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 قرارداد

شرکت بین د، میشوه نامید قراردادین پس و ازاست ابل تفکیک که یک مجموعه غیرقاآن لحاقیاارك یگر مداه دفقتنامه به همراین موا

به  411111863484دي قتصااکد و  10103074333به شناسه ملی و  269170ثبت ره به شما انمسکن تهراري سرمایهگذ

ین در اکه ه یرعضو هیئت مدو مدیرعامل ان بهعنوري حیده علی شاه و ئیس هیئت مدیررنائب ان بهعنوي قدیرس عبان قایاآنمایندگی 

کد و  ...........................شناسه ملی و  .................. ثبتره به شما ....................................... شرکت ویکسو د از میشوه نامید خریدارن پیما

ین در اکه ........ و .....................به عنوان ...............................................به عنوان  .......................به نمایندگی  .......................................... ديقتصاا

 ید.دست منعقد گره اشددرج قراردادین ارك امدد و سنادر ایطی که اشررات و طبق مقر، یگري دسود از میشوه نامید فروشندهقرارداد 

 عوضوـم( 1ده ما

پروژه مرکز  Aقطعه جهت اجراي دیوارهاي داخلی و خارجی با برند ..................  ازین موردو ملزومات  یسبک بتن يپانل ها لیو تحو دیخر

 شامل: 2مشخصات فنی و ضوابط مندرج در مدارك موضوع ماده مطابق با  شهیشهر اند

 انتیمتر جهت اجراي دیوار هاي داخلیس......... ×........ ...........× تقریبی با ابعادسبک بتنی  يپانل ها -1-1

 سانتیمتر جهت اجراي دیوار هاي خارجی و بین واحدها .........×..................× تقریبی با ابعادسبک بتنی  يپانل ها -1-2

، اپانل همخصوص اتصال  چ و پرچ، پیمیخانواع سبک بتنی نظیر  يپانل هاکلیه قطعات، اتصاالت و ملزومات مورد نیاز جهت نصب  -1-3

 و ... نوار درزبند، پانل هاچسب مخصوص نصب  اي،اي و غیر سازهاجزاي سازهبه  پانل هایراق اتصال انواع 

ها ساختمان آیین نامه طراحیپیوست ششم آخرین ویرایش دیوارها مطابق با  و مهاربندي وال پست ها الزم جهت اجرايآهن آالت  -1-4

 ( اي و اجراي اجزاي غیر سازه اي معماري طراحی لرزه) 2800دارد ناستا در برابر زلزله

درگاه و ساب فریم جهت نصب درب و پنجره ها کالف دور دربها و پنجره ها بصورتیکه به اجراي نعل الزم جهت اجرايآهن آالت  -1-5

 .نیاز نباشد

شیرآالت، کابینت و هاي تأسیساتی و محل نصب آهن آالت و اتصاالت الزم جهت اجراي زیرسازي فلزي مناسب در محل عبور لوله -1-6

 نظایر آن

گونه اضافه پرداختی بابت آیتم هاي فوق قابل پرداخت هزینه تمامی مراتب فوق در ردیف هاي قرارداد پیش بینی گردیده و هیچ : 1تبصره 

 نخواهد بود.

ار آگاهی کامل کسب نموده هاي معماري از کم و کیف کها به دقت بازدید نموده و ضمن بررسی نقشهفروشنده از محل پروژه :2 تبصره

 است، لذا هیچگونه ادعائی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.

 ( مدارک و اسناد قرارداد2ماده 

 است : ریشامل اسناد و مدارك ز قرارداد نیا

 نامه حاضرموافقت -2-1
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 کشور يجار یفن يدستورالعملها و استانداردها نشریات، ،عمومی یساختمان، مشخصات فن یگانه مقررات مل 22مباحث  -2-2

 (1شماره  وستی)پ مصالح فلزيو روش محاسبه مابه التفاوت  یالیبرآورد ر -2-3

 ابالغ خواهد شد. به فروشنده ا  کتب، بصورت تدریجی قراردادپس از مبادله که  2فاز  معماري يهانقشه از يسر کی -2-4

 (2)پیوست شماره الزامات و مشخصات فنی  -2-5

 (3 شماره وستی)پ فروشندهاسناد و مدارك  -2-6

 (4شماره  وستیاسناد مناقصه )پ -2-7

 زین گرددیمبادله م قرارداد نیطرف نیب ای شودیابالغ م فروشندهبه  ،قرارداد يمنظور اجراکار و به ياجرا نیکه ح یلیاسناد تکم -2-8

