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  «  عمومی مزایدهدر شركت  شرایط » 
طبقه دوم  11تهران ميدان آرژانتين ابتدای خيابان الوند پالک : دفتر مركزی شرق )سهامي عام( به نشاني دسفي : شركت سيمان مزايده گزار

 1514944333كد پستي 

 موضوع مزايده: -1ماده 

 شرق )سهامي عام( در نظر دارد مزایده شماره سفيد شركت سيمان 14/10/1401مورخهعطف به آگهي منتشره در روزنامه خراسان در 

آجر آلومينيومي در محل مجتمع سيمان شرق  تن 200اسپينلي و  -تن آجرهای ضایعاتي منيزیتي  500حدود   فروش بابت     1334/110

-مشهد جاده سیمان ادرس:  بهحوطه انبارش بادرنظر گيری كيفيت مصالح ضایعاتي و با شرط بارگيری و حمل خاک های همراه و نظافت كلي م

ابتدا مي توانند  شرایط واجد اجرایي نماید .  متقاضيان   20/10/1401  لغایت   14/10/1401     از مورخ را شرق سفید کارخانه سیمان

جهت دریافت انجام داده و هماهنگي الزم برای بازدید را  انبارهامدیر  615 داخلي 05132644000جهت بازدید و رویت با شماره تلفن 

 را مذكور اسناد و مراجعه   www.sharghwhitecement.ir)قسمت مناقصه و مزایده(  شرق سفيد سيمان سایت به مزایده اسناد

كارخانه - مانيمشهد جاده سيد شرق كارخانه: دبيرخانه شركت سيمان سف به  20/10/1401 مورخ شنبهسه  روزپایان وقت اداری  تا

و رسيد دریافت نمایند.  )جهت هرگونه نياز به اطالعات تکميلي با شماره  تحویل 91735-1558صندوق پستي  شرق ديسف مانيس

 تماس و راهنمایي الزم اخذ شود. (    انبارها  ریمد 615 يداخل 05132644000تلفن

 . مخير ميباشدنهایي با نرخ مشخص شده در قرارداد  مزایدهاز موضوع  قسمتيیا عدم تحویل مزایده گزار در تحویل ( 1تبصره 

نياز هزیناه كارشاناس وضاوع مزایاده و حمل و نقل و بارگيری و تامين هرگونه ماشين آالت مرتبط باا ممربوط به كليه هزینه های  (2تبصره 

بر عهاده هزینه چاپ آگهي در روزنامه خراسان  و همچنين يين شده استشرق انتخاب و تع سفيد كه توسط شركت سيمان رسمي دادگستری

 .شرق هيچ گونه تعهدی در اینخصوص نخواهد داشت سفيد و شركت سيمان  برنده مزایده مي باشد

به هر درجه  نخيار غبادعای  در هر صورتلزامي است ودهندگان ا موضوع مزایده برای پيشنهادو بازدید از آجرهای ضایعاتي  رویت( 3تبصره

 . مي نمایندساقط از خود شركت كنندگان در مزایده  راكه باشد 

 سپرده شرکت در مزايده: -2ماده 

صورت ضمانتنامه بانکي معتبر و بدون  2 مي باشد كه مي تواند بهدرصد مبلغ كل پيشنهادی  5 مزایده مبلغ در شركت سپرده تضمين -1-2

 ارائه فيش واریزی مبلغ یا و شرقسفيد ست شركت سيمان ل تمدید تا سه ماه دیگر بنا به درخواقيد و شرط با مدت اعتبار سه ماه و قاب

 ان مشهد به نام شركت سيمانچهارراه گلست 1629 نزد بانک صادرات شعبه 0214897676009 حساب شماره به سپرده شركت در مزایده

عني واریزی پيش پرداخت قرارداد نمي باشد و هيچ حقي برای شركت واریزی سپرده تضمين شركت در مزایده به م .شرق انجام شود سفيد

 كنندگان در مزایده از بابت پيش پرداخت قرارداد را نخواهد داشت . 

 به پيشنهادات فاقد سپرده شركت در مزایده ، ترتيب اثر داده نخواهد شد. (4تبصره

ت كنناااده در مزایاااده تاااا انعقااااد قااارارداد و ناماااه شاااركت در مزایاااده نفااارات او  تاااا ساااوم شااارك ساااپرده یاااا ضااامانت-2-2

 د ماند.باقي خواهناز برنده ، نزد فروشنده  موضوع مزایده كل وجهدریافت 

مباااالغ و واریاااز  پاااز از اعاااالم نتيجاااه مزایاااده ، از انعقااااد قااارارداد روز تقاااویمي 7چنانچاااه برناااده مزایاااده  ااار  مااادت  -3-2

و قضاااایي تشاااریفات قاااانوني نيااااز باااه  مزایاااده بااادون هااايچ گوناااه ، خاااودداری نمایاااد مزایااادهمطاااابی پااايش ناااویز قااارارداد 
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شااارق  سااافيد باااه نفاااع شاااركت سااايمان ،ناماااه یاااا ساااپرده شاااركت در مزایاااده وی ضااامانتو منفسااا  نسااابت باااه ناااامبرده 

)سااهامي عااام( ضاابط شااده و بااا نفاار بعاادی تنظاايو قاارارداد صااورت خواهااد گرفاات و در صااورتي كااه برناادگان دوم و سااوم 

نااان بااه نفااع پااز از ابااالح ، حاضاار بااه انعقاااد قاارارداد نشااوند ضاامانت نامااه یااا سااپرده آز تقااویمي رو 10نيااز  اار  ماادت 

  و حی هيچ گونه اعتراضي را نخواهند داشت. فروشنده ضبط خواهد شد

و  نفااردوم درصااورتي بعنااوان برنااده مزایااده بعااد از نفاار او  اعااالم خواهااد شااد كااه تفاااوت مبلااغ اعالمااي نفاار او  (5تبصااره 

