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كد اقتصادي  ،)با مسئوليت محدود() MME( مينز اند متالز اينجينيرينگ شركت بين ..………… خيتار در قرارداد اين 
ديرعامل كه صاحب امضاي مجاز م عنوان به……………آقاي  نمايندگي  با 10100183871شناسه ملي  411111666696

 كه،1466633594 كدپستي، 12روزان جنوبي كوچه چهارم، پالك تهران، شهرك غرب، خيابان هرمزان، پي ينشان بهباشند شركت مي
كد  و  …..…………  ثبت شماره .………… شركت و ؛طرف يك از شودمي ناميده خريدار اين قرارداد در پس اين از

مدير  عنوان به..…………… قانوني يندگينما با …………………شناسه ملي و ……….…………… اقتصادي
 به ،شركت به عنوان رئيس هيئت مديره ..………………… و امضاء تعهد آوره دارند عامل و

 قرارداد اين در پس اين از كه ،باشدمي…………………كدپستي  و..………………………………………ينشان
 .گرديد منعقد زير شرح به ديگر طرف از شود،مي ناميده فروشنده

  

  موضوع قرارداد -1 ماده

 .پيوست قرارداد ، نقشه ها و مكاتباتبر اساس مدارك..………………… پروژه  ………………………… خريد

  ضمايم قرارداد  -2 ماده

 :زير است اسناد و مدارك اين پيمان شامل اسناد و مدارك

  قرارداد الف) 

  ) برنامه زماني كليب 

 فهرست بها و مقادير كار  )ج 

 به انضمام جدول جزئيات قيمت براساس تجهيزات پيوست شماره ... )( قيمت فروشنده كه به تاييد خريدار رسيده است.پيشنهاد 
)Price Breakdown(  

  را شامل مي گردد. 2همه موارد بند (د) ماده ) 1پيوست شماره قيمت فروشنده (پيشنهاد تبصره: 

دسـتورالعملها و استانداردهاي  ،مشخصات فني خـصوصي) ،مشخصات فني ( مشخصات فني عموميمدرك خريد ممهور شده، ) د
  (پيوست شماره ...)فني 

 ،اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و بمنظور اجراي پيمان به پيمانكار ابالغ ميشود يا بين طرفين پيمان مبادله ميگردد و نقشه ها )ه
پيمان تهيه شود.  جزو اسناد و مدارك پيمان بشمار مي آيد. ايـن اسـناد بايـد در چـار چوب اسناد و مدارك خريدارپس از تائيد نيز 

در صورت وجود دو گانگي بين اسناد و مدارك  د.نقـشه، دستور كار و صورتمجلس باشاين اسناد ممكن است بصورت مشخصات فني، 
بـر ديگـر اسـناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هرگاه دو گانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با  قرارداد پيمان، 
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مشخصات فني خصوصي، نقشه هـاي اجرايـي و مشخـصات فنـي عمـومي اسـت و اگـر دوگانگي مربوط مدرك خريد ممهور شده، 
 .به بهاي كارباشد، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد

  

  مبلغ قرارداد -3 ماده

  :باشدميمبلغ مقطوع قرارداد به شرح ذيل 

  معادل ........................ ريال. ،ريال ..................................

افزوده مطابق قوانين و مقررات جاري ارزش ميزان ماليات بر باشد. مبلغ فوق بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده مي :1تبصره 
بر ارزش افزوده،  ياتمال يافتمكلف است جهت در فروشنده باشد.مي هد شد و بر عهده خريداركشور در زمان پرداخت، لحاظ خوا

. يدنما يمسلت خريداررا به  -بر ارزش افزوده ياتقانون مال 19مطابق با ماده  -بر ارزش افزوده  ياتثبت نام در نظام مال ينامهگواه
 پرداخت نخواهد شد. ييف نهايتكل يينبر ارزش افزوده تا زمان تع ياتمزبور، مال ياست در صورت عدم ارائه گواه يهيبد

 

طبق مفاد قرارداد از قبيل تهيه كاال، ماشين  فروشندهد نياز براي انجام تعهدات ي مورهاهزينهمبلغ كل قرارداد شامل كليه  :2ه تبصر
هاي مذكور  ينهدر قبال هر يك از هز خريدار بنابراين. باشدمي مطابق شرح كار مندرج در قرارداد، هاهزينهساير و آالت، نيروي انساني

در اسناد قرارداد ذكر نشده ولي به هر حال براي انجام  اًنمي تواند بابت انجام كارهايي كه مشخص فروشنده .هيچگونه مسئوليتي ندارد
 كارهاي موضوع قرارداد در راستاي مشخصات فني الزامي است ادعاي هزينه اضافي نمايد.

قيمت اوليه افزايش يا  درصد 25ميزان درخواست شده را تا  حق خواهد داشت در طول مدت قرارداد مقادير كار خريدار :3تبصره 
طبق شرايط قرارداد عمل خواهد  خريدارصورت بنا به درخواست مكتوب باشد. در اين مكلف به انجام آن مي وشندهفر كاهش دهد و

 ) ضميمه قرارداد خواهد بود.Price Breakdownكاهش و يا افزايش قيمت بر اساس جداول جزئيات قيمت ( .شد
 

تضامين  زمان ابالغ قرارداد درقبال دريافتدر  مرحله ي اولگردد و پرداخت پرداخت مي  ريالي ازآنجاييكه مبلغ قرارداد :4تبصره 
 يچگونهه نرخ ارز و يا شرايط ديگر ، نسبت به پرداخت ما به التفاوتخريدارمي پذيرد لذا  از فروشنده صورتمعتبر مورد قبول خريدار 

نه وگمبلغ فوق ثابت بوده و هيچ . خواهد ماند يباقيير تا زمان اتمام قرارداد و بدون تغ يقطع 3 ماده ندارد و مبلغ قرارداد طبق يتعهد
  تعديلي از هر بابت از قبيل تورم و ... به آن تعلق نخواهد گرفت.

