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 کن و شش دستگاه هوارسان خرید دو دستگاه چیلر، دو دستگاه برج خنک

 دانشگاه علامه طباطبائیپروژه کتابخانه مرکزی 

 قرارداد:  طرفین -1ماده 

و کداقتصهسد   10442100041به  ناسهه  ی ه   دانشگاه علامه طباطبائیاین قرارداد بین 

یعسون ادار  و  یسل  دانشگسه به   آقای دکتر محمدرضا ویژه  ادگینمسبس  011204013244

و  1003400111آدرس تهران، ب وار دهکده المپیک، تقسطع بزرگهراه نههید همهک، کدی:هت   

 دانشگگاهدر ایهن قهرارداد ک   00424101و    00234444و    00424114-13هس   نمسره

ره ثبک نرکک ههس در ادا          ک  ب  نمسره            شرکت  از یک طرف و ،نسییده ی  نود

بهس          و به  نهمسره ت  هن                                          ب  نشسن   ب  ثبک رهیده اهک

نسییهده ( فروشگنده)ک  از این یس در این قرارداد                  یدیرعسیل            نمسیادگ  

 . یتعهد ب  اجرا  ی سد آن گردیدند ، یاعقد و طرفینی  نود از طرف دیگر

 :موضوع قرارداد -2ماده 

کگن و شگش دسگتگاه خرید دو دستگاه چیلر، دو دستگاه بگرج خنگکعبسرت اهک از 

طبه  یشصصهست یاهدرر در  هوارسان پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبگائی

 قرارداد.نرایط فا  و اختصسص  

زء لسیا ک قرارداد بوده و هرگونه  ج 04و یدارك و ضمسئم یادرر در یسده    ک ی  اهاسد1تبصره 

دخل و تصرف غیر یجسز یس تص ف ن:بک ب  رعسیک و اجرا  ههر یهک از آنههس به  عاهوان تص هف 

 . ند در اجرا  اصل قرارداد ت ق  خواهد فروناده

 طز تسئید آن توهبوده ک  یس ا دانشگسه  تشصیص تص ف یادرر در تبصره یک ب  عهده 0تبصره 

یطسلب  و  فرونادهقرارداد ک ی  خ:سرت وارده را از  ضمینی  تواند ضمن ضبط ت دانشگسه ،نسظر

 در صورت ص سحدید قرارداد را ف:خ نمسید. 

 بسند.و ب  صورت رایگسن ی  فروناده  حمل و نصب و راه انداز  بر عهده 2تبصره 

 : مدت قرارداد -3ماده 

لسزم السجراء بوده و تهس یسیهسن دوره خهدیست یهس از  دانشگسهآن توهط اب سغ  این قرارداد از تسریخ 

 . یعتبر خواهد بود 3-0فروش یقرر در باد 

دهتگسه هس  یورد نظر را حداکثر تس دویسه از دریسفک ییش یرداخک یک ف اهک  فرونادهتبصره  

روز یس از ایضهس   14اهک حداکثر ب  یدت  یک ف فرونادهتحویل، نصب و راه انداز  نمسید. 

قرارداد ن:بک ب  ارائ  ضمسنک نسی  یورد تسیید خریدار اقدام نمسیهد. در غیهر ایهن صهورت زیهسن 

 گردد.نروع از تسریخ ایضس  قرارداد لحسظ ی 

            بهر ارزش افهزوده  احت:هس  یسلیهست بهدونیب غ کل یوضوع قهرارداد مبلغ قرارداد :  -4ماده 

یتعهد اهک بهس  یورد یعسی   را تحک  فروناده بسند.ی  (ریسل             )ب  حروف ریسل 
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هیچ نرایط  افزایش نداده و ب  هیچ عاوان تقسضس  وج  اضسف  بر یب غ یذکور در این یسده 

 را نامسید. 

