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 باسمه تعالي

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

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

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

ناميده  "فروشنده"د و از اين پس در اين قرارداد  اختيار امضاي اين قرارداد را داركه  .……………………( با سمت .………………

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

 موضوع قرارداد –یك ماده 
 وستيمندرج در پ مشخصات فني مطابقبه شرح مندرج در پيوست شماره يك و مگاوات  5/2خريد اتصاالت توربين بادي موضوع قرارداد عبارت است از 

  .شود يم دهينام "قطعات"قرارداد  نيپس در ا نيكه از ا قرارداد شماره دو
 .باشد اندازي نمي تبصره: اين قرارداد شامل نصب و راه

 

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

 قرارداد حاضر.   -الف
 شرح قطعات و جزييات قيمت.؛ شماره يك پيوست -ب
 .و مشخصات فني (هاITPپيوست شماره دو؛ مدارك بازرسي ) -ج

 يكه در طول مدت قرارداد و به منظور اجراي قرارداد از سو يگريهر نوع سند د ايها، دستورات كار و  جلسه صورت ها، هياسناد تکميلي مانند مکاتبات، الحاق
به شمار  ياسناد و مدارك قرارداد ءگردد نيز جز طرفين قرارداد مبادله مي يو با امضا شده ميبه فروشنده ابالغ و يا بر طبق اسناد و مدارك قرارداد تنظ داريخر
  خواهند داشت.  تينسبت به يکديگر اولو ميبه قد ديحسب تاريخ از جد کسانيموضوعات  يو برا آيد مي

 

 مبلغ قرارداد -سه ماده 
   باشد. مي( ريال ................................................................)......................... مبلغ قرارداد به شرح جدول مندرج در پيوست شماره يك 

نشده ولي به منظور تکميل موضوع قرارداد ضروري باشد  اسناد و مدارك اين قرارداد به صراحت ذكر : هر گونه هزينه مرتبط با موضوع قرارداد كه در1تبصره 
 ندارد. يتيرابطه مسئول نيدر ا داريبر عهده فروشنده بوده و خر

حساب طبق  نامه ثبت نام فروشنده در سازمان امور مالياتي كشور )و همچنين ارائه صورت با ارائه گواهي: ضريب ماليات بر ارزش افزوده طبق قانون 2تبصره 
 گردد. فرمت سازمان امور مالياتي كشور با شماره سريال چاپي( به فروشنده پرداخت مي

 

 شرایط پرداخت -چهار ماده 

بده   2-11مطابق شرايط مندرج در بندد  پرداخت در قبال اخذ تضمين  به عنوان پيش قراردادمبلغ ( درصد بيست) 21به ميزان بنا به درخواست فروشنده  -4-1
 گردد. مي پرداختفروشنده 

با كيفي و كمي قطعات از سوي خريدار،  تأييد، و صدور رسيد انبار خريداربه انبار از قطعات موضوع قرارداد هر بخش پس از تحويل مبلغ قرارداد مابقي  -4-2
 گردد.  فروشنده پرداخت ميبه و پس از كسر كسور قانوني و قراردادي  ، تأييد ناظر قراردادصورت حساب از سوي فروشندهارائه 

 

 مدت قرارداد -پنج ماده 
  باشد. مي )چهل و پنج( روز 45و مدت قرارداد از تاريخ آغاز  گردد ميآغاز  .....................................قرارداد از تاريخ 

 

 تعدیل بها  -ماده شش 
 باشد. قرارداد قطعي بوده و به هيچ عنوان مشمول تعديل نميمبلغ 
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 محل تحویل -هفت ماده 
  .باشد يم 29و به نشاني مندرج در ماده  خريداركارخانه محل تحويل قطعات موضوع قرارداد 

 

 تحویل  حمل و –هشت ماده 
 موارد مورد نظر خريدار انجام مي گيرد.توليد قطعات، تست و بازرسي آنها طبق مدارك ارسالي و با در نظرگرفتن  -8-1
نحوي آماده خواهد كدرد كده از آسديب    ه فروشنده قطعات موضددوع قددرارداد را بددراي حمل و تحويل با توجه به ماهيت محموله و نوع وسيله حمل ب -8-2
 من حمل و تخليه و بارگيري مصون بماند.  ض
انجدام دهدد تدا قطعدات      ناظر قراردادفروشنده موظف است قبل از حمل هر محموله از قطعات مراتب را به اطالع خريدار برساند و هماهنگي الزم را با  -8-3

