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بین  شرکتدر تاریخ .............................. ین قرارداد ا0
به نشانی :  ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
........ 

که از این ..............................................................................عنوان ه ب............................................... نمایندگی آقاي با 
و شود از یک طرف  نامیده می خریدارپس در این قرارداد 

 ثبت / پروانه فعالیت به شماره......................................رکت.........................................ش
 ................................................................ نشانی..... به ..................................................................

......................................................................................................................................................................................
 ناعنوه ب ............................................................../خانم ينمایندگی آقا با................................

شود از طرف  ییده منام فروشندهرارداد در این ق ین پسازا که ................................................................................
میگردد. منعقد با شرایط ذیل دیگر 
موضوع قرارداد  -1ماده 

:  لیذ به شرح مختصر .......................................................................................................................ست ازخرید ا عبارت
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

.................................................................................... 
 .باشد یمبرگ به ضمیمه            طی               شماره  ي آن در پیوست / پیوستها مشروح که 

و مشخصات فنی حاوي  اسناد و مداركبایستی با  دقیقاً  می ، موضوع قراردادي  کاالفنی مشخـصات  -1تبصره 
اس ـراســه و بــشتمذکور ) تطبیق دا يپیوستها / پیوستشـرکت ملی گاز ایران (  ییدمورد تأهاي استاندارد

ویل تح خریدار بهبراساس مشخصات فنی را  موضوع قراردادکاالي د است ـده متعهـروشنـرارداد فــن قــای
نماید. 

 زات و سایرن آالت ، تجهیـــشیقطعات ، لوازم . ما، دار هیچگونه تعهدي نسبت به تهیه مواد اولیه ــریـخ-2تبصره 
 ، نمود اقدام خواهد مستقلطور ه بو  جهت تامین موضوع قرارداد نداشته وبراین اساس فروشنده راساًموارد

دیگر پیش بینی شده باشد.  ينحوه مگر آنکه در اسناد قرارداد ب
  قرارداد  مبلغ -2ماده 
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) روفح هب (،  ریال ............................................................................عدد) ..................ه (ب، رارداد ـــغ قــمبل
  .دباش یم ریال..........................................................................................................

ا از هیه هزینه رفتن کلگفروشنده روندافزایش قیمتها را با درنظر  نبوده واین قرارداد مشمول تعدیل قیمتها 
 .وده است رگونه حقو ق و عوارض و سایر هزینه ها درقیمت پیشنهادي منظور نمه جمله مالیات ،

 مدت قرارداد -3ماده 
ی ی مـیمروزتقو.... ........... موضوع قراردادی ـویل قطعـا تحـت آنوذ ـنفرارداد از تاریخ مدت اجراي ق

 باشد.
   .ودخواهد ب ............................................تاریخ نفوذ قرارداد، پس از 

 نمایندگان :  -4ماده 
ی ر معرفی من حدود اختیارات ، به یکدیگپس از مبادله قرارداد ، طرفین نمایندگان خود را با تعیی -4-1

 کنند. 
به  ، ویض شده به ويفده اختیارات تماینده خریدار ، در محدووسیله نه دستورها و مدارکی که ب -4-2

دستورهاي  یدار ،بدیهی است با تغییر نماینده خر .فروشنده ابالغ می شود، درحکم ابالغ خریدار است 
 ی ، معتبر می باشد. ـده قبلـاینـه نمـسیلبـه وابالغ شده و یا مدارك امضاء شده 

 زمانبندي تحویل کاال :  -5ماده 
  :یده نماروشنده موظف است کلیه کاالي موضوع این قرارداد را مطابق برنامه زمانبندي ذیل ارائف

......................... 
............. ............ 

 تحویلو نحوه محل  -6ماده 
 :به یکی از دو صورت زیر خواهد بود  محل تحویل کاال

 : بنا براین باشد کارخانه فروشنده می درب، از  به صورت بار شده برروي وسیله حمل   □
 "میباشد. خریداره عهده هزینه حمل و بیمه ب "
نا ب باشد ارمیموردنظرخرید هاي یاسایتهادرانبارو تحویل ورت بار شده برروي وسیله حمل ـه صـب   □

 براین :
 "باشد. هزینه بارگیري و بیمه وحمل به انبار/ سایت خریدار بعهده فروشنده می"

 پیش پرداخت  -7اده م
 این قراردادپیش پرداخت ندارد. □ 
  :  داردبشرح ذیل قراردادپیش پرداخت  این □ 
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ر تا حداکث( لیار......................................................... مبلغوموافقت خریداربنا به درخواست فروشنده 
مقابل اخذ در،  ه........مرحلدر....................... ،خت وان پیش پرداعنه ، بمبلغ اولیه قرارداد)  %25سقف 

