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موافقت نامه
موافقت نامه حاضر ،همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده دو آن  ،مجموعه اي غيرقابل تفكيك است و از اين پس موافقتنامه ناميده می شود ،بين
شرکت/سازمان /ارگان  ................................................به شماره ثبت  ، ......................................با کد اقتصادي .............................و شناسه ملی
...............................

و

به

آقايان..................................................................

نمايندگی

بعنوان

،...............................

به

نشانی

 ..............................................و کد پستی  .........................که از اين پس "خريدار" ناميده می شوند ،از يك سو و خانم /آقاي  /شرکت
 .................................به شماره ثبت  .....................و شناسه ملی  ........................و کد اقتصادي  .............................به نشانی
 ، ..........................................................کد پستی .................. :تلفن .......................... :و به نمايندگی آقاي  .............................به شماره ملی
 ...........................به عنوان مدير عامل ،که از اين پس "فروشنده" ناميده می شود ،از سوي ديگر طبق مقررات و شرايطی که در اسناد و مدارک اين
موافقت نامه درج شده است ،منعقد می گردد.
ماده  -1موضوع قرارداد
موضوع ،عبارت است تامين تجهيزات  ،.............................................................................................به شرح مشخصات فنی تجهيزات مندرج در
پيوست شماره  1که جزء الينفك قرارداد محسوب می گردد.
ماده  - 2اسناد و مدارک
اسناد و مدارک ذيل ،اجزا اين قرارداد تلقی شده و در صورت بروز هرگونه اختالف بين آنها ،اسناد بترتيب زير بر يكديگر برتر خواهند بود.
1 -2

موافقتنامه

2 -2

پيوست ها

3 -2

اسناد تكميلی که حين اجراي موضوع قرارداد و به منظور اجراي قرارداد به فروشنده ابالغ میشود يا بين طرفين قرارداد
مبادله میگردد .اين اسناد بايد درچهارچوب اسناد و مدارک قرارداد تهيه شود که ممكن است بصورت مشخصات فنی،
نقشه ها ،دستور کار و صورت مجلس باشد.

