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 بسمه تعالی

 ..........................................شرکت 
 قرارداد شماره ........................

میده مـی که در این قرارداد خریدار نا ................. آقایان به نمایندگی  ..........................................بین شرکت  این قرارداد 
 شود از یک طرف و شرکت ..........................

به اسـتناد صورتجلسـه مـورخ .........................هیـات مـدیره آن  به شماره ثبت .................. به نمایندگی آقاي ...................
 ردد . که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گ شرکت 

 
 موضوع قرارداد  -1ماده 

 عبارت است از خرید  : 
 

فروشنده می بایستی کاال را برابر استانداردهاي وزرات نیرو ، مشخصات فنی ونمونه کاالي ارائـه شـده  : 1تبصره 
 در اسناد منافصه تحویل نماید .

 شنده است. بعهده فرو مناسب  هزینه حمل و بسته بندي ، تمامی عوارض قانونی  : 2تبصره 
فروشنده از مشخصات کاالي مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کاال اطالع کامل دارد و هیچ امـر  : 3تبصره 

 مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود . 
 م نمایند . فروشنده بایستی تدابیر الزم را براي بازدید کارشناسان این شرکت در مراحل تولید فراه : 4تبصره 
 این قرارداد براساس نتیجه مناقصه شماره ............... تنظیم گردیده است . :  5تبصره 

 
 

 اسناد و مدارك قرارداد  -2ماده 
 این قرارداد شامل اسناد و مدارك زیر است : 

 که در اسناد مناقصه به تایید پیمانکار رسیده است . مشخصات فنی  : الف      
 یمت شماره  .................................  مورخ ....................... پیوست اسناد منافصه ..پیشنهاد ق .ب
 پیشنهاد فنی شماره  .........................  مورخ ......................... : ج
 .امضاي طرفین برسد موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگري که در مورد انجام این قرارداد تنظیم و به  : د

قرارداد ) تناقضی وجود داشته باشـد  2هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارك (موضوع ماده  تبصره :
 مالك عمل خواهد بود .دردرجه اول قراردادحاضر و دردرجه دوم مشخصات فنی و جدول قیمت ها 

 
 9از  1صفحه 
 

 مبلغ قرارداد  -3ماده 
بر (به عدد ) ......................... ریال و (به حروف ) ................................................ است کـه براسـاس مبلغ قرارداد مبالغ 

 قیمت هاي پیشنهادي فروشنده و مقادیر منضم به اسناد و مدارك قرارداد محاسبه شده است . 
 شرایط پرداخت  -4ماده 

 در انبارهاي این شرکت و تأیید آن توسط کمیسیون تحویل ظـرف مـدت بهاي صورتحسابها پس از تحویل کاال
 15دو ماه پرداخت می گردد . بدیهی است در صورت تأخیر در پرداخت صورتحساب بیش از دو ماه , بازاي هـر 
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مبلغ صورتحساب به عنوان جریمه تأخیر در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد . الزم بذکر  %1روز تأخیر معادل 
 بهاي صورتحساب تأخیر شده تجاوز نخواهد کرد .  %6که حداکثر جریمه تأخیر از  است

) مـی باشـد . بـه  5مالك محاسبه صورتحساب فروشنده , برنامه زمانبندي تحویل کاال ( موضوع ماده  تبصره :
ور نخواهـد این معنی که تحویل کاال قبل از موعد مقرر در برنامه زمانبندي جزء تعهدات مالی این شـرکت منظـ

ضمنا  نام بانک و شماره  شد, بدیهی است تغییر در جدول زمانبندي بایستی قبالً به توافق طرفین رسیده باشد .
 حساب جاري فروشنده به شرح ذیل می باشد :

     
 
 
 

 مدت قرارداد  -5ماده 
عبـارت اسـت از تـاریخ  مدت قرارداد ......... ماه طبق جدول زمانبندي به شرح ذیل می باشـد و شـروع آن     

 قابل تغییر خواهد بود . 8ضمناً مدت تجویز کاال به شرح ماده ابالغ نتیجه مناقصه  
  
 محل تحویل کاال -6ماده 

محل تحویل کاال به صورت سالم و بدون عیب و نقص و طبق مشخصات فنی منـدرج در اسـناد مناقصـه و   
واقـــع در  ..……………………ي شــرکت نمونــه ارائــه شــده کـــه بــه تأییــد رســیده اســـت انبارهــا

خواهد بود, کلیه هزینـه بیمـه و  ..…………………تلفن :  – ……………………………………
 حمل و نقل تا تحویل به عهده فروشنده می باشد . 

