
 )) پیمانمشخصات (( 

 پیمان) موضوع ۱ماده 

 طبق مشخصات فني پیوست ) ۱۳۸۷۷۱۰(موضوع درخواست خرید  پارچھ ايجفت دستكش  ۰۰۰/۳۰۰ خریدعبارتست از    
 اقدام نماید. مشخصات فني پیوست نسبت بھ ارسال نمونھفروشنده موظف است براساس  )۱تبصره 
د ومدارك معتبر ھمچنین اسناد گواھي كیفیت ومبدا وگمركي در زمان تحوی�ل جھت اقالم خارجي ارائھ اسنا )۲تبصره 

 .استمي كاال الزا
 .افزایش یا كاھش دھد %۲٥خریدار مجاز است مقدار قرارداد را بھ میزان  )۳تبصره

 ) خریدار مجاز است تعداد درخواستي را بین یك یا چند فروشنده واجد شرایط تقسیم نماید٤تبصره 
جھ��ت رعای��ت دقی��ق مف��اد  (بازدی��د از مراح��ل تولی��د) ی��دار مج��از ب��ھ كنت��رل و نظ��ارت موض��وع ق��راردادخر )٥تبص��ره

 باشد.باشد. مالك نھایي تایید محمولھ در محل تخلیھ ميقرارداد مي
فروش��نده موظ��ف ب��ھ تحوی��ل آن براس��اس قیم��ت ق��رارداد خواھ��د ب��ود و  %۲٥درص��ورت اف��زایش ت��ا س��قف  )٦تبص��ره 

ب�ھ ن�رخ روز ب�ا تواف�ق فروش�نده و  %۲٥باشد قیم�ت ك�االي تح�ویلي م�ازاد ب�ر  %۲٥از  چنانچھ افزایش بیش
 تصویب خریدار بھ فروشنده پرداخت خواھد شد.

 با توجھ بھ پیش پرداخت دریافتي, فروشنده حق ھیچگونھ افزایش قیمت تحت ھیچ شرایطي نخواھد داشت. )۷تبصره 
 خلي در اولویت قرار خواھد گرفت.درصورت برابري قیمت وكیفیت نمونھ دا) ۸تبصره

در صورت عدم تطبیق محمولھ با نمونھ تاییدشده، بنا بھ تشخیص مدیریت ایمني ، بھداشت و محیط زیس�ت  ) ۹تبصره 
ھ�اي ناش�ي از ای�ن ام�ر و عودت محمولھ اقدام خواھد شد. بدیھي اس�ت كلی�ھ مس�ئولیتكسر جریمھ یا نسبت بھ 

 است.تاخیر احتمالي بھ عھده فروشنده 

 پیمان) مدت ۲ماده 
 ،دریاف�ت پ�یش پرداخ�تاع�الم خری�دار ب�ھ فروش�نده ب�راي این قرارداد از تاریخ امضاء ق�رارداد و  يمدت اجرا         

 .گرددتعیین مي ) ماه۷(ھفت حداكثر 
 بدیھي است در صورت عدم وصول پیش دریافت توسط فروشنده, مدت اجراي قرارداد از تاریخ چ�ك ص�ادره تبصره)

 .از طرف خریدار خواھد بود

 پیمان) نحوه پرداخت و ضمانت حسن اجراي ۳ماده
 باشد:نحوه پرداخت بھاء مورد معاملھ بشرح ذیل مي

%كل مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت پ�س از امض�اء ق�رارداد در قب�ال اخ�ذ اس�ناد تعھ�دآور الزم، بعن�وان  ۳۰ )۱-۳
(ب�دیھي اس�ت اس�ناد تعھ�دآور م�ذكور پ�س از اتم�ام م�دت ق�رارداد و  ش�ود.پیش پرداخت ب�ھ فروش�نده پرداخ�ت م�ي

تحوی��ل ك��ل موض��وع ق��رارداد و تایی��د م��دیریت  ایمن��ي ، بھداش��ت و مح��یط زیس��ت خری��دار ب��ھ فروش��نده ع��ودت 
 گــردد.)مي

ش�ت و اق�الم موض�وع ق�رارداد و تایی�د م�دیریت ایمن�ي، بھدا ھرمحمول�ھقطع�ي ) الباقي مبلغ قرارداد پس از تحویل ۲-۳
 .خواھد بودپرداخت  قابل بھ فروشنده وكسر نسبي پیش پرداخت erpدر سیستم خریدارمحیط زیست 

