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“ قرارداد خرید و نصب “
اين قـرارداد بين پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) به نمايندگي آقاي وحيد يزدانيان رئـي
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات به نشاني :تهران انتهاي خيابان كارگر شمالي كه اختصارا" «خريدار» ناميـده ميشـود ا يـ
طرف و شركت  .................................ثبت شده به شماره  ......................در اداره ثبت شـركتها و موسسـات ريـر تجـاري و دارنـده كـد
اقتصادي به شماره  ...........................و شناسه ملي  .............................به نمايندگي  .....................فر ند  .........متولد سال  ........به شماره
ملي  ...................با سمت  ..............به نشاني :تهران – ..........................................................كه قانونا" ا طـرف شـركت حـم امضـاي
قرارداد را دارند و اختصارا" «فروشنده» ناميده ميشود ا طرف ديگر و با رعايت شرايط ير منعقد ميشود.
1
ماده  -1اسناد قرارداد
اسناد قرارداد و پيوست هاي آن بشرح ذيل مي باشد:
الف ) فهرست و مشخصات تجهيزات موضوع قرارداد
ب ) پيشنهاد قيمت فروشنده
ج ) نحوه پشتيباني ،آمو ش و سروي خدمات بعد ا فروش تجهيزات
ماده  -2موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است ا "خرید  ،نصب ،راه اندازی وآمووز  "...........................................طبـم مشخصـات اعلـام
شده توسط خريدار در پيوست الف اين قراداد كه به امضاء فروشنده رسيده و ا اسناد قطعي و جزء لاينف اين قرارداد ميباشد.
ماده  -3مدت قرارداد
مدت اجراي قرارداد  ......ماه است كه ا تاريخ مبادله قرارداد شروع مي شود.
ماده  -4مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
كل مبلغ قرارداد  ..................................ريال ( ...................ريال) است كه پ ا تحويل و نصب تجهيزات و آمو ش موضوع قرارداد
و انجام تمام تعهدات و وظايف مقرر در قـرارداد توسـط فروشـنده و تأييـد نـاظر قـرارداد ،در وجـه حسـاب شـبا فروشـنده بـه شـماره
 .........................................نزد بان  ...........شعبه  ..............پرداخت خواهد شد.
تبصره  –1هزينه نصب ،راه اندا ي و آمو ش تجهيزات موضوع قرارداد رايگان مي باشد.
تبصره -2مبلغ فوق با احتساب  9درصد ماليات ار ش افزوده مي باشد.
تبصره  -3قيمت فوق شامل مبلغ كل كالاي مورد قرارداد و هزينه هاي مربوط به خريد ،بسته بندي ،حمـل و تحويـل بـه خريـدار در
محل پژوهشگاه و نصب و راه اندا ي تست و آمو ش تجهيزات ميباشد و اضافه بر آن خريدار هيچگونه هزينه اي را متحمل
نخواهد بود.
تبصره  -4هرگونه ماليات ،عوارض و حقوقي كه به اين قرارداد تعلم گيرد ،اعم ا اينکه در تاريخ امضاء قرارداد وضع شده باشد يا بعداً
وضع شود ،بعهده فروشنده مي باشد.
تبصره -5حداكثر تا سقف بيست درصد ا كل مبلغ قرارداد با درخواست كتبي فروشنده و تاييد ناظر به عنوان پيش پرداخت در قبال
اخذ ضمانتنامه بانکي معتبر ،رير قابل برگشت و بدون قيد و شرط و قابل دريافت با اولين تقاضاي كتبي خريدار بدون

