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 برق استان كردستان يرويع نيشركت توز

 خاص ( ي) سهام
 (( قرارداد فروش کاال)) 

 رئوي  ) هيووا هوونيوان   آقايان ييندگشود بنمايده مين قرارداد فروشنده ناميع برق استان کردستان که دراين شرکت توزين قرارداد بيا

.................... به شماره ملي  ........فرزند  آقای .............کطرف و ياز (مديرهعضو اصلي هيئت )شاهين ميرواني و ( و مدير عاملره يمدهيئت 

 که دراين قرارداد خريدار ناميده ميشود از طرف ديگر بشرح زير منعقد ميشود.          .............. صادره

 : قرارداد موضوع  -1ماده 
مفواد   ،که خريدار با اطالع و علم کافي از موضووع   0011-2 يده عموميمزابه استناد  اسقاط م  است از فروش عبارت موضوع قرارداد  

 مبادرت به عقد آن مي نمايد .قانون مدني  01و روئيت کاال قبل از معامله در اجرای ماده قرارداد 

 : مبلغ قرارداد  – 2ماده 
بوه اسوتناد مزايوده    (ريال  ......................)به عدد ريال ....................... احتساب ماهيات بر ارزش افزوده بدون مبلغ کل قرارداد 

 :باشدذيل ميبه شرح  و 0011-2  يعموم

 قيمت كل قيمت واحد مقدار واحد سنجش عنوان كاال كد كاال رديف

   011،111 کيلوگرم سيم مسي نمرات مختلف اسقاط 031131110 1

ماليات بر ارزش افزودهجمع كل بدون احتساب    

 ل:يمدت و نحوه تحومهلت،  - 3اده م
پ  از مبادهه قرارداد ، نسبت به واريز وجه پيشنوادی خود در مزايوده   یکارروز  0خريدار موظف است حداکثر ظرف مدت بعد از عقد قرارداد 

روز پ  از واريز وجه، کاالی موضوع قرارداد را تحويل بگيرد. در غير اينصورت عدم  01 مدت  ظرفحداکثر برای کاالی موضوع مزايده اقدام و 

  واريز وجه به معنای انصراف تلقي و ضمانت نامه حسن انجام تعودات خريدار ضبط خواهد گرديد.

 مي باشد برابر مقررات شرکت توزيع نيروی برق استان کردستاننحوه، ترتيب، نوع، ساعت و ساير شرايط تحويل  

به تفکيك و جدا شده امکان پذير مي باشد، خريدار بايد نفرات و امکانات الزم را در اين  موضوع قراردادبا توجه به اينکه بارگيری و حمل کاالی 

 خصوص تويه و در حداقل زمان ممکن به تشخيص فروشنده نسبت به تفکيك و بارگيری اقدام الزم را به عمل آورد.

شخصاً و يا توسط نماينده ای که کتباً از طريق دفتر اسناد رسمي )با تاييد دفتر حقوقي و رسيدگي به شوکايات فروشونده(    خريدار مي بايست

 معرفي مي نمايد جوت تحويل کاالی موضوع قرارداد اقدام نمايد و انباردار ميزان اقالم تحويلي را تاييد نمايد.

در صورت عدم تحويل و حمل موضوع قرارداد در موعد مقرر، عالوه بر اخذ هزينه انبارداری از خريدار، در صورت بروز حوواد  غيور    :1 تبصره

خريدار مسئول خواهد بود و خسوارت وارده و هرگونوه هزينوه    فروشنده از مسئوهيت مبراء و مترقبه مانند سرقت، آتش سوزی، بارندگي و .... 

 نات وی جبران خواهد گرديد.تحميلي از محل تضمي

تويه ماشين آالت الزم برای بارگيری مي بايست بر اساس برنامه فروشنده و متناسب با شرايط صورت گيرد )تشخيص شرايط به عوده  :2تبصره 

 فروشنده مي باشد(

ارنظر نوايي به عوده کارشوناس منتخوب   در صورت وجود مغايرت در تعريف اجناس مندرج در قرارداد با کاالی موجود در انبار، اظو: 3تبصره 

 شرکت توزيع برق استان کردستان مي باشد.

تحويل بار به خريدار منوط به پرداخت کل مبلغ قرارداد در موعد مقرر ميباشد و در صورت کسری  مزايدهتوضيحات موم  5طبق بند  :4تبصره 

 واريزی به هيچ عنوان اجناس تحويل نمي گردد.