ب��دیھي اس��ت فروش��نده بمنظ��ور رس��یدن خری��دار ب��ھ حق��وق حق��ھ خ��ود درص��ورت ع��دم انج��ام تعھ��د و وص��ول  ) تبص��ره
،  ./. كل مبل�غ ق�رارداد)۱۰(  پرداختھا و خسارات كھ طلب خریدار از فروشنده میباشد اسناد تعھدآور الزم را

نماید كھ تا پایان مدت ق�رارداد ن�زد خری�دار ب�اقي خواھ�د مان�د و ميدر زمان امضاء قرارداد بھ خریدار تسلیم 
درصورت تشخیص تخلف فروشنده توسط خریدار از ھر یك از مفاد این ق�رارداد خری�دار ح�ق خواھ�د داش�ت 

س��ت درص��ورت ص��حت اج��راي تعھ��دات من��درج در ای��ن اس��ناد م��ذكور را بنف��ع خ��ود برداش��ت نمای��د. ب��دیھي ا
قرارداد اسناد مذكور پس از پایان مدت قرارداد بھ فروشنده مسترد خواھد شد. 

 ) نحوه تحویل  ٤ماده 
پ��س از امض��اء  م��اه  ۲ر ح��داكثواول��ین محمول��ھ   م��اه ۷ظ��رف را  فروش��نده متعھ��د اس��ت موض��وع ق��رارداد

جفت ب�راي  ۰۰۰/٥۰جفت ومتعاقبآ  ۰۰۰/٥۰ماه   ۲( پس از  ار تحویل نمایدو دریافت پیش پرداخت بھ خریدقرارداد 
 .)جفتي ۰۰۰/۱۰طي    محمولھ ھاي ھرماه 
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 باشد. تحویل كاالي موضوع قرارداد در محل انبار خریدار مي ) محل ۱تبصره 
موض�وع  قرارگی�رد)(الزم بھ توضیح است بس�تھ بن�دي نھ�ایي در پال�ت  وبستھ بندي مناسب )ھزینھ بارگیري ۲تبصره 

 باشد.قرارداد و سایر ھزینھ ھاي مربوط بھ حمل بعھده فروشنده مي
چنانچھ خریدار در طول مدت زمان قرارداد ب�ھ ھ�ر دلی�ل خواس�تار ع�دم ارس�ال محمول�ھ از س�وي فروش�نده ) ۳تبصره 

ی��ده و ردد روزھ��اي اع��الم ش��ده از س��وي خریدار(منحص��را اع��الم كتب��ي) ش��امل م��دت زم��ان ق��رارداد نگردگ��
 .گیردمي جریمھ عدم تاخیر بھ فروشنده تعلق ن

 
 یما) جر٥ماده 

 جریمھ تاخیر: )٥-۱
چنانچھ فروشنده بنا بھ تشخیص خری�دار تعھ�داتي را ك�ھ بموج�ب ای�ن ق�رارداد بعھ�ده گرفت�ھ اس�ت بموق�ع و در 

بعن�وان جریم�ھ  محمول�ھن ھم�ایك در ھزار مبل�غ مدت زمان تعیین شده بھ انجام نرساند بھ ازاي ھر روز تاخیر معادل 
 ی�ك م�اهو اسناد تعھدآور وي كسر و بھ نفع خریدار ضبط خواھد شد و در صورتیكھ این ت�اخیرات ب�یش از  از مطالبات

 تواند قرارداد را بطور یكجانبھ فسخ نمایـــد مي         بطول انجامد خریدار
 جریمھ افت كیفي: )٥-۲

ھ تایی�د ش�ده بن�ا ب�ھ تش�خیص م�دیریت ایمن�ي ، بھداش�ت ومح�یط درصورت عدم تطابق محمولھ ارسالي با نمون�
 محمول�ھ اق�دام خواھ�د ش�د.ھم�ان  مبل�غ )درص�د(س�ي  ۳۰%زیست، نسبت بھ اخذ جریمھ ب�ھ نس�بت اف�ت كیف�ي ت�ا س�قف 