 موضوع قرارداد به صورت صحيح و سالم تحويل انبار خريدار شود. 
بندي خواهد بدود و خسدارت خريددار را از طريدق تعميدر يدا        در طرز صحيح بستهفروشنده مسئول جبران كليه خسارات ناشي از هر گونه عيب و نقص  -8-4

 نحوي كه مورد رضايت خريدار باشد جبران خواهد نمود. ه تعويض يا پرداخت خسارات ب
موضوع قرارداد نمايد اين امر رافع مسئوليتي كه در اين ماده براي فروشنده مقرر گرديده  قطعاتچنانچه خريدار به تشخيص خود اقدام به بيمه نمودن  تبصره:

 است نخواهد بود.
 باشد. مي فروشندهبر عهده قطعات هزينه حمل مسئوليت و  -8-5
 

  ناظر قرارداد –نه ماده 

. باشدد  ( مدي كنتدرل كيفيدت تدأمين    مدديريت معاونت تأمين )نمايد بر عهده  كه فروشنده بر طبق مفاد اين قرارداد تحويل خريدار مي قطعاتينظارت بر كيفيت 
ساً يا بوسيله نماينده يدا نماينددگان خدود در چدارچوب     أروشنده موظف است كارها را بر طبق قرارداد و اصول فني و همچنين بر طبق دستوراتي كه خريدار رف

 نخواهد بود.  هاي قراردادي فروشنده د. به هر حال نظارت خريدار رافع مسئوليتكناجرا نمايد  ابالغ مي مشخصات فني و اسناد و مدارك قرارداد
 

 قطعاتبودن نو  -ه دماده 
مددت  موضوع قرارداد بايد نو و غير مستعمل باشد؛ در غير اين صورت غير قابل تحويل تلقي خواهد شد و فروشنده متعهد است به دسدتور خريددار در    قطعات

ن بابدت برعهدده   ايد  ازهاي ايجاد شده در اين رابطه و همچنين مسئوليت تدأخيرات حاصدله    را تعويض نمايد. كليه هزينه هانمايد آن زماني كه خريدار تعيين مي
 فروشنده خواهد بود.

 

 تضامین -یازده ماده 
سپرده نقددي يدا يدك فقدره     قرارداد فروشنده براي تضمين انجام تعهدات موضوع قرارداد مکلف است بالفاصله پس از ابالغ  :انجام تعهدات تضمین -11-1

 نمايد. خريدارتسليم  قرارداد)پنج( درصد مبلغ  5ضمانت نامه بانکي بدون قيد و شرط و قابل تمديد معادل 
اظر تضمين انجام تعهدات ارائه شده از سوي فروشنده يك ماه پس از تحويل موقت قطعات موضوع قرارداد، بنا به درخواست كتبي فروشنده، تأييد ن: 1تبصره 

 گردد. ميقرارداد و با ارائه مفاصاحساب سازمان تأمين اجتماعي از سوي فروشنده آزاد و به وي مسترد 
ناشي از عدم اجراي صحيح، كامل و به موقع هر يك از مفاد قرارداد، از محل تضمين ياد شده و ديگر  خريدار: هرگونه خسارت و يا زيان وارده به 2 تبصره

مکلف به  فروشندهمايد، هاي خسارت را نن تکافوي ميزان هزينه فروشندهو مطالبات  نيكسر و برداشت خواهد شد. چنانچه مبلغ تضم فروشندهمطالبات 
 باشد. پرداخت آن مي

 باشد.  پرداخت منوط به تسليم تضمين انجام تعهدات به خريدار مي : پرداخت مبلغ پيش3تبصره 
بدانکي  نامده   يك فقره ضدمانت ( مکلف است 1-4در قرارداد )بند بيني شده  پرداخت پيش پيشمبلغ به منظور دريافت  فروشنده تضمین پیش پرداخت: -11-2

  نمايد.  خريداررا تسليم  پرداخت شي( درصد مبلغ پکصدي) 111قابل تمديد، بدون قيد و شرط و معادل 
 .گردد ميمسترد  فروشندهآزاد و به  ناظر قراردادتأييد پرداخت و با  پرداخت پس از استهالك مبلغ پيش : تضمين پيش4تبصره 
)پانزده( روز قبل از  15باشد و چنانچه تا  مي هامکلف به تمديد آن فروشنده، پرداخت پيشام تعهدات و انج تضاميندر صورت انقضاي مدت اعتبار : 5تبصره 