  

 
  نحوه پرداخت -4 ماده

  د.اقدام نماي متعهد است كه مطابق شروط ذيل و پس از كسر كسورات قانوني و قراردادي نسبت به پرداخت مبلغ قراردادي خريدار
  تهران محل پرداخت:

 ريالي:  پرداخت نوع

 :پرداخت شرايط
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 در قبال ارائه:  به عنوان پيش پرداخت درصد) مبلغ قرارداد( .... :پرداخت اول
 

از  (درصد) ....معادل  يا نوعي ديگر از ضمانت نامه به تشخيص و صالحديد خريدار و  خريدارانت نامه بانكي مورد تائيد ضم
   خريداربه نفع عنوان تضمين مبلغ قرارداد به 

 پرداخت خارج يشپ يزدر ارتباط با وار )يمال ي(از جمله ادعا تحت هر عنوان ياحتمال يهر گونه ادعافروشنده  : 1 تبصره
در باب جبران خسارات وارده به  وليتيئگونه مس يچه خريدارو  يدنما يرا از خود سلب و ساقط م از موعد مقرر در قرارداد

 .داشت خواهدخصوص ن ينمبلغ قرارداد در ا يلو تعد فروشنده

  
هيچ  در صورت تعلل و قصور فروشنده به هر دليل در راستاي تدارك تضمين معتبر جهت دريافت پيش پرداخت؛ :2تبصره 

 .ضررهاي احتمالي به فروشنده نخواهد داشتادعايي از وي پذيرفته نمي شود و خريدار هيچ گونه مسئوليتي در قبال 
  
 

 درصد از مبلغ قرارداد در قبال ارائه موارد زير قابل پرداخت مي باشد: ... دوم: پرداخت

 در فرمت مورد تاييد سازمان امور مالياتي. اصل صورتحساب فروش كاال -
ار در محل انب بازرسي نمايندگان خريدار و فروشنده و پس از تحويل كامل كاال و صورتجلسه تحويل و تاييد كاال پس از -

  قبل از حمل كاال. فروشنده
و      Operationلوگهاي فني، نقشه هاي نهايي نصب و كانكشن، منوالها و دستورالعملهاي اتهيه و تحويل كليه مدارك و كات -

 گواهينامه هاي تست، صحت عملكرد و كاليبراسيون كليه تجهيزات به خريدار.راه اندازي و 
 
 .: دريافت كل مبلغ قرارداد به منزله اتمام تعهدات فروشنده نمي باشد و مسئوليت وي تا تحويل در محل نهائي پابرجاست1تبصره 

  

اقدام  خريدارسال رسيد دريافت مربوطه به ار بايست حداكثر دو روز پس از دريافت هر پرداخت نسبت بهمي فروشنده :2 تبصره
  نمايد.

  مدت قرارداد  -5 هماد

  تعيين مي گردد. روز  ……ارداد از تاريخ واريز پيش پرداخت قراعتبار مدت  -
به صورت  روز …… مدتظرف  ،قرارداد پيش پرداختمبلغ  يافتمتعهد است موضوع قرارداد فوق را از زمان در فروشنده -

 نمايد. تحويل يكجا

  
در  داريباشد و خر يپرداخت متوجه فروشنده م يشپ يافتمعتبر جهت در ينتضم ئهو تعلل در ارا يرهر گونه تاخ يآثار مال : تبصره

  .باشد يم وليتئخصوص فاقد هر گونه مس ينا
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  فروشندهتعهدات  -6 ماده

 ياسناد مناقصه ممندرج در  ………………………………………قرارداد بر اساس  ينا فروشنده در فهرست تعهدات
  : باشد

  

 ، بيانگر شرح جزييات اين فهرست مي باشد. 2اسناد ذكر شده در ماده  .1
برنامه زماني كل پروژه را در ابتدا جهت تاييد به خريدار ارائه نمايد. همچنين فروشنده موظف است در فروشنده موظف است  .2

 بازرسي، خريد، اجرا و بسته بندي و ... ارائه نمايد.دوره هاي دو هفته اي گزارش كاملي از پيشرفت پروژه شامل 
جهت بررسي و تائيد نهايي همزمان با شروع پروژه به خريدار  ITPرا به همراه جدول  QCTMمدرك  فروشنده موظف است .3

 ارسال نمايد.
 به انجام برساند. فروشنده موظف است برنامه خريد و ساخت و بسته بندي خود را بر طبق اولويت اعالم شده توسط خريدار .4
 خريدار به بندي نموده وآماده و بسته طبق شرايط قرارداد ،شدهمشخصو در محل ظرف مدت مقرر كاالي موضوع قرارداد را  .5

  يا هر محلي كه كافرما اعالم نمايد مي باشد. پروژه..........ي در اين قرارداد تحويل در سايت يمنظور از تحويل نها تحويل دهد.
 و نصب هايمدارك و دستورالعمل و كيفي نقشه هاي كانكشن، كنترل مهندسي، مدارك كليه است موظف فروشنده .6