ماده  -3مبلغ قرارداد
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-1-3خريدار در برابر انجام تعهدات فروشنده ،مبلغ قرارداد را که شامل بخش هاي زير است ،به فروشنده میپردازد:
مبلغ ريالی( :به حروف)(...............................................................................به عدد  )..............................................ريال
مبلغ ارزي :در اين قرارداد (.............دالر/يورو) است.
تفكيك مبلغ قرارداد ،طبق پيوست شماره  2است.
 -2-3بهاي واحد تجهيزات موضوع اين قرارداد ،مقطوع است.
ماده -4نحوه پرداخت
پرداخت ها به فروشنده ،طبق پيوست  3انجام میشود.
ماده  -5تاريخ تنفيذ ،شروع و مدت قرارداد
 -1-5تاريخ نافذ شدن قرارداد ،پس از امضاء ،مبادله و دريافت پيش پرداخت می باشد.
 - 2-5تاريخ شروع قرارداد ،بالفاصله پس از تاريخ تنفيذ قرارداد ،به فروشنده ابالغ میگردد
 - 3-5مدت قرارداد
مدت تكميل قرارداد و تحويل موقت آن به انبار خريدار از زمان شروع قرارداد ........روز کاري (طبق تقويم رسمی) است.
برنامه زمانی کلی تحويل کاال در پيوست  4مشخص شده است.
ماده -6تضامين قرارداد
 – 1 - 6تضمين پيش پرداخت
فروشنده موظف به ارائه تضامين الزم در مورد پيش پرداخت مطابق نظر خريدار می باشد.
 – 2 – 6تضمين حسن انجام تعهدات
فروشنده موظف به ارائه تضامين معادل  % 11مبلغ قرارداد بابت حسن انجام تعهدات است.
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 – 3 – 6نحوه آزاد سازي تضامين فوق مطابق پيوست  5است.
ماده  - 7مشاور
خانم/آقاي /شرکت  ...............................به شماره ثبت  ،.................با کد اقتصادي  .........................و شماره ملی  ...............................به نمايندگی
 ........................بعنوان  ،...............................به نشانی  ...........................................و کد پستی  .........................که از اين پس "مشاور" ناميده می
شوند ،بديهی است حضور و نظارت مشاور ،به هيچ عنوان ،رافع مسئوليتهاي فروشنده نمیباشد.
ماده  -8حل اختالف
چنانچه بين طرفين قرارداد اختالفی بروز نمــايد .کليه مساعی الزم در جهت رفع اختالف با مراجعه به اتحاديه شرکت هاي فنی مهندسی حفاظت
الكترونيك و شبكه هاي ايمنی بعنوان داور مرضی الطرفين بعمل خواهد آمد در غير اين صورت از طرف مراجع ذيصالح حل و فصل خواهد شد.
راُي صادره از طرف مراجع قضايی قانونی و الزم االجراء خواهد بود .
ماده  -9فورس ماژور
در مواردي که به علل نامعين از موارد فورس ماژور که رفع آن در حيطه اقتدار طرفين نباشد و انجام قسمتی يا تمامی موضوع اين قرارداد ناممكن
گردد فسخ يا تغيير در شرايط قرارداد با توافق طرفين صورت خواهد گرفت دراين صورت هيچ يك از طرفين حق مطالبه خسارت نخواهند داشت .
تبصره :1زيان هاي احتمالی ناشی از بحران اقتصادي از عوامل فورس ماژور محسوب نخواهد شد.
ماده  -11نشانی طرفين
نشانی طرفين قرارداد به شرح زير است:
خريدار......................................................................................................................................................... :
فروشنده.......................................................................................................................................... ...............:
خريدار و فروشنده میتوانند کليه مكاتبات مربوط به اين قرارداد را به نشانی هاي فوق الذکر ارسال نمايند و کليه ابالغ ها ،مكاتبات و اخطاريهها از
هر نوع که توسط پست سفارشی يا توسط نامهرسان با اخذ رسيد تحويل گردد ،در حكم ابالغ به شرکت اصلی تلقی میشود .چنانچه طرفين قرارداد
نشانی خود را تغيير دهند موظف هستند ظرف مدت پانزده( )15روز نشانی جديد خود را به طرف ديگر ابالغ نمايند.
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در صورت عدم صدور ابالغ نشانی جديد ،نشانی هاي قبلی قانونی تلقی شده و کليه ابالغ ها ،مكاتبات و اخطاريههاي ارسالی به نشانی هاي قبلی خواه
توسط پست سفارشی و خواه نامه رسان با اخذ رسيد تحويل گردد ،دريافت شده تلقی خواهد شد و ادعاي عدم وصول آنها پذيرفته نخواهد شد.
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پيوست ها
پيوست  -1جدول مقادير و قيمتها
پيوست - 2جدول تفكيك مبلغ قرارداد براي بخشهاي ارزي و ريالی
پيوست -3روش پرداخت
پيوست  -4بيمه
پيوست  - 5نحوه آزاد سازي تضامين
پيوست  -6وظايف و اختيارات مشاور
پيوست  -7تعهدات فروشنده
پيوست  – 8تعهدات خريدار
پيوست  -9برنامه زمان بندي قرارداد
پيوست  -11ليسانس و شرايط واگذاري حق ليسانس.
پيوست  -11اسناد و مدارک فنی قرارداد
پيوست  -12نسخ قرارداد
پيوست  -13نحوه گردش کارها

امضاء فروشنده

نسخه0.1.2 :

صفحه  7از 22

امضاء مشاور

امضاء خریدار

قرار داد تامین تجهیزات

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

پيوست  -1جدول مقادير و قيمتها
فهرست مقادير و بهاي واحد تجهيزات.مطابق با برگ پيشنهاد قيمت
رج

شرح تجهیزات

سازنده

شناسه فنی

تعداد

قیمت واحد

قیمت کل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
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پيوست - 2جدول تفكيك مبلغ براي بخشهاي مختلف قرارداد
جدول مبالغ کل براي بخش هاي مختلف پروژه
رديف

