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   «نیاد مسکن انقالب اسالمیب  fmx460 ولوو مدل برند کامیون کمپرسی دیخرقرارداد » 

 

بنیاد مسکن انقالب   بین   این قرارداد ما کمیسیون معامالت    00/00/1400و    10/02/1140  مورخ های به استناد مصوبه       

 رئیس عنوان  ه  ب  نیکزاد اکبر  به نمایندگی آقای    6811-1134-4111و کد اقتصادی    10100171252اسالمی باشناسه ملی  

اسالمی انقالب  مسکن  نشانی    بنیاد  فاطمیبه  دکتر  خیابان  شماره  تهران،   14146- 18545ستی کدپ  271، 

اداره   ......... به شماره ثبت    .......... شرکت   طرف و شود از یکنامیده می  خریدارکه در این قرارداد   02188955901_10تلفن

به   ...................نمایندگی   به  .............. و کد اقتصادی    ............با شناسه ملی     .......... ها و موسسات واحد ثبتی  ثبت شرکت

 فروشنده پس در این قرارداداین    از  ................ کد پستی    ..............تلفن     .................... شرکت به    ............................ عنوان  

 . زیر منعقد گردیداز طرف دیگر به شرح   شودنامیده می

 ( موضوع قرارداد : 1ماده 

  2022و    2021تولید  سال     fmx460ولوو  برند  کمپرسی  کامیون    . دستگاه  .  .   خریداز  عبارت است    موضوع قرارداد     

های می برنامهئقانون احکام دا ( 30آیین نامه اجرایی بند )ث( ماده ) با مطابق ، 1- 1به شرح بند   با اتاق بار معدنی میالدی

به   فنی   مشخصاتو  (    rpf.rmto.ir  ناوگان ) نوسازی    سامانه براساس ساز و کار تعریف شده در    همچنین   ، توسعه کشور

 .باشدداد میجزء الینفک قرارامضاء طرفین رسیده و    بهکه    ب    - الف و برنامه زمانبندی به شرح پیوست  -  پیوستشرح  

 :است؛ به شرح زیر باشدطرفین رسیده و جزء قرارداد می  ی امضا  ، مهر و تائید به  زیر که  اسناد و مدارک  

               در جدول پیشنهاد قیمت.   درخواستعداد مورد  ت  کامل،   مشخصات با     fmx460کامیون کمپرسی ولوو   - 1 - 1

 شرکت در مناقصه.   در زمانارسالی  های مربوطه  اسناد مناقصه و فرم - 2-1

 . با اتاق بار معدنی  هاکامیونبرنامه زمانبندی تحویل   - 3-1
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 ( مبلغ قرارداد  :  2ماده 

معامالت  صورتجلسه    برابر مفادقرارداد  مبلغ    ...حروف  ه  )ب ریال  000.0000.000.000.:مبلغ    00/00/1401مورخه  کمیسیون 

هیچگونه مابه التفاوت و تعدیلی تعلق   مبلغبه این    کهباشد  می  قیمت پیوستپیشنهاد  شرح جدول  ه  ( بمیلیارد ریال

از جمله   )به جز مالیات بر ارزش افزوده( هاکلیه هزینه  ها را با در نظر گرفتننخواهد گرفت و فروشنده روند افزایش قیمت

 نموده است.در قیمت پیشنهادی منظور   هاهرگونه حقوق و عوارض و سایر هزینه  ، بیمه و مالیات

 : ( نحوه پرداخت مبلغ قرارداد 3ماده 

تایید  اصل اعالمیه  منوط به دریافت  (موضوع قرارداد)  fmx460کمپرسی ولوو    کامیون  تعداد  یلفروشنده پس از تحو       

اعالمیه وصول انبار) فنی و  از خریدار  رسید  با در نظر گرفتن مفاد تبصره    (اخذ شده  به    1و  ه اصل ئاراقرارداد نسبت 

ست با رعایت سایر مفاد و شرایط قرارداد مبلغ متعلقه متعهداخریدار    در اینصورت،  نمایداقدام می  خریداربه  صورتحساب  

 را به فروشنده پرداخت نماید. 

