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 باسمه تعالي

  مقدمه*
به « )سهامي خاص( پارسكت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا شر» بین و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غیرقابل تفكیك است مااين قرارداد 

)به شماره ملي  ......................و به نمايندگي  4111-1667-6693، شماره اقتصادی 11111252284)تهران(، شماره شناسه ملي  175421شماره ثبت 
كه اختیار امضای اين قرارداد را دارند و از اين  ........................... ( با سمت...............................) ............................و  ...................( با سمت ...........................

، ..………به شماره ثبت  «(.………………) ………………………………»و شود از يك طرف  نامیده مي "خريدار" پس در اين قرارداد 
)به شماره ملي  …………………………و به نمايندگي  ..................................شماره اقتصادی ، ..……………شماره شناسه ملي 

نامیده  "فروشنده"د و از اين پس در اين قرارداد  اختیار امضای اين قرارداد را داركه  .……………………( با سمت .………………

 :ديدر شهرستان كرج منعقد گردبه شرح زير  و ديگر طرفشود از  مي
 

 موضوع قرارداد –يك ماده 
 شخصات فنيم مطابقكاری(  گری و ماشین )ريخته مگاوات 5/2 یشفت توربین باد هاب و واحد)چهل(  41ساخت موضوع قرارداد عبارت است از  -1-1

در ضمن در اين قرارداد به مجموعه يك عدد هاب و يك عدد  .شود يم دهینام "تجهیزات"قرارداد  نيپس در ا نيكه از ا قرارداد شماره دو وستیمندرج در پ
 گردد.  اطالق مي "واحد"واژه ، مگاوات 5/2 یتوربین بادشفت 
 .باشد اندازی نمي شامل نصب و راهو بوده  تجهیزاتصرفاً در مورد تولید : اين قرارداد 1 تبصره

 يابد: موضوع قرارداد طي فازهای زير تحقق مي  -1-2
آغاز  خياز تار ( روز................) .....ظرف مدت به صورت نمونه موضوع قرارداد را  تجهیزاتاز واحد يك در فاز اول فروشنده ملزم و متعهد است فاز اول:  -الف

بهه   واحد (نه)سي و  39فاز دوم به مقدار  تجهیزات ديخر، چنانچه نمونه تجهیزات تولیدشده توسط فروشنده به تأيید خريدار برسدنمايد.  داريتحويل خر قرارداد
  شد.خواهد فروشنده ابالغ 

باشد و در صهورت عهدم تأيیهد     مي)اولین واحد( فاز اول  يليتحو نمونه تجهیزاتتأيید  )سي و نه( واحد، 39به تعداد  شرط تحقق فاز دوم قراردادفاز دوم:  -ب
 داريفاز دوم موضوع قرارداد به فروشنده ندارد و قرارداد از سوی خر تجهیزات نیهیچگونه تعهد و تكلیفي در ابالغ سفارش تأم داري، خرفاز اول نمونه تجهیزات

  گردد. يك طرفه فسخ مي
واحهدی و يهك    5)هفت( بخهش   7{ش)هشت( بخ 8مجموعاً در و  يكمندرج در پیوست شماره  مطابق برنامه زمانبندی: تحويل تجهیزات فاز دوم 2تبصره 

 پذيرد. صورت مي}بخش چهار واحدی
 

 اسناد و مدارك قرارداد –ماده دو 
 است:  ريمجموعه اسناد و مدارك قرارداد حاضر به شرح ز

 قرارداد حاضر.   -الف
 .تحويل تجهیزات فاز دوم برنامه زمانبندی؛ شماره يك پیوست -ب
 .مشخصات فنيپیوست شماره دو؛  -ج
 (.HSE؛ دستورالعمل الزامات بهداشت، ايمني و محیط زيست )سهپیوست شماره -د

 یكه در طول مدت قرارداد و به منظور اجرای قرارداد از سو یگريهر نوع سند د ايها، دستورات كار و  جلسه صورت ها، هیمكاتبات، الحاقاسناد تكمیلي مانند 
به شمار  یرداداسناد و مدارك قرا ءگردد نیز جز طرفین قرارداد مبادله مي یو با امضا شده میبه فروشنده ابالغ و يا بر طبق اسناد و مدارك قرارداد تنظ داريخر
  خواهند داشت.  تينسبت به يكديگر اولو ميبه قد ديحسب تاريخ از جد كسانيموضوعات  یآيد و برا مي

 

 مبلغ قرارداد -سه ماده 
به ازای ساخت هر عدد هاب .................................... ريال و {( ريال ................................................................)..................... ...................................مبلغ قرارداد 

 باشد. مي}به ازای ساخت هر عدد شفت ....................................... ريال
نشده ولي به منظور تكمیل موضوع قرارداد ضروری باشد  اسناد و مدارك اين قرارداد به صراحت ذكر قرارداد كه در: هر گونه هزينه مرتبط با موضوع 1تبصره 

