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 شهرداری همدانآتش نشانی و خدمات ایمنی امداد و نجات واطفاء حریق قرارداد خرید تجهیزات 

 

شهرداری همدان به نمایندگی فی مابین ....................از قانون مدنی و برابر توافق و تفاهم کامل در تاریخ  11 ,121و  912داد ذیل به استناد ماده قرار

نامیده می شود از یک  خریداربعنوان  که18188997418به شماره تماس  آرامگاه بوعلیبه نشانی  17111948298به  شناسه ملی عباس صوفی 

                              ................به نشانی.........................وشماره ثبت...................................با شناسه ملی یا کد ملی............................................ شرکت یا فروشگاهو  طرف

نشانی  فوق اقامتگاه  قرار دادی   نامیده می شود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد می گردد.که در این قرارداد فروشنده و شماره تماس                  

ین اعم از اداری ، قضایی )اخطار(، احضار به نشانی باال صورت پذیرفته و چنانچه به هر قانون مدنی کلیه اوراق و مکاتبات فی ماب 1111طرفین محسوب و برابر ماده 

ض در این خصوص را از علتی اعم از عدم حضور یا عدم شناسایی منجر به ابالغ اوراق نگردد در حکم ابالغ بوده و طرفین با امضای این قرار داد حق هرگونه اعترا

  به یکی از طرق قانونی نشانی یدید و صحیخ خود را به طرف دیگر اعالم نموده باشد.خود اسقاط نمودند مگر اینکه قبالً

 (موضوع قرارداد :1ماده 

 در اسناد مناقصه می باشد به پیوست مشخصات کامل و فنی کهقلم کاال 98امداد و  نجات و اطفاء حریق آتش نشانی خرید تجهیزات 

 ( مبلغ قرارداد :2ماده

ریال ........................معادل    ...........................................مورخه  ........................به شماره  مناقصاتویه به صورت مجلس کمیسیون مبلغ قرارداد با ت -1

 فروشندهبه   همدان شهرداری 28بودیه مصوب سال ریال( می باشد که پس از کسر کسورات قانونی از محل اعتبارات  .............................................)

 .ارزش افزوده پرداخت می گردد %2در صورت داشتن گواهینامه ارزش افزوده مبلغ فوق با  پرداخت می گردد. 

 . از این قبیل تاثیری در مبلغ قرارداد نخواهد داشتافزایش نرخ ارز و مواردی -افزایش نرخ تورم-تحریم های اقتصادی -9

 ( نحوه پرداخت : 3ماده

 خریدار قابل پرداخت خواهد بود. کارشناس فنیپس از ایرای موضوع قرارداد و تایید فاکتور توسط  خریدار با تایید  قراردادمبلغ  1-8

 افزایش یا کاهش دهد. %92به میزان خریدار میتواند بنا به تشخیص خود و در صورت نیاز حجم قرارداد را  9-8

 ( مدت قرارداد : 4ماده

 قرارداد می باشد.نعقاد پس از ا ماه یکمدت قرارداد  
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 ( تجهیزات مورد نیاز5ماده 

 مدارک مناقصه می باشدشامل شصت و هشت قلم تجهیزات که مشخصات کامل آنها به پیوست 

 فروشنده( تعهدات 6ماده 

وبرندهای خواسته شده استاندارد های الزم -را به نحو احسن و با کیفیت مطلوب فروشنده تعهد می نماید کاالهای موضوع قرارداد فی مابین (  9-1

 خریدار می باشد. کارشناس فنیودر زمان معینه تحویل نماید. تشخیص این امر بعهده 

منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی باشد و در صورت احراز خالف ، قرارداد  قانون رایع به مشمول اقرار می نمایدفروشنده (  9-9

 فسخ و مسئولیت قانونی و پرداخت خسارت بعهده فروشنده است.من

 به غیر واگذار نماید. یا کالً ا ًئفروشنده نمی تواند بدون موافقت کتبی ، ایرای موضوع قرارداد را یز(  9-8

 فروشنده موظف است که کلیه مقررات قانون کاروسایر قوانین موضوعه کشوررا رعایت نماید..(   9-7

ه دهرگاه فروشنده در ایرای تمام و یا قسمتی از موارد مندرج در مفاد قرارداد سهل انگاری یا کوتاهی کند و منجر به ورود خسارت شود فروشن(  2 -9

فنی خریدار نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید و خریدار مختار است پس از دریافت خسارت قرارداد را بطور یک کارشناس مکلف است طبق نظر

 یانبه فسخ کند.