شرح

1

تأمين تجهيزات و لوازم مورد نياز – ريالی

2

تأمين تجهيزات و لوازم مورد نياز – ارزي
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پيوست  :3روش پرداخت
 .1-3نحوه پرداخت.
براساس جداول قيمت هر بخش و پس از تأييد مشاور قابل پرداخت خواهد بود.
 -2-3شرايط پرداخت
کليه پرداخت ها بطور کلی بصورت ريالی/ارزي و به شرح ذيل انجام میگردد.
 -1-2-3در صورت درخواست فروشنده بر اساس شرايط ذکر شده در مناقصه  %25بعنوان پيش پرداخت به فروشنده پرداخت می شود.
 -2-2-3از مبلغ هر پرداخت به فروشنده معادل  %11به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات کسر و در حساب سپرده نگهداري میشود .آزاد
سازي اين تضمين مطابق بند  3پيوست  5خواهد بود.
 -3-3صورت حساب نهايی
 :1-3-3فروشنده بايد حداکثر تا يك هفته پس از تاريخ تحويل تجهيزات به انبار خريدار ،صورت حساب نهايی را بر اساس اسناد و مدارک قرارداد،
تهيه و براي رسيدگی به مشاور تسليم نمايد ،مشاور صورت حساب دريافت شده را رسيدگی نموده و ظرف مدت يك هفته براي پرداخت براي
خريدار ارسال مینمايد.
 :2-3-3خريدار می بايست صورت حساب دريافت شده را حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول پرداخت نمايد.
 -4-3خسارات
 :1-4-3خسارت دير کرد فروشنده :در صورت تاخير فروشنده در انجام تعهدات ،مبلغ معادل دو در هزار باقی مانده تعهدات فروشنده ،بصورت
روزشمار محاسبه و از مطالبات وي کسر می گردد .سقف مبلغ خسارت معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد خواهد بود.
 :2-4-3خسارت ديرکرد خريدار :در صورت تاخير خريدار در پرداخت صورت حساب به فروشنده ،در مدت زمان مطابق با بند  ،2-3-3خريدار
حداکثر پانزده روز فرصت خواهد داشت تا با رفع مشكالت و موانع اداري ،تعهدات خود را انجام دهد .در صورتی که تا روز سی و يكم خريدار
تعهدات فوق الذکر را به شكل کامل انجام نداده باشد ،خسارت تاخير از تاريخ دريافت صورت حساب بصورت روز شمار و به ميزان دو در هزار
مبلغ صورت حساب باقی مانده تا روز تسويه محاسبه خواهد بود.
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تبصره :2ماليات بر ارزش افزوده در هر صورت حساب ،محاسبه و در مقابل ارائه گواهی معتبر پرداخت می گردد.
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پيوست  :4بيمه
کاالي تحويلی به خريدار تا انبار خريدار توسط فرشنده مشمول بيمه خواهد بود.
کپی بيمه نامه ها ضميمه گردد.
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پيوست  :5نحوه آزاد سازي تضامين
 .1-5نحوه آزاد سازي تضامين پيش پرداخت:
پس از پرداخت صورتحساب نهايی و درخواست کتبی فروشنده ،خريدار نسبت به آزادسازي اين تضامين اقدام خواهد نمود.
 .2-5نحوه آزاد سازي تضامين حسن انجام تعهدات:
خريدار پس از انقضاي دوره گارانتی مطابق بند  8پيوست  8نسبت به آزاد سازي اين تضامين اقدام خواهد نمود.
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پيوست :6وظايف و اختيارات مشاور
وظايف و اختيارات مشاور در ارتباط با موضوع قرارداد به ترتيب زير خواهد بود:
 نظارت بر آزمايش و تحويل تجهيزاتبررسی مشخصات فنی کليه تجهيزات پيشنهاد شده از طرف فروشنده و مقايسه آنها با مشخصات فنی قرارداد و استانداردها و اعالم مغايرت ها به وي
تا حصول توافق و تائيد نهايی.
بررسی دستورالعمل آزمايش ) (Test Procedureتجهيزات موضوع قرارداد که می بايست توسط فروشنده تهيه و ارائه گردد و مقايسه آنها با
مشخصات فنی و استانداردها و اعالم نواقص و مغايرت ها تا تائيد نهايی دستورالعمل آزمايش.
بررسی برنامه زمانبندي پيشنهادي فروشنده و اصالح آن در صورت نياز پس از تائيد فروشنده.
بررسی کليه موارد فنی و انجام کليه هماهنگیها جهت انجام قرارداد .
کنترل و تائيد تجهيزات بهنگام تحويل و تطبيق آنها از نظر کيفيت و کميت با مشخصات تائيد شده در اسناد قرارداد و حضور در زمان انجام آزمايشات
مربوطه.
بررسی و تاييد صورتحساب هاي صادره از طرف فروشنده.
انجام تغييرات مورد نياز قرارداد همراه با گزارش توجيهی با توجه به طرح و ضرورت هاي احتمالی پيش آمده و اخذ نظرات خريدار و نهايتاً ابالغ به
فروشنده توسط خريدار.