  :كاال ليتحومحل  - 4ماده 
روبروی پمپ بنزين شرکت نفت، جنب پل هوايي بواران، انبار مرکزی شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان تلفن  -بلوار پاسداران -سنندج

 187- 33700730تماس 
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 :و قانونيهزينه هاي جانبي  – 5ماده 

هزينه درج دو نوبت آگوي در روزنامه )به نسبت مبلوغ کارشناسوي، بوين      % ماهيات بر ارزش افزوده،9قانوني از جمله  اضافاتکليه هزينه ها و  

بوه   "توزين و غيره کال ، تخليه ، بارگيری ،حملهزينه های   تسويم و از برندگان مزايده دريافت مي شود(، عوارض،  ها به تفکيك گروه ها،گروه

 ي ندارد .مسئوهيتتعود و عوده خريدار ميباشد و فروشنده در اين مورد هيچگونه 

ضومنا  تعداد دفعات توزين کاال و باسکول توزين به صورت مقتضي توسط فروشنده مشخص ميگردد و خريدار حوق اعتوراض نودارد.    تبصره :

 انتخاب کاميونوای حامل برای حمل کاال بايد با هماهنگي فروشنده انجام پذيرد.

 ضمانت نامه حسن انجام تعهدات: -6ماده 
% مبلغ مزايده به 01انجام تعودات ، برنده مزايده مکلف است بعد از اعالم فروشنده، ضمانت نامه معتبر بانکي معادل بمنظور تضمين حسن 

پ  از  فروشنده ارائه يا معادل مبلغ مذکور را نقداً به حسابي که فروشنده کتباً تعيين مي نمايد واريز ورسيد آنرا ارائه نمايد. سپرده مذکور

 (.............................) حويل موضوع قرارداد با تأييد نماينده فروشنده آزاد مي گردد.خاتمه قرارداد و ت

 خريدارضمانت نامه مذکور بايد تا تاريخ انجام کليه تعودات موضوع قرارداد معتبر بوده ومادامي که کليه تعودات انجام نشده است  :1 تبصره

مکلف است به درخواست فروشنده ضمانت نامه موضوع قرارداد را تمديد کند و چنانچه تا پانزده روز قبل از انقضای مدت اعتبار آن طبق 

درخواست فروشنده اقدام به تمديد نکند فروشنده حق خواهد داشت مبلغ آن را از بانك ضامن دريافت کرده و وجه آن را به جای ضمانت نامه 

قه تا انجام کليه تعودات  نزد خود نگاه دارد . فروشنده ضمانت نامه مزبور را پ  از انجام کليه تعودات طبق مفاد قرارداد وکسر به رسم وثي

ويا به تقاضای او انجام داده  خريداربوده است وهي فروشنده به علت قصور خريدار جرائم تأخير احتماهي و هزينه کليه خدماتي که به عوده 

 اهد کرداست آزاد خو

 حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ مبادهه قرارداد مي باشد. ارائه تسويه حساباسترداد ضمانت نامه حسن انجام تعودات منوط به : 2تبصره 

ميزان تضمين حسن انجام تعودات حسب مورد و متناسباً توسط برنده مزايده کاهش  8درصورت تغيير مقادير فروش طبق ماده :3تبصره 

 توسط فروشنده افزايش مي يابد.ويا 

 ر مدت قرارداد :ييتغ – 7ماده 
 :ر خواهد بوديير مدت قرارداد قابل تغيدر موارد ز

 ه . يدر موارد بروز حواد  قور - 

 ثر باشد.ول ميجاد شود که در مدت تحويا يتوائيا محدوديوضع و  یدين و مقررات جديکه قوانيصورتدر -

 : التغيير مقادير كا – 8ماده 
به تشوخيص خوود   % کل مبلغ قرارداد 25کدام ازاقالم کاالی مورد معامله را تا  هر شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان مختار است مقدار

 افزايش يا کاهش دهد و خريدار حق هيچگونه اعتراضي را در اين رابطه ندارد.

ر : يمه تاخيجر – 9ماده 
ميتواند بوه ازای   فروشندهکاالی موضوع قرارداد تاخير نمايد، گرفتن تحوووويل  پرداخت وجه کاالی موضوع مزايده و در خريدارچنانچه 

برداشت  )شامل ضمانت نامه حسن انجام تعودات و ساير مطاهبات( خريدار را از محل مطاهبات کل قراردادمبلغ در هزار  يك هر روز تاخير

 نمايد.

روزباشد شرکت توزيع برق مختار است که قرارداد را فسخ وبرابرقانون وقرارداد تسويه حساب  01ير بيشتر از درصورتيکه مدت زمان تاخ

 مي گردد.

  ه : يحوادث قهر – 11ماده 
مسئوهيت که غير قابل پيش بيني بوده و يا جلوگيری از آن از عوده فروشنده خارج باشد، فروشنده از در مورد تاثيرات ناشي از حواد  قوريه 

 مبراست.