کمپرسی کامیون    تعداد  متناسب با  ، ( طی مدت قرارداد  )   فروشنده  درخواستبا   مرحله  سهدر  حداکثر  پرداخت    :  1تبصره  

تاییدهای مذکور    ( روزکاری، پس ازسی)  30ظرف مدت  حداکثر    و  شده  تحویل)موضوع قرارداد(    fmx460ولوو   ارائه 

 پذیرد.انجام می  خریدار  توسط امور مالی

 سالمتتایید    ( وSGSارائه گواهی سالمت و اصالت )  منوط بهقرارداد،    3ماده  اشاره شده در  تایید فنی   هاعالمی  :  2تبصره  

)مورد تایید بنیاد   در امور وسائط نقلیه زمینی موتوری اصالت هر دستگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری    ، بدنه و  فنی

کارشناس رسمی دادگستری باشد.  می  المی مسکن انقالب اس  بنیاد  و سه نفر از کارشناسان فنی  مسکن انقالب اسالمی(

 باشد.  به عهده فروشنده می  پس از تایید خریدار های کارشناسیتوسط خریدار معرفی و کلیه هزینه

امور هماهنگی ماشین  موظف به   جهت انجام موضوع قرارداد  فروشنده  :  3تبصره   با دفتر  از آالت و پیگیری  هماهنگی 

 باشد.خریدار می  پشتیبانی و امور مالیاداره کل اداری و   هایواحد
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  نزد بانک .................. به نام شرکت ...................را جهت...............  شماره  حساب بانکی به  فروشنده شماره    :  4تبصره  

نسبت به اعالم صورت هرگونه تغییر در شماره حساب بانکی    در  فروشنده موظف است  نمودها اعالم  کلیه پرداخت  واریز

 . صورت کتبی به خریدار اقدام نمایدبه    و شماره حساب و نام بانک جدید در اسرع وقت

 مدت قرارداد : ( 4ماده 

 .باشدشمسی می ماه(  شش ) ماه 6  مدتفروشنده به   قرارداد  کتبی  ابالغزمان  مدت قرارداد از  

 باشد. تمدید می  ماه  سهمدت  برای  خریدار    موافقتمدت قرارداد در صورت  :  5 تبصره

 

 : و نحوه استردادآن ضمانت نامه انجام تعهدات(  5ماده 

تعهدات   عنوان تضمین انجامقرارداد را به مبلغ    از  درصد  ده( %10قرارداد معادل )همزمان با انعقاد    فروشنده موظف است؛

در اختیار خریدار قرار دهد. این ضمانت   (مطابق نامه امور مالیبانکی از بانک مورد قبول خریدار )صورت ضمانت نامه  ه  ب

داشته و قابل تمدید حسب   قرارداد اعتبار  موضوعکامیون کمپرسی  آخرین    تحویلماه پس از تاریخ    شش نامه باید تا  

مبنی    fmx460کمپرسی ولوو    های  کامیون ید صورتجلسه تحویلپس از تائ درخواست خریدار باشد ضمانت نامه مذکور

 ، به فروشنده مسترد خواهد شد.خریدار  انجام تعهدات بر  

 و رسید تائیدیه  هادستگاهکلیه    ، به معنای تحویلfmx460کامیون کمپرسی ولوو  از صورتجلسه تحویل  منظور    :6  تبصره 

 باشد.در اسناد مناقصه توسط خریدار می  مطابق لیست درخواستی  آنها

 ز محر، کابین و شاسی    موتور، گیربکس  اصلی دستگاه ازجمله  قطعات  فنی  سالمت  ودر اصالت    زمان مغایرتهر    - 1-5

بنیاد بوده و در صورت   با نمونه مورد نظر  fmx460کامیون کمپرسی ولوو  مکلف به تعویض  با هزینه خود  فروشنده  گردد،  

بروز هرگونه  و  اتاق بار  و زیر بندی، شاسیسیستم الکترونیک،  ، سیستم هیدرولیکها از جمله عدم سالمت سایر بخش

ا نظر بنیاد از محل بهای خسارات  ، هزینهدستگاه  خسارت ناشی از این مغایرت اعم از زمان توقف، نداشتن کارایی الزم

