
  بسمه تعالي                            

  

  

  

بعنوان  Xگي آقاي به نمايند Xخريدار و  بعنوان Xبه نمايندگي آقاي  دانشگاه محقق اردبيلي X اين قرارداد مابين

  :مي گرددمنعقد با شرايط ذيل  در شهرستان اردبيلفروشنده 

  : موضوع قرارداد - 1ماده 

طبق مشخصات ) واضح قيد شودو شخصات دقيق كاالي خريداري شده به طور كامل م(نصب و راه اندازي ،تحويل،فروش

  .كه به امضاي طرفين رسيده و جزو الينفك اين قرارداد است Xمورخ  Xشماره و ملحقات مندرج در پيش فاكتور 

  :محل تحويل - 2ماده 

 X –دانشگاه محقق اردبيلي  –اردبيل 

  :و تاخير مدت قرارداد - 3ماده 

در . مي باشد كاري روز Xحداكثر  )تاريخ مندرج در چك مبلغ پيش پرداخت(رداد از تاريخ ــــــــــــ مدت قرا 

درصد بعنوان جريمه از كل مبلغ قرارداد كسر  Xصورت تاخير در تحويل موضوع قرارداد ، خريدار مي تواند بازاء هر روز 

. روز تقويمي است  Xحداكثر مدت تاخير د كرد بنابراين ل مبلغ قرارداد تجاوز نخواهنمايد كه اين رقم از ده درصد ك

بابت تضمين اجراي موضوع اين  .لغو و يا ادامه قرارداد با نظر خريدار خواهد بود) روز X( پس از اتمام مدت زمان تاخير

پس از  مي تواند خريدار.  مي شود خريدارتسليم ) ريال X )Xمبلغ به ك فقره چك بانكي ياز طرف فروشنده  ، ماده

  .چك مذكور را به نفع دانشگاه محقق اردبيلي وصول نمايد) روز X(انقضاي حداكثر مدت تاخير

  :شرايط تنفيذ -4ماده

  .براي طرفين نافذ خواهد بوداين قرارداد پس از امضاء و مبادله ضمانتنامه بانكي و دريافت پيش پرداخت 

  : مبلغ قرارداد - 5ماده 

مي باشد  )ريال X( ريال Xجمعاً  Xمورخ   Xبه شمارهقرارداد حاضر د قيمت پيوست بهاي مورد معامله طبق پيشنها

  .كه در طول مدت قرارداد ثابت بوده و هيچگونه افزايش قيمتي مشمول آن نمي گردد

 :شرايط پرداخت - 6ماده 

1 -6- X % ضمين به فروشنده پرداخت مبلغ قرارداد در هنگام امضاء و مبادله قرارداد در قبال ضمانتنامه بانكي بعنوان ت

. بديهي است پس از تحويل كاال ها بر اساس اسناد مربوطه ، اين ضمانتنامه به فروشنده عودت خواهد گرديد. مي شود

2 -6- X %در محل آزمايشگاه مورد نظر دانشگاه  دستگاه ها مبلغ باقيمانده از قرارداد پس از تحويل و نصب و راه اندازي

  .فروشنده پرداخت خواهد شددر وجه  محقق اردبيلي

:  شماره  

         

:تاريخ  



مبلغ كل قرارداد بعنوان حسن انجام تعهدات طي يك فقره چك به خريدار % 10معادل  )ريال X(ريال Xمبلغ  6- 3

  .مي گردد ئهارا

  :تعهدات فروشنده - 7ماده 

ر صورت د .فروشنده متعهد مي گردد كه موضوع قرارداد را دقيقاً طبق مشخصات ماده يك تحويل خريدار نمايد-7- 1

و دانشگاه حق فسخ يكطرفه  عدم تطابق مشخصات در هر زماني فروشنده موظف به تعويض موضوع قرارداد خواهد بود

  .قرارداد را خواهد داشت

موضوع  انجام داده ورايگان و آموزش دستگاه موضوع قرارداد را راه اندازي  ،نصب فروشنده متعهد مي گردد  -7- 2

  .نمايدگارانتي مدت يك سال  را بهقرارداد 

را تعهد پس از فروش تعميرات و خدمات و هم چنين  تامين قطعات يدكيبراي مدت ده سال تضمين فروشنده  -7- 3