 
 9از  2صفحه 
 
 
 
 
 

 گواهی تحویل کاال  -7ماده 
 و نمونه صات فنی وتحویل کاالي مورد قرارداد در صورتی تحقق می یابد که کاالي تحویلی سالم و با مشخ 

سایر اسناد قرارداد منطبق باشد که در این صورت گواهی الزم با مشخص نمودن مقدار و نوع کاالي تحویلی از طـرف 
خریدار صادر خواهد شد در غیر این صورت خریدار از قبول کاال خودداري و کلیـه جـرائم و خسـارات را طبـق مفـاد 

د کرد . (به هر حال مسئولیت تحویل کاالي موضوع قرارداد تا انبار خریـدار قرارداد از فروشنده مطالبه و وصول خواه
 به عهده فروشنده می باشد . ) 

مدارك و مستندات قانونی مربوط به ترخیص آن دسته از کاالهایی که مبدأ خارجی دارنـد هنگـام تحویـل  تبصره : 
 کاال بایستی ارائه گردد . 

 تغییرات مقادیر کاال -8ماده 
مبلـغ تجهیـزات موضـوع قـرارداد را عینـاً  %25ار مجاز خواهد بود با ابالغ کتبی به فروشنده معـادل خرید 

مطابق با قیمت هاي قرارداد افزایش و یا کاهش دهد بدون آنکه در بهاي واحـد تجهیـزات موضـوع قـرارداد تغییـري 
اقالم دیگر تغییـر دهـد و فروشـنده  حاصل شود. همچنین حق خواهد داشت هر قلم از کاالهاي موضوع قرارداد را به

قرارداد عیناً مطابق باغ قیمتهاي قرارداد می باشد . ضمناً زمان مجاز براي اعـالم  %25ملزم به قبول افزایش و کاهش 
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درصد کل کاال موضوع قراردادو یا یک مـاه پـیش از انقضـاي مـدت قـرارداد 80 تحویل افزایش یا کاهش مورد معامله
  خواهد بود 

 
 تغییرات مدت قرارداد  -9 ماده

و تغییراتی که ممکـن اسـت در آن داده شـود  کاال تحویل  برنامه  در موارد ذیل دستگاه نظارت با توجه به 
موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرارداده و در صورتی که پیش آمدن این موارد را مسـتلزم تغییـر مـدت بشناسـد 

 اد و پس از تصویب خریدار به فروشنده ابالغ خواهد نمود . تغییر مدت قرارداد را به خریدار پیشنه
تغییر کند در این صورت مدت تحویل براي مقادیر اضافه و یا کسر شده  8در صورتی که مقادیر کاال طبق ماده الف : 

 با موافقت طرفین تعیین و مدت تعیین شده جهت حمل کاال متناسباً کسر و یا اضافه خواهد شد . 
خریدار نتواند تعهدات مالی خود را نسبت به فروشنده در رأس موعدهاي مندرج در اسناد قـرارداد انجـام  هرگاهب  : 

 دهد . 
 در موارد حوادث قهریه .  ج  : 
 در صورتی که قوانین و مقررات جدیدي وضع و یا محدودیت هائی اضافه شود که در مدت تحویل مؤثر باشد .  د   : 

 

 نجام تعهدات ضمانت نامه ا – 10ماده 
در موقع امضاي قرارداد براي تضمین انجام تعهدات ناشی از آن فروشنده باید ضمانت نامه بانکی معـادل ده  

درصد مبلغ کل قرارداد تسلیم خریدار کند تا در صورتیکه از اجراي هر یک از تعهـدات خـود تخلـف نمایـد خریـدار 
بدون احتیاج به انجام تشریفاتی خاصی وجه ضمانت نامه را ضـبط بتواند بدون مراجعه به محاکم و یا مراجع قضائی و 

 کند . 
ضمانت نامه مذکور باید تا تاریخ انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد معتبر بـوده و مـادامی کـه کلیـه تعهـدات انجـام 

ه روز قبـل از نشده است فروشنده مکلف است به دستور خریدار ضمانت نامه باال را تمدیـد کنـد و چنانچـه تـا پـانزد
انقضاي مدت اعتبار آن طبق دستورخریدار اقدام به تمدید نکند خریدار حق خواهد داشت مبلغ آن را از بانک ضـامن 
دریافت کرده و وجه آن را به جاي ضمانت نامه به رسم وثیقه تا انجام کلیـه تعهـدات نـزد خـود نگـاه دارد . خریـدار 

عهدات طبق مفـاد قـرارداد و کسـر جـرائم تـأخیر احتمـالی و هزینـه کلیـه ضمانت نامه مزبور را پس از اتمام کلیه ت
خدماتی که به عهده فروشنده بوده است ولی خریدار به علت قصور فروشنده و یا به تقاضاي او انجـام داده اسـت آزاد 

 خواهد کرد . 
 