 تاریخ  وده و ازببدون قید و شرط و غیر قابل برگشت پیوست ) که سه ( طبق فرم نمونه ضمانتنامه بانکی
 خواهد نمود . پرداخت ، صدور به مدت قرارداد معتبر و قابل تمدید باشد 

که  ردد بطوريگ فروشنده کسر می مراحل پرداخت به نسبی از ور ـطه بتدریج و ب شده مبلغ پیش پرداخت
 کل مبلغ پیش پرداخت تسویه شده باشد. ، قرارداد موضوع اجناس  %90پس از تحویل 

  و تسویه آن  ضمانتنامه انجام تعهدات -8ماده 
یر د وشرط و غیدون قب پیوست ) را کهدو (مطابق فرم نمونه  به نفع خریدارفروشنده باید ضمانت نامه بانکی 

ارداد کل مبلغ قر  %10دل ی یا اداري قابل وصول و معایعند المطالبه و بدون نیاز به اقدام قضا ،قابل برگشت 
خرین آوقت متحویل  قراردادتسلیم خریدار نماید. ضمانتنامه مذکور باید تا تاریخ انعقاد ازقبل باشد ، 
  .معتبر باشدرد)(حسب مورداد و دوره ضمانت کاال اموضوع قرمحموله 

 هد شد. ، ضمانت نامه انجام تعهدات آزاد خوا مواعدمقررموعد/ در انجام کلیه تعهداتدرصورت 
ه فوق ضمانتنام ق داردح ، ذینفعکلیه تعهدات خود را انجام ندهد ،مادام که فروشنده در هرمورد از قرارداد 

 الذکر را  ضبط نماید. 
 شخصاتمکاال حصول اطمینان از صحت عملکرد آن براساس  درمواردیکه به تشخیص کارفرما درخرید

تحویل موقت کاال  ) از ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات پس از%50مربوط ، الزم باشد ، پنجاه درصد (
صدور گواهی  ) دوم پس از پایان دوره تضمین و%50طبق گواهی کارفرما آزاد میگردد و پنجاه درصد (

وط به ات منال مسترد میگردد. آزاد سازي این بخش از تضمین انجام تعهدتحویل قطعی هر بخش از کا
نگهداري می  وو دستور العملهاي بهره برداري  "چون ساخت"گواهی کارفرما مبنی بر تحویل نقشه هاي 

 باشد. 
 تاخیر خسارت  -9ماده 

حویل نماید باید به ت  5هعد تعیین شده درماداموموعد/ هرگاه فروشنده نتواند سفارش موضوع قرارداد را در
 %5رصد) دا ( پنج ـثر تحداک ي تأخیر شده ،االکتاخیر میزان یک درصد قیمت   ......................هر يازا

زمدت تاخیر به خریدار پرداخت نماید و چنانچه پس ا خسارت عنوان ه برا کل مبلغ قرارداد 
ریدار می تواند خین صورت د دراهدات خود را انجام نداده باشفروشنده تع .......................................

ورت اشت ودرصفروشنده برد  اموالو  مطالباتقرارداد را یکجانبه فسخ و نسبت به اخذ ضررو زیان از 
 اقدام نماید.  حصال عدم تکافو ازطریق مراجع ذي

 افزایش یا کاهش میزان تقاضا -10ماده 
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عامله را قبل از موضوع مورد مجنس  از  %25 حداکثر تا سقف  و قیمت ، با همین شرایط تواند یخریدار م
 ،  دـخواهد ش درهرحال مراتب کتبًا به فروشنده ابالغ کسر/ اضافه نماید ،تحویل کاال مدت انقضاء 

 . گرددمی  تعدیلنوع کاال مدت تحویل نیز به نسبت  لزومدرصورت 
 

 سور قانونی کداد و سایر بیمه ،  مالیات ، هزینه ثبت قرار -11ماده 
سمی رتر اسناد ر دفاپرداخت بیمه ، مالیات ،  هزینه ثبت قرارداد (در صورتیکه خریدار ثبت قرارداد را د

عهده و سایر کسور قانونی متعلق به این قرارداد ازجمله عوارض شهرداري ب ضروري تشخیص دهد. )
   اي دیگر تعیین شده باشد.  بوده مگر اینکه در سایر مواد قرارداد بگونهفروشنده 

 
  نو بودن کاالي موضوع قرارداد -12ماده 

ده یا شره ساخته دوبا مستعمل یا باشد. کااليکلیه کاالي موضـوع قـرارداد باید نو ،  غیـر مستعمـل و اصلی 
 زاتن تجهیل بودتعمیرشده و همچنین  نمونه آزمایشی ( پروتوتایپ ) پذیرفته نخواهد شد. درصورت مستعم

