
 

 

 برگ شرايط شركت در مناقصه
بسته  درصد چربي توسط سفارش دهنده و تبديل آن به كره40ارسال خامه  شركت شير پاستوريزه پگاه فارس در نظر دارد نسبت به

مورد نياز خود از طريق مناقصه عمومي و از توليد كنندگان داخلي و بر اساس برگ درصد چربي  82±1با حداقل چربي  بندی شده 
مناقصه اقدام نمايد. از دريافت كنندگان اين برگ شرايط درخواست مي شود پيشنهادات خود را همه روزه به استثنای روزهای شرايط 
تخت جمشيد  -جاده شيراز 32به دبيرخانه شركت واقع در كيلومتر  07/98 /20مورخ  پنجشنبه حداكثر تا پايان وقت اداری روزتعطيل 

 در قبال رسيد تحويل نمايند. 
 ( : موضوع مناقصه1ماده )

  یدر ماه به صورت انواع كره بسته بندكره تن  70حداقل  سفارش عبارت است از
 ( : مشخصات كيفي و ويژگيها2ماده )
 ( :مشخصات كيفي خامه: )الف        

 .باشد 40±1شده و دارای درصد چربي هيتازه گاو ته رياز ش يستيخامه ارسالي با -1-2
 درجه دورنيك باشد. 11الي  9ارسالي در زمان تحويل  اسيديته خامه -2-2
)ميكروبي 2406)خامه پاستوريزه و روشهای آزمون( و  191خامه ارسالي بايستي مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره  -3-2

 محصوالت لبني( باشد.
 
 ( :مشخصات كيفي كره :ب)
شده و با استاندارد ملي ايران به شماره  ديسفارش دهنده تول يارسال مي بايست صرفا از خامه رندهيكره توليدی سفارش گ -4-2

 )كره پاستوريزه و روشهای آزمون( مطابقت داشته باشد.162
 باشد. یگريد رمجازيغ يوانيرحيغ يهر نوع چرب ايكره توليدی مي بايست فاقد هرگونه اختالط با كره گياهي و  -5-2
 .باشد چربي درصد 82±1دارای درصد كره تحويلي ميبايست حداقل  -6-2
گردد  ي،محاسبه    م ري،به شرح ز يليتحو ي%چرب 82كره  لوگرميك 47.6درصد معادل  40خامه  لوگرميك 100هر  ليتبد بيضر -7-2
 نحوه محاسبه فرمول                                                   .

 درصد چربي خامه*وزن خامه÷ 100لوگرم= وزن مقدار چربي خامه به كي                  
 * وزن مقدار چربي خامه به كيلوگرم 97.5÷100÷* درصد چربي كره100وزن خالص كره جهت تحويل=   
درصد باشد و رطوبت حداكثر 82بدون رنگ( و با حداقل چربي  اي يكره توليدی بايستي از نوع غير الكتيكي بدون نمك )رنگ -8-2

 درصد باشد.2ون چربي حداكثر درصد وماده خشك بد16
 بسته بندی بايستي ابتدا در كاغذ مومي يا پلي اتيلن مجاز و سپس در كارتن مقوايي ضخيم و مقاوم صورت گيرد.  -9-2

 باشد. ديبا 0.4حداكثر  یكره بسته بند یو برا 0.3كره فله حداكثر  ی( براي)درصد وزن كياولئ ديبر حسب اس تهيدياس -10-2
                        

را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره  ميليون ريال(  سيريال )  30.000.000پيشنهاد دهنده موظف است مبلغ ( : 3ماده )

 مورد قبول شركت ارائه نمايد. معتبرمهر بانك كشاورزی شعبه شركت شير پاستوريزه پگاه فارس واريز نمايد و يا ضمانتنامه  410548428
% از مبلغ قرارداد را بعنوان ضمانت حسن 10برنده مناقصه مكلف است يك هفته پس از اعالم خريدار و قبل از شروع قرارداد ، :  1تبصره

در اختيار خريدار قرار دهد در صورتي كه اين مهم بيش از يك هفته طول بكشد ،  معتبرمورد قبول شركتانجام كار بصورت ضمانت نامه 
 دوم واگذار ميگردد و سپرده نفر اول به نفع شركت ضبط ميگردد.قرارداد به نفر 

شخص حقيقي يا حقوقي برنده مناقصه مكلف است جهت عقد قرارداد ، بصورت حضوری در شركت مناقصه گذار حاضر و اسناد و  : 2تبصره
 قرارداد را امضاء نمايد.