 .نمودلب  سحق هرگونه اعتراض را از خود    در این خصوص  کسر و فروشنده قرارداد  انجام تعهدات  حسن سپرده  
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کارشناس رسمی دادگستری در امور وسائط نقلیه زمینی اولیه دستگاه به عهده  سالمت فنی  سنجی  مالک صحت     - 2-5

 باشد . اسالمی( و سه نفر از کارشناسان فنی بنیاد مسکن انقالب اسالمی میموتوری )مورد تایید بنیاد مسکن انقالب  

 

 پیش پرداخت : (  6ماده 

.... میلیارد و ..... میلیون و ... هزار (ریال    00.000.000.000درخواست فروشنده و موافقت خریدار مبلغ  در صورت    - 1-6

 در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی   عنوان پیش پرداخت،بمبلغ کل قرارداد    )بیست و پنج درصد(  %25حداکثر تا سقف  ریال(

پرداخت خواهد به فروشنده  است  شرط    و   بدون قید   و   قابل تمدید  اعتبار،  دارای که    درصد وجه پیش پرداخت  150برابر با  

 .گرددفروشنده مسترد می، به  سویه آن. بدیهی است ضمانت مورد نظر پس از مرحله آخر کسر پیش پرداخت و تشد

 .گرددمی( واریز   3ماده    4وی )مطابق تبصره توسط  به شماره حساب اعالم شده    ها به فروشندهپرداختکلیه     - 2-6

کسر و در پرداخت فروشنده    ها )متناسب با انجام قرارداد( ازپرداختاز  درهر مرحله  تدریج  مبلغ پیش پرداخت به    -3-6

 .گردیدآخر تسویه خواهد  

 

 : موضوع قراردادماشین آالت عمرانی مکان و نحوه تحویل (  7ماده 

انبار یا سایت مورد نظر خریدار در تهران به انبار مرکزی بنیاد در محل    با اتاق بار  fmx460کامیون کمپرسی ولوو    تحویل

بهشت   شرقی  جنوب  ضلع  قم،  تهران  قدیم  جاده  تهران،  نشانی  به  اسالمی  انقالب  مترو مسکن  ایستگاه  جنب  زهرا، 

سایت خریدار به عهده فروشنده می بیمه و حمل به انبار یا  بارنامه،   ،، تخلیهباشد بنابراین هزینه بارگیریمی کهریزک

 اشد.ب

 : ارزش افزوده قرارداد( 8ماده 

 فروشندهرزش افزوده به  سامانه اگواهی ثبت نام در    پس از ارائه فاکتور رسمی و مطابق قانون و  مالیات بر ارزش افزوده    مبلغ

 . استپرداخت  قابل  
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 :فروشنده تعهدات( 9ماده 

مشخصات   ، هادر تهیه دستگاهفروشنده  باشند ضروریست  های موضوع قرارداد کارکرده میبا توجه به اینکه دستگاه  - 1-9

را با اتاق بار معدنی  کیلومتر    100.000کمتر از    کارکرد  و   2022و    2021سال  تولید     fmx460کامیون کمپرسی ولوو    فنی

 قراردهد .   مالک

های مرتبط با موضوع قرارداد مبنی بر ها و مکاتبات الزم با سازمانفروشنده موظف است تمام اقدامات، هماهنگی- 2-9

، اختصاص اخذ و نصب پالک ملی    تایید استاندارد،  ها به ایران، ترخیص از گمرک،الزم جهت ورود دستگاه  های اخذ مجوز

و شهرسازی    هوزارت را  1399/ 06/08مورخ    02/100/102393رعایت ابالغ شماره  با  )  فروشو خدمات پس از  سهمیه سوخت  

 دهد.  انجام (  و آیین نامه اجرایی آن  1386مصوب  - قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در خصوص  

 های فنی، علمی و تخصصی الزم خدمات موضوع قرارداد را انجام دهد.موظف است با به کار بردن مهارتفروشنده    - 3-9

باید  - 4-9 را    fmx460کامیون کمپرسی ولوو  برنامه زمانبندی  مطابق  فروشنده  قرارداد  به  موضوع  و  نموده  جهت  تحویل 