مين مربوطه اتضرا تا زمان آزادسازي  هاآنه ورا دريافت و وج ميناآن تضحق دارد مبلغ  خريدارننمايد،  هااقدام به تمديد آنمين مربوطه اتضانقضاي مدت اعتبار 
 د خود نگهدارد.به صورت سپرده نز
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سدپرده  وجده الضدمان   گدردد.   نوان سپرده حسن انجام كار كسر مدي فروشنده به ع هر پرداخت به)ده( درصد از  11به ميزان  سپرده حسن انجام كار: -11-3
تأمين اجتماعي از سوي فروشنده آزاد بنا به درخواست كتبي فروشنده، تأييد ناظر قرارداد و با ارائه مفاصاحساب سازمان حسن انجام كار پس از تحويل قطعي، 

  گردد. و به وي پرداخت مي
 

 تضمین عملکرد -دوازده  ماده 
 برداري را دارد. ي مطلوب با ايمني الزمه بهرهيموضوع قرارداد كارا قطعاتنمايد كه  مي فروشنده تضمين -12-1
زمان اقدام  نيتر واقع نشده در كوتاه داريخر دييآنها مورد تأ تيفيكه ك قطعاتياز  كيهر  ينيگزيخود نسبت به جا نهيفروشنده مکلف است با هز -12-2

 بود. اهدهاي مربوطه ديگر خو ها و كليه هزينه هاي مذكور شامل كليه مخارج ناشي از تدارك، تعويض، هزينه حمل، بيمه و ماليات نمايد. هزينه
اقدام  تأييد نشده قطعاتنمايد و فروشنده بايد در اسرع وقت نسبت به جايگزيني  اين منظور خريدار مراتب را با ذكر معايب كتباً به فروشنده ابالغ مي براي

هاي به عمل  ا رفع و هزينهر بيفروشنده در انجام تعهدات خود قصور ورزد يا مسامحه نمايد، خريدار حق دارد به هر ترتيب كه مقتضي بداند معا هرگاهنمايد. 
)بيست( درصد از فروشنده مطالبه نمايد. به عالوه خريدار حق دارد مبالغ ياد شده را از محل تضامين فروشنده يا هر نوع  21خسارات وارده را به اضافه  وآمده 

 رداشت نمايد.اي كه فروشنده نزد او دارد بدون هيچگونه تشريفات قضايي و اداري تأمين و ب مطالبات و سپرده
 شوند از شمول اين ماده مستثني هستند. برداري به تشخيص ناظر قرارداد پديدار مي عيوبي كه در اثر اشتباه در بهره -12-3

 

 تغییر مقادیر -ماده سیزده 

)بيست و پنج(  25موضوع قرارداد را تا ميزان تواند در طول مدت قرارداد و با ابالغ كتبي )با امضاي مديرعامل خريدار( به فروشنده مقادير  خريدار مي -13-1

ول آن درصد مبلغ قرارداد افزايش يا كاهش دهد كه در اين صورت هيچگونه تعديلي در رابطه با واحد بها صورت نخواهد گرفت و فروشنده مکلف به قب

 باشد. مي

 : افزايش يا كاهش مقادير بيش از حد فوق مشمول توافق طرفين خواهد بود.1تبصره 

 تواند قرارداد را فسخ نمايد.   قرارداد امتناع نمايد، خريدار مي ريمقاد ي)بيست و پنج( درصد 25از قبول افزايش يا كاهش  يچنانچه فروشنده به نحو -13-2

  يابد.  : در صورت تغيير مقادير سقف تضمين انجام تعهدات متناسباً تغيير مي2 تبصره
 

 تغییرات مدت قرارداد -ماده چهارده
 در موارد زير مدت قرارداد مشمول تغيير خواهد شد: 

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

 . با توافق طرفين تمديد گرددسواي از تغيير مقادير در صورتي كه مدت قرارداد  -14-2
صورت مدت قرارداد متناسب با موضوع كار تعليق يافته و زمان تعليق  در اين ؛در صورتي كه كارهاي موضوع قرارداد از طرف خريدار موقتاً تعليق يابد -14-3

