطابق با استانداردهاي ملی و بینفروشنده ملزم به انجام تست)5تبصره 

هایی که فروشنده موظف است کپسول. پذیردها بایستی با حضور نمایندگان خریدار و فروشنده، در اوقات اداري و غیر تعطیل صورت تحویل کپسول)6- 7
.(به شرط آنکه محتویات کپسول استفاده نشده باشد)را تعویض نمایداستولی هنگام استفاده متوجه عیب و نقص در آنها شده،خریدار آنها را تحویل گرفته

روشنده فگردد و پس از موافقت خریدار شود مراتب به خریدار اعالم میها، چنانچه عیب و نقصی در شیرها توسط فروشنده مشاهده قبل از شارژ کپسول)7- 7
ب از سوي فروشنده قابل حساباشد. در این رابطه هزینه تعویض یا تعمیر شیرها بر عهده خریدار است که با ارائه صورتملزم به تعمیر یا تعویض شیرها می

ها ایجاد نماید.اي باشد که خللی در تحویل به موقع کپسولیر یا تعویض شیرها نباید به گونهباشد. همچنین اقدام فروشنده در تعمپرداخت می
محل تحویل)هشتماده 

تحویل سکوي خریدار نماید.25موضوع قرارداد را به نشانی مندرج در ماده هايکپسولفروشنده موظف است 
باشد.میها به اداره دریافت انبار خریدار به تحویل کپسولملزمشود) (که از سوي معاونت تأمین صادر میتبصره: فروشنده با برگه تحویل موقت کاال 

ناظر قرارداد)نهماده 
فروشنده موظف است کارها را بر طبق .باشدیمداریرختولیدبر عهده معاونت که فروشنده طبق این قرارداد تقبل نموده است نظارت بر اجراي تعهداتی)1- 9

مدارك قرارداد قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستوراتی که خریدار رأساً یا بوسیله نماینده یا نمایندگان خود در چارچوب مشخصات فنی و اسناد و
هاي قراردادي فروشنده نخواهد بود.. به هر حال نظارت خریدار رافع مسئولیتنمایدنماید اجرا غ میابال

هاظاهري کپسولشکلکمی و تأیید این ارتباطوي در جایگاهاست که محوریت بردار اصلی گازهاي موضوع قرارداد معاونت تولید خریدار ناظر و بهره)2- 9
پذیرد.صورت میسهفرم مندرج در پیوست شماره با تکمیلها تأیید کمی و شکل ظاهري کپسولدر ضمن موضوع قرارداد است.کیفی گازهاي ماهیت و 

.ستآنهادییتأيبه منزله،هاکپسوللیتحوخیماه از تارکیاز شیبه مدت باگازهتیفیدر کخریدار دییعدم تأتبصره: 
.باشدخریدار می)HSEواحد هاي ویژه (مدیریت پیگیريهاي تست و بازرسی گازهاي موضوع قرارداد، با نامهنظارت برکفایت و صحت گواهی)3- 9
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تضمین انجام تعهدات)دهماده 
نامه بانکی بدون قید و شرط فقره ضمانتداد سپرده نقدي یا یک فروشنده براي تضمین انجام تعهدات موضوع قرارداد مکلف است بالفاصله پس از ابالغ قرار

(ده) درصد مبلغ قرارداد تسلیم خریدار نماید. 10و قابل تمدید معادل 
تضمین انجام تعهدات ارائه شده از سوي فروشنده یک ماه پس از تحویل آخرین بخش از گازهاي موضوع قرارداد، بنا به تقاضاي کتبی فروشنده )1تبصره

گردد. آزاد و به فروشنده مسترد می3-13رعایت شرایط مندرج در بند اد و با و تأیید ناظر قرارد
ناشی از عدم اجراي صحیح، کامل و به موقع هر یک از مفاد قرارداد، از محل تضمین یاد شده و دیگر خریدارهرگونه خسارت و یا زیان وارده به )2تبصره

مکلف به فروشندههاي خسارت را ننماید، تکافوي میزان هزینهفروشندهو مطالبات نیمبلغ تضمکسر و برداشت خواهد شد. چنانچه فروشندهمطالبات 
باشد.پرداخت آن می