شد ، اد نباکه مشخصات فنی کاالي تحویل شده توسط فروشنده ، مطابق مشخصات فنی قرارد چنانچهویا 
رت اعالم یه خساو کلنموده وضوع قراردادرا  تعویض ـاالي مـدار ، کـریـور خـدستـداست بـفروشنده متعه

 خریدار را پرداخت نماید. طرف شده از 
 

 بازرسی  -31ماده 
ا جهت رمکلف است درمدت اجراي قرارداد (درصورت درخواست خریدار) تمهیدات الزم فروشنده  – 13-1

 از اجزاء ریدارخ، نظارت و انجام آزمایش نماینده  ، دسترسی به مدارك و اسناد موضوع قرارداد بازرسی
ا یاخل در د اردادموضوع قر کااليکاال ، روند تولید ، آزمایش ،انبارداري ، بسته بندي و حمل از مبداء 

ند رو ی درخللحتی المقدور و آزمایشات بنحوي خواهد بودکه  ها بازرسی ، خارج از کشور بعمل آورد
 . ایجاد نگرددفروشنده تولید

 
 
 

معیوب بوده و یا با نقشه ها و  از نظر جنس یا ساخت برحسب مورد موضوع قرارداد ، االيکدرصورتیکه  -13-2
مطابقت نداشته باشند ، خریدار تا قبل از پایان دوره  توافقمورد  مشخصات فنی قرارداد و استانداردهاي

بایستی پس از اخطار  اصالح آنها اقدام نماید. کاالي مذکور تضمین ، حق دارد که نسبت به ردیا درخواست
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تا با نقشه ها و مشخصات فنی قرارداد  هدیکتبی به فروشنده ظرف مدت معقولی ، تعویض یا اصالح گرد
 اید. مطابقت نم

 روشنده باید به هزینه خود، جهت انجام بازرسی و آزمایشات توسط نماینده خریدار که طبق مشخصات فنیف  -13-3
ر و گان خریدامایندنبراي ایمنی  را در کارخانجات سازنده انجام می پذیرد، کلیه تسهیالت و امکانات الزم

 انجام وظایف آنها فراهم آورد. 
جهت سئولیت فروشنده ي موضوع قرارداد از مهاانجام یا عدم انجام بازرسی و آزمایش کاالحال  درهر              

دار توجه خریمقرارداد نخواهد کاست و مسئولیتی را و مشخصات فنی طبق اسناد و مدارك تحویل کاال ، 
 نخواهد نمود. 

ریدار یا را در حضور نماینده ختوسط خود االي تهیه شده کجهت  کارخانه اي  روشنده باید آزمایشهاي ف  -13-4
 یکی از شرکتهاي بازرسی به انتخاب خریدار ، انجام دهد. 

فوذ ن..... پس از رف .....ظیک و فروشنده باید برنامه زمانی انجام آزمایشات کاالي موضوع قرارداد را به تفک              
بل ق ........ روزل ...بایست حداق روشنده میید خریدار ارسال نماید. عالوه بر آن فأیقرارداد جهت بررسی و ت

یدار اطالع خر اً بهرا مجدد آنموضوع قرارداد و برنامه زمانی  ياز اجراي هرگونه آزمایش کارخانه اي کاال
 برساند. 

ان نمایندگ هت اقامتجزم را خریدار بخواهدبر انجام آزمایشها نظارت نماید فروشنده همکاریهاي الچنانچه               
ر عهده بیدار خریدار یا بازرس منتخب وي معمول خواهد داشت . هزینه هاي سفر و اقامت نمایندگان خر

واهد خوشنده عهده فره لت مردود شدن ، هزینه ها به علیکن در صورت تکرار آزمایش ب می باشدخریدار 
 بود. 

را جهت  دنمایندگان خو ،شنده فرو کتبی عالم پس از ا ....................................روزدرصورتیکه  خریدار 
 ع فنی ذيمراج از طریقنظارت برانجام آزمایشها اعزام ننماید فروشنده حق دارد آزمایشهاي مربوطه را 

ست . بدیهی انماید یهبه خریدار اراصادره را انجام داده و گواهی نتایج آزمایش  صالح مورد تایید خریدار 
 ي آزمایش شده برعهده فروشنده است . مسئولیت صحت ودرستی کاال

 ون هیچگونهبدمرتبط فنی قرارداد و استانداردهاي  فروشنده باید کلیه آزمایشهاي  الزم را برطبق مشخصات  -13-5
 هزینه اضافی انجام دهد. 

