
د یقرارداد خر
یکیدرولیاقالم ه

قراردادشماره 
4600000000

بیــنما 

(سهامی خاص)شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس 
و

).......................(.......................شرکت 



ش

یکیدرولیاقالم هد یقرارداد خر

5از 1صفحه

باسمه تعالی
مقدمه*

(سـهامی  شرکت مهندسی و سـاخت ژنراتـور مپنـا پـارس     « بین و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است مـا این قرارداد 
نامیـده  "خریدار"که از این پس در این قـرارداد 4111-1667-6693و کد اقتصادي 10100252284، شماره شناسه ملی 175420به شماره ثبت »خاص)

..................................، شماره اقتصـادي ...................، شماره شناسه ملی .............به شماره ثبت »).................(...............شرکت «و شود از یک طرف می
:گردیددر محل خریدار منعقد به شرح زیر ودیگرطرفشود از نامیده می"فروشنده"که از این پس در این قرارداد  

موضوع قرارداد)کیماده 
ـ از اکـه در پیوست قـرارداد  مشخصات فنی مندرجو 2به شرح جزییات مندرج در ماده یکیدرولیاقالم هدیخرموضوع قرارداد عبارت است از  در ایـن  پـس نی

.شودیمدهینام"کاال"قرارداد

مبلغ قرارداد)دوماده 
:باشد) ریال می........................................................................(..........................................ریمبلغ قرارداد به شرح جدول ز

.باشدنمیمبلغ قرارداد قطعی بوده و به هیچ عنوان مشمول تعدیل )1تبصره 
اسناد و مدارك این قرارداد به صراحت ذکرنشده ولی به منظور تکمیل موضوع قرارداد ضروري باشد، هر گونه هزینه مرتبط با موضوع قرارداد که در)2تبصره 

ندارد.یتیرابطه مسئولنیدر اداریبر عهده فروشنده بوده و خر
حساب طبق نام فروشنده در سازمان امور مالیاتی کشور (و همچنین ارائه صورتضریب مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون با ارائه گواهینامه ثبت)3تبصره 

گردد.فرمت سازمان امور مالیاتی کشور با شماره سریال چاپی) به فروشنده پرداخت می

شرایط پرداخت)سهماده 
معادل دیدر قبال اخذ یک فقره ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدپرداخت به عنوان پیشدرصد مبلغ قرارداد)و پنجبیست(25به میزان )1- 3

پرداخت آزاد و به و استهالك کامل مبلغ پیشدستگاه موضوع قراردادموقت لیپس از تحونیتضمنی. اگرددیپرداخت به فروشنده پرداخت ممبلغ پیش
مسترد خواهد شد.فروشنده 

کنترل تیریناظر قرارداد (مددییفروشنده و تأيحساب از سوبا ارائه صورتدار،یموضوع قرارداد به انبار خريکااللیمبلغ قرارداد پس از تحویمابق)2- 3
گردد.) و پس از کسر کسور قراردادي به فروشنده پرداخت مینیمعاونت تأمتیفیک

(پنج) درصد 5پرداختشد. کسر خواهدیقانون تأمین اجتماع38به عنوان بیمه موضوع ماده فروشندهحسابصورتاز هر (پنج) درصد 5به میزان )1تبصره
باشد.اجتماعی میمنوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین تعهدات و مبلغ سپرده حسن انجام کار انجامتضمین آزادسازي همچنینقسط ونیآخرو مذکور

مبلغ قرارداد مشمول کسر بیمه تأمین اجتماعی از خارج کشور تسلیم خریدار نماید،کاالي موضوع قرارداددیخری مبنی بر مستنداتفروشنده چنانچه )2تبصره 
گردد. نمی

مدت قرارداد)چهارماده 
باشد.دوره تضمین میانیپاتیگردد و مدت قرارداد از تاریخ آغاز لغاآغاز میپرداختشیقرارداد از تاریخ پرداخت پ)4-1

