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   بسمه تعالي

  شركت ملي نفت ايران

  ي ايرانزشركت نفت مناطق مرك

   19-0 ارهقرارداد شم

 OOO-000000تقاضاي خريد شماره 

ZZZZZZ 

 

    اين قرارداد فيمابين 

، بلوار كريم خان زنـد، جنـب    شيرازشركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي كه اداره مركزي آن واقع در 

و كـد پسـتي      4111-6963-1317و  با كـد اقتصـادي    2314400: ، تلفن ان شركت نفتم، ساختكوچه پروانه

مي باشد و از اين پس در اين قرارداد خريــــــدار ناميده مي شود بـه نماينـدگي آقايـان       13113-71357

 خـاوري  و امـان اهللا ) مـديره  و عضو اصلي هيئـت  مدير امور مالي(و عباس زنگنه ) مدير عامل(احمد سراجي 

  از يكطرف )  سرپرست تداركات كاال(

  و    

كــه از ايــن پــس در ايــن قــرارداد  .. ..........................................واقــع در  . ......................................... شــركت 

  به نمايندگي  ......................شناسه ملي و  .............................با كد اقتصادي  ناميده مي شود) پيمانكار( فروشنده

ــرايط   .  ...................................................... ــات و شـ ــه جهـ ــر  بـ ــرف ديگـ ــروحه از طـ ــد مشـ   زيرمنعقـ

  :مي گردد 

  

  : نظر به اينكه 

  گذار نمايدوشنده وافر را به قرارداد اين اقالم  موضوع و تامين تهيه در نظر داردخريدار  –الف 

مطابق شرايط و اسـتانداردهاي مـورد نظـر    را قراردادفروشنده قادر است تهيه و تامين اقالم موضوع   –ب 

  .دبه انجام برسان خريدار 

  :نماينـد  و شرايط مشـــروحه ذيل توافـق مـي    لذا طرفين نسبت به عقد قرارداد حاضر اقدام و طبق مواد

   

        موضوع قرارداد  – 1ماده 

بشرح  ،توسط فروشنده  FFF-000000 شماره خريد تقاضاي تامين اقالم موضوعتهيه و ز عبارتست ا

  .شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي  ...  مربوط به منطقه ، 2پيوست شماره 

  

  
  

  شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

  ))سهامي خاص ((
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  اسناد و مدارك قرارداد    -2ماده 

  )1پيوست شماره(مفاد و شرايط عمومي پيمان  - 1

    )2پيوست شماره (صادره توسط خريدار ...  مورخ ...  شماره  صه مناق/ استعالم بهاء نمونه فرم - 2

    )3پيوست شماره (ارائه شده توسط فروشنده ...  مورخ  ....   برگ پيشنهاد مالي شماره  - 3

    )4پيوست شماره (ارائه شده توسط فروشنده ...  مورخ  ..        برگ پيشنهاد فني شماره - 4

  )5پيوست شماره(توسط خريدار...  رخ مو 91/.. /نامه سفارش خريد شماره ت ك ز ج -5

  

  مبلغ قرارداد  – 3ماده 

 قـانوني  و عوارض كسوراتهزينه آگهي،  از قبيل مبلغ كل معامله با در نظر گرفتن كليه هزينه هاي متعلقه

و تحـت هـيچ شـرايطي قابـل     مـي باشـد   ) ريـال   ... (ريال .../ -به مبلغ بصورت مقطوع در صورت شمول

  .اهد بودنخو )تعديل(افزايش

  

  نحوه پرداخت  – 4ماده 

 ...  /-مبلغ كل معامله معـادل % 25يزان بنا به تقاضاي كتبي فروشنده حداكثر به م اختيار داردخريدار  -1-4

بـه فروشـنده   تمديد بعنـوان پـيش پرداخـت    در قبال ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر و قابل ) ريال ...  (ريال 

متقاضي و تسويه حساب مـالي   ذكور پس از تحويل كامل كاال و تائيد واحدضمانتنامه هاي م. پرداخت نمايد

  .ق مفاد قرارداد ترخيص خواهد شدمربوطه مطاب

به حسـاب اعالمـي   پس از وصول كاال به انبار خريدار و تائيد كاال طبق فاكتور رسمي كل مبلغ معامله  -2-4