 ( : تحويل 4ماده )
قسمت  باتوجه به نياز هفتگي  و   سفارش دهنده بر اساس درخواست شركت صه را موظف است كل كاالی موضوع مناق سفارش گيرنده

انبار شركت شير پاستوريزه پگاه فارس بوده و  محصول های نهايي تحويل نمايد و محل تحويل  سفارش دهندهو با نظر  دهدارائه فروش 
 ميباشد. سفارش دهنده  بعهده هزينه حمل



 

 

 ( : ارسال نمونه 5ماده )
در هنگام ارائه پاكتهای  2عدد از كاالی توليدی خود را با مشخصات و ويژگيهای كيفي موجود در ماده  20اد دهندگان ميبايستي تعداد پيشنه

 )الف،ب،ج( تحويل اين شركت نمايند.
 .گرددضمناً محموله های ارسالي در حين اجرای قرارداد اگر مردود تشخيص داده شود بابت آن محموله بهائي پرداخت نمي 

 ( ساير مشخصات :6ماده )
ساعت قبل از 24مسئوليت و هزينه حمل خامه جهت اجرای قرارداد تا درب شركت سفارش گيرنده بعهده سفارش دهنده ميباشد كه اين امر  -1-6

با حفظ زنجيره سرما)زير ارسال خامه ، به سفارش گيرنده اطالع داده ميشود و همچنين مسئوليت حمل كره استحصالي تا درب شركت سفارش دهنده 
 صفر( بعهده سفارش گيرنده مي باشد.

 تبصره : ارسال خامه صرفا به آدرس اعالمي سفارش گيرنده خواهد بود. 
 كرايه حمل دوغ كره و كره از درب شركت سفارش گيرنده تا درب شركت سفارش دهنده به عهده سفارش دهنده مي باشد . -2-6
 وب محصول در اثر چيدمان نامناسب و عدم رعايت زنجيره سرما  در حمل و نقل بعهده سفارش گيرنده خواهد بود.عواقب ايجاد كيفيت نامطل -3-6
 مالك دريافت خامه ارسالي، باسكول و آزمايشگاه سفارش گيرنده و مالك دوغ كره و كره استحصالي باسكول و آزمايشگاه سفارش دهنده ميباشد. -4-6

ي بر اساس گزارش كتبي آزمايشگاه سفارش گيرنده مطابق با مندرجات ماده دو قرارداد نباشد ابتدا حداكثر ظرف مدت : چنانچه خامه ارسال3تبصره 
ساعت  6ساعت نسبت به اعالم كتبي و هماهنگي با نماينده سفارش دهنده )معاونت توليد( اقدام و سفارش دهنده نسبت به تعيين تكليف مسئله تا 2

 پس از آن اقدام نمايد.
به لحاظ اينكه خامه مورد نياز تأمين كره از طرف سفارش دهنده تأمين ميگردد مي بايست اعالم وصول محموله و همچنين تأييديه درصد چربي  -5-6

 ساعت اعالم گردد.  24و ساير مشخصات كيفي و وزني، توسط سفارش گيرنده به سفارش دهنده طي 
 حصول و تأييديه مسئول فني شركت با سربرگ شركت سفارش گيرنده ارسال گردد.به همراه كره ارسالي بايد برگه آناليز م -6-6
 خامه های ارسالي بايد برگ آناليز محصول و تاييد مسئول فني شركت سفارش دهنده را داشته باشد. -7-6
 ( اعالم ميگردد.3-4ميزان كره ارسالي بر اساس فرمول)بند  -8-6
وق از سوی سفارش گيرنده، در توليد و تحويل كره های مورد درخواست سفارش دهنده كليه مسئوليت در صورت عدم رعايت كليه شرايط ف -9-6