  آن طبق نظر خريدار تمديد خواهد شد.
داده شود موضوع را مورد رسيدگي قرارداده و در صدورتي   ي موضوع قراردادكارها انجاموجه به تغييراتي كه ممکن است در در موارد زير فروشنده با ت -14-4

 نمايد: ميفت كه پيش آمدن اين موارد را مستلزم تغيير مدت قرارداد بشناسد تغيير مدت قرارداد را به خريدار پيشنهاد و تأييد وي را در آن مورد دريا
 .هدر موارد حوادث قهري -14-4-1
 در صورتي كه قوانين و مقررات جديدي وضع شود كه در مدت انجام كار مؤثر باشد. -14-4-2
 خيراتي منتسب به خريدار و بدون قصور فروشنده رخ دهد.أدر صورتي كه ت -14-4-3

 

 تحویل موقت -ماده پانزده 
 .بدون كاربرد

 

 تحویل قطعي -شانزده ماده 
 پذيرد. صورت مي قطعيو صدور رسيد انبار، تحويل  خريداربه انبار موضوع قرارداد  بخش از قطعات هرتحويل پس از 
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 كسور قانوني - هفدهماده 
 هاي مربوط به كار و تأمين اجتماعي و حفاظت فني و بهداشت كار و همچنين قوانين  نامه كند كه از جميع قوانين و مقررات و آئين مي يديفروشنده تأ -17-1

ها و عوارض مترتب بر قرارداد كه در زمان امضاي قرارداد معتبر و الزم االجرا است كامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را  مقررات مربوط به ماليات و
 الذكر توسط فروشنده متوجه خريدار نخواهد بود. رعايت كند؛ در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق

 كسر خواهد شد. يقانون تأمين اجتماع 38)پنج( درصد از هر پرداخت به فروشنده به عنوان بيمه موضوع ماده  5زان به مي -17-2
انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار منوط به ارائه مفاصاحساب از  ني)پنج( درصد مذكور و آزادسازي تضم 5پرداخت  نيآخرين مرحله و همچن پرداخت

 باشد. مي سازمان تأمين اجتماعي
)سه( ماه پس از خاتمه، تعليق يا فسخ قرارداد نسبت به اخذ و ارائه مفاصاحساب بيمه اقدام نمايد. در  3مدت  ي: فروشنده ملزم و متعهد است حداكثر طتبصره

آن را به  يها و هزينه امب بيمه اقدرأساً نسبت به اخذ مفاصاحسا تواند يشده، خريدار م مهلت تعيين يصورت عدم ارائه مفاصاحساب بيمه توسط فروشنده ط
 نمايد. را از خود سلب و ساقط مي يها و تضامين فروشنده وصول و فروشنده حق هر گونه اعتراض از محل مطالبات، سپرده ي)سي( درصد باالسر 31اضافه 

 

 جرایم دیركرد - هجدهماده 
را به شرح زير و بدون نياز به  مييگرفته تأخير نمايد، خريدار مأذون و مختار است كه جراهرگاه فروشنده در انجام تعهداتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده 

 انجام تشريفات قضايي و اداري مستقيماً از محل مطالبات و تضامين فروشنده كسر و برداشت نمايد:
   .شود قرارداد به عنوان وجه التزام تأخير تعيين ميدرصد مبلغ  )نيم( 5/1به ازاي هر روز تأخير در انجام تعهدات موضوع قرارداد معادل  -18-1
تواند قرارداد را فسخ نمايد. ولي در صورت ادامه،  )چهل( روز تجاوز نمايد، خريدار عالوه بر دريافت جريمه مي 41چنانچه تأخيرات مشمول جريمه از  -18-2

 رداد تجاوز نمايد و مدت اضافه بدون جريمه تأخير محسوب خواهد شد.)بيست( درصد مبلغ قرا 21تواند از  جرايم قابل دريافت از فروشنده نمي
م تعهدات : تأخيراتي كه از بابت حوادث قهريه، تطويل مدت قرارداد ناشي از تغيير در حجم  يا تعليق كار ايجاد شوند مشمول جريمه ديركرد در انجا1 تبصره

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

 