 نحوه پرداخت: -5ماده 

 همسن ب  یعتبر  بسنک نیتضمدر قبسل اخذ عاوان ییش یرداخک درصد یب غ قرارداد ب  01 5-1

  یب غ

درصد یب غ قرارداد یس از نروع عم یست هسخک و تأئید نسظر قهرارداد در قبهسل اخهذ  01 5-2

 یب غ همسن ب  یعتبرتضمین بسنک  

ندن دههتگسه و حمهل اتمسم عم یست هسخک و آیسدهدرصد یسنده یب غ قرارداد یس از  01 5-3

 ب  دانشگسه

  هس  یوضوع قراردادانداز  دهتگسهنصب و راهدرصد یسنده یب غ قرارداد یس از  01 5-4

نسی  ضمسنکهس  تعهدات در یک  از قسلبضمسنک ح:ن انجسم   %14در هاگسم عقد قرارداد  5-5

از  ، نهودیه واریز  دانشگسه بسنک ، هپرده نقد  و یس چک تضمین نده بسنک  ک  ب  ح:س 

تسیید نهسظر و ارائه  ی سصهس  بس یس از یسیسن قرارداد و نسی این ضمسنک گردد.ی  اخذ فروناده

 . ح:س  قسبل اهترداد اهک

، ی:ترد فرونادهنسی  بسنک  یس از تأئید نسظر قرارداد یبا  بر ای س  ک یۀ تعهدات ضمسنک 5-6

   خواهد ند.

نظهسم یسلیهست بهر ارزش  یرداخک یسلیست بر ارزش افزوده، یس از ارائ  گواه  ثبک نهسم در 5-7

 افزوده و ارائۀ فسکتور یورد تأئید هسزیسن ایور یسلیست  ب  عهده دانشگسه اهک.

 :محل تحویل موضوع قرارداد -6ماده 

یس از رویک و تسئید نمسیاده یعرف  نده خریدار یتعهد اهک کسلس  یوضوع قرارداد را  فروناده

سیهد. بسرگیر  و در یحل یهروهه تحویهل خریهدار نمهس در یحل کسرخسن  بس هزیا  خود از دهتگسه

تقسطع  -ب وار دهکده المپیک -یحل یروهه ب  نشسن  تهران بسند.ی  فرونادهتص ی  بسر ب  عهده 

 در یردیس دانشگسه ع سی  طبسطبسئ . 1003400111کد ی:ت   -بزرگراه نهید همک

 :دوره تضمین-7ماده 

از تهسریخ  هه  ههسلیوضوع  قهرارداد را بهرا  یهدت کسرای  و کی یک و ه سیک کسلس   فروناده

نسی  بسنک  یعسدل ده  ک  برا  این یاظور نرکک ضمسنک ،نمسیدگواه  تحویل یوقک تضمین ی 

چاسنچه  در طهول یهدت یهذکور در ایهن یهسده کاد و درصد کل قرارداد نزد دانشگسه تودیع ی 

یعسیب و نواقص  در کسلس  یوضوع قرارداد یشسهده نود که  نسنه  از عهدم رعسیهک یشصصهست 

تعیین نده و یس ب  کسر بردن یصسلح و یواد نسیاسهب و نسیرغو  بسند و به  طهور ک ه  هرگونه  

ک یعسیب و نواقص را ب  یوظف اه فرونادهیرتبط نبسند،  دانشگسهعیب و نقص  ک  ب  عم کرد 

 هزیا  خود رفع نمسید و در صورت عدم قسب یک تعمیر ن:بک ب  تعویض کسلس اقدام نمسید. 



3 

 

یک ف اهک ظهرف  فرونادهاب سغ و  فرونادهب  یحض یشسهده یعسیب یراتب را کتبسً ب   دانشگسه

از انجسم این  ونادهفرروز از تسریخ اب سغ اقدام لسزم را ب  عمل آورد. در صورت خوددار   ه یدت 

هس و خ:سرت تواند راهسً ن:بک ب  رفع یعسیب نواقص اقدام نموده و ک ی  هزیا ی  دانشگسه تعهد،

و یس دیگهر دارایه  او اههتی سء نمسیهد و ارزیهسب   فرونادهتضمین  هر نوع را ب  تشصیص خود از

یهس از انقضهس  زیهسن  این ضمسنک نسی  از هزیا  هس و خ:سرات غیر قسبل اعتراض اهک. دانشگسه

 گردد.ب  و  ی:ترد ی  فرونادهتضمین بس درخواهک 

 بازرسی و نظارت : -8ماده 

یعرفه  نمهوده و  فرونادهرا ب  عاوان نسظر بر اجرا  قرارداد ب  یدیریک فا  و عمران  دانشگسه 

بهر عههده  ،اهک کردهطب  ی سد این قرارداد تقبل  فرونادهنظسرت بر اجرا  ک ی  تعهدات  ک  

 دارد. 