  .خواهد شددستگاه شروع و نصب و راه اندازي دوران تضمين پس از تحويل  .مي نمايد

به عهده ويل و نصب و راه اندازي تحهرگونه خسارت وارده در حين جابجايي و نقل و انتقال دستگاه ها تا  -7- 4

  .فروشنده مي باشد

كليه هزينه ها از قبيل حمل و نقل اقالم و عوارض هاي قانوني و عوارض گمركي و هرنوع هزينه درباب اين  -7- 5

  .معامله به عهده فروشنده مي باشد و خريدار از اين بابت تعهدي ندارد

  :انتقال به غير – 8ماده 

فروشنده حق انتقال يا واگذاري قرارداد را به غير بطور كلي يا جزئي تحت هيچ عنوان از عناوين حقوقي از قبيل انتقال، 

مشاركت،وكالت و غيره ندارد و درصورت تخلف فروشنده از اين تكليف خريدار حق دارد ضمن فسخ قرارداد و ضبط 

  .وصول ساير خسارات وارده از هر حيث و جهت اقدام نمايد ضمانتنامه هاي پيش پرداخت و حسن انجام كار نسبت به

  :منع قانوني - 9ماده 

فروشنده صريحاً اعالم مي نمايد كه مشمول قانون موضوع منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي نمي باشدو چنانچه 

  .خالف آن محرز شود طبق مقررات با فروشنده رفتار خواهد شد

  :قانونيكسور -10ماده 

الزم به توضيح است فروشنده براي . باشد درصد ماليات بر ارزش افزوده به عهده فروشنده مي 3قانوني بجز  يه كسوركل

و ارائه  نترنتيدرصد ماليات بر ارزش افزوده از خريدار ملزم به ثبت نام و تكميل فرم مربوطه از طريق ا 3دريافت 

 .مي باشد مدارك مثبته از سازمان امور مالياتي

  :فورس ماژور - 11ه ماد

تغيير قوانين مملكتي در زمان اجرايي اين قرارداد  تحريم، جنگ، زلزله، در صورت بروز حوادث طبيعي مانند سيل،

بطوريكه سبب آن گردد كه فروشنده نتواند تعهدات خود را به موجب اين قرارداد انجام دهد در صورت تشخيص مراجع 

  .هد بودقانوني مسئوليتي متوجه فروشنده نخوا

  :حل اختالفمحل تنظيم قرارداد و مرجع  -12ماده 

در صورت بروز اختالف در تفسير مفاد و يا اجراي موضوع قرارداد هياتي . اين قرارداد در اردبيل منعقد گرديده است

مورد و يك نفر به تراضي طرفين تعيين و نسبت به بررسي ) هركدام يك نفر(متشكل از نمايندگان خريدار و فروشنده 



در صورت عدم حصول توافق موضوع از  .تصميم هيات براي طرفين الزم االجرا است .اختالف تصميم گيري خواهند كرد

  .طريق مراجع قضايي شهرستان اردبيل قابل پيگيري خواهد بود

 :نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات -13ماده 

  :نشاني فروشنده -13- 1

X )نشاني كامل و دقيق نوشته شود(  

  :نشاني خريدار - 2-13

 X –دانشگاه محقق اردبيلي  –انتهاي خيابان راه دانشگاه  –اردبيل 

نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسالت از طريق نشاني هاي 

ساعت يكديگر را كتباً مطلع  48 در صورت تغيير نشاني، طرفين موظفند ظرف مدت. فوق الذكر قانوني تلقي مي شود 

  .در غير اينصورت كليه نامه ها ابالغ شده تلقي و عذر عدم اطالع پذيرفته نمي باشد نمايند

  :تعداد نسخ -15 ماده

ماده و سه نسخه اصلي كه همگي حكم واحد را دارند تنظيم گرديده كه دو نسخه آن براي  دهراچهاين قرارداد در 

  .فروشنده مي باشدخريدار و يك نسخه براي 

  

                                                              

                               

                                  

                                  تو   

  

  

  

  

  

  : توجه

  .يندگي كنترل گرددمدارك مربوط به شركت از قبيل آخرين آگهي تغييرات شركت و هم چنين دليل نما - 1

  . رعايت مقررات مالي اعم از اخذ تضمين و مقدار و ميزان و نحوه پيش پرداخت مراعات گردد - 2

  مهر و امضاء خريدار

  : نام و نام خانوادگي نماينده

  :سمت
     

  فروشندهمهر و امضاء 

  : نام و نام خانوادگي نماينده

  :سمت
      