 بیني نشده(  حوادث قهریه )پیش - نوزدهماده 
هاي  خشکساليهاي غير عادي،  در صورت بروز جنگ اعم از اعالم شده يا نشده، انقالب عمومي، شيوع بيماري واگيردار، زلزله، سيل و طغيان -19-1
 دارينمايد. خر مطلعگونه حوادث  را از بروز اين داري)بيست( روز خر 21دار و مانند آنها، فروشنده مکلف است حداكثر ظرف مدت  هاي دامنه سوزي سابقه، آتش بي

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

مسئول  داريشود. همچنين خر صور يا نقض قرارداد تلقي نميعدم انجام تعهدات قراردادي توسط فروشنده به دليل بروز شرايط قهريه به منزله ق -19-2
 هايي كه فروشنده در نتيجه عدم اجرا و يا تأخير در اجراي تعهدات خود ناشي از شرايط قهريه ديده است، نخواهد بود. خسارت

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

 انتقال به غیر –بیستماده 
 حق واگذاري يا انتقال تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد را به شخص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد. خريداربدون موافقت و اجازه كتبي  فروشنده

 

 قانون منع مداخله  –بیست و یكماده 
 باشد. نميهاي بعدي آن  و اصالحيه 1337دي ماه  22ه مصوب دارد كه مشمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مداخل فروشنده اعالم مي

 

 هدایا -بیست و دوماده 

 اعم از نقدي  ييالعمل يا پاداش يا تحفه يا هدايا ها يا خويشاوندان آنها حق حق ندارد به منظور تحصيل قرارداد به متصديان مربوطه يا واسطهفروشنده 

 .ديو جنسي عطا نموده و يا آنها را در منافع خود سهيم نما
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 فسخ قرارداد  - سهبیست 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 قراردادي )اعم از فعل 
 . از سوي فروشنده ب( عدم قبول تغيير مقادير كار

 .فروشنده( انحالل يا ورشکستگي ج
 .18بيش 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 ممنوعيت قانوني موضوع ماده و
 . 22( تخلف فروشنده وفق ماده ز
 ( وجود مانع قانوني بر اجازه انجام و ادامه كار براي فروشنده.ح
 فروشنده در اجراي قرارداد. ييعدم توانا( ط
به منظور رفع نواقص كارهاي  داري( عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط فروشنده كه اجراي قرارداد را به مخاطره افکند و يا عدم انجام دستورات خري

  شده است.  انجام شده معيوب در مهلت معقولي كه براي فروشنده تعيين
 .با يك يا تعدادي از موارد مذكور براي فسخ قرارداد و اجراي تمام مفاد اين ماده كافي خواهد بود فروشندهبر انطباق تخلف مبني  خريدار : تشخيص1 تبصره

مکلف به پرداخت وجه التزام نقض تعهدات قراردادي معادل مبلغ قرارداد به  فروشنده، 1-23به يکي از علل مشروحه در بند در صورت فسخ قرارداد  -23-2
 باشد. مي خريدار
گردد.  و از تاريخ ابالغ مکاتبه يادشده قرارداد فسخ شده تلقي مي رسيدخواهد  فروشندهمراتب كتباً به اطالع جهت فسخ قرارداد،  خريدار: با تصميم 2تبصره 

مراجعه نمايد و در صورت عدم مراجعه تشخيص  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  خريدارهمچنين  .باشد يو وجه التزام نم ميجرا افتيفسخ قرارداد مانع استرداد ثمن، در: 3تبصره 

متعهد به پرداخت  فروشندهنزد او دارد بدون احتياج به انجام اقدامات اداري يا قضايي وصول نمايد. در صورت عدم تکافو،  فروشندهمطالبات و تضاميني كه 
 الباقي خواهد بود.

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

 

 حل اختالف – چهاربیست و  ماده

 داد يا اسناد در صورت بروز هر گونه اختالف ميان طرفين اعم از اينکه مربوط به انجام موضوع قرارداد يا مربوط به تفسير و تعبير هر يك از مواد قرار -24-1

 گردد.  و مدارك آن باشد موضوع اختالف به مراجع ذيصالح قضايي ارجاع مي

كه به موجب اين قرارداد بر عهده دارد اجرا نمايد و در غير اين صورت خريدار طبق مفاد قرارداد با  فروشنده ملزم است تا حل اختالف تعهداتي را -24-2

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

 كلیت قرارداد -پنجبیست و ماده 

اي از اين قرارداد بدا مداده    ي مورد استناد قرار گيرد و هيچ مادهتواند به تنهاي اين قرارداد داراي كليت و يك مجموعه است و يك بخش يا يك ماده از آن نمي

