
 تجهیزات شبکه خرید و استقرار قراردادپیش نویس 

 

محمد حسين شرراا  اين قرارداد بين سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به نمايندگی آقايان مهندس 

پيام  نبش –خيابان پيام  –بلوار ارشاد  –مشهد  –رئيس سازمان( و رضا بشير )خزانه دار( به نشانی استان خراسان )

ارره از ايررن پررس در ايررن قرررارداد )خريرردار( ناميررد  مرری شررود از يرر   ررر  و شرررا   051-37015تلفررن  12

 ............ مررور. ................... و........................................ برره نماينرردگی ................................................... . بررا شررمار  .برر  .....

س شناسرررررره ملرررررری .................................................. و اررررررد اقت.ررررررادی ............................................ برررررره آدر

.... ارره از ايررن پررس در ايررن قرررارداد ................................................................................. و تلفررن .......................................

 )فروشند ( ناميد  می شود از  ر  ديگر ، منعقد و  رفين متعهد به اجرای مفاد آن گرديدند . 

 موضوع قرارداد : -1ماده 

 پيوس ( 1) بق جدول  شمار    HP DL380 G10 8 SSFدستگا  سرور  2خريد  -1

 پيوس ( 2) بق جدول  شمار   HP Server DL380 Gen10 12 LFFدستگا  سرور  1خريد  -2

 پيوس ( 3) بق جدول شمار   Catalyst 2960S 48TS – L (Used)عدد سوئيچ سيسکو  14خريد  -3

 پيوس ( 4) بق جدول شمار    Sophos AP55Cعدد ااسس پوين   7خريد  -4

 پيوس ( 5) بق جدول شمار   Nexsan E-Series 8TBعدد هارد  6خريد  -5

 

نمايند  واجد شرائط و دارای مجوز و متخ.ص جه  ارائه خدمات پس از فروش در فروشند  مکلف به معرفی  -1-2

  ی مدت گارانتی در شهر مشهد می باشد.   

 مدت قرارداد :  -2ماده 

اين قرارداد از تاريخ امضا  آن توسط  رفين نافذ و الزم االجرا  بود  و تا پايان دور  خدمات پس از فروش مقررر در 

  معتبر خواهد بود . 9ماد   4بند 

 روز ااری خواهد بود. 15مدت تحويل از تاريخ ابالغ قرارداد 

 



 مبلغ قرارداد :  -3ماده 

)به حرو   مبلغ ال موضوع قرارداد با احتساب ماليات و هرگونه حقوق و عوارض و ساير هزينه ها ..................... ريال

...........................................( می باشد . فروشند  متعهد اس  بهای مورد معامله را تح  هيچ شرايطی افرزايش نرداد  و 

 به هيچ عنوان تقاضای وجه اضافه بر مبلغ مذاور در اين ماد  را ننمايد . 

 

 نحوه پرداخت: -4ماده 

 نحو  پرداخ  مبلغ قرارداد از  ر  مناق.ه گذار به شرح ذيل اس  :  

مبلغ ال قرارداد به عنوان پيش پرداخ  پس از انعقاد قرارداد و در قبال اخذ ضمان  نامه بانکی بود  و  25%  -4-1

 ضمان  نامه مذاور پس از تحويل دستگاههای موضوع قرارداد مسترد خواهد شد .

 يل دستگاههای موضوع مناق.هپس از تحو65%  -4-2

پس از اتمام دور  گارانتی يکساله )در صورت ارائه ضمان  نامره برانکی ايرن مبلرغ نيرز پرس از تحويرل  10% -4-3

 دستگاهها قابل پرداخ  خواهد بود(

 گواهی تحويل موق  پس از انجام اليه تعهدات موضوع قرارداد به فروشند  ارائه می گردد .  -1تب.ر  

 گواهی تحويل نهايی پس از  ی دور  تضمين و رفع نواقص و عيوب احتمالی به فروشند  ارائه می شود.  -2تب.ر  

 :  اتتضمين انجام تعهد-5ماده 

به عنوان تضمين انجام ضمان  نامه و يا واريز نقدی  ال مبلغ  قرارداد را به صورت مبلغ درصد پنجفروشند  معادل 

 ارداد تسليم خريدار نمود  اس  . قبل از انعقاد قر اتتعهد

تب.ر  : تضمين انجام تعهدات پس از اجرای اامل تعهدات مندرج در قرارداد فی مرابين و خاتمره قررارداد برگشر  

 خواهد شد.