 ندارد. يتیرابطه مسئول نيدر ا داريبر عهده فروشنده بوده و خر
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حساب طبق  ر مالیاتي كشور )و همچنین ارائه صورتنامه ثبت نام فروشنده در سازمان امو : ضريب مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون با ارائه گواهي2تبصره 
 گردد. فرمت سازمان امور مالیاتي كشور با شماره سريال چاپي( به فروشنده پرداخت مي

 

 شرايط پرداخت -چهار ماده 

 گردد: مبلغ قرارداد به شرح زير به فروشنده پرداخت مي
  برای فاز اول: -4-1

مطابق شرايط مندرج در بند اول و در قبال اخذ تضمین  فاز پرداخت به عنوان پیشمبلغ فاز اول )بیست و پنج( درصد  25مرحله اول؛ به میزان  -4-1-1
11-2 . 
انبار از سوی خريدار، با ارائه صورت  دیو صدور رسفاز اول  تجهیزاتكمّي و كیفي يید أپس از ت فاز اول تجهیزاتمبلغ  مابقي؛ دوممرحله  -4-1-2

 .  ناظر قرارداد و پس از كسر كسور قانوني و قراردادی ديیحساب از سوی فروشنده، تأ
 خريداربالفاصله به  خريدارو متعهد است كه مبلغ پیش پرداخت را پس از ابالغ  ملزم فروشنده، خريداراز سوی  فاز اول تجهیزاتيید أتبصره: در صورت عدم ت

 .نمايد مسترد
 

  :دومبرای فاز  -4-2
به هر بخش ( درصد مبلغ ستی)ب 21 زانیبه مفاز دوم،  تجهیزاتخريدار به فروشنده در مورد خريد سفارش ابالغ در صورت مرحله اول؛  -4-2-1

 – یواحد 5)هفت( بخش  7تجهیزات فاز دوم شامل  وضیح اينكهت{ 2-11ن مطابق شرايط مندرج در بند و در قبال اخذ تضمی پرداخت شیعنوان پ
 . (باشد مي و هفتم تا واحد چهلم ياز واحد سيعني  یبخش چهار واحد كيو يعني از واحد دوم تا واحد سي و ششم 

از سهوی   و صدور رسهید انبهار   تجهیزاتكیفي و كمي  تأيیدموضوع قرارداد به انبار خريدار،  تجهیزاتتحويل هر بخش از پس از مابقي مبلغ قرارداد  -4-2-2
 .س از كسر كسور قانوني و قراردادیو پ ، تأيید ناظر قراردادارائه صورت حساب از سوی فروشندهبا خريدار، 

 

 مدت قرارداد -پنج ماده 
 باشد. مي يليتحو تجهیزاتبخش از  نيو مدت قرارداد از تاريخ آغاز تا پايان دوره تضمین آخرگردد  ميآغاز  ابالغ كتبي به فروشندهقرارداد از تاريخ  -5-1
  باشد. ( ماه شمسي از تاريخ آغاز قرارداد مييازده) 11موضوع قرارداد  تجهیزاتمدت زمان الزم برای تولید و تحويل  -5-2

 مندرج در پیوست شماره يك تحويل خريدار نمايد. زمانبندی   فاز دوم را مطابق برنامهتجهیزات فروشنده ملزم و متعهد است  تبصره:
 

 تعديل بها  -ماده شش 
 باشد. مبلغ قرارداد قطعي بوده و به هیچ عنوان مشمول تعديل نمي

 

 محل تحويل -هفت ماده 
  .باشد يم 29و به نشاني مندرج در ماده  خريداركارخانه موضوع قرارداد  تجهیزاتمحل تحويل 

 

 تحويل  حمل و –هشت ماده 
 ، تست و بازرسي آنها طبق مدارك ارسالي و با در نظرگرفتن موارد مورد نظر خريدار انجام مي گیرد.تجهیزاتتولید  -8-1
نحوی آماده خواهد كرد كه از آسهیب  ه موضههوع قههرارداد را بههرای حمل و تحويل با توجه به ماهیت محموله و نوع وسیله حمل ب تجهیزاتفروشنده  -8-2

 ضمن حمل و تخلیه و بارگیری مصون بماند.  
 تجهیزاتمراتب را به اطالع خريدار برساند و هماهنگي الزم را با ناظر قرارداد انجام دهد تا  تجهیزاتفروشنده موظف است قبل از حمل هر محموله از  -8-3

 ار خريدار شود. موضوع قرارداد به صورت صحیح و سالم تحويل انب
بندی خواهد بهود و خسهارت خريهدار را از طريهق تعمیهر يها        فروشنده مسئول جبران كلیه خسارات ناشي از هر گونه عیب و نقص در طرز صحیح بسته -8-4

