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 ل واحد چهارمیل اردستانسازگاری و رشد نهالوازم و تجهیزات گلخاهن خرید قرارداد 

 

فیماهین  ه  مرح ذیل.....................مورخ  ......................... ت ه  ممار   پیرو تشکیل کمیسیون معامال .................خ این قرارداد در تاری         

آدرس  ،...............فرزند :  ،..................ه  ممار  مناسنام   ،........................ه  نمایندگی آقای  (سهامی خاص) مرکت کشاورزی فجر اصفهان

ه  نمایندگی و .......... مناس  ملی .............               کد اقتصادی          ها  ....................و مرکت  خریدارک  منبعد  ..........................

: رسدآه               .............................همرا  :  ،....................... :تلفن ،                       :ملی کد ................... :فرزند ،.................. قانونی آقای

   .ه  مرح زیر منعقد می گردد روشندهفاز طرف دیگر ه  عنوان  ...........................

 .: ( موضوع قرارداد 1ماده 
 

دفترچ  فنی ارائ  مد  در رح شها کلی  تجهیزا ت و ملحقا ت ه متر مرهع  2688ه  مساحت  ساز  گاتیکخرید یک واحد گلخان  ای 

 مهرستان اردستانواقع در  چهارمیلحد قاهل تحویل در انبار وا، و استانداردهای فنیاجزای مورد نیاز  ،مامل مشخصا ت فنی مناقص 

  .گیرد رک  هاید مورد تائید خریدار قرا
 

   ت خریدار تا حداکثرسهای قرارداد هراساس درخوا متراژ و مشخصا ت فنی تعهد مد  در پیوست ،تغییرا ت نامی از تعداد  1تبصره 

  .را می هامدقیمتهای توافق مد  مجاز هود  و الزم االج درصد کاهش و یا افزایش ها 25

 

 : مدت قرارداد  2ماده 
اجناس هر اساس فرایند  هدیهی است تحویل .افق گردیدوت از تاریخ این قرارداد روز 70مد ت قرارداد از زمان عقد قرارداد ه  مد ت    

توقف کار مجری  گردد ه  گون  ای ک  موجب چهارمیلاجرای پروژ  متناسب ها نیاز مجری در طول این مد ت هاید تحویل انبار واحد 

  .نگرددطرح 

  :دادارمبلغ قر (3ماده 
کل  ه  مبلغ، گلخان  سازگاری و رمد نهال مامل تجهیزا ت کلی مورد نیاز جهت احداث  2ست ممار  وپیمبلغ قرارداد مطاهق ها   

  .صور ت مقطوع می هامده افزود  معادل ............................ و ها احتساب مالیا ت هر ارزش (.........................................ریال ).................

 

 : خت ا( نحوه پرد4ماده 
در ازای دریافت رسید انبار و ارائ  ،  چهارمیله  ازای تحویل هر هخش از موضوع قرارداد متناسب ها روند اجرای پروژ  ه  انبار واحد  

  .گردد یروز وج  فرومند  پرداخت م 15داکثر پس از یدار و دستگا  نظار ت حخرفاکتور معتبر از طرف فرومند  مشروط ه  تایید 

 پیش پرداخت هر اساس تقاضای کتبی فرومند  و توافق خریدار ها ارائ  ضمانت نام  هانکی تعهدا ت در وج  خریدار امکان پذیر می هامد.

 

 : ه نظارت ا( دستگ5ماده 
ه  عنوان ناظر  ............................................................ فرومند  آقای زا ت تامین مد  از طرفقطعا ت و تجهی ،مزلواه  منظور کنترل فنی  

نجایی ک  مدیریت هاغبانی آاز می هامد . فرومند  منوط ه  تایید ایشان و خریدار  د  و پرداخت هر گون  وجهی در وج تعیین گردی

حداث ساز  های گلخان  در سطح استان اصفهان ه  عنوان دستگا  حکومتی نقش ناظر عالی را ایفا جهاد کشاورزی استان اصفهان در ا