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پيوست  :7تعهدات فروشنده
(مطابق با اسناد مناقصه و شرح موضوع قرارداد).
 1-7تأمين تجهيزات در تعهد فروشنده است.
 .2-7فروشنده مكلف است يك نفر را بعنوان نماينده تام االختيار خود جهت پاسخگويی و ايجاد هماهنگی هاي الزم در انجام خدمات موضوع
قرارداد کتباً به خريدار معرفی نمايد که نظارت کامل بر اجراي تعهدات موضوع قرارداد داشته باشد.
.3-7فروشنده متعهد می گردد که اقدامات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي که به تأييد خريدار می رساند ،انجام دهد.
تبصره  :3پرداخت هايی که به فروشنده انجام می شود ،جنبه علی الحساب داشته و هر نوع اشتباه محاسباتی و نظير آن در صورت حساب نهايی توسط
خريدار اصالح و رفع می شود.
 .4-7فروشنده متعهد است حسب مورد اولويت ها و نيز تغيير برنامه خريدار را در صورت اعالم کتبی خريدار دردوره زمانی قرارداد لحاظ نمايد.
تبصره :4چنانچه تغيير برنامه خريدار منجر به هزينه اضافی براي فروشنده گردد پرداخت مابه التفاوت بر عهده خريدار خواهد بود.
 . 5-7فروشنده موظف است آخرين تغييرات اساسنامه شرکت و دارندگان حق امضاء را در صورت تغيير کتباً ظرف مدت هفت روز براي خريدار
ارسال نمايد.
 . 6-7فروشنده موظف به رعايت نظام هاي جاري ،حفظ اسرار و اطالعات خريدار می باشد.
 . 7-7هرگونه پيشنهاد در مورد نحوه انجام قرارداد و در جهت بهبود کيفيت تجهيزات موضوع قرارداد با تشكيل جلسه مشترک بين فروشنده و مشاوره
نماينده خريدار با تنظيم صورتمجلس تصميم گيري خواهد شد.
 . 8-7گارانتی يك ساله کليه اقالم موضوع قرارداد از روز تحويل بر عهده فروشنده خواهد بود.
تبصره :5محل ارائه گارانتی در دفتر فروشنده است .شرايط گارانتی هم از طرف فروشنده بايستی در اختيار خريدار و مشاور قرار گيرد.
 . 9-7فروشنده موظف به ارائه راهكارهاي بهينه براي ارتقاء تجهيزات با ذکر دليل به خريدار و مشاور می باشد .
 . 11-7فروشنده موظف است با هماهنگی خريدار در زمان آزمايش تجهيزات از پرسنل و کارشناسان صاحب صالحيت استفاده نمايد.
 . 11-7فروشنده موظف است شرايط تضمين ( )Terms of Guarantyيك ساله را از سازنده تجهيزات ارائه نمايد.
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 . 12-7فروشنده موظف است که خريد تجهيزات خود را از تأمين کننده اصلی تجهيزات انجام دهد و مدارک آن نظير Certificate of origin
اسناد حمل و  Packing listرا در اختيار خريدار و دستگاه نظارت قرار دهد.
 . 13-7فروشنده موظف است فرم هاي آزمايش و چگونگی فرايند آزمايش تجهيزات را قبل از شروع آزمايشات جهت بررسی و تأييد مشاور ارسال
نمايد.
 . 14-7فروشنده قبل از تهيه تجهيزات ابتدا تأييد مشاور و نماينده خريدار را تواما اخذ و سپس نسبت به تحويل آن اقدام نمايد .دراين زمينه کليه
مدارک خواسته شده در مشخصات فنی ،بايد به دقت تكميل و ارائه شود .ضمناً به جهت تحقق اين مهم خريدار اين حق را دارد تا  ...نفر ازکارشناسان
خود را به هزينه فروشنده به کارخانه سازنده اعزام و از تجهيزات ساخته شده قبل از حمل بازديد و نسبت به تأييد و يا رد اقالم اقدام نمايد.
تحقق اين بند و تعداد نفرات بازديد کننده (چنانچه در اسناد خريد اوليه به صراحت ذکر نشده باشد) ،متناسب با حجم ريالی/ارزي قرارداد قابل مذاکره
خواهد بود..
 .15-7فروشنده موظف است  . . .نفر از نمايندگان خريدار را در محل دفتر خود به منظور آشنايی با تجهيزات و چگونگی عملكرد آنها به مدت . . .
آموزش دهد.
تبصره :6جزئيات برنامه آموزشی با هماهنگی مشاور نهايی خواهد شد.
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پيوست :8تعهدات خريدار
 . 1-8خريدارموظف است محل مناسبی از نظر دما  ،رطوبت  ،امنيت و متناسب با شرايط تجهيزات را بعنوان انبار در اختيار فروشنده قراردهد .و در
صورت بروز هرگونه خسارت يا مفقود شدن اموال تحويل داده شده ،کليه مسئوليت ها به عهده خريدار خواهد بود.
 .2-8خريدار متعهد است صورتحساب هاي تاييد شده فروشنده را وفق مفاد پيوست  3بطور کامل پرداخت نمايد.
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پيوست  :9برنامه زمان بندي قرارداد
 -1-9برنامه پيش بينی شده زمان بندي کلی به شرح زير می باشد:
رديف