  .مي گردد  فروشنده واريز

ارزش افزوده ماليات و عوارض قانون ياد شده در فاكتور فروشنده محاسبه  در اجراي قانون ماليات بر -3-4

پرداخت ماليات بر ارزش افزوده منوط به ارائـه گواهينامـه   . و توسط خريدار به فروشنده پرداخت مي گردد

  .ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده مي باشد

  

  افزايش يا كاهش – 5ماده 

مـالي   از بـار % 25ود حق دارد مقادير كاالي مورد معامله به ميزان حد اكثـر  خريدار به تشخيص مصلحت خ

  .افزايش يا كاهش دهد با رعايت نرخها و ساير مفاد قرارداد حاضر  قرارداد را نسبت به مبلغ اوليه قرارداد

  

  تعهدات خريدار  -6ماده 

  . به فروشنده پرداخت نمايد  4اده خريدار موظف است وجوه مربوط به قرارداد را مطابق شرايط مندرج در م 
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  تعهدات فروشنده  – 7ماده 

فروشنده موظف است كليه اقالم موضوع قرارداد را مطابق استاندارد و مشخصات فني و مالي منـدرج  -1-7

  .بصورت يكجا تهيه و تامين نمايد  2در ماده 

  هنگـام تحويـل كـاال الزامـي     ارائه گواهينامه تطابق كاال بـا شـرح درخواسـت  توسـط فروشـنده،       -2-7

  *** .مي باشد

  .***.را تهيه و همراه كاال به خريدار تحويل دهد مبدافروشنده متعهد مي گردد گواهي نامه هاي -2-7

كـار   بـه آدرس  ... ت فروشنده موظف است نسبت به انجام بيمه و حمل اقالم موضوع قرارداد به صور -3-7

اقدام نمايد و كپي بارنامه حمل را جهـت پيگيـري الزم بـه    ال واحد تداركات كا . ..........................  :فرما و به

  . خريدار ارائه نمايد 

و تطابق كاال با سـفارش خريـد    ،و ظاهري كاالكيفي  ،بررسي كمي پس از    كليه كاالهاي سفارش شده-4-7

  .ار خواهد شدتحويل خريد بر اساس استانداردهاي شركت ملي نفت ايران مدارك فني سازنده

  

  مدت قرارداد  -8ماده 

ابالغ كتبـي كارفرمـا    تاريخ  از 00000000 ظرف مدت موضوع قرارداد را اقالم فروشنده متعهد مي گردد -1

 .ار تحويل نمايدبه خريد 00/00/00 تا تاريخ حداكثرو )سفارش خريد(

  

  تضمين انجام تعهدات  -9ه دما

مبلغ كل معامله به % 10، فروشنده موظف است معادل تكاليف ان از حسن انجام تعهدات وبراي حصول اطمين

صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و قابل تمديد بعنوان سپرده حسن انجام تعهـدات نـزد خريـدار بـه امانـت      

در . ضمانتنامه مذكور تا تحويل كاال به انبار خريدار و تائيد نهايي نزد خريدار بـاقي خواهـد مانـد    . بسپارد 

علت قصور فروشـنده در  ه يا فسخ قرارداد بموضوع قرارداد و تعهدات  هريك از عدم انجام يانقض و  صورت

و  به نفع خريدار ضبط خواهد شـد تشريفات اداري و قضايي  هرگونه بدون ، ضمانتنامه مذكورقراردادراي اج

پس از وف ضمانتنانه موص در غير اينصورت. فروشنده در اين خصوص حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت

بديهي است درصورتيكه كاال موضوع قـرارداد   .تحويل قطعي كاال طبق  شرايط قرارداد ترخيص خواهد شد 

گردد، ضمانتنامه فوق پس از پايان دوره تضـمين تـرخيص خواهـد    ) تضمين دوره كيفيت( مشمول گارانتي 

  .شد

  بازرسي و كنترل كيفيت  -10ماده 

  

*****  
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   در معامالت دولتي، واسطه و ارتشاء و عدم افشاء اطالعات مربوط به قراردادمنع مداخله  -11ماده 