ارائه دليل و مدرك ا فروشنده ،به همان ميزان ،قابل پرداخت است .اين مبلغ ا پرداختهاي بعدي به فروشنده به نسبت
كسر خواهد شد.
ماده -5ناظر قرارداد
ا طرف خريدار ،متعاقبا فرد  /افرادي براي كنترل و نظارت برحسن اجراي تعهدات و وظايف محوله معرفي مي شوند .ناظر قرارداد
حداكثر تا  15رو پ ا تحويل كامل تجهيزات ،نصب و راه اندا ي و آمو ش لا م و انجام تست صحت ،تاييديه و نظر نهايي خود را
اعلام خواهد نمود.
ماده  -6تضمين قرارداد
فروشنده بابت ضمانت انجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد ي فقره ضمانتنامه بانکي معتبر ،رير قابل برگشت و بدون قيد
و شرط و قابل دريافت با اولين تقاضاي كتبي خريدار بدون ارائه دليل و مدرك معادل  11درصد مبلغ كل قرارداد به خريدار خواهد سپرد.
تضمين فوق پ ا پايان دوره گارانتي و تأييد ناظر قرارداد به فروشنده عودت داده خواهد شد.
تبصره  -درصورت تقاضاي فروشنده و موافقت خريدار ضمانت نامه بانکي انجام تعهدات در دوره گارانتي به سفته تبديل خواهد شد.
ماده  -7تعهدات طرفين
 -7-1تعهدات فروشنده
 - 7-1-1فروشنده مي بايست ا هرگونه مانور تجاري نظير جابجايي قطعات ،چاپ لايسن هاي رير معتبر ،تکثير و يا جابجايي
كد هاي فعال سا  ،قراردادن تجهيزات مستعمل در دستگاه ،دستگاههاي ارتقا يافته جدا خودداري نمايند.
 - 7-1-2خريدار محم به ارتباط با شركت سا نده به جهت اصالت سنجي و بررسي وضعيت تجهيزات ا طريم ارتباطات خود
مي باشد.
 - 7-1-3فروشنده اقرار ميدارد كه ا مشخصات تجهيزات موضوع قرارداد ،اطلاع كامل دارد و نمي تواند به عذر عدم اطلاع،
تحريمهاي بين المللي و  ...ا اجراي تعهدات مندرج در اين قرارداد خودداري نمايد.
 – 7-1-4فروشنده اقرار ميدارد ا عوامل با رگاني و تشکيلاتي لا م براي انجام اين پروژه مطابم با درخواست خريدار برخوردار مي
باشد.
 - 7-1-5تجهيزات تحويل شده ا طرف فروشنده مي بايست در بسته بندي هاي اصلي شركت توليد كننده ارائه گردد.
 - 7-1-6كالاهاي تحويلي مي بايست دقيقا ا لحاظ شماره فني و تعداد با LOMيکسان باشد.
 - 7-1-7كليه تجهيزات بايد اصل ) , (Original, Genuineنو) , (Brand newدست اول و مورد تاييد و داراي گارانتي
ا كمپاني سا نده باشد .لذا خريدار ا پذيرش تجهيزات رير اصل ) (OEM, Third Party, Fakeدست دوم و يا مستعمل
) (Second hand, Usedبا سا ي شده ) (Refurbished‐ Renew‐ Remanufacturedو توليد شده توسط
سا ندگان طرف دوم و سوم معذور مي باشد .در هر مان ا دوره اجراي موضوع قرارداد ،گارانتي يا پشتيباني مشخص گردد كه
خلاف اين توسط فروشنده انجام شده است ،فروشنده موظف است علاوه بر رفع نواقص و كمبودها ،كليه خساراتي كه به خريدار
وارد آمده است را جبران نمايد.
 - 7-1-8تجهيزات خريداري شده مي بايست ا كشورهاي واقع در منطقه  Americaو EMEAبه لحاظ سطح بالاتر
استاندارد و كيفيت  ،باشد.

