
 تاریخ قرارداد: شماره قرارداد :  

فروشندهمھر و امضاء 
 خریدارمھر و امضاء 

 بسمه تعالی
خرید پیچ و مهره قرارداد 

ــاریخ  ــت، در ت ــک اس ــل تفکی ــر قاب ــه غی ــک مجموع ــه ی ــاقی آن ک ــدارك الح ــراه م ــه هم ــرارداد ب ــن ق ــرکت  15/05/1393ای ــین ش ــه  ............ب ب
ــاي  ــدگی آق ــرارداد ...........نماین ــن ق ــد در ای ــه منبع ــدار، ک ــرکت خری ــرف و ش ــک ط ــود از ی ــی ش ــده م ــاي ................نامی ــدگی آق ــه نماین به ب

ـــی  ................ ـــه شـــماره مل ـــده امضـــاء تعهـــد آور ..........0ب ـــه آدرس  ..............دارن ـــه شـــماره تمـــاس  ...........................ب ـــده ،   ...........ب دارن
ــماره گواهینا ــه ش ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــام مالی ــام در نظ ــت ن ــه ثب ــادي ................م ــماره اقتص ــن ..............و ش ــد در ای ــه منبع ــر ک ــرف دیگ از ط
 منعقد می گردد.به شرح مواد ذیل نامیده می شود،  فروشندهقرارداد 

 تعاریف -1ماده 
 ............: عبارتست از ي اصلیکارفرماالف: 

به آدرس قانونی مندرج در اساسنامه که معروف طرفین است.    ..........عبارتست از شرکت  :خریدارب: 
 . .........به نمایندگی آقاي   . ..........شرکت : فروشنده ج: 
 ................مورخ ........... به شماره .....................پیمان: عبارتست از پیمان منعقده فی مابین کارفرما و شرکت د: 

 کارگاه: عبارتست از محل اجراي عملیات موضوع پیمان ، که به رویت پیمانکار جزء رسیده استه:
 شود.دستگاه نظارت: عبارتست از شخصیت حقیقی یا حقوقی که از طرف کارفرما به شرکت معرفی میو: 
 ماره یک قرارداد حاضر.: عبارتست از پیوست شاقالمو مقادیر تقریبی  واحد فروشجدول قیمت ز: 

 هدف این قرارداد -2ماده 
 . فروشنده(به شرح پیمان) نسبت به موضوع این قرارداد به  خریدارهدف این قرارداد عبارتست از انتقال کلیه مسئولیتها و تعهدات 

  موضوع قرارداد -3ماده 
شماره یک (مقادیر مندرج درجدول پیوست به شرح جدول پیوست  با توجه به اعالم خریدار و .............تامین پیچ و مهره پرمقاومت مورد نیاز پروژه  

 شامل کل پیچ و مهره موضوع قرارداد می باشد ) 1شماره 

 مدت قرارداد -4ماده 

 .ماه می باشد 5  فروشندهمدت قرارداد از تاریخ ابالغ کتبی قرارداد به 
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 مبلغ قرارداد -5ماده 
یک میلیارد به حروف  ریال ( 1،699،999،550 مبلغ اولیه قرارداد جهت انجام کلیه عملیات  موضوع قرارداد به شرح پیوست شماره یک برابر 

صد و پنجاه و  صد و نود و نه هزار و پان صد و نود و نه میلیون و نه ش شد. مبلغ نهایی با توجه تعداد نهایی پیچ و مهره هاي ) ریال ش می با
این قرارداد در زمان تهیه صورت حساب قطعی  توسط شرکت محاسبه و اعالم می گردد.در ضمن  1و  قیمتهاي واحد درج شده در پیوست  مصرفی

 . قرارداد قابل کاهش یا افزایش می باشد واحد قیمت مدت و مبلغ اولیه آن بدون تغییر در %25تابع مقادیر کار بوده و به درخواست کارفرما  تا 
 .مبلغ این قرارداد مقطوع بوده و شامل هیچگونه تعدیل نمی گردد  :1تبصره 
 به این قرارداد هیچگونه کسورات قانونی تعلق نمی گیرد. : 2تبصره 
 طی صورت حسابهاي فروش محاسبه پرداحت خواهد گردید.و مالیات بر ارزش افزوده به میزان ....... :3تبصره 
انجام تست هاي اولیه و حین تولید و انجام کلیه تعهدات فروشنده مبلغ قرارداد شامل هزینه تهیه مواد الزم و تولید کاالي مورد نیاز قرارداد، : 4تبصره 

 طی این قرارداد می باشد.