 مان باشد . ضشركت در مزایده و یا وجه التر از مبلغ ضمانت نامه دوم كم

 :و پاکات مزايده  طرز تسلیم پیشنهادات -3ماده 

)قسمت مناقصه و مزایده(  شرق سفيد سيمان سایتمراجعه به  طریی از مزایده اسناد مي توانند جهت دریافت شرایط واجد متقاضيان -1-3

www.sharghwhitecement.ir ، دبيرخانه آگهي به چاپ زمان از روز هشتاز  پز حداكثر اسناد را دریافت و پز از تکميل كليه اسناد 

و رسيد دریافت  تحویل 91735-1558صندوق پستي  شرق ديسف مانيكارخانه س- مانيمشهد جاده س: كارخانهشرق  سفيد سيمان شركت

     (تماس و راهنمایي الزم اخذ شود. انبارها  ریمد 615 يداخل 05132644000هرگونه نياز به اطالعات تکميلي با شماره تلفنجهت ) نمایند. 

 باید حاوی مدارک زیر باشد: تسليو شده پاكت های  -2-3

مراه شماره تماس برروی ه كه یک نسخه كپي آن باید با ذكر مشخصات كامل شركت كننده به حاوی سپرده شركت در مزایدهپاکت الف: 

 شرق گذاشته شود . سفيد پاكت جهت تحویل و ثبت به امور مالي شركت سيمان

پيشنهاد دهندگان باید مبلغ است .یک برگ پيشنهاد قيمت كه از طر  پيشنهاد دهنده تکميل و مهر و امضاء گردیده حاوی  پاکت ب: 

خوانا و با عدد و حرو  نوشته و ذیل آن را مهر و امضاء نمایند. به پيشنهاداتي كه  پيشنهادی مورد مزایده را در برگ پيشنهاد قيمت با خط

 گردد.شود و مردود اعالم ميمبلغ پيشنهادی آنها به صورت درصد، مخدوش، قلو خورده و یا مبهو باشد ترتيب اثر داده نمي

 آن مهر و امضاء شده است بدون قيد مبلغ پيشنهادی.یک نسخه پيش نویز قرارداد كه توسط پيشنهاد دهنده تمامي صفحات پاکت ج: 

د خريدار بر اساس وضعیت امکان پذير میباشد. پیشنها قیمت فقط با کامل کردن فرم پیشنهاد قیمتارايه پیشنهاد ( 6تبصره 

 باشد و پیشنهاد قیمت مي بايستي بصورت جداگانه مرقوم گردد.موجود مي

 رسيده باشد.امضاء و مهر پيشنهاد دهنده  ماً بهمزایده كه تماكليه اسناد -3-3

 )برای اشخاص حقوقي(. و شناسه ملي اقتصادیكد تصویر اساسنامه و آخرین آگهي تغييرات و  -4-3

 صاحبان امضای مجاز برای اشخاص حقوقي. پاسپورت/تصویر صفحه او  و آخر شناسنامه و كارت ملي -5-3

 و یا كپي از كليه صفحات گذرنامهيشنهاد دهنده )برای اشخاص حقيقي( پپاسپورت /ت مليتصویر صفحات او  و آخر شناسنامه و كار -6-3

 مربوطه .  قراردادپيش نویز و  1334/110یط شركت در مزایده شماره سناد شرامهر و امضای كليه صفحات ا -7-3

 بازگشايي پاکات و اعالم نتايج: -4ماده 

شد و نياز به حضور پيشنهاد نسبت به بازگشایي پاكات واصله اقدام خواهد افت اسناد مزایده دری از تاری  نهایي بعدحداكثر دو هفته -1-4

 دهندگان نميباشد.

 واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 3به پيشنهاداتي كه تحت هر عنوان بعد از زمان مقرر در ماده  -2-4

 قابل پذیرش مي باشد. 2صرفاً مطابی با شرایط مندرج در ماده  به صورت چک قابل قبو  نمي باشد و زایدهسپرده شركت در م -3-4
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بازگشایي پاكات یک روز بعد از تاری  باشد اسامي برندگان او  و دوم و سوم بر اساس باالترین قيمت پيشنهادی ميمزایده تعيين برنده  -4-4

و مانده باقي  شرق سفيد سيمان نزد شركتنهایي با برنده د قرارداد گردد. سپرده نفرات او  و دوم و سوم تا زمان انعقارساني مياطالع به آنان

 گردد.بعد از اعالم نتایج به آنان عودت ميكاری روز  10،  ر  مدتسپرده نفرات سوم به بعد 

 باشد.مختار مي، شرق در رد یک یا كليه پيشنهادات بدون الزام به ذكر دليل  سفيد سيمانشركت  -5-4

 باشد.و موضوع مزایده ميدهنده از شرایط  ده و امضاء اوراق آن به منزله اطالع كامل پيشنهاددر مزایشركت  -6-4

 باطل است. ا مشروط و یا مغایر شرایط مزایده ،اعالم شده ی ادات فاقد سپرده یا كمتر از مبلغپيشنه -7-4

بعنوان بخشي از ضمانت حسن انجام تعهدات روشنده مي تواند نهایي في مابين خریدار و ف سپرده شركت در مزایده پز از انعقاد قرارداد -8-4

 .  شوددرنظر گرفته قرارداد 

پيشنهاد دهنده ضمن شرق بوده و سفيد ركت سيمان معامالت ش قبو  یا رد پيشنهادات، اعالم نظر اعضای كميسيون مالک تشخيص – 9-4

 ساقط نموده و مي نماید. عقد خارج الزم حی هرگونه اعتراض یا طرح دعوی را در این مورد از خود

از مبلغ ضمانت نامه  نفردوم درصورتي بعنوان برنده مناقصه بعد از نفر او  اعالم خواهد شد كه تفاوت مبلغ اعالمي نفر او  و دوم كمتر -10-4