صورت کارفرما برساند . در فنی کارشناس را به رویت و تائید  2فروشنده موظف است اصالت کاالی خریداری شده طبق لیست مویود در ماده  (  9 -9

 و هزینه این امر بعهده فروشنده خواهد بودخریداری شده عودت داده با درخواست خرید اولیه کاالی هر گونه مغایرت کاال 

 فروشنده موظف است آموزشهای الزم یهت ، راه اندازی و نگهداری تجهیزات موضوع قرارداد را ارائه نماید.(  4 -9

پس از تحویل ، و راه اندازی  سال شمسی 1و کاالی موضوع قرارداد را از هر یهت به مدت  و برند و درستی تجهیزات  صحت فروشنده(  8 -9

ساعت مرایعه و قطعات و لوازم  مورد نیاز در دوران  97حداکثر  ظرف مدت  خریدار تضمین می نماید و متعهد است  بمحض اعالم کتبی

 ن نماید.تضمین را بطور رایگان ارائه و تامی

رعایت مشخصات و یا بکار بردن داشتن استانداردهای الزم وعدم اگر در دوره گارانتی معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم (  2 -9

ام نماید قدتجهیزات نامرغوب باشد فروشنده مکلف است نسبت به تعویض و یایگزین تجهیزات نامرغوب یا تعمیر تجهیزات معیوب با هزینه خود ا

روشنده ابالغ می نماید و ف فروشندهبنحوی که معایب و نواقص مرتفع شود برای این منظور خریدار مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها کتباً به 

 ساعت بعد از ابالغ نسبت به رفع اشکال پیش آمده اقدام نماید. 97موظف است حداکثر ظرف مدت 

 می گردد کلیه تعهدات خود را در مدت قید شده در قرارداد به نحو مطلوب ایرا نماید. فروشنده متعهد(01ًًً- 9

کلیه هزینه ایاب و ذهاب و بارگیری و حمل پروژه به عهده فروشنده می باشد و خریدار ، هیچ گونه هزینه دیگری به یزء مبالغ مندرج در (00ً- 9

 را تقبل نخواهد کرد . قرارداد

و نیز رعایت مقررات داخلی شهرداری همدان در کل مدت ایرای  شئونات اخالقی و نظم و انضباط درمحل ایرای موضوع قراردادرعایت (  19 -9

 از طرف کارکنان فروشنده الزامی است . موضوع قرارداد
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مقتضیات محل و امکان انجام موضوع قرارداد  فروشنده اقرار می دارد که کلیه شرایط این قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از کیفیت کار و(  18 - 9

ا ادعا و یدر مدت مقرر و بطور کلی نسبت به یمیع امور مربوطه به ایرای عملیات این قرارداد اطالعات کافی داشته و بعداً به هیچ عنوان حق ندارد 

 مطالبه ای که ناشی از عدم اطالع باشد بنماید.

را به هر میزان، تهیه  خریدارکلیه لوازم و قطعات مورد نیاز و سفارش سال 2ن مدت گارانتی تا مدت  متعهد است پس از پایافروشنده (  17 -9

 .و نسبت به سرویس و تعمیرکاالی مربوطه در قبال دریافت ویه برابر بهای مصوب توسط سازمانهای دولتی ذیربط اقدام نماید

 : خریدار( تعهدات 7ماده

 فنی می باشد.کارشناس به موقع مبلغ قرارداد با تائید خریدار متعهد به پرداخت (  1 -4

 خریدارکلیه هماهنگی های الزم را درخصوص تحویل موضوع قرارداد انجام دهد.(  9 -4

 ( کسورات قانونی :8ماده

 بر عهده فروشنده می باشد.کلیه کسورات قانونی که به این قرارداد تعلق می گیرد 

 ( ناظر:9ماده  

معرفی خواهد نمود. تائید حسن انجام کار  فروشندهبه کتباً ناظر و نماینده خود را پس از امضاء قرارداد بمنظور تائید و امضاء صورتجلسات و...  خریدار

