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 به نام خدا
 

 

 (سهامی خاص) شرکت سامان داروي هشتم

 

 اسناد مناقصه
 

  براي خرید و انجام عملیات به شرح موضوع قرارداد

 

 
 

موارد تهیه و تسلیم پیشنهادها و قبول شرایط مناقصه عمومی به 

 انضمام موارد و مفاد

 ارزیابی کیفی مناقصه گران
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 دستورالعمل برگزاري مناقصه

 (( تأمین غذاي کارکنان ))   اقصه :شرح موضوع من

  ) ( سهامی خاصشرکت سامان داروي هشتم  : مناقصه گزار )1

چک میلیون تومان )  پنج( معادل  ریال 000,000,50 /- مبلغ  : نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )2

 . به تاریخ روز "سامان داروي هشتمشرکت "در وجه  بانکی  شدهنیتضم

فردوسی، جنب مسجد  راهسهقوچان ، بعد از  -جاده مشهد  18مشهد  کیلومتر  : مناقصه گزار محل دریافت اسناد از )3
 .   مشرکت سامان داروي هشت – 3پامچال  – رضوي پارك علم و فناوري خراسان، (ص)  اهللارسولمحمد حضرت 

مورخ   24ساعت  تیلغا 17/3/1399خیتار سناد مناقصه ازا  : کنندگانشرکتاسناد مناقصه به  تحویلمهلت  )4

  .گرددیم لیتحو انیبه متقاض  samandaroo.comدر آدرس   24/3/1399

لغایت ساعت  8:00 از ساعتدر مناقصه  کنندگانشرکت پیشنهاد ي پیشنهاد :هاپاکتمهلت و محل پذیرش    )5
مندرج در آدرس  به دبیرخانه ( آقاي مجید بابایی نیا )  –شرکت واحد امور اداري به  27/3/1399مورخ  15:00
 گردد.تحویل  الذکرفوق 3ردیف 

شرکت سامان داروي "در محل  31/3/1399در تاریخ  هاپاکتبازگشایی  : هاپاکتزمان و محل بازگشایی  )6
 .گرددیمانجام  "هشتم

  : کنندهشرکتمدارك شناسایی و رزومه  )7

،  آخرین آگهی  سیتأسی آگه رسمیاساسنامه ؛  روزنامه   شخص حقوقی باشد ، کنندهشرکت کهیدرصورت )1-7
امضاء و   رهیمدئتیهروزنامه رسمی براي  تغییر سرمایه ، آخرین آگهی روزنامه رسمی براي انتخاب اعضاي 

ارائه مختصري از سوابق کاري و تجربه با اظهارنامه مالیاتی ،  ، ، آگهی روزنامه براي آخرین آدرس قانونیمجاز 
قرارداد ، شماره ثبت ، شناسه ملی ، کد اقتصادي ؛ تلفن ثابت ، کد ع وضه موطرف قرارداد در حوز يهاشرکت

 ( به شرح پیوست شماره دو ) . پستی

، آدرس ،  ياشناسنامهشخص حقیقی باشد: نام و نام خانوادگی ؛ کد ملی ؛ مشخصات  کنندهشرکت کهیدرصورت  )2-7
 ه .قصانوع مشماره تلفن ؛ کد پستی ، سوابق کاري و تجربیات  در حوزه موض

 تضامین و انجام تعهدات مفاد قرارداد . ارائه  اعالم آمادگی جهت ارائه نامه مبنی بر  )8

 .هاي پیوست و امضاء تمامی صفحات آن تکمیل نمودن فرم )9

یا نقص در آن  ...) مناقصه گر توسط  شدهخواستهاعم از عدم اطالعات و مدارك  ( به هر دلیل کهیدرصورت )10
 گرفتنداراي ایراد و اشکال باشد، بدون در نظر  مدارك ارسالی  واقع نشده و یا دیتائد رونی مکمیته فنی بازرگا

  کنار گذاشته خواهد شد. ،نام، شهرت و سوابق ، مناقصه گر از دور رقابت در این مناقصه

 .شودینماثر داده  بیترت  عنوانچیهبه،  در مناقصه حضور سپرده چک فاقد يهاشنهادیپبه  )11

 .اثر داده نخواهد شد بیترت عنوانچیهبه واصله پس از مهلت مذکور يهاداشنهیپبه  )12
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  مختار است . هاشنهادیپیک یا کلیه ، در رد یا پذیرش  شرکت سامان داروي هشتم )13

در مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصه پیشنهادهاي خود را  کنندگانشرکت : هایشنهادپروند تهیه و تسلیم  )14
  :کنندیمبه مناقصه گزار تسلیم  و هیر تهبه ترتیب زی

 . پاکت الف حاوي اصل چک  سپرده شرکت در مناقصه  )1-14

که تمامی صفحات پاکت ب باید به   9 و 7پاکت ب حاوي مدارك شناسایی ، رزومه و سوابق کاري منطبق با بند )2-14
  . امضاء و مهر  مناقصه گر برسد

. بدین منظور فرم پیشنهاد قیمت باشدیمپیشنهادي مناقصه گر  يبندزمانقیمت و برنامه  يهاشنهادیپپاکت ج حاوي   )3-14
، الك گرفتگی و هرگونه خدشه ، توضیح یا شرحی تنظیم  یخوردگخطعددي و حروف) بدون  صورتبهباید به ریال ( 

 . هاي آن باید امضاء و در همین پاکت تحویل گردد پیوستکلیه اوراق اسناد مناقصه و تمامی  ضمناًگردد. 

  : خوانا مشخصات ذیل درج گردد طوربهباید  هاپاکتروي  رب )4-14

 . نام  کامل مناقصه گر  )1-4-14

 . نوع پاکت ( منظور الف ؛ ب، ج )  )2-4-14

 .  درج تاریخ تحویل به متصدي مسئول در شرکت مناقصه گزار )3-4-14

که  ییهاپاکتالك و مهر و امضاء گردد. از پذیرش  کنندهشرکتو توسط  شدهبستهباید  هاپاکتدرب کلیه  )4-4-14
 . شودیم يخوددارباز است  هاآندرب 

 يهاخیتاردر   هاپاکتباید تحویل متصدي مسئول گردد و پذیرش جداگانه  زمانهم طوربههر سه پاکت  )5-14
  جداگانه ممنوع است.

 هاپاکتدریافت  منزلهبه صرفاً. این رسید گرددیمرسیدي به نماینده مناقصه گر تحویل  هاپاکتپس از دریافت  )6-14
  .دینماینم دیتائرا  هاپاکتکن صحت یا عدم صحت؛ وجود یا عدم وجود مستندات یا مدارك  داخل لی هبود

  است. ریپذامکان ذکرشدهدر مهلت مقرر و در محل  صرفاً هاپاکتپذیرش   )7-14

 .باشدیم اهاکتپعدم دریافت  منزلهبهیا واحدهاي دیگر مناقصه گزار تحویل گردد؛  رمسئولیغبه فرد  هاپاکتچنانچه   )8-14

 . باشدیمزمان تنظیم و مبادله قرارداد ظرف هفت روز اداري از تاریخ ابالغ به برنده مناقصه  )15

که برنده مناقصه از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز نسبت به سپردن تضمین انجام  در صورتی )16
مناقصه  به نفعپرده شرکت در مناقصه وي س دور نشتعهدات اقدام نکند و یا براي انجام تعهدات و عقد قرارداد حاض

چنانچه نفر دوم نیز از تاریخ ابالغ مدت هفت  گرددیمو مراتب به نفر دوم برنده مناقصه ابالغ  شودیمگزار ضبط 
روز نسبت به سپردن تضمین انجام تعهدات اقدام نکند و یا براي انجام تعهدات و عقد قرارداد حاضر نشود سپرده 

 . خواهد شدقرارداد مبادله  نفر سومبا و در این صورت به تشخیص مناقصه گزار،  هدشضبط وي نیز

از سوي  واحد  شدهنییتعقبول اختیارات و تکالیف  منزلهبهشرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد توسط مناقصه گر  )17
 . باشدیممناقصه گزار 

ها جزء الینفک اوراق می، جداول و پیوستعمو رایطتمامی اوراق قرارداد، اسناد مناقصه، شرایط اختصاصی، ش )18
 مناقصه بوده و باید ممهور به مهر مناقصه گر  شوند. 
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از دور رقابت  شنهاددهندهیپنقص در مدارك ارسالی موجب حذف  هرگونه،  الذکرفوق 10 فیردبهبا توجه  )19
کافی صورت گیرد. به  تقد دهشخواستهخواهد شد، لذا در تهیه و تکمیل و ارسال اسناد مناقصه و مدارك 