 نحوی كه مورد رضايت خريدار باشد جبران خواهد نمود. ه تعويض يا پرداخت خسارات ب
موضوع قرارداد نمايد اين امر رافع مسئولیتي كهه در ايهن مهاده بهرای فروشهنده مقهرر        تجهیزاتاقدام به بیمه نمودن چنانچه خريدار به تشخیص خود  تبصره:

 گرديده است نخواهد بود.
 باشد. بر عهده فروشنده مي تجهیزاتمسئولیت و هزينه حمل  -8-5
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  ناظر قرارداد –نه ماده 

. باشهد  ( مهي كنترل كیفیهت تهأمین   مديريتمعاونت تأمین )نمايد بر عهده  كه فروشنده بر طبق مفاد اين قرارداد تحويل خريدار مي تجهیزاتينظارت بر كیفیت 
ساً يا بوسیله نماينده يها نماينهدگان خهود در چهارچوب     أروشنده موظف است كارها را بر طبق قرارداد و اصول فني و همچنین بر طبق دستوراتي كه خريدار رف

 نخواهد بود.  های قراردادی فروشنده د. به هر حال نظارت خريدار رافع مسئولیتكناجرا نمايد  ابالغ مي مشخصات فني و اسناد و مدارك قرارداد
 

 تجهيزاتبودن نو  -ه دماده 
مهدت  موضوع قرارداد بايد نو و غیر مستعمل باشد؛ در غیر اين صورت غیر قابل تحويل تلقي خواهد شد و فروشنده متعهد است به دستور خريدار در  تجهیزات

ن بابهت برعههده   ايه  ازهای ايجاد شده در اين رابطه و همچنین مسئولیت تهأخیرات حاصهله    را تعويض نمايد. كلیه هزينه هانمايد آن زماني كه خريدار تعیین مي
 فروشنده خواهد بود.

 

 تضامين -يازده ماده 
فهاز   تجهیهزات  تهأمین فروشنده برای تضمین انجام تعهدات موضوع قرارداد مكلف است بالفاصله پس از ابالغ قرارداد )برای  تضمين انجام تعهدات: -11-1

)پهنج(   5سپرده نقدی يا يك فقره ضمانت نامه بانكي بدون قید و شرط و قابل تمديد معادل فاز دوم،  تجهیزات تأمیناول( و همچنین بالفاصله پس از ابالغ 
 باشد. بديهي است شرط نافذشدن سفارش ابالغ شده، تسلیم تضمین انجام تعهدات به خريدار مي نمايد. خريدارتسلیم مربوطه  فازدرصد مبلغ 

، بنا به درخواست كتبي فروشنده، تأيیهد نهاظر   فاز مربوطه تجهیزاتتضمین انجام تعهدات ارائه شده از سوی فروشنده يك ماه پس از تحويل موقت : 1تبصره 
 گردد. قرارداد و با ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعي از سوی فروشنده آزاد و به وی مسترد مي

ناشي از عدم اجرای صحیح، كامل و به موقع هر يك از مفاد قرارداد، از محل تضمین ياد شده و ديگر  خريدارده به : هرگونه خسارت و يا زيان وار2 تبصره
مكلف به  فروشندههای خسارت را ننمايد،  تكافوی میزان هزينه فروشندهو مطالبات  نیكسر و برداشت خواهد شد. چنانچه مبلغ تضم فروشندهمطالبات 

 باشد. پرداخت آن مي
 باشد.  به خريدار ميمربوطه منوط به تسلیم تضمین انجام تعهدات هر فاز پرداخت  : پرداخت مبلغ پیش3تبصره 

يهك فقهره   ( ملزم است 4در قرارداد برای هر فاز )مندرج در ماده بیني شده  پرداخت پیش پیشلغ امبفروشنده به منظور دريافت  :پرداخت تضمين پيش -11-2
 نمايد.  خريداررا تسلیم  پرداخت شی( درصد مبلغ پكصدي) 111تمديد، بدون قید و شرط و معادل  نامه بانكي قابل ضمانت
 و با تأيید ناظر قرارداد آزاد و به فروشنده مسترد خواهد شد.مربوطه  پرداخت شیپس از استهالك مبلغ پهر فاز پرداخت  : تضمین پیش4تبصره 
)پهانزده( روز قبهل از    15باشد و چنانچهه تها    مي هامكلف به تمديد آن فروشنده، پرداخت پیشام تعهدات و انج تضامیندر صورت انقضای مدت اعتبار : 5تبصره 

مین مربوطه اتضرا تا زمان آزادسازی  هاآنه ورا دريافت و وج میناآن تضحق دارد مبلغ  خريدارننمايد،  هااقدام به تمديد آنمین مربوطه اتضانقضای مدت اعتبار 
 ه نزد خود نگهدارد.به صورت سپرد