(پانزده) روز قبل از انقضاي مدت اعتبار 15باشد و چنانچه تا مکلف به تمدید آن میفروشندهام تعهدات انجتضمیندر صورت انقضاي مدت اعتبار )3تبصره 
را تا زمان آزادسازي به صورت سپرده نزد خود نگهدارد.آنرا دریافت و وجه آنحق دارد مبلغ خریداراقدام به تمدید آن ننماید، 

تغییر مقادیر)ماده یازده
(بیست و پنج) 25تواند در طول مدت قرارداد و با ابالغ کتبی (با امضاي مدیرعامل خریدار) به فروشنده مقادیر موضوع قرارداد را تا میزان خریدار می)1- 11

لف به قبول آن درصد مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش دهد که در این صورت هیچگونه تعدیلی در رابطه با واحد بها صورت نخواهد گرفت و فروشنده مک
باشد.می

افزایش یا کاهش مقادیر بیش از حد فوق مشمول توافق طرفین خواهد بود.)1تبصره 
تواند قرارداد را فسخ نماید.  قرارداد امتناع نماید، خریدار میریمقادي(بیست و پنج) درصد25از قبول افزایش یا کاهش يچنانچه فروشنده به نحو)2- 11

یابد.در صورت تغییر مقادیر سقف تضمین انجام تعهدات متناسباً تغییر می)2تبصره

تغییرات مدت قرارداد) ماده دوازده
در موارد زیر مدت قرارداد مشمول تغییر خواهد شد: 

ه و یا از در صورتی که مقادیر کارها تغییر کند و در این صورت مدت مناسبی با توافق خریدار و فروشنده تعیین و بر حسب مورد به مدت قرارداد اضاف)1- 12
آن کسر می گردد. 

. با توافق طرفین تمدید گرددسواي از تغییر مقادیر در صورتی که مدت قرارداد )2- 12
موارد را در موارد زیر فروشنده با توجه به تغییراتی که ممکن است در آن داده شود موضوع را مورد رسیدگی قرارداده و در صورتی که پیش آمدن این )3- 12

مستلزم تغییر مدت قرارداد بشناسد تغییر مدت قرارداد را به خریدار پیشنهاد و تأیید وي را در آن مورد دریافت می نماید:
.در موارد حوادث قهریه) 3-1- 12
در صورتی که قوانین و مقررات جدیدي وضع شود که در مدت انجام کار مؤثر باشد.) 3-2- 12
خیراتی منتسب به خریدار و بدون قصور فروشنده رخ دهد.أدر صورتی که ت) 3-3- 12

کسور قانونی)سیزدهماده 
و بهداشت کار و همچنین قوانین حفاظت فنیومین اجتماعی أهاي مربوط به کار و تنامهاز جمیع قوانین و مقررات و آیینکند کهتأیید میفروشنده)1- 13

که در زمان امضاي قرارداد معتبر و الزم االجرا است کامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را ها و عوارض مترتب بر قراردادو مقررات مربوط به مالیات
خریدار نخواهد بود.متوجه فروشنده الذکر توسطت عدم اجراي قوانین و مقررات فوقدر هر حال مسئولی؛دنمایعایت ر

13 -2 (مین اجتماعی مربوط به أیا حقوق ت، هرگونه عوارض و ها عا یا اعتراضی که در مورد این قرارداد در رابطه با مالیاتفروشنده در مقابل هر گونه اد
د است هر گونه خسارت یا زیان احتمالی را که از این بابت متوجه خریدار هل خواهد بود و متعویا هر مورد دیگر علیه خریدار مطرح شود مسئکارکنان وي 

گردد جبران نماید.
یمبنیارائه گواهایبیمه منوط به ارائه مفاصاحسابو آزادسازي تضمین انجام تعهدات مبلغ قرارداد)%20(حداقل حساب مبلغ آخرین صورتپرداخت )3- 13

