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 فروشقرارداد 

توزير  نيرر ی    اين قرارداد در اجرای مصوبه کميسيون معامالت به تاريخ          منضم به نامه شماره                مورخ                  بين شررک    

فر شرنده  رارداد ايرن قر   کره در  19559947054  شناسره ميری     611120143617دارای کد اقتصادی   5092ذربايجانغربی به شماره ثب  برق آ

رئيس هيئ  مديره   نجات اله عيی نژاد شبييوی سفيی نائب رئيس  هيات مرديره   مديرعامل   ناميده می شود به نمايندگی آقايان اکبر حسن بكيو

ثبرر  شررده در                          شناسرره ميرری         برره شررماره ثبرر            کررد اقتصررادی                      دارایزيررط فرررش   شرررک                       ا

 ناميده می شود به نمايندگی خريدارکه                                    در اين قرارداد 

ی شرماره        که به موجب اساسنامه  آگهی تغييرات شماره                 مورخ            منتشرره در ر زنامره رسرم                                               

 .مورخ           اختيار امضای اين قرارداد را دارند، ازفرش ديگر با شرايط مندرج در ذيل درار ميه  منعقد می گردد

 

 موضوع قرارداد :  1ماده 

 .جد ل ذيل  / به شرح پيوس  شماره يط قرارداد   فر ش                 موضوع قرارداد عبارتس  از 

  
 

 راردادمبلغ ق: 2ماده 

 بشررح  ريرال مری باشرد کره     (                                                                       بعردد  (                            ) بحرر ش  ) مبيغ کل قرارداد 

 .ريال ميباشد         محاسبه گرديده اس    با احتساب نه درصد عوارض  ماليات بر ارزش افز ده مبيغ                جدول ذیل

 

 

ارزش اقرالم موضروع   % 19  حرداکرر  % 1بازای هر ر ز  7در ماده  در صورت تاخير خريدار در حمل اقالم موضوع مزايده از مدت مندرج  : 1تبصره 

 .مزايده به عنوان خسارت ديرکرد از محل تضمين خريدار کسر خواهد شد

 .برابر قانون ماليات بر ارزش افزوده نه درصد عوارض وماليات برارزش افزوده  از خریدار دریافت خواهد شد :  توضيح 

    قراردادمدت :  3ماده 
 .ر ز کاری می باشد..... به مدت قرارداد   ابالغ تاريخ  از قرارداد ر مدت

 

 محل تحویل :  4ماده 

ف
دي
ر

 

 شرح کاال
 مقدار
 

 (بريال)مبيغ   احد  احد

1     

5     

7     

6     
2     

 (:ريال)جم  کل

 (:ريال)جم  کل بااعمال  نه درصد عوارض  ماليات بر ارزش افز ده
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 ميه ر  کاالی موضوع قرارداد فبق شرايط درج شده در ماده يط قرارداد  در محل انبار مرکزی شرک  توزي  نير ی برررق آذربايجانغربی به نشانی ار

 خريردار  بره ر ستای کولق ر پش  ساختمان جهاد کشا رزی استان  ر ششصد متر پايين تر از جاده اصيی   ر ابتدای جاده ( جاده ار ميه ر سيماس  ) 

 .خواهد شدتحويل 

 .به خریدار به هيچ وجه اجازه داده نخواهد شد نسبت به تفکيک یا برش اقالم در محوطه انبار یا داخل سوله فروشنده اقدام   نماید
 

 شرایط پرداخت :  5ماده 

حساا   شرماره   نسرب  بره  اريرز  مبيرغ کرل مزايرده        ،قبرل از حمرل کاالهرای موضروع مزايرده      مكيرف اسر  پرس از ابرالغ برنرده        خريدار 

 .ايد اقدام نم بنام شرک  توزي  نير ی برق آذربايجان غربی(  5133کد ) نزد بانک ملی شعبه عدالت  1115502955110

د وحداکثر بيست درصد بهای کاال با مطالبات خریدار از فروشنده قابل تهاتر بهای اجناس باید بصورت وجه نقد پرداخت گرد "ضمنا

 . ميباشد
 

 شرایط تحویل :    9ماده 
گيری  حمرل اقرالم   اقدامات مربوط به بار. ارج نمايدمی تواند از محل استقرار آنها خ(  12الی  8) ، اقالم مزايده را فقط در ساعات اداری خريدار-1

 نمايندگان فر شنده  خود خريدار انجام پذيريد  درمورداشخاص حقوقی معرفی نامه کتبی برای نماينده الزامی اس  / نماينده   می بايس  با نظارت

حمل کاالهای مورد مزايده را متناسرب   الزم برای بارگيری    سايل کافی   ، تجهيزات   ر تعهد می نمايد که نير ی انسانی، ماشين آالتخريدا -5

هر نوع هزينه ديگری برای انتقال آنها بره خرارج از    بديهی اس  کييه مخارج بارگيری ، حمل  .   اجناس مورد مزايده فراهم نمايدماهي با شرايط  

 .بعهده خريدار می باشد"محل استقرار الزم باشد کال

( برابرر سره بررس دسرتورالعمل ايمنری پيوسرتی        )در هنگام تحويل  انتقال اقالم مورد مزايده ، خريدار می بايس  کييه شرايط  مقررات ايمنری -7

 .فر شنده را رعاي  نمايد
تعيرين  . ، جبرران نمايرد   ا  ، به اموال فر شنده  ارد شرود  خريدار متعهد اس  خسارتی که بر اثر عمل  ی  يا ماشين آالت  تجهيزات مربوط به -6

ف به پرداخ  خسارت تعيين شده می باشد در غيرر اينصرورت برا نظرر     خواهدبود  خريدار مكي( فر شنده )خسارت  ارده با تشخيص شرک  توزي  