اسناد ممکن است  نیشود. ا هیته قرارداددر چارچوب اسناد و مدارك  دیاسناد با نی. ادیآیبه شمار م قراردادجزو اسناد و مدارك 

 مجلس باشد.دستور کار و صورت قشه،ن ،یصورت مشخصات فنبه

مربوط به  یدارد، هرگاه دوگانگ تیاسناد و مدارك اولو گریبر د موافقتنامه نیاسناد و مدارك، ا نیب ی( در صورت وجود دوگانگتبصره

، سازمان نظام مهندسی و سازمان ملی استاندارد ،متو ضوابط وزارت ص عمومی یبا مشخصات فن بیبه ترت تیباشد اولو یمشخصات فن

 گریبر د 3کار باشد، نرخ موضوع ماده  يو اگر مربوط به بها خواهد بودمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي و مشخصات فنی خصوصی 

 دارد. تیاولو قراردادمدارك  واسناد 

 ( مبلغ قرارداد3ماده 

 برابر با  و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزودهنهادي و توافق با فروشنده پیش قیمتمبلغ اولیه قرارداد بر اساس  -3-1

 .باشدیم ریال (.............................................................) ...............................

بر  و شده اجرا سطوح دیوارهايگیري اندازه سبر اسا یموقت و قطع يهاتیوضعصورت کارکردتقریبی بوده و  بصورتمبلغ فوق  -3-2

 یک از بیشتر هاي با مساحت بازشومحاسبه و مالك عمل قرار خواهد گرفت.  1پیوست شماره  فهرست بهاي مندرج درمیناي 

 .گرددمی مترمربع از کل مساحت اجرا شده کسر

  .باشدیمي پرداخت قرارداد به صورت نقد نحوه -3-3

مابه التفاوت مصالح،  ل،یبه عنوان تعد یمبلغ چگونهیاست ه نییتب 1شماره  وستیصراحتا  در بند ب پچه قرارداد به جز آن نیبه ا -3-4

 .ردیگیتعلق نم رهیو غ یگمرک يهاتعرفه شیجبران افزا ،يانرژ يهاحامل متیق شیمابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزا

-به فروشنده ابالغ گردد، مابه خریدارخصات فنی ایجاد و از طرف ها و مشدر نقشه ايعمده راتییتغچنانچه در حین انجام کار  -3-5

 .فق طرفین محاسبه خواهد شدها با تواالتفاوت هزینه

 باشد.یا کاهش می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25این قرارداد با نرخ واحد تا سقف  -3-6

قابل  ارائه فاکتور رسمی و مستندات مربوطه، ت نامثب یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -3-7

 پرداخت خواهد بود.
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 ( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 4ماده 

 ن نافذ است.آاز تاریخ مبادله  قرارداداین  -4-1

 باشد:به شرح ذیل می ( ماه شمسیسه) 3 قراردادمدت  -4-2

از  ( ماه شمسیسه) 3پروژه مرکز شهر اندیشه   Cز قطعه مدت زمان الزم جهت تأمین و تحویل پانل ها و ملزومات مورد نیا -

 باشد.تاریخ مبادله قرارداد می

هر طبقه از هر بلوك پروژه، مطابق با برنامه زمانبندي مورد تأمین و تحویل پانل ها و ملزومات مورد نیاز مدت زمان الزم جهت  -

 خریدار خواهد بود.نظر 

 از سوي فروشنده راتیتأخد در مدت مذکور، مدت قرارداد با ارائه دالیل توجیهی و الیحه در صورت عدم اتمام عملیات موضوع قراردا -4-3

 قابل تمدید خواهد بود. و مشخص شدن میزان تأخیرات مجاز و غیر مجاز خریدارپایان مدت اولیه و رسیدگی توسط  در

 باشد.تاریخ شروع کار، تاریخ مبادله قرارداد می -4-4

 ( تضمین انجام تعهدات5ماده 

درصد مبلغ  5 زانیبه م تضمین مورد قبول کارفرما ستبایفروشنده میاز آن،  یانجام تعهدات ناش نیتضم يو برا قرارداد يموقع امضا