 
 . تعهدات فروشنده 6ماده 

 معتبر جهت کلیه اقالم موضوع قرارداد . Certificateارائه مدارك کیفی  -6-1
 هاي مورد نیاز پروژه مجتمع تجاري مسکونی تهرانپارس مطابق در خواست خریدار تامین کلیه پیچ و مهره- 6-2
(هزینه ها بر عهده فروشنده نمی .فراهم نمودن شرایط الزم جهت بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا دستگاه نظارت در هر مرحله از کار -6-3

 باشد)
ارائه شده توسط خریدار ،  فاز و به تشخیص خریدار می باشد ) 3یا  2( تعداد فازهاي سفارش ،  هر فاز سفارشمهره هاي ارسال تمامی پیچ و  -6-4

 درخواست. هر فاز پس از دریافت سه هفته حداکثر 

و مهر و امضاء فروشنده  ) و یا سایر مشخصات Din کیلوگرم و نصب اتیکت ( سایز ، گرید ،  25-20 به وزن جعبه چوبیبسته بندي به صورت  -6-5

ضمن آنکه بارگیري بسته ها و انجام هماهنگی هاي الزم جهت حمل بسته ها به محل پروژه بر عهده فروشنده می باشد. لکن هزینه حمل از می باشد .

 محل تحویل (درب کارخانه) تا محل پروژه بر عهده خریدار می باشد.

توسط آزمایشگاه و یا عدم تأئید مشخصات  ابعاد  و مشخصات فنی کاال با درخواست از قبیل ظاهرفروشنده متعهد میگردد در صورت تفاوت  -6-6
و سایر هزینه  بدیهی است در این صورت هزینه حمل جایگزینی اقالم تأئید نشده اقدام نماید .نسبت به و یا دستگاه نظارت معتبر مورد تأئید کارفرما 

 عهده فروشنده می باشد . رب هاي مربوطه
 یا هر انجام آزمایشهاي ابعادي، متالورژیکی و مکانیکی شامل کشش، سختی سنجی و ضربه توسط آزمایشگاه دانشگاه امیر کبیر و پس از -6-7

ابتدا فروشنده ملزم در، هره مشخصات پیچ و م ، در صورت عدم تایید و بر اساس استانداردهاي مرتبط دستگاه نظارت کارفرما یا آزمایشگاه مورد تایید
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در ضمن کلیه به عودت پیش پرداخت بوده و سپس اجناس ارسالی به فروشنده عودت داده شده و فروشنده حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. 

 هزینه هاي مرتبط نیز بر عهده فروشنده می باشد.

 و کسورات پیش پرداخت و روش پرداخت -7ماده 

مبلغ  %120میزان از فروشنده به معتبر  در ازاي دریافت ضمانت(بعنوان پیش پرداخت  کل قرارداددرصد مبلغ  50 ، به فروشندهابالغ قرارداد پس از 

 در وجه فروشنده  پرداخت خواهد شد .  )پیش پرداخت

خریدار و تایید آن توسط آزمایشگاه  ساعت بعد از اعالم نتایج آزمایش اقالم تحویل شده به 48روش پرداخت : تسویه حساب هر فاز سفارش حداکثر 

 شود.مورد نظر کارفرما یا دستگاه نظارت انجام می

 تسویه حساب هر فاز سفارش ، به تناسب مبلغ پیش پرداخت کسر میگردد.: در هنگام  قراردادي کسورات