ي هاهر یک از کاال ییهرگاه تا پایان دوره تضمین ، خریدار انجام آزمایشهاي اضافی جهت امتحان کارآ -13-6
ر انجام خواهد شد.  اینگونه آزمایشها نیز طبق دستورات خریدا ، موضوع قرارداد تحویل شده را الزم بداند

ات فنی و ـا مشخصـاالي موضوع قراردادبکحاصل  از این آزمایشها نشان دهد که کارآیی ایج نت چنانچه
، وط به آزمایش ، تعویض و اصالح استانداردهاي مورد عمل مطابقت ندارد دراین صورت کلیه هزینه هاي مرب
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صورت هزینه آزمایشات بعهده  عهده فروشنده خواهد بود و در غیر اینه موضوع قرارداد بمعیوب کاالي 
 خریدار خواهد بود. 

از میشود تور او ببه دس داً مجد وي موضوع قرارداد که با تائید خریدار تکمیل شده  هاحکم ماده باال درباره کاال -13-7
 ابل اعمال است . نیز ق

 بسته بندي   -14ماده 
ظر ن داردواستان طبق،  از انجام بازرسی  پسفروشنده موظف است کلیه کاالهاي موضوع قرارداد را 

 گذاري نماید.  بسته بندي و عالمت(مندرج در شرح کاال) خریدار 
ه و با توج یم آند و ضمامندرجات قرارداي موضوع قراردادرا براي حمل و تحویل مطابق هافروشنده ، کاال

ساد ضمن فسیب و نحوي بسته بندي و آماده خواهد کرد که از آه به ماهیت محموله و نوع وسیله حمل ، ب
 حمل و تخلیه مصون بمانند. ، بارگیري 

ندي و سته ببفروشنده مسئول جبران کلیه خسارات و فساد ناشی از هر گونه عیب و نقص در طرز صحیح 
ر وامثال ي دیگو نگهداري از قبیل نفوذ رطوبت و زنگ زدگی و تعرضات هوا و گازها حمل و انبار کردن

 را فراهم رضایت خریدار) تعمیر یا تعویض یا پرداخت خسارات(طریق هرازموظف است ومی باشد آنها 
 . آورد

ب و اساسی منشسنگین براي سهولت حمل ، روي چرخ یا  ماشین آالتدر مواردي که الزم باشد، ابزار و 
در  باید گردندقطعات و تجهیزاتی که ممکن است مفقود  همچنین مجهز به ضربه گیر نصب خواهند شد

 د. گردنو حمل صندوقهاي چوبی یا بسته بندي مطمئن دیگر بنحو روشن و معلوم عالمت گذاري 
نحوي بسته بندي  ستی بهکیلوگرم بیشتر باشد ، بای 100کلیه صندوقها یا بسته هایی که وزن ناخالص  آنها از 

 سر شود. نها میبه طوري که بدون خطر،  حمل و نقل آ توسط باالبرها قابل حمل باشدشود که به آسانی 
 )warranty(خدمات  پس از فروش   و )arrantyuG(ضمانت کاال  -51ماده 
                           د.باش تی میده گارانتوسط فروشنذیل  به شرح  ماه........................... کلیه کاالهاي مورد معامله -15-1

                                  .................................................به مدت ............................................ به خریدارتحویل  تاریخاز  □
                               ..............................................................................................به مدت ............................ ازتاریخ نصب □
 ..............................................................به مدت..................................................ازتاریخ راه اندازي   □

وبی که الهاي معینسبت به جایگزینی کاو هزینه ، متعهد است بدون قید وشرط  دردوره گارانتی، فروشنده 
اشد در ـبوب ـرغـامــالح نــمصمـواداولیـه/معایب آن ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و یا بکار بردن 

نانچه چنماید.  خسارات وارده راجبران، اقدام و ن می نمایدـتعیی ریدار(حسب نوع کاال)ـه خـی کـدتـم
ه هاي دام وهزیننسبت به رفع عیب اق حق دارد راساًرفروشنده دراین زمینه به تعهدات خود عمل ننماید خریدا

   تحصیل نماید. ،صالح  ذيقانـونی سر و یا از طریق مراجع کمربوطه را از محل مطالبات وتضمین فروشنده 
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م رطول ایاد  وشندهفرماه پس ازانقضاي دوره گارانتی خواهدبود. .........به میزان مدت خدمات پس ازفروش -15-2
   وقطعات وخدمات مربوطه بوده وازاین بابت پاسخگو خواهدبود. مین کاالأمذکورموظف به ت

