
 خرید قـــرارداد

ـــین  ـــده  شـــماره اقتصـــادي  ..…………………………ایـــن قـــرارداد ب کـــه در ایـــن قـــرارداد خریـــدار نامیـــده میشـــود و دارن
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از یک طرف و .………………به نمایندگی آقاي  …………………

که بشماره                    مورخ  ..…………………………دارنده شماره اقتصادي 
 ره ثبت شرکتها به ثبت رسیده به نمایندگی آقاي در ادا

ده میشـود از طـرف بموجب نامه شماره                    مورخ                              حق امضاء قرارداد را دارد که در این قـرارداد فروشـنده نامیـ
دیگر منعقد میگردد . 

 ماده یک : موضوع قرارداد 
ردیف 

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  

تبصره : فروشنده باید در ساخت و تحویل کاالهاي موضوع قرارداد رعایت استانداردهاي وزارت نیرو ، استانداردهاي ملی و بین المللی را 
 بنماید و درصورت نیاز به اسناد و مدارك مربوطه به استانداردهاي مذکور به امور مهندسی این شرکت مراجعه نماید .

 اد و مدارك قرارداد ماده دو : اسن
 این قرارداد شامل اسناد و مدارك زیر است : 

 فرم پیشنهادات   -1
 مشخصات فنی و جدول قیمتها و جدول زمانبندي   -2
 قرارداد حاضر   -3
 فرم ممنوعیت قانونی   -4
انجام پذیرفته مورد تایید خریدار واقع شده    شماره                    مورخ                    سایر مکاتبات که در رابطه با مناقصه ، استعالم بهاء -5

 است در این قرارداد اشاره بدان نشده است بقوت خود باقی است .
برنامه تفصیلی اجرائی موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگري که در مورد انجام این قـرارداد و در مـدت ایـن قـرارداد تنظـیم و بامضـاء  -6

 طرفین برسد . 
ول بعضی از اسناد و مدارك باال تناقضی وجود داشته باشد در درجه اول قرارداد حاضر و درجه دوم مشخصات فنی و هرگاه بین مواد و فص

جدول قیمتها مالك عمل بوده و اگر این تناقض مربوط به قیمتها باشد در درجه اول متن جدول قیمتها معتبر خواهد بود . 
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 ماده سه : مبلغ قرارداد 

ــو ــق ص ــرارداد طب ــغ ق ــروف (                           مبل ــال بح ــر                        ری ــالغ ب ــنده ب ــنهاد فروش ــاس پیش ــت و براس ــاء پیوس ــت به ــادیر  و فهرس                     رت مق
 ) می باشد . 

 
. مبناي این افزایش برابر بـا قیمـت  افزایش یا کاهش دهد %25خریدار می تواند ظرف مدت              ماه از تاریخ امضاء قرارداد را  تبصره :

 اولیه قرارداد مندرج در صورت مقادیر و فهرست بها می باشد . در این حالت به تناسب مبلغ افزایش یافته ضـمانتنامه حسـن انجـام معاملـه یـا
 اجراي تعهدات متناسب با افزایش خواهد یافت . 

 
 ماده چهار : مدت تحویل 

قالم مورد قرارداد را ظرف مدت                 ماه از تاریخ ابالغ قرارداد مطابق جدول زمانبنـدي در محـل انبـار فروشنده تعهد می نماید کلیه ا
یـل مسـئول انبـار شـرکت خریدار واقع در                                                                    با بسته بندي مناسب و با  تنظیم صـورتمجلس تحو

 بنماید .توزیع 
 

 ماده پنج : تضمین کار 
حسن انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد بعهده فروشنده است و اگر در مواقع تحویل کاال معایب و نواقصی مشهود شود که ناشی از عـدم 

روز کاالهـایی را رعایت مشخصات و یا نمونه ارائه شده باشد خریدار از تحویل آن خودداري و فروشنده مکلف است حداکثر ظرف         
 که با مشخصات و نمونه ارائه شده مغایرت دارد با هزینه خود تعویض و تحویل نماید . 

 
 ماده شش : نظارت 

ــر طبــق مفــاد ایــن قــرارداد تقبــل نمــوده اســت از طــرف خریــدار بعهــده نماینــده فنــی بنشــانی                                                             نظــارت در اجــراي تعهداتیکــه فروشــنده ب
که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود واگذار گردیده است و فروشنده موظف اسـت کـاال را بـر طبـق قـرارداد و اصـول فنـی و 

و مـدارك همچنین بر طبق استانداردهاي اعالم شده و دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصـات و اسـناد 
 پیوست قرارداد می دهد اجرا کند . 

