ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم(
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮزوﻻن

» ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ «
 -1ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺪود  18,000ﺗﻦ ﭘﻮزوﻻن ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ .

 -2ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﻣﺎه ﺷﻤﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -3ﺧﺮﯾﺪار :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ) ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد ،ﮐﻮﭼﻪ 14
ﺷﻤﺎره  16ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  37ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد-ﻣﺸﻬﺪ

-4دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  :واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،اﻧﺒﺎر و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -5ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﻮزوﻻن  ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ آدرس ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  37ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد-ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -6ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ رﺳﯿﺪ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ)ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  0108088861001ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰي
ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ( ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  150,000,000رﯾﺎل و
در وﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -6-1ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت  ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و
ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ  ،رﺳﯿﺪ آﻧﺮا در ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -6-2ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه از اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد  ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ وي ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺿﻤﻨﺎً ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
دﻫﻨﺪه ﺣﻖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﺋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
 -6-3ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه اي ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد و
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد  ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
-6-4ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه اي ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد او در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻣﻀﺎي
ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه اول و اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد از ﺳﻮي ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ،ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار ﻧﮕﻬﺪاري
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺬﮐﻮر آزاد و ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد .
 -7ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارزش اﻓﺰوده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ،ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا در ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -8اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ در ﭘﺎﮐﺘﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮارداده ﺷﻮد :
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺎﮐﺖ "اﻟﻒ"  :ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺎﮐﺖ "ب" ﺷﺎﻣﻞ :

 -1اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺮارداد( ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻔﺤﺎت آن ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي
ﻣﺠﺎز رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
 -2روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،آﮔﻬﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ و آﺧﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد دارﻧﺪﮔﺎن اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز .
 -3دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪات و
ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪارك ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .
 -4در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ اراﺋﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -5اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده .

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺎﮐﺖ "ج"  :ﺑﺮگ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺮوف و رﻗﻢ در آن ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم(
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮزوﻻن

ﺗﺬﮐﺮ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﮐﺖ "ج" ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي

ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز ﻣﻤﻬﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

-8-1ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت درﺑﺴﺘﻪ و روي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه :1درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺮﯾﺪار  ،ﭘﺎﮐﺖ ج
ﻣﻔﺘﻮح ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺎﮐﺖ ج ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
دﻫﻨﺪه ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯿﮕﺮدد .

-9ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ  8اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺎﮐﺘﻬﺎي ﻣﺤﺘﻮي آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﺮ و
اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر در آﮔﻬﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 -9-1ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﻬﻠﺖ اﺧﺬ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕﺮي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -10ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1397/12/11ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

-11ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ .

-12ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪار در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﯾﺎ رد ﮐﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .

-13ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 -14ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺻﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺮﯾﺪار
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
-15ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ .
-16ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻗﻠﻢ ﺧﻮردﮔﯽ و ﯾﺎ ﺧﺪﺷﻪ و ﯾﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ داراي ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ و
ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻼم ﮔﺮدد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮدود
اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺿﻤﻨﺎً ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
-17ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﺪ  .ﺑﻬﺮﺣﺎل

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ آن ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را
ﺑﺪﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺰء از آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم ﯾﺎ ﺟﻬﻠﯽ ﺑﺮاي

او وﺟﻮد ﻧﺪارد .
-18ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آن ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورد  ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ
و اﺑﻬﺎم ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
-19ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار روﺷﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﺗﻌﺪادي از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدد  ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺿﺒﻂ و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﯾﺮﺑﻂ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه :

باسمه تعالي

از آنجايي كه شركت سیمان بجنورد ( مناقصه گزار ) در نظرر دارد نسرتت بره خريرد حرددد  18.000تر
پوزدالن از تامی كنندگان ذی صالح اقدام نمايد  ،لذا از ترامی كننردگان محتررم ( مناقصره گرران ) كره
متقاضي شركت در اي مناقصه مي باشند تقاضا مي شود فررم ارای پیوسرت را برا دقرت تنمیره نمرود د
مستندات د سوابق اجرايي د مشخصات دقیق كاركنان كلیدی شركت را در پاكت ب  ،بره انمرمام رزدمره د
اسناد تائید شد د به امرا ديگر پاكات در تاريخ مقرر تحويه دبیرخانه شرركت سریمان بجنرورد نمرود د
رسید دريافت نمايند .