 - 7-1-9فروشنده موظف است كه هيچي

ا  labelهاي روي جعبه نظير برچسب ريز تجهيزات  ،برچسب مربوط به اطلاعات

حمل تجهيزات ا محل انبار شركت سا نده و همچنين برچسب شركت حمل كننده تجهيزات ) (Expeditor,..حذف نکرده
باشد.
 - 7-1-11فروشنده مي بايست  Order Numberو  Order Dateشركت سا نده را به خريدار اعلام نمايد.
 - 7-1-11هرگاه جهت كنترل كيفيت تجهيزات و يا تطابم آن با درخواست خريدار و يا ساير مسايل مشابه نيا به مستندات
بيشتر نظير بارنامه حمل تجهيزات ا محل شركت سا نده تا مقصد Certificate Of Origin ،و يا هرگونه مستندات ديگر
بنا به تشخيص خريدار باشد ،فروشنده موظف است مستندات درخواستي را به خريدار ارائه نمايد.
 - 7-1-12فروشنده موظف است كليه اسناد مربوطه كه جهت اصالت سنجي مورد نيا خريدار مي باشد را ارائه نمايد.تحويل
تجهيزات به خريدار منوط به ارسال مستندات درخواستي ا طرف فروشنده براي خريدار و احرا اصالت تجهيزات مي باشد.
 - 7-1-13در صورتيکه تجهيزات به صورت فيزيکي تحويل خريدار شده باشد ولي مستندات درخواستي براي احرا اصالت
تجهيزات ارانه نگردد ،ويا براي خريدار محر گردد تجهيزات ا هر لحاظ با درخواست تطابم ندارد ويا تجهيزات اصيل نباشد،
خريدار حم دارد و مي تواند بنا به تشخيص خود  ،نسبت به جبران خسارات وارده ا محل وجوه و يا ا محل تضمينات و اجناس
فروشنده اخذ و قرارداد تنظيمي خود بخود وبدون مراجعه به مراكز قضايي منفسخ گرديده و فروشنده حم هرگونه اعتراضي را ا
خود سلب نموده است.
 - 7-1-14اصل بودن و مابقي موارد مربوطه بوسيله آ مون هاي سخت افزاري  ،نرم افزاري و ساير امکانات شركت سا نده  ،بنا
به صلاحديد خريدار ،بررسي خواهد شد .معيار راستي آ مايي صحت تجهيزات و تطابم آن با اسناد مناقصه و قرارداد  ،نظر خريدار و
ناظر بر قرارداد خواهد بود و در اين رابطه هيچگونه اعتراضي مسموع نخواهد شد.
 - 7-1-15كليه لايسن

ها بايد داراي  PAK NUMBERباشند و لايسن

ها با جن

تحويل شود در رير اين صورت هرگز

مورد قبول نمي باشد .ثبت تمامي لايسنسها  ،سخت افزارها و نرم افزارها مي بايست در حضور كارشناسان و ناظر قرارداد صورت
گرفته و ثابت گردد كه اين لايسنسها صرفا جهت اين پروژه تهيه شده است و مدارك مربوطه به صورت رسمي در اختيار خريدار
قرار گيرد.
 - 7-1-16فروشنده حم استفاده ا نرم افزارها و لايسن

هاي تهيه شده در اين پروژه را به صورت جزئي و يا كلي در ساير پروژه

هاي خود ندارد.
 - 7-1-17فروشنده حم استفاده ا لايسن هاي تهيه شده براي ساير پروژه ها را در اين پروژه ندارد.
 - 7-1-18تحويل كليه لوح هاي فشرده اصلي موضوع قرارداد در بسته بندي اصلي كمپاني سا نده به خريدار الزامي و ا تعهدات
فروشنده مي باشد.
 - 7-1-19لا م است فروشنده  ،كليه مستندات و اطلاعات مورد نيا به منظور استفاده مستقيم خريدار ا پشتيباني نرم افزارها،
سخت افزارها و ليسان

ها را در اختيار خريدار قرار دهد.