Configuration   سه نسخه  تعداد نسخ مورد نياز در كتابچه قالب در را نگهداري و تعمير و سرويس برداري،بهره اندازي،راهو)
 قرارداد قيمت در بند اين موضوع هاينمايد. هزينه ارائه خريدار به تأييد و بررسي جهت و تهيهكاغذي و دو نسخه لوح فشرده) 

 .است شده لحاظ
فروشنده موظف است در صورت درخواست خريدار مبني بر نظارت بر نصب و راه اندازي قطعات موضوع قرارداد در محل سايت  .7

 نمايد.  اقدام مطابق هزينه اعالم شده در زمان عقد قراردادو در اين خصوص ، همكاري نموده ………
  و تيم نظارت و بازرسي وي داشته باشد. خريدار يشدهمعرفي كمال همكاري را با نمايندگانفروشنده موظف است  .8
فروشنده و يا هر گونه عدم مطابقت با مشخصات فني و شرايط قرارداد و الزامات مسامحه  تقصير يا قصور يا هرگونه چنانچه در اثر .9

و اشخاص ثالث از نظر جسمي و مالي وارد شود، فروشنده  خريدارخسارتي به كاركنان  عارف مربوطه،قانوني و استانداردهاي مت
 ول جبران خسارت وارده خواهد بود.ومس

 دييأو اخذ ت خريدار و بازرس ندهينظر نما ريموجود ز يطبق استانداردها خريدارمورد نظر يتستها هيمتعهد به انجام كل فروشنده .10
 گزارش تست و بازرسي ها توسط فروشنده بطور دوره اي براي خريدار ارسال گردد. باشد. يخصوص م نيآن ها در ا يكتب

توسط  يو فن يفيك يانجام تستها يبرا را پس از تحويل گيري نماينده آن شركت الزم باتيترت يمتعهد است تمامفروشنده  .11
را كه در اثر  يو نقص فن بيگردد كه هر گونه ع يمتعهد م زيرا فراهم آورد و ن خريدار شده از جانب يو بازرس معرف ندهينما

 بر طرف سازد. به هزينه خود   گردد به سرعت ياعالم م خريدار بازرس يكنترل فن
قبل از اجرا  يستيگردد با يمطرح م فروشندهموضوع قرارداد كه از جانب  زاتيو تجه در كاالها ياحتمال رييهرگونه اصالح و تغ .12

 .صورت فاقد اعتبار خواهد بود نيا ريشود كه در غ دهيرسان خريدار يكتب دييو اقدام به تأ
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و  ونيسيكم اي يوجود نداشته و حق دالل يواسطه ا قرارداد، نيا يكه در رابطه با انعقاد و اجرا دينما يو تعهد م دييتأ فروشنده .13
كردن در منافع خود و  ميارائه خدمت و سه ،يجنس ،يرشوه و نظائر آن به صورت نقد اي هيپاداش و تحفه و هد ايحق العمل  اي
حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد، طبق  خريدارمطلب معلوم شود،  نيو چنانچه خالف ا نپرداخته يگريد قيبه هر طر اي

 .ديرفتار نما فروشندهخصوص با  نيدر ا جيرا نيضوابط و قوان
اصلي بوده و مستقيماً براي و، غير مستعمل و نضوع اين قرارداد تمام كاالي مونمايد كه شود و تضمين ميمتعهد مي فروشـنده  .14

شود. تجهيزات و قطعات و لوازم يدكي مستعمل يا دوباره ساخته شده و يا تعمير شده پذيرفته نخواهد ميارسال  تهيه و خريدار
شـد. در صـورت مسـتعمل بودن تجهيزات و لوازم يدكي و يا در صورتيكه مشخصات فني تجهيزات و لوازم يدكي تحويل شده    

اين نوع تجهيزات و لوازم يدكي را  خريداره دستور متعهد است ب فروشندهمنطبق بر شـرايط قرارداد نباشـد،    فروشـنده توسـط  
ــده در اين رابطه و كند، تحويل دهد. تمام هزينهمعين مي خريدارت زمـان معقولي كـه   تعويض نموده و در مـد  هاي ايجاد شـ

 خواهد بود. فروشندههاي تاخير حاصل نيز، به عهده تمسئولي
فروشـنده مكلف است همزمان با امضاي قرارداد نسبت به ارائه يك فقره ضمانت نامه بانكي مورد تائيد خريدار و يا  نوعي ديگر   .15

) PBG( (درصد) از مبلغ قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات  %10معادل   خريداراز ضـمانت نامه به تشخيص و صالحديد  
 د.به نفع خريدار اقدام نماي

  تحويل شروط  -7 ماده

  :گيردميتحويل موضوع قرارداد بر اساس شروط ذيل صورت 
  

و بيمه حمل بعهده فروشنده هماهنگي بارگيري، تحويل باشد. 		تحويل به عهده خريدار مينهايي حمل تا محل  و هزينه مسئوليت
  . تحويل ذكر شده بعهده خريدار مي باشدنهايي مسئوليت تخليه بار در محل  بوده و

 

به آدرس:  ..…………………… پروژهسايت موضوع قرارداد  يلتحونهايي محل  تحويل:نهايي محل 
……………………………….. .  