واحد بازرگانی شرکت سیمان بجنورد

مدارك مورد نیاز جهت تشكیل پرونده ارزيابی کیفی مناقصه گران
.1
.2
.3
.4
.5

تصوير اساسنامه ،آگهي تاسيس و آخرين آگهي تغييرات شركت
تصوير قراردادهاي منعقده و مفاصا حساب در  5سال گذشته
تصوير رضايت نامه ،تشويقي ،تقديرنامه از كارهاي انجام شده در صورت وجود
كليه مدارک صالحه مورد نياز جهت ارزيابي و امتياز دهي كه در ذيل فرمهاي دستورالعمل قيد گرديده است.
تصوير پروانه بهره برداري معدن مورد نظر

توجه:
 .1به مدارک ناقص ،مبهم ،ناخوانا و خارج از زمان مشخص شده ترتيب اثر داده نمي شود.
 .2در صورتيكه كه احراز گردد مدارک تحويل شده جعلي و يا خالف واقعيت بوده است ،عالوه برر عردم ارزيرابي پيمانكرار
تضمين ارائه شده مسترد نخواهد شد .

1

رديف

عنوان شاخص ارزيابی

وزن شاخصai

تجربه د سوابق اجرائي مرتتط د مشابه با موضوع مناقصه

%35

حس سابقه در كاراای قتلي

%35

توان مالي (قدرت مالي د پشتیتاني)

%30

جمع

امتیاز

کسب شده bi

aibi

توضیحات

%100
= (∑aibiامتیاز شاخص ارزيابی)

 حداقل امتياز قابل قبول براي شركت در مناقصه  ،كسب حداقل  65امتياز مي باشد.

 .1مناقصه گر اعالم مي نمايد كه اظهارات د اطالعات مندرج در برگ اای استعالم ارزيابي كیفي مناقصه گران از ار لحاظ صحیح مي باشد.
 .2مناقصه گر اعالم مي دارد كه تنمیه د ارائه اي فرم اا د مدارك مربوطه ایچگونه حق يا تعهدی در خصوص شركت در مناقصه برای مناقصه گر ايجاد نخوااردكرد داير شرركت (
شركت سیمان بجنورد ) در رد يا قتول پیشنهادات مختار خوااد بود.
 .3مناقصه گر تحت ایچ شرايطي درخواست استرداد مدارك ارسالي را از دستگا مناقصه گزار بعمه نخوااد آدرد.

نام و نام خانوادگي و مهر و امضاء مناقصه گر :

2

مشخصات شركت
نام ونشاني فروشنده :

كد پستي:

تلفن تماس :

دورنگار:

شماره ثبت شركت

رئيس هيئت مديره شركت

شناسه ملي شركت

كد ملي

نام و نام خانوادگي

بموجب آخرين تغييرات
مدير عامل شركت بموجب

كد ملي

نام و نام خانوادگي

آخرين تغييرات

دارندگان حق امضاء بموجب

كد ملي

نام و نام خانوادگي

سمت در شركت

آخرين تغييرات



در كادر زير نمونه امضاء فرد يا افراد مجاز به امضاء اوراق تعهد آور به موجب آخرين تغييرات و مهر شركت را درج
نمائيد.
نام و نام خانوادگي

مهر شركت

سمت در شركت

نمونه امضاء

3

فرم شماره  -2قراردادهای مرتبط و مشابه با موضوع مناقصه جهت ارزيابي

رديف

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

محل اجرا

تاريخ شروع

كارفرما

تاريخ خاتمه

نام مسئول

تلفن مسئول

ناظر بر قرارداد

نظارت

آدرس

توجه :

 تجربه (مرتبط و مشابه ) فروشندگان بر اساس اطالعات مربوط به تعداد  4قرارداد انجام شده در رشته و زمينه موضوع مناقصه در پنج سال گذشته تعيين مي شود .به منظور ارائه اطالعات
مورد نياز الزم است مناقصه گران ليست سوابق كاري خود در پنج سال گذشته را در اين فرم ارائه نمايند.
 ارائه تصوير قراردادهاي منعقده به انضمام صورت جلسات تحويل نهائي كار و تسويه حساب آن براي ارزيابي ضروري مي باشد ؛ در غير اينصورت بدون ارسال مستندات امتيازي به مناقصه

گر تعلق نخواهد گرفت .

نام مناقصه گر  ،مهر و امضاء  :شركت .................................