 - 7-1-21فروشنده موظف است هنگام تحويل موقت كليه قطعات سخت افزاري و نرم افزاري به همراه كليه مستندات مورد اشاره در
بندهاي قبل ،بصورت بسته بندي و مجزا جهت بررسي صحت و نو بودن در اختيار خريدار قرار داده شود.
 - 7-1-21فروشنده موظف است جهت نصب  ،راه اندا ي و پياده سا ي ا نيروي متخصص مورد تاييد خريدار استفاده نمايد.
 - 7-1-22فروشنده موظف است جهت آمو ش ا اساتيد مجرب و مورد تاييد خريدار استفاده نمايد.

 - 7-1-23پ

ا تائيد كتبي ناظر و پ

ا تائيد نهايي خريدار ،فروشنده موظف به با نمودن جعبه ها و قطعات و Assemble

نمودن آنها خواهد بود.
 -7-2تعهدات خریدار
 -7-2-1خريدار متعهد است مبالغ پيش بيني شده در قرارداد را به شركت پرداخت نمايد.
 -7-2-2خريدار تعهد مي نمايد حداكثر ظرف  15رو پ ا تحويل موضوع قرارداد و تأييد ناظر و در صورت عدم كسري و مغايرت و
پ ا انجام آمو شهاي لا م ،با فروشنده تسويه حساب نمايد.
ماده  -8منع مداخله كاركنان دولت
فروشنده اذعان مينمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي مصوب ديماه  1337نبوده و در صورت اثبات
خلاف آن ،مسؤول عواقب ناشي ا آن خواهد بود.
مادة  9افزایش یا كاهش موضوع قرارداد
خريدار مختار است بنا بر مصلحت خود نسبت به افزايش يا كاهش موضوع قرارداد حداكثر تا  %25كـل ،بـا همـاهنگي فروشـنده
اقدام نمايد .در اين صورت ساير شرايط مرتبط با موضوع ،با توجه به ميزان افزايش يا كاهش تغيير خواهد يافت.
ماده  -11جرائم تأخير
هيچگونه عذر ريرموجهي براي تأخير در انجام موضوع قرارداد مورد قبول خريدار نخواهد بود چنانچه تاخير فروشنده در تحويل و
نصب تجهيزات موضوع قرارداد توسط ناظر رير موجه اعلام شود خسارتي معادل حاصل ضرب مجموع مدت تاخير رير مجا در مبلغ
قرارداد تقسيم بر مدت قرارداد و حداكثر تا بيست درصد ا مبلغ قرارداد ا پرداخت هاي فروشنده كسر خواهد شد .چنانچه تأخير فروشنده
ا ميزان مذكور تجاو نمايد ،خريدار ميتواند با نظر ناظر يا ناظران قرارداد ،اين قرارداد را با شرايط مندرج در ماده فسخ ،ي طرفه فسخ
نمايد.
ماده -11فسخ قرارداد
درصورت برو هر ي ا مواد ذيل و يا هر مورد ديگري كه ناشي ا قصور فروشنده باشد ،خريدار مي تواند به صورت ي طرفه
و با صدور ابلاغ كتبي ،قرارداد را فسخ نمايد .دراينصورت خريدار مبلغ مربوطه را ا ضمانت هاي ارائه شده ا سوي فروشنده و يا ا
مطالبات شركت ،به عنوان جبران خسارات ناشي ا قصور فروشنده كسر خواهد نمود و فروشنده مکلف است نسبت به توقف كار ا
تاريخ ابلاغ شده اقدام و با خريدار تسويه حساب نمايد:
 )1چنانچه فروشنده در انجام تعهدات خود در ارتباط با موضوع قرارداد و طبم برنامه مانبندي تعيين شده به نحوي قصور و
امتناع نمايد كه اجراي كار با تأخير ريرمجا بيش ا  21رو مواجه گردد
 )2چنانچه كيفيت و صحت تجهيزات ارائه شده مطابم مشخصات و شرايط قرارداد و پيوستهاي مربوطه نباشد و ظرف
مدتي كه خريدار كتباً به فروشنده اطلاع ميدهد نسبت به رفع آن اقدام نکرده باشد.
 )3چنانچه فروشند ه بدلايلي ا جمله ورشکستگي و شمول قانون منع مداخله كاركنان ،توانايي اتمام كار و انجام تعهدات خود
را نداشته باشد.
 )4چنانچه مشخص شود كه فروشنده مرتکب تدلي و يا تخلف در اجراي موضوع قرارداد شده است.
درصورت فسخ قرارداد بنا بر مفاد بند ( )1خريدار ميتواند كالاي مورد نيا خود را به تصيم خود ا ساير منابع تهيه نمايد .