 پرداخت خواهد شد. فروشندهمابقی مطالبات  خریدارمی باشد و در صورت تائید  خریدار کارشناس فنی پروژه برعهده

 : حوادث قهریه( 10ماده

ه ث غیر مترقبه از این قبیل کدر قبال حوادث قهری و غیر مترقبه نظیر سیل ، زلزله ، آتشفشان ، شیوع بیماری های واگیردار و سایر حواد فروشنده

 78باید در این قبیل موارد محض وقوع ظرف مدت  فروشندهاب به او باشد و رفع آن از حیطه قدرت وی خارج باشد مسئولیتی نخواهد داشت. انتس

 ریدارخهیچگونه عذری برای تاخیر در تحویل کاال )بجز موارد فورس ماژور( مورد قبول  و دستگاه نظارت برساند. خریدارساعت بصورت کتبی به اطالع 

 نخواهد بود و تمدید مدت قرارداد بعلت فورس ماژور مشروط است به اینکه :

 را مطلع نموده باشد. خریداربالفاصله از تاریخ وقوع حادثه فورس ماژور کتباً  شندهفرو (  11-1

 وقوع حادثه از طرف مقامات صالحه مربوط به محل حادثه رسماً گواهی شود. (  9 -11

 تسلیم شده است. ارخریدبه  فروشندهدلیل رفع فورس ماژور پایان مدت آن با گواهی رسمی مقامات صالحه وقوع حادثه از طرف  (  8 -11

 فورس ماژور در محدوده مرزهای ایران روی داده باشد. (  7 -11

 ن واسطه مانع ایرای قرارداد باشد.فورس ماژور مستقیماً و بدو (  2 -11

 لبه بطور کلی برایتمدید می شود و این موافقت حق هیچگونه مطا فروشندهبا رعایت مقررات باال فقط مدت تحویل به مقدار الزم از طرف (   9 -11

 ایجاد نخواهد نمود. خریدارو به ضرر فروشنده
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 ( حل اختالف: 11ماده

 و اصالحات بعدی آن می باشد 1822معامالت شهرداری تهران مصوب سال آیین نامه  88طبق ماده مفاد این قرارداد اختالفات ناشی از  مریع حل 

 

 جبران خسارت :( 12ماده 

 
 ن را فروشنده یبران آوارد شود  خریدار و یا ثالثخسارتی به  فروشندهاین قرارداد و شرایط الینفک آن توسط  یا حین انجام اثر درچنانچه -1

در صورت ورود خسارت به خریدار می باشد. کند و برآورد میزان خسارت از طرف خریدار برعلیه فروشنده سند قطعی و غیرقابل اعتراض می تعهد

 فروشنده و دلیل باعث محکومیت خریدار در مرایع ذیربط گردد مسئولیت آن متویه که ورود خسارت به ثالث به هر یهتوهمچنین در صورتی 

 بوده و خریدار می تواند خسارت وارده را از محل تضمین یا مطالبات فروشنده وصول ودر صورت عدم تکافو از سایر طرق مقتضی مطالبه و وصول

 نماید.

و در صورتی که میزان تاخیر کل مبلغ قرار داد را بعنوان یریمه بپردازد. %1هر روز تاخیر در تحویل موضوع قرارداد می بایستی به ازای فروشنده  -9

گردد خریدار عالوه بر دریافت ویه التزام مقرر می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و دریافت ویه التزام مانع  8-17بیش از زمان مقرردر بند

 فسخ قرار داد نخواهد شد.از 

 

 انجام تعهدات تضمین( 13ماده 

 
.......به مبلغ انجام تعهدات یک فقره ضمانتنامه بانکی به شماره ...............................مورخه ...................صادره از...............از بابت تضمین فروشنده 

نگام تحویل قطعی با تائید آن ه %2آن هنگام تحویل موقت و  %2که  نموده تحویلبه شهرداری مبلغ کل قرارداد  %11به میزان.........................ریال 