پرداخت اقدام ننماید تاریخ آغاز قـرارداد  هفته از تاریخ ابالغ کتبی قرارداد نسبت به تسلیم تضمین پیشکیدر صورتی که فروشنده حداکثر ظرف مدت )تبصره
میضـمن عـدم تسـل   رنمایـد. د شود و فروشنده در این رابطه حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و اسـقاط مـی  میاز تاریخ ابالغ کتبی قرارداد در نظر گرفته 

تعهـدات قـرارداد ابقـا و قابـل     دار،یـ خريابالغ قرارداد از سوخیو از تارگرددینميويفروشنده باعث انحالل تعهدات قراردادياز سوپرداختشیپنیتضم
اثر است.بیترت
باشد.از تاریخ آغاز قرارداد میماه شمسی)............(...مدت زمان الزم براي تحویل کاالي موضوع قرارداد )4-2

و دوره تضمینمینتضا)پنجماده 
نامه بانکی بدون قید سپرده نقدي یا یک فقره ضمانت انجام تعهدات موضوع قرارداد مکلف است بالفاصله پس از ابالغ قرارداد تضمینفروشنده براي )1- 5

در ارتباط با تحویل موضوع قراردادانجام کامل تعهداتازتضمین پساین نماید.خریدارتسلیم (پنج) درصد مبلغ قرارداد5و شرط و قابل تمدید معادل 
گردد.آزاد و به وي مسترد میمعاونت تأمین)(مدیریت کنترل کیفیت و با تأیید ناظر قراردادفروشنده کتبی درخواست بنا به کاالي موضوع قرارداد، 
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ناشی از عدم اجراي صحیح، کامل و به موقع هر یک از مفاد قرارداد، از محل تضمین یاد شده و دیگر خریدارهرگونه خسارت و یا زیان وارده به )1تبصره 
مکلف به فروشنده، هاي خسارت را ننمایدتکافوي میزان هزینهفروشندهو مطالبات امین مبلغ تضچنانچهکسر و برداشت خواهد شد.فروشندهمطالبات 

.باشدپرداخت آن می
(پانزده) روز 15باشد و چنانچه تا میهامکلف به تمدید آنفروشنده، پرداختتضمین پیشام تعهدات و انجتضمیندر صورت انقضاي مدت اعتبار )2تبصره 

مین اتضرا تا زمان آزادسازي هاآنه ورا دریافت و وجمیناآن تضحق دارد مبلغ خریدارننماید، هااقدام به تمدید آنمین مربوطه اتضقبل از انقضاي مدت اعتبار 
.به صورت سپرده نزد خود نگهداردمربوطه 
باشد. پرداخت مبلغ پیش پرداخت منوط به تسلیم تضمین انجام تعهدات می)3تبصره 

الضمان سپرده حسن انجام کار پس از (پنجاه) درصد وجه50گردد. (ده) درصد از هر پرداخت به فروشنده کسر می10به میزان سپرده حسن انجام کار )2- 5
آزاد و به وي پرداخت ) تیفیکنترل کتیریمد- نیمعاونت تأم(تأیید ناظر قرارداد طی دوره تضمین وپس از گری(پنجاه) درصد د50تحویل موقت و 

گردد.می
داریموضوع قرارداد به انبار خريکااللیموقت عبارت است از تحولیباشد. تحوموقت میلیاز تاریخ تحویشمسکسالیضمن دوره تضمین، به مدت در 

انبار.دیصدور رسو

تغییر مقادیر)ششاده م
است. نیموضوع قرارداد منوط به توافق طرفریمقادرییتغ

در صورت تغییر مقادیر کار، سقف تضمین انجام تعهدات متناسباً افزایش یا کاهش می یابد.)تبصره

فسخ قرارداد)هفتماده 
)، تأخیر فروشندهترك فعلایخریدار مأذون و مختار است که در صورت قصور و مسامحه فروشنده در انجام هر یک از تعهدات قراردادي (اعم از فعل 

مبیش از چهل روز، انحالل یا ورشکستگی فروشنده، انتقال کل یا جزء قرارداد از سوي فروشنده به غیر بدون اجازه کتبی خریدار، عدغیرمجاز فروشنده 
جهت انجام یا ادامه کار، قرارداد را فسخ نماید. يتوانایی فروشنده و وجود مانع قانونی براي و