 تضمین کارها  -11ماده 
ست اگر در موقع تحویل کاال معایب و نقائصی حسن انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد به عهده فروشنده ا 

مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا به کار بردن مصالح بد یا نامرغوب باشد فروشنده مکلف است آن 
را تعویض نماید. در غیر این صورت خریدار می تواند از تحویل آنها خودداري نماید . در مورد اجناس کسري و آسیب 

ده ملزم است سریعاً اقدام و اگر اقداماتی توسط خریدار براساس قرارداد الزم است انجام شود کتبـاً بـه او دیده فروشن
اطالع دهد و در مدت معقولی اجناس کسري را تأمین و به جاي اجناس آسیب دیـده از همـان نـوع تهیـه و تحویـل 

 نماید . 
هر گاه فروشنده در انجام این تعهد خود قصور ورزیده و یا مساحه کند خریدار حق دارد آن معایب یا نقایص را رأسـاً 

بـدون انجـام تشـریفات قضـائی و اداري از  %10و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 
مطالبات وي برداشت نماید و فروشنده حق هیچ گونه اعتـراض محل تضمین حسن انجام تعهدات فروشنده و یا سایر 

نسبت به میزان هزینه هاي به عمل آمده را نخواهـد داشـت . در صـورتیکه مبلـغ تضـمین حسـن انجـام تعهـدات و 
 مطالبات فروشنده تکافوي جبران هزینه هاي فوق را ننماید فروشنده مکلف به پرداخت آن می باشد . 
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انجام تعهدات , خریدار مختار است عالوه برضبط ضمانت نامه ووصول خسارت بـراي انجـام  در صورت عدمتبصره : 
 معامله به نفر دوم یا دیگري مراجعه نماید . 

 
 جریمه تأخیر  -12ماده 

قرارداد فروشنده درخاتمه قرارداد تأخیر داشته باشد جریمه اي به شرح زیر بـه آن   9هرگاه با رعایت ماده  
 رفت . تعلق خواهد گ

قرارداد عمل ننماید باید براي هر ده روز تأخیر مبلغی معـادل یـک درصـد کـل  5در صورتی که فروشنده طبق ماده 
بهاي کاالي تأخیر شده را به خریدار بپردازد . در صورتی که تأخیر در قسمتی از کاال باشد که بـه تشـخیص خریـدار 

کاالي تحویلی مقدور نباشد در محاسبه جریمـه تـأخیر بـه جـاي بدون تحویل آنها استفاده از تمام و یا قسمت اعظم 
بهاي کاالي تأخیر شده مبلغ کل قرارداد و یا بهاي قسمتی که           بال استفاده مانـده منظـور خواهـد شـد و اگـر 

ه درصد کل مبلغ قرارداد و یا قسمتی از کاالیی کـه بـدون تحویـل آنهـا از قسـمت عمـد 30کاالیی با ارزش بیش از 
کاالهاي مورد قرارداد نتوان استفاده کرد بیش از شصت روز تأخیر داشته باشد خریـدار عـالوه بـر آنکـه حـق ضـبط 
 سپرده را دارد می تواند قرارداد را فسخ نماید جمع مبلغ جریمه تأخیر از شش درصد مبلغ قرارداد نباید تجاوز کند . 

  8اد در مورد افزایش یا کاهش مقادیر بـه شـرحی کـه در مـاده در صورتی که فروشنده از اجراي مفاد قرارد تبصره :
قرارداد ذکر گردیده خودداري نماید معادل بهاي کل این کاالها که بر مبنـاي قیمـت هـاي واحـد قـرارداد محاسـبه 
 خواهد شد بدون انجام هیچگونه اقدامات قضائی و اداري به عنوان جریمه تأخیر از محل ضمانت نامه هاي فروشنده و

 سایر مطالبات و دارایی هاي وي کسر خواهد شد . 
 