  .و توصی  های آنها  الزم االجرا می هامد می نماید رعایت دستور العملها
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 : نده شتعهدات فرو( 6ماده 
ت سهر اساس استانداردهای ذکر مد  در پیوفنی و مالی تامین موضوع قرارداد را  ،د  اذعان می دارد توان علمینفروم  ( 1-6

 .دامت  و از لحاظ حقوقی مجوزا ت الزم تولید گلخان  ها مشخصا ت این قرارداد را دارا می هامد یکممار  

  ( ارائ  نقش  )پالن( فونداسیون و میب هندی کف گلخان  ها جانمایی محل نصب ستون ها طی یک روز پس از عقد قرارداد 2-6

نمود  و در ازای آن قبض ورودی  چهارمیل  موظف است کلی  لوازم مورد نیاز را ه  صور ت سالم تحویل انبار واحد فرومند ( 3-6

  .افت نمایدیانبار در

واحد )هارگیری و تخلی  اجناس مورد قرارداد را ه  محل پروژ   ،فرومند  موظف است هماهنگی الزم جهت تحویل (  4-6

  .طرح انجام دهد یر اجرادار و پیمانکایها خر (چهارمیل

ید قرارداد نسبت ه  حمل و تحویل تمامی لوازم مورد قرارداد ه  محل پروژ  اقدام نما 2د  موظف است مطاهق ها ماد  ن( فروم5-6

  .ن  ادعایی مشمول جریم  ای معادل س  میلیون ریال ه  ازای هر روز تاخیر خواهد هوددر غیر این صور ت و هدون هر گو

ایجاد نخواهد نمود و فرومند   دتغییرا ت ارزی و ریالی( تغییری در مرایط و مبلغ قراردا)نا ت قیمت لوازم در هازار نوسا (6-6

  .این قرارداد  خواهد هود 3موظف ه  تحویل لوازم ه  قیمت توافق مد  در ماد  

  .( فرومند  ه  هیچ وج  حق واگذاری و انتقال موضوع قرارداد را ه  امخاص حقیقی وحقوقی ندارد7-6 

ه   ، ع قرارداد را دامت  هامدولوازم و قطعا ت تهی  مد  از طرف فرومند  هاید استحکام الزم جهت اجرای گلخان  موض ( 8-6

تضمن رفع امکال و جبران خسار ت د  هود  و وی منعهد  فروم همین دلیل امتباها ت صور ت گرفت  در اثر طراحی مستقیماً ه 

  .ار می هامددد  ه  خریروا

واقع در اردستان ( ه  عهد  فرومند  می هامد . الزم ه  ذکر  هزین  حمل محمول  تا محل اجرای پروژ  )واحد چهارمیل(  9-6

ستاندارد کامیونها هود  و هر گون  خسار ت حین حمل ه  است محمول  ه  گون  ای هاید تهی  و هارگیری مود ک  هر اساس ظرفیت ا

 عهد  فرومند  خواهد هود . 

 
 

 : دات خریدار هتع (7ماده 
ک  تحویل انبار مد  هامد و  ددار می هامی  عهد  خره (  وظیف  نگهداری لوازم پروژ  در طول مد ت قرارداد در صورتی1-7

الم پروژ  را پس از ثبت ورودی انبار قحسب نیاز و مورد اجناس و ا، خریدار  یارفرومند  در حین اجرا نیز هر اساس ضواهط انبارد

  .از خریدار در ازای رسید تحویل گیرد

  . ( پرداخت مبلغ مورد توافق هر اساس ضواهط قرارداد 2-7

 : ( حسن انجام کار 8ماده 
طی هود  ک    (...........................)قرارداد   معادل کل مبلغ گلخانپس از نصب ک   ممسیا  م 12دور  تضمین موضوع قرارداد فوق         

هعنوان تضمین از سوی فرومند  تحویل خریدار میگردد ک  پس از پایان دور  در وج  مرکت کشاورزی فجر اصفهان فقر  چک یک 