 مان باشد . و یا وجه الض

 پرداخت ثمن معامله: -5ماده 

 قرارداد اقدام نماید در صورت عدم واریز وجوه همزمان با انعقادكل  نسبت به واریزایست بميپز از اعالم به ایشان بالفاصله برنده مزایده  1-5

به نفع شركت  وی ، ضمانت شركت در مزایدهسپرده مبلغ  س  و كلتشریفات قانوني نسبت به نامبرده منف، مزایده بدون هيچ گونه مبلغ كل 

حتماً قبل  ثمن مزایده واریز درخصوص در مزایده دعوت به عمل خواهد آمد. شرق ضبط خواهد شد و از نفر بعدی شركت كننده سفيد سيمان

 مي باشد.بصورت دریافت دستور كتبي واریز باقيمانده ثمن معامله خریدار ملزم به هماهنگي با فروشنده ، از اقدام 

 : عبارتند از مزايده و يا تجديد  ، فسخ  بطالنموارد  -6ماده 

اند مزایده گزار بنا دهندگان با هو تباني كرده ص كميسون معامالت مزایده گزار اطالع حاصل شود كه پيشنهادهرگاه طبی رای و تشخي-1-6

 خواهد نمود . ، از شركت آنان در مزایده جلوگيری  به تشخيص

 نياز به خدمات موضوع این مزایده مرتفع شده باشد. -2-6

 ومانند آنها پيشامدهای غير متعار  نظير جنگ ، زلزله ، سيل -3-6

 شرق  سفيد بادرنظر گرفتن صرفه وصالح شركت سيمان بنا به تشخيص كميسيون معامالت -4-6

 مناسب نبودن پيشنهادات كه منجربه تغييرات زیادی از اسناد مزایده باشد.   -5-6

 .عدم واریز مبلغ مزایده توسط برنده مزایده  ر  مهلت تعيين شده از سوی مزایده گزار -6-6

 .مزایده  تعهدات تعيين شده از سوی مزایده گزار توسط برنده عدم انجام  -7-6
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 در مزایده فرم مشخصات شرکت کننده

 مشخصات پیشنهاددهنده:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات صاحبان امضاء مجاز )برای اشخاص حقوقی(: 
 نمونه امضاء اره پاسپورت شم شماره ملی شماره شناسنامه نام پدر سمت نام و نام خانوادگی ردیف

        

 *ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی صاحبین امضاء مجاز جهت اشخاص حقوقی الزامی خواهد بود.

 

 

 قیقی:الف( اشخاص ح

 نام و نام خانوادگی:                                           نام پدر:                                  تاریخ تولد:

 :                            محل صدور:                          شماره ملی:پاسپورت /شماره شناسنامه

 شماره تلفن همراه:                                                  شماره تلفن ثابت:

 رقمی(: 10نشانی کامل پستی و کدپستی )

 

 

 الف( اشخاص حقوقی:

 نام شرکت:

 شماره ثبت:                               شناسه ملی:                                 شماره اقتصادی:

 شماره تماس:

 رقمی(: 10) نشانی پستی دفتر شرکت و کد پستی
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 ((یشنهاد قیمتپبرگ )) 
ی ضايعاتي منیزيتي تن آجرها 500بابت فروش حدود   1334/110 اسناد مزايده شمارهکلیه شرايط ........................شرکت......... اينجانب/

تن آجر آلومینیومي در انبار سیمان سفید شرق واقع در محل مجتمع سیمان شرق بادرنظر گیری کیفیت مصالح 200و اسپینلي و 

کارخانه سیمان -مشهد جاده سیمان به ادرس: ضايعاتي و با شرط بارگیری و حمل خاک های همراه و نظافت کلي محوطه انبارش  

 دارم.يتقديم م بشرح ذيل ، قیمت پیشنهادی خود راشرح ذيل بمل عه و با اطالعات کامطالرا  سفید شرق 

 موضوع مزایده  ردیف
 حدود وزن 

 (تن  ) 

) به ریال تنقیمت هر 

 حروف و عدد (
 ریال –قیمت کل به حروف  ریال -قیمت کل به رقم 

1 

تن آجرهای  500حدود  مزايده فروش 

تن 200ضايعاتي منیزيتي اسپینلي و 

آجر آلومینیومي در انبار سیمان سفید 

شرق واقع در محل مجتمع سیمان شرق 

بادرنظر گیری کیفیت مصالح ضايعاتي و 

با شرط بارگیری و حمل خاک های 

 همراه و نظافت کلي محوطه انبارش  

 

500 

 

200 

   

   ریال  –مالیات بر ارزش افزوده  %9هزینه  2

   ریال -جمع کل

 

...................................تلفن :.......................................................................تلفن ثابت:...........................................دهنده مزایده آدرس  پيشنهاد 

 پاسپورت:.....................................................................ملي / ......................شماره .....................شركت شماره ثبتهمراه:.....................................

حمل و نقل و بارگیری و تامین هرگونه ماشین آالت مرتبط با موضوع مزايده و نیز هزينهه به کلیه هزينه های مربوط  :  1توضیح

شرق انتخاب و تعیین شده است  همچنین هزينه چها  آگههي در  سفید شرکت سیمانکارشناس رسمي دادگستری که توسط 

 شرق هیچ گونه تعهدی در اينخصوص نخواهد داشت .سفید روزنامه خراسان بر عهده برنده مزايده مي باشد و شرکت سیمان 

مطابی پيش نویز مزایده مبلغ كل  واریز و تسویه حساب شامل: تعهدات مزایده و عدم ایفای در صورت برنده شدن در : 2توضیح 

شرق سفيد به نفع شركت سيمان مزایده شركت در كل مبلغ سپرده س  وفمن ابطا  و پيش نویز قرارداد فس  و مزایده، قرارداد 

 ضبط خواهد شد.