ماده  -12قوه قهریه (فورس ماژور)
در مواردي كه بر اثر قوه قهريه (فورس ماژور) كه خارج ا قدرت كنترل هر ي ا طرفين باشد و اجـراي تعهـدات مقـرر در ايـن
قرارداد توسط طرفي كه قوه قهريه (فورس ماژور) متوجه آن شده است ريرممکن است يا متوقف گردد عدم اجـراي تعهـد يـا تـاخير در
اجراي تعهدات مذكور قصور يا تخلف ا اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد در اين صورت مدتي كـه تـاخير در اجـراي تعهـدات طـول
كشيده باشد به مدت قرارداد اضافه خواهد شد طرفي كه قوه قهريه بر او اثر گذاشته بايد اقدامات لا م را جهت تقليـل يـا ا بـين بـردن
اثرات قوه قهريه بعمل آورد.
هر گاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر ا يکسال باشد اين قرارداد به خودي خود براي مدتي برابر با مدت مذكور تمديد خواهد شد در
صورتيکه بيش ا مدت مذكور ادامه يابد هر ي ا طرفين حم فسخ قرارداد را خواهد داشت .موارد قوه قهريه ا جمله شامل جنـ يـا
شورش ،لزله ،آتش سو ي ،سيل ،شيوع بيماري مسري يا اعتصاب عمومي ميباشد طرفي كه قوه قهريه متوجه او شده است بايد مراتب
را فوراً كتباً به اطلاع طرف ديگر قرارداد برساند و گواهي مبني بر تاريخ شروع قوه قهريه و خاتمه آن كه به تاييد مراجع ذيصـلاح رسـيده
باشد ارائه گردد تمديد مدت تحويل بعلت فورس ماژور مشروط است به اينکه  :فورس ماژور مستقيماً مانع ا اجراي قرارداد باشد.
ماده  -13حل اختلاف
درصورت برو هرگونه اختلاف و عدم امکان حل مسالمتآميز آن ،موضوع به كميسيوني مركب ا سه نفر كه با حضور نماينده
خريدار ،نماينده فروشنده و يکنفر كارشناس مرضيالطرفين تشکيل ميشود ،ارجاع خواهد شد .چنانچه ظرف مدت  15رو حل آن ا
طريم كميسيون مذكور ممکن نشود ،يا اصولاً كميسيون تشکيل نگردد ،مرجع رسيدگي به اختلاف ،محاكم صالح دادگستري در شهر
تهر ان خواهد بود .به هر حال درصورت برو هرنوع اختلاف طرفين متعهدند تا حل نهايي اختلاف ،هيچي ا تعهدات اين قرارداد را
بلااقدام يا معوق نگذارند.
ماده  -14نسخ قرارداد
اين قرارداد در چهارده ماده ،شش تبصره و سه پيوست و در چهار نسخه كه تماما" حکم واحد را دارد و داراي اعتبار يکسان
ميباشد ،توسط طرفين امضاء و مبادله گرديد و طرفين متعهد به اجراي كليه تعهدات مربوط به خود و مفاد آن شده اند هر گونه مکاتبات
اخطارها و ابلارهايي كه به نشاني مندرج در مقدمه ارسال شود ماداميکه تغيير آن كتبا به طرف مقابل اعلام نشود ،ابلاغ شده محسوب
مي شود.
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