  بعمل آورد.اقدام و کوشش الزم را تأخیر هرگونه جلوگیری از بروز 

صورت    این   غیر   در   باشد می  سنبه نحو اح  برابر برنامه زمانبندی()  مقرر   موعد   محوله در موظف به انجام وظایف  فروشنده    - 5-9

مانده تعهد نسبت به برنامه زمانبندی   مبلغ هزار( صد در  هفتاد و دو ) 00072/0تأخیر دستگاه  - روز به ازای هر تواند می خریدار 

برداشت  فروشنده    ین یا مطالبات مااز محل تض  خیرتأ عنوان جریمه  ه  ب  را   (مانده تعهد درصد مبلغ    2)حداکثر تا    ها  دستگاهتحویل  

درصد مبلغ   2در صورت افزایش مبلغ جریمه از    سلب نمود.  را از خود  در این خصوص  اعتراضیحق هر گونه  و فروشنده   نماید 

 باشد. بنیاد میدر اختیار  12اساس ماده داد بر  تصمیم در خصوص ادامه یا فسخ قرار  ،مانده تعهد 

ت مطابق ، خریداردرخواسنت    مورد  فنی  مشنخصناتبا   fmx460کامیون کمپرسنی ولوو متعهد گردید، فروشننده - 6-9

مسنوولیت فروشننده نسنبت به تعهدات وی نبوده و درهرصنورت  خریدار رافع    هایصنورتجلسنهو   هایهتأیید) داشنته باشند

 (.باشد که تعهدات خود را مطابق قرارداد به نحوکامل به انجام برساندفروشنده ملزم می
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  ، برابر باشد. در صورت اثباتنمی 1337مصوب سال  دولت  مشمول قانون منع مداخله کارکنان،  تعهد نمودروشنده ف- 7-9

 .رفتار خواهد شدقوانین مذکور با وی 

یک از افراد موثر در    که در انعقاد این قرارداد وجه یا چیزی که عرفاً رشوه تلقی گردد را به هیچ   تعهد نمود فروشنده  - 8-9

  ، مطابق آئین نامه مربوطه اقدام و خالف آن ثابت شودچنانچه    .درجه یک آنان پرداخت ننموده است  خانواده   انعقاد قرارداد و

 .اخذ خواهد شد  های وی،  از محل تضمین یا مطالبات یا سایر دارایی واردهخسارت    قرارداد فسخ و

 . رخریداکتبی    اخذ موافقت ، مگر با  ردحق واگذاری موضوع قرارداد را بطور جزئی و یا کلی به غیر ندا فروشنده- 9-9

صالحیت طبق قانون کار  ، باشندمیوی در استخدام  که  موضوع قرارداد  فعال در   که کارکنان   اذعان داردروشنده ف   - 10-9

 . ندارندبه خدمت نظام وظیفه عمومی ممنوعیتی    طاشتغال به شغل مورد نظر را داشته و همچنین از حیث مقررات مربو

 باشند. میخریدار  موظف به رعایت مقررات انضباطی  فروشنده کلیه کارکنان  - 11-9

ضمن آموزش   مکلف استفروشنده  باشند و  حفاظتی میوی ملزم به رعایت ضوابط ایمنی و  و کلیه کارکنانفروشنده  - 12-9

صورت بروز هرگونه حادثه از جمله فوت، نقص عضو در  ها اقدام نماید.نسبت به بیمه نمودن آنکلیه کارکنان خود    به  موارد

و چنانچه به هر دلیل  نخواهد داشت    ثالت  اشخاص و    وی کارکنان    فروشنده وو غیره، خریدار هیچ گونه مسوولیتی درقبال  

گردد، متعهد است کلیه خسارت وارده تحت هر عنوان را که از مراجع ذیصالح تعیین می  فروشنده گردد    ای ایجادحادثه

نمایدپ مورد    رداخت  این  در  متوجه خریدار  و  در چارچوب  باشدنمیهیچگونه مسوولیتی  . چنانچه مشکل حادث شده 

 گردد. طرفین مطرح و رفع ابهام و اشکال می  گان انجام شده باشد، مورد در هیوت حل اختالف متشکل از نمایند  مکتوب