باشد.از سازمان تأمین اجتماعی میقرارداد نی) به ایاجتماعنیمأقانون ت38(موضوع ماده مهیبر عدم شمول ب
د. یمه اقدام نمایماه پس از خاتمه قرارداد نسبت به اخذ و ارائه مفاصاحساب ب(سه) 3ملزم و متعهد است حداکثر طی مدت فروشنده)تبصره
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ه هاي آنرا بنهیمه اقدام و هزینسبت به اخذ مفاصاحساب بساًأتواند رمیخریدار، فروشندهن شده توسط ییمه طی مهلت تعیصورت عدم ارائه مفاصاحساب بدر 
از خود سلب در این رابطه حق هر گونه اعتراضی را فروشندهوصول و فروشندهن یها و تضامردهباالسري از محل مطالبات، سپ(سی) درصد30اضافه 

د. ینماساقط میو 
براي این هرگاه پس از امضاي قرارداد و مبادله آن قوانین و مقرراتی در جهت افزایش یا کاهش کسور قانونی قرارداد وضع شود، تغییرات کسور قانونی)4- 13

االجراست بدون اینکه تغییري در قیمت قرارداد ایجاد نماید. قرارداد الزم

جرایم)چهاردهماده 
جرایم دیرکرد:)14-1
تأخیر روزبه ازاي هر خریدار مأذون و مختار استمجاز نماید،عهده گرفته است تأخیر غیررهرگاه فروشنده در انجام تعهداتی که در این قرارداد ب)1-1- 14

بدون به عنوان وجه التزام تأخیر و آن بخش از گازهاي موضوع قرارداد که تحویل آنها بر اساس زمان نیاز خریدار به تأخیر افتاده مبلغ (یک) درصد1به میزان 
می را از خود سلبیحق هر گونه اعتراضدر این موردد و فروشندهایفروشنده برداشت نماز مطالبات و یا تضامیناحتیاج به انجام تشریفات قضایی و اداري

نماید.
تواند قرارداد را فسخ نماید. ) روز تجاوز نماید، خریدار عالوه بر دریافت جریمه میبیست(20از مجموعاً مشمول جریمه غیرمجاز و چنانچه تأخیرات )1-2- 14

مدت اضافه بدون جریمه تأخیر محسوب خواهد (بیست) درصد مبلغ قرارداد تجاوز نماید و 20تواند از ولی در صورت ادامه، جرایم قابل دریافت از فروشنده نمی
شد.

جرایم کیفی:)14-2
ین شده در قرارداد یعتر از حد تی از آزمایشگاه، پایینکه درجه خلوص آن به گواهی نتیجه آنالیز دریافتدر صورت وجود حتی یک کپسول گاز در هر محموله

م . بجاي جریمه عدعنوان جریمه عدم خلوص کسر نمایدحساب مربوط به آن محموله را به(دو) درصد از مبلغ صورت2به میزان تواندمی، خریدار باشد
ساعت جایگزین نماید. 24خلوص یادشده خریدار اختیار دارد از فروشنده درخواست نماید که محموله مربوطه را با خلوص موردنظر ظرف مدت 

باشد.مأذون و مختار به فسخ قرارداد می(دوازده) محموله بیشتر شود، خریدار 12اند از هایی که داراي ناخالصی بودهد محموله چنانچه تعدا)1تبصره
.باشدینم19اعمال حق فسخ قرارداد مطابق ماده ایتعهد يفایوجه التزام مقرر مانع از الزام به اافتیدر)2تبصره 

بینی نشده) (پیشحوادث قهریه )هپانزدماده 
سابقه، هاي بیهاي غیر عادي، خشکسالیدر صورت بروز جنگ اعم از اعالم شده یا نشده، انقالب عمومی، شیوع بیماري واگیردار، زلزله، سیل و طغیان)1- 15

پس از حصول خریدارنماید. لعگونه حوادث مطرا از بروز اینخریدار) روز ده(10مکلف است حداکثر ظرف مدت فروشندهدار و مانند آنها، هاي دامنهسوزيآتش
بر حسب مورد تمدید مناسبی را در نظر گرفته و یا نسبت به خاتمه دادن فروشندهاطالع، موضوع را مورد بررسی قرار داده و درصورت احراز صحت ادعاي 