پانل ها و ملزومات مورد  کلیه و تحویلفروشنده در خصوص تأمین پس از اتمام تعهدات تضمین این . دیخریدار نما میتسل ،قرارداد هیاول

به وي  و منوط به احراز تراز مالی مثبت و با درخواست کتبی از سوي فروشنده هاي الزمو تأئیدیه نتایج آزمایشگاهیرائه و ا پروژه نیاز

 خواهد شد.مسترد 

هر بلوك با درخواست مورد نیاز  پانل ها و ملزوماتو تحویل  فروشنده در تأمینپس از اتمام تعهدات  ،فوق انجام تعهداتتضمین تبصره: 

 یافته و با تضمین تقلیل یافته جایگزین خواهد شد.به تناسب کاهش شان ای کتبی

 ( نحوه پرداخت6ماده 

از  تحویل شده راپانل ها و ملزومات مربوط به  حسابصورت  ،در پایان هر ماه فروشنده نقدي می باشد. پرداخت قرارداد به صورت نحوه

و جداول و  قرارداد، براساس فهرست و اسناد منضم به هامجلسصورت ستورکارها ود ،ییاجرا يهاطبق نقشهکه را  خیشروع کار تا آن تار

و  تیوضع رتصو یینها دییو تأ یدگیرس . پس ازدینمایم خریدار میتسلاست محاسبه کرده  1توضیحات مندرج در پیوست شماره 

مانده قابل پرداخت به حساب ی، خسارات احتمالو اعمال جرائم و  یافتیدر يالحساب ها یکسر عل ،ياعمال کسورات قرارداد نیهمچن

 بستانکاري فروشنده منظور خواهد شد.

منوط به تأئید پس از اتمام کلیه مراحل اجرا در محل و تحویل شده پانل ها و ملزومات بخش از حساب و پرداخت هر تبصره: تأئید صورت

 د بود.خواه بخشکیفیت از سوي دستگاه نظارت و نماینده خریدار براي آن 
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 و مسئولیتهاي دوره تضمین سپرده حسن انجام کار( 7ماده 

( شش) 6ت به مدتحویل شده پانل ها و ملزومات آخرین بخش از تحویل تولید و یخ رتا، از قراردادع موضوت عملیا تضمیندوره  -7-1

 .ددتضمین میگر فروشندهي سوو از تعیین  ماه

ي نیمی از تضمین آزادسازشود. نگهداري می خریدارمین حسن انجام کار در نزد تض عنوانبهبه فروشنده  پرداختده درصد از هر  -7-2

و  ارائه نتایج آزمایشگاهی و پروژه پانل ها و ملزومات مورد نیاز کلیهتحویل و فروشنده در تأمین تعهدات مذکور پس از اتمام 

 .خواهد شد آزاد از سپري شدن دوره تضمینو باقیمانده آن پس  و تصویب صورت وضعیت قطعیگواهینامه فنی مرکز تحقیقات 

، نواقصی در کار مشاهده گردد و پانل ها و ملزوماتبخش از هر تحویل تأمین و در طول مدت اجراي پروژه و یا پس از  کهیدرصورت -7-3

ي هانهیهزقدام و نسبت به رفع نقص ا رأسا  خریدار، نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، خریداراز سوي  شدهنییتعدر مدت  فروشنده

حق هرگونه اعتراضی را در  فروشندهو  دینمایمي خودکارساز، به نفع فروشندهدرصد، از محل تضامین و مطالبات  15 اضافهبهآن را 

 نمود. ساقطاین مورد از خود سلب و 

 ر( نظارت بر اجراي کا8ماده 

خواهد بود که کتبا  به فروشنده معرفی  خریدارنمایندگان فنی هده به عقرارداد طبق اسناد و مدارك  فروشندهنظارت بر اجراي تعهدات 

 خواهند شد.