 کسورات , بیمه و کرایه حمل  -13ماده 
پرداخت کلیه مالیات ها و سایر کسورات قانونی که به ایـن قـرارداد تعلـق خواهـد گرفـت بـه عهـده الف)  

 ی تأدیه نماید . فروشنده است و خریدار می تواند در مواقع پرداخت بهاي کاال آن را کسر و به ادارات وصول
ــرکت ب :  ــار ش ــه انب ــل ب ــا تحوی ــل ت ــل و نق ــه و حم ــه بیم ــوط ب ــاي مرب ــه ه ــه هزین ــت کلی پرداخ

 به عهده فروشنده می باشد .  ..........................................
 تسویه حساب قطعی  -14ماده 

تمامـاً اجـرا شـده و کلیـه جـرایم پس از تحویل کاالي مورد قرارداد به انبار خریدار در صورتی که قـرارداد  
مربوطه پرداخت شده باشد و مفاصا حسابهاي قانونی ارائه شده باشد ضمانت نامه حسن اجـراي تعهـدات باطـل مـی 

 گردد . 
 ممنوعیت قانونی فروشنده  -15ماده 

 1337دي ماه  22فروشنده اعالم می دارد که در مواقع عقد این قرارداد مشمول قانون منع مداخله مصوب  
رفتار خواهد شد . هرگـاه  19نمی باشد و در صورتی که خالف آن براي خریدار محرز شود قرارداد فسخ و طبق ماده 

در حین انجام کار تا تحویل کاالي موضوع قرارداد فروشنده مشمول قانون مزبور گردد ملـزم اسـت بـه شـرح قـانون 
 رح قانونی مزبور انجام خواهد نمودمزبور فوراً اقدام نماید در غیر این صورت خریدار با ش

 حوادث قهري و غیر متقربه  -16ماده 
جنگ اعم از اعالم شده و یا نشده ، انقالبات و اعتصابات عمومی ، شیوه بیماریهاي واگیردار، زلزله ، سـیل ,  

روشـنده طغیانهاي غیر عادي ، خشکسالی هاي بی سابقه و همچنین آتش سوزیهاي دامنـه دار کـه ناشـی از عمـل ف
 عوامل غیر مترقبه  -17ماده نباشد جزء حوادث غیر متقرقبه و قهري محسوب می شوند .                       

اگر در اثر پیش آمدهاي فوق العاده ( فورس ماژور ) که پیش بینی و جلوگیري از آن غیـر ممکـن باشـد و  
حق خواهد داشـت بـا تسـلیم اسـناد و مـدارك مثبتـه اجراء تمام یا قسمتی از این قرارداد غیر ممکن شود فروشنده 
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حاکی از وقوع فورس ماژور که مورد قبول خریدار باشد نسبت به قسمتی از قرارداد که انجام آن به دلیـل مـذکور در 
فوق غیرممکن شده تقاضاي فسخ و یا تقاضاي تمدید نماید در این صورت با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط , طـرفین 

 سبت به فسخ و یا تمدید با توافق یکدیگر تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود . قرارداد ن
 
 

 هدیه  -18ماده 
هرگاه ثابت شود فروشنده به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوط حق العمل یا تخفیف یـا هـدایایی  

یم کرده است خریدار حـق خواهـد اعم از نقدي یا جنسی داده است و یا آنها یا واسطه هاي آنها را در منافع خود سه
 عمل نماید .  19داشت قرارداد را فسخ نموده و طبق ماده 

 فسخ قرارداد  -19ماده 
 در موارد زیر قرارداد از طرف خریدار قابل فسخ است .  

 تأخیرهاي زیر از ناحیه فروشنده رخ داده باشد . الف : 
 تأخیر در تاریخ شروع تحویل بیش از نصف مدت تحویل .  -1
 تأخیر در تاریخ شروع تحویل دسته هاي بعد با بیش از نصف مدت پیش بینی شده براي این تحویلها .  -2

 انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه خریدار . ب :  
 انحالل شرکت فروشنده . ج  : 
 ورشکستگی فروشنده . د   : 
دسـتگاه نظـارت بـه منظـور رفـع نقـائص و تجدیـد  عدم اجراي هر یک از موارد قرارداد یا عدم انجام دستوراتهـ : 