 خسارات وارده  به عهده سفارش گيرنده مي باشد.
 اخذ كليه مجوزهای قانوني از جمله پروانه استفاده از ظرفيت خالي به عهده سفارش گيرنده مي باشد.-10-6
فيزيكوشيميايي و ميكروبي و ارگانولپتيكي خصوصا وزن، بافت و عط و طعم ، در طول مدت زمان ماندگاری محصول بروز هر گونه عدم انطباق -11-6

در رابطه با محصول به عهده سفارش گيرنده بوده و پاسخگويي و وضع هرگونه  GMPناشي از توليد و بارگيری و تحويل ناصحيح و عدم رعايت اصول 
 وني به عهده سفارش گيرنده خواهد بود. جريمه از سوی مراجع ذيصالح قان

ضايعات استاندارد انواع اقالم بسته بندی طبق جدول زير جزء هزينه های سفارش دهنده خواهد بود و بيش از آن به عهده سفارش گيرنده مي  -12-6
 باشد. 

 درصد ضايعات قابل قبول نوع كاال درصد ضايعات قابل قبول نوع كاال
 2.5 رول كره فرمسيل 1 ميگر 10رول كره 
 3.9 فويل آلومينيومي فرمسيل 1 گرمي 15رول كره 
 0.1 انواع كارتن 1 گرمي 25رول كره 
 0.1 انواع مادر كارتن 0.5 گرمي 50رول كره 
 0.1 كيلوگرمي 25نايلون كره بالك  0.5 گرمي 100رول كره 
   0.5 گرمي 250رول كره 

 



 

 

ايد محصول توليد شده را حداكثر پس از يك هفته از دريافت خامه تحويل سفارش دهنده نمايد، در زمان تحويل سفارش گيرنده تعهد مي نم -13-6
ه محصول دارای زمان ماندگاری مناسب باشد و از زمان ماندگاری مناسب محصول هنگام تحويل به سفارش دهنده چهارپنجم زمان درج شده بروی بست

 نصورت سفارش دهنده مخير به تصميم گيری در اين خصوص خواهد بود.   بندی باقي مانده باشد. در غير اي
كليه مشكالت كيفي شامل انواع آلودگي های ميكروبي و عدم انطباقهای فيزيكوشيميايي و ارگانولپتيكي نظير كپك زدگي، برگشت رنگ و طعم  -14-6

زمينه سازمان های نظارتي و بهداشتي و مراجع قضايي يا قضاوتي در زمينه  و كم بودن درصد چربي و يا وزن قالب و غيره و مسووليت های مربوطه در
كيفيت و كميت محصول و عدم رعايت موازين بهداشتي و قانوني به عهده سفارش گيرنده مي باشد. در ضمن هر گونه جريمه وضع شده و در صورت 

ده منظور خواهد شد و سفارش گيرنده مكلف به پرداخت آن سفارش رای به معدوم نمودن كاال، كل ثمن محصول مزبور ، به حساب سفارش گيرن
ده مي دهنده مي باشد. همچنين اخذ كليه مجوزهای قانوني در رابطه با توليد محصول از جمله پروانه استفاده از ظرفيت خالي به عهده سفارش گيرن

 باشد.
 ملزم به رعايت آن ميباشد. سفارش گيرندهيا كاهش ميباشد و % قابل افزايش و 25حجم كلي قرارداد توسط خريدار تا :  (7ماده )
 روز پرداخت خواهد شد. 60بهای كاالهای ارسالي پس از تائيد واحد كنترل كيفيت و هر :  (8ماده )
 مايد.برنده مناقصه موظف است پس از اعالم كتبي اين شركت حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ن : (9ماده )
 : شركت درمناقصه به منزله قبول آئين نامه معامالت شركت شيرپاستوريزه پگاه فارس خواهد بود.  (1ماده )
شركت شيرپاستوريزه پگاه فارس در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. همچنين مناقصه گذار مختار به واگذاری  :  (11ماده )