وجهه الضهمان   گهردد.   فروشنده به عنوان سپرده حسن انجام كهار كسهر مهي   مبلغ هر صورتحساب )ده( درصد از  11به میزان  سپرده حسن انجام كار: -11-3
با ارائه مفاصاحسهاب سهازمان تهأمین    بنا به درخواست كتبي فروشنده، تأيید ناظر قرارداد و ، فاز مربوطه تجهیزات سپرده حسن انجام كار پس از تحويل قطعي

 گردد. اجتماعي از سوی فروشنده آزاد و به وی پرداخت مي
 

 دوره تضمين -دوازده  ماده 
نمايد كه اين مدت  شمسي از تاريخ تحويل موقت تضمین مي سال)يك(  1موضوع قرارداد را به مدت  تجهیزاتفروشنده كیفیت و كارآيي مطلوب  -12-1

 شود.  بنام دوره تضمین نامیده مي
یوست قرارداد است و مشخصات فني مشروحه در مدارك پ ها و نقشه موضوع قرارداد از هر لحاظ برطبق تجهیزاتنمايد كه  فروشنده تضمین مي -12-2
 ارد.برداری را د ي مطلوب با ايمني الزمه بهرهيكارا
های مذكور شامل كلیه مخارج ناشي از  فروشنده مكلف است در دوره تضمین معايب و نواقص احتمالي را با هزينه خود سريعاً رفع نمايد. هزينه -12-3

شناسان الزم جهت آالت و قطعات و كار های: تدارك، تعويض يا تعمیر قطعات و تعمیرات، فراهم كردن ماشین برطرف كردن معايب و نواقص از جمله هزينه
ها و اطالعات و كلیه  ها، دستورالعمل های مربوط به اصالح يا تجديد نقشه ها و هزينه جايگزيني و رفع معايب و نواقص مذكور و هزينه حمل، بیمه و مالیات

 های ديگر خواهد بود. هزينه
 كند و فروشنده بايد در اسرع وقت، شروع به رفع معايب  روشنده ابالغ ميبرای اين منظور خريدار مراتب را با ذكر معايب و نواقص و محل آنها كتباً به ف

 و نواقص نموده و آنها را در حداقل زمان ممكنه مرتفع نمايد.
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 ضي بداند رفع هرگاه فروشنده در انجام تعهدات خود قصور ورزد يا مسامحه نمايد، خريدار حق دارد آن معايب و نواقص را رأساً و يا به هر ترتیب كه مقت
الغ ياد شده را از محل )بیست( درصد از فروشنده مطالبه نمايد. به عالوه خريدار حق دارد مب 21های به عمل آمده و خسارات وارده را به اضافه  و هزينه

 ای كه فروشنده نزد او دارد بدون هیچگونه تشريفات قضايي و اداری تأمین و برداشت نمايد. تضامین فروشنده يا هر نوع مطالبات و سپرده
 پديدار مي شوند از شمول اين ماده مستثني هستند. ناظر قراردادبرداری به تشخیص  كه در اثر اشتباه در بهره نواقصي -12-4

 

 تغيير مقادير -ماده سيزده 
)بیست و پنج(  25تواند در طول مدت قرارداد و با ابالغ كتبي )با امضای مديرعامل خريدار( به فروشنده مقادير موضوع قرارداد را تا میزان  خريدار مي -13-1

ه در اين صورت هیچگونه تعديلي در رابطه با واحد بها صورت نخواهد گرفت و فروشنده مكلف به قبول آن درصد مبلغ قرارداد افزايش يا كاهش دهد ك
 باشد. مي

 : افزايش يا كاهش مقادير بیش از حد فوق مشمول توافق طرفین خواهد بود.1تبصره 
 تواند قرارداد را فسخ نمايد.   قرارداد امتناع نمايد، خريدار مي ريمقاد ی)بیست و پنج( درصد 25از قبول افزايش يا كاهش  یچنانچه فروشنده به نحو -13-2

  يابد.  : در صورت تغییر مقادير سقف تضمین انجام تعهدات متناسباً تغییر مي2 تبصره
 

 تغييرات مدت قرارداد -ماده چهارده
 در موارد زير مدت قرارداد مشمول تغییر خواهد شد: 

قرارداد اضافه و يها  در اين صورت مدت مناسبي با توافق خريدار و فروشنده تعیین و بر حسب مورد به مدت  كهدر صورتي كه مقادير كارها تغییر كند  -14-1
 گردد.  از آن كسر مي

 . با توافق طرفین تمديد گرددسوای از تغییر مقادير در صورتي كه مدت قرارداد  -14-2
صورت مدت قرارداد متناسب با موضوع كار تعلیق يافته و زمان تعلیق  در اين ؛موضوع قرارداد از طرف خريدار موقتاً تعلیق يابد در صورتي كه كارهای -14-3