 محل تحويل موضوع قرارداد : -6ماده 



سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسران رضروی   ITواحد   - 12نبش پيام  –خيابان پيام  –محل تحويل مشهد 

 می باشد 

اليه هزينه ها و مسئولي  حمل و تحويل دستگا  ها از مبدا  تا محل تحويل و ن.ب بر عهد  برنرد  مناق.ره  -6-1

 ميباشد.

 000/000/10در صورت تأخير در تحويل ااال به ازای هر روز تأخير برند  مناق.ه موظف اس  مبلغی معادل  -6-2

 ريال به عنوان خسارت به مناق.ه گذار پرداخ  نمايد . 

 دوره تضمين :-7ماده 

فروشند  ، اارايی و ايفي  و سالم  ااالی موضوع  قرارداد را از تاريخ گواهی تحويل موق  تضرمين مری نمايرد . 

بره  رور الری و  چنانچه در  ول مدت مذاور در اين ماد  معايب و نواق.ی در ااالی موضوع قرارداد مشاهد  شود

هرگونه عيب و نق.ی اه به عملکرد خريدار مرتبط نباشد ، فروشند  موظف اس  معايب و نواقص را به هزينه خرود 

 رفع نمايد و در صورت عدم قابلي  تعمير نسب  به تعويض ااال اقدام نمايد . 

اقردام الزم را  ف اس  از تاريخ ابالغخريدار به محض مشاهد  معايب مراتب را اتباً به فروشند  ابالغ و فروشند  مکل

به عمل آورد . در صورت خودداری فروشند  از انجام اين تعهد ،خريدار می تواند راساً نسب  به رفع معايرب نرواقص 

اقدام نمود  و اليه هزينه ها و خسارت را به تشخيص خود از تضمين فروشند  و يا ديگر دارايی او استيفا  نمايرد و 

 خريدار از هزينه ها و خسارات غير قابل اعتراض اس  . ارزيابی 

 بازرسي و نظارت : -8ماده 

را به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد به فروشند  معرفی نمود  و نظارت واحد فناوری ا العات و ارتبا ات خود ،خريدار

 هد  وی قرار دارد . بر اجرای اليه تعهداتی اه فروشند   بق مفاد اين قرارداد تقبل نمود  اس  بر ع

 فروشند  موظف اس  مقدمات انجام بازرسی توسط ناظر و نمايندگان خريدار را در  ول انجام قرارداد فراهم آورد . 

در صورتيکه به تشخيص ناظر در موقع بازرسی ، ااالی موضوع قرارداد معيوب يا ناقص بود  و يرا  برق مشخ.رات 

از يدار می تواند از قبول آنها امتنراع نمرود  ، اصرالح و يرا تعرويض آنهرا را تهيه نشد  باشد خر قراردادمشروحه در 

فروشند  بخواهد . هر گونه تاخير ناشی از اين باب  موجب افزايش مردت قررارداد نمری گرردد . اليره هزينره هرا و 

 خسارات حاصله از اين تاخير به عهد  فروشند  اس .



 تعهدات فروشنده :  -9ماده 

تهيره و بره خريردار تحويرل  مناق.هتعهد می گردد ااالی موضوع قرارداد را  بق اسناد و مدارك فروشند  م -9-1

 نمايد . 

ا العرات مربروب بره راهنمايی عمليرات و را  انردازی و  فروشند  موظف اس  فهرس  قطعات يدای ، اتب -9-2

 ايفي  ااال را تهيه و به خريدار تحويل نمايد . 