  .ه  فرومند  عود ت خواهد مده  مرط هی نقص هودن لوازم در زمان ههر  هرداری طرح تضمین 

گردد کلی  اقالم مصرفی موردنیاز طرح را مطاهق ها لیست پیوست و لوازم استاندارد و مورد تائید  فرومند  متعهد می  : 2تبصره 

چنانچ  لوازم ارسالی مطاهق نمون  اعالم مد  و مورد تائید دستگا  نظار ت نبامد  ونماید  لتحوی و ناظر عالیدستگا  نظار ت 

هدیهی است  ک  در این صور ت کلی  هزین  های مرهوط  ه  عهد  و تعویض لوازم فوق اقدام نمود   فرومند  موظف است نسبت ه 

  .فرومند  خواهد هود 
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چنانچ  در دور  تضمین معایب و نواقصی ک  نامی از عدم رعایت نکا ت فنی در اجناس خریداری مد  مشاهد  گردد  : 3تبصره 

در غیر این صور ت خریدار می تواند  .نسبت ه  رفع آن اقدام نماید روز 3رف مد ت فرومند  مکلف است ها اعالم کتبی خریدار ظ

درصد ه  عنوان خسار ت از مبلغ سپرد  حسن انجام کار و یا هر  20راساً نسبت ه  رفع عیوب اقدام و مبالغ هزین  مد  را ه  اضاف  

  .تضمین دیگر فرومند  هردامت نماید
 

 : ( ضمائم قرارداد 9ماده 
 ( 1ت ممار  سمشخصا ت فنی )پیودفترچ  ( 1-9

 ( 2( تجهیزا ت کلی مورد نیاز )پیوست ممار  2-9
 

 : ( حل اختالف 10ماده 
در صور ت هروز هر گون  اختالف در خصوص تفسیر مفاد قرارداد یا اجرای آن رای ناظر عالی استانی آقای مهندی رئیس زاد  مدیر هخش 

  .عنوان داور مرضی الطرفین الزم االجراء خواهد هودیا نمایند  ایشان ه  هاغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان و 
 

 :حوادث قهری و غیر مترقبه  ( 11ماده 
هر صحت  ناظر عالیدر موارد فورس ماژور ک  انجام قرارداد حاضر هرای یکی از طرفین قرارداد غیر ممکن هامد تنها در صور ت تایید      

یکما  پس از اعالم ختم  صور ت دستگا  نظار ت ظرف نخ قرارداد را ه  طرف دیگر اعالم کند در ایموضوع طرف ذیرهط می تواند فس

  .الزم این عمل صور ت پذیرد یحساب الزم جهت تسوی  را تهی  و ه  خریدار تسلیم می نماید تا پس از رسیدگی ها صور ت قرارداد، 
 

 فسخ قرارداد:   (12ماده 
 اد مطاهق ها مشخصا ت مندرج در قرارداد نبامد موضوع موجب حق فسخ هرای خریدار است.چنانچ  موضوع قرارد  (1-12    

 چناچ  فرومند  قادر ه  انجام تعهدا ت خود و نیز انجام موضوع قرارداد نبامد موارد فسخ هرای خریدار است.(  2-12    

 ه  عهد  فرومند  می هامد. 8عهدا ت مندرج در ماد در هریک از موارد فوق جبران ضرر و زیان خریدار عالو  هر ضبط ت ( 3-12    

روستای  –فجر اصفهان واقع درنطنز و دامپروری دفتر واحد مرکت کشاورزی  محل انعقاد قرارداد درمحل انعقاد قرارداد :  (13ماده    

 .رحمت آهاد می هامد

           ه  همرا  ضمائم مرهوط   تبصر  4ماد  و  12در این قرارداد از هر حیث تاهع قوانین جمهوری اسالمی هود  ک   :نسخ قرارداد 

  .نسخ  دارای اعتبار واحد می هامد دوتنظیم و هر  دو نسخ در  (جزءالینفک قرارداد)

 

                دستگاه نظارت                    فروشنده                       خریدار                