مجتمهع نهنعتي مبنای توزين اسکلت فلزی موضوع مزايده و محاسبه وزن نهايي جهت درج در فاکتور فروش ، فقط باسکول : 3توضیح 

 شرکت سیمان شرق مي باشد.
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 قرارداد پیش نویس 
در اداره  419709ثبت شده به شماره   10320716784شرق )) سهامي عام (( به شناسه ملي  سفید بین شرکت سیمان  اين قرارداد

با 1514944333کد پستي  طبقه دوم 11دفتر مرکزی: تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند پالک ثبت شرکتها به نشاني 

هیات مديره که در اين قرارداد به اختصار  عضوو آقای ........ بعنوان و عضو هیات مديره  نمايندگي آقای ......... بعنوان مدير عامل

لي  ..........................شماره شناسه ملي/ کد م ................  .........................شرکت / خانم / آقای  فروشنده نامیده میشود ازيك طرف و

 تلفنکد پستي ............................ ..................................نشاني ................ثبت .......................کد اقتصادی .....................................به 

............ که در اين قرارداد به اختصار خريدار نامیده مي شود از طرف ديگر ، بشرح ذيل منعقد مي ................................  همراه/ثابت

 گردد :

 موضوع قرارداد-1ماده 
تن آجر آلومينيومي در انبار سيمان سفيد شرق واقع در محل مجتمع 200تن آجرهای ضایعاتي منيزیتي و اسپينلي و  500فروش حدود  (  1-1

 درنظر گيری كيفيت مصالح ضایعاتي و با شرط بارگيری و حمل خاک های همراه و نظافت كلي محوطه انبارش  سيمان شرق با

خریدار است و قرارداد بر عهده هزینه های مربوط به حمل و نقل و بارگيری و تامين هرگونه ماشين آالت مرتبط با موضوع مسئوليتها و ( كليه 2-1

 .صوص را نخواهد داشت هيچ گونه تعهدی در اینخفروشنده 

 مقدار قرارداد   -2ماده  
تن آجر آلومينيومي در انبار سيمان سفيد شرق واقع در محل مجتمع سيمان شرق 200تن آجرهای ضایعاتي منيزیتي و اسپينلي و  500حدود  

 نبارش  بادرنظر گيری كيفيت مصالح ضایعاتي و با شرط بارگيری و حمل خاک های همراه و نظافت كلي محوطه ا

را دارد و خریدار حی هرگونه اعتراضي را از خود در تحویل قسمتي از موضوع قرارداد با نرخ مشخص شده در قرارداد كامل اختيار ( فروشنده 1تبصره 

 . ساقط مي نماید

 مبلغ قرارداد     -3ماده 
  د توسط خریدار به حساب فروشنده واریز مي گردد .ریا  مي باشد كه نقدا همزمان با انعقاد قراردا.…………… به مبلغ قرارداد  قيمت  

 عهده خریدار مي باشد. برماليات و عوارض بر ارزش افزوده اضافه ميگردد كه  قراردادبه قيمت  (2تبصره 

 نحوه پرداخت -4ماده 

شارق باه حسااب سافيد سايمان  شاركتخریدار مو ف است كل مبلغ قرارداد را همزمان باانعقاد قرارداد قبل از باارگيری و خاروج اقاالم از 

 . فروشنده  واریز مي نماید

 تعهدات خریدار  تضامین و  -5ماده 

سپرده  مينتضمبلغ  كلی دیگر ت و هزینه و از دست دادن فرصت ها( در صورت انصرا  خریدار تا قبل از پایان قرارداد بابت صر  وق1-5

و خریدار حی هرگونه كسر ميشود بابت خرید اقالم از حساب خریدار ها  ليه واریزیو ك حسن انجام تعهدات زایده و سپردهشركت در م

 اعتراضي را ار خود ساقط مي نماید . 

ضمانت نامه معتبر  كه خریدار ميتواند بصورتمعين ميگردد قرارداد  تعهداتبعنوان ضمانت حسن انجام  درصد مبلغ كل قرارداد10( 2-5

مبلغ ضمانت حسن انجام تعهدات در شرق تحویل فروشنده نماید .   سفيد شركت سيمان ه حقوقيیا سایر تضامين مورد تایيد دایر بانکي و

مدت قرارداد و پز از جمع آوری كليه آجرهای ضایعاتي به همراه خاک و نخاله های موجود و نظافت محوطه بگونه ای كه پز از  پایان
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باشد و محاسبه كل وزن و قيمت محموله فروش شده و تایيد دستگاه  نظافت ، محوطه شبيه به عوارض طبيعي قبلي و سایر نقاط اطرا 

 نظارت قرارداد، چنانچه موجبي برای ضبط نباشد به حساب خریدار عودت خواهدشد.

تن آجر آلوميني  200تن آجر منيزیتي اسپينلي و 500، مو ف به پرداخت كل ثمن معامله بابت فروش پز از انعقاد قرارداد( خریدار 3-5

عهد ميشود در طو  مدت زمان قرارداد )یک ماه( نسبت به حمل و بارگيری و نظافت محوطه مطابی موضوع قرارداد به تاتي  ميباشد و مضایع

هزینه و مسئوليت خود اقدام نماید، ضمنا فروشنده قبل از خروج آخرین محموله آجر ضایعاتي كه تکميل كننده وزن ميباشد چنانچه هنوز 

به خریدار اعالم نموده و خریدار ميبایست  ر  مدت سه روز كاری نسبت به واریزی مجدد مبلغ  وطه وجود داشته باشد،ایعاتي در محآجر ض

حدودی ميزان آجر باقي مانده در محوطه اقدام نماید و درغير اینصورت ضمن جلوگيری از خروج آخرین محموله آجر ضایعاتي، بجهت تاخير 

بعنوان وجه التزام تخلف از شروط قرارداد محاسبه و از محل تضامين  14حوطه ، خسارت وارده طبی ماده در حمل و بارگيری و نظافت كلي م

 .ميگردد.دریافتي از خریدار كسر و منظور 

اقالم موضهوع  حمل جهت و هزينه های مربوط مي باشد و مسوولیت هماهنگي مجتمع سیمان شرقداد محل تحويل موضوع قرار (3تبصره 

