پیش نویس قرارداد فروش سیمان و کلینکر صادراتی
به کشور افغانستان

کد سند
FE091-00

عنوان مدرک:

پیش نویس قرارداد فروش سیمان صادراتی به کشور افغانستان
وضعیت بازنگري و چاپ مدرک
شرح بازنگري

تاريخ بازنگري

تهيه كننده

تاييد كننده

تاييديه نماينده مديريت:

تصويب كننده

مهركنترل مستندات:

فهرست اصالحیه هاي صادره
شماره
اصالحيه

تاريخ صدور

شماره صفحه
اصالح شده

پیش نویس قرارداد فروش سیمان صادراتی به کشور افغانستان

شرح  /اصالحيه

امضاء تحويل گيرنده اصالح

پیش نویس قرارداد فروش سیمان و کلینکر صادراتی
به کشور افغانستان

کد سند
FE091-00

این قرارداد فی مابین شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت 46491ثبت شرکت های تهران و کد اقتصادی -8714-7518
 4111به نمایندگی آقای مهدی کریمی بعنوان (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره به آدرس :تهران ـ
سهروردی شمالی ،کوچه شهید حمید قدس (اندیشه  ) 2پالک  69که منبعد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و شرکت /
شخص ....................................که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد .
ماده  – 1موضوع قرارداد :
فروش مقدار  20.000تن سیمان پاکتی تحویل درب کارخانه جهت صادرات به کشور افغانستان .
ماده  – 2مبلغ قرارداد :
مبلغ کل قرارداد  .....................دالر (به ازای هر تن ...............دالر) مطابق مشخصات موضوع قرارداد می باشد که برنده مزایده باید مبلغ
مذکور را ظرف مدت  7روز کاری قبل از تحویل کاال به حساب ارزی بانک ملی شعبه سیمان قاین به شماره  1898210000016واریز
نماید.
ماده  – 3مدت قرارداد:
مدت قرارداد ازتاریخ واریز مبلغ قرارداد به مدت یک ماه می باشد .
ماده  – 4تعهدات فروشنده :
 4-1تحویل روزانه حداقل  700تن سیمان بصورت درب کارخانه تحویل داده می شود .
 4-2فروشنده متعهد می گردد در صورت پایبندی خریدار به مفاد قرارداد تا اتمام مدت قرارداد از فروش سیمان به سایر خریداران
خودداری نماید .
 4-4از طرف فروشنده ،مدیر فروش بعنوان هماهنگ کننده و ناظر قرارداد معرفی می گردد .
ماده  – 5تعهدات خریدار :
 5-1خریدار تعهد می نماید مبلغ قرارداد را طبق ماده  2به حساب شرکت کارسازی نماید .
 5-2خریدار تعهد می نماید روزانه نسبت به تحویل حداقل  700تن سیمان درب کارخانه اقدام نماید .
 5-3خریدار در زمان انعقاد قرارداد باید کتباً نماینده خود را به فروشنده معرفی نماید .
ماده  – 6تضمین حسن انجام تعهدات:
خریدار باید بابت حسن انجام تعهدات معادل  5درصد مبلغ قرارداد را براساس نرخ تسعیر روز امضای قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی
ریالی معتبر با اعتبار  6ماه پس از تاریخ اتمام قرارداد به فروشنده ارائه دهد .فروشنده می تواند در صورت هرگونه تخلف خریدار از مفاد
قرارداد و خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات ،بنا به تشخیص و برآورد خود از محل این ضمانتنامه جبران و راساً برداشت نماید خریدار
بدینوسیله حق هر نوع ادعا و اعتراض را از خود سلب می نماید .ضمانتنامه موضوع این ماده پس از اتمام قرارداد و در صورت تأیید ناظرین
مسترد می گردد .
ماده  – 7داوری :
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بعنوان توافق مستقل از قرارداد هر گونه ادعا و اختالف و لو کراراً اعم از اینکه در خصوص انعقاد یا اجرا یا انحالل و مسائل ناشی از تفسیر و
اجرا مقاد قرارداد و غیر آن باشد از طریق داور منصوب توسط مدیر امور حقوقی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) به
شماره ثبت  151394و شناسه ملی  10101942066حل و فصل می گردد داور منصوب اختیار مصالح و سازش میان طرفین را نیز دارا
است و مدت زمان داوری شش ماه از تاریخ قبول داور می باشد و حسب تشخیص داور برای دو دوره شش ماهه دیگر (حداکثر یک و نیم
سال) راساً توسط داور قابل تمدید است ضمناً طرفین اختیار اعالم موافقت خود را درخصوص ورود ثالث و یا جلب ثالث (اعم از شخص
حقیقی یا حقوقی) به مقام ناصب (وفق صدور ماده حاضر) تفویض نمودند .صرف نظر از اینکه در یک فقره اختالف باشد یا در اختالفات
متعدد تصمیم داور مذکور برای طرفین قطعی و الزم االجرا بوده و به صورت ابالغ حضوری و یا از طریق پست سفارشی و یا با ارسال