و اخذ  خريدار و بازرس ندهيدر حضور نما ازيمورد ن شاتيو انجام آزما يمتعهد است اقالم موضوع قرارداد را (پس از بازرس فروشنده
و  ديولت خي(بر اساس تار يعالمت گذار ،يبسته بند خريدار دييمورد تأ يخصوص)، بر اساس استانداردها نيآن ها در ا يكتب دييتأ
و  كيو صدمه حمل مصون و تفك بيكه اجناس موضوع قرارداد از هر گونه آس يمشخصات الزم) آماده حمل نموده به طور گريد

 ليبر اقالم موضوع قرارداد به دل يحمل خسارت/خسارات ريل مساست چنانچه در طو يهيآسان باشد. بد يمطابقت آن با اسناد فن
 .خواهد بودفروشنده اقالم به عهده  ينيگزيخصوص و اصالح و جا نيمترتبه در ا يها نهيهز هيكل دينامناسب وارد آ يبسته بند

  

(محل  يلتحو ييمحل نها ينو همچن فروشندهموضوع قرارداد در درب كارخانه  يلدر زمان تحو ينطرف يندگانور نماحض :1 تبصره
  .باشدمي فروشندههاي غيرمترقبه در اين بابت بر عهده هزينه .باشدمي ي) ضرورسايت پروژه.......................

  . باشدمي  Trans-Shipmentمجاز به خريدار 
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تحويل قطعي صورت  12-2........................................ و بررسي آن مطابق بند پس از رسيدن اقالم موضوع قرارداد به سايت :  2تبصره 
 مي پذيرد.

  
  

خريدار، ارسال پكينگ ليست ها و هفته پيش از تاريخ تحويل كاال نسبت به اطالع امر به  بايستي حداقل دو فروشنده : 3 تبصره
 د.نماياين خصوص اقدام   هاي الزم درانجام هماهنگي

 

  شود:اسناد حمل شامل مدارك ذيل مي: 4 تبصره
نسخه  2اصل و  نسخه 2سازمان امور مالياتي در و  خريدار) تفصيلي مورد تاييد Commercial Invoiceصورتحساب ( -1

 كپي.
) مشتمل بر ابعاد، وزن و محتواي هر بسته كه به تأييد Packing Listبندي (نسخه كپي ليست بسته 2نسخه اصل و  2 -2

 .رسيده است خريدار بازرس فني
 )Bill of Freight( خريداراصل نسخه بارنامه بنام  -3
دهنده مطابقت مقدار و كيفيت و بسته بندي  كاالي ارسالي بر اساس اسناد قرارداد و ضمايم آن گواهي بازرسي كه نشان -4

 سه نسخه رونوشت.، يك نسخه اصل و (Release Certificate for Shipment)باشد و گواهي اجازه حمل 
 برگ رسيد انبار و تحويل كاال. -5
 ارسال خواهد نمود. خريداريك نسخه رونوشت از مدارك فوق را به صورت مجزا به آدرس  فروشنده -6
 باشند. Certificateو  هيدييتا يدارا دياقالم با هيكل -7

 

  كاالها يتو كفا يفيتك - 8 ماده

عملكرد موضوع قرارداد  يبرا يازاقالم و خدمات مورد ن ،مواد يهشامل كل يكه كاالها و خدمات ارسال يدنما يتعهد م فروشنده -8-1
خدمات انجام شده به منظور برآورده  ياو  يارسال يكاالها يترا از كفا خريدارموظف است  فروشنده خواهد بود. يبر اساس اسناد فن

  .يدشدن موضوع قرارداد آگاه نما
گردد  يهاست ته يدهرس خريدار ييدبايد نو، غير مستعمل و اصلي بوده و بر اساس اسناد منضم به قرارداد كه به تأ كليه كاالها -8-2

يه در غير اينصورت كل .يا تعمير شده پذيرفته نخواهد شد كاالهاي مستعمل .فروشنده براي خريدار ارسال گردد و مستقيماً از طرف
  .خواهد بود فروشندهدر اين رابطه نيز به عهده و خسارت ناشي از تأخير  هي ايجاد شدهاهزينه

 يارت مدستگاه نظ ييدتأارائه گواهي هاي تست و كاليبراسيون و و  يمطابقت با اسناد فن ،يزاتتجه يفيتك يرشپذ يمبنا -8-3
  .باشد

  جزام يسازمان بازرس ياو  ياصل يداريبازرس خر ،خريداربازرس  ،و بسته به نوع كاال خريدار يمدستگاه نظارت بنا بر تصم -8-4
(Third Party)  باشديم.  

 .گردد يلو تحو يهته خريدارشده از طرف  يينتع يهادر فرمت يدبا فروشندهتوسط  يليمدارك تحو يهكل -8-5
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  اهگذاري بستهبسته بندي و عالمت -9 ماده

ه بست .گردند يم يحمل به محل نصب ،بسته بند يدر محل كارخانه فروشنده ،برا ييپس از ساخت و تست نها يزاتتجه  -9-1
ت به نوع بسته نسب يدارخر ييديهفروشنده موظف است نسبت به اخذ تا باشد. يالملل ينو ب يمل يبر اساس استانداردها يستيبا يبند
 .يدقبل از انجام آن اقدام نما يبند
 يطكه در شرا يو بصورت واضح و به نحو يداراز خر يافتيموله را بر اساس فرمت درفروشـنده موظف اسـت مشخصات هر مح   -9-2

  .يدها درج نما يبسته بند يبر رو ،يندنب يبآس يتسا يطدر شرا يطوالن يحمل و نگهدار
اضافي يا  يهزينهها، ها و يا بستهبندي يا مشخص كردن صندوقدر بستهگونه قصـور او  و يا هر فروشـنده گاه در اثر تخلف هر -9-3