 
 ماده هفت : سپرده حسن انجام کار 

مبلغ اولیه قرارداد یا معادل آن وجه  %10در موقع امضاء قرارداد براي تضمین انجام تعهدات ناشی از آن فروشنده باید ضمانتنامه بانکی معدل 
از تعهدات خود تخلف نماید خریدار بتواند بدون مراجعه به محـاکم و یـا مراجـع نقد تسلیم خریدار نماید تا در صورتیکه از اجراي هر یک 

 قضائی و بدون احتباج به انجام تشریفات خاصی وجه ضمانتنامه را ضبط کند . 
 

 ضمانتنامه حسن انجام کار پس از انقضاي مدت قرارداد و کسر جرائم احتمالی آزاد خواهد شد .  تبصره :
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 داخت ماده هشت : شرایط پر

درصد مبلغ ریالی در ظرف مدت          روز از تاریخ مبادله قرارداد و دریافت ضمانتنامه پـیش پرداخـت بـه فروشـنده پرداخـت         -1-8
خواهد شد که در موقع تهیه صورتحسابها هر مقدار کاالي تحویلی به همان نسبت کسر و به همان نسبت ضمانتنامه پیش پرداخت تقلیل مـی 

 یابد .
بهاي آن قسمت از کاالهاي مورد معامله بر اساس صورتحسابهاي تنظیمی فروشنده که بر مبناي قیمتـهاي قرارداد و رسیدگی هاي انبار  -2-8

 و با احتساب پرداختهاي قبلی تهیه خواهد شد قابل پرداخت خواهد بود . 
ارگیري و حمل و غیره تا تحویل انبـار خریـدار بعهـده فروشـنده مـی هزینه هاي ب –حق بیمه  –پرداخت کلیه هزینه ها شامل : مالیاتها  -3-8

 باشد .
 

 ماده نه : جرائم تاخیر در تحویل 
بـازاء هـر ده روز تـاخیر بمیـزان یـک  تحویل نماید بایـد 4چنانچه فروشنده نتواند کاالي موضوع قرارداد را ظرف مدت تعیین شده در ماده 

درصد قیمت قرارداد را براي آن قسمت از اجناس که در موعد مقرر تحویل نگردیده بعنوان جریمه به خریدار بپردازد . در صورتیکه تـاخیر 
ویلی مقـدور نباشـد در در قسمتی از کاالها باشد که به تشخیص خریدار بدون تحویل آنها استفاده از تمام و یا قسـمت اعظـم کاالهـاي تحـ

ر محاسبه جریمه تاخیر بجاي بهاي کاالهاي تاخیر شده مبلغ کل قرارداد و یا بهاي قسمتی که بال استفاده مانده منظور خواهد شد . ولی در هـ
واهـد صورت مدت تاخیر مشمول جریمه نباید از شصت روز تجاوز نماید . در صورتیکه تاخیر از شصت روز تجاوز نمایـد خریـدار حـق خ

 داشت ضمانتنامه حسن انجام تعهدات را ضبط و قرارداد را فسخ نماید . 
 

 تاخیر در تحویل  هر پارتی نمی تواند دلیل موجهی براي تاخیر پارتیهاي بعدي باشد .  تبصره :
 ماده ده : حل و فصل اختالفات 

و تحویل کاالي مورد قرارداد خواه مربوط به تفسیر و یا تغییر  در صورتیکه اختالفاتی بین خریدار و فروشنده پیش آید خواه مربوطه به تهیه
 هر یک از مواد قرارداد باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به محـاکم و مراجـع صـالحه

 دادگستري حل و فصل خواهد شد . 
که بموجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید در غیر اینصورت خریـدار بـه تشـخیص خـود بـا فروشنده ملزم است که حل اختالف تعهداتی را 

فروشنده عمل خواهد نمود .بدیهی است خریدار در طول مدت حل اختالف تعهدات خود را بر اسـاس قـرارداد نسـبت بـه فروشـنده انجـام 
 خواهد داد . 