پیشنهادی وی مشمول مقررات کاالی با اتاق بار معدنی     fmx460کامیون کمپرسی ولوو  گردید  تعهد  م فروشنده    - 13-9

   .وارض مربوطه را پرداخت نموده استو کلیه ع  باشدمیقاچاق ن

، دادموضوع قرار   fmx460کامیون کمپرسی ولوو      رداتی بودنو وا    با توجه به قرار گرفتن در شرایط تحریم   :  7تبصره  

 باشد.فروشنده می  عهده به  کامله طور  بهای مورد اشاره  کامیوننحوه و روند واردات  

) لیست در اسناد مناقصه    مطابق مشخصات فنی اعالم شدهموضوع قرارداد را    های کامیون  گردید فروشنده متعهد    -14-9

، تحویل شده توسط فروشنده های کامیوننی تحویل نماید در صورتی که مشخصات ف پیشنهادی قیمت ضمیمه قرارداد(
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موضوع قرارداد را تعویض نموده  های کامیون،  است  ملزم ، فروشنده  قرارداد نباشد  فنی  )لیست ضمیمه(  مطابق مشخصات 

خسارت خریدار از محل   ، در صورت امتناع فروشنده  .های اعالم شده از طرف خریدار را پرداخت نمایدو کلیه خسارت

را از خود سلب و   یخصوص حق هرگونه اعتراض  ن یو فروشنده در ا  سایر مطالبات وی وصول خواهد شدضمانت نامه یا  

 .ساقط نمود

یون و نظایر ای وجود نداشته و حق داللی و یا کمیسواسطه  انجام موضوع این قرارداد، که در  نموداقرار فروشنده  - 15-9

، خریدار حق خواهد داشت قرار داد فی مابین مطلب به نحوی از انحاء معلوم شود، چنانچه خالف این  آن را نپرداخته است

 را فسخ و تضمین انجام تعهدات وی را ضبط نماید. 

 نیاز بنیاد و به شرح قرارداد دارد.با  فروشنده اعالم و اقرار نمود که توانایی انجام موضوع قرارداد را برابر    -16-9

موضوع برابر  )  از کشور مبداء تا تحویل نهایی   FMX460کمپرسی ولوو    های مربوطه به خرید کامیون  امور  ه کلی  -17-9

  ت یشناسنامه مالک  لی، تحویگذارشماره  اسقاط،  خدمات مدیریت،  ،از گمرک  ص ی، ترخو بارگیری  حمل  از جمله   (7ماده  

 باشد.به عهده فروشنده می  خودرو، کارت خودرو، کارت سوخت و ...

متعهد گردید- 18-9 به    فروشنده  تا  رسمی  دارترجمه  توسط   ترجمه)  ترجمه   و  اصل  ارائهنسبت   مسکن   ادیبن  دییمورد 

مسکن انقالب   ادیولوو در کشور مبداء به بن  یرسم  یندگی ( از نماSGSسالمت و اصالت )  ی فن  ی( گواهانقالب اسالمی

 .اقدام نماید یاسالم 

 :   خریدار تعهدات (  10ماده 

 باشد. میفروشنده  قرارداد، به  خریدار متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد براساس شرایط مندرج در  - 1-10

مرحله در مدت قرارداد   3برابر با جدول زمانبندی طی  های تحویل شده  خریدار متعهد گردید متناسب با دستگا- 2-10

 شده اقدام نمایید. های تایید  پرداخت صورتحسابنسبت به  

مبلغ خریدار    را زودتر از برنامه زمانبندی مصوب تامین نماید  های موضوع قراردادکامیون، فروشندهدرصورتیکه    :8تبصره

 . نمایدمی پرداخت   فروشندهوجه    در مطابق قراردادرا    صورتحساب
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استخریدار  - 10-3 تائید    ،متعهد  صورتحساب  مدت    حداکثر  را فروشنده  شده  مبلغ  کاری(  سی)  03در  وجه   روز  در 

 پرداخت نماید. فروشنده  

های و نامه  هااز همکاری الزم جهت ارائه تأییدیهخریدار به منظور تسهیل در اجرای امور جاری قرارداد در صورت نی- 4-10

 ، ، وزارت راه و شهرسازیز قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارتا  کامیون های مرتبط با موضوع واردات  مربوطه به سازمان