 تعهدات فروشنده  -61ماده 
  بنماید. ده خریداربا نماینفروشنده موظف است همه گونه همکاري در رابطه با کاالي موضوع قرارداد را  -16-1
ي که در ه گونه اه مناسب را بفروشنده باید تمامی استانداردها ، موارد کیفیت و انتخاب اجناس و مواد اولی -16-2

الع به اطتباًکر اقدام هقبل از هرگونه عدول از موارد فوق را  رعایت نموده وقید گردیده و ضمائم آن قرارداد 
 آن را بنماید. تأییدبررسی و  خریدار رسانده و تقاضاي

شش موده وکوکنترل ن فروشنده باید برنامه زمانبندي ساخت و تحویل اجناس موضوع قرارداد را بطور مستمر -16-3
ریدار خماینده ندر این خصوص انجام یا عدم انجام بازرسی توسط بعمل آورد .  درجهت رعایت آن الزم را

 خواهد بود.رافع تعهدات و مسئولیتهاي فروشنده ن
و  9 دموامفاد طبق  از ناحیه خریدار ،فروشنده ، عدم پذیرش دالیل ارائه شده تاخیر و بدیهی است درصورت 

 مل خواهد شد. ع 22
درتعهد (گردد درصورتیکه پس از تحویل کاال نقایصی ناشی از تولید/ حمل  فروشنده متعهد می -16-4

ه کنحوي ه بدد نسبت به مرتفع کردن آن اقدام نماید موضوع قرارداد مشاهده گر کاال(ها)يفروشنده)
رضایت خریدار را فراهم آورد . بدیهی است درصورتی که نقایص مطرح شده حداکثر ظرف 

اقدام نموده  فع نواقصرسبت به نرتفع نگردد خریدار می تواند ـده مـروشنـوسط فـت .............................مدت
سپرده  / مطالبات محل واز با احتساب ........................درصدهزینه باالسري و هزینه هاي انجام شده را

 وي و یا ازهر طریق دیگري که صالح بداند جبران نماید. هافروشنده 
ار از خــریـد راکاال ی طـور کامل انجـام شده تلقی می گردد که گواهی تحویل قطعه تعهدات فروشنده زمانی ب -16-5

 باشد.  دریافت نموده
 (ASSEMBLING)سرهم کردن  -16-6

 دار سرهمر خریدرصورتیکه حسب نوع کاال می بایست قطعات و اجزاء کاالي موضوع قرارداد در سایت / انبا
(ASSEMBLE)  .گردد فروشنده موظف است درزمان مورد نظر خریدار اقدام نماید 

 راه اندازي -16-7
 زي از طرف فروشنده ندارد.کاالي موضوع قرارداد نیاز به راه اندا 
  .کاالي موضوع قرارداد با نظارت فروشنده راه اندازي می گردد 
  ف است شنده موظدر این صورت فرو، کاالي موضوع قرارداد نیاز به راه اندازي از طرف فروشنده دارد

ضوع ازي موند، نسبت به راه امشخصات فنی کاالي مندرج در اسناد و ضمائم قراردادو طبق نظر خریدار 
 ه است. نمود قرارداد اقدام نماید . بدیهی است فروشنده هزینه راه اندازي را در پیشنهاد خود منظور
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 خدمات آموزشی  -16-8
  ندارد .فروشنده تعهد انجام خدمات آموزشی 
  از  ی شدهعرفمافراد  متعهد است جهت .............نفروبشرح ذیل داردفروشنده تعهد انجام خدمات آموزشی

  :ار نمایدزآموزش / آموزشهاي زیر را برگ ، طرف خریدار
 - موزش کار با دستگاه در محل شرکت سازنده . آ 
 - خریدار.ري و عملی در محل سایت آموزش تئو  
 - موزش تئوري و عملی در هنگام نصب و راه اندازي دستگاه  . آ 

 فروشنده می باشد.  خریدار     ة عهده هزینه هاي آموزش ب  -تبصره 
 (حسب موضوع قرارداد) .رائه نقشه و مدارك مهندسی جهت نصب ، راه اندازي وتعمیراتا -16-9

جزوه و لوح  لب کتاب ،در قا دستگاهمنفصله  ءشماره قطعه ، نقشه اجزا با ارائه کاتالوگ لیست قطعات یدکی -16-10
 (حسب موضوع قرارداد) فشرده و .....

