
 

 

 

 سیستم مداربسته و نصب فروش  قرارداد
 

ک شـود از يـمي ناميده  مجريکه در ايـن قرارداد  ............................... آقاي به نمايندگي ...............................شرکت بين  اين قرارداد

شود از طرف ناميده مي  کارفرما اردادراين قر که د ...................................... يبه نمايندگ .............................................شرکت و طرف 

 گردد. منعقد مي ،شودبرطبق مقررات و شرايطي که ذيالً ذکر مي ،ديگر

 به عنوان نماينده تام االختيار مجري در اين قرارداد به حضور شما معرفي مي گردد. …………………ضمنا آقاي 

 :  کارفرمااني نش

  : کارفرما آدرس

               فکس:                        تلفن ثابت:

  

  :مجریآدرس 

 .............................................................................................................................دفتر مرکزي: 

 ..........................................تلفن: 

 

 :  و محل نصب قرارداد موضوع –( 1ماده 
در محل  .............................به شماره  پيوستيهاي طبق پيش فاکتور سيستم مداربستهو نصب فروش موضوع قرارداد عبارتست از 

 ...........................................................................به آدرس :  .............................شرکت 

 

 :   و نحوه پرداخت قرارداد مبلغ–( 2ماده 

 مي باشد. ريال ............................. :ضميمه هايمطابق پيش فاکتور مبلغ قرارداد

روژه زير نظر نماينده کارفرما محاسبه و تبصره: با توجه به تقريبي بودن محاسبات پيش فاکتور، مبلغ نهايي فاکتور پس از خاتمه پ

 اعالم مي گردد.

  

و پس از تحويل اوليه  ............................. به عنوان پيش پرداخت در تاريخ  % از مبلغ قرارداد،30معادل  ريال..............................  مبلغ

به پيش فاکتور در زمان تحويل پروژه  % 40ريال معادل  .......................... مبلغ به حساب مجري واريز گرديد. موضوع فاکتور تجهيزات

 به صورت چک يک ماهه پرداخت گردد. الباقي مبلغ پس از محاسبات موارد مصرفي و اخراج فاکتور نهاييصورت نقد و 

 :  اجرای قرارداد مدت -( 3ماده 

مي باشد. در صورت تاخير از جانب مجري و رعايت  روز 20حويل کامل پروژه  مدت اجراي پروژه از زمان کارسازي پيش پرداخت تا ت

 ريال به کارفرما پرداخت نمايد. 500.000د بود به ازاي هر روز تاخير مبلغ ( ، مجري موظف خواه5کامل تعهدات کارفرما )ماده 

 

 00/00/00  تاريخ:

 00000  : شماره قرارداد



 

 : مجریتعهدات  –( 4ماده 
 نمايد : انجام تعهدات ذيل را تضمين مي  مجري

 ارائه تجهيزات منطبق با مشخصات فني مطرح شده در پيش فاکتور 4-1

 تجهيزات با توجه به ضوابط گارانتي شرکتگارانتي  4-2

 سال 5ارائه خدمات پس از فروش به مدت  4-3

 عقد قرارداد تعمير و نگهداري در صورت لزوم  4-4

 نصب تجهيزات مطابق استاندارد هاي تعريف شده 4-5

 امعرفي شده از سمت کارفرم نمايندهاز سيستم به  آموزش استفاده 4-6

 

 

 : کارفرماتعهدات  –( 5ماده 

 و همچنين امکان پارک خودروي شرکت همکاري در جهت دپوي تجهيزات و نگهداري مناسب 5-1

 مجري همکاري با کارشناسان و تيم نصب 5-2

همچنين تحويل پروژه در زمان اعالم شده از طرف معرفي کارشناس از طرف کارفرما جهت هماهنگي ها و تحويل تجهيزات و  5-3

 مجري

 کنترل و امضاي صورتجلسه تحويل تجهيزات و متعلقات 5-4

 قرارداد 2رعايت ماده  5-5

 .مي باشد کارفرمابه عهده  بيمه و ... ،  ارزش افزوده ،اعم از ماليات تکليفي  قرارداد کسورات قانوني کليه  5-6

ن از طرف نماينده مجري کل مبلغ فاکتور نهايي را تسويه نمايد. در پس از اجراي کامل پروژه و تحويل آکارفرما موظف مي گردد  5-7

 ند.يال به عنوان جريمه به مجري پرداخت کر 500،000غير اين صورت کارفرما موظف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ 

 

 :شرایط گارانتي (6ماده 
  سال از زمان انعقاد قرار داد مي باشد. 2مدت گارانتي محصوالت 

 .......................................  باشد. موظف به تعمير قطعه معيوب و در صورت نياز تعويض دستگاه مي 

  هزينه اياب و ذهاب دريافت خواهد شد. ،در صورت نياز به خدمات در محل مي باشد و ....................................گارانتي در محل شرکت 

 کابل و اتصاالت ، هارد ديسک،منبع تغذيهبوده و لوازم جانبي از قبيل  و دوربين هاي مداربسته ضمانتنامه تنها شامل دستگاه مرکزي 

 .مجري نمي باشد شامل گارانتي

 معناي تجديد و يا تمديد مدت گارانتي نخواهد بود. تعويض و يا تعمير بر طبق شرايط ضمانتنامه به             

 

 

  نتي:اموارد ابطال گار     

 

 نوسانات برق و استفاده ناصحيح  مايعات، آتش، ز ضربه،در شرايط غير متعارف )عيوب فني و فيزيکي ناشي ا صدمات ناشي از استفاده

 بود( يا حوادث غيرمترقبه.کت خواهد از دستگاه که تشخيص آن به عهده کارشناس شر

 .هرگونه تعمير و يا دستکاري دستگاه خارج از شبکه ضمانت 



 .شکستگي دستگاه و يا دست خوردگي پيچ هاي آن 

 گارانتي اوليه دستگاه بوده و در صورت تعويض دستگاه گارانتي جديد مشمول زمان باقيمانده خواهد شد. مدت زمان گارانتي بر اساس 

 انقضاء مدت گارانتي. 

 :   موارد غیر مشمول قرارداد –( 7ماده 

 :بصورت جداگانه دريافت ميشود قرارداد نخواهد بود و در صورت لزوم ، هزينه آن مفاد  مشمولموارد ذيل 

 و جابجايي تجهيزات موضوع قرارداداضافه به تجهيزات و قطعات نصب  7-1

 کارفرما ، خرابکاري و يا سهل انگاري از سمتخسارات ناشي از سرقت 7-2

 و سيل يا آتش سوزي ،خسارات ناشي از عوامل طبيعي مانند زلزله ، صاعقه  7-3

 :   تبادل قرارداد –( 8ماده 
که جزء الينفک آن ميباشد تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و هر  پيش فاکتور پيوستيماده و  8نسخه ، مشتمل بر  دواين قرارداد در 

 نسخه حکم واحد را دارد.

 مجريمهر و امضاء                                                                                                         کارفرمامهر و امضاء          

                                                                                

   

   

 