 . حل اختالف8ماده 
در مواردي که صراحتاً به آن اشاره نشده اختالفی به وجود آید مورد ابتدا بین چنانچه طی انجام موضوع قرارداد در بر داشت از مفاد این قرارداد و یا 
 . ت از طریق مراجع قضایی پیگیري خواهد شداطرفین با بحث و تبادل نظر رفع در صورت عدم حصول سازش موضوع

 راتی. جرائم تاخ9ماده  
کل قرارداد جریمه تاخیر به خاطی تعلق میگیرد  %1به ازاي هر هفته تاخیر مبلغ  در صورت تاخیر هر یک از طرفین در انجام  تمام و یا بخشی از تعهدات

. 
 و ضمانت تضمین : دوره تضمین10ماده 

موضوع قرارداد هر کدام  طعیقماه پس از تحویل  18و یا ماه از زمان بهره برداري از پروژه  12فروشنده کارکرد کاالي موضوع قرارداد را به میزان 
فروخته شده توسط فروشنده ، تمامی مسئولیتها و هزینه هاي  اليیهی است در صورت عدم کارکرد مطلوب کاتضمین می نماید.بد  که کمتر باشد

بدین منظور فروشنده ، نسبت به ارائه ضمانت نامه تضمین کیفیت کاال (نوع ضمانت نامه به تایید خریدار) به میزان  مربوطه بر عهده وي خواهد بود.
 مبلغ اولیه قرارداد به خریدار اقدام خواهد نمود. 25%

 آزاد سازي این ضمانت نامه در پایان دوره تضمین مندرج در این بند می باشد.
 . فسخ قرارداد11ماده 

 ی که هر یک از طرفین به بخش یا تمامی  تعهدات خود عمل ننماید ، طرف مقابل می تواند با اخطار کتبی اقدام به فسخ قرارداد نماید . در صورت
 

 .تعداد نسخه12ماده 
         و به تعداد سه نسخه تنظیم و امضاء گردیده است و هر سه نسخه حکم واحد دارد. صفحه) 5(کالً  پیوست 1و  تبصره 4،  ماده 12این قرارداد  در 
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 پیوست شماره یک

 
    

 قیمت کل  قیمت واحد  تعداد شرح ردیف

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  1

 Din 6916 M36*160  576 207,028 119,248,093+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  2

 Din 6916 M36*120 1,448 179,481 259,887,894+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 933یک پیچ مطابق استاندارد  3

 Din 935 M33*140 2,976 157,877 469,843,053+ یک واشر مطابق استاندارد  934

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 933یک پیچ مطابق استاندارد  4

 Din 935 M33*110 544 140,486 76,424,286+ یک واشر مطابق استاندارد  934

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  5

 Din 6916 M30*125 2,784 115,264 320,895,561+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  6

 Din 6916 M30*105 1,500 105,712 158,567,985+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  7

 Din 6916 M27*95 1,044 79,022 82,498,550+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  8

 Din 6916 M24*90 534 54,043 28,858,999+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  9

 Din 6916 M24*70 10 48,343 483,431+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  10

 Din 6916 M22*75 240 36,039 8,649,281+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  11

 Din 6916 M22*65 200 33,684 6,736,818+ یک واشر مطابق استاندارد  6915
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 Dinد + یک مهره مطابق استاندار Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  12

 Din 6916 M22*60 804 32,498 26,128,014+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 
 
 
 

 قیمت کل (ریال)    قیمت واحد  تعداد شرح ردیف
 

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  13

 Din 6916 M20*70 10 25,981 259,807+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  14

 Din 6916 M20*65 24 25,076 601,833+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  15

 Din 6916 M20*60 32 24,162 773,176+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  16

 Din 6916 M20*55 4,863 23,179 112,720,061+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  17

 Din 6916 M16*50 1,676 13,714 22,985,418+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  18

 Din 6916 M16*45 228 13,103 2,987,400+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

 Din+ یک مهره مطابق استاندارد  Din 6914یک پیچ مطابق استاندارد  19

 Din 6916 M16*40 116 12,499 1,449,890+ یک واشر مطابق استاندارد  6915

    
جمع 

 (ریال): 
1,699,999,550 
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