 مسئول جبران آن خواهد بود. فروشندهتحميل شود،  خريدارخسارتي به 

  را در تمام محل هاي ممكن درج و يا حك نمايد. MMEفروشنده موظف است آرم شركت  -9-4

  بازرسي و كنترل امور كيفي  -10 هماد

نمايد. الزامات تست و بازرسي فني را مهيا و رعايت مي خريدارمطابق نظر  فروشندهاست و  خريداربازرسي و كنترل امور كيفي بر عهده 
  در خصوص كيفيت تجهيزات نخواهد بود و در هر حال مسئوليت دارد. فروشندهمعهذا اين امر نافي مسئوليت 

  و تضمين پيش پرداخت انجام تعهدات تضمين -11 ماده

تأخير يا قصور يا تقصير اعم از عدم انجام تعهدات قراردادي يا ( خريداربه  فروشندههرگونه خسارت وارده از طرف  -11-1
ه دن مبلغ تضمين (بمزبور و در صورت كافي نبو تضامين) از محل تعهدات، نقص كاال يا خسارات ناشي از آن و ...در ايفاي 
بران قابل ج با توجه به مدارك و ادله و مستندات مثبته ،فروشندهديگر  امين)، از محل مطالبات و يا تضخريدارتشخيص 

تضمين  .نمايدمياين ماده از خود سلب و اسقاط حق هر گونه اعتراض، ادعا و يا شكايتي را در مورد  فروشندهخواهد بود. 
اقدام به تمديد  تضامينتبار روز قبل از انقضاي مدت اع15  فروشندهاعتبار خواهد داشت و هرگاه  تضمينتا پايان دوره  انجام تعهدات

روز بعد از پايان  30داكثر تضمين انجام تعهدات ح مذكور را به نفع خود ضبط و برداشت نمايد. تضامينحق دارد  خريدارمايد، نن
  .دوره تضمين با درخواست كتبي فروشنده از طرف خريدار آزاد خواهد شد

تضمين پيش پرداخت بايستي تا پايان استهالك پيش پرداخت داراي اعتبار باشد. در صورتي كه مدت تضامين مذكور كمتر   -11-2
روز  15 فروشندهتا قبل از اتمام مدت تضامين نسبت به تمديد آن اقدام نمايد. هرگاه  فروشندهاز مواعد مزبور باشد ضروي است كه 
حق دارد تضامين مذكور را به نفع خود ضبط و برداشت نمايد.  خريدارامه اقدام به تمديد ننمايد، قبل از انقضاي مدت اعتبار ضمانت ن

گردد. درصورت تاخير غير موجه در تحويل تضمين پيش پرداخت ظرف مدت يك ماه از تاريخ آخرين حمل، مستهلك و مسترد مي
  ماند.مي باقي خريداري به تاخيرات نزد كاال، تضامين پيش پرداخت تا رسيدگ

  موضوع اين قرارداد، بدون قيد و شرط، غيرقابل فسخ و قابل تمديد خواهد بود. و تضامين معتبر ديگر ي تضامين بانكيكليه -11-3
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 و رفع نواقص دوره تضمين -12 هماد

 مجلسشمسي پس از صدور صورت ماه  24ح و موفق كاال و يااندازي صحيماه شمسي پس از نصب و راه 12براي  فروشنده -21-1
)، مسؤوليت هرگونه عيب، نقص يا اشكال و يا عدم رعايت هر كدام كه زودتر اتفاق بيفتد( تحويل آخرين محموله كاالي موضوع قرارداد

عات قطهزينه هاي اينگونه معايب و نواقص شامل بهاء و هزينه هاي گيرد. و تطابق مشخصات فني در كاالهاي تحويلي را برعهده مي
تعويض شده و تعميرات، فراهم كردن ماشين آالت متخصصين و تجهيزات الزم جهت رفع معايب و نواقص مذكور و هزينه هاي حمل 

كند و فروشنده بايد نها را كتبا به فروشنده ابالغ ميآنها و غيره خواهد بود. براي اين منظور خريدار با ذكر معايب و نواقص محل آ
از ابالغ مراتب، شروع به رفع معايب و نواقص كند و آنها را طي مدتي كه با توافق خريدار تعيين مي شود مرتفع حداكثر ده روز بعد 

 نمايد. 

ر كتبا و حداكث ي،احتمال يها يكسر ياآنها و  يدنسبت به اعالم رس يزاتهر بخش از تجه يافتدر موظف است پس از يدارخر -12-2
اين زمان ممكن است با اعالم كتبي خريدار (به دليل پديد آمدن مشكالت خاص) به  .يدبه فروشنده اعالم نما روز 20ظرف مدت 

  روز ديگر تمديد گردد. 20مدت 

يا از طريق توليد كنندگان جزء تأمين شده است قادر به انجام  نمايد كه كاالهايي كه توسط مشاراليه وتضمين مي فروشنده -12-3
در زمان بهره برداري  خريدارو موردنظر  ايمني الزمكيفيت و از  باشد ويم طبق مشخصات تعيين شده در قراردادكار مورد نظر 

نمايد كه هر گاه نواقصي در دوره تضمين ظاهر شود كه ناشي از طراحي حوي تضمين ميه ندقت را ب است. مشاراليه صحت ور برخوردا
  با هزينه خود اين نواقص را اصالح نمايد. طرز كار نامناسب باشد با حداقل تأخير و كيفيت ونامناسب يا مصالح نامرغوب يا نقص در 