 دارد. را با فروشنده معمول می    ...   گمرک جمهوری اسالمی ایران وشرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران،  

 

 : ( گزارش انجام کار  11ماده 

 ارائه   خریدار به  ،  کتبی  قرارداد را بصورتموضوع    و پیشرفت کار   گزارش انجام خدمات   روز  30هر    موظف است فروشنده       

 باشد.   انجام شده  اقدامات  گزارش  شامل  . این گزارشنماید

 

 فسخ  قرارداد : (  12ماده 

مشکالت    اخطار کتبی، خریدار ابتدا با قرارداد تخلف نمایدمفاد این یا قسمتی از در اجرای کل و فروشنده چنانچه - 1-12

، نسبت به رفع مشکل اقدام ننمایدفروشنده  تاریخ اخطاریه اول،    روز از  15چنانچه ظرف    .شودمتذکرمیرا به فروشنده  

ازمحل "  (2)ماده    مندرج در   مبلغ قرارداد"کل یا مانده تعهد  از مبلغ    (درصد  پنج )  % 5مبلغ    ضمن کسر تواند  می  خریدار

نسبت   فروشنده  دوم  تاریخ اخطار  روز از 15در صورتی که تا    نماید. به صدور اخطار دوم اقدام می، نسبت  فروشندهمطالبات  

را به  انجام تعهداتسپرده  وجریمه فوق   فسخ وتواند قرارداد را خریدار می ننمایدبه انجام تعهدات مطابق قرارداد اقدام 

 نماید. برداشت    فروشندههای  مطالبات و یا سایر دارایی ین، تضام   محل، ازو زیان حاصله را   سایر ضرر  نفع خود ضبط و 

   نخواهد شد.  (درصدی  )پنج  %5  پس از اخطار دوم نیز مانع اعمال جریمهفروشنده  اقدام   - 2-12

های انجام راساً اقدام به رفع مشکل نموده وهزینه  موعد مقرردرعدم اقدام فروشنده  صورت  تواند در  می  خریدار  :  9  تبصره

وی کسر   مین ضایا ت  از مطالبات  منظور وفروشنده    ساببه ح  (درصدی  )پنج   %5عالوه بر جریمه    ،اضافه  % 15با  شده را  

 . نماید
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 عوامل موثر در فسخ قرارداد: 

 .روز قبل از پایان قرارداد  15های موضوع قرارداد تا عدم تحویل تمامی دستگاه (1

 . بندیطبق برنامه زمان    و   به تشخیص خریدار  اجرای کار  مراحلتعلل در (2

 .کل و یا بخشی از قراردادعدم رعایت   (3

 . و تعامل با خریدارکتبی  بدون کسب اجازه    غیر)جزئی و یا کلی(واگذاری قرارداد به  (4

 .دولتکارکنان    شمول قانون منع مداخله (5

 .شمول قانون مبارزه با اخذ رشوه (6

 . شرکت فروشندهانحالل   ( 7

 .قرارداد موضوعبا اتاق بار معدنی   Fmx460  ولوو کامیون کمپرسیتأمین  عدم توانایی فروشنده در   ( 8

 : (  حل اختالف  13ماده 

یک از بندهای این قرارداد ابتدا اختالف پیش یا هر  و  تفسیر موضوع قرارداد  و  در صورت بروز هرگونه اختالف درتعبیر       

)ده(   10طرفین بررسی خواهد شد و در صورتیکه مساعی نمایندگان ظرف مدت  حقوقی    فنی وآمده از طریق نمایندگان  

 اقدام نمایند. مستقر در شهر محل خریدار  توانند ازطریق مراجع قانونی  طرفین می،  به نتیجه نرسدکاری  روز  

 :حوادث غیر مترقبه(  14ماده 

وقفه   ، ، جنگ و ...(سیل، زلزله)  :  در صورت بروز حوادث غیر مترقبه که خارج از اختیار و کنترل طرفین باشد مانند  - 1-14

 .سارت از جانب طرف دیگر نخواهد شد، و موجب ادعای غرامت و یا جبران خدر انجام تعهدات تلقی نشده  یا تأخیر 

