
 

 

 
 

  قرارداد

 رئيس سازمان عليرضا سنائي دشتيبه نمايندگي آقاي  .....به شماره ثبت  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهراين قرارداد فيمابين 

-------------- به نمايندگي  ---------------------به عنوان خريدار و شركت  ٩٣خيابان توحيد پالك  –به نشاني بوشهر 

به  ------------------------------سمت  ----------------------و  -------------------سمت  - ----

-----------  :به نشاني --------------------------و شناسه ملي و شماره اقتصادي ----------------شماره ثبت 

به عنوان فروشنده با شرح ذيل منعقد مي  ---------- -----: فكس  -------------------: تلفن  ----- ----------

  . گردد 

  :موضوع قرارداد  -  ١ماده 

  ١با مشخصات فني مندرج در پيوست  مطابق San Storageدستگاه خريد  

  : مبلغ قرارداد  -٢ماده 

) ريال  ---------------------------------------( ريال  ----------------------است از مبلغ قرارداد عبارت 

 )ريال  --------------------------------------- ريال ----------------كه مبلغ  پيوستطبق برگ پيشنهاد قيمت 

بابت ماليات  )ريال  --------------------------------------- ريال ----------------بابت موضوع قرارداد و مبلغ 

  .بر ارزش افزوده مي باشد

  .اين مبلغ شامل ماليات بر ارزش افزوده نيز مي باشد : تبصره 

--------- 

  :مدت قرارداد  -٣ماده 

مي باشد و ارسال كاال بايستي بر اساس برنامه زمانبندي كه از طرف كارفرما ابالغ مي گردد صورت  ماه از تاريخ ابالغ ٢قرارداد مدت 

  بعنوان دوره تضمين مي باشدپس از آن ماه  ١٢ماه جهت تهيه ، حمل، نصب و راه اندازي تجهيزات و  دو .گيرد 

  :نحوه پرداخت  - ٤ماده 

و راه  تحويل به عنوان پيش پرداخت و پس از اخذ ضمانت نامه بانكي پرداخت مي گردد و مابقي مبلغ پس از مبلغ قرارداد درصد از  ٢٠

  .اندازي تجهيزات در محل سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر و تاييد بازرس پرداخت مي گردد

  :تعهدات فروشنده  - ٥ماده 



 

 

به نحوي كه هيچ گونه  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهرموضوع قرارداد را در محل  تجهيزاتفروشنده متعهد ميگردد  :٥-١

، كنترل و بازرسي ، حمل تخليه  ،بارگيري( و نصب و راه اندازي نمايد فوق الذكر وارده نشده تحويل تجهيزاتآسيب و صدمه اي به 

  ) .به عهده فروشنده مي باشد و كليه هزينه هاي جانبي جهت اجراي عمليات ذكر شده استقراركاال تا محل 

كارفرما مبني بر معيوب بودن كاالي تحويلي حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به فروشنده موظف است در صورت اعالم : ٥ -٢

  .منزله پذيرش عيب تلقي مي گردد عدم معرفي نماينده به . اعزام نماينده جهت بررسي و رفع عيب اقدام نمايد 

فروشنده موظف است تسهيالت الزم براي نمايندگان خريدار در صورت نياز و معرفي آنها جهت بررسيهاي فني و بازديد در :  ٥ -٣

در اين صورت حمل كاال پس از تائيد آن توسط . را فراهم آورد  دستگاه و جابجايي اطالعات فعلي خريدار تحويل زمان نصب،

  .مايندگان خريدار ، صورت مي گيرد ن

  :تضمين حسن انجام تعهدات  -  ٦ماده 

درصد مبلغ قرارداد جهت حسن انجام تعهدات به خريدار  ١٠امضاي قرارداد ضمانتنامه بانكي به ميزان  قبل ازفروشنده مكلف است 