4

رديف

سنوات

1

سال قبل

2

 2سال قبل

3

 3سال قبل

4

 4سال قبل

5

 5سال قبل

( )1پنجاه برابر ماليات متوسط

( )2هفتاد برابر بيمه تامين اجتماعي قطعي

( )3سه برابر درآمد

( )4پنج برابر مبلغ

ساالنه (ريال)

يا علي الحساب پرداخت شده (ريال)

ناخالص ساليانه (ريال)

داراييهاي ثابت (ريال)

ميانگين مبلغ ستونهاي
( )4( ، )3( ، )2( ، )1و()5


باالترين مبلغ ميانگين حاصل از ستونهاي ( )4( ، )3( ، )2( ، )1و(: )5



تائيديه اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ مناقصه مورد تائيد مي باشد و حداكثر امتياز (  100امتياز ) را اخذ

ريال

مي نمايد  ( .با ارائه مستندات بانكي تائيد شده )
 .1حداكثر امتياز (امتياز  ) 100در صورتي احراز مي شود كه مبلغ برآوردي مناقصهه معهادل يها كمتهر از ميهانگين مبهالغ سهتون  1يها سهتون  2يها سهتون  3يها سهتون  4باشهد .
در غير اين صورت امتياز طبق فرمول { امتياز =  ( *100مبلغ برآوردي  /حداكثر مبلغ محاسبه شده ) }  ،كاهش مي يابد .
 .2مناقصه گر مختار است كل ستو نها و يا هركدام از آنها را جهت ارزيابي و امتياز دهي تكميل نمايد .
 .3اطالعات مورد نياز صرفا مي بايست مربوط به قراردادهاي انجام شده در  5سال گذشته باشد و قرارداد هاي مربوط به سالهاي قبل از آن مالك امتيازدهي نخواهد بود .
 .4در خصوص ستون ( )1و ديگر ستونهاي جدول فوق ارائه مدارك و اسناد مرتبط ضروري بوده و بدون ارسال مستندات امتيازي به مناقصه گرتعلق نخواهد گرفت .
 .5در خصوص ستون ( )2مي بايست مفاصا حساب اخذ شده از سازمان تامين اجتماعي در  5سال گذشته ارائه شود .
 .6در خصوص ستون ( )3مي بايست صورت وضعيت هاي قطعي و يا موقت قرارداد هاي منعقده در  5سال گذشته ارائه شود .
 .7در خصوص ستون ( ) 4ارائه صورت اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي ها يا كپي دفاتر قانوني در  5سال گذشته الزامي است.
نام مناقصه گر  ،مهر و امضاء  :شركت .................................
5

شرکت سیمان بجنورد(سهامی عام)
اسناد مناقصه خرید پوزوالن

 -1پس از بررسی و مطالعه دقيق قرارداد و شرايط مناقصه و قبول مفاد و شررايط منرجرد در اسرناد مزبرور اير شرر /
اينجانب حاضر گرديج مقجار پوزوالن موضوع مناقصه را طبرق شررايط و مشخصرات منجرد در اسرناد بره بهررري وهرره
بهطوري ه از هر حير مرورد رضرايرر و مرواـقررر شررر سرياان بجنرورد واقرر گررررردد در ازاي مبلر ر
 ( ………………….به حروف ) ……………………… ريال بهشرح هجول زير تحوي ناايج :
ردیف

شرح

مقدار (تن)

1

پوزوالن طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

18.000

-2اي شر

 /اينجانب مرعهج میگردد نسب

قیمت واحد (ریال )

قیمت كل (ریال)

به تهيه و تسليم تضاي اهراي تعهجات قرارداد و امضاء قرارداد طبق

ناونه پيوس ه به روئي و امضاي اي شر /اينجانب رسيجه اس اقجام ناايج.
-3اي شر  /اينجانب مرعهج میشود در صورتی ه پيشنهاد قيا اعالم شجة اي شرر /اينجانب مرورد قبرول واقر
شود پس از ابالغ ربی خريجار به عنوان برنجه مناقصه ظرف مجت اعالم شجه تحوي پوزوالن را شروع ناايرج و مرادامی
ه قرارداد ـياابي به امضاء نرسيجه اس اي پيشنهاد به عنوان يك تعهج الزم االهرا برراي اير شرر /اينجانب تلقری
میگردد.
-4اي شر  /اينجانب تعهج میناايج بهمنظور تضاي انجام تعهجات يك ـقره تضاي مورد قبول خريجار را ( مطابق
ناونه قرارداد ارسالی) معادل  %10مبل اوليه قرارداد به شر سياان بجنورد تسليم ناايج عجم تسليم تضاي انجام
تعهجات به منزله آن اس ه اي شر /اينجانب از امضاء و مبادله قرارداد خودداري ناوده اس ه در اي صورت
خريجار حق دارد وههالضاان شر در مناقصه را به نف خود ضبط ناايج.
-5پيشنهاد حاضر از اي تاريخ به مجت سه ماه معربر می باشج و شر سياان بجنورد میتوانج در مجت مذ ور هر
لحظه قبولی خود را رباً نسب به آن اعالم ناايج.