 ترتیب اثري داده نخواهد شد .  گونهچیه شدهخواستهمبهم، مشروط و فاقد موارد  يهاشنهادیپ

است، متن نهایی قرارداد و  شدهارائهدر ادامه عدم افشاء اطالعات ، قرارداد و توافقنامه  سینوشیپن ومتنمونه  )20
 .رددگیمپس از تعیین برنده ارائه  ،توافقنامه 

/  جانبنیاپیوست ، توسط  يهافرماسناد و  میضماهمراه  به ) بند 21اسناد و شرایط مناقصه در (تمامی صفحات  )21
 واقع شد.   دیتائو  رشیموردپذو  تیرؤ مطالعه ، ثبت ..................... / شناسه ملی /به کد ملی  شرکت ........................

 آن راه ثبت....................... شناسه ملی ............................. متن فوق را مطالعه نموده و مفاد ارمش.به امضاء : شرکت ............
 اریخ .............        امضاء مجاز و مهر شرکت ت                                                .رمیپذیم
 .رمیپذیم آن رامتن فوق را مطالعه نموده و مفاد  .........به شناسه ملی .......................................................... انبنجیاامضاء : 

 تاریخ .............                   امضاء                                                                          
 

قرارداد ، شرایط اختصاصی آن باید  سینوشیپمدارك ارسالی و نیز متن  و هصمناقصفحات اسناد  تمام : توجه مهم

 تحویل گردد. ، شدهگفتهو به ترتیب امضاء 

 شامل : مناقصهپیوست اسناد 
 اصلی موضوع مناقصه به شرح زیر است :الزامات، استانداردها و مشخصات :  1پیوست 

RFP  ( درخواست شرکت در مناقصه )پیوست  . 

  (رزومه)توسط مناقصه گر  شدهانجامفرم ارائه و معرفی نمونه کارهاي  : 2وست پی
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 اسناد مناقصه : 3پیوست 

 "مالی مناقصه  يهاشنهادیپفرم ارائه  "
 .  باشدیممطابق اسناد مناقصه  "ج  " مهرشدهتذکر: مناقصه گر موظف به ارائه این برگه در پاکت الك و 

.................... با کد ملی/ شناسه ملی ......................................... کلیه شرایط مندرج در آگهی   تکشر /جانبنیابه این وسیله 
ها و کلیه و پیوست مناقصه گزار يهاخواستهشامل دستورالعمل شرکت در مناقصه، مناقصه و  اسناد مناقصه، 

شده در  بردهنامکه مدارك  امنمودهو اطمینان حاصل  دهرکترل مطالعه،بررسی، و کن دقتبهاسناد مناقصه را، 
 .  بنابراین به این وسیله پیشنهاد خود را برايباشدیم ،یرش و پذ موردقبولیا اشکالی نبوده و باال، داراي اشتباه 

 .مینمایماعالم  صفحه بعد، به شرح  اجراي موضوع مناقصه
 :است  ذیل موارد بر اساس فرم پیشنهاد مالی مناقصه

 