 ده خريدار میباشد.بعه  مزايده

 مبنای توزين کاال باسکول مجتمع ننعتي شرکت سیمان شرق مي باشد. (4تبصره 

موضاوع قارارداد و نظافات محوطاه انباارش ت به بارگيری و حمل مو ف است بر اساس ساعت كاری مجتمع سيمان شرق نسبخریدار ( 4-5 

 . ميباشدری در روزهای كا 16الي  8و ساعت بارگيری از ساعت اقدام نماید 

باعث اختال  در كار سایر واحدهای  بنحوی كه ریدارموضوع قرارداد توسط خدر حمل و نقل  ( خسارت و هزینه های ناشي از تاخير5-5

مي باشد و فروشنده حی دارد خسارت آن و خریدار مو ف به پرداخت محاسبه توسط فروشنده  14 مطابی ماده، گردد مجتمع سيمان شرق

محل دارایي ها و تضامين خریدار وصو  نماید و خریدار حی هرگونه ادعا در این مورد را از خود ساقط نموده و مي نماید .مالک وارده را از 

ائي خریدار برای اجرای قرارداد، ا هار نظر دستگاه نظارت قرارداد بوده و خریدار تشخيص و محاسبات تاخير در اجرای تعهدات یا عدم توان

 ضمن عقد خارج الزم حی هر گونه اعتراض یا طرح دعوی را در این مورد از خود ساقط نموده و مي نماید.

 د و فروشنده مسئوليتي در این خصوص ندارد.باشخریدار مي موضوع قرارداد بر عهدهحفا ت و حراست از اموا  بعد از انعقاد قرارداد ،  (6-5

وجه (چنانچه خریدار به هر دليلي نتواند كليه اقالم موضوع قرارداد را از محل كارخانه فروشنده خارج نماید؛ فروشنده مي تواند عالوه بر 7-5

بابت انبارداری از خریدار مطالبه و یا از محل   )بيست ميليون ریا  ( ریا  20.000.000بابت هر روز تاخير مبلغ التزام تخلف از شروط قرارداد 

 دارایي ها و یا تضامين خریدار وصو  نماید و خریدار حی هر گونه اعتراضي را ازخود سلب و ساقط نموده و مي نماید.

ه بتواند مستند به جهل خود (خریدار بدینوسيله اعالم ميدارد آگاه به كليه شرایط قرارداد و مقتضيات محل بوده و بعدًا هيچگونه ادعائي ك8-5

  .از وی پذیرفته نخواهد شد نماید

خریدار مي برعهده  موضوع قراردادحمل و نقل و نظافت كلي محوطه انبارش آجرهای ضایعاتي هزینه های مربوط به مسئوليتها و ( كليه 9-5

   باشد و فروشنده هيچ مسئوليتي در این خصوص نخواهد داشت .

بارگيری  آجرهای ضایعاتيقبل از خروج اخرین محموله  انبارش آجرهای ضایعاتي موضوع قرارداد نظافت كلي محل ( خریدار مکلف به10-5

تضامين خریدار محل هزینه باالسری از  %25شده مي باشد درغير اینصورت هزینه نظافت مربوطه طبی نظردستگاه نظارت قرارداد بعالوه 

 نه اعتراضي را نخواهد داشت .و خریدار حی هيچ گو برداشت و كسر ميگردد

ي كاه ( خریدار مو ف و متعهداست كه براساس مصوبات شورای عالي حفا ت فني ، برای تامين حفا ت و سالمت و بهداشت كاارگران11-5

ار آناان قارارداده و ، وسایل و امکانات الزم را باا هزیناه خاود تاامين و در اختيابرای دمونتاز و نقل و انتقا  و سایر امور محوله بکار مي گيرد 
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نظارت نماید و بطاور كال كارگران را كامال  اشتي هدچگونگي كاربرد وسایل فوق الذكر را به آنان بياموزد و رعایت مقررات ایمني، حفا تي و ب

د داشات باا حی خواهقرارداد  نظارت دستگاه و  HSEرا رعایت نماید و درغير اینصورت واحد فروشنده  HSEتمام دستور العمل های واحد 

كسار نمایاد . همچناين تهياه  ر گرفته و از تضامين یا پرداختي هاای خریاداربرخورد و جریمه ای متناسب با تخلف انجام شده درنظخریدار 

 . است خریداربعهده برای افراد بکار گرفته شده جهت دمونتاز و جداسازی و نقل و انتقا  تماما وسایل حفا ت فردی 

ماذكور از تاسيساات و تجهيازات موجاود در  بارگيری و حمل و نقل آجرهای ضاایعاتيت قبل از اجرای هر نوع عمليات جهت (  خریدار مو ف اس12-5

مجتمع سيمان شرق اطالع دقيی حاصل نماید تا درحين اجرای عمليات ، آمد و رفت ماشاين آالت و وساایط نقلياه ، هيچگوناه صادمه و لطماه ای باه 

د نياورد. درصورت بروز هرنوع حادثه ای و یا قطع برق و یا آب و غيره و ایجاد هر نوع صدمه و یا زیاني به شركت سايمان تاسيسات و تجهيزات موجود وار

شرق ، خریدار مکلف و متعهد به پرداخت خسارت وارده خواهد بود و این خسارت از طر  فروشنده تعيين و ابالح مي گردد و باه هار طریقاي كاه سفيد 

 ه اخذ هزینه های ناشي از خسارات از محل سپرده خریدار یا مطالباتش اقدام خواهد نمود و خریدار حی هيچگونه اعتراضي را ندارد . صالح بداند نسبت ب

، ( درصورت مشاهده هرگونه قصور یا تقصير ، بي نظمي و مسامحه از طر  خریدار یا كاارگران وی در انجاام اماور ناشاي از اجارای مفااد قارارداد 13-5

