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  برنج قرارداد خرید
 

معاون  ،نمایندگی آقاي دکتر داود حسین پور هب، 411386459377اقتصادي  و کد 14003122805به شناسه ملی  ،ییرارداد بین دانشگاه عالمه طباطبااین ق
 خریدار که در این قرارداد ،1489684511کدپستی: -تقاطع بزرگراه شهید همت -بلوار دهکده المپیک -تهران :به نشانی ،توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

به شماره ، ................... شرکت ...و یا.........................فرزند..................به شماره ملی...............به نشانی.................آقا/خانم.....از یک طرف؛ ونامیده می شود، 
به نمایندگی  ،............................کد پستی:  .........................................................:به نشانی ،.................. کد اقتصادي،................. شناسه ملی ،............ثبت 

به  از طرف دیگر شود،خوانده می فروشندهکه در این قرارداد، ،.......................: شماره تماسو  ................ با سمت، ...........  ملی با کد، .......... /خانماآق
 :منعقد گردیدشرح زیر 

 ماده یک: موضوع قرارداد
پس از  ،تحویلی قبل از بارگیري کمیت برنج که کیفیت وا مشخصات و ویژگی هاي زیر ب یکتن برنج ایرانی فجر درجه  130عبارت است ازخرید  -1-1

 برسد . این قرارداد باید به تائید ناظر  ،بارگیري و قبل از تخلیه

 مشخصات کمی و کیفی برنج فجر درجه یک به شرح زیر است: -1-2

 تن و یکدست بوده، کوتاه و بلند نباشد.  130به میزان  -

 فاقد هرگونه مخلوط برنج خارجی و یا ایرانی غیر مرغوب باشد.  -

 ... باشد.و  زرد شدگی بوده و فاقد سیاه شدگی، قرارداد ناظرداراي رنگ طبیعی مورد تایید  -

 داراي رطوبت مجاز بوده و به اندازه کافی در خشک کن قرار گرفته و فاقد بند افتادگی ناشی از رطوبت باشد. -

 دگی و کپک زدگی بوده و بوي نامطبوع و کپک زده نداشته باشد.فاقد هرگونه آلو -

 خارجی غیر متعارف و بذر علف هاي هرز بوده و از فرآیند سورتینگ مناسب برخوردار باشد. فاقد سنگ ریزه و اشیاي -

 سفت بوجار باشد. بدین منظور حتماً بایستی سه مرحله بوجار شده و اصطالحاً .فاقد خورده برنج بوده و شکستگی نداشته باشد -

 کیلوگرم باشد. 20و یا  10از بسته بندي مناسب کیسه اي برخوردار بوده و وزن خالص هر کیسه  -

فاده از پخت)، بالفاصله بعد از تحویل قابل است از کیفیت پخت و طعم و مزه مناسب برخوردار بوده و ضمن داشتن ري( افزایش حجم کافی بعد -
 نداشته باشد. باشد و نیازي به زمان استراحت 

 ماده دو: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت 
 شماره حساب جاري باشد که بهمیریال (...............ریال) ..............از قرار هر کیلو بر نج  )ریال ..................................( / ریال    /   /   قرارداد کل مبلغ -2-1

پس از تایید کتبی و  ،..........................به نام  .............. کد ........... شعبه........... بانکنزد  ،IR....................................... شباو شماره   .........................
  .پرداخت می گردد فروشندهبه  يقرارداد ناظر و کسر کسور قانونی و

سپرده می شود تا پس از اتمام قرارداد و در صورت تائید حسن  خریدارنزد حسن انجام کار کسر و به عنوان ضمانت (ده درصد) %10از هر پرداخت  -2-2
 ، مسترد شود.قرارداد انجام کار توسط ناظر

قابل پرداخت و به مبلغ قرارداد اضافه می  خریدارمالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، از سوي  -2-3
 گردد.