ﺻﻔﺤﻪ  1از 4

ﻗﺮارداد

اﯾﻦ ﻗـــﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨـــﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ( ﺑـــﻪ ﺷﻤــﺎره ﺛﺒﺖ  56204ﻧـــﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻬﺮان

داراي ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدي  411157357457و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ  10101013009ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﻗـــﺎﯾﺎن ﮐﻤﺎل ﺻﺪﯾﻘﯽ )ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ( و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑــﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد  ،ﮐﻮﭼﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﭘﻼك 16

 ،ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ  ،1587843613ﺗﻠﻔﻦ  88759571ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد از ﯾﮏ ﻃﺮف و

ﺷﺮﮐﺖ  ...............ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ..............ﻧﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي  ..........داراي ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدي  ...........و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ..............ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﻗﺎي  ........................ﺑﺎ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ  .......................ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  .................................................. :ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ  .....................ﺗﻠﻔﻦ :

 .....................ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎد آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻣﺎده ﯾﮏ  -ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد :

ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺪود  18,000ﺗﻦ ﭘﻮزوﻻن ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ
ﮐﺎﻣﻞ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﮑﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﻀﺎي اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده دو -ﻣﺪت ﻗﺮارداد :

ﻣﺪت ﻗﺮارداد از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﺣﺪودا ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﻣﺎه ﺷﻤﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺎده ﺳﻪ  -ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد :

 -3-1ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﮐﺖ ب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ و ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :
ردﯾﻒ

1

ﺷﺮح

ﭘﻮزوﻻن ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻘﺪار )ﺗﻦ(

18,000

ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ )رﯾﺎل (

ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در
ﭘﺎﮐﺖ ج

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در
ﭘﺎﮐﺖ ج

 -3-2ﻣﺒﻠﻎ ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮارداد ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻣـﻞ ﭘﻮزوﻻن ﻣـﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد و ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻗﻄﻌﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺧﺮﯾﺪار رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .
 -3-3ﺑﻪ رﯾﺰ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .

ﺗﺒﺼﺮه  : 1ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار و زﻣﺎن ﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﯾﺎ ﺗﻮاﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﯿﺰان  ) %25ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس رﯾﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻗﺮارداد  ،ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .

ﺗﺒﺼﺮه  :2ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺪارﮐﯽ دال ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر،

ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻣﺎده ﭼﻬﺎر -ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ :

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻮزوﻻن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺒﻮض ﺑﺎﺳﮑﻮل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳـﯿﻤﺎن
ﺑﺠﻨﻮرد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺧﺮﯾﺪار ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب و ﺗﺎﺋﯿـﺪ دﺳـﺘﮕﺎه
ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد و ﮐﺴﺮ ﮐﺴﻮر ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ  ،ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .
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ﻣﺎده ﭘﻨﺞ  -ﮐﺴﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ :

ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻟﺬا ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﻮري ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻣﺎده ﺷﺶ -ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر :
از ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ارﺳﺎﻟﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪار رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ  %10 ،ﺑﻌﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮐﺴﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺼﻮري ﺳﺮزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وارده از ﻣﺤﻞ ﺳﭙﺮده ﻣﮑﺴﻮره اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺳﭙﺮدة ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﮑﺴﻮره
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮارداد و اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﻣﺎده ﻫﻔﺖ  -ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات :

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺷﺮوع ﻗﺮارداد ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺎدل ) %10ده درﺻﺪ ( ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮارداد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺮﯾﺪار  ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺎدر و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺮارداد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺮﯾﺪار وﺻﻮل و ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در
ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر و ﺗﺎﺋﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﺎده ﻫﺸﺖ -ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺮارداد :

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت  ،ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ  ،ﺧﺮﯾﺪار واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و اﻧﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮاﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﮐﻪ در اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ .

ﻣﺎده ﻧﻪ – ﺗﻌﻬﺪات ﻓﺮوﺷﻨﺪه :