، خسارت مربوفه تعيرين  توسرط خريردار بايسرتی در  جره      ناسی از فرش خريداربا پرداخ  کييه هزينه های کارش کارشناس رسمی دادگستری  

 .فر شنده پرداخ  شود 

 ه  موظف است کل مقادیر غرفه ای که برای آن  برنده شده اسات را  مقادیر ذکر شده در شرایط مزایده تقریبی بوده و برنده مزاید-5

 .از انبار فروشنده خارج نماید 

با تسليم پيشنهاد چنين تلقی می شود که اقالم مورد مزایده توسط پيشنهاد دهنده رویت گردیده و فروشانده  حاه هار گوناه     -9

 .ز خود سلب می نمایداعتراض بعدی در مورد کيفيت و مشخصات فنی اقالم مزایده را ا
 

 تعهدات خریدار: 5ماده 
ای موضوع مزايده اقدام هبا رعاي  موارد ايمنی   با تنظيم صورتجيسه نسب  به خر ج کاال 7خريدار متعهد ميگردد ظرش مدت قيد شده در ماده -1

 .در غير اينصورت پس از موعد مقرر کاالهای مربوط به نف  شرک  ضبط می گردد. نمايد

 .کسورات قانونی   اخذ مفاصا حسابهای مربوط به عهده خريدار می باشدکييه -5

 .خريدار مزايده حق فر ش قبل از خر ج از انبار فر شنده به غير را ندارد-7

 .خريدار موظف اس  قبل از شر ع عمييات نسب  به اخذ تاييديه برای عوامل خود از دفتر حراس    امور محرمانه فر شنده اقدام نمايد-6

مسئولي    هزينه بيمه مسئولي  مدنی   حوادث پرسنل خريدار   اشخاص ثالث در فول مدت اجرای قرارداد کال بر عهده خريدار مری باشرد     -2

 .فر شنده هيچگونه مسئوليتی در اين خصوص ندارد
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 .ريدار ممنوع می باشدتوسط خ( شرک  توزي  نير ی برق استان آذربايجانغربی) استفاده از کارکنان   تجهيزات فر شنده-4

خريدار حق احياء   بازسازی   بازگرداندن تجهيزات موضوع مزايده بصورت کاالی مستعمل به هر فريق در شربكه بررق کشرور توسرط خرود يرا       -3

 .تحويل گيرندگان نهائی را ندارد

اشخاص ثالث  ارد آيد را جبران نمايد مسرئولي  هرر   خريدار متعهد اس  هر گونه خسارتی را که بر اثر عمل ا   يا عمال  ی به اين شرک    يا -8

 .نوع آسيب بدنی  ارده به اشخاص   بيمه آنها در حين بارگيری   انتقال کاال بعهده برنده مزايده می باشد

 

 مرجع حل اختالف:  8ماده 
ارداد   يا مربوط به تعبير   تفسرير هريرط از مرواد    در صورتيكه اختالفاتی بين خريدار   فر شنده بر ز کند اعم از اينكه مربوط به اجرای موضوع قر

چنانچه فرفين نتوانند موضوع اختالش را از راه توافق رف  نمايند موضوع از فريرق مراجعره بره مراجر      . قرارداد   اسناد   مدارک پيوس  آن باشد 

ه بموجب قرارداد بعهده دارد اجرا نمايد در غير اينصورت ميزم اس  که تا حل اختالش تعهداتی را کخريدار . صالحه قانونی حل   فصل  خواهد شد 

 .عمل خواهد نمود  خريداربه تشخيص خود فبق قرارداد  نسب  به فر شنده 

 

 نشانی طرفين :  0ماده 

نشانی خود را                                          رخریداو   9667119نشانی خود را ار ميه ر نرسيده به ميدان مخابرات ر شرک  توزي  نير ی برق آذربايجانغربی ر تيفن     فروشنده

هر گاه يكی از فرفين نشانی خود را در مدت قرارداد تغيير دهرد بايرد موضروع را  حرداکرر     . بنام شرک                               تعيين نموده اس  

د به فرش ديگر ابالغ نشده، کييه نامه هايی که به نشانی مذکور با پس  به فرش ديگر افالع دهد   تا  قتی که نشانی جدي "ر ز کتبا 3ظرش مدت 

 .سفارشی ارسال   يا با اخذ رسيد تحويل خواهد شد، ابالغ شده تيقی  می گردد

 

 اسناد و مدارک قرارداد:   11ماده 

 :اين قرارداد شامل اسناد   مدارک زير اس 

 قرارداد حاضر -1

 خريدار.................. خ مور......... پيشنهاد قيم  شماره  -5

 .فرم ممنوعي  قانونی که به امضای فر شنده رسيده اس  -7

 سه برس دستورالعمل ايمنی تامين کنندگان  -6

 تعهدنامه عدم افشاء افالعات -2

 .که درارتباط با اين قرارداد صورت گرفته  به توافق فرفين رسيده باشد خريدار  فر شنده هرگونه صورتجيسه  يا مكاتبه بين  -4

 .هر گاه بين مفاد   مضمون اسناد قرارداد تناقض، اختالش   يا اشتباهی بر ز کند اسناد به ترتيب فوق بر يكديگر ا لوي  خواهند داش 

 .نسخه تنظيم گرديده که کييه نسخ قرارداد اعتبار  احد می باشد د  ماده   در « 16»اين قرارداد در 

   

 

 خريدار فر شنده

  رق آذربايجانغربی شرک  توزي  نير ی ب

  نجات اله عيی نژاد شبييوی سفيی اکبر حسن بكيو

مدير عامل   رئيس هيئ  

 مديره

  نائب رئيس هيئ  مديره 
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