خواهد رساند.فروشندهارداد اتخاذ تصمیم نموده و نتیجه را به اطالع قرارداد و یا حذف تعهدات انجام نشده در اثر وقوع حوادث قهریه از قر
مسئول خریدارشود. همچنین به دلیل بروز شرایط قهریه به منزله قصور یا نقض قرارداد تلقی نمیفروشندهعدم انجام تعهدات قراردادي توسط )2- 15

ي تعهدات خود ناشی از شرایط قهریه دیده است، نخواهد بود.در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرافروشندههایی که خسارت
یابد. در صورت بروز حوادث قهریه قرارداد موقتاً معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می)3- 15

.پذیرفتماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد کیچنانچه مدت حوادث قهریه بیش از )1تبصره
در صورت تعلیق قرارداد بر اساس مفاد این ماده، مبلغ قرارداد مشمول تعدیل نخواهد شد.)2تبصره

انتقال به غیر) شانزدهماده 
حق واگذاري یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد.خریداربدون موافقت و اجازه کتبی فروشنده

قانون منع مداخله ) هفدهماده 
باشد.هاي بعدي آن نمیو اصالحیه1337دي ماه 22ه مصوب دارد که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخلفروشنده اعالم می
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هدایا) هجدهماده 
اعم از نقدي ییالعمل یا پاداش یا تحفه یا هدایاها یا خویشاوندان آنها حقحق ندارد به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوطه یا واسطهفروشنده 

.دیو جنسی عطا نموده و یا آنها را در منافع خود سهیم نما

فسخ قرارداد )نوزدهماده 
مأذون و مختار است قرارداد را فسخ نماید: خریدارزیردر موارد )1- 19

).فروشندهانجام هر یک از تعهدات قراردادي (اعم از فعل یا ترك فعلدر و مسامحه الف) قصور 
ها از سوي فروشنده.عدم قبول تغییر مقادیر کارب) 
.خریداری از قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه کتبی انتقال کل یا جزیپ) 
قرارداد گردد.17مشمول ممنوعیت قانونی موضوع ماده فروشنده) ت
.18وفق ماده فروشنده) تخلف ث
.فروشنده) وجود مانع قانونی بر اجازه انجام و ادامه کار براي ج
در اجراي قرارداد.فروشندهی ) عدم توانایچ
کارهاي نواقصبه منظور رفع خریدارکه اجراي قرارداد را به مخاطره افکند و یا عدم انجام دستورات فروشنده) عدم اجراي هر یک از مفاد قرارداد توسط ح

شده است. تعیینفروشندهانجام شده معیوب در مهلت معقولی که براي 
.اجراي تمام مفاد این ماده کافی خواهد بودبا یک یا تعدادي از موارد مذکور براي فسخ قرارداد وفروشندهبر انطباق تخلف مبنی خریدارتشخیص )1تبصره

مکلف به پرداخت وجه التزام نقض تعهدات قراردادي معادل مبلغ قرارداد به فروشنده، 1-19به یکی از علل مشروحه در بند در صورت فسخ قرارداد )2- 19
باشد.میخریدار
گردد. و از تاریخ ابالغ مکاتبه یادشده قرارداد فسخ شده تلقی میرسیدخواهد فروشندهمراتب کتباً به اطالع جهت فسخ قرارداد، خریداربا تصمیم )2تبصره 

مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه تشخیص خریدارموظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ فسخ قرارداد جهت تسویه حساب به محل فروشنده
قطعی و مالك عمل خواهد بود.خریدار
و وجه التزام را از محل میکه جرااستمأذون و مختار خریدارهمچنین .باشدیو وجه التزام نممیجراافتیفسخ قرارداد مانع استرداد ثمن، در)3تبصره 

متعهد به پرداخت فروشندهنماید. در صورت عدم تکافو، نزد او دارد بدون احتیاج به انجام اقدامات اداري یا قضایی وصولفروشندهمطالبات و تضامینی که 
الباقی خواهد بود.

