قرارداد خرید برنج
این قرارداد بین دانشگاه عالمه طباطبائی به شناسه ملی  14003122805و کداقتصادی 411386459377
با نمایندگی آقای دکتر محمدرضا ویژه معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه به آدرس تهران ،بلوار دهکده
المپیک ،تقاطع بزرگراه شهید همت ،کدپستی 1489684511 :و شمارههای

 44737510-19و

 48390000و  44737525که در این قرارداد دانشگاه نامیده می شود ،از یک طرف و شرکت --------
 ----با نمایندگی  ---------به آدرس ---------- :که در این قرارداد فروشنده نامیده میشود ،به شرحذیل منعقد میگردد.
ماده  -1موضوع قرارداد :عبارت است از فروش  45تن برنج ایرانی فجر درجه  1که کیفیت و کمیت کاالی
تحویلی قبل از بارگیری و پس از بارگیری و قبل از تخلیه باید به تائید نماینده و ناظر دانشگاه برسد.
ماده  -2مبلغ قرارداد  ...............................................................................................ریال میباشد.
ماده  -3نحوه پرداخت:
 -1-3معادل  %20مبلغ پیشنهادی بهعنوان پیشپرداخت پس از امضاء و ابالغ قرارداد و در مقابل ارائه ضمانت-
نامه بانکی مورد قبول دانشگاه به فروشنده پرداخت میشود.
 -2-3معادل  %80باقیمانده مبلغ قرارداد پس از تحویل کامل موضوع قرارداد و تنظیم صورتجلسه تحویل
حداکثر ظرف مدت  10روز از سوی دانشگاه تسویه خواهد شد.
حساب بانکی فروشنده به شماره  ------------بانک  --------------------بهنام ----------------
میباشد.
تبصره  :1به این قرارداد هیچ گونه تعدیلی در زمان قرارداد تعلق نمی گیرد.
تبصره  :2با توجه به اینکه قرارداد حاضر از نوع خرید و فروش می باشد ،هیچ گونه کسور به آن تعلق نمیگیرد.
تبصره  :3پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ،پس از ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائۀ
فاکتور مورد تأئید سازمان امور مالیاتی به عهده دانشگاه است.
ماده  -4مدت قرارداد از تاریخ ابالغ قرارداد از طرف دانشگاه به مدت  30روز میباشد.
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ماده  -4نظارت:
 -1-4نظارت بر اجرای صحیح عملیات بهعهده سرپرست مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه میباشد و
فروشنده در چارچوب مشخصات قرارداد ملزم به رعایت دستورات دستگاه نظارت است .فروشنده موظف
است مقدمات انجام بازرسي توسط ناظر و نمايندگان دانشگاه را در طول انجام قرارداد فراهم آورد.
 -2-4در صورتي كه به تشخيص ناظر در موقع بازرسي ،كاالي موضوع قرارداد معيوب يا ناقص بوده و يا طبق
مشخصات و جنس و وصف مشروحه در شرايط اختصاصي و قرارداد تهيه نشده باشد دانشگاه ميتواند از قبول
آنها امتناع نموده ،عودت و اصالح و يا تعويض و آنها را از فروشنده به هزينه فروشنده و يا كسر قيمت به تشخيص
خود بخواهد و فروشنده حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت  ،هر گونه تاخير ناشي از اين بابت موجب افزايش
مدت قرارداد نميگردد .كليه هزينه ها و خسارات حاصله از اين تاخير به عهده فروشنده است.
-3-4دانشگاه مي تواند در طول اجراي قرارداد شخص يا اشخاص ديگري را به عنوان ناظر جايگزين نمايد.
ماده  -5عوامل غیر قابل پیش بینی (فورس ماژور):
چنانچه عوامل فورس ماژور موجب تاخیر در اجرای عملیات و اتمام کار شود زمانی مناسب که مورد تائید
دانشگاه و فروشنده باشد به زمان قرارداد اضافه میگردد.
ماده  -6کسورات قانونی :هیچگونه کسورات قانونی به این قرارداد تعلق نمی گیرد.
ماده -7تعهدات فروشنده:
-1-7فروشنده متعهد میگردد کاالی موضوع قرارداد را مطابق با مشخصات فنی قرارداد تحویل دانشگاه نماید
و دانشگاه حق دارد ظرف  10روز محموله را بازرسی و در صورت مطابق با قرار نبودن محموله ،ارسال نمونه
مطابق را بخواهد و فروشنده مکلف به قبول است.
 -2-7کلیه هزینههای بارگیری و حمل از مبدا تا مقصد (انبار دانشگاه یا محل تعیین شده توسط دانشگاه ) به
عهده فروشنده میباشد.
 -3-7هر گونه خسارات احتمالی به کاالی موضوع قرارداد از زمان بارگیری تا زمان تحویل به دانشگاه ،به عهده
فروشنده میباشد.
 -4-7کیفیت و کمیت کاالی تحویلی قبل از بارگیری و پس از بارگیری و قبل از تخلیه باید به تائید نماینده
دانشگاه برسد.
 -5-7کاال به دفعات و در 4موعد به دانشگاه تحویل می شود که این دفعات زمانی تغییری در قیمت ندارد.
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 -6-7برنج موضوع مناقصه حداکثر در  30روز و به شرح جدول زیر تحویل می گردد:
ردیف