 قیمت پیشنهادي آنالیز غذا منوي ناهار  ردیف

   گرم برنج ایرانی پخته350گرم شنیسل مرغ پخته+200 مرغ نیچته 1

2 
 چلوخورشت

 بادمجانمهیق
گرم برنج ایرانی 350گرم گوشت گوسفندي پخته +40

   گرم بادمجان100پخته +

3 
با ماهی  پلويزبس

 کبابی
   ج ایرانی پختهگرم برن350پخته+ آالقزلگرم ماهی 200

4 
با  پلوعدس

 گوشت
 گرم برنج ایرانی پخته +350گرم عدس پخته +40

   گرم گوشت گوسفند پخته40

5 
 چلوخورشت

 يسبزقورمه
م برنج ایرانی رگ350+گرم گوشت گوسفند پخته40

   گرم لوبیا35گرم سبزي+50پخته+

6 
خورشت چلو

 فسنجان
 وط پخته+خلم کردهچرخگرم گوشت 90گرم گردو+90

   گرم برنج ایرانی پخته 350

7 
با مرغ  پلويسبز

 شدهسرخ
   گرم برنج ایرانی پخته350گرم ران مرغ پخته +250

8 
 وخورشتلچ

 قیمه
گرم برنج ایرانی 350گرم گوشت گوسفند پخته+40

   گرم لپه30پخته +

   گرم برنج ایرانی پخته350مرغ پخته+ نیپا چگرم 250 نیپا چچلو  9

 کوبیده چلوکباب 10
 کبابی پخته+ کردهچرخگرم گوشت قرمز 150

   ج ایرانی پختهرنگرم ب350

 استانبولی 11
گرم برنج ایرانی 300گرم گوشت گوسفند پخته +40

   گرم هویج50گرم لوبیا+100پخته +

   گرم برنج ایرانی پخته350گرم ران مرغ پخته+250 ربی چلومرغ 12

13 
با ماهی  پلويسبز

 شدهسرخ
گرم برنج ایرانی 350+شدهسرخاهی قزل گرم م200

   پخته
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14 
چلو جوجه 
 بااستخوان

گرم برنج ایرانی 350پخته+ بااستخوانگرم مرغ 200
   پخته

15 
 چلوخورشت

 کرفس
گرم برنج ایرانی 350گرم گوشت گوسفند پخته+40

   سگرم کرف50گرم لوبیا +20پخته +

   گرم برنج ایرانی پخته350مرغ پخته+ گرم شنیسل150  کبابجوجهچلو  16

 ياتابه چلوکباب 17
گرم  350 کبابی پخته + کردهچرخگرم گوشت 150

   برنج ایرانی پخته

 رولت گوشت 18
هویج زرشک و مخلوط +  کردهچرخگرم گوشت 150

   مرغتخم

 
 ی حمل صورت پذیرد.گرم در محل شرکت با شرایط و امکانات مناسب و بهداشت صورتبهتحویل غذا باید  •

 کافی و بسته به نوع غذا باید روزانه همراه با غذا تحویل گردد. اندازهبهسنگک  "حاًیترجنان تازه  •

 .باشدیم 12.30الی 12.15از ساعت ویل غذا ساعت تح •
 پخته محاسبه گردیده است. صورتبه شدهاعالم يهاوزنتمام  شودیم خاطرنشان •

 

 نمونه قرارداد : 4پیوست 

 مت عمومی قراردادفر
 / رهمدییئتهمصوبه کمیسیون معامالت شماره ............. مورخه ....................... یا مجوز  بر اساسقرارداد حاضر 

 باشدیم تفکیکیرقابلغ يامجموعهقرارداد که  2..................... همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده  یرعاملمد
داروي هشتم با مشخصات .......................... به نمایندگی ...................... ویکی از اعضاء بین شرکت سامان 

و شرکت ....................................... به  شودیمکارفرما نامیده  پسینازا........................... که .................. مدیرهیئته
. شودیمري نامیده مج پسینازا...................................... با مشخصات .............................................................. که نمایندگی .........

 .گرددیماست منعقد  شدهدرجطبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارك این قرارداد 
 . ) شودیمخالصه و شفاف در این بند ذکر  صورتبه شدهیهته RFP بر اساس(  قراردادو دامنه موضوع  )1 ماده

 :  اسناد و مدارك قرارداد )2 ماده

  اسناد مناقصه  )1-2
 قرارداد حاضر  )2-2

  یمانعمومی پ شرایط )3-2
  شامل ؛ پیوست ها  )4-2
  یازموردنو خدمات  RFPشرح موضوع قرارداد و  )1-4-2
  آنالیز مبلغ قرارداد )2-4-2
  هایتفعالکلیه  MSPکلی ( گانت چارت ) یا  يبندزمانبرنامه   )3-4-2
  شرایط خصوصی )4-4-2
  مشخصات افراد مجري )5-4-2
 .دشویمله اسناد تکمیلی و مکاتباتی که در حین انجام عملیات بین مجري و کارفرما مباد )5-2
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شرایط عمومی قرارداد است ، با توجه به  2موضوع قرارداد که شروع آن مطابق ماده   : مدت انجام قرارداد )3 ماده
ت « ج » برابر با ................................. است و شروع آن از تاریخ ابالغ قرارداد پیوس شدهاعالم يبندزمانبرنامه 

 . باشدیم
پیوست « ب »  برابر .................... میلیون  بر اساسقرارداد و  1براي انجام موضوع ماده قرارداد مبلغ  : مبلغ قرارداد )4 ماده

  .باشدیمریال 
 مسئولپس از بررسی و تأیید فاکتور توسط نماینده نوع و موضوع قرارداد ، با توجه به :  شرایط پرداخت )5 ماده