رسماً اعالم مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مقرر در قانون منع مداخله در معامالت دولتـي   فروشنده -1-11

ماكـان  نمي باشد و تعهد نموده است كه تا پايان اجراي قرارداد، مفاد قانون مزبور را ك 1337مصوب دي ماه 

مشمول قانون مزبور بوده يا خالف تعهدات فـوق الـذكر    فروشندهدر صورتيكه محرز شود كه . مراعات نمايد

را به نفـع خـود ضـبط     فروشندهحق خواهد داشت قرارداد را فسخ و ضمانتنامه فتار نموده است، خريدار ر

همچنـين  . وصول نمايد فروشندهشخيص خود از محل ضبط ضمانتنامه از ت نمايد و كليه خسارات وارده را به

فـوق الـذكر   متعهد مي گردد هر گاه در جريان قرارداد مشمول ممنوعيت هاي ذكر شده در قانون  فروشنده

  اعـــالم  خريـــدارگـــردد بـــه محـــض وقـــوع منـــع قـــانوني مراتـــب را كتبـــاً بـــه         

رفـع نگـردد خريـدار     د و يا منع قـانوني اعالم ننماي خريدارمي نمايد و در صورتي كه مراتب را به موقع به 

  .قرارداد را فسخ و ضمانتنامه را بدون انجام تشريفات اداري و قضايي به نفع خود ضبط خواهد نمود

پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هـاي اجرائـي موضـوع    تأييد مي نمايد كه از مفاد آيين نامه  خريدار

محترم رئيس جمهور آگاهي كامل داشته و معاون اول  22/12/83ه مورخ  30374ت/73277ابالغيه شماره 

  .مواد مربوطه را كامالً رعايت مي نمايد

مرتكـب يكـي از    فروشـنده ، خريـدار چنانچه بنا به تشخيص  آئين نامه مزبور 2از ماده  "ه"در اجراي بند  

آئين  7حق دارد قرارداد را فسخ نمايد و همچنين طبق ماده  خريدارآئين نامه گردد  1اعمال مذكور در ماده 

داري خواهد نمود و مراتب را سال خود 5به مدت  فروشندهدي با نامه و تبصره يك آن از عقد هرگونه قراردا

  .به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعالم خواد كرد

واسطه اي وجود نداشته و  عقاد و اجراي اين قراردادتأييد و تعهد مي نمايد كه در رابطه با ان فروشنده -2-11

مبني ارائه / حق داللي، كميسيون و يا حق العمل يا پاداش ، تحفه و هديه يا رشوه و نظاير آن بصورت نقدي 

ن مطلب به نحوي يخدمت و سهيم كردن در منافع خود و يا به هر طريق ديگري نپرداخته و چنانچه خالف ا

ــرد  ــوم گـــ ــاء معلـــ ــدار داز انحـــ ــرارداد را   خريـــ ــت قـــ ــد داشـــ ــق خواهـــ   حـــ

  .فسخ و ضمانتنامه را به نفع خود ضبط نمايد 13-1-5طبق بند  

فروشنده متعهد است هر گونه اطالعات را كه در نتيجه اجراي قرارداد كسب مي نمايد مكتوم داشته  -3-11

داري استفاده گردد خود و از افشاي آن نزد افراد و يا موسسات مختلف كه ممكن است موجب ضرر و يا سوء

برخورد خواهد شد و عالوه بر جبران  فروشندهدر صورت تخلف مطابق با قرارداد و مقررات شركت با . نمايد 

قانوني قرار خواهد تحت عنوان افشاء سر تحت پيگرد ) خريداربه تشخيص (  خريداركليه خسارات وارده به 

  .گرفت
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   الفاتقانون حاكم و حل و فصل اخت -12ماده 

هر نوع اختالف و عـدم توافـق   . اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران است 

كه در رابطه با تعبير و يا تفسير و يا اجراي اين قرارداد في ما بين طرفين بروز نمايد، كوشش خواهد شـد از  

تيجه، از طريق مراجع قضـايي شـيراز   طريق مذاكرات مستقيم حل و فصل گردد و در صورت عدم حصول ن