 تدارك الزم جه  آموزش افراد معرفی شد  از سوی خريدار را فراهم آورد . فروشند  متعهد اس   -9-3

 يکسالداری ، تامين قطعات يدای و خدمات پس از ااالهای موضوع قرارداد را به مدت فروشند  تعمير و نگه -9-4

 د  اس  .   به عهد  فروشنين مقرر در ماد  هفتعهد می نمايد . هزينه اين اقدامات قبل از پايان دور  تضم

 محرمانه بودن قرارداد :  -10ماده 

فروشند  تعهد می نمايد اه هيچ گونه ا العات و يا مدارك مربوب به اين قرارداد را در اختيار اشرخا  .الرق قررار 

 ندهد . در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب فروشند  ، خريدار عالو  بر پيگيری از  ريق مراجع ذي.الح قرانونی

 حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به ميزان مورد ادعای خود را خواهد داش  . 

 هزينه هاي جانبي :  -11ماده 

ااال تا پايان قرارداد به عهد  فروشند  اس  ، در صورت عدم پرداخ  از  رر   فروشرند  ، اليه هزينه های جانبی 

 منظور خواهد شد .  هزينه های انجام شد  به تشخيص خريدار به حساب بدهکاری وی

 عدم واگذاري موضوع قرارداد به غير :  -12ماده 

به غيرر چ قسم  از موضوع قرارداد را جزا يا اال فروشند  بدون درياف  اجاز  اتبی خريدار حق واگذاری اجرای هي

دار بره هريچ ندارد . اجاز  خريدار نيز فروشند  را در قبال تعهدات و مسئولي  های قراردادی خويش نسب  به خرير

وجه مبری نخواهد ارد . فروشند  در قبال هر گونه تق.ير و تخلرف پيمانکراران ، سرازندگان و فروشرندگان فرعری 

) ر  قرارداد با وی ( به همان ترتيبی اه خود به موجب قرارداد مسئولي  دارد مسئول بود  و اشخا  مذاور نيز 

 د  مسئولي  خواهند داش  . با فروشنخسارت وارد  به خريدار متضامنا  در قبال

 قيد نمايد .  ا اشخا  مذاور اين شرب را صراحتافروشند  مکلف اس  در توافق خود ب



 :جريمه تاخير -13ماده 

سراع   2( حرداارر Down timeمدت زمان مجاز خواب دستگا   به دليل عيب فنری در  ری مردت گرارانتی  ) 

ريال از محل ضمان  حسن انجام اار و تعهدات شرا   000/000/10تعيين می گردد و به ازای هر روز اضافه مبلغ 

برداش  خواهد شد . به منظور حسن انجام سرويس های مربو ه معرفی ي  نمايند  مجررب جهر  ارائره خردمات 

 پس از فروش در  ی زمان گارانتی در شهرستان مشهد الزامی اس  . 

 قرارداد : اطالع فروشنده از كليه خصوصيات و مشخصات -14ماده 

و اراال فروشند  با امضا  قرارداد تائيد می نمايد اه از مشخ.ات و خ.وصيات موضوع قرارداد ،وضعي  بازار ، قيم  

 غير  ا الع اامل داشته و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم ا الع معتذر گردد . 

 قوه قاهره :  -15ماده 

اه  رفين در وقوع آن دخال  نداشته اند اجرای قرارداد غير ممکن گردد در صورت وقع حاد.ه غير قابل پيش بينی 

هر ي  از  رفين مکلف هستند ظر  مدت دو روز  ر  ديگر را از وقوع حاد.ه مطلع نمايند و حداارر تالش خرود 

 را جه  رفع وضعي  قو  قاهر  اعمال انند . 

هر  ، شروع مجدد قرارداد امکران پرذير نباشرد هرر ير  از چنانچه با وجود انقضا  مدت دو ما  از تاريخ وقوع قو  قا

 رفين حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نمود  و به  ر  ديگر ابالغ نمايد . در اين صورت فروشند  صررفاً مسرتحق 

درياف  هزينه ااالی تحويل شد  خواهد بود و چنانچه اضافه بر آن مبلغی درياف  نمود  باشد متعهد به استرداد آن 

 و انجام تسويه حساب می باشد . 

در صورت رفع قو  قاهر  قبل از دو ما  ، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می يابرد و مردت قرو  قراهر  برر مردت 

 قرارداد افزود  می شود . 