  آن طبق نظر خريدار تمديد خواهد شد.
داده شود موضوع را مورد رسیدگي قرارداده و در صهورتي   ی موضوع قراردادكارها انجامدر موارد زير فروشنده با توجه به تغییراتي كه ممكن است در  -14-4

 نمايد: ميفت كه پیش آمدن اين موارد را مستلزم تغییر مدت قرارداد بشناسد تغییر مدت قرارداد را به خريدار پیشنهاد و تأيید وی را در آن مورد دريا
 .هدر موارد حوادث قهري -14-4-1
 ديدی وضع شود كه در مدت انجام كار مؤثر باشد.در صورتي كه قوانین و مقررات ج -14-4-2
 خیراتي منتسب به خريدار و بدون قصور فروشنده رخ دهد.أدر صورتي كه ت -14-4-3
 

 تحويل موقت -ه ماده پانزد
 .پذيرد صورت ميحويل موقت موضوع قرارداد به انبار خريدار و صدور رسید انبار، ت تجهیزاتتحويل پس از 

مورد تأئید خريدار قرار نگیرد، فروشنده مكلف است در مهلت زمان تعیین شده از سوی خريدار نسبت به رفع عیب  تجهیزاتچنانچه نتیجه تست كیفي 
 نواقصرفع نمايد. بديهي است زمان تحويل موقت پس از  ميرا امضا  نواقصو عیوب برطرف شود، خريدار گواهي رفع  نواقصهر زمان اقدام نمايد.  تجهیزات

 باشد. مي
 

 قطعيتحويل  -شانزده ماده 
قرارداد در صورت عدم مشاهده عیب و نقصي كه ناشي از كار فروشنده باشد، به درخواست كتبي فروشنده تحويهل    12در پايان دوره تضمین مندرج در ماده  

 گردد. قطعي انجام و نسبت به آزاد سازی سپرده حسن انجام كار اقدام مي
 

 كسور قانوني - هفدهماده 
 های مربوط به كار و تأمین اجتماعي و حفاظت فني و بهداشت كار و همچنین قوانین  نامه كند كه از جمیع قوانین و مقررات و آئین مي یديفروشنده تأ -17-1

ها و عوارض مترتب بر قرارداد كه در زمان امضای قرارداد معتبر و الزم االجرا است كامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را  مقررات مربوط به مالیات و
 الذكر توسط فروشنده متوجه خريدار نخواهد بود. رعايت كند؛ در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق

 كسر خواهد شد. يقانون تأمین اجتماع 38فروشنده به عنوان بیمه موضوع ماده  مبلغ هر صورتحساب)پنج( درصد از  5زان به می -17-2
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انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار منوط به ارائه مفاصاحساب از  نی)پنج( درصد مذكور و آزادسازی تضم 5پرداخت  نیآخرين مرحله و همچن پرداخت
 باشد. ماعي ميسازمان تأمین اجت

)سه( ماه پس از خاتمه، تعلیق يا فسخ قرارداد نسبت به اخذ و ارائه مفاصاحساب بیمه اقدام نمايد. در  3مدت  ي: فروشنده ملزم و متعهد است حداكثر طتبصره
آن را به  یها و هزينه اماحساب بیمه اقدرأساً نسبت به اخذ مفاص تواند يشده، خريدار م مهلت تعیین يصورت عدم ارائه مفاصاحساب بیمه توسط فروشنده ط

 نمايد. را از خود سلب و ساقط مي يها و تضامین فروشنده وصول و فروشنده حق هر گونه اعتراض از محل مطالبات، سپرده ی)سي( درصد باالسر 31اضافه 
 

 جرايم ديركرد - هجدهماده 
را به شرح زير و بدون نیاز به  مييعهده گرفته تأخیر نمايد، خريدار مأذون و مختار است كه جراهرگاه فروشنده در انجام تعهداتي كه به موجب اين قرارداد بر 

 انجام تشريفات قضايي و اداری مستقیماً از محل مطالبات و تضامین فروشنده كسر و برداشت نمايد:
به عنوان  همان فاز كه با تأخیر مواجه شدهدرصد مبلغ  )نیم( 5/1معادل هر يك از فازهای موضوع قرارداد به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهدات  -18-1

 .  شود وجه التزام تأخیر تعیین مي
تواند قرارداد را فسخ  تجاوز نمايد، خريدار عالوه بر دريافت جريمه مي)چهل( روز  41دوم از  های اول وتأخیرات مشمول جريمه فازمجموع چنانچه  -18-2

تجاوز نمايد و مدت اضافه بدون جريمه تأخیر مربوطه  قرارداد)بیست( درصد مبلغ  21تواند از  جرايم قابل دريافت از فروشنده نمي ولي در صورت ادامه، ؛نمايد
 محسوب خواهد شد.