متعهد است در طول بررسي و اختالفـات و صـدور حكـم قطعـي، كليـه       فروشنده. حل و فصل خواهد شد

ــد و     ــل نمايـ ــرا و تكميـ ــان اجـ ــده دارد كماكـ ــر عهـ ــرارداد بـ ــب قـ ــه بموجـ ــداتي را كـ   تعهـ

قـانون   1010جـراي مـاده   ند طرح دعوا و اختالف را مستمسكي جهت تعويق يا توقف كار نمايد در اتوا نمي 

مدني طرفين توافق مي كنند در صورت بروز هر گونه اختالف در اجراي مفاد قرارداد يا  بـر اثـر آن، بعـد از    

ـ  رعايت تشريفات مندرج در  يي افوق ، حل و فصل اختالفات و رسيدگي در تمامي مراحل در صـالحيت قض

بـديهي اسـت   . اتخاذ تصميم و صدور راي باشـد  شهر شيراز بوده و صرفاً مرجع قضايي شهر شيراز صالح به

كليه اخطاريه ها و اوراق قضايي نيز به نشاني مذكور در اين قرارداد ابالغ شـده و اعتبـار واقعـي خواهنـد     

  .ر اقامتگاه انتخابي موصوف موثر نيستييداشت و تغ

  فسخ قرارداد  -13ماده 

، قرارداد را به از موارد زير در صورت بروز هريك خريدار حق خواهد داشت با و يا بدون اخطار كتبي و قبلي

اقدام نمايـد، ايـن    به نفع خود فروشنده فسخ و نسبت به ضبط تضمين انجام تعهدات فروشنده دليل قصور

عمل هيچگونه خدشه و خللي به ساير حقوق حقه خريدار كه ممكن است در نتيجه عقد و اجـراي قـرارداد   

ل شده باشد وارد نخواهد ساخت در موارد فسخ قرارداد فروشنده حـق  حاضر در مدت قبل از فسخ آن حاص

. هيچگونه ادعاء و جبران خسارتي را ندارد و موضوع بهمين ترتيب مورد موافقت فروشنده قرارگرفته اسـت 

اعتراضـي نخواهـد    هيچگونـه  حق در اين خصوص تشخيص قصور فروشنده بعهده خريدار بوده و فروشنده

  .داشت

    . اقالم موضوع قرارداد و تحويل ئهاراتأخير در  -1-13

    . بدون اجازه كتبي و قبلي خريدار واگذاري قرارداد به شخص ثالث -2-13

    .ورشكستگي فروشنده -3-13

    .موضوع قرارداد تجهيزات كاال و الي فروشنده جهت تامينعدم توانايي م  -4-13

شركت و شركت فروشنده و يا ارائه مدارك جعلي و يا فاقد اعتبار بودن مدارك شناسايي انحالل   -13- 5

    .يا عضاي هيئت مديره شركت فروشنده

و يا مفاد مـاده   فروشنده يا شركاء وي مشمول ممنوعيت هاي قانوني مداخله در معامالت دولتي  -6-13

    . طبق قوانين جاري گردند) واسطه و ارتشاء و افشاء اطالعات( قرارداد حاضر 11
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فقت خريـدار و بـدو ن   داد بدون موااردر مدت قر كاال و ساير مفاد قراردادتعطيل كار و عدم ارائه  -7-13

    .قهريعلل 

توسط فروشنده طبق مفـاد   موضوع قرارداد حاضر يا عدم انجام هر يك از تعهدات ، نقض وقصور  -13- 8

     .قرارداد حاضر و شرايط

بر  فروشنده عدم انطباق كاال با سفارش خريد و موارد مندرج در پيشنهاد فني ارائه شده توسط     -9-13

    .حسب تشخيص خريدار

  جريمه تاخير -14ماده 

در صورتيكه فروشنده به داليل غير موجه از تحويل كاال درموعد مقرر خود داري نمايد بـه ازاي هـر   

و حد اكثر تا ده درصد مبلغ روز كاري تاخير معادل يك دهم درصد از مبلغ ريالي كاالي تحويل نشده 