را در طول انجهسم  دانشگسهیوظف اهک یقدیست انجسم بسزره  توهط نسظر و نمسیادگسن  فروناده

 قرارداد فراهم آورد. 

ک  ب  تشصیص نسظر در یوقع بسزره ، کسلس  یوضوع قرارداد یعیو  یس نسقص بهوده و  در صورت 

تواند از قبهول آنههس ایتاهسع ی  هدانشگسرارداد تهی  نشده بسند یس طب  یشصصست یشروح  در ق

سبهک یوجهب . هر گون  تسخیر نسن  از این ببصواهد فرونادهنموده، اص سح و یس تعویض آنهس را از 

 فرونادهگردد. ک ی  هزیا  هس و خ:سرات حسص   از این تسخیر ب  عهده افزایش یدت قرارداد نم 

 اهک.

بسید قبل از اقدام ب  هسخک دهتگسه هس، ط  گزارن  یحسهبست یربوط ب  چی ر و برنهد  فروناده

 تجهیزات انتصسب  را ب  نسظر ارائ  نمسید.

را ب  عاوان نهسظر جهسیگزین  ی  تواند در طول اجرا  قرارداد نصص یس انصسص دیگر  دانشگسه

 .نمسید

 :  فروشندهتعهدات  -9ماده 

گردد کسلس  یوضوع قرارداد را طب  اهاسد و یدارك قرارداد تهی  و ب  یتعهد ی  فروناده -1-3

 تحویل نمسید.  دانشگسه

ههس، فهرههک یوظف اهک دفترچ  هس  هرویس و نگهدار  نسیل چک لی:هک فروناده -0-3

قطعست یدک  ب  همراه نمسره هریسل، بسزدید هس  دوره ا ، تسیم لسیف هس و تجهیزات لسزم بهرا  

نگهدار  و هرویس را ارائ  دهد. ضماسً بسید کتب راهامسی  عم یهست و راه انهداز  و تعمیهرات، 

 نقش  هس و اط سعست یربوط ب  کی یک کسلس را تهی  و ب  خریدار تحویل نمسید. 

را  دانشهگسهنهده از ههو  یتعهد اهک تدارك لسزم جهک آیوزش افراد یعرفه   فروناده -2-3

هس  یکسنیکسل و الکتریکسل چی ر بسید ب  طور نسی:ت  ب  بدیه  اهک تمسی  هی:تم .فراهم آورد

  یرهال یعرف  نده از هو  خریدار آیوزش داده نود. 
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کسلسهس  یوضوع قرارداد را ب  یدت ش فروتسیین قطعست یدک  و خدیست یس از  فروناده -0-3

 هک به  هسل تعهد ی  نمسید . هزیا  این اقدایست قبل از یسیسن دوره تضمین یقرر در یهسده ه 2

 . اهک فرونادهعهده 

دههتگسه ههس  راه انهداز  رایگهسن حمل، نصهب و بسند ک  ن:بک ب  یتعهد ی  فروناده -1-3

نسظر هس توهط صورت یشسهده ایراد در نصب دهتگسهاقدام نمسید. بدیه  اهک در خریدار  نده 

 بسند.ی  فرونادهرفع آنهس ب  عهده  خریدار،

 محرمانه بودن قرارداد:  -11ماده 

نمسید ک  هیچ گون  اط سعست و یس یدارك یربوط ب  این قهرارداد را در اختیهسر تعهد ی  فروناده

ع هسوه بهر  دانشهگسه، فرونادهجسنب  انصسص ثسلث قرار ندهد. در صورت وقوع هر گون  تص ف از

ییگیر  از طری  یراجع ذیص سح قسنون  ح  ف:خ قرارداد و یطسلبه  خ:هسرت به  ییهزان یهورد 

 ادعس  خود را خواهد دانک.