 گردد. ديگر نقض نمي
 

 عناوین - ششماده بیست و 

 باشد  به منظور راهنمايي و اطالع يافتن از مفاد مواد مي اين قرارداد نوشته شده است هاي كلمات و عباراتي كه درعناوين مواد قرارداد، اسناد و مدارك و پيوست

 توان از آنها در تفسير مواد قرارداد استفاده كرد. و نمي
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 سایر شرایط -هفتماده بیست و 
كه جهت اجراي كار موضوع قرارداد از طرف خريدار به ها، استانداردها و هرگونه مدرك ديگري  ها، دستورالعمل العات، اسناد، مدارك، نقشهكليه اط -27-1

 برداري، تکثير يا انتشار از آنها را ندارد. حق بهره فروشنده تحويل گردد متعلق به خريدار بوده و فروشنده بدون اخذ مجوز كتبي از خريدار
برداري غير مجاز از آن توسط  اشد؛ به نحوي كه تکثير و يا بهرهفروشنده متعهد است نسبت به حفظ و نگهداري از اسناد و مدارك فوق الذكر كوشا ب -27-2

 پرسنل وي فراهم نگردد. 
 باشد. مدارك اين قرارداد نمياز يك  هيچي به هيچ وجه و طريقي مجاز به استفاده تبليغات خريدارفروشنده بدون كسب اجازه كتبي از  -27-3
 باشد. يم الکترونيکي آنها نسخ كاغذي يا قيكانال انتقال اطالعات به فروشنده از طر -27-4

 

 تأییدات فروشنده -هشتبیست و ماده 
 نمايد: تأييد 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 مجري بدوده معمول  امضاي قراردادعوارض و ديگر قوانين و مقررات، كه تا تاريخ   ها، اجتماعي، مالياتهاي  از قوانين و مقررات مربوط به كار، بيمه -28-2

 است. فروشندهكامالً مطلع بوده و متعهد است كه همه آنها را رعايت كند. در هر حال، مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، بر عهده 
هاي ناشي از مفاد بندهاي باال را در نظر گرفته و بعداً از هيچ بابت، حق درخواسدت اضدافه    سود مورد نظر خود و تمام هزينه، به هنگام امضاي قرارداد -28-3

 پرداختي ندارد.
ن استناد بده جهدل   ، مطالعات كافي انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد آامضاي قراردادنمايد كه هنگام  تأييد مي فروشندهبه هر حال، 

 خود نمايد.
 

 طرفینو اقامتگاه قانوني نشاني   - بیست و نهماده 
 .انتهاي بلوار مپنا -ضلع شمالي نيروگاه منتظر قائم  -جاده مالرد  7كيلومتر  -نشاني خريدار: كرج*

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

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

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

باشد. چنانچه هر يك از طرفين قرارداد نشاني خود را تغيير دهند موظف است فوراً نشاني جديد خود را به طدرف ديگدر    خريدار ميمحل انعقاد قرارداد اقامتگاه 
هداي مدذكور توسدط پسدت      هاي قبلي قانوني تلقي شده و هر گونه نامه و ابالغيه كه بده نشداني   كتباً اعالم نمايد. در صورت عدم اطالع نشاني جديد، نشاني

 هاي اعالم شده فاكس گردد دريافت شده تلقي خواهد شد و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود. ي ارسال و يا با اخذ رسيد تحويل شود يا به شمارهسفارش
 

 قراردادامضا شده تعداد مواد و نسخ  –سيماده 
 ماده و چهار نسخه تهيه و تنظيم شده است و طرفين در تأييد شرايط و مفاد قرارداد و با اختيار و آگداهي كامدل ذيدل كليده نسدخ را امضدا        31اين قرارداد در 
  .اهد شدباشد. پس از امضا يك نسخه از قرارداد به فروشنده تحويل خو اند و همه نسخ قرارداد داراي آثار قانوني يکسان و اعتبار واحد مي و گواهي نموده

 

 فروشنده خریدار

 پارسكت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا شر

 )سهامي خاص(

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

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

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

............... 
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 قیمت اتییشرح قطعات و جز – شماره یك وستپی
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 ها و مشخصات فنيITP – شماره دو وستپی