ده حی خواهد داشت نسبت به اخذ وجه التزام تخلف از شرط قرارداد مناسب با نفز خاال  اقادام و ضامن تعياين آن از ساپرده یاا پرداختهاای فروشن

مندرج در قرارداد خریدار كسر نماید . تشخيص فروشنده در این قبيل موارد قطعي و قابل قبو  خریدار مي باشد . در صورت عدم اجرای تعهدات مطلوب 

ز محال ضابط ساپرده حسان  و مي تواند در هر زمان و بنا به تشخيص خاود ا، فروشنده در اجرای صحيح مفاد قرارداد و یا فس  قرارداد سوی خریدار از

ميازان  تشریفات قاانوني و قضاایي اقادام نمایاد ، ناوع وانجام  نياز بهبه نفع خود بدون  بران خسارت وارده از سوی خریدارنسبت به ج سایر پرداختي ها

 بوده و الزم االتباع مي باشدتعيين و كامال مورد قبو  خریدار خسارت توسط دستگاه نظارت 

تأیيد مي كند كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار، بيمه اجتماعي، حفا ت فني و بهداشت و ایمني كاارگران و مالياات و عاوارض  (خریدار14-5

درچارچوب مقررات و آیين نامه های حفا ت فني و ایمني و بهداشات كاار ، مسائو   خریدارت آن مي داند. ضمنا مطلع مي باشد و خود را ملزم به رعای

هده نادارد  در این مورد هيچ گونه مسئوليتي برع شده به شخص ثالث در محوطه مربوط به موضوع مزایده است و در هرحا  ، فروشنده خسارت های وارد

تاا  بهداشت كار ، دستور توقف كاار را صاادر نماوده و د درصورت مشاهده عدم رعایت دستور العمل های حفا ت فني ومي توان دستگاه نظارت فروشنده

وقف كار را نادارد حی مطالبه خسارت در اثر دستور ت خریداردر این حالت  طبی دستور العمل های یاد شده از اجرای كار جلوگيری نمایدبرقراری ایمني 

 مطالبه نماید . خریداراز بابت وجه التزام تخلف از شروط قرارداد را سارت وارده مي تواند خو فروشنده 

( فروشنده هيچگونه تعهدی درخصوص حوادث احتمالي برای كارگرها و پرسنل خریدار ندارد و خریدار مو ف است نسبت به بيمه حوادث در طو  15-5

 م بعمل آورد .مدت قرارداد برای خود و كليه پرسنل و كارگرها اقدام الز

خریدار در طو  مدت زمان كامل قرارداد مو ف به اخذ بيمه مسئوليت مدني با كلوزهای كامل و پوشش كلياه خطرهاای احتماالي موجاود در (5تبصره 

هرساا  و در مااه  وع این قرارداد بکارگيری مي نماید ) تاسقف دیه اعاالم شاده دركليه كارگران خود كه در اجرای موضی بيمه نامه برا رمحل خدمت د

هات حرام توسط قوه قضائيه( مي باشد و مو ف است قبل از صدور نهایي بيمه نامه ، كپي پيش نویز بيمه نامه مذكور باه دساتگاه نظاارت فروشانده ج

م نمایاد و بعاد از امضاای بررسي ، اعالم نظر و تایيد تحویل داده و پز از تایيد دستگاه نظارت و مشاور بيمه فروشنده نسبت به صادور بيماه ناماه اقادا

سائوليتي قرارداد و قبل از شروع بکار یک نسخه رونوشت آن را به دستگاه نظارت قرارداد تحویل نماید. بدیهي است در این خصوص فروشنده هيچ گونه م

ی ایان قارارداد مسائوليت ماذكور را ماي نخواهد داشت و كليه عواقب و مسئوليتهای ناشي از عدم اجرای این امر به عهده خریدار بوده و خریدار با امضا

این خصوص بر عليه فروشنده را از خود سلب نموده و مينماید . پرداخت هزینه بيمه مسائوليت مادني بار  پذیرد و حی هرگونه اعتراض و طرح دعوی در

ارده به كارگراني كاه بارای اجارای موضاوع قارارداد خسارت وعهده خریدار ميباشد. توضيح اینکه این بيمه نامه باید هزینه های از كار افتادگي یا جبران 

 1تبصاره  استفاده مينماید و دارای سابقه كمتری از حد نصاب درنظر گرفته شده توسط سازمان تامين اجتماعي را دارند نيز تحت پوشش قرار دهد )كلوز

اد و در اسرع وقت نسبت به آن اقدام نماید و در غير اینصورت در را در بيمه نامه مسئوليت داشته باشد( خریدار مو ف است پز از امضای قرارد 66ماده 

 صورت بروز هرگونه حادثه كليه مسئوليتها و جبران خسارت بر عهده خریدار مي باشد.
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 تعهدات فروشنده – 6ماده 

 .ل مي نماید نموده و به خریدار تحویبه نام خریدار اقدام  ي برای كليه اقالم( فروشنده نسبت به صدور فاكتور رسم1-6

 نظارت بر كیفیت و كمیت كاال -7ماده 

قبل از  خریدار مورد قبو  نخواهد بود زیرا اقالم موضوع قراردادات و غيره ، آناليز ، مشخص نوع ، مقدار ، كيفيت هرگونه ایراد و اعتراض به
كامال اطالع دارد و هرگونه  و كميت اقالم موضوع قراردادكيفيت  از كه مي داردكامل اذعان  دین ترتيببتکميل اسناد از موضوع مزایده بازدید داشته و 

 .بن به هر درجه كه باشد را ازخود سلب و ساقط مي نماید ولو خيار غ خيار

 دستگاه نظارت قرارداد  -8ماده 
ضمن اعما  هرگونه كنتر  در وده و مکلف است ب مسئوليت نظارت بر حسن اجرای قرارداد را عهده دار كارخانهبا تایيد مدیریت  توليدو مدیر  انبارهادیر م

طبی مفاد قرارداد، نسبت به تایيد فرم خروج از كارخانه و نظافت كلي محوطه انبارش آجرهای ضایعاتي  وخروج حمل و نقلبارگيری و باسکو  و  عمليات 

 .  قدام نمایندا امل فروشندهمدیریت ع حراست و تصویب مدیرهمچنين و   مدیریت كارخانهبعد از تایيدیه 

 مدت زمان  اجرای قرارداد  - 9ماده 
روز كاری از تاری   30موضوع قرارداد به مدت حداكثر  و باسکو  و حمل و نقل و نظافت كلي محوطه انبارش آجرهای ضایعاتيبارگيری و  مدت زمان

 امضای قرارداد مي باشد. 