.باشدیمداریمعادل مبلغ قرارداد به خريفروشنده مکلف به پرداخت وجه التزام نقض تعهدات قرارداددر صورت فسخ قرارداد به یکی از علل مشروحه فوق، 
گردد. و از تاریخ ابالغ مکاتبه یادشده قرارداد فسخ شده تلقی میدیجهت فسخ قرارداد، مراتب کتباً به اطالع فروشنده خواهد رسداریخرمیبا تصم)1تبصره

تشخیص راجعهمراجعه نماید و در صورت عدم مدارییک هفته از تاریخ ابالغ فسخ قرارداد جهت تسویه حساب به محل خرفروشنده موظف است ظرف 
قطعی و مالك عمل خواهد بود.داریخر

وجه التزام را از محل و میمأذون و مختار است که جراداریخرنی. همچنباشدیو وجه التزام نممیجراافتیفسخ قرارداد مانع استرداد ثمن، در)2تبصره
متعهد به پرداخت روشندهمطالبات و تضامینی که فروشنده نزد او دارد بدون احتیاج به انجام اقدامات اداري یا قضایی وصول نماید. در صورت عدم تکافو، ف

الباقی خواهد بود.

سایر شرایط)هشتماده 
موضوع قرارداد، به ازاي هر روز تأخیر به میزان نیم درصد مبلغ قرارداد (به عنوان وجه التزام تأخیر) از تعهداتصورت تأخیر فروشنده در انجام در)1- 8

باشد. ) درصد مبلغ قرارداد میبیست(20پرداخت به فروشنده کسر خواهد شد. حداکثر سقف جریمه تأخیر قابل دریافت از فروشنده معادل 
باشد.) می9، کارخانه خریدار (به نشانی مندرج در ماده موضوع قراردادکااليتحویلمحل )2- 8
موضوع قرارداد:کااليشرایط حمل و تحویل )8-3

موضــوع قــرارداد را بــراي حمل و تحویل با توجه به ماهیت محموله و نوع وسیله حمل به نحوي آمـاده خواهـد کـرد کـه از     کااليفروشنده )8-3-1
آسیب ضمن حمل و تخلیه و بارگیري مصون بماند.

موضوع قرارداد کااليالزم را با ناظر قرارداد انجام دهد تا یمراتب را به اطالع خریدار برساند و هماهنگکاالفروشنده موظف است قبل از حمل )8-3-2
به صورت صحیح و سالم تحویل خریدار شود.
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داریموضوع قرارداد باید نو و غیر مستعمل باشد؛ در غیر این صورت غیر قابل تحویل تلقی خواهد شد و فروشنده متعهد است به دستور خريکاال)3-3- 8
از این بابت ههاي ایجاد شده در این رابطه و همچنین مسئولیت تأخیرات حاصلنماید آنها را تعویض نماید. کلیه هزینهعیین میتداریدر مدت زمانی که خر

برعهده فروشنده خواهد بود.
بندي خواهد بود و خسارت خریـدار را از طریـق تعمیـر    فروشنده مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از هر گونه عیب و نقص در طرز صحیح بسته)8-3-4

نحوي که مورد رضایت خریدار باشد جبران خواهد نمود.ه یا تعویض یا پرداخت خسارات ب
موضوع قرارداد نماید، این امر رافع مسئولیتی که در ایـن مـاده بـراي فروشـنده مقـرر      اليکاچنانچه خریدار به تشخیص خود اقدام به بیمه کردن )تبصره

گردیده است نخواهد بود.
. باشدیمداریحمل آن بر عهده خرنهیموضوع قرارداد بر عهده فروشنده و هزيحمل کاالتیمسئول)3-5- 8
داد یا در صورت بروز هر گونه اختالف میان طرفین اعم از اینکه مربوط به انجام موضوع قرارداد یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرار)4- 8

گردد.ذیصالح قضایی ارجاع میمحاکمموضوع اختالف به ،اسناد و مدارك آن باشد
:را بطور کامل رعایت نمایدزیر) HSEمحیط زیست (الزامات بهداشت، ایمنی و استفروشنده ملزم)5- 8