پیش از پایان قرارداد یک ماهبا استفاده از خیار شرط مأذون و مختار است که قرارداد را بنا به مصلحت و صالحدید خود تا خریدارجداي از موارد فوق،)3- 19
گردد.فوق) بدون دریافت وجه التزام مقرر تضامین قرارداد آزاد می2(طبق تبصره فروشندهاز تسویه حساب با . در این صورت پس فسخ نماید

حل اختالف)بیستماده
داد یـا اسـناد   در صورت بروز هر گونه اختالف میان طرفین اعم از اینکه مربوط به انجام موضوع قرارداد یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یـک از مـواد قـرار   )20-1

گردد.  ذیصالح قضایی ارجاع میمحاکمو مدارك آن باشد موضوع اختالف به 
به موجب این قرارداد بر عهده دارد اجرا نماید و در غیر این صورت خریدار طبق مفاد قرارداد با فروشنده ملزم است تا حل اختالف تعهداتی را که)2- 20

بایستی به تعهدات خود نسبت به فروشنده عمل نماید.نماید. بدیهی است خریدار نیز در طول مدت حل اختالف میتشخیص خود نسبت به فروشنده عمل می

کلیت قرارداد) یکبیست و ماده 
اي از این قرارداد با ماده ورد استناد قرار گیرد و هیچ مادهی میک ماده از آن نمی تواند به تنهایاین قرارداد داراي کلیت و یک مجموعه است و یک بخش یا 

گردد.دیگر نقض نمی

عناوین)دوماده بیست و 
باشد به منظور راهنمایی و اطالع یافتن از مفاد مواد میاین قرارداد نوشته شده استهاي کلمات و عباراتی که درعناوین مواد قرارداد، اسناد و مدارك و پیوست

توان از آنها در تفسیر مواد قرارداد استفاده کرد.و نمی
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سایر شرایط)سهماده بیست و 
مأذون هرگاه فروشنده در انجام تعهدات خود در رابطه با تأمین گازهاي صنعتی موضوع قرارداد قصور ورزیده و یا مسامحه نماید، خریدار ) 1- 23

هر گونه (بیست) درصد به عنوان باالسري از محل تضامین و یا20که رأساً نسبت به تأمین آنها اقدام نموده و هزینه هاي وارده را به اضافه و مختار است 
ی را از خود مطالبات یا هرگونه دارایی و اموال فروشنده، بدون هیچگونه تشریفات اداري و قضایی تأمین و برداشت نماید و فروشنده حق هر گونه اعتراض

لب و اسقاط می نماید.س
مقررات ایمنی و همچنین اره دو قراردادمندرج در پیوست شم) HSEایمنی و محیط زیست (الزامات بهداشت،است ملزم و متعهدفروشنده )2- 23

یا مراجع خریدارو به تشخیص فروشنده موضوع قرارداد به دالیل قصور یا تخلف کارچنانچه در حین انجام د ورا بطور کامل رعایت نمایخریدار و انتظامی 
و پرداخت هزینه هاي مربوطه جبران آن فروشنده مسئول،هر شخص ثالثی وارد گرددیا بهو خریدارسیسات و کارکنان أذیصالح خسارت و آسیبی به اموال، ت

خواهد بود.
تأییدات فروشنده) چهارماده بیست و 

نماید:تأیید میفروشندهموارد زیر را 
را مطالعه نموده و از مفاد آن کامالً آگاه شده است.قرارداد2تمام اسناد و مدارك موضوع ماده )1- 24
معمول و مجري بوده، امضاي قراردادعوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ ها،هاي اجتماعی، مالیاتاز قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه)2- 24

است.فروشندهده کامالً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر عه
هاي ناشی از مفاد بندهاي باال را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست اضافه ، سود مورد نظر خود و تمام هزینهبه هنگام امضاي قرارداد)3- 24

و هیچ موردي باقی نمانده است که بعداً در مورد آن ، مطالعات کافی انجام داده امضاي قراردادنماید که هنگام تأیید میفروشندهبه هر حال، پرداختی ندارد.
استناد به جهل خود نماید.