 .  ددگریمنسبت به پرداخت اقدام ،  شرکت سامان داروي هشتم

و در مواردي که نیاز به بوده مالیات به عهده مجري و کلیه کسورات قانونی شامل بیمه :  ورات قانونیکس )6 ماده
  است.متعهد به پرداخت  ارفرماک، باشد  افزودهارزشپرداخت مالیات بر 

 .  ) شودیمشفاف و کامل با توجه به موضوع قرارداد در این ماده آورده  صورتبه(  تعهدات مجري )7 ماده

 .  ) شودیمشفاف و کامل با توجه به موضوع قرارداد در این ماده آورده  صورتبه(  ارفرماتعهدات ک )8 ماده

  حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. طرفینشرایط زیر  در هر یک از:  فسخ یا تعلیق پیش از موعد قرارداد )9 ماده
در این صورت ، ور ورزد. و یا قص ننموده از مفاد قرارداد اقدام هر یک انجام به مجري نسبت کهیدرصورت )9-1

نزد  بایدیمکه این موارد  پذیردیمنظارت بر قرارداد صورت  شناسایی عدم اقدام و یا قصور، توسط کمیته
  باشد. اثباتقابلري حکمیت و داو

  باشد. بر اساس قوانین جمهوري اسالمی ایران در انجام معامالت قانونی منع خریدار مشمول کهیدرصورت )9-2
در  یا ساقط اعتبار درجه از مملکتی جاریه قوانین موجببه قرارداد این از ییهاقسمت یا و بندها از یکی هرگاه )9-3

 قرارداد مواد و مشخصات سایر نسازد، غیرممکن را قرارداد ادامه کنلی گردد محسوب اعتبار از اسقاط حکم

 چنین در .گردد شرایط و موارد سایر قاطاس و نقض به تلقی نبایستی و ماندیم باقی آورالزام و نافذ درهرحال

 جاریه قوانین با متناسب که يانامهموافقت عقد به نسبت طرفین شده، ملغی مواد جایگزینی منظوربه شرایطی

 قرارداد به یالحاق صورتبه و اقدام نباشد، مغایر نیز قرارداد این روح با و بوده ایران جمهوري اسالمی دولت

  .دیدخواهد گر منضم حاضر
 عدم اجراي تعهدات مندرج در قرارداد حاضر توسط طرفیت در موعد مقرر. )9-4

دم انجام تعهدات از سوي مجري  و یا بروز تبصره  : کارفرما  مجاز و مخیر است در صورت فسخ قرارداد و یا ع
د حکمیت و ت و تائیو پس از اثباخسارت به کارفرما، خسارات وارده را با نظر کمیته نظارت محاسبه  هرگونه
   و از محل بستانکاري  مجري و یا هر محل دیگر به تشخیص خود وصول نماید.داوري 

خارج از کنترل طرفین ، امکان انجام عملیات موضوع  چنانچه به دلیل اتفاقات قهري:  یرمترقبهغحوادث  )10 ماده
 7است ظرف مدت  ، موظف دانقرارگرفتهقرارداد ممکن نباشد ، هر یک از طرفین که در معرض حوادث قهري 

این شرایط بیش  کهیدرصورتکتبی از علت این امر مطلع نماید.  صورتبهروز از تاریخ وقوع حادثه طرف دیگر را 
ه پیدا کند و برطرف شدن یا اجتناب از آن مقدور نباشد ، هریک از طرفین پس از تسویه حقوق از دو ماه ادام

  .رندراداداد ، حق فسخ قرار یرساناطالعمربوطه و 
 :  مکاتبات رسمی و تغییرات )11 ماده

  است. ذکرشدهنشانی طرفین قرارداد در متن قرارداد  )1-11
  مقابل برسد. مکتوب به اطالع طرف صورتبههرگونه تغییر نشانی باید  )2-11
که جزء الینفک قرارداد تلقی  یالحاقصدور برگ  یلهوسبههرگونه تغییر در متن قرارداد با توافق طرفین و  )3-11

  است. یرپذنامکاد ، خواهد ش



 
 8 از 8 صفحه

 

و طرفین موظف  شودیمارسال رسمی مکاتبات تلقی  منزلهبهمکاتبات از طریق آدرس ایمیل یا پست الکترونیکی  )4-11
 دباشنیمبه پاسخگویی 