 (حسب موضوع قرارداد) .(SPIR) یست قطعات یدکی مصرفی دو سالهارائه ل  -16-11
وظف مانجام دهد ،  شدهتحویل در طراحی کاالهاي اتی تغییر کارآئی ، افزایش چنانچه فروشنده ، به منظور  -16-12

 . ائه دهداررا به خریدار  جایگزینی / اصالحی نقشه هاي مهندسی همراه با لیست قطعات یدکی است 
نی و فهینه سازي تجـارب علمی ، هرگـونه ب چنانچه در مدت اجراي قرارداد و در نتیجه تحقیقات ، آزمایشها و -16-13

 راح یایا تجدیدنظر در طراحی و ساخت کاالي موضوع قرارداد که قرار است تحویل گردند توسط ط
حـویل تـرارداد وضوع قکاالي مکارخانه سازنده مربوطه به نتیجه برسد این تغییرات میبایستی بطور رایگان در 

ع شرح جام وگزارش  قبل از اعمال بهینه سازي ویا تجدید نظر ها ، یک، لیکن  نشده به خریدار اعمال گردد
 آن ، باید براي تصویب ، تسلیم خریدار گردد. 

این  رايد و بلع سازفروشنده تضمین می نماید که پس از اتمام قراردادنیز خریدار را از چنین تغییراتی مط
شرایط  فنی و منظور فروشنده می بایستی این تغییرات را بصورت یک پیشنهاد ( همراه با کلیه جزئیات

 قراردادي ) تسلیم خریدار نموده و خریدار در قبول و یا رد آن مختار خواهد بود. 
وطه را عوارض مرب کاالي قاچاق نبوده و کلیه فروشنده اذعان دارد که کاال(ها)ي پیشنهادي وي مشمول -16-14

 پرداخت نموده و خواهد نمود. 
 شرایط حمل ونقل و ارائه صورتحساب -17ماده 

برنامه حمل وتوزیع   ، توسط نماینده خریدار و ذکر دقیق مقدار کاالي آماده حمل تائید هر محموله  پس از 
اعالم شده  به مقصد(ها) االمحل فروشنده بارگیري و کاعالم و برآن اساس از از طرف خریدار به فروشنده 

صورتحساب براي آن با ارائه اسناد فروشنده نسبت به ارسال  ،  همزمان با ارسال کاال ارسال خواهد شد. 
روز پس از دریافت اصل  ...................خریدار حداکثر  ظرف مدت  .محموله اقدام خواهد نمود  ۀمثبت
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اقیمانده صورتحساب را به فروشنده  پرداخت خواهد ب  صورتحساب و پس از کسر نسبی  پیش پرداخت ،
 نمود. 

 حل اختالف  -81ماده 
از اولین جلسه  اهم 2کلیه اختالفاتی که ممکن است بین طرفین قرارداد بروز نماید درصورتیکه ظرف مدت 

یران احاکم از طریق مذاکرات مستقیم حل نشود برطبق قوانین جمهوري اسالمی ایران درم حل اختالف
صمیم تا اخذ تفروشنده موظف است ابل طرح بوده و راي صادره براي طرفین الزم االجرا خواهد بود. ق

یت ا کمال جدبفه و تعهدات ناشی از این قرارداد را بدون وق ، نهائی جلسات یا آراء نهایی محاکم مذکور
 انجام دهد.

 دولتی  در معامالت قانون منع مداخله  -91ماده 
 22ی مصوب دولت هد می نماید که مشمول ماده مذکور درقانون منع مداخله در معامالتفروشنده رسماً تع

کور در اشخاص مذ نمی باشد و متعهد و ملزم است که تا پایان اجراي قرارداد به هیچ عنوان 1337دیماه 
ل شموموشنده نفع نکند و درصورتیکه محرز شود فر قانون فوق الذکر را درموضوع قرارداد سهیم و ذي

غو و ارداد را لخریدار حق خواهد داشت قر قانون مزبور بوده و یا برخالف تعهدات فوق الذکر عمل نماید ،
ول ق دیگر وصر طریکلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از اموال و مطالبات فروشنده و یا ازه

 نماید. به هرحال این موضوع رافع تعهدات فروشنده نخواهد بود. 
 

 عدم واگذاري به غیر -20ه ماد
ار ه غیر واگذتواند بدون موافقت کتبی خریدار تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را ب فروشنده نمی -1

 نماید. 
 واگذاري قرارداد نباید :

 مانی تحویل کاال گردد.زه قسمی باشد که مانع از پیشرفت کار طبق برنامه ب -الف
رارداد) شندگان ثالث طرف فروشنده ( دررابطه با موضوع این قتباط خریدار با فرومانع از ار -ب 

اشته و ترسی دکه خریدار بتواند بهردلیل به کاالي خود نزد فروشندگان ثالث دس گردد بطورين
ود را الي خو کابتواند در اثر قصور یا غیبت فروشنده ، به فروشندگان ثالث مذکور مراجعه 