 -9-1ﭘﻮزوﻻن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺤﻞ دﭘﻮي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه درﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﮔﺮدد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﻌﻬﺪه
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-2ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻮزوﻻن ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ  ،ﻗﺒﺾ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﺧﺮﯾﺪار و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-3ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﻮزوﻻن ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ذﯾﻞ و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈـﺎرت ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺧﺮﯾـﺪار
ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺰان آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد :
 ﻣﺠﻤﻮع ﺳـﻪ اﮐﺴـﯿﺪ ﺷـﺎﻣﻞ  Al2o3 ، sio2و  fe2o3ﺑـﺮاي ﭘـﻮزوﻻن ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺣـﺪاﻗﻞ  % 70و ﺑﺮاﺳـﺎس آﻧـﺎﻟﯿﺰآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺎﺷﺪ (sio2+Al2o3+fe2o3 > = %70) .
 اﻓﺖ وزﻧﯽ )  ( LOIﻫﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ  3000ﺗﻨﯽ ﭘﻮزوﻻن ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  %10و ﺑﺮاﺳﺎس آﻧـﺎﻟﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﯿﻤﺎنﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺎﺷﺪ.
 درﺻﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت )  (SO3ﻫﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ  3000ﺗﻨﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  %4و ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎﯾﺰ ﺳﻨﮓ ﭘﻮزوﻻن در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  60ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. -رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺠﺎز ﭘﻮزوﻻن ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  %5ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 -9-4ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﻮزوﻻن روزاﻧﻪ ﺣﺪود  150ﺗﻦ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪود  4000ﺗﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-5ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮزوﻻن در ﻣﻌﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل آن ﻣﻘـﺪور ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،
ﺣﻤﻞ ﭘﻮزوﻻن ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 -9-6ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮداري ؛ ﻋﻮارض آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و .......ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

-9-7ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪن  ،ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر در ﻣﺤﻞ دﭘﻮي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻌﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺮﯾﺪار ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﯾﺮﺑﻂ اﻋﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت  ،اداره راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ...ﻧﺪارد.
-9-8ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده ده  -ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺮﯾﺪار :

ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﺎﺋﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  4ﻗﺮارداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﯾﺎزده – وﺟﻪ اﻟﺘﺰام:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮارداد و ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ  ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد
ﻧﮕﺮدد  ،ﺑﺎزاي ﻫﺮ روز ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻌﺎدل 0/5درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﺑﻌﻨﻮان وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺮﯾﺪار از ﻣﺤﻞ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﯾﺎ ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪت ﺗﺎﺧﯿﺮ از  7روز ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ،
ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﻣﺎده دوازده  -ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واﮔﺬاري ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ :

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻞ وﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮي واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻞ وﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮي)ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ( واﮔﺬار ﮔﺮدد ؛ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ؛ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﯾﻨﺪﺳﺘﻪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﺰء را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﻣﺎده ﺳﯿﺰده  -ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد :

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺮار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻮده و ﻣﺸﻤﻮل ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺎده ﭼﻬﺎرده  -ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﻗﺮارداد :

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎري در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر واﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ؛ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ؛ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدره ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ؛ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و آﯾﯿﻦ

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر و اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻌﺎدن  ،اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ درزﻣﺎن اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه وﯾﺎ در ﻃﯽ ﻣﺪت اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺪم
اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰده – ﺣﻞ اﺧﺘﻼف :

ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد رخ دﻫﺪ  ،ﻣﻮﺿﻮع
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﺠﻨﻮرد ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .
ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰده– ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد :

 -16-1در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻗﺮارداد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺤﺮز ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻻزم ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮاي ﻣﻮﺿـﻮع ﻗـﺮارداد را
ﻧﺪارد ﯾﺎ از اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ورزد ﺑﺎ اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ  5روزه  ،ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣـﻖ
ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬـﺪات  ،از ﻣﺤـﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت و ﯾـﺎ
ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
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 -16-2ﺧﺮﯾﺪار در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻗﺮارداد و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺪﯾﺪ ) اﻓﺰاﯾﺶ  ( %25در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ  ،ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺗﺐ را  5روز ﻗﺒﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﻮزوﻻن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺧﺮﯾﺪار ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -16-3ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

ﻣﺎده ﻫﻔﺪه – ﻓﻮرس ﻣﺎژور :

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻨﮓ  ،ﺳﯿﻞ  ،زﻟﺰﻟﻪ  ،آﺗﺶ ﺳﻮزي و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻮرس ﻣﺎژور
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﯾﺎﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .
ﻣﺎده ﻫﺠﺪه – اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ :

اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ  ،ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت  ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ از ﺣﯿﺚ
اﺑﻼغ اوراق ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .

ﻣﺎده ﻧﻮزده – ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺦ ﻗﺮارداد :

اﯾﻦ ﻗﺮارداد در ﺑﺠﻨﻮرد و در ﻧﻮزده ﻣﺎده  ،دو ﺗﺒﺼﺮه  ،ﻃﯽ دو ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺣﮑﻢ واﺣﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي
ﻃﺮﻓﯿﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
ﺧﺮﯾﺪار

ﻓﺮوﺷﻨﺪه