 .مبلغ كل قرارداد خواھد بود )درصد(ده  ۱۰./.حداكثر جریمھ 
 

 ) عدم انجام تعھدات   ٦ماده 
ه بھ ھر علت بغیر از ف�ورس م�اژور از تحوی�ل ك�اال خ�ودداري نمای�د متعھ�د اس�ت نس�بت ب�ھ درصورتیكھ فروشند       

اعاده پیش پرداخت خریدار و جب�ران ض�رر و زی�ان حاص�لھ براس�اس ن�رخ س�ود س�پرده ھ�اي بلن�د م�دت ب�انكي بع�الوه 
نمای��د و اس��ناد تعھ��دآور  دری��افتي از ف��وق در م��دت زم��ان اعتب��ار ق��رارداد اق��دام   ٥جریم��ھ دیرك��رد م��ذكور در م��اده 

 .فروشنده بابت پیش پرداخت بھ حیطھ وصول درخواھد آمد
 
 
 

   پیمان) فسخ ۷ماده 
داد و ی�ا وظ�ایف خ�ود اعم�ال چنانچھ فروشنده بنابھ تشخیص خریدار دق�ت الزم را در انج�ام ھ�ر ی�ك از مف�اد ق�رار      
 ٤۸ ده و چنانچھ فروشنده نواقص اعالم شده را حداكثر ظ�رف م�دت، خریدار بھ فروشنده اخطار كتبي ارسال كرننماید

از تاریخ ارسال اخطاریھ برطرف ننمای�د، خری�دار مج�از اس�ت ق�رارداد حاض�ر را ب�ھ ص�ورت ی�ك جانب�ھ فس�خ  ساعت
در این صورت كلیھ خسارتھاي احتمالي خریدار كھ در اثر قصور فروشنده اعمال شده باشد, از مح�ل تض�مینات  نماید.

 .بودشنده قابل تامین خواھد سایر مطالبات فروو 
  ) بازرسي و كنترل۸ماده
خریدار مجاز خواھد بود در طول مدت پیمان از مراحل مختلف تامین اقالم موضوع پیمان و ی�ا تولی�د آنھ�ا بازدی�د       

ایمن��ي ،  م��دیریت گ��ردد كلی��ھ امكان��ات الزم را در ای��ن خص��وص در اختی��ار كارشناس��اننمای��د و فروش��نده متعھ��د م��ي
 قراردھد و این بازرسي از تعھدات و مسئولیتھاي فروشنده نخواھد كاست. خریدار  بھداشت و محیط زیست

 
 ) شرایط شركت در مناقصھ ۹ماده 

ھ��اي ذی��ل از كلی��ھ ب��ھ یك��ي از روش لایر  ۰۰۰/۰۰۰/٥۰ ) ب��راي ض��مانت ش��ركت در مناقص��ھ تض��میني مع��ادل۱-۹
  گردد:ميشركت كنندگان در مناقصھ اخذ 

 در ص�ورتودر آن قید شده باشد  ازتاریخ صدور اعتبارداشتھحداقل سھ ماه ضمانت نامھ بانكي بھ مدت اعتبار  – الف
و در وج�ھ ش�ركت س�ایپا وب�دون ھیچگون�ھ خ�ط  لزوم از تاریخ اتمام اعتبار حداقل براي سھ ماه دیگر قابل تمدید باش�د

 .خوردگي ارائھ گردد
 ر وجھ شركت سایپا و بھ حوالھ كرد متقاضي چك تضمیني بانكي د –ب 
 ضمانتنامھ یا چك بانكي باید حتما" پرفراژ شده وممھور بھ مھر بانك مربوطھ باشد. –ج 
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درصورت ارائھ ضمانتنامھ بھ نام شخص باید مھر ش�ركت مربوط�ھ ب�ا امض�اء مج�از ش�ركت در ظھ�ر ض�مانتنامھ  -د 
 . درج گردد

 ھده برنده مناقصھ میباشد) ھزینھ چاپ آگھي  مناقصھ بع۲-۹
پس از مشخص شدن رتبھ ھاي اول ، دوم و سوم مناقصھ ، چ�ك س�ایر ش�ركت كنن�دگان مس�ترد خواھ�د  )۳-۹

چنانچھ برندگان این مناقصھ از امضاء پیمان امتناع ورزند ، وجھ ضمانت شركت در مناقصھ . گردید
 نفع شركت سایپا ضبط خواھد شد. ایشان بھ