باشد.میآنهايکاغذينسخهکانال انتقال اطالعات به فروشنده از طریق ارائه )4- 24
طرفینقانونی نشانی قامتگاه و) اپنجبیست و ماده 
بلوار گروه مپنا.،منتظر قائمروگاهینشمالیضلع،(جاده مالرد)یمانیسلدشهیبلوار،سیفرد، استان البرز: کارفرمانشانی *

31676- 43586کدپستی: 026-36608606: دورنگارشماره 026-36197000شماره تلفن: 
.....................................................................................نشانی فروشنده: 

کدپستی:  شماره دورنگار: شماره تلفن:  
باشد. چنانچه هر یک از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهند موظف است فوراً نشانی جدید خود را به طرف دیگر محل انعقاد قرارداد اقامتگاه خریدار می

هاي مذکور توسط پست نه نامه و ابالغیه که به نشانیهاي قبلی قانونی تلقی شده و هر گوکتباً اعالم نماید. در صورت عدم اطالع نشانی جدید، نشانی
هاي اعالم شده فاکس گردد دریافت شده تلقی خواهد شد و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود.سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل شود یا به شماره

تعداد مواد و نسخ امضا شده قرارداد)ششبیست و ماده 
ماده و چهار نسخه تهیه و تنظیم شده است و طرفین در تأیید شرایط و مفاد قرارداد و با اختیار و آگاهی کامل ذیل کلیه نسخ را امضا 26این قرارداد در 
د.به فروشنده تحویل خواهد شقراردادباشد. پس از امضا یک نسخه از آن داراي آثار قانونی یکسان و اعتبار واحد میهمه نسخاند و و گواهی نموده

فروشندهخریدار
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

(سهامی خاص)
شرکت .................

(................)
آقاي ............................
مدیرهمدیر عامل و نایب رییس هیئت 

..................آقاي 
........................

.......................آقاي 
عضو هیئت مدیره
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(ساختار جدول به صورت فرضی است)و قیمتریمقاداتییجز)پیوست شماره یک

یف
کارگاهشرحرد

قیمت واحد واحدتعدادبرداربهره
(ریال)

قیمت کل
(ریال)

) با CO2شارژ ساالنه کپسول گاز دي اکسید کربن (1
درصد95/99خلوص 

+ لیزر
لیتري50سیلندر16هاي فلزيسازه

) آزمایشگاهیN2شارژ ساالنه کپسول گاز ازت (2
لیتري50سیلندر21+ آزمایشگاهلیزردرصد999/99با خلوص 

)N2ازت (شارژ ساالنه کپسول گاز 3
لیتري50سیلندر720لیزردرصد99/99با خلوص 

)Arشارژ ساالنه کپسول آرگون (4
لیتري50سیلندر400باس داکت)5دیدرصد (گر999/99با خلوص 

)O2شارژ ساالنه کپسول اکسیژن (5
درصد99/99با خلوص 

هاي فلزي + سازه
لیتري50سیلندر9ر200مس

6MIX Ar+CO2شارژ کپسول میکس
(CO2 18% + Ar 82%)

لیتري50سیلندر2ر500هاي فلزيسازه

MIX H35گاز 7
(H2 35% + Ar 65%)

لیتري50سیلندر35هاي فلزيسازه

)Arشارژ ساالنه کپسول آرگون (8
درصد998/99با خلوص 

+هاي فلزي سازه
لیتري50سیلندر270مس

99/99با خلوص لنیاستشارژ ساالنه کپسول گاز9
580مسدرصد 

يپوند12لندریس
شارژ به صورت 

لوگرمیک

لیتري50سیلندر13ر742هاکلیه کارگاهحمل سیلندر10

جمع کل برآوردي براي یکسال (ریال)
از میزان ذکر شده کمتر شود و به تبع آن مبلغ برآورديتعداد ،خریدارو نیاز صیاست. چنانچه بنا به تشخخریداربرآوردي ازیاعالم شده در جدول فوق بر اساس نتعداد *