 مي باشد . تامين كننده 2مناقصه همزمان به 
 كليه كسورات قانوني و هرگونه ماليات متعلقه بعهده برنده مناقصه مي باشد.: (12ماده )
به پيشنهادات مبهم، مشروط و فاقد سپرده و آنهائي كه پس از موعد مقرر دربرگ شرايط تسليم گردد تحت هيچ شرطي ترتيب  ( :14ماده )

 اثر داده نخواهد شد. 
برنده مناقصه درحين اجرای قرارداد به تعهدات خود عمل ننمايد شركت شيرپاستوريزه پگاه فارس راساً نسبت به  درصورتي كه ( :15ماده ) 

 فسخ قرارداد اقدام و سپرده وی را ضبط مي نمايد. 
ت در مناقصه چنانچه پس از تعيين برنده مناقصه نامبرده در مدت تعيين شده نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننمايد سپرده شرك -1-15

ه مشاراليه بنفع شركت مناقصه گذار ضبط و با نفر دوم مناقصه اقدام به عقد قرارداد خواهد شد و چنانچه نفر دوم مناقصه بهر دليل اقدام ب
 عقد قرارداد ننمايد سپرده شركت در مناقصه وی نيز ضبط خواهد شد.

 اد قرارداد نفر اول مسترد نخواهد شد.سپرده شركت در مناقصه نفرات اول و دوم تا انعق ( :16ماده )
 كليه هزينه های آگهي مناقصه از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. ( :17ماده )
 ساير شرايط برحسب مورد و با نظر خريدار در قرارداد منعكس خواهد شد. ( :18ماده )
 پيشنهاد دهندگان مي بايست پيشنهادات خود را بصورت زير در سه پاكت )الف ، ب و ج( در بسته و مهر و موم شده ارائه نمايد. ( :19ماده )

 حاوی سپرده يا ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه )ارائه هر گونه چك و سفته مورد قبول نمي باشد(. - پاكت الف

 مضاء شده و ساير مدارك ذيل حاوی برگ شرايط مناقصه مهر و ا  پاكت ب
 شركت    و اساسنامه آگهي روزنامه رسمي آخرين تغييرات -3گواهي مؤديان مالياتي   -2برداری توليد و پروانه استاندارد   پروانه بهره -1
 نشاني دقيق پستي -6شماره حساب بانكي و كد شبا   -5رزومه كاری و اعالم سوابق   -4

 مت ضمناً ميبايستي بطور قطعي و مشخص اعالم گردد.حاوی پيشنهاد قي  پاكت ج

 شركت كنندگان ميبايست هر سه پاكت )الف.ب.ج(رادريك بسته گذاشته و بصورت پلمپ ارائه نمايند. : 4تبصره

نكي شركت به ترتيب الف، ب ، ج بازگشائي خواهد شد. درصورتي كه پاكت الف فاقد سپرده يا ضمانت نامه با 17های ماده  پاكت :  5تبصره
  درمناقصه باشد از بازگشائي دو پاكت ديگر خودداری خواهد شد.

در صورتيكه پيشنهادات رسيده نياز به بررسي داشته باشد اعضاء كميسيون مناقصه ميتوانند جهت بررسي مشخصات و امكانات  : 6تبصره
ميباشد را به وقت ديگری موكول نمايند كه در اينصورت  شركتهای پيشنهاد دهنده بازگشايي پاكتهای )ج( را كه حاوی قيمت موضوع مناقصه



 

 

مي تواند در وقت تعيين شده بعدی در جلسه بازگشايي پاكتهای )ج( شركت گاني كه پاكتهای الف و ب آنها تأييد شده باشد پيشنهاد دهنده 
 نمايد.