 عدم وجود واسطه :  -16ماده 

يا اميسيون و نظاير آن نپرداخته  فروشند  تاايد می نمايد اه در اين قرارداد واسطه ای وجود نداشته و حق داللی

اس  . چنانچه خال  اين مطلب به نحوی از انحا  .اب  شود خريدار حق دارد قرارداد را فسخ و تضمينات فروشرند  

 را ضبط  نمايد . 



 كسور قانوني -17ماده 

 می باشد .  فروشند پرداخ  بيمه ، ماليات ، عوارض و ساير اسور قانونی متعلق به اين قرارداد به عهد  

 فسخ قرارداد : -18ماده 

خريدار می تواند در صورت تشخيص ناظر مبنی بر نقض تمام با قسمتی از مفاد قرارداد يا هر گونه تخلف از شررايط 

صريح يا ضمنی پس از اخطار اتبی به فروشند  قرارداد را فسخ نمود  و مراتب را اتباً به ا الع وی برساند . همين 

انی فروشند  از انجام تعهدات خود ، ورشکستگی فروشند  ، م.رادر  امروال يرا ت.رويب انحرالل حق در صورت ناتو

ايرن  شرا  فروشند  برای خريدار محفوظ اس  در صورت فسخ قرارداد ، خريردار بايسرتی مبرالغی را اره مطرابق

بدون عيب و نقص باشد    ااالی تحويل شد  به فروشند  تعلق می گيرد )مشروب بر اينکه ااالی مذاورقرارداد باب

 ( به او پرداخ  نمايد . 

يرز از ت فروشرند  جبرران خسرارت وارد  را ندر صورت فسخ قرارداد ، خريدار استحقاق دارد عالو  بر ضبط تضمينا

 دارايی وی مطالبه نمايد . 

 قانون منع مداخله در معامالت دولتي : -19ماده 

مرذاور در قرانون منرع مداخلره در معرامالت دولتری م.روب فروشند  تاايد مری نمايرد اره مشرمول ممنوعير  

نمی باشد و متعهد اس  اه تا پايان قرارداد به هيچ عنوان اشخا  مذاور در اين قانون را در اجررای  22/10/1337

قرارداد سهيم و ذينفع نکند . در صورتيکه احراز شود فروشند  مشمول قانون مزبور بود  و يا بر خرال  تعهرد فروق 

ر رفتار اند خريدار حق خواهد داش  قرارداد را فسخ ، تضمينات فروشند  را ضبط و اليه خسارات وارد  را بره الذا

 تشخيص خود تعيين و از دارايی فروشند  استيفا  اند . 

 : اسناد قرارداد -20ماده 

وجود داشته باشد از نظرر اسناد و مدارك زير جز  الينف  اين قرارداد می باشد . هرگا  بين بعضی از اسناد تعارض 

 اولوي  به ترتيب زير خواهد بود : 

 الف : متن قرارداد 

 ب: اسناد مناق.ه 



 مشخ.ات فنی موضوع قرارداد پ : 

 اقامتگاه طرفين قرارداد  -21ماده 

به آدرس زير ارسال مری شرود .  ررفين   رفيناليه مکاتبات و هر گونه اخطار و يا اعالم اتبی از  ر  هر ي  از 

رارداد موظفند در صورت تغيير اقامتگا  يا شمار  تلفن يا شمار  نمابر مراتب را بالفاصله به يکديگر ا رالع دهنرد ، ق

 در غير اين صورت هرگونه ارسال مکاتبات به نشانی فوق ابالغ شد  محسوب می گردد . 

 خريدار : سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

 12نبش پيام  –خيابان پيام  –بلوار ارشاد  –مشهد  –: استان خراسان رضوی  نشانی

 051-37619777نمابر :        051-37015تلفن : 

 فروشنده : 

 نشانی : 

 نمابر :       تلفن :

 تعداد مواد ، تبصره و نسخ قرارداد :  -22ماده 

تاريخ ........................ تنظريم گرديرد  و هرر نسرخه پيوس  و سه نسخه در  1 ماد  ، 22برگ،  7اين قرارداد در 

 حکم واحد را دارد .

 

  سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی      فروشند         

       محمد حسين شراا رضا بشير                                                                                          

        

 

 