، قرارداد حاضـر را فسـخ و   13-1و پس از آن خريدار مي تواند در اجراي بند  كسر خواهد شدقرارداد 

  .ضمانتنامه را بدون اجراي تشريفات اداري و قضايي بنفع خود ضبط نمايد

  فورس ماژور ) حوادث قهري ( -15ماده 

فورس ماژور به مواردي اطالق مي شود كه جلوگيري از آن وقايع از حيطه و كنترل هر يـك از   -1-15

بل پيش بيني و يا پيشگيري نبوده و انجام هرگونه عمل خارج بوده زمان حدوث آن قا قراردادطرفين 

جنگ اعم از اعالم شده يا نشده ، انقالب و اعتصابات  .منطقي براي مقابله با آن غير ممكن خواهد بود

عمومي ، شيوع بيماري واگير، زلزله، سيل، و طغيانهاي غير عادي، خشكساليهاي بيسابقه و همچنـين  

  .حوادث قهري محسوب مي شوند نباشد جزء فروشندهناشي از كار  آتش سوزي هاي دامنه دار كه

  

به علت  وجود   قراردادچنانچه عدم كار يا تاخير در تعهدات متقبله از ناحيه هريك از طرفين  -2-15

هيچگونه حقي را براي هر يـك از طـرفين در مـورد طـرح     شرايط فورس ماژور باشد چنين شرايطي 

هـر   هو يا انجام تعهدات متقبله از ناحي قرارداد مبلغد صدمه و يا تعديل ادعاي خسارت در نتيجه ايجا

  .تعيين گرديده ايجاد نخواهد كرد قراردادكه طبق مواد و شرايط  قرارداديك از طرفين 

  

روز متوالي بطول انجاميد در آن صـورت هـر يـك از     45چنانچه شرايط فورس ماژور بيش از  -3-15

روز پس از مدت فوق الذكر با تسـليم اخطـار كتبـي     15داشت در خالل حق خواهند  قراردادطرفين 

  .قرارداد را خاتمه نمايند

  

مـاژور مـانع از اجـراي     طرفين متعهد هستد وقوع فورس ماژور را به تناسب اينكـه فـورس   -4-15

ساعت پس از وقوع فـورس مـاژور بـه طـرف      48مي شود حد اكثر ظرف  قرارداددات كدام طرف هتع

  .م نمايدديگر اعال

  

  



 

� 

 

  نشاني طرفين و مكاتبات قرارداد و اخطارها – 16ماده 

هرگاه يكي از طرفين نشاني خـود را  . نشاني طرفين قرارداد به شرح مندرج در صدر قرارداد مي باشد

ه طرف ديگر اعـالم  بروز قبل از تاريخ تغيير ، نشاني جديد خود را  15تغيير دهد مي بايست حد اقل 

يكه نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شود نمايد تا وقت

  .و ابالغ شده و دريافت شده تلقي مي گردد

و مراسالت و اخطاريه ها مي بايست از طريق نماينـده طـرفين در قبـال اخـذ      قراردادكليه مكاتبات 

  .ارسال گردد دقراردارسيد و يا از طريق پست سفارشي به نشاني مصرحه در 

  

  

  قراردادو نسخ  امضاء  - 17 ماده

و مهـر  اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده وبـديهي اسـت كـه اثـر امضـاء      

. فروشنده روي صفحات قرارداد و ساير مدارك پيوست آن بمنزله امضاء كامل فروشنده خواهـد بـود  

 مهـر و   قرارگرفت و طرفين در تائيد مراتب فوق مبادرت بهماده مورد تاييد طرفين  17در اين قرارداد 

  .امضاء قرارداد حاضر نموده اند

  

  از طرف شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

  )خريدار (

    

  

  عباس زنگنه    امان اهللا خاوري  :  نام 

  مدير امور مالي و عضو اصلي هيئت مديره    تداركات كاال سرپرست  :  سمت 

          :امضاء  

        :  تاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ...  شركت

    احمد سراجي  :  نام 

  مدير عامل  :  سمت 

      :امضاء  

    :  تاريخ 

    ...  :  نام 

  مدير عامل  :  سمت 

      :امضاء  

    :  تاريخ 