 كسورات قرارداد  -10ماده 
 باشده، ماليات، دارایي و ... این قرارداد به عهده خریدار ميكليه كسورات قانوني اعو از بيم

 موارد فسخ قرارداد-11ماده 
ن خود از محل تضامين از اجرای تعهدات خود ، ضمن اخذ خسارت ضرر و زیا خریدارای از كار در صورت قصور با توجه به موارد زیر در هر مرحلهفروشنده 

حی هرگونه اعتراضي را از خود سلب و  خریدارنماید و بدون نياز به انجام تشریفات قضایي فس  ا بصورت یکطرفه مي تواند قرارداد ر،  و سپرده خریدار

 . نمایدساقط مي

 قرارداد. (عدم اجرای دستورات دستگاه نظارت1-11

 . خریداراز سوی  فروشندهبا تقبل ضرر و زیان توسط مقامات مربوط،  خریدارشركت انحال  یا و اعالم ورشکستگي اعسار خریدار و یا تایيد (تأیيد 2-11

رگونه دستگاه نظارت قرارداد مي باشد و خریدار همالک احراز موارد مندرج در بندهای فوق و محاسبه ميزان خسارت وارده، نظریه و گزارش ( 6 تبصره

برای اجرای قرارداد، ا هار  خریدارجرای تعهدات یا عدم توانائي مالک تشخيص تاخير در اهمچنين نماید. ادعایي در این مورد را از خود ساقط نموده و مي

حی هر گونه اعتراض یا طرح دعوی را در این مورد از خود ساقط نموده و مي خریدار بوده و  فروشندهنظر دستگاه نظارت قرارداد و تصویب مدیرعامل 

ضامن جبران خسارت و پرداخت معاد  آن بعنوان وجه التزام تخلف از شرط  یدارخروارد شود،  فروشندهنماید . ضمناً در این رابطه چنانچه خسارتي به 

 مبنای ميزان محاسبه خسارت و وجه التزام تخلف از شرط قرارداد مي باشد. فروشندهقرارداد خواهد بود و دفاتر

عدم انجام تعهدات ،  یاعدم توانایي مالي ، قصور اد و عدم پرداخت ثمن معامله در زمان انعقاد قراردبعلت  خریدارتشخيص دهد كه  فروشنده(هرگاه 3-11

ت قرارداد ، بروز فساد مالي در ارتباط با اشخاص ثالث در رابطه با قرارداد ، ضعف آشکار در انجام تعهدات موضوع قرارداد بنا به تشخيص دستگاه نظار

ارداد گردد و قادر به اجرای موضوع قرارداد نباشد و ادامه همکاری وی به نحوی كه باعث ایجاد اختال  در اجرای تعهدات قر خریدارمحکوميت قضایي 

 مي شود . فروشنده موجب ضرر و زیان 

 شود 01/09/1383آیين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه مورخ  1و ماده  2مرتکب یکي از اعما  بند ه ماده خریدار ( درصورتي كه 4-11
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 خریدار از محل تضامين و سپردهفروشنده قرارداد ، كليه خسارات وارده به  11یک از موارد مطروحه در ماده  (درصورت فس  قرارداد به دليل هر7 تبصره

حی هرگونه اعتراضي را از خود خریدار ، ضبط و وصو  خواهد شد و فروشنده تعيين ميزان و مقدار آن از سوی دستگاه نظارت با تصویب مدیریت عامل با 

 سلب و ساقط مي نماید . 

 مقررات قانونی-12ماده
و انين موضوعه كشور با علو واطالع از هرنوع منع قانوني نسبت به امضا این قرارداد اقدام نموده وكليه مسوليتهای ناشي از عدم رعایت قو خریدار(1-12

 است. ارخریدهمچنين رعایت مقررات قانون كار و تامين اجتماعي در ارتباط با حوادث ناشي از كار كارگران به عهده 

 ابالح خواهد شد. خریدارفروشنده به  (هر گونه مکاتبات و یا دستور كارهایي كه متعاقباً با توافی طرفين از سوی2-12

 جواز كسب ضروری است.یا و خریدار ( ارائه تصویر روزنامه رسمي آخرین تغييرات و دارندگان صاحبان امضاهای مجاز 3-12

وضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلز و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوری مصوب (اقرار به عدم شمو  ممنوعيت م4-12

  1337دی ماه 

 هامالكیت اسناد ومدارك وپیوست-13ماده
 این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:  

 (قرارداد حاضر. 1-13

شود، اعو از وب قرارداد و به منظور انجام آن بين نمایندگان رسمي دو طر  قرارداد، مبادله مي(اسناد تکميلي كه حين انجام خدمات، در چارچ2-13

د و صورت مجالز و قراردادهای الحاقي و هر سند و مدرک دیگری نيز كه در راستای انجام قرارداد حاضر ضروری بوده یا تنظيو گردد در حکو اسنا

 باشد.    مدارک منضو به این قرارداد مي

 (كليه مکاتبات و گزارش های مصوب و همچنين گزارش اقدامات انجام شده در جهت انجام موضوع این قرارداد.3-13

درمالکيت "قرار گرفته است انحصارا خریدارفروشنده كه دراختيارانجام موضوع قرارداد كليه مدارک و اسناد، وسایل وتجهيزات (در راستای 8 تبصره