 
 ماده یازده : موارد فورس ماژور 

 به تعاریف قوانین ایران براي طرفین قابل اجرا می باشد .  موارد فورس ماژور بنا
 

 ماده دوازده : ممنوعیت قانونی 
نمی باشد در صورتیکه خـالف آن بـراي خریـدار محـرز شـود  1337دیماه  22فروشنده راسماً تعهد می نماید که مشمول قانون منع مداخله 

 رفتار خواهد شد.  14قرارداد فسخ و طبق ماده 
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 زده : عدم واگذاري به غیر ماده سی

فروشنده تحت هیچ عنوان حق انتقال یا واگذاري قرارداد را به غیر ندارد در صورت بروز چنین عملی خریدار پس از ضبط وجـه ضـمانتنامه 
 فروشنده می تواند قرارداد را فسخ کند . 

 
 ماده چهاردهم : فسخ قرارداد 

 سخ است . در موارد زیر قرارداد از طرف خریدار قابل ف
 الف : تاخیرهایی از ناحیه فروشنده رخ داده است 

 تاخیر در تاریخ شروع تحویل قرارداد بیش از مدت مندرج در ماده هشت  -1
 تاخیر در تاریخ شروع تحویل پارتی ها و بعد یا بیش از نصف مدت پیش بینی شده براي این تحویلها  -2

 ب : انتخاب غیر 
 ج : انحالل شرکت فروشنده 

 رشکستگی فروشنده د : و
هـ : عدم اجراء هر یک از موارد قرارداد یا عدم دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نواقص و تجدید کاالهاي تحویـل شـده معیـوب در 

 مدتی که براي فروشنده تعیین می کند . 
 مربوطه عمل خواهد شد . و : فروشنده مشمول ممنوعیت قانونی موضوع ماده دوازده گردد که در این مورد بشرح قانون 

 ز : فروشنده رعایت استانداردهاي مذکور در سایر موارد این قرارداد را ننموده باشد .
 ماده پانزده : اقدامات پس از فسخ قراداد 

بدون احتیـاج هرگاه خریدار قرارداد را به یکی از علل مشروحه در ماده چهارده فسخ کند مراتب را کتبا باطالع فروشنده میرساند و  -1-15
 به انجام تشریفات قضائی یا اداري مبلغ ضمانتامه انجام تعهدات ( موضوع ماده هفت ) را به سود خود وصول و ضبط می کند . 

بعد از فسخ قرارداد خریدار ملزم به فبول هیچگونه تعهد و پرداختی در مورد کاالهاي حمل نشده و یـا کاالهـاي سـاخته نشـده و یـا  -2-15
 ر جریان ساخت نمی باشد . کاالهاي د

تصفیه حساب قطعی با توجه به صورتحساب قطعی درمورد کاالهاي تحویلی به شـرح فـوق و پرداختهـاي بعمـل آمـده و بـا درنظـر  -3-15
و سـایر گرفتن سایر مفاد قرارداد بعمل آمده و اگر فروشنده طلبی دارد پرداخت و اگر اضافه پرداختی باشد از هر نـوع ضـمانتنامه فروشـنده 

 دارائیهاي او قابل تامین است . 
 

 ماده شانزدهم : تسویه حساب 
پس از تحویل کاالي مورد قرارداد صورتمجلس قطعی تحویل از طرف خریدار دراختیـار فروشـنده قـرار داده خواهـد شـد . در صـورتیکه 

 اجراء تعهدات باطل می گردد .  قرارداد تماماً  اجرا شده و کلیه جرائم مربوطه پرداخت شده باشد . ضمانتنامه حسن
 

 ماده هفده : نشانی طرفین 
 خریدار اقامتگاه خود را 

 تعیین می کند و فروشنده اقامتگاه خود را : 
یکـه در صورتیکه یکی از طرفین قرارداد محل کار یا اداره خود را تغییر دهد نامبرده باید مراتب را کتباً به طرف دیگر اطالع دهـد و تـا زمان

 اطالع داده نشده کلیه نامه ها و اوراق و اخطاریه ها به نشانی اول ابالغ شده محسوب خواهد شد . جدید 
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تبصره تهیه و تنظیم گردیده که پـس از امضـاء طـرفین قـرارداد یـک نسـخه از آن تسـلیم  3ماده و  17این قرارداد در چهار نسخه مشتمل بر 
 د . کلیه نسخ این قرارداد حکم واحد را دارد.% ك فروشنده و نسخ دیگر نزد خریدار باقی خواهد مان

 
 خریدار

……………………… 
………………………. 

 فروشنده 
 شرکت           
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