 .مهندس ناظر کارفرما عودت می گردد 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 صوفی

 شهردار همدان



5 
 

 شرایط فسخ قرارداد : ( 14ماده 

ی یا غیر قضایی در صورت عدم رعایت هر یک از مفاد قرارداد همچنین در موارد ذیل خریدار می تواند قرارداد را راساً و بدون نیاز مرایعه به مرایع قضای

 ضبط تضامین اقدام نماید. فسخ و نسبت به

 
 .رچوب قرارداداعدم پذیرش درخواستهای خریدار در چ(  1 -17

 و یا انحالل شرکت. ، و اعالم ورشکستگی از یانب وییا شرکتورشکستگی فروشنده (  9 -17

  .عدم رعایت استانداردهای موردنظر خریدار در انجام موضوع قرارداد(  8 -17

شکلی باشد که باعث تعطیلی پروژه و عدم   تشخیص خریداربه بهفروشنده در صورتی که تاخیر یا عدم همکاری در ایرای قرارداد از سوی   (17-7

 پیشرفت در روند پروژه گردد.

 . خریدار در حین ایرا کارشناسعدم پذیرش الزامات و نظرات فنی ( 2 -17

( آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه 1مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده یک ) در صورتی که فروشنده به تشخیص خریدار ( 9 -17

 های ایرایی شده باشد.

 .در صورتی که به تشخیص خریدار ، فروشنده توانایی انجام موضوع قرارداد را نداشته باشد ( 4 -17

 ماه یکدر صورت تاخیر فروشنده در تسلیم موضوع قرارداد بیش از  (  8 -17

 در صورت واگذاری قرارداد به صورت کلی یا یزئی به اشخاص ثالث بدون اخذ مجوز کتبی از خریدار (  2 -17

 .در صورتی که برنده مناقصه مشمول قانون مداخله در معامالت دولتی باشد (  11 -17

د قرارداد باش فی فاقد کیفیت فنی الزم در موضوعچنانچه در هر زمان خریدار تشخیص دهد که فروشنده تخصص الزم و کاالی مصر ( 11 -17
 و صالح خود مجاز است قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نموده و به فروشنده کتبا اعالم نماید.  هبنا به مالحظات فنی و صرف

 
  

 

 : فروشندهاقامتگاه  ( 15ماده 
 

متعهد است در صورتی که اقامتگاه او تغییر کند نشانی یدید را کتباً به  فروشندههمان است که در این قرارداد ذکر شده و  اقامتگاه قانونی فروشنده

نشانی یدید خود را اطالع ندهد هرگونه نامه یا ابالغ که از طریق پست سفارشی به نشانی ذکر شده در این  فروشندهاطالع دهد. مادامیکه  خریدار

در طول مدت ایرای تعهدات این قرارداد نشانی خود را تغییر دهد بایستی فروشنده تی که قرارداد فرستاده شود ابالغ قطعی تلقی می گردد.در صور

قرار دهد و در صورت امتناع از عدم معرفی اقامتگاه یدید در مهلت مقرر تا  خریدارروز کتباً آدرس اقامتگاه یدید خود را در اختیار  8ظرف مدت 

 ق معتبر خواهد بود.تعیین اقامتگاهی غیر از محل فوق همان آدرس ساب
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 قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد : ( 16ماده 

 
 نسخه تنظیم و مبادله گردیده است و همه آنها به حکم یک واحد است. 7ماده در  19این قرارداد در (  1 -19

 قانون مدنی برای طرفین الزم االیراست. 11این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات یمهوری اسالمی ایران می باشد و مفاد آن طبق ماده  (9 -19

 دخواهد بو تهران با تسری به مراکز استان ها و سایر کالنشهرهامواردی که در قرارداد ذکر نشده تابع آئین نامه معامالت شهرداری (  19-8

 
 

 

 یا پیمانکار فروشنده         

                     

 

  

 محمد رضا بیاناتی

 رئیس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی

   ابرار خرم                               خوش لفظ                           

                                                                    معاونت مالی و اقتصادی                        مدیر واحد حقوقی شهرداری      

  

  

 تورج نصری

 ذیحسابی

 عباس صوفی 

 شهردار همدان