ه ميزان درخواست شده ارسال نگردد از بازگشايي پاكتها توجه : در صورتي كه به همراه ارائه پاكتها نمونه كاالی مورد نظر ب( : 20ماده )
 خودداری خواهد شد.

 07/98/ 20مورخ مورخ   شنبه پيشنهاد دهندگان مي بايستي پيشنهاد خودرا در پاكت الك و مهر شده تا پايان وقت اداری روز ( :21ماده )
 تخت جمشيد تحويل و رسيد دريافت نمايند. -جاده شيراز 32به دبيرخانه اين شركت واقع در كيلومتر 

در جلسه ای كه با حضور اعضاء كميسيون مربوطه تشكيل  21/07/98مورخ يكشنبه روز  11به پيشنهادات رسيده راس ساعت  ( :22ماده )
 ميگردد رسيدگي خواهد شد و حضور پيشنهاد دهنده يا نماينده معرفي شده وی در جلسه بالمانع است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 نمونه قرارداد به شرح زير ميباشد: ( :23ماده)
 از طرف ديگر بشرح زير حميد باغبانباشيآقاي  به نمايندگي 14994به شماره ثبت  شركت شيرپاستوريزه پگاه فارس اين قرارداد بين

  گرديد.منعقد 
  071  32240529  32222429تخت جمشيد، تلفن:   -جاده شيراز  32كيلومتر  _شيراز  : سفارش دهندهآدرس 
 .............................:سفارش  گيرندهآدرس 
 موضوع قرارداد ( : 1ماده )

و بر مبنای مشخصات كيفي برگ شرايط  سفارش دهندهعبارت است از خريد .............................. به تعداد ................... عدد درروز توسط 
 مناقصه 

 : قيمت و روش پرداخت ( 2ماده )
روز محاسبه و پس از  60قيمت هر عدد ....... ................... مبلغ ................. ريال )...........  ريال( ميباشدكه بهای كل محموله ارسال شده هر 

 ارائه فاكتور و تاييد نماينده خريدار)مدير كنترل كيفيت( قابل پرداخت خواهد بود.
  قرارداد  زمان اجراي( : 3ماده )

 تمديد ميباشد. زمان انعقاد قرارداد به مدت يك سال و از تاريخ ......................لغايت ................  ميباشد كه در صورت رضايت طرفين قابل
 اجرای قرارداد ناقص يا معيوب يا بدون رفع نقص و عيب در حكم عدم اجرا است.:   1تبصره 

نسبت به تحويل موضوع قرارداد اقدام نمايد كه در  سفارش دهندهموظف است ، حداكثر يك هفته پس از اعالم  رش گيرندهسفا : 2تبصره 
 به ازاء هر روز تاخير مبلغ ................. ريال جريمه خواهد شد. سفارش گيرنده غير اينصورت 

 استيان مالياتي و كد اقتصادی گواهينامه مود بودن دارا موظف به  سفارش گيرندهشركت :  3تبصره
% حجم اين قرارداد با توافق خريدار قابل افزايش و يا كاهش مي باشد در صورت هرگونه كاهش و يا افزايش نرخ قرارداد حاضر 25 : 4تبصره 

 مناط اعتبار خواهد بود.
  قرارداد  ( : مكان اجراي4ماده )

 ميباشد. دهسفارش دهنمحل انعقاد و تحويل موضوع قرارداد شركت 
 سفارش دهنده ( : تعهدات 5ماده )

 پرداخت كند. روز 60ظرف موظف است كه بهای محصول دريافتي را ماهيانه محاسبه و حداكثر  سفارش دهنده -1-5
 بعهده و هزينه حمل محصول نهاييسفارش دهندهخامه از شركت سفارش دهنده تا شركت سفارش گيرنده با هزينه حمل  -2-5

 است. هسفارش گيرند
 محصول توليد شده را دريافت نمايد. سفارش گيرندهموظف است بر اساس ميزان اعالم شده به  سفارش دهنده -3-5
 تحويل دهد سفارش گيرندهتحويلي را به  كره های موظف است ، يك برگ از رسيد انبار  سفارش دهنده -4-5
   ( : جريمه تاخير6ماده )  