 های جانبی: هزینه -11ماده  

تس یسیسن قهرارداد به  عههده  غیرههس  انجسم بسزره  کسلس و هس  جسنب  از قبیل هزیا ک ی  هزیا 

هس  انجسم نده به  تشهصیص ، هزیا فرونادهاهک، در صورت عدم یرداخک از طرف   فروناده

 ب  ح:س  بدهکسر  و  یاظور خواهد ند.  دانشگسه

 عدم واگذاری موضوع قرارداد به غیر:  -12ماده 

ح  واگذار  اجرا  هیچ ق:مک از یوضهوع  دانشگسهب   قبدون دریسفک اجسزه کتب  و  فروناده

را در قبهسل تعههدات و ی:هيولیک  فرونادهنیز  دانشگسها جزاً یس ک سً ب  غیر ندارد. اجسزه قرارداد ر

در قبسل ههر  فرونادهب  هیچ وج  یبر  نصواهد کرد.  دانشگسههس  قرارداد  خویش ن:بک ب  

گون  تقصیر و تص ف ییمسنکسران، هسزندگسن و فرونادگسن فرع  )طرف قرارداد بس و ( ب  همهسن 

ترتیب  ک  خود ب  یوجب قرارداد ی:يولیک دارد ی:يول بوده و انصسص یهذکور نیهز در قبهسل 

 ی:يولیک خواهاد دانک.  فرونادهیتضسیاسً بس  دانشگسهخ:سرت وارده ب  

 ک در تواف  خود بس انصسص یذکور این نرط را صراحتسً قید نمسید. یک ف اه فروناده

 جریمه تاخیر:-13ماده 

سخیر ب  نرح زیر از و  دریسفک در تحویل یوضوع قرارداد تسخیر نمسید، جریم  ت فرونادههرگسه 

 نود ی 

بسید  روز تسخیر بی:کدر صورت بروز تسخیر غیر یجسز در اجرا  کسرهس  یوضوع قرارداد برا  هر 

 درصد یوضوع ارزش کسلس  تحویل نشده خ:سرت تسخیر بپردازد.  1 یعسدل

، ده روز یحسههب  روز و کمتر از ده روز دوروز یحسهب  نشده و تسخیر بیش از  دوتسخیر کمتر از 

 نود. ی 

حه  ههیچ  فرونهادهبسنهد و ی  دانشگسه نسظر سز بودن تسخیر ب  عهدهتشصیص غیر یج :تبصره

 گون  اعتراض  در این یورد نصواهد دانک. 
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 از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد: فروشندهاطلاع  -14ماده 

وضعیک  ،یشصصست و خصوصیست یوضوع قرارداد نمسید ک  ازبس ایضسء قرارداد تسئید ی  فروناده

انهد به  عهذر عهدم تونمه ، قیمک یواد اولی  و غیره اط سع کسیل دانت  و در اجرا  قرارداد بسزار

 . اط سع یعتذر گردد

 قوه قاهره:  -15ماده 

ک  طرفین در وقوع آن دخسلک ندانت  اند  قهر  نظیر هیل، زلزل ، جاگع حسدث  ودر صورت وق

هر یک از طرفین یک ف ه:تاد ظرف یدت دو روز طرف دیگر  ،اجرا  قرارداد غیر یمکن گردد

رفهع وضهعیک قهوه قهسهره اعمهسل  کثر ت سش خود را جهکرا از وقوع حسدث  یط ع نمسیاد و حدا

 . کااد

، نروع یجدد قرارداد ایکسن یهذیر یسه از تسریخ وقوع قوه قسهره یک چاسنچ  بس وجود انقضسء یدت

. در نموده و ب  طرف دیگر اب سغ نمسیهدنبسند هر یک از طرفین ح  دارد قرارداد را خستم  ت ق  

صرفسً ی:تح  دریسفک هزیا  کسلس  تحویهل نهده خواههد بهود و چاسنچه   فرونادهاین صورت 

 بسند. هترداد آن و انجسم ت:وی  ح:س  ی اضسف  بر آن یب غ  دریسفک نموده بسند یتعهد ب  ا

یسبد و یهدت قهوه   قرارداد از زیسن توقف ادای  ی ، اجراورت رفع قوه قسهره قبل از دو یسهدر ص

 نود. افزوده ی قسهره بر یدت قرارداد 

 عدم وجود واسطه:  -16ماده 

نمسید ک  در این قرارداد واهط  ا  وجود ندانت  و ح  دلسل  یس کمی:یون و تسکید ی  فروناده