 رد یا قبول یك یا كلیھ پیشنھادات مختار خواھد بود.) شركت سایپا در ۹-٤
ك�ھ بع�د  یا بدون س�پرده و پیش�نھاداتيو بدون نمونھ بھ تعداد اعالم شده  ) شركت سایپا بھ پیشنھادات مبھم۹-٥

 ترتیب اثر نخواھد داد. مدت مقرر ارسال شونداز انقضاء 
ان مھ�ر و امض�اء ش�ده و ھم�راه ب�ا بایس�ت از ط�رف ش�ركت كنن�دگكلیھ صفحات مشخص�ات پیم�ان م�ي )۹-٦

 )پاك��ت " ال��ف" و" ب" (دو قیمتھ��اي پیش��نھادي و س��ایر م��دارك درخواس��تي در داخ��ل پاك��ت سربس��تھ
الزم ب�ھ توض�یح اس�ت پاك�ت  .حداكثر تا تاریخ مندرج در ذیل بھ دبیرخان�ھ ش�ركت س�ایپا تحوی�ل گ�ردد

ب��ھ ھم��راه   پیش��نھادي ايپارچ��ھ جف��ت نمون��ھ دس��تكش ۱۰ مھرش��ده و "ال��ف" ح��اوي مشخص��ات پیم��ان
نش�اني دقی�ق مح�ل ك�ار  ,كپ�ي رس�ید چ�ك تض�مین  ,مشخص�ات فن�ي  ,كات�الوگ,سوابق وروزمھ كاري 

برگھ نمایندگي در صورت نیاز وپاكت "ب" حاوي برگ پیشنھاد قیمت (ممھور ب�ھ مھ�ر  شماره تماس
 .باشدمي وامضا" شركت كنندگان) 

اگان�ھ (پ�س از روی�ت مس�ئول مربوط�ھ) توس�ط ش�ركت بایست بصورت جد ) چك شركت در مناقصھ مي۷-۹
 . تحویل گردیده و رسید دریافت گرددكنندگان بھ صندوق امور مالي شركت سایپا 

 ) شركت سایپا مجاز است جھت تامین اقالم مزبور از طریق یك یا چند منبع اقدام نماید.۸-۹
 دارد. فروشنده مسئولیت كامل حسن اجراي موضوع  پیمان را بر عھده )۹-۹

 .وضوع پیمان را بھ غیر واگذار كندتواند بدون موافقت كتبي خریدار اجراي عملیات م فروشنده نمي  )۱۰-۹
 باشد. بایست ارسال پیشنھاد قیمت دقیقاٌ مطابق با مشخصات و موارد مطروحھ مي )۱۱-۹
 است.مي نمونھ بھ ھمراه پاكت الف الزا جفت۱۰) ارسال ۱۲-۹

 خواھند ، از گردونھ مناقصھ حذفتھیھ و ارائھ نگردندشنھاداتي كھ بصورت مشخص شده بدیھي است پی )تبصره  

  .شد

 ) تاریخ و ارائھ پیشنھادات ۱۰ماده 
 .باشدمي  --------------تاریخ ارائھ پیشنھادات حداكثر تا پایان وقت اداري روز       

 
 ) محل ارائھ پیشنھادات ۱۱ماده 

 آدرس :      

......................................................................................  
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 برگ پیشنھاد قیمت
 

 شركت                   
 

      ------------شھرت :                              بھ نمایندگي از                                        اینجانب نام :            
                                                                                                                                           

 پیمانكاري 
  

تھی�ھ و تحوی�ل گردم با توجھ بھ مشخصـات پیمان و موارد خواستھ شده از طرف شركت س�ایپا نس�بت ب�ھ متعھد مي     
 ج�دول قیمت�ي ذی�ل(طب�ق مشخص�ات درخواس�تي)  براس�اس  ش�ركت س�ایپا مورد درخواس�ت پارچھ اي دستكش محمولھ

 اقدام نمایم.
 

 بھاي كل بھاي واحد مقدار واحد شرح ومشخصات كامل كاال ردیف

   ۰۰۰/۳۰۰ جفت پارچھ اي دستكش ۱

 
                                                                                                جمع كل مبلغ بھ لایر :                          

 
 

 شماره تلفن :                                                      شماره دور نویس :  
 

 نشــــاني :
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