فس  نماید و خسارات وارده را ازمحل  "تواند قرارداد را راساميفروشنده حی واگذاری آن به غير ندارد و در صورت تخلف،  خریدارباشد و ميفروشنده 

حی  خریدار خواهد بود وفروشنده برداشت نماید . ضمناً مالک تشخيص نوع خسارت و ميزان آن طبی نظردستگاه نظارت  واریزی های خریدارسپرده و یا 

 نماید. راین رابطه را از خود ساقط نموده و ميهرگونه ادعا د

 وجه التزام تخلف از شروط قرارداد - 14ماده 
محل  هزینه باالسری از %25هزینه مربوطه طبی نظردستگاه نظارت قرارداد بعالوه  در ازای تاخير،قصور یا تعلل دراجرای موضوع قرارداد توسط خریدار ،

دیگر مطالبات یا تضامين وی برداشت، كسر و در صورت لزوم مطالبه ميگردد.درصورتيکه تاخير یا قصور بوجود آمده پرداختي های خریدار و یا  سپرده یا

نماید و كليه  باعث گردد خسارتي به فروشنده شود ، فروشنده مي تواند عالوه بر وجه التزام تخلف از شروط قرارداد مذكور اقدام به فس  یکطرفه قرارداد

به سبب جایگزیني و تامين موضوع قرارداد از منابع و محلهای دیگر به منظورجلوگيری از ركود و وقفه در اجرای موضوع قرارداد مي باشد  خسارات وارده كه

داده و  ه وكالت و اختيار انجام این اقدامات رادرا به تشخيص خود از محل مطالبات یا تضامين خریدار نزد خود وصو  نماید و بدینوسيله خریدار به فروشن

يد مدیر هيچگونه ادعا و اعتراضي در این خصوص ندارد.مالک تشخيص خسارت و ميزان آن ، مطابی با مفاد قرارداد توسط دستگاه نظارت قرارداد با تای

 عامل فروشنده مي باشد و خریدارحی هرگونه ادعایي در این مورد را از خود ساقط نموده و مي نماید . 

 فورس ماژور -15ماده
بدليل اتفاقاتي كه خارج از كنتر  معقو  طرفين است و برای یکي از طرفين غير ارد فورس ماژور كه امکان تحویل یا حمل و بارگيری موضوع قرارداد مودر 

عوامل قهریه روز كتباً بطر  مقابل اعالم خواهد نمود . در صورت بروز موارد پيش بيني نشده از قبيل  15ممکن گردد طر  ذیربط مراتب را  ر  مدت 

تلقي و منجر به تعطيلي محل كار هریک از طرفين گردد پز از اثبات ، طرفين مي توانند بنحو مرضي  طبيعي، عوامل غيرقابل اجتناب كه عرفاً فورس ماژور
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فورس ماژور نمي باشد  .توضيح اینکه  مشمو  ماده 19الطرفين توافقاتي معمو  دارند ضمنا نوسانات اقتصادی و تحریمها و بيماری های واگيردار مانند كووید 

 .بوجود آمده و مي تواند از حی فس  خود استفاده نماید  فروشندهچنانچه زمان فورس ماژور بيش از یک ماه بطو  بيانجامد حی فس  قرارداد برای 

 حق واگذاری -16ماده
 را به غير واگذار نماید. تواند بدون موافقت كتبي فروشنده جزء یا كل موضوع قرارداد حاضر خریدار نمي

 اصالحیه ها-17ماده
 هرگونه اصالحيه و تجدید نظر در این قرارداد از طریی تنظيو صورتجلسه كه با امضای طرفين قرارداد بوده قابل اجرا و معتبر خواهد بود.

 اقامتگاه طرفین-18ماده
گردد كه ود و الزم است به طر  دیگر ابالح گردد هنگامي ابالح شده تلقي ميشكليه مکاتبات و هرگونه مطالبي كه به تعهدات طرفين قرارداد مربوط مي

نشاني دو  بصورت كتبي به نماینده معرفي شده آن تسلياو و رسيد دریافت گردد یا با پست سفارشي یا پيشتاز به نشاني مندرج در قرارداد ارسا  گردد.

 باشند كه هر گونه تغيير آدرس را سریعاً وكتبًا به طر  مقابل اعالم نمایند.ت و طرفين متعهد ميطر  قرارداد همان است كه در مقدمه قرارداد ذكر شده اس

 حـل اختـالف-19ماده
، ابتدا طرفين سعي در حل مشکل و اختال  از طریی مذاكره خواهند نمود و ، تفسير و اجرا قاد ، اعتبار، فس  ، نقضدر صورت بروز اختال  ناشي از انع

، مدیریت حقوقي شركت سرمایه گذاری ردد مرجع تعيين داورموضوع جهت حل و فصل و رفع اختال  به داوری ارجاع مي گحل اختال  ،  درصورت عدم

قراردادها تابع غدیر مي باشد. ضمنا شرط داوری مستقل از قرارداد است رای داور برای طرفين قرارداد قطعي و الزم االجرا مي باشد . قانون حاكو بركليه 

اختال  و  قوانين جمهوری اسالمي ایران مي باشد . به منظور جلوگيری از بروز وقفه در امور ، فروشنده و خریدار متعهد مي باشند تا زمان اتمام حل

 حصو  نتيجه نهایي ، تعهدات خود را مطابی با مفاد قرارداد اجرا نمایند . 

 تایید و مبادله و نسخ قرارداد  -20ماده 
نسخه كه تمامًا در صورت عدم خط خوردگي حکو واحد را دارا ميباشند در شهرمشهد در مورخ .........تنظيو و  3بصره و درت 8 ماده 20در  قرارداد حاضر

 .  كليه صفحات امضاء و مهر گردیده است و بين طرفين و قائو مقام قانوني آنها قطعي و معتبر و الزم االجرا و الزم االتباع مي باشد.

 


