
 تاریخ : ..........
 شماره : ..........

 قرارداد خرید

... کـد ت .............بـبـه شـماره ث  این قرارداد بین کارخانه  ................ از واحدهاي تابعه شرکت سـهامی عـام ............ و ........

ایـن  نبعـد در.......... موار ......رخانه ) به آدرس شـیراز ـ بلـاقتصادي ................ به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کا

قـاي  آنماینـدگی  قرارداد خریدار نامیده مـی شـود از یـک طـرف و شـرکت صـنعتی .............. بـه شـماره ثبـت ...............بـه

یـن قـرارداد عـد در ا..... کـه منبتصـادي ...... داراي کـد اق................... به آدرس ............ تهران ـ میـدان  ........... تلفـن ..........

 فروشنده  نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد : 

 ) موضوع قرارداد 1ماده 

 تن به شرح زیر :  60عبارت است از خرید یک دستگاه باسکول به ظرفیت 

 آلمان )  GWTنه تن ( ساخت کارخا 30عدد هریک به ظرفیت  6تعداد لودسل : 

 تن  90استقامت صفحه 

 کیلوگرم  1دقت : 

 کیلوگرم  10زینه : 

 پالتفرم : تمام فلز 

 متر  16*3ابعاد صفحه : 

 عدد .  6تعداد مقرها و نگهدارنده هاي باال و پایین لودسل 

 اشد . بپیشنهاد می  سایر شرایط فروش باسکول از قبیل چاپگر , سخت افزار و نرم افزار نشان دهنده و غیرمطابق با

 ) مدت قرارداد  2ماده 

قرارداد  ) مبلغ3روز تعیین می گردد . ماده  40مدت زمان موضوع قرارداد از تاریخ اتمام فونداسیون باسکول به مدت 

 ریال تعیین می گردد .  88500000مبلغ کل قرارداد 

 ) مبلغ قرارداد 4ماده 
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ل بـه ریـا 22125000چک شماره .......... عهده بانک صـادرات شـعبه ......... مبلـغ  لغ قرارداد در قبال اخذکل مب 025/0 -1-4

لحسـاب اعنوان علی الحساب از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید . چک مذکور پس از هزینه شدن مبلغ علی 

 با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید . 

ده ز تحویل در کارخانه و پس از نصب و راه اندازي با تأیید دستگاه نظارت بـه فروشـنلغ کل قرارداد پس ااز مب 075/0 -2-4

 پرداخت خواهد شد . 

 ) تضمین حسن انجام کار  5ماده 

در و بـه عنـوان سـپرده ریال صا 8850000از طرف فروشنده چک شماره ............. عهده بانک صادرات شعبه ............. به مبلغ 

رت مسـترد ام کار به خریدار تسلیم می نماید که پس از دوره تضمین موضوع قرارداد و تأییـد دسـتگاه نظـاتضمین حسن انج

 کلـف اسـت بـاخواهد شد چنانچه بین زمان تحویل موقت و قطعی ایراداتی مشاهده شود کتباً به فروشنده اعـالم و نـامبرده م

 سـبت بـه رفـعاید در صورت عدم انجام امر , خریـدار رأسـاً نهزینه خود نسبت به رفع ایرادات و عیوب و اشکاالت اقدام نم

وشـنده برداشـت از محل سپرده تضمین حسن انجام کار و دیگر مطالبات فر 025/0ایرادات اقدام و هزینه هاي آن را به اضافه 

 خواهد نمود . 

 ) دوره تضمین قرارداد ( گارانتی ) 6ماده 

ه فروشـنده ضمانت تهیه و تأمین لوازم یدکی و خدمات پس از فروشنده به عهـدسال تعهد و  10سال گارانتی و  2براي مدت 

 اخت باشد ومی باشد چنانچه در طول این مدت هرگونه اشکالی در کارکرد موضوع قرارداد پیش آید که ناشی از طراحی یا س

زینـه هفع عیـوب بـا رفروشنده متعهد به متأثر از استهالك طبیعی و یا بهره برداري مغایر با دستورالعمل هاي فروشنده نباشد , 

 شخصی خواهد بود . 