 نماید. دریافت 
الث روشندگان ثفودن واگذاري کار به غیر را در قرارداد با بارد فوق و همچنین ممنوع فروشنده باید مو -2

 نماید.  تحویل تصریح نماید. ضمناً یک نسخه ازقرارداد منعقده با فروشندگان ثالث را به خریدار
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نده انی از مسئولیت و تعهدات فروشنده نکاسته و در هرصورت فروشتحت هیچ عنو موارد فوق ، -3
 موضوع کااليول جبران خسارت ناشی از قصور و مسامحه خودو فروشندگان ثالث (مربوط به مسئ

 قرارداد) خواهدبود .
 عدم وجود واسطه    -21ماده 

ا ظایر آن رنلی و فروشنده متعهد می گردد که دررابطه با این قرارداد واسطه اي وجود نداشته و حق دال
ضبط  اد ،ت اثبات خالف این مطلب خریدار حق فسخ قراردنپرداخته و پرداخت نخواهد کرد و درصور

 همچنین مطالبه کلیه خسارات را خواهد داشت .  وها  ضمانتنامه
 فسخ قرارداد     -22ماده 

ه وصول بنسبت  جانبه فسخ نموده و خریدار می تواند درصورت وقوع هریک از موارد زیر قرارداد را یک
 ام تعهدات اقدام نماید. مطالبات خود و ضبط ضمانتنامه انج

  ...................از  تاخیر در انجام تعهدات مطابق مواد مندرج در قرارداد از طرف فروشنده بیش -1
 انحالل شرکت فروشنده . مصادره اموال ، ورشکستگی ، -2
 به غیر.  ید کتبی خریدارأیصورت کامل یا جزئی بدون اطالع و ته واگذاري قرارداد ب  -3
 تمام و یا قسمتی از مفاد قرارداد توسط فروشنده .  ضنق  -4
 وجود واسطه . -5
 ی مالی یا فنی فروشنده براي تحویل کار طبق برنامه خریدار. یعدم توانا -6
 باشد.  1337روشنده مشمول ممنوعیت قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب درسال ف -7
 

     ) ژورا( فورس محوادث غیر مترقبه -32ماده 
 نجام دهندداد اهرگاه بعلت فورس ماژور ، هریک از طرفین قرارداد نتوانند تعهدات خود را طبق قرار

س از رفع ی و پهیچگونه مسئولیتی براي آنان ایجاد ننموده و قرارداد منعقده کماکان بقوت خود باق
 دتمنانچه پس از ه انجام تعهدات می باشند .چمادمتعهد به ا ،طرفین پیمان، شرایط فوق 

نمود د نخواهعمل  18 ق مادهرف وفط غیر مترقبه برطرف نگردید دو ط......................................... شرای
 . 
  

 محرمانه بودن قرارداد      -42ماده 
 و لقی نمودهرمانه تمح را اطالعات و مدارك مربوط به قرارداد فی مابینکلیه فروشنده تعهد می نماید که 

اشت دخواهد  خریدار حقاثبات خالف ، درصورت  .قرار ندهد افراد یا اشخاص حقوقیاختیار درآنها را
 . عمل آورده جهت استیفاي حقوق خود ، هرگونه اقدام قانونی الزم را ب
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 اخطار و نشانی طرفین قرارداد      -52ماده 

رف ه اطالع طتباً بدر صورت تغییر باید کاقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و 
ه طرفین ه اقامتگاطار بمقابل رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخ

 مسموع نخواهد شد. ، ابالغ شده محسوب و عذر عدم اطالع 
یه نسخ کثیر و کلخه تدر سه نس این قرارداد در.......................ماده و ...................تبصره

 امضاء شده حکم واحد را دارد. 
 
 
 

 ریدار خ                                                     فروشندهمحل امضاي               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضمانتنامه انجام تعهدات
 (نمونه دو)

 
به نشانی  .................................................... *نظر به اینکه 

:............................................................................................................ 
 ****د عقاد قراردااطالع داده است قصد ان...................................................... **به این  

....................................................... 
 *از ................................................... **دارداین ....................................................... ***رابا 

........................................................ 
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 منظور هب لریا................................................................... براي مبلغ........................................................ ***درمقابل 
 ***که  درصورتی دنمای یمن و تعهد ـرد تضمیــی گیـه مــده عهـه بـدادشـرارداد یـوجب قـه مـه بـی کـداتـانجـام تعه

                                          ..................................... **ه این بنامه  کتباً و قبل از انقضاي سررسید این ضمانت................................................
 اردادیادشده تخلفاشی از قرناز تعهدات  ازاجراي هریک...........................................................  *اطالع دهد که 

 ***که  لغی راریال ، هرمب....................................................... تامیزان ،ورزیده است 
         .............................................................................                        