 ریال 000/000/5ناظر قرارداد، روزانه مبلغ غیر قابل اعتراض در ایفاي تعهدات، به تشخیص  فروشندهدر ازاي هر روز تاخیر  ،از زمان امضاي قرارداد -2-4
حق هرگونه  فروشندهگردید و د، از مبلغ کل قرارداد کسر خواهزامالت وجهعنوان قانون مدنی به  230صد هزار تومان) راساً توسط دانشگاه وفق ماده پان(

، زاموجه التي را از خود سلب و ساقط کرد. این ادارو قانونی  ،مراجع و محاکم اعم از قضاییاعتراض یا شکایت در خصوص تاخیر و جریمه در تمامی 
 را از انجام تعهداتش بري نمی سازد. فروشندهتعهدات نیست و در هر صورت  جانشین اصلی
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و ابالغ قرارداد و در مقابل ارائه ضمانت نامه بانکی مورد قبول خریدار به  پس از امضا ،به عنوان پیش پرداخت مبلغ پیشنهادي(بیست درصد)  %20معادل -2-5
 .شنده پرداخت می شودفرو

روز از سوي  10کامل موضوع قرارداد و تنظیم صورتجلسه تحویل حداکثر ظرف مدت باقیمانده مبلغ قرارداد پس از تحویل (هشتاد درصد)  %80معادل  -2-6
 خریدار تسویه خواهد شد .

 خریدار: تعهدات سهماده 
 اسباتفروشنده با ارائه مح. درخواست تمدید قرارداد را بنماید، فروشنده می تواند برنج شود تسلیمکه موجب تاخیر در  در صورت وقوع هریک از موارد زیر

 نتیجه تصمیمات خود را به فروشنده ،و دالئل توجیهی ، درخواست افزایش مدت قرارداد را به خریدار ارسال می کند. خریدار یا نماینده وي پس از بررسی
 خواهد بود: الزم االجرا خریدارنظر  ،ابالغ خواهد نمود. در هر صورت

 تغییر اساسی کند. برنج، مشخصات فنی ناظرقرارداد هرگاه به دستور -
 .قرارداد انجام دهدمندرج در این مواعد هرگاه خریدار نتواند تعهدات مالی خود را در  -
 فروشنده باشد. توانموارد دیگر که به تشخیص خریدار خارج از  -
 .فقط یک بار محاسبه می شود ،شده، تاخیرهاي همزمان ناشی از عوامل مختلف درج بیع به خریدارمتسلیم در اجراي مفاد این ماده براي تمدید مدت  -
ل ی تواند بر اساس ماده حاجراي مفاد این ماده، اگر فروشنده نسبت به تصمیم خریدار معترض باشد، طبق نظر خریدار عمل می شود و فروشنده مدر  -

 .اقدام نماید موضوعبراي حل  اختالف
   فروشنده: تعهدات چهارماده 

 .را در طول مدت قرارداد تعهد نمودتامین و انجام کامل موضوع قرارداد ، فروشنده -4-1
روز محموله را  10گردد کاالي موضوع قرارداد را مطابق با مشخصات فنی قرارداد تحویل خریدار نماید و خریدار حق دارد ظرف  فروشنده متعهد می -4-2

  .مطابق را بخواهد و فروشنده مکلف به قبول است، ارسال نمونه صورت مطابق با قرار نبودن محمولهبازرسی و در 
 .) به عهده فروشنده می باشدیدارکلیه هزینه هاي بارگیري و حمل از مبدا تا مقصد (انبار خریدار یا محل تعیین شده توسط خر -4-3
 وشنده می باشد.یدار، به عهده فرهرگونه خسارات احتمالی به کاالي موضوع قرارداد از زمان بارگیري تا زمان تحویل به خر  -4-4
 .برسد ناظر این قراردادید باید به تایکیفیت و کمیت کاالي تحویلی قبل از بارگیري و پس از بارگیري و قبل از تخلیه   -4-5
 موعد به دانشگاه تحویل می شود که این دفعات زمانی تغییري در قیمت ندارد. 6درحداکثر کاال به دفعات و  -4-6
 را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقیِ خصوصی و عمومی و دولتی) ندارد.فروشنده حق واگذاري موضوع قرارداد  -4-7
 روز و به شرح جدول زیر تحویل می گردد: (پنجاه) 50دربرنج موضوع مناقصه حداکثر  -4-8