كرد در انجام تعهدات : تأخیراتي كه از بابت حوادث قهريه، تطويل مدت قرارداد ناشي از تغییر در حجم  يا تعلیق كار ايجاد شوند مشمول جريمه دير1 تبصره
 نخواهند شد.

 .باشد ينم 23اعمال حق فسخ قرارداد مطابق ماده  ايتعهد  یفايوجه التزام مقرر مانع از الزام به ا افتيدر: 2تبصره 
 

 بيني نشده(  حوادث قهريه )پيش - نوزدهماده 
های  های غیر عادی، خشكسالي بیماری واگیردار، زلزله، سیل و طغیاندر صورت بروز جنگ اعم از اعالم شده يا نشده، انقالب عمومي، شیوع  -19-1
 دارينمايد. خر مطلعگونه حوادث  را از بروز اين داري)بیست( روز خر 21دار و مانند آنها، فروشنده مكلف است حداكثر ظرف مدت  های دامنه سوزی سابقه، آتش بي

درصورت احراز صحت ادعای فروشنده بر حسب مورد تمديد مناسبي را در نظر گرفته و يا نسبت به  پس از حصول اطالع، موضوع را مورد بررسي قرار داده و
 را به اطالع فروشنده خواهد رساند. تیجهخاتمه دادن قرارداد و يا حذف تعهدات انجام نشده در اثر وقوع حوادث قهريه از قرارداد اتخاذ تصمیم نموده و ن

مسئول  داريشود. همچنین خر ی توسط فروشنده به دلیل بروز شرايط قهريه به منزله قصور يا نقض قرارداد تلقي نميعدم انجام تعهدات قرارداد -19-2
 هايي كه فروشنده در نتیجه عدم اجرا و يا تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشي از شرايط قهريه ديده است، نخواهد بود. خسارت

 يابد.  موقتاً معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه ميدر صورت بروز حوادث قهريه قرارداد   -19-3
 ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد. كي: چنانچه مدت حوادث قهريه بیش از 1 تبصره
  : در صورت تعلیق قرارداد بر اساس مفاد اين ماده، مبلغ قرارداد مشمول تعديل نخواهد شد.2 تبصره

 

 انتقال به غير –بيستماده 
 حق واگذاری يا انتقال تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد را به شخص حقیقي يا حقوقي ديگر ندارد. خريداربدون موافقت و اجازه كتبي  فروشنده

 

 قانون منع مداخله  –بيست و يكماده 
 باشد. های بعدی آن نمي و اصالحیه 1337دی ماه  22ه مصوب مداخلدارد كه مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع  فروشنده اعالم مي

 

 هدايا -بيست و دوماده 

 اعم از نقدی  ييالعمل يا پاداش يا تحفه يا هدايا ها يا خويشاوندان آنها حق حق ندارد به منظور تحصیل قرارداد به متصديان مربوطه يا واسطهفروشنده 
 .ديافع خود سهیم نماو جنسي عطا نموده و يا آنها را در من

 

 فسخ قرارداد  - سهبيست و ماده 
 مأذون و مختار است قرارداد را فسخ نمايد:  خريدار زيردر موارد  -23-1

 ترك فعل(. ايالف( قصور و مسامحه در انجام هر يك از تعهدات قراردادی )اعم از فعل 
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 . از سوی فروشنده ب( عدم قبول تغییر مقادير كار
 .فروشنده( انحالل يا ورشكستگي ج
 .18بیش از مواعد مقرر وفق ماده  فروشنده( ديركرد د
 .دارياز قرارداد به شخص ثالث، بدون اجازه كتبي خر يي( انتقال كل يا جز ه
 قرارداد گردد. 21( فروشنده مشمول ممنوعیت قانوني موضوع ماده و
 . 22( تخلف فروشنده وفق ماده ز
 قانوني بر اجازه انجام و ادامه كار برای فروشنده.( وجود مانع ح
 فروشنده در اجرای قرارداد. يي( عدم تواناط
به منظور رفع نواقص كارهای  داري( عدم اجرای هر يك از مفاد قرارداد توسط فروشنده كه اجرای قرارداد را به مخاطره افكند و يا عدم انجام دستورات خری

  شده است.  ولي كه برای فروشنده تعیینانجام شده معیوب در مهلت معق
 .با يك يا تعدادی از موارد مذكور برای فسخ قرارداد و اجرای تمام مفاد اين ماده كافي خواهد بود فروشندهبر انطباق تخلف مبني  خريدار: تشخیص 1 تبصره

مكلف به پرداخت وجه التزام نقض تعهدات قراردادی معادل مبلغ قرارداد به  فروشنده، 1-23به يكي از علل مشروحه در بند در صورت فسخ قرارداد  -23-2
 باشد. مي خريدار
گردد.  و از تاريخ ابالغ مكاتبه يادشده قرارداد فسخ شده تلقي مي رسیدخواهد  فروشندهمراتب كتباً به اطالع جهت فسخ قرارداد،  خريدار: با تصمیم 2تبصره 