حه   دانشهگسه ،نظسیر آن نپرداخت  اهک. چاسنچ  خ سف این یط ب ب  نحو  از انحسء ثسبک نهود

 را ضبط  نمسید.  فرونادهدارد قرارداد را ف:خ و تضمیاست 

 فسخ قرارداد: -17ماده 

ق:مت  از ی سد قرارداد یهس ههر  یستواند در صورت تشصیص نسظر یبا  بر نقض تمسم ی  دانشگسه

قرارداد را ف:خ نموده و  ،فرونادهگون  تص ف از نرایط صریح یس ضما  یس از اخطسر کتب  ب  

از انجسم تعهدات خود،  فرونادهت نستوان  یراتب را کتبسً ب  اط سع و  برهسند. همین ح  در صور

یح هوظ  دانشهگسهبرا   فروناده، یصسدره ایوال یس تصویب انح سل نرکک فرونادهورنک:تگ  

س  ک کسلهطهسب  ایهن قهرارداد بسبهبسی:ت  یبسلغ  را ک  ی دانشگسهدر صورت ف:خ قرارداد،  .اهک

( یذکور بدون عیب و نقص بسند کسلس گیرد )یشروط بر ایاک  تع   ی  فرونادهتحویل نده ب  

ت اهتحقسق دارد ع سوه بهر ضهبط تضهمیاس دانشگسهب  او یرداخک نمسید. در صورت ف:خ قرارداد، 

 یز از دارای  و  یطسلب  نمسید. جبران خ:سرت وارده را ن فروناده

 بسته بندی: -18ماده 

رد ههس  یتهداول توههط ک ی  اجزا و قطعست کسلس بسید قبل از حمل طب  تواف  طرفین و اهتسندا

ع سیک گذار  و ب:ت  باد  نود. ب  نحو  ک  بسز کردن و نصهب قطعهست به  ترتیهب  فروناده

 یذیر بسند.  یقرر در نقش  هس  اجرای  ایکسن
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یتوجه   دانشهگسه  هاگسم بسز کردن ب:هت  ههس  یحتهو  کسلسههس  حمهل نهده چاسنچه  تبصره

س خ:سرت نسن  از ضعف و نسیرغو  بودن ب:هت  اخت سفست  از جم   ک:ر، تهی  کسلس  انتبسه  ی

ی  بسی:ک  فرونادهاط سع خواهد داد. در این صورت  فرونادهباد  گردد این یوارد را کتبسً ب  

و ب  طهور  دانشگسههریعسً ن:بک ب  جسیگزین نمودن اق سم یربوط بدون هیچگون  هزیا  ا  برا  

 یجسن  اقدام نمسید. 

 :حل اختلافات -19ماده 

فصل خواهد ند و درغیهر ونسن  از این قرارداد بین طرفین از طری  یذاکره حل اختلافات حلّ

یک ن ر نمسیادۀ نسظر قهرارداد، یهک ن هر نمسیاهدۀ دفتهر حقهوق   این صورت، هیست  یتشکل از 

و نظر ایهن هیهست  ب  اخت سف یوجود رهیدگ  خواهاد کرد فرونادهدانشگسه و یک ن ر نمسیاده 

 قطع  اهک.

 اسناد قرارداد: -21ماده 

بسند. هرگسه بین بعض  از اهاسد تعهسرض وجهود ك زیر جزء لسیا ک این قرارداد ی اهاسد و یدار

 دانت  بسند از نظر اولویک ب  ترتیب زیر خواهد بود  

 الف  یتن قرارداد 

 یوضوع قرارداد و اختصسص  یشصصست فا    

 ییش فسکتورر  

 تجهیزاتهس  جسنمسی  چی ر و   نقش د

 و اوراق هویت  صسحبسن ایضسء فروناده  اهسهاسی  ه

 

 .دیده و هر ن:ص  حکم واحد را داردن:ص  تاظیم گر چهسریسده و  04این قرارداد در 

 

 : فروشندهنمایندگان مهر و امضاء                     :                  دانشگاه نماینده مهر و امضاء

 آقس  دکتر یحمدرضس ویژه                                                      

                          همک  یعسون ادار  و یسل                                                                 همک  یدیرعسیل                         

 

                                                                                                    

 

 

 

 