پيش بينی زمانبندي کل ( .....روز)

شرح کار

1

2

3

4

 -2-9آخرين مهلت فروشنده براي ارائه برنامه زمانی تفصيلی موضوع قرارداد  15روز از تاريخ مبادله قرارداد است.
 -3-9تصويب برنامه مذکور به هيچ وجه از مسئوليت هاي فروشنده نخواهد کاست .در صورتی که فروشنده تشخيص دهد که تغييراتی در برنامه
تفصيلی زمان بندي قرارداد ضروري است ،موظف است قبل از رسيدن موعد انجام کاري که به نظر او بايد در برنامه آن تغيير داده شود ،مراتب را با
ذکر دليل به مشاور اطالع دهد .مشاور تغييرات مورد تقاضاي فروشنده را رسيدگی و موارد را به فروشنده ابالغ خواهد نمود .بديهی است اين تغييرات
از ميزان مسئوليت فروشنده نخواهد کاست.
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پيوست :11ليسانس و شرايط واگذاري حق ليسانس نرم افزارهاي سامانه
 – 1-11فروشنده متعهد می گردد کليه ليسانس هاي مربوطه را به نام خريدار تهيه و تحويل نمايد.
 - 2-11فروشنده متعهد می گردد نرم افزارهاي مربوطه را در دوره گارانتی بدون هزينه ،بروزرسانی نمايد.
 – 3-11فروشنده متعهد می گردد کليه مستندات ليسانس ها و نرم افزارهاي موضوع قرارداد را همزمان با تحويل تجهيزات به خريدار ارائه نمايد.