 ءباشند و محدوده زمانی مذکور جزموظف به توقف اجرای قرارداد تا زمان رفع شرایط اضطرار میطرفین قرارداد  -2-14

د قرارداد را خاتمه و یا به تناسب به مدت قراردا  ،توانند با توافقطرفین می  همچنینگردد  مدت قرارداد محسوب نمی

انجام شده توسط طرفین بر اساس مستندات تایید   هایبدیهی است در اینصورت هزینه  .اضافه و قرارداد را ادامه دهند

 شده قابل پرداخت خواهد بود. 
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 امور محرمانه : (   15ماده 

های تحت هیچ شرایطی اطالعات، مدارک، داده  قرارداد را محرمانه تلقی نموده و   ا کلیه موارد مرتبط بفروشنده    - 1-15

نخواهد  است را فاش    ارده شدهذگفروشنده    اختیار  دردرخواست شده و یا    خریدار  دانش فنی که توسط  تجارب و   ، تکنیکی

رت برابر قوانین موضوعه با وی ، در غیر اینصور را در این رابطه اخذ کرده باشدمگر اینکه مجوز رسمی و کتبی خریدا  ، کرد

 . خورد خواهد شدبر

مایدکه برای انجام محدود به کارشناسان و مشاوران خود ند دستیابی به اطالعات محرمانه را  یگردفروشنده متعهد    - 2-15

به هر حال فروشنده متعهد است ماهیت محرمانه بودن اطالعات را به .  ارائه خدمات به آنها نیاز دارند  درست وظایف و

 . کنترل و نظارت الزم را بعمل آورد،  داده و نسبت به عدم افشای موارد  اشخاص فوق اطالع

اختیار غیر قرار ندهد   در  بودن،   محرمانه   از جهت  را   فروشندهشرکت  اطالعات و دانش فنی   گردیدمتعهد  خریدار    -3-15

 .نمایداستفاده   از آنها  موضوع همین قرارداد در جهت اجرای فاًو صر

 ی فایبه جهت است  داریخر  یقضائ   ی ریگیفروشنده ، مانع پ  ی مذکور از سو  ی از مفاد بندها  ک یهر    تیعدم رعا  : 10تبصره

 .دباش یحقوق خود نم

 

 : هزینه های جانبی(  16ماده 

 جانبی در این قرارداد قابل پرداخت نمی باشد.  هایهزینه تعدیل و  ، هیچ گونه  توجه به معین بودن مبلغ قرارداد  با

 : (  نمایندگان  17ماده 

حداکثر هفت ات  نمایندگان قانونی خود را با تعیین حدود و اختیارنماینده یا    بایدخریدار و فروشنده    در اجرای این قرارداد

 . به یکدیگر معرفی نمایند  به صورت کتبی روز بعد از ابالغ کتبی قرارداد، 
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 نشانی طرفین :  ( 18ماده 

، هستندرت تغییر آدرس، طرفین موظف  طرفین همان است که در متن قرارداد ذکر گردیده است؛ در صونشانی         

در غیر اینصورت کلیه مکاتبات به آدرس مراتب را حداکثر ظرف یک هفته بصورت کتبی به اطالع یکدیگر برسانند.  

 .دگردیابالغ شده ، محسوب م   ن یطرف  یبه نشاناعالمی در مقدمه قرارداد،  

به منظور    ، همچنینمعتبر خواهد بود یحضور دیرس ا ی یپست سفارش قیازطر  طرفین قراردادمکاتبات  هیکل  :  11  تبصره

  می باشد.یا پست الکترونیکی بالمانع    اجرای مفاد قرارداد ارسال مکاتبات بوسیله نمابر و   تسریع در روند

 نسخ قرارداد : ( 19ماده 

( تنظیم، امضاء و مبادله دارد را )که هر نسخه حکم واحدنسخه  پنج ( تبصره در 11)  بند و (37، )ماده (19قرارداد در )این 

 .گردید

 فروشنده                                                   خریدار                                                                                  

 ..................................     اکبر نیکزاد                                                                                                                        

   ...............................                                                                             یانقالب اسالم مسکن ادیبن رئیس          

 

 

 

                                                                                                                                                                
 

 

 