 زمان تحویل مقدار تحویل (کیلوگرم ) ردیف
 روز اول 30,000 1
 از روز اول تا روز دهم 20,000 2
 از روز اول تا روز بیستم 20,000 3
 از روز اول تا روز سی ام 20,000 4
 از روز اول تا روز چهلم 20,000 5
 از روز اول تا روز پنجاهم 20,000 6

 ناظر قرارداد پنجماده 
 قرارداد، تعیین و مورد توافق طرفین قرار گرفت.  ایناداره تغذیه معاونت دانشجویی دانشگاه، به عنوان ناظر  -5-1

 را بر عهده دارد.و تعهدات قانونی فروشنده و کارکنان متبوع مسئولیت نظارت بر اجراي موضوع قرارداد ناظر،  -5-2

 ، پس از تایید کتبی ناظر صورت می گیرد.فروشندهها به کلیه پرداخت -5-3
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 : فسخ قراردادششماده 
کیفیت، نامطلوب یا با تاخیر و وقفه انجام دهد یا آن را انجام ندهد، یا تعهدات و وظایف خود را به نحو ناقص، بی فروشندهدر صورتی که به تشخیص ناظر، 

و به طور کلی در صورت هرگونه تعدي و واگذار نماید،  یا دولتی و خصوصی و عمومی) ،موضوع قرارداد را کال یا جرئاً به ثالث (اعم از حقیقی و حقوقی
 ضمین هايتتواند قرارداد را فسخ نموده و کلیه خسارات خود را رأساً به تشخیص خود از مطالبات و می خریدار، خریدارر و قصوري از جانب تفریط یا تقصی

آن را در تمامی  ورود خسارت، میزان خسارت و نحوه تشخیصاصل یا شکایت در خصوص ، دعوي ونه اعتراضگحق هر فروشنده، اخذ نموده و فروشنده
 از خود سلب و ساقط نمود. قانونی، قضایی و اداري، و کلیه محاکم و مراجع اعم از مراحل
 اقامتگاه طرفین:  هفتماده 

د. در غیر این کن بالغا به طرف دیگر از زمان تغییر نشانی، کتباً حداکثر ظرف بیست روزچنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد، بایستی 
 گردد.ابالغ شده تلقی می  ،این قرارداد ارسال می شود صدرنشانی مندرج در به اسناد یا مکاتباتی که  ،صورت
 حل اختالف -هشتماده 

، از طریق مذاکره میان طرفین، حل و فصل خواهد شد. در صورت د، تفسیر و چگونگی اجراقرارداد اعم از انعقااین تمامی اختالفات در خصوص  -8-1
روز از تاریخ ابالغ کتبی نخستین مکاتبه اي که در راستاي اجراي این ماده به عمل می آید، طرفین موضوع اختالف را  20عدم توافق حداکثر ظرف 

دیریت حقوقی و یک نفر نماینده م ونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، یک نفر نماینده معافروشندههیات سه نفره اي متشکل از یک نفر نماینده در 
 الزم االتباع است.قطعی و ند. راي اکثریت اعضاي هیات مزبور (دو نفر از سه نفر)، براي طرفین، ارجاع می نمای دانشگاه

اقد ع ارجاع داوري دعاوي به دستگاههاي دولتی باشد، فبا عنایت به دولتی بودن دانشگاه، هرگونه تفسیر از هیات حل اختالف مزبور که مغایر با من -8-2
 اعتبار است.

ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ کتبی دانشگاه، هیات مزبور با حضور دو نفر رسمیت داشته و راي  فروشندهدر صورت عدم معرفی نماینده توسط  -8-3
 صادره وفق مفاد ماده فوق، قطعی و الزم االجرا است.

 
) تنظیم، امضا و مبادله شد و طرفین ملزم به خریدارو سه نسخه براي  فروشندهنسخه واحد و با اعتبار یکسان (یک نسخه براي  4در  ماده و 8این قرارداد در 

 اجراي آن شدند.
 

 فروشنده دانشگاه عالمه طباطباییخریدار:
 نماینده: دکتر داود حسین پور

 معاون توسعه و مدیریت منابع
 امضا، تاریخ، مهر

 : نماینده
.... 

 امضا، تاریخ، مهر
 