ساً أحق دارد آن معايب و نواقص را ر خريدارقصور ورزد يا مسامحه كند،  در انجام تعهد خود فروشندههرگاه در دوره گارانتي،  -12-4
) %15هاي وارده را به عالوه پانزده درصد (هاي انجام شده و جبران خسارتهزينهو يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند، رفع كند و تمام 

حق  روشندهفگونه تشريفات اداري و قضايي، تامين و برداشت نمايد. بدون هيچ فروشنده تضاميناز محل مطالبات يا هر نوع سپرده يا 
ه  تضمين برخي از تجهيزات تعويض شوند، دوره تضمين دوباره . هرگاه در دورمي نمايداعتراض در اين مورد را از خود سلب و اسقاط 

ي تضمين اصلي، ضمانت در پايان دوره مبني بر صحت انجام آن آغاز خواهد شد. خريداريد أيبراي همان تجهيزات از تاريخ تعويض و ت
ارزش قطعات  %10معادل  خريدارد ي بانكي مورد تأيينامهبايست ضمانتمي فروشندهحسن انجام كار طبق مفاد قرارداد آزاد و 

ي هرگاه در نتيجه عيب و نقص قسمتي تضمين مزبور است.  ارائه نمايد. آزادسازي تضامين اصلي منوط به ارائه خريدارتعويضي را به 
 منظور هاي متوقف شدهقسمت ي تضمين، جزء دورهرفع نقصو  ها متوقف شود، دوره توقفبرداري از ساير قسمتاز تجهيزات، بهره

 نخواهد گرديد.

  جريمه تأخير -13 ماده

 به ي بخش تحويل نشده موضوع قراردادمبلغ قرارداد درصد از و نيم به ازاي هر هفته تاخير در تحويل كاالي موضوع قرارداد معادل يك
 ريدارخاست و  فروشندهي جبران خسارات ناشي از تأخير بر عهده گردد.كسر مي فروشندهعنوان جريمه ديركرد از محل تضمين و مطالبات 

هاي را از محل كليه مطالبات و تضمين فروشندههاي مجاز است جريمه و جبران تمام خسارات  ناشي از عدم اجراي كامل تعهدات و مسئوليت
  تامين نمايد. فروشنده
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 . مجاز به فسخ قرارداد خواهد بود يدارخر) يكار روز 30( ماه يكاز  يشب يردر صورت تأخ :1تبصره 
  

بايد به تعهدات  فروشندهشود و در هر حال نمي فروشندهپرداخت خسارت تأخير، موجب رفع تكليف و از بين رفتن تعهدات  :2تبصره 
  خود عمل نمايد.

   قانون حاكم و مرجع حل اختالف -41 ماده

. در صورت بروز اختالف ميان طرفين در خصوص اعتبار، اجرا و تفسير اين باشدميقانون حاكم بر اين قرارداد، قوانين و مقررات ايران 
قرارداد، چنانچه موضوع اختالف از طريق مذاكره حل و فصل نگردد، موضوع توسط هر يك از طرفين از طريق مراجع و محاكم قانوني 

  پيگيري خواهد شد.

  هامالكيت اسناد و نقشه -51 ماده

، ريدارخبدون اجازه تواند نمي فروشندهاست و  خريدارتهيه شده است، از آن  خريدارها و مداركي كه به وسيله هنقشي كليهمالكيت 
  را در اين مورد كسب كرده باشد. خريداراده كند؛ مگر اينكه موافقت از آنها به منظور كارهاي خارج از موضوع اين قرارداد استف

  هاها و دستورالعملنقشه  -16 ماده

تجهيزات و نيز برداري، نگهداري بهره ر رابطه باد خريدارالعات و محاسبات مورد نياز ها، اطها، دستورالعملبايد تمام نقشه فروشنده
باشد، تهيه كند و حسب  خريدارت موضوع قرارداد مورد نياز ها و اطالعات را كه در رابطه با تجهيزانقشههاي ساخت و ساير نقشه
  نمايد.  خريدارراي تصويب يا اطالع، تسليم مورد ب

  شود. خريداره قبل از حمل كاالها تحويل اكثر تا دو هفترالعملهاي انبارداري مي بايست حدكليه دستوه: تبصر

 محرمانه بودن اسناد و مدارك -17 ماده

. در غير قي نموده و در حفظ آن كوشش نمايدرا محرمانه تل خريدارگردد، كليه اسناد و مدارك دريافتي از سوي متعهد مي فروشنده
  مسئوليت خواهد داشت. خريداراينصورت نسبت به هر گونه خسارات وارده به 

  دعاوي حق اختراع و عاليم تجاري -18 ماده

گونه ها و هرهاي قانوني، جبران خسارت، محكوميتحق، اقامه دعاوي، اقدامگونه ضرر مادي، مطالبه را از حيث هر خريدار، فروشنده
هاي مربوط به دليل اعتراض يا ادعاي صاحب حق اختراع ثبت شده يا ثبت نشده و صاحب حق تاليف و مسئوليتي شامل تمام هزينه



  ……………… پروژه              

  

 ……………………قرارداد       
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  :تاريخ قرارداد : شماره قرارداد