مراجعه نمايد و در صورت عدم مراجعه تشخیص  خريداراز تاريخ ابالغ فسخ قرارداد جهت تسويه حساب به محل  موظف است ظرف يك هفته فروشنده
 قطعي و مالك عمل خواهد بود. خريدار
و وجه التزام را از محل  ميكه جرا استمأذون و مختار  خريدارهمچنین  .باشد يو وجه التزام نم ميجرا افتيفسخ قرارداد مانع استرداد ثمن، در: 3تبصره 

متعهد به پرداخت  فروشندهنزد او دارد بدون احتیاج به انجام اقدامات اداری يا قضايي وصول نمايد. در صورت عدم تكافو،  فروشندهمطالبات و تضامیني كه 
 الباقي خواهد بود.

پیش از پايان  پانزده روزبا استفاده از خیار شرط مأذون و مختار است كه قرارداد را بنا به مصلحت و صالحديد خود تا  خريدار جدای از موارد فوق، -23-3
 گردد. فوق( بدون دريافت وجه التزام مقرر تضامین قرارداد آزاد مي 2از تسويه حساب با فروشنده )طبق تبصره . در اين صورت پس قرارداد فسخ نمايد

 

 حل اختالف – چهاربيست و  ماده
 داد يا اسناد در صورت بروز هر گونه اختالف میان طرفین اعم از اينكه مربوط به انجام موضوع قرارداد يا مربوط به تفسیر و تعبیر هر يك از مواد قرار -24-1

 گردد.  و مدارك آن باشد موضوع اختالف به مراجع ذيصالح قضايي ارجاع مي
است تا حل اختالف تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد بر عهده دارد اجرا نمايد و در غیر اين صورت خريدار طبق مفاد قرارداد با فروشنده ملزم  -24-2

 بايستي به تعهدات خود نسبت به فروشنده عمل نمايد. نمايد. بديهي است خريدار نیز در طول مدت حل اختالف مي تشخیص خود نسبت به فروشنده عمل مي
 

 كليت قرارداد -پنجبيست و ده ما
ای از اين قرارداد بها مهاده    ي مورد استناد قرار گیرد و هیچ مادهتواند به تنهاي اين قرارداد دارای كلیت و يك مجموعه است و يك بخش يا يك ماده از آن نمي

 گردد. ديگر نقض نمي
 

 عناوين - ششماده بيست و 
 باشد  به منظور راهنمايي و اطالع يافتن از مفاد مواد مي های اين قرارداد نوشته شده است قرارداد، اسناد و مدارك و پیوستكلمات و عباراتي كه درعناوين مواد 

 توان از آنها در تفسیر مواد قرارداد استفاده كرد. و نمي

 

 ساير شرايط -هفتماده بيست و 
استانداردها و هرگونه مدرك ديگری كه جهت اجرای كار موضوع قرارداد از طرف خريدار به ها،  ها، دستورالعمل العات، اسناد، مدارك، نقشهكلیه اط -27-1

 برداری، تكثیر يا انتشار از آنها را ندارد. حق بهره فروشنده تحويل گردد متعلق به خريدار بوده و فروشنده بدون اخذ مجوز كتبي از خريدار
برداری غیر مجاز از آن توسط  اشد؛ به نحوی كه تكثیر و يا بهرهاز اسناد و مدارك فوق الذكر كوشا بفروشنده متعهد است نسبت به حفظ و نگهداری  -27-2

 پرسنل وی فراهم نگردد. 
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 باشد. مدارك اين قرارداد نمياز يك  هیچي به هیچ وجه و طريقي مجاز به استفاده تبلیغات خريدارفروشنده بدون كسب اجازه كتبي از  -27-3
 باشد. يم الكترونیكي آنها نسخ كاغذی يا قيانتقال اطالعات به فروشنده از طركانال  -27-4
مقررات  قرارداد دومندرج در پیوست شماره ( HSEبرابر دستور العمل الزامات بهداشت، ايمني و محیط زيست ) اند ملزم وی نمايندگانفروشنده و  -27-5

 .و انتظامي را بطور كامل رعايت نمايندايمني 
 

 تأييدات فروشنده -هشتبيست و ماده 
 نمايد: تأيید مي فروشندهموارد زير را 

 را مطالعه نموده و از مفاد آن كامالً آگاه شده است. قرارداد 2تمام اسناد و مدارك موضوع ماده  -28-1
، و مجری بهوده معمول  امضای قراردادعوارض و ديگر قوانین و مقررات، كه تا تاريخ   ها، های اجتماعي، مالیات مقررات مربوط به كار، بیمه از قوانین و -28-2

 است. فروشندهكامالً مطلع بوده و متعهد است كه همه آنها را رعايت كند. در هر حال، مسئولیت عدم رعايت قوانین و مقررات ياد شده، بر عهده 
های ناشي از مفاد بندهای باال را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواسهت اضهافه    ، سود مورد نظر خود و تمام هزينهبه هنگام امضای قرارداد -28-3

 پرداختي ندارد.
ي نمانده است كه بعداً در مورد آن استناد بهه جههل   ، مطالعات كافي انجام داده و هیچ موردی باقامضای قراردادنمايد كه هنگام  تأيید مي فروشندهبه هر حال، 

 خود نمايد.
 