و طرفین ملزم به  باشدیمکلیه قوانین جمهوري اسالمی ایران بر موضوع این قرارداد حاکم :   قوانین حاکم )12 ماده
  .باشندیمرعایت آن 

مفاد این قرارداد، موضوع    در مورد تفسیر و یا اجراي تعهدات و نظراختالفدر صورت بروز :  داوري حکمیت و )13 ماده
خواهد شد. در صورت عدم موفقیت در حل مشکل ، اختالف  وفصلحلتقیم و مذاکره مس یزآممسالمتاز طریق  بدواً

وقی وقت مؤسسه سازمان اقتصادي مدیر حق از طریق ارجاع امر به داوري حل خواهد شد. بدین منظور طرفین
صلح انتخاب نمودند . حق  الطرفینیمرضداور  عنوانبهرضوي ( مدیر حقوقی وقت در هنگام ارجاع اختالف داوري ) را 

و  اعتراضیرقابلغاعطاء گردید. نظریه داور براي متعاملین قطعی ،  الطرفینیمرضو سازش از سوي طرفین به داور 
کارفرما  با مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي و همچنین رابطه  مابینیف. رابطه  باشدیمم االجراء و الز الابطیرقابلغ
حقوقی وقت براي مجري  قرارداد  تشریح و ایشان با علم و اطالع  مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي با مدیر مابینیف

  نمودند. ي و امضاء قرارداد اقداماز این رابطه نسبت به پذیرش شرط داور
بانکی ،  احتمالی تضمین يهاخسارتدر قبال  یپاسخ گوئ« مجري » براي عملیاتی شدن قرارداد و :  هاینتضم )14 ماده

  .دهدیمرفرما » قرار در اختیار « کاسفته ، چک یا ملک 
مشکل معاون اجرایی بوده و در صورت بروز  بر عهدهعملیات اجرائی این قرارداد  بر صحتنظارت :  نظارت بر اجرا )15 ماده

  ا مانع ، مسئول است نسبت به بررسی اشکال و ارائه طریق به کارفرما ، قرارداد در مسیر اجرائی دقیق قرار دهد.و ی
کیفی و کمی دستگاه نظارت متشکل از نمایندگان ، واحد متقاضی ،  ازنظرکار جهت تحویل :   دستگاه نظارت )16 ماده

. در قراردادهایی که باشندیماز مجري قرارداد واحد تضمین کیفیت و واحد مالی مسئولیت تحویل موضوع 
سئولیت . مکندیمقرارداد انتخاب  اجرامستقل کارفرما ، نسبت به انتخاب مشاور براي نظارت بر چگونگی  طوربه

  .باشدیمتحویل موضوع قرارداد به عهده مشاور 
( حجم کل قرارداد با  شدهبینییشپدرصورت نیاز به انجام برخی خدمات خارج از برنامه :  تغییر حجم قرارداد )17 ماده

  .باشدیم ییرتغقابلدرصد کل مبلغ قرارداد  25درخواست کارفرما تا سقف 
تمام یا قسمتی از موضوع  مابینیفاسناد و مکاتبات  بر اساسا چنانچه به تشخیص کارفرم:   جریمه تأخیر )18 ماده

روزانه تا سقف  صورتبه.... ریال از کل قرارداد ........تأخیر مبلغ ........... هرروز يازاقرارداد دچار تأخیر گردد به 
.......................  جریمه از مطالبات مجري کسر خواهد شد. سقف حداکثري جریمه عنوانبهمدت قرارداد  3/1زمانی 

  .باشدیمریال قرارداد 
 :  نشدهبینییشپموارد  )19 ماده

به امضاء طرفین قرارداد  یالحاق صورتبهبوده و  اعماللقابهرگونه تغییر در مفاد قرارداد با توافق طرفین  )19-1
  رسیده و جزء الینفک این قرارداد، قرار خواهد گرفت.

 . گرددیمبر اساس عرف تجارت و مطابق  قوانین کشور  اقدام  در این قرارداد  نشدهبینییشپموارد  )19-2

  حسابیهتسونهایی و  حسابصورتتدوین شرایط  )20 ماده

  شرایط عمومی پیمان ) بر اساس ان جزء (واگذاري به پیمانکار )21 ماده

  مشخص کردن گردش کار )22 ماده

 نسخ قرارداد )23 ماده

 