   فروشنده: مينز اند متالز اينجينيرينگشركت  :خريدار
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ادوات و حقوق مالكيت معنوي كه در اثر استفاده ها، تجهيزات و ها، روشها دستگاهها، نوشتهيا صاحب هر گونه حق مربوط به مقاله
  .داردگونه حقوق انحصاري، مانند عاليم تجاري و غيره ايجاد گردد، مصون مييجاد شود يا به دليل تجاوز به هردر كار موضوع قرارداد ا

  حوادث غيرمترقبه و فورس ماژور -19 ماده

نيز داد قرار يادامه اجرا و كنترل باشد يرقابلو غ يشگيريپ يرقابلغ يني،ب يشپ يرقابلكه غغير مترقبه  در صورت وقوع حوادث
امكان هريك ازطرفين كه مدعي وقوع حوادث غيرمترقبه و عدم  خواهد آمد.به حالت تعليق درقرارداد اجراي ، متوقف و ممتنع شود

طلع نمايد تا جهت توافق به منظور تعيين وقوع حادثه طرف ديگر را م روز از تاريخ 10مدت ظرف  اجراي قرارداد باشد، مكلف است 
 يكماه، هر  4ت به مد ياز وقوع حوادث قهر يناش يقتعل يتدر صورت ادامه وضع شرح فوق، مشتركاً اقدام نمايند. تكيلف قرارداد به

يا تأخير در اجراي  خاتمهدر اين صورت هيچ يك از طرفين حق دريافت خسارت به دليل  تواند قرارداد را خاتمه دهد. يم يناز طرف
 تعهدات از ديگري را نخواهد داشت.

 موظف به ايفاي تعهدات يا جبران فروشندهاز تحريم عليه ايران مصـداق فورس ماژور تلقي نشده و   شـي هاي نامحدوديت :تبصـره 
  خواهد بود. خريدارخسارات 

  و قراردادي  قانوني اتكسور -20 ماده

 و باشدمي فروشندهبه عهده  مسووليت آن، تعلق گيرد قرارداد به بيمه، ماليات و ...)(اعم از  قانوني اتكسوردر صورتي كه  -
 وليتي نخواهد داشت.واز اين بابت هيچگونه مس خريدار

  گردد.يهر بخش از قرارداد مستهلك م يبخش فن ييدتا يزانپرداخت با توجه به ارائه صورتحساب و به م يشپ -

  واگذاري و انتقال بغير  -21 ماده

 رداد با تحصيل موافقت كتبيولي انتقال و يا واگذاري قسمتي از قرا حق واگذاري يا انتقال كل اين قرارداد را بغير ندارد، فروشنده
  .يدحق دارد كه قرارداد را فسخ نماخريدار ينصورتا يربالمانع است. در غ خريدار

  قصور و مسامحه  -22 ماده

 نمسامحه نمايد و يا تحت هر عنواقصور ورزد و يا  ،خريدارارزيابي  بر اساس، در انجام تعهدات خود فروشندهدر صورتيكه 
از محل  %15ا به اضافه حق دارد قرارداد را فسخ و خسارت وارده ر خريدارشود،  خريدارسبب وارد آمدن خسارتي به 

او دارد مستقيمأ بدون احتياج به اقدامات اداري  دنز فروشندهاي كه ردهو يا هر نوع مطالبات و سپ فروشندههاي ضمانتنامه
 نمايد. و قضائي وصول



  ……………… پروژه              

  

 ……………………قرارداد       
  فقط استفاده داخلي :طبقه بندي  : 1399/01/25 تاريخ بازنگري  :FO‐06‐024‐01 كد مدرك
  :تاريخ قرارداد : شماره قرارداد
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 زبان قرارداد -23 ماده

  .باشديم يقرارداد فارس ينزبان ا -23-1

  . خواهد بود يبه زبان فارس يو مال يفن يرمكاتبات غ يهكل -23-2

بوده و به همان شكل معتبر  يسيانگل يا يبه زبان فارس يدو مانند آن با يفن هاييا، روشنگرهاعم از نامه يمكاتبات فن يهكل -23-3
 . باشنديم

  فسخ و خاتمه -24 ماده
همين ماده راساً و بدون  2با رعايت مكانيسم مندرج در بند  قرارداد را تواندمي خريدارزير، درصورت تحقق هريك از شرايط  -24-1

الزم به ذكر است در صورتي كه كارهاي . نمايد برداشت خودنفع ه برا  فروشندهتضامين فسخ و هرگونه تشريفات اداري و قضائي 
يز باشد كه مبالغ دريافتي را نموظف مي فروشندهتا زمان فسخ به تنهايي ارزش و كارايي نداشته باشد،  فروشندهانجام شده توسط 

  مسترد دارد.
  

  تاريخ شروع بكار ابالغ پس ازتا يك هفته  قراردادموضوع  انجامعدم شروع به  
  روز پس از انعقاد قرارداد 7عدم ارائه برنامه زمانبندي تا  
 خريداربه تشخيص  فروشندهاز جانب  قراردادي تعهداتهريك از و يا تخلف از  عدم اجرا 

 قرارداد يوستپ يموضوع قرارداد با اسناد فن يارسال يكاال يفيتك يرتدر صورت اثبات مغا  
  بيش از نصف مدت تعيين شده براي آن كار پيش بيني شده در برنامه زمانبنديتاخير در اتمام هر يك از كار هاي ، 