 فسخ قرارداد :  – 11ماده 
 .  ازطرف خريدار کاالی موضوع قرارداد و حمل کلبرای تحويل  روز 01تاخير غيرموجه بيش از  -

 واگذاری قرارداد به غير   -2

 .قرارداد  03 موضوع ماده  خريدار مول ممنوعيت قانونيش -3
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احتيواج بوه انجوام دادن     ميرسواند و بودون   خريودار باطالع  قرارداد را به يکي از علل مشروحة فوق فسخ کند مراتب را کتباً فروشندههرگاه 

 .يه حساب مي نمايدسوت خريدارخود وصول و ضبط و با  تشريفات قضائي و اداری مبلغ ضمانتنامه يا سپرده حسن انجام تعودات را به سود

 قرارداد :  يعدم واگذار – 12ماده 
و کواالی موضووع مزايوده     قسمتي از تعودات موضوع قرارداد را به شخص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد حق واگذاری يا انتقال تمام يا خريدار

 صرفاً به خريدار تحويل مي گردد.

 :  يقانون يهاتيممنوع – 13ماده 
و اصالحيه های بعدی  0337سال ديماه  22قانون منع مداخله مصوب  درپيشنواد دهنده رسماً اعالم مي نمايد که مشمول ممنوعيت مندرج 

 آن نمي باشد.

هيئت محترم وزيران )موضوع نامه شماره  22/3/0383ه مورخ  31370/ت 73377پيشنواد دهنده رسماً اعالم مي نمايد تصويب نامه شماره 

 توانير( رعايت مي نمايد. 29/6/85مورخ  2318/00

را  هيات محترم وزيران اتباع بيگانه ) افاغنه ( 26/9/82ک مورخ  29517/ ت 53869تصويب نامه شماره م مي دارد پيشنواد دهنده اعال

 رعايت مي نمايد

 اختالفات :  – 14ماده 
ك از در صورتيکه اختالفاتي بين خريدار و فروشنده بروز کند اعم از اينکه مربوط به اجرای موضوع قرارداد و  يا مربوط به تعبير و تفسير هريو 

ني توافق رفع نمايند از طريق مراجع صاهحه قانو بامواد قرارداد و اسناد و مدارک پيوست آن باشد چنانچه طرفين نتوووانند موضوع اختالف را 

بوه   فروشندهتعوداتي را که بموجب قرارداد بعوده دارد اجراء نمايد درغير اينصورت  ،ملزم است تا حل اختالف خريدارحل و فصل خواهد شد. 

دارد که اموال موورد مزايوده بوه    يهمچنين پيشنواد دهنده  بدينوسيله  اعالم م .خواهد نمود رفتار خريدار باقرارداد  بر اساستشخيص خود 

، خريدار مذکور حق هر گونه ادعا و ت وی رسيده و ضمن مالحظه کليه اقالم مورد مزايده و وقوف کامل بر اوصاف و کميت عين مورد معاملهروي

از خويش سلب نموده به نحويکه در صورت طرح هرگونه ادعوايي   اعتراض احتماهي و آتي در اين خصوص اعم از اداری و حقوقي و يا کيفری را 

ماع نخواهد بود و خريودار بوا ايون    من اهوجوه قابل است بار ساقط و به هيچ وجهتدعاوی مطروحه از درجه اع ،مندرجات اين قراردادخالف مفاد 

 .در مقام اعالم قيمت و پذيرش شرايط مربوط بر آمده استاوصاف 

 ضمائم قرارداد: -15ماده 
 0011-2 اسناد مزايده  -0

 .........................مورخ  ............................شماره نامه اعالم برنده  

 ن :  يطرف ينشان – 16ماده 
نشواني خوود را    و خريودار  187- 33283610-9بلووار جانبوازان سوايت اداری )تووس نووذر( تلفون        –نشاني خود را :  سونندج   فروشنده

هرگاه يکي از طرفين تعيين نموده اند.  ....................همراه تلفن   ......................فک :  .................. :تلفن  ................. کد پستي ............................

به طرف ديگر اطالع دهد و تا وقتي که نشاني جديد به طرف ديگر ابالغ  قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد موضوع را کتباً

 نشده کلية نامه هائي که به نشاني فوق با پست سفارشي ارسال و يا با اخذ رسيد تحويل خواهد شد ابالغ شده تلقي ميگردد.

قرارداد :  ينسخه ها – 17ماده 
ة نسوخ  يو کل و گردديم داريخرل يك نسخة آن پ  از امضاء تحوي ده است کهيگردم يتنظتبصره  8و ماده  07نسخه با  3ن قرارداد در يا

 .رادارد قرارداد حکم واحد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                   

                    
 فروشنده

 شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

 مدير عامل(و هيئت مديره  رئيس)هيوا لهونيان

 ( عضو اصلي هيئت مديره)شاهين ميرواني و 

 

  

 

 خريدار

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

 كه مفاد قرارداد را شخصًا مطالعه و با علم و اطالع و

 نمايم قبول مفاد آن ، آنرا امضا مي

 

 

 