ـ   HSEفروشنده موظف به رعایت کلیه قوانین، مقررات ملی و استانداردهاي مرتبط با ) 8-5-1 اجتمـاعی، مقـررات   مین أاعم از قانون کـار، قـوانین ت
بهداشت کار، مقررات ملی ساختمان، قـوانین و الزامـات سـازمان محـیط زیسـت، سـازمان بازیافـت و        هاي حفاظت فنی و ین نامهیوزارت بهداشت، آ

باشد.موضوع قرارداد میکار نشانی، استانداردهاي ملی و سایر استانداردها و قوانین مرتبط با تشسازمان آ
ل، ابزار، تجهیزات و قطعات استاندارد و یو از وساو استاندارد انجام شودصورت ایمنهبگردد کلیه مراحل موضوع قرارداد فروشنده متعهد می) 8-5-2

ایمن استفاده نماید.کامالً
و فـراهم  ها نهداشت را براي آموظف است تمهیدات الزم در زمینه ایمنی و بفروشندهفروشنده، در محل داریدر صورت حضور کارکنان خر) 8-5-3

هاي کنترل را اعالم نماید.خطرات و راه
شد.باحمل و تخلیه مواد، ابزار و قطعات می،يریایمنی در بارگنکات فروشنده متعهد به رعایت کامل ) 8-5-4
باشد.میشانیمسئولیت کلیه حوادث، آسیب به افراد، خسارت به اموال، قطعات، تجهیزات و محیط زیست ناشی از فعالیت فروشنده برعهده ا) 8-5-5
.باشدیمداریموضوع قرارداد به خرکاالي مرتبط با یستیزطیو محیبهداشت،یمنیاطالعات اهیفروشنده موظف به ارائه کل) 8-5-6
و واحد ناظر قراردادبرداري به ها و مالحظات ایمنی حین فعالیت و پس از اتمام فعالیت و قبل از بهرهوظف به ارائه دستورالعملفروشنده م) 5-7- 8

HSEباشد.میداریخر
باشد.به فروشنده از طریق نسخ کاغذي و یا الکترونیکی میکانال انتقال اطالعات)8-6
.را تسلیم خریدار نمایدقرارداد کاالي موضوع ابزار دقیق به کار رفته در يگواهی کالیبراسیون برااستفروشنده ملزم)8-7

طرفین  قانونی نشانی اقامتگاه ونه)ماده 
بلوار گروه مپنا.،منتظر قائمروگاهینشمالیضلع،(جاده مالرد)یمانیسلدشهیبلوار،سیفرد، استان البرزر؛نشانی خریدا*

31676-43586پستی: کد026-36608606: دورنگارشماره 026-36197000شماره تلفن: 
.....................................................................................................   نشانی فروشنده؛*

......................کد پستی: ........................شماره دورنگار: ....................شماره تلفن: 
فوراً نشانی جدید خـود را بـه طـرف دیگـر     استاد نشانی خود را تغییر دهد موظفچنانچه هر یک از طرفین قراردباشد. محل انعقاد قرارداد اقامتگاه خریدار می

هـاي مـذکور توسـط پسـت     شده و هر گونه نامه و ابالغیـه کـه بـه نشـانی    هاي قبلی قانونی تلقیکتباً اعالم نماید. در صورت عدم اطالع نشانی جدید، نشانی
شده تلقی خواهد شد و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود.شده فاکس گردد دریافتهاي اعالمخذ رسید تحویل شود یا به شمارهاسفارشی ارسال و یا با 
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تعداد مواد و نسخ امضا شده قرارداد-دهماده 
نسخه تهیه و تنظیم شده است و طرفین در تأیید شرایط و مفاد قرارداد و با اختیار و آگاهی کامل ذیل کلیه نسخ را امضا چهارماده و دهاین قرارداد در 
به فروشنده تحویل خواهد شد.قراردادباشد. پس از امضا یک نسخه از آن داراي آثار قانونی یکسان و اعتبار واحد میهمه نسخاند و و گواهی نموده

فروشندهخریدار
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

(سهامی خاص)
.................................

(..........................)
........................آقاي 

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

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

...................آقاي 
..................................................
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مشخصات فنی)وستپی