  تاخير در اتمام كل كار به مدت بيش از يك چهارم مدت قرارداد 

 خريدارابالغ شروع كار از سوي  عدم شروع كار پس از رفع وضعيت قهري و 

 ر دليل به ه فروشنده و انحالل ورشكستگي 

  خريداركتبي ز مجواخذ انتقال يا واگذاري تمام يا بخشي از موضوع قرارداد به غير بدون 

 فروشندهتسري و شمول هرگونه ممنوعيت قانوني به  يا تباني، وجود واسطه 

 درج در اين قرارداد در زمان مقررعدم ارائه تضمين من 
 

بايست بخواهد قرارداد را فسخ نمايد، وي مي خريدار، 1مواد فسخ مندرج در بند  در صورتي كه به علت حدوث هر يك از -24-2
از انجام وظايف خود امتناع ورزد و براي آن داليل مستدل  فروشندهاطالع دهد. در صورتي كه ،  فروشندهمراتب را به صورت كتبي به 

  به صورت يك طرفه فسخ نمايد. د رامختار خواهد بود قراردا خريدارنداشته باشد،  خريدارمورد قبول 



  ……………… پروژه              

  

 ……………………قرارداد       
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 تواند موضوع فسخ قرارداد را نسبت به بخش تحويل نشده،در صورت عدم تمايل خود به ادامه اجراي قرارداد مي خريدار -24-3
حق الزحمه كارهايي را اعالم نموده و حسب مذاكره  فروشندهبه  سوم مدت زمان تحويل كاال، گذشت بيش از دو حداكثر تا قبل از

  .بديهي است عدم النفع به فروشنده تعلق نمي گيرد .، به وي پرداخت نمايدانجام داده فروشندهتا آن تاريخ  كه

ل جبران معقو يدارو فروشنده ممكن است با توافق متقابل نسبت به خاتمه قرارداد اقدام نمايند كه در آن صورت خر يدارخر -24-4
بديهي است اين خسارات  خسارت بخش تداركات و خدماتي را كه تا تاريخ خاتمه تحويل گرديده، به فروشنده پرداخت خواهد كرد.

  .شامل عدم النفع نمي گردد

 نمايندگان طرفين -25 ماده

 گان خود اقدام نمايند.دنماينقرارداد نسبت به معرفي ظرف يك هفته از الزم االجرا شدن هر يك از طرفين ضروري است كه 

 نشاني طرفين قرارداد  -26 ماده

ا خود ر ياز دو طرف، محل قانون يكيكه  ي، همان است كه در قرارداد نوشته شده است. در صورتفروشندهو  خريدار ياقامتگاه قانون
به  يدجد يكه نشان ياطالع دهد. تا وقت يگربه طرف د يير،تغ يخاز تار يشپ روز 15كم خود را دست  يدجد ينشان يددهد، با ييرتغ

  گردد.يم يشده تلق يافتو در شودميارسال  يقبل يمكاتبات به نشان ،اعالم نشده است يگرطرف د

  تغييرات قراردادي  -27 ماده

ه و پس از گرفتتغييرات بايد از طريق مذاكره و بصورت كتبي انجام  ،حيح مفاد اين قرارداد ضروري گرددچنانچه هر گونه تغيير و تص
  .امضاء گردد ينطرف يو صاحب امضا يصالحنمايندگان ذريفات قانوني الزم توسط طي تش

  دستگاه نظارت قرارداد  -28ماده

ماينده يا ن نظارت بر اجراي تعهداتي كه فروشنده بر طبق مفاد اين قرارداد تقبل نموده است به طور كلي بر عهده مدير فني خريدار
خواهد بود و فروشنده موظف به همكاري و هماهنگي با دستگاه نظارت مذكور خواهد بود. به هر حال انجام نظارت اعالمي ايشان 

فني  بر طبق مشخصات"توسط دستگاه نظارت و تأييد ايشان به هيچ وجه رافع مسئوليت فروشنده در تحويل كاالي موضوع قرارداد 
  نخواهد بود. "رفين قرارداد رسيدهكه به تأييد ط

  .كليه پرداختها با تائيد دستگاه نظارت صورت مي گيرد:تبصره
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   نسخ قرارداد -29 ماده

اين دو نسخه از  سخ آن از اعتبار واحد برخوردارند.ي نتنظيم شده كه همهتهران در شهر  نسخه 3 ماده و در 29 ردقرارداد اين 
 و يك نسخه بـراي فروشنده مي باشد. يداربـراي خر قرارداد

  

مكلف است همزمان با امضاي قرارداد، نمونه امضاء صاحبان امضاي مجاز شركت و نمونه مهر شركت را در خصوص  فروشنده :1 تبصره
قرار دهد. در صورت هر گونه تغيير در رويه ضروري است كه  خريدارصدور فاكتورها و ساير مدارك مالي و فني مورد نياز در اختيار 

  طالع رساني در خصوص تغييرات صورت گرفته اقدام نمايد.در اسرع وقت نسبت به ا فروشنده
  

  

 ي مفاداطالع از كليه با ي مفاد قرارداد حاضر را مطالعه نموده وكليه ،نمايندگان قانوني و صاحبان امضاي مجاز طرفين :2تبصره 
 قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن را ي تعهدات قراردادي و قانوني ناشي از اينآن، قبول كامل قرارداد و پايبندي كامل به كليه

 .دارنداعالم مي
 
 

 
 
 
  
 

  فروشنده   خريدار

   …………………… شركت مينز اندمتالزاينجينيرينگ

  فروشنده گاننمايند  نماينده خريدار

  ………………  مدير عامل:                        …………………:  عاملمدير           

  ..………………رئيس هيات مديره:        