به  كرد و ورت تاخير يا قصور در اجرای قرارداد روزانه دو برابر مبلغ محصول مورد نيازی را كه از شركت ديگری خريداری خواهد متعهد گرديد در ص سفارش گيرنده
 سفارش گيرندهمبلغ مذكور را از محل صورت حساب ها و مطالبات و يا هرگونه ضمانتنامه  سفارش دهندهنمايد و موافقت نمود كه مي پرداخت  سفارش دهنده

 اشت نمايد و يا به طريق مقتضي كه صالح بداند استيفای خسارت كند.برد
 ( : جريمه كيفيت نامناسب7ماده )

 درخصوص مطابقت جنس تحويلي با مشخصات مندرج در قرارداد قطعي، الزم االتباع و مناط اعتبار مي باشند سفارش دهندهنظر امور كنترل كيفيت   -1-7
 نمي پذيرد.محموله ارسالي  اتي  از هيچ گونه ضايع سفارش دهنده -2-7

 ( : نظارت8ماده )
 سفارش دهندهموظف است بر اساس مفاد قرارداد نسبت به اجرای موضوع قرارداد اقدام نمايد و نظارت بر اجرای مفاد قرارداد به عهده نماينده  سفارش گيرنده

 ميباشد.
 ( : عدم انتقال به غير 9ماده )

تمام و يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد را به شخص يا  سفارش دهندهن موافقت كتبي و يا داشتن حق توكيل از سوی شركت نمي تواند بدو سفارش گيرنده



 

 

 اشخاص ثالث انتقال دهد
 ( : حل اختالف10ماده)

داور منصوب توسط  قيآن باشد ، از طر ريوافقنامه و غو اجرا مفاد ت رياز تفس يانحالل و مسائل ناش اياجرا  ايدر خصوص انعقاد  نكهيهرگونه ادعا و اختالف اعم از ا

)جهان  يحقان ديتر از تقاطع شه نپايي – قاآفري بلوار –تهران  يو نشان 30874خاص به شماره ثبت  ي)سهام رانيا ريش عيو امالك شركت صنا يامور حقوق ريمد

را  نيطرف انيمصالحه و سازش م اريگردد. داور منصوب ،اخت يحل وفصل م 021-88875020طبقه سوم بشماره تماس  -60شماره -ام 23 ابانينبش خ -كودك(

 گريدو دوره شش ماهه د یداوربرا صيباشد و حسب تشخ يو مستندات مربوط به داور م یارائه درخواست داور خيشش ماه از تار یداراست ومدت زمان داور زين

جلب ثالث ) اعم از هر شخص  اياعالم موافقت خود را در خصوص ورود ثالث و  ارياخت نيضمناً  طرفاست.  ديسال( راسا توسط داور قابل تمد ميو ن كي)حداكثر 

 یداور مذكور برا ميدر اختالفات متعدد تصم ايفقره اختالف باشد  كيدر  نكهياز ا فنظرنمودند صر ضي( به مقام ناصب )وفق صدر ماده حاضر ( تفو يحقوق اي يقيحق

مندرج در توافقنامه حاضر ارسال و ابالغ  نيطرف ياظهار نامه به نشان قياز طر یرا جهيبا ارسال نت ايو  يپست سفارش قيرا بوده و از طرو الزم االج يقطع نيطرف

 هيياس تعرفه قوه قضابر اس یخود را دارد .حق الزحمه داور يابالغ اظهار نامه به منزله ابالغ است و آثار قانون يگواه ايپست و  ورمأم ياست گواه يهيخواهد شد. بد

 تيمحكوم تباشد. در صور يداور م یرا همي/عل هيبر عهده محكوم عل رهيو غ يكارشناس نهياعم از حق الزحمه داور ، هز یداور یها نهيهز يگردد و تمام يم نييتع