                        ...         ........................................................................ ***دریافت اولین تقاضاي کتبی واصله از سوي  مطالبه کند ، به محض
وجه یا در  ـی درنـگاشد ، بضائی داشتـه بـقـارنـامه یا اقدامی از مجاري قانونی و ـدور اظهـه صـبـدون آنکـه احتیاجی ب

 بپردازد..............................................................***حواله کرد 
 ***واست کتبی ــدرخ هــا بــت و بناس ..........................ت اداري روز ـر وقـا آخــه تــامـانتنـن ضمـار ایــدت اعتبـم

راي مدتی کـه تعیین شـده ، بـ داري روزوقت ا واصلـه تـا قبـل از پـایـان............................................................
مدت این  واهدـخنا ـواند یـنت................................................ **درخـواست شـود قـابـل تمـدید می باشدو درصورتی که 

 **سازد و نتواند ا فراهم نرمدید موجب این ت.. ........................................................ *ضمانتنامه را تمدید کند و یا 
متعهد ... ......................................................... **مایدنرا حاضر به تمدید .....................................................................

 ***ه کردـلواـا حــه یــجو اال را درــده در بــغ درج شـد ، مبلـاشـدد بـه مجـالبـه مطـی بـاجـه احتیـآنک دونـاست ب
 پرداخت کند...............................................................

 عنوان پیمانکار  * 
 عنوان بانک یا موسسات اعتباري غیر بانکی داراي مجوز **

 ان دستگاه اجرایی یا کارفرماعنو ***
 موضوع قرار داد مورد نظر  ****

 
 
 
 
 
 

 
 ضمانتنامه پیش پرداخت

 (نمونه سه )
به نشانی :  ...................................................................... *نظر به اینکه 

................................................................................ 
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اطالع داده است قرارداد  ............................................. **به این 
****................................................................................ 

 ست مبلغاست و قرارا قد نموده....................................................منع***را با 
 پرداخت شود.....................................................*به ریال به عنوان پیش پرداخت.......................................................

 ***متعهد است در صورتی که  ................................................. **، این 
بلغ پیش پرداخت ستار بازپرداخت مد که خواع دهتباً به این بانک اطال...........................................................ک....

ا به محض بلغ پیش پرداخت رمانده از ی تامیزان ماست ، هر مبلغ......................................................... *داده شده به 
 نامه و یا دور اظهارینکه احتیاجی به صابدون .......................................... ***افت اولین تقاضاي کتبی واصله از دری

 ***ه کردل، بی درنگ در وجه یا حوا یی داشته باشدااري قانونی و قضــاقدامی از مج
 دازد.......بپر...........................................................

 *** یواست کتبــه درخــبا ــاست و بن ..............................ت اداري روزـر وقـا آخـه تــامــانتنــن ضمــار ایــاعتب
که  ي مدتیتعیین شده ، برا داري روزاوقت  واصله تا  قبل از پایان..............................................................

د یا ناتو..........ن............................................................. **درخواست شود قابل تمدید میباشد. و درصورتی که 
سازد و ا فراهم نرن تمدید موجب ای.............................................. *نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند ویا 

 **را حاضر به تمدید نماید ، ...............................................**دواننت
    ................................................................................                    

 ***ه کرد ـلواـا حــه یــجو اال را درــبده در ـــغ درج شـــمتعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبل
  .پرداخت کند ......................................................................... 

اخت واریز غ پیش پردر آن مبلدکه ..................................................... *مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی 
روز از تاریخ  ر ظرف سیاکثکه باید حد.................................................... ***درج شده است ، طبق نظر کتبی  شده

غ لبمدرمورد ................................................................ ***به .............................................. **تحویل نامه استعالم 
 *** سوي دم وصول پاسخی ازـورت عـود و درصــل داده میشــردد، تقلیــل گـپیش پرداخت واریز شده واص

                           ............................................................. * غی کهامه معادل مبل.................................................................ضمانتن
این  ن شده درتعیی اعالم نموده است ، تقلیل داده خواهد شد . درصورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب

ر ساقط است رجه اعتباداین ضمانتنامه خود به خود باطل و از ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود،
 اصل به بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.  .اعم از اینکه

 
 عنوان پیمانکار * 

 عنوان بانک یا موسسات اعتباري غیر بانکی داراي مجوز  **
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 عنوان دستگاه اجرائی یا کارفرما ***
 موضوع قرارداد مورد نظر  **** 
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