  .باشدماه شمسي مي  ١٢، شروع دوره تضمين پس از اتمام مدت قرارداد و تسليم نمايد 

  :تغيير مقادير كاال  -٧ماده 

مبلغ قرارداد افزايش يا كاهش دهد بدون اينكه در واحد بهاء و شرايط قرارداد تغيير  ٪٢٥خريدار مي تواند مقادير كاال را تا ميزان 

فق طرفين متناسبة در صورت افزايش يا كاهش مقادير كاال ، مدت قرارداد با توا. حاصل شود و فروشنده ملزم به قبول آن مي باشد 

  .اصالح خواهد شد 

  :در موارد برشمرده زير مدت قرارداد قابل تغيير مي باشد : تغيير مدت قرارداد  -٨ماده 

  تغيير كند ٧در صورتي كه مقدار كاال طبق ماده :  ١ - ٨

  در موارد بروز حوادث قهريه:  ٢ - ٨

  ساير موارد با نظر خريدار حسب ضرورت:  ٣ - ٨

  :نظارت و بازرسي  - ٩ماده 

به عهده بازرس معتمد  و جابجايي اطالعات خريدار به دستگاه جديد تجهيز و نصب و راه اندازيبازرسي و نظارت بر كليه مراحل 

  .صورت گيرد بازرسخريدار مي باشد و ارسال كاال مي بايست بعد از تاييد 

  :جريمه تاخير  - ١٠ماده 

نسبت به تحويل مورد قرارداد اقدام نمايد خريدار مي تواند نسبت به  ٣در صورتي كه فروشنده نتواند در مدت زمان تعيين شده در ماده 

  .درصد مبلغ اقالمي كه در تحويل آنها تاخير وجود داشته باشد اقدام نمايد  ١/  ٠كسر خسارت از فروشنده روزانه معادل 



 

 

  :با مشخصات مندرج در شرايط مناقصه و استاندارد مربوطه  تجهيزاتاق نو بودن و انطب - ١١ماده 

موضوع قرارداد بايد نو و حائز مشخصات مندرج در شرايط مناقصه و استاندارد مربوطه باشد در غير اينصورت فروشنده متعهد  تجهيزات

است آن را تعويض نموده و در مدت زماني كه خريدار معين مي كند تحويل خريدار نمايد كليه هزينه ها و خسارت وارده در رابطه با 

تعيين ميزان خسارت . فروشنده بوده و وي مسئول جبران خسارت خريدار مي باشدو اتالف وقت به عهده تاخير در تعويض ، جايگزيني 

  .ناشي از موارد بر شمرده به تشخيص خريدار خواهد بود 

  :دوره تضمين كاال  - ١٢ماده 

تضمين مي گردد و اين مدت به نام ماه از طرف فروشنده  ١٢كيفيت و كارائي موضوع قرارداد از زمان استفاده و به كارگيري به مدت 

بروز نمايد كه ناشي از عملكرد خريدار نباشد  تجهيزاتاگر در دوره تضمين معايب و نقايصي در . دوره تضمين ناميده مي شود 

براي اين منظور . فروشنده بايد آن معايب را به هزينه خود رفع يا قطعه مورد نظر را با قطعه نو از همان نوع و مشخصات تعويض نمايد

است پس از  فروشنده موظف شايان ذكر است. خريدار بايد مراتب را با ذكر معايب كتبا به فروشنده طي دوره تضمين ابالغ نمايد 

دريافت مراتب از جانب خريدار بالفاصله شروع به رفع معايب مذكور نموده و آنها را طي مدتي كه توسط خريدار معين مي شود رفع و 

رفع روز قصور يا مسامحه نمايد خريدار محق بوده نواقص را  ١٥هر گاه فروشنده در انجام اين تعهد خود بيش از . يا تعويض نمايد 

بدون انجام تشريفات قضائي از سپرده يا ساير مطالبات فروشنده برداشت نمايد و فروشنده حق هيچ  ٪ ١٠نموده و هزينه آن را به اضافه 