ی  عملیات ، مشخصات فنی عمومی و خصوصهانقشهدر اجراي صحیح و مطابق  فروشندهحضور دستگاه نظارت نافی مسئولیت  تبصره(

 .نخواهد بود قراردادموضوع 

 ( شرایط فسخ قرارداد9ماده 

روز با پست سفارشی به  5اخطار کتبی به فاصله  2با ارسال و صرفا   قضاییبدون نیاز به تشریفات قانونی و  تواندیدر موارد ذیل خریدار م

 نماید:یکطرفه فسخ  بصورت ، قرارداد را14آدرس مندرج در ماده 

 مطابق با برنامه زمانبنديهر طبقه از هر بلوك پروژه مورد نیاز  پانل ها و ملزوماتتولید، حمل و تحویل در  روز 10بیش از  تأخیر -9-1

 انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی خریدار -9-2

 فروشنده نتواند به تعهدات قراردادي، با کیفیت و کمیت موضوع قرارداد عمل نماید. صورتیکهدر  -9-3

 ضوابطبا مشخصات فنی،  تحویلی پانل ها و ملزوماتح مصرفی و اثبات انطباق روش تولید یا کیفیت مصالفروشنده در  توانائیعدم  -9-4

 و مقررات مرتبط با موضوع قرارداد استاندارد

حق خواهد داشت تا  خریدارضبط گردیده و خریدار  به نفعفروشنده  حسن انجام کاردر این صورت تضمین انجام تعهدات به همراه سپرده 

 .هاي وي کسر نمایدمطالبه یا از محل مطالبات، تضامین و سپرده را از فروشنده 13ماده وجه التزام به شرح 
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 ( حـل اختالف 10ماده 

، موضوع اختالف بدوا  در کمیسیونی مرکبب از نماینبدگان (9ماده  )بجز قرارداد این در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و یا طرز اجراي

آراء  اتفاقببها  معرفی خواهند شد مطرح و هر تصبمیمی کبه کمیسبیون مبذکور ساعت کتب 48مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظرف مدت 

ي داور رأارجباع و  نیالطبرفیمرضب. در صورت عدم توافق نمایندگان، موضبوع ببه داور خواهد بود االجراالزماتخاذ نماید، براي طرفین نافذ و 

 .باشدیمراي تعهدات خود موظف به اج فروشندهقطعی خواهد بود. ضمنا  تا تعیین تکلیف موضوع، 

 تعهدات فروشنده (11ماده 

مرکز تحقیقات راه، نماید که از کلیه مقررات و ضوابط وزارت صمت، سازمان استاندارد، فروشنده پیش از امضاي قرارداد اقرار می -11-1

رداد آگاهی کامل کسب نموده و خود سایر مبادي ذیربط در ارتباط با موضوع قرامسکن و شهرسازي، نظام مهندسی استان تهران و 

 باشد.میآگاهی از مفاد فوق بر عهده فروشنده  ناشی از عدم خریدارداند، لذا جبران کلیه زیان وارده به را ملزم به رعایت آنها می

ره از مرکز تحقیقات گواهینامه فنی معتبر صادو داراي مجوز برند مورد استفاده نماید که فروشنده پیش از امضاي قرارداد اقرار می -11-2

در طول مدت قرارداد آنها  تمدیدخود را ملزم به باشد و می در ارتباط با موضوع قرارداد مدارك فنیسایر  و راه، مسکن و شهرسازي

 باشد.میمفاد فوق بر عهده فروشنده  صحت یا تمدید ناشی از عدم خریدارداند، لذا جبران کلیه زیان وارده به می

مجوز و گواهینامه فنی معتبر صادره از مرکز تحقیقات راه، مسکن و برند مورد استفاده، فروشنده اقرار نماید که  تبصره: چنانچه

اقدام نموده  مجوز و گواهینامه فنی معتبر صادره از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازينسبت به اخذ را ندارد لیکن  شهرسازي

مربوطه اقدام و مراتب را کتبا   مجوز و گواهینامهه قرارداد نسبت به پیگیري، اخذ و ارائه حداکثر تا پایان مدت اولیبایست است می

 10میزان قرارداد،  7عالوه بر کسورات موضوع ماده تواند در غیر اینصورت خریدار می به همراه مستندات به خریدار اعالم نماید.

جریمه از مطالبات فروشنده کسر نماید. این جرائم قطعی بوده و )ده( درصد از کلیه صورتحساب هاي تأئید شده را به عنوان 

 نماید.فروشنده حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می

 و انجام کلیه محاسبات براساس شامل طراحی در خصوص پانل ها و ملزومات مورد نیاز موضوع قراردادلیه خدمات مشاوره ارائه ک -11-3

، تهیه و ارائه جزئیات اجراي وال پست ها و نحوه مهاربندي و اتصال پانل مستندات مبناي طرح سایر و معماري نهایی هاي نقشه

پیگیري تا مرحله  و با مهندس طراح و ناظر پروژه، شرکت در جلسات دفاع، هماهنگی شاپاجرائی  هاي نقشه و ارائه تهیهها، 

اي به هزینه جداگانه ارائه خدمات فوقبابت  باشد.عهده فروشنده میبر هاي اجرائی تصویب جزئیات ساخت و تولید و درج در نقشه

 فروشنده پرداخت نخواهد شد.