باشد .ضمنا  يقابل مطالبه م يطرق قانون رياز سا اياحتساب و  قابل كسر و یو نيتضام ايشده از هرگونه مطالبات طرف قرار داد نزد شركت و  ادي نهيطرف قرارداد ،هز

ابطال  اياز قرارداد بوده و در صورت انحالل   تقلمس یباشد. شرط داور يبا داور منصوب م يدگيرس باتيترت هيو كل ی( داور يجلسات )احتمال ليمحل تشك نييتع

 است. ين به قوت خود باقكماكا یقرارداد ، شرط داور نياز ا يقسمت ايبطالن تمام  اي

 ( : ضمانت انجام كار 11ماده )
سفارش % مبلغ قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام كار در اختيار 10به مقدار  ، معتبر مورد تأييد شركتموظف است يك فقره ضمانت نامه  سفارش گيرنده

از مفاد قرارداد  سفارش گيرندهمسترد مي گردد. در صورت هرگونه تخلف  سفارش دهندهاينده قرار دهد كه ضمانت مذكور پس از اتمام زمان قرارداد و تائيد نم دهنده
 .حق دارد ضمانت مذكور را به اجرا گذاشته و يا حسب مورد استيفای مطالبات نمايد سفارش دهنده،
 ( : فورس ماژور 12ماده ) 

ع يا پيش گيری از آنها خارج از توان و اختيار طرفين باشد. حوادثي مثل سيل ، زلزله و جنگ شود كه رف فورس ماژور به وقايع خارجي غيرقابل پيش بيني اطالق مي
 . گردد. درصورت وقوع فورس ماژور و عدم ايفای تعهد به دليل اين واقعه متعهد ضامن خسارات طرف مقابل نخواهد بود از مصاديق فورس ماژور محسوب مي

 ( : فسخ و خاتمه قرارداد13ماده )
اد حق دارد در هر زمان با اخطار قبلي هفت روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد در صورت فسخ قرارداد هزينه ها بر مبنای ماده دو قرارد سفارش دهنده -1-13

رگونه مبلغ اضافه ديگر و يا حق مطالبه ه سفارش گيرندهپرداخت خواهد شد و  سفارش گيرندهبه  سفارش دهندهبه نسبت زمان انجام قرارداد و با نظر نماينده 
 هرگونه ادعا نسبت به هر گونه هزينه انجام شده را از خود ساقط نمود.

حق دارد قرارداد را به صورت يك  سفارش دهندهاز هر يك از مفاد و شرايط قرارداد حاضر تخلف نمايد  سفارش گيرندهعالوه بر موارد فوق در صورتي كه  -2-13
 بر اجرای مفاد بند فوق ضمانت حسن اجرای قرارداد را هم به نفع خود ضبط نمايد. جانبه فسخ نموده و عالوه

 ( : آدرس طرفين 14ماده )
آدرس اعالمي در مقدمه قرارداد حاضر آدرس طرفين محسوب و هرگونه تغيير در آدرس مي بايست به طور كتبي به طرف ديگر اطالع داده 

 ابالغ شده محسوب و عذر عدم اطالع از طرفين مسموع نخواهد بود. شود در غير اينصورت كليه مكاتبات ارسالي 
 ( : نسخ قرارداد 15ماده )

                                           نسخه تهيه و تنظيم گرديده كه هر كدام حكم واحد را دارد و بين طرفين مبادله گرديده است. 3تبصره و  4ماده ،15اين قرارداد در 
 

 پاستوريزه پگاه فارس شركت شير
 

 
 



 

 

 
 
 

 و در پاكت ج قرار داده شوندلطفاً قيمتها دراين فرم نوشته شده مهر وامضاء گردند 
 
 
 

 نوع بسته بندی
بدون  كارمزد بسته بندی هر قالب )ريال(

 احتساب ارزش افزوده 

  گرمي فويلي 25گرمي تا  10كره 

  گرمي فويلي 100و  50كره 

  رميكيلوگ 25كره فله 

 
 
 