نتیجه رأی از طریق اظهارنامه به نشانی طرفین مندرج در قرارداد حاضر ارسال و ابالغ خواهد شد گواهی مأمور پست و یا گواهی ابالغ
اظهارنامه به منزله ابالغ است و آثار قانونی خود را دارد .حق الزحمه داوری براساس تعرفه قوه قضاییه تعیین می گردد و تمامی هزینه های
داوری اعم از حق الزحمه داور ،هزینه کارشناسی و غیره برعهده محکوم علیه  /علیهم رای داوری می باشد .در صورت محکومیت هر طرف
هزینه یاد شده از هر گونه مطالبات نزد طرف مقابل و یا تضامین وی قابل کسر و احتساب و یا از سایر طرف قانونی قابل مطالبه می باشد
توافق داوری مستقل از قرارداد بوده و در صورت انحالل اقاله فسخ ،انفساخ یا ابطال یا بطالن یا قسمتی از این قرارداد توافق داوری کماکان
به قوت خود باقی است .
ماده  – 8موارد فسخ قرارداد :
 8-1فروشنده درصورت عدم رضایت از عملکرد خریدار و یا عدول وی از انجام تعهدات مندرج در این قرارداد میتواند در هر زمان بنا به
تشخیص و گزارش کتبی ناظر و راهبر اجرایی قرارداد با یک اخطار کتبی و بدون پرداخت هر گونه خسارت قراردارد را به طور یکجانبه
فسخ نموده و این موضوع مورد قبول و تأیید خریدار می باشد و هر گونه ادعا و اعتراض بعدی از خریدار در این زمینه مسموع نخواهد بود .
 8-2تخلف خریدار از هر یک از شروط مندرج در این قرارداد موجب اختیار فسخ فروشنده خواهد بود .
 8-3درصورتی که قرارداد مشمول فسخ گردد فروشنده فسخ قرارداد را طی یک نامه کتبی به طرف قرارداد اعالم خواهد نمود .
 8-4هزینه های مربوط به فسخ قرارداد که ناشی از قصور و یا عدم اجرای صحیح قرارداد توسط خریدار باشد بنا به تشخیص و برآورد
توسط کاد ر فروشنده محاسبه و از اسناد تضمینی و یا هر گونه مطالبات بدون نیاز به مراجعه به مراجع قانونی و قضایی جبران و راساً
برداشت نماید و خریدار بدینوسیله حق هر نوع ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید .
ماده  – 9حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور(
درصورت بروز حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) که ایجاد و رفع آن خارج از حیطه اقتدار و اراده طرفین قرارداد بوده از قبیل سیل  ،زلزله
جنگ  ،اعتصاب کامیونهای افغانی یا ایرانی ،ممنوعیت صادرات سیمان به افغانستان و  ...هر یک ناگزیر به توقف کار باشند ،می بایست
مراتب به صورت کتبی و در اسرع وقت به طرف دیگر اعالم گردد .در این صورت طرفین قرارداد موضوع را بین خود به طریق مقتضی حل
و فصل خواهند نمود و در صورت عدم حصول توافق ،فروشنده قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ نموده و خریدار حق هر گونه اعتراض و
دعوی را در این خصوص از خود سلب می نماید .ضمناً چنانچه این امور باعث ایجاد تعویق کار گردد آن مدت جزو مدت قرارداد محسوب
نخواهد شد .ضمناً با توجه به شرایط کشور در مورد ویروس کرونا پیمانکار تعهدات را پذیرفته و اعالم می دارد که شیوع کرونا تأثیری در
روند انجام تعهدات خریدار نداشته و با انجام و رعایت پروتکل های بهداشتی قادر به انجام وظایف خود می باشد .
ماده - 10اقامتگاه طرفین
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نشانی و محل اقامت طرفین همان است که در متن قرارداد تعیین گردیده و خریدار متعهد است در صورت تغییر آن بالفاصله آدرس
جدید خود را کتباً به فروشنده اطالع دهد .درصورت عدم اطالع هر گونه نامه یا ابالغی که به نشانی مزبور به وسیله پست و یا دورنویس
(فاکس) فرستاده شود ابالغ قانونی محسوب خواهد گردید و ابالغی که به آدرس فوق ارسال و یا به نماینده خریدار تسلیم گردد ابالغ به
خریدار تلقی می گردد .و در صورت هرگونه اختالف قانون جمهوری اسالمی ایران حاکم است ضمناً مکاتبات خریدار نیز می بایستی به
صورت رسمی و در قبال اخذ رسید به دبیرخانه سیمان قاین تسلیم گردد .
ماد - 11سایر موارد
سایر موارد مرتبط با این قرارداد که در متن قرارداد ذکر نشده است تابع قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران خواهد بود .
ماده  – 12فسخ قرارداد
این قرارداد در  12ماده و دو نسخه که هر کدام دارای حکم واحد هستند در تهران تنظیم شده و از تاریخ امضاء و مبادله قرارداد بین
طرفین و قائم مقام قانونی آنان قطعی و معتبر و الزم االجرا و الزم االتباع می باشد .
فروشنده
شرکت سیمان قاین (سهامی عام)

خریدار