 ) ناظرین قرارداد   7ماده 

 ند .از طرف خریدار آقایان مهندس .............. و .................. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گرد

 ) خسارات تأخیر  8ماده 

 ( یک درصد ) ارزش قرارداد کسر می گردد .  01/0وز تأخیر در صورت تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر ر

 ) فسخ قرارداد  9ماده 

در صورت عدم اجراء تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طـرف دیگـر بـا اخطـار 

ي ناشی از عدم اجراء به عهده طرف مقابـل کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه ها

 خواهد بود . 
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 ) حوادث غیرمترقبه  10ماده 

یش یرمترقبه بـدر صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه مدت حوادث غ

 . از شش ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد 

 ) سایر شرایط قرارداد  11ماده 

 tec- 1500�/� ����-19نشان دهنده  -1-11

 10ا زینـه بـداراي دو صفحه نمایش است کـه یکـی را طبـق اسـتاندارد ( یعنـی  navid-19شان دهنده الکترونیکی ن -2-11

 کیلوگرم ) نمایش می دهد . 

 ت روزانه , هفتگی و ماهیانه را دارا می باشد . ) را به صور reportابلیت ارائه گزارش ( قنشان دهنده  -3-11

 وي قابلیت هایی نیز به منظور جلوگیري از سوء اسـتفاده هـاي احتمـالی اپراتورهـا از دسـتگاه مـی باشـد دستگاه دارا -4-11

 دستکاري در گزارشات توسط اپراتورها را غیرممکن می سازد . 

ـــل 5-11 ـــوع لودس ـــداد و ن ـــ 6) تع ـــدد م ـــاخت pr6201دل ع ـــرکت  س ـــابق )  G.W.Tش ـــپس س ـــان ( فیلی  آلم

 تن می باشد ) .  30( ظرفیت اسمی هرکدام از لودسل ها حداقل 

پین ماتریسـی و داراي دو پـورت سـریال و پارالـل اسـتاندارد و قابـل  24به صورت  LQ-300مدل  Epsonچاپگر  -6-11

 اتصال و تبادل اطالعات با کامپیوتر می باشد . 

7-11- g.box  تقسیم نیز ارائه خواهد شد ) .  هاي ارتباطی ( کابل ها تماماً از نوع شیلدار بوده و جعبهو کابل 

 اراي سیستم ارتینگ به لحاظ محافظت شدن در برابر کلیه صدمات ناشی از رعد و برق و .... د -8-11

 ه عهده فروشنه خواهد بود . بهزینه آگهی  -9-11

 هده فروشنده می باشد .راي فونداسیون به عنظارت بر اج -10-11

 نفر از کارشناسان خریدار در محل نصب به عهده فروشنده می باشد .  2موزش حداقل آ -11-11

 راحی فونداسیون و اتاق باسکول و ارتباط آنها به عهده فروشنده خواهد بود . ط -12-11

 و تمامی مدارك فنی می باشد .  روشنده ملزم به تحویل نقشه هاي برقی و الکترونیکی و جداول سیم کشیف -13-11

تـا  -30 ) بوده و تحمل حرارتی آن از stainless steelو از جنس استینلس استیل (  IP-68طح حفاظتی لورسل س -14-11

 درصد از کل ظرفیت آن می باشد .  015/0+  درجه سانتیگراد می باشد . حداکثر خطاي اودسل 70

 و یک عدد پورت پارالل می باشد .  rs 232دو عدد پورت سریال با استاندارد  داراي TEC – 1500 Aنشان دهنده  -15-11

 ) اقامتگاه  12ماده 
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ده شـود قابل رسـانیاقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطالع طرف م

طـالع عذر عدم ا ومه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابالغ شده محسوب و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نا

 مسموع نخواهد بود . 

 ) مواد و نسخ  13ماده 

 حد می باشد . ماده ,  دو نسخه در محل کارخانه ............... تنظیم که هر نسخه آن داراي حکم وا 13این قرارداد در 

 

 فروشنده شرکت صنعتی ......................   .خریدار مدیر کارخانه ....................
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