را از خود سلب و اسقاط نموده است.یو آگاهی کامل حق هرگونه اعتراضعو در این خصوص با اطالدیعمل نماخریدارمطابق نظر دیبافروشندهابد،یقرارداد کاهش يبرآورد
گردد.گیري قیمت آن جداگانه و به نرخ روز محاسبه میدر صورت نیاز به استون**
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)HSEدستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست ()یوست شماره دوپ
ات قوانین و الزامبهداشت کار،هاي حفاظت فنی ونامهاعم از آیینHSEفروشنده موظف به رعایت کلیه قوانین، مقررات ملی و استانداردهاي مرتبط با )1

باشد.موضوع قرارداد میکار هاي ملی و سایر استانداردها و قوانین مرتبط با استانداردنشانی،سازمان محیط زیست، سازمان آتش
از قبیل ارائه گزارش بازرسی سیلندرها، خریدارHSEهاي دستورالعملهاي اجرایی وشده، قوانین، مقررات، روشابالغفروشنده موظف به رعایت موارد)2

باشد.میمحل خریدارروش حمل ایمن سیلندرهاي تحت فشار و ... در حین فعالیت در 
ري مرتبط با فعالیت و انجام تمهیدات براي پیشگیري ویا مقابله با آن شرایط اقدام نماید.فروشنده بایستی نسبت به شناسایی شرایط اضطرا)3
باشد.میفروشنده متعهد به استفاده از سیلندرها، تجهیزات و ابزار کار ایمن و استاندارد )4
. صورت ایمن و استاندارد انجام شوده یلندرها بگردد کلیه مراحل موضوع قرارداد اعم از شارژ، بارگیري، حمل و تخلیه سفروشنده متعهد می) 5
فروشنده بایستی تمهیدات الزم را براي پیشگیري از وقوع رویداد و آلودگی محیط زیست فراهم نماید.)6
باشد.فروشنده میعهده برفروشنده ئولیت کلیه حوادث، آسیب به افراد، خسارت به اموال، تجهیزات و محیط زیست ناشی از فعالیت ) مس7
رانندگی بایستی رعایت گردد.کلیه مقررات راهنمایی ومحدودة خریدار، با وسایط نقلیه در داخل فروشنده درصورت تردد ) 8
مین نماید.أزم جهت بارگیري و تخلیه ایمن سیلندرهاي تحت فشار در وسایل نقلیه را تالبایستی تمهیدات فروشنده ) 9

باشد.میابزار و قطعات یلندرها، مواد،سایمنی در حمل و تخلیه نکات متعهد به رعایت کامل فروشنده )10
قبل از استفاده، بایستی مجوز اخذ نماید.فروشنده ،خریدار درصورت نیاز به استفاده از تجهیزات متعلق به )11
برساند.ناظر قرارداد وده و خطرات را به اطالع ایمنی حریق را رعایت نمموارد ، انجام کار موضوع قراردادفروشنده بایستی در حین فعالیت و )12
هاي زیست محیطی مرتبط با فعالیت و اقدامات کنترلی آگاهی داشته باشد.بایستی از خطرات و جنبهفروشنده )13
باشد.خریدار میروشنده ملزم به ارائه سیلندرهاي سالم، ایمن و استاندارد و بازرسی شده به ف)14
باشد.خریدار میتمیز و عاري از هرگونه آلودگی و چربی به ارائه سیلندرهاي کامالًفروشنده ملزم به)15
صورت عمودي باشد.ه بارگیري و حمل سیلندرها بایستی ب)16
باشد.جایی سیلندرها الزم میاستفاده از پالت ایمن جهت جابه)17
.تسیلندرها بر روي زمین ممنوع اسکردن، انداختن و غلطاندن پرت)18
باشد.بندي سیلندرها میملزم به رعایت استانداردهاي رنگفروشنده )19
باشد و فروشنده موظف به جبران خسارت ناشی از آن می باشد.عهده فروشنده میمسئولیت حوادث ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی توسط فروشنده بر)20
HSEبا اعالم واحد فروشنده حسابدرصد از صورت(پنج) 5تا (یک) 1به میزانجریمهاعمل مجاز به خریدار ،HSEدر صورت عدم رعایت موارد )21

می باشد.خریدار 
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گازيلندرهایفرم ورود پالت و س) یوست شماره سهپ