امضاء فروشنده

نسخه0.1.2 :

صفحه  09از 22

امضاء مشاور

امضاء خریدار

قرار داد تامین تجهیزات

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

پيوست :11اسناد و مدارک فنی قرارداد
 .1-11اسناد فنی پايه.
 .1-1-12کدها و استانداردها.
 .2-1-12مشخصات فنی تجهيزات و ملزومات موضوع قرارداد مطابق مشخصات اين پيوست خواهد بود.
 .3-1-12نقشه ها و ساير اسناد فنی قرارداد.
 .4-1-12فهرست و مشخصات نرم افزارهاي مورد نظر موضوع قرارداد.
 .5-1-12زبان مدارک و تعداد نسخ آن.
زبان مدارک و شمار نسخه هاي مدارک فنی به ترتيب جدول زير ميباشد:
نسخه نرم افزاري
زبان
تعداد نسخ

نام گزارش

قابل تكثير روي CD

الزم است

الزم نيست

انگليسی

فارسی

مشخصات فنی تفصيلی تجهيزات

دستورالعملهاي آزمايش

گزارشات آزمايش معمولی تجهيزات

برنامه زمان بندي تفصيلی انجام قرارداد
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پيوست  : 12نسخ قرارداد
 1-12اين قرارداد يك کليت و مجموعه است و به غير از ماده مربوط به حل اختالف يك بخش يا يك ماده از آن نمی تواند به تنهايی مورد استفاده
قرار گيرد و هيچ ماده اي از اين قرارداد با ماده ديگر نقض نمیگردد .چنانچه مشخص گردد يك يا چند ماده از اين قرارداد بی اعتبار و يا غير قابل
اجرا است اين امر به ساير مواد قرارداد خدشه وارد نخواهد کرد .
 2-12اين قرارداد که از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسالمی ايران میباشد در سه نسخه (خريدار ،فروشنده ،ناظر) تهيه و به امضاي طرفين
رسيده و کلية نسخ آن داراي اعتبار برابر میباشد.
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پيوست :13نحوه گردش کارها
 - 1-13گردش کار مكاتبات بين خريدار -فروشنده -مشاور
فروشنده کليه مكاتبات خود را در مورد موضوع قرارداد با مشاور انجام ميدهد.
مشاور در مورد مسايل غير مالی بصورت مستقيم با فروشنده مكاتبه کرده و يك نسخه کپی به خريدار ارسال ميكند .در مواردي که بار مالی به همراه
داشته باشد الزم است مشاور قبالً موافقت خريدار را کتباً کسب نمايد.
خريدار بر اساس صالحديد خود با مشاور و يا فروشنده مكاتبه مينمايد .ليكن در مكاتبات خود با فروشنده يك نسخه رونوشت به مشاور ارسال ميكند.
 -2-13خريدار و ساير مراجع مرتبط با اجراي قرارداد درصورت لزوم
کليه مكاتبات و ارتباطات با مراجع مرتبط با اجراي قرارداد از قبيل اخذ مجوزهاي الزم با درخواست مشاور يا فروشنده توسط خريدار انجام خواهد
شد.
 -3-13گردش کار ابالغ دستور تغيير کار از سوي خريدار و اقدامهاي پس از آن
در صورتی که بنا به هر علتی موضوع قرارداد نياز به تغيير داشته باشد و همچنين براي کاهش و افزايش  %25موضوع قرارداد ،خريدار مراتب را کتباً
به فروشنده ابالغ مينمايد .فروشنده موظف است اقدامات الزم براي کاهش يا افزايش ضمانتنامه ها را حداکثر تا يك هفته پس از تاريخ ابالغ انجام
دهد .پس از ابالغ ،مشاور موظف به پيگيري موضوع ابالغيه تا حصول به نتيجه خواهد بود.
 -4-13گردش کار تهيه ،تحويل و تاييد و پرداخت صورت حساب هاي فروشنده
فروشنده با توجه به مفاد و بندهاي مربوطه در قرارداد اقدام به تهيه صورت حساب کرده و آنرا به مشاور ارسال ميكند .مشاور صورت حساب را با
مقادير و قيمتهاي قرارداد مطابقت داده و پس از تاييد نهايی به خريدار ارسال مينمايد .خريدار پس از انجام اقدامات الزم نسبت به پرداخت صورت
حساب اقدام ميكند .در صورتيكه مشاور يا خريدار نسبت به نكاتی از صورت حساب سئوال و يا اعتراضی داشته باشند مراتب را کتباً با ذکر داليل به
فروشنده جهت رفع آن اعالم مينمايند .فروشنده صورت حساب را پس از رفع موارد مجدداً به مشاور ارسال ميكند.
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