 طرفينقانوني نشاني  واقامتگاه   - بيست و نهماده 
 .انتهای بلوار مپنا -ضلع شمالي نیروگاه منتظر قائم  -جاده مالرد  7كیلومتر  -نشاني خريدار: كرج*

 31755-335صندوق پستي:  126-36618616: دورنگارشماره  126-36612311شماره تلفن: 

  ..................................................................................نشاني فروشنده: *

 ..................................كدپستي:  ............................شماره دورنگار:  ...........................شماره تلفن: 

باشد. چنانچه هر يك از طرفین قرارداد نشاني خود را تغییر دهند موظف است فوراً نشاني جديد خود را به طهرف ديگهر    انعقاد قرارداد اقامتگاه خريدار ميمحل 
ههای مهذكور توسهط پسهت      های قبلي قانوني تلقي شده و هر گونه نامه و ابالغیه كه بهه نشهاني   كتباً اعالم نمايد. در صورت عدم اطالع نشاني جديد، نشاني

 های اعالم شده فاكس گردد دريافت شده تلقي خواهد شد و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود. سفارشي ارسال و يا با اخذ رسید تحويل شود يا به شماره
 

 قراردادامضا شده تعداد مواد و نسخ  –سيماده 
 ماده و چهار نسخه تهیه و تنظیم شده است و طرفین در تأيید شرايط و مفاد قرارداد و با اختیار و آگهاهي كامهل ذيهل كلیهه نسهخ را امضها        31اين قرارداد در 
  .اهد شدباشد. پس از امضا يك نسخه از قرارداد به فروشنده تحويل خو اند و همه نسخ قرارداد دارای آثار قانوني يكسان و اعتبار واحد مي و گواهي نموده

 

 فروشنده خريدار

 پارسكت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا شر

 )سهامي خاص(

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

(........................) 

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

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

 

 

 

 

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

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

 

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

................... 
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  فاز دوم زاتيتجه ليتحو یبرنامه زمانبند - شماره يك وستپي
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 مشخصات فني -پيوست شماره دو 
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 ( HSEمحيط زيست )دستورالعمل الزامات بهداشت، ايمني و  -سهپيوست شماره 
 باشد. موضوع قرارداد ميخدمات و فعالیت و  HSE، مقررات ملي و استانداردهای مرتبط با نفروشنده موظف به رعايت كلیه قوانی -1

 ، ابزار، تجهیزات، مواد و قطعات استاندارد يلوسااز صورت ايمن و استاندارد انجام شود و ه گردد كلیه مراحل موضوع قرارداد ب متعهد ميفروشنده  -2

 ايمن استفاده نمايد. و كامالً

 .و آلودگي محیط زيست فراهم نمايد ع رويدادبايستي تمهیدات الزم را برای پیشگیری از وقوفروشنده  -3

 باشد. مي فروشندهبرعهده  فروشنده،  تجهیزات و محیط زيست ناشي از فعالیت ، آسیب به افراد، خسارت به اموالمسئولیت كلیه حوادث -4

 باشد. ايمني در حمل، تخلیه و بارگیری تجهیزات مينكات متعهد به رعايت كامل فروشنده  -5

 های زيست محیطي مرتبط با فعالیت و اقدامات كنترلي آگاهي داشته باشد. بايستي از خطرات و جنبه فروشنده -6

 باشد. مي خريداروضوع قرارداد به ها و مالحظات ايمني م موظف به ارائه دستورالعمل فروشنده -7

بهداشت را به ايشان ارائه نموده و  های الزم در زمینه ايمني و موظف است آموزش فروشنده ،فروشندهدر محل كار  خريداردر زمان حضور كاركنان  -8

 های كنترل را به ايشان اعالم نمايد. خطرات و راه

 .باشد مي فروشندهبه عهده  فروشندهزمان حضور در شركت در  خريدارمسئولیت حفاظت از سالمتي كاركنان  -9

  HSE با اعالم واحد فروشنده  حساب درصد از صورت)پنج(  5تا )يك(  1 به میزان جريمهاعمال مجاز به ، خريدار  HSEدر صورت عدم رعايت موارد  -11

 باشد. ميخريدار 