 بر عهده فروشنده  پانل ها و ملزومات مورد نیاز موضوع قرارداد اجراي جهت خریدار اجرایی پرسنلپیمانکار منتخب یا  آموزش -11-4

 باشد.می

توسط پیمانکار منتخب یا پرسنل اجرائی خریدار بر عهده  از موضوع قراردادپانل ها و ملزومات مورد نی اجراي روند بر نظارت -11-5

 باشد.میفروشنده 
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، حضور پانل ها و ملزومات مورد نیاز موضوع قرارداد اجراي تأئید براي هاي مربوطهفنی و کلیه هزینه ناظر اعزام به موقع مسئولیت -11-6

 باشد. می فروشنده بعهده در جلسات، بازدیدها و ...

 خریدارمورد تأئید وزارت صمت، سازمان استاندارد و  تأئید مورداز مبادي را  تولید وشنده موظف است تمام مصالح مورد نیازفر -11-7

 نماید.تهیه 

بایست در حین تولید و قبل از بسته بندي امکان بازدید نمایندگان خریدار را به دفعات و به تشخیص از سوي خریدار فروشنده می -11-8

  فراهم آورد.

هاي تعیین خواص و آزمایش کنترل کیفیت انجام شده در کارخانه توسط فروشنده اعم از هاينتایج آزمایشیک نسخه ائه ار -11-9

ها پانلتواند در هر مرحله از تولید یا پس از تحویل باشد. خریدار میبر عهده فروشنده می و ... مصالح مصرفی شیمیاییمکانیکی و 

هاي تولید و مدارك فنی و عدم فرضل کیفی اقدام نماید. در صورت عدم انطباق نتایج با پیشهاي کنترنسبت به انجام آزمایش

، تولیدي، مسئولیت بارگیري، حمل و عودت محموله مورد نظر هايپانلتوانایی فروشنده در اثبات کیفیت مصالح مصرفی یا 

و مانند آن بر عهده فروشنده ایجاد تأخیر در اجراي پروژه  وارده به کارفرما اعم ازو جبران کلیه خسارات  جایگزینی محموله جدید

  هاي مجدد نیز بر عهده فروشنده خواهد بود.هاي کنترل کیفی انجام شده و آزمایشخواهد بود، در اینصورت هزینه آزمایش

جزئیات طراحی و بق تنظیم شده است، لذا مسئولیت تطاطراحی و توسط فروشنده  تحویل شده موضوع قرارداد هايپانل جزئیات -11-10

 .باشدبر عهده فروشنده میو استانداردهاي ملی و ضوابط فنی  ها، مقررات ملی ساختمان، آئین نامهسازمان نظام مهندسی با ضوابط

عوامل  کلیه تأثیر گرفتن درنظر با را خود تولید و تحویل زمانبندي برنامه قرارداد، مبادله از پس روز 5 است موظف فروشنده -11-11

 قبول مورد فرمت و نظر طبق و پروژه زمانبندي برنامه با مطابق ابزار( و آالت ماشین تجهیزات، و مصالح نیروي انسانی، )شامل

 برنامه نظر، اعمال و بررسی از پس نماید. خریدار تسلیم به خریدار کتبا  بررسی و جهت تنظیم MSPدر قالب برنامه خریدار 

 .نمایدمی بالغبه فروشنده ا پیگیري جهت را زمانبندي

 باشد.هاي ارسالی بر عهده فروشنده میبارگیري محموله هايهزینهکلیه  -11-12

خدمات مندرج در بندهاي فوق در پیشنهاد قیمت لحبا  گردیبده و اضبافه پرداختبی در ایبن خصبوص انجبام تمامی تبصره: هزینه ارائه 

 نخواهد شد.