  .گونه اعتراضي را نخواهد داشت 

  :حكميت قرارداد  - ١٣ماده 

اعتبار ، فسخ ، نقض ، تفسير يا اجراي آن به مركز داوري  كليه اختالفات و دعاوي ناشي از اين قرارداد و يا راجع به آن از جمله انعقاد ،

اتاق ايران ارجاع مي گردد كه مطابق با قانون اساسنامه و قواعد داوري آن مركز با راي يك يا سه نفر داور به صورت قطعي و الزم 

شرط داوري . ت خواهد خواهند نمودعالوه بر مقررات حاكم ، عرف تجاري ذيربط را نيز مراعا) ان(داور. االجرا حل و فصل گردد 

  .حال الزم االجرا است هر حاضر ، موافقتنامه اي مستقل از اين قرارداد تلقي مي شود و در 

  .كليه كسورات قانوني اين قرارداد به عهده فروشنده است : كسورات قانوني  - ١٦ماده 

  ) :فورس ماژور ( حوادث قهري و غير مترقبه  - ١٥ماده 

مانند جنگ ، انقالب ، اعتصاب عمومي ، شيوع بيماري واگيردار ، زلزله، سيل و طغيانهاي غير عادي ، خشكساليهاي بي سابقه و حوادثي 

همچنين آتش سوزيهاي دامنه دار كه خارج از قصور فروشنده باشد و بطور كلي هر گونه حوادثي كه رفع آن از حيطه قدرت فروشنده 

  .سوب مي شود و فروشنده در مورد تاخيرات ناشي از حوادث فوق مسئوليتي نخواهد داشت خارج باشد جزء حوادث قهري مح

  :فسخ قرارداد  - ١٦ماده 



 

 

در صورت وقوع هر يك از شرايط زير خريدار مجاز و مختار است بدون هيچ  ٨و  ٣در دوره اجرا و اعتبار اين قرارداد طبق مفاد ماده 

گونه تشريفات قضايي نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات فروشنده به نفع خود اقدام و زيانهاي وارده را از 

  را در هيچ مورد نخواهد داشتفروشنده مطالبه نمايد و در اين صورت فروشنده حق هيچ گونه ادعا و اعتراضي 

در صورتي كه فروشنده ورشكست و يا موسسه وي منحل و تعطيل گردد و يا شخصأ مهجور و ممنوع از مداخله و يا به عللي :  ١٦ -١

نحوي  منصرف از اجراي قرارداد شود و يا در انجام تعهدات خود مسامحه و يا در انجام كار موضوع ماده يك قرارداد تاخير نمايد و به

  از مفاد قرارداد تخلف نمايد

  بدون اجازه كتبي خريدار) حقيقي يا حقوقي  (واگذاري قرارداد به غير:  ١٦-٢

  قرارداد ٩پايين بودن كيفيت توليد از نظر فني يا مواد اوليه به استناد ماده :  ١٦-٣

دستگاه اجرايي در صورت كشف فساد و پرداخت رشوه از سوي با توجه به بخش نامه و آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در :  ١٦-٤

  .فروشنده اين شركت حق فسخ يك طرفه معامله را دارد 

  :خاتمه قرارداد - ١٧ماده 

در اين صورت با . خريدار هر زمان كه بخواهد مي تواند بدون آنكه قصوري متوجه فروشنده باشد قرارداد را يكطرفه خاتمه دهد

  .ار انجام شده تسويه حساب خواهد شد و كليه تضمينهاي وي مسترد مي گرددفروشنده بر اساس ك

  .نسخه عين هم كه هر كدام حكم واحد را داراست تنظيم و به امضاء طرفين قرارداد رسيده است ٧تبصره و  ١ماده و  ١٧اين قرارداد در 

  

  خريدار

  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر

  عليرضا سنائي دشتي

  رئيس سازمان

  

  فروشنده

  -------------------------شركت

--------------  

---------  

  

 