 کاالهاي تجدید شده معیوب در مهلتی که براي فروشنده تعیین می کند . 
گردد که در این مورد به شرح قانون مربـوط عمـل  18و 15 مادهاي فروشنده مشمول ممنوعیت قانونی موضوع ز  : 

 خواهد شد . 
 گاه نظارتعدم رعایت استانداردهاي مورد نظر دستو  : 

 
 اقدامات پس از فسخ قرارداد  –20ماده 

فسخ کند مراتب را کتباً به اطالع فروشنده مـی  19هرگاه خریدار قرارداد را به یکی از علل مشروح در ماده  
) را بـه 10رساند و بدون احتیاج به انجام تشریفات قضائی یا اداري مبلغ ضمانت نامه انجـام تعهـدات (موضـوع مـاده 

و تا اطالع ثانوي در فهرست سیاه قرار می گیرد و از شرکت در مناقصه ، مزایده هـا  وصول و ضبط می کند سود خود
. همچنین خریدار مختار است براي انجام معامله به نفر دوم یـا دیگـري مراجعـه  و معامالت شرکت محروم می شود 

 نماید . 
چ گونه تعهد و پرداختی در مورد کاالهاي حمل نشده و یـا بعد از فسخ قرارداد خریدار ملزم به قبول هیتبصره یک : 

 کاالهاي ساخته شده و یا کاالهاي در جریان ساخت نمی باشد . 
تسویه حساب قطعی با توجه به صورتحساب قطعی در مورد کاالهاي تحویلی و خدمات انجـام شـده بـه تبصره دو : 

سایر مفاد قرارداد به عمل آمده و اگر فروشنده طلبی دارد شرح فوق و پرداخت هاي به عمل آمده و با در نظر گرفتن 
 پرداخت و اگر اضافه پرداختی باشد از هر نوع ضمانت نامه فروشنده و سایر دارائیهاي او قابل تأمین است . 
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 حل اختالف  -21ماده 
تحویل کاالي مورد کلیه اختالفاتی که ممکن است بین فروشنده و خریدار بروز کند خواه مربوط به تهیه و  

قرارداد و خواه مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قـرارداد و سـایر اسـناد و مـدارك پیوسـت قـرارداد باشـد در 
صورتی که طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعـه بـه محـاکم و مراجـع صـالحه 

روشنده ملزم است که تا حل اختالف تعهدات خـود را براسـاس قـرارداد و دادگستري ایران حل و فصل خواهد شد. ف
 اسناد و مدارك پیوست آن نسبت به فروشنده انجام دهد . 

 واگذاري به غیر  -22ماده 
فروشنده تحت هیچ عنوان حق انتقال یا واگذاري قرارداد را به غیر ندارد و در صـورت بـروز چنـین عملـی  

 انت نامه فروشنده , می تواند قرارداد را فسخ نماید . خریدار پس از ضبط وجه ضم
 

 نظارت در اجرا  -23ماده 
نظارت در اجراي تعهداتی که فروشنده بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نمـوده  

د دسـتگاه نظـارت بلوار فرهنـگ کـه در ایـن قـراردا –به نشانی مشهد پشتیبانی  امور است از طرف خریدار به عهده
نامیده می شود واگذار گردیده است که فروشنده موظف است است کاال را بر طبق قرارداد و اصول فنی همچنـین بـر 
طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصـات اسـناد و مـدارك پیوسـت قـرارداد 

 میدهد اجراء کند . 
 

 آدرس قانونی  -24ماده 
تعیین می نماید و فروشـنده  ..........................................یدار اقامتگاه خود را مشهد , بلوار فرهنگ , شرکت خر 

 اقامتگاه خود را ..........................................................................................
.................................  تعیین می نماید و هرگونه نامه یا ابالغی به نشانی هاي فوق ارسال گردد ابـالغ ..................................

شده تلقی می گردد و در صورتیکه هر یک از طرفین تغییر در نشانی هاي خود بدهد مکلف است در مدت یک هفتـه 
د در غیر این صورت نشانی فعلی اقامتگاه طرفین شناخته شده نشانی جدید را کتباً به اطالع طرف دیگر قرارداد برسان

 و مکاتبات به این نشانی ارسال خواهند شد . 
 
 
 
 شرکت فروشنده :                                       ..........................................شرکت خریدار :  

 آقاي    به نمایندگی :                                                     ………………,. به نمایندگی :
   سمت :                                                                مدیر عامل  سمت : 

 امضا                                                                   امضا ء :                         
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