 ( تعهدات خریدار12ماده 

 6ت فروشنده مطابق با ماده پرداخت صورت وضعی -12-1

 هاي الزم در ارتباط با موضوع قراردادمعرفی یک نفر به عنوان نماینده بصورت کتبی جهت انجام امور اداري و پیگیري -12-2

  ابالغ خواهد شد. و سازه که کتبا  به فروشنده معماري هايارائه نقشه -12-3
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 مجاز ( تأخیرات غیر13ماده 

به موقع تأمین نماید، مطابق با برنامه زمانبندي و را  هر طبقه مورد نیاز پانل ها و ملزومات از قسمتییا نتواند تمام  فروشندهدر صورتیکه 

را به حساب  درصد از صورتحساب مربوط به آن طبقه (یک) 1در انجام تعهدات، به میزان  غیرمجاز تواند به ازاي هر روز تأخیرخریدار می

 نماید.بدهکاري فروشنده منظور می

 ( نشانی طرفـین14ده ما

شرکت سرمایه گذاري مسکن تهران،  تلفن  – 3پالك  – 21انتهاي خیابان  -خیابان گاندي –میدان ونک  –: تهران خریدارنشانی  -14-1

62-88885561 

 ............................و تلفن :  .....................................................................................................................................................:  فروشنده ینشان -14-2

دیگر  طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سریعا   اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغي مذکور هاینشانتبصره( کلیه مکاتبات به 

 اطالع دهند.

 

 خریدار فروشنده

 )شرکت سرمایه گذاري مسکن( (فرآورده هاي ساختمانی پیشرفتهشرکت )

 عباس قدیري علی شاه حیدري ............... ........................

 )نایب رئیس هیئت مدیره( )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( (.......................) (........................)
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 1پیوست شماره 
 

 آورد ریالی بر -الف 

 روش محاسبه مابه التفاوت بهای مصالح فلزی -ب
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 برآورد ریالیالف: 

 بهاي کل )ریال( )ریال( بهاي جزء  مقدار واحد شرح ردیف

1 

 تهیه کلیه مصالح، تولید و تحویل 

براي  با برند .......... پانل هاي سبک بتنی

ملزومات و  کلیهبه همراه دیوارهاي داخلی 

 1ماده  به شرح اتصاالت

   26.000 متر مربع

2 

 تهیه کلیه مصالح، تولید و تحویل 

براي با برند ...........  پانل هاي سبک بتنی 

به همراه دیوارهاي خارجی و بین واحدها 

 1به شرح ماده  ملزومات و اتصاالت کلیه

   49.000 متر مربع

 جمع کل بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ریال(
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 ب: روش محاسبه مابه التفاوت بهای مصالح فلزی 
 

پروفیبل هباي توخبالی، شببکه فلبزي، میلگرد، نبشی، ناودانی، ورق، تسبمه، انواع )شامل  پرداخت مابه التفاوت تغییرات بهاي مصالح فلزي

رت وضعیت ببه روش زیبر محاسببه و در طول مدت قرارداد در هر صو پروفیل هاي سرد نورد و نظیر آنها بجز انواع میخ، پیچ و پرچ اتصال(

 مالك عمل قرار خواهد گرفت:

 اسناد مناقصه خیتاردر  ي مبداءارائه شده توسط کارخانه هاي، بیشترین نرخ مصالح فلز يمابه التفاوت بهانرخ مبناي محاسبه  -

 می باشد. (00/00/99)

  سفارش همان پارت خیتاردر  ي مبداءخانه هاارائه شده توسط کاردر زمان سفارش هر پارت، کمترین نرخ  يمصالح فلزنرخ  -

 می باشد.

کاهش نسبت به نرخ  درصد 5درصد افزایش یا  5در زمان سفارش هر پارت، تا سقف  يمصالح فلزبابت تغییرات بهاي هر نوع  -

 مبنا هیچگونه مابه التفاوتی قابل محاسبه نخواهد بود.

درصد کاهش نسبت به  5یا  افزایشدرصد  5بر  مازادمان سفارش هر پارت، در ز يمصالح فلزمابه التفاوت تغییرات بهاي هر نوع  -

 هاي ارسال اعمالی خواهد شد.نرخ مبنا محاسبه و در صورت وضعیت
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 2پیوست شماره 

 

 یالزامات و مشخصات فن



 
 

13 

 

 

 

 3پیوست شماره 

 

اسناد و مدارک فروشنده
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 4پیوست شماره 

 

 اسناد مناقصه
 