مقدار تحویل(کیلوگرم)

زمان تحویل

1

10.000

روز اول

2

15.000

از روز اول تا روز دهم

3

10.000

از روز اول تا بیستم

4

10.000

از روز اول تا روز سی ام

ماده  -8موارد تاخیر و عدم اجرا:
چنانچه فروشنده در انجام موضوع تعهد یا هریک از مواد قرارداد در مدت معین کالً یا جزئاً تاخیر نماید،
دانشگاه مستحق دریافت مبلغی معادل یک درصد ارزش بهاء قرارداد انجام نشده و باقی مانده در ازای هر روز
تاخیر میباشد و میتواند عالوه بر وصول خسارات قرارداد را فسخ نماید.
ماده  -9تغییر در مقادیر:
دانشگاه میتواند به تشخیص خود ،نسبت به کاهش یا افزایش مقادیر کار موضوع قرارداد معادل  %25مبلغ
اولیه قرارداد ،با ابالغ کتبی به فروشنده اعالم نماید.
ماده  -10تغییر مدت قرارداد:
 -1-10در صورت وقوع هریک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود ،فروشنده میتواند
درخواست تمدید قرارداد را بنماید .فروشنده با ارائه محاسبات و دالئل توجیهی ،درخواست افزایش مدت قرارداد
را به دانشگاه ارسال میکند .دانشگاه یا نماینده وی پس از بررسی نتیجه تصمیمات خود را به فروشنده ابالغ
خواهد کرد ،در هر صورت نظر دانشگاه مطاع خواهد بود.
-1-1-10در صورتی که طبق ماده ( تغییر در مقادیر ) مبلغ کل قرارداد تغییر نکند.
-2-1-10هرگاه به دستور دانشگاه یا نماینده اول مشخصات فنی تغییر اساسی کند.
 -3-1-10هر گاه دانشگاه نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک قرارداد انجام
دهد.
 -4-1-10در موارد حوادث قهری و غیرمترقبه (فورس ماژور ) مع در ماده مربوطه پیش بینی شده است.
 -5-1-10موارد دیگر که به تشخیص دانشگاه خارج از قصور فروشنده باشد.
 -2-10اگر وقوع بعضی از موارد درج شده در بند  1-11موجب کاهش مدت قرارداد شود؛ دانشگاه کاهش
مدت قرارداد را تعیین و به فروشنده ابالغ میکند.

3

 -3-10در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت قرارداد ،تاخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج
شده در بند  1-11فقط یک بار محاسبه می شود.
 -4-10در اجرای مفاد این ماده ،اگر فروشنده نسبت به تصمیم دانشگاه معترض باشد ،طبق نظر دانشگاه عمل
میشود و فروشنده میتواند بر اساس ماده (حل اختالف ) برای حل مسئله اقدام نماید.
ماده  -11ممنوعیت قانونی :فروشنده اعالم می نماید که در موقع عقد این قرارداد مشمول ممنوعیت قانون
منع مداخله کارکنان دولت نیست.
ماده  -12موارد فسخ قرارداد :دانشگاه در هر مورد که فروشنده از وظایف قانونی و قراردادی تخلف داشته
باشد ،میتواند قرارداد را فسخ نماید و راساً نسبت به اخذ خسارت خود از محل مطالبات یا ضمانت
نامههای فروشنده اقدام کند .از جمله موارد تخلف به شرح ذیل است:
 -1-12انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات فروشنده در چارچوب موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث
بدون اجازه کتبی دانشگاه
 -2-12عدم کارآیی و توانایی تخصصی فروشنده در اجرای مفاد و انجام تعهدات موضوع قرارداد
ماده  -13حل اختالف :در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین اعم از تفسیر و یا اجرای مفاد قرارداد و...
موضوع ابتدا از طریق مذاکره حل خواهد شد و چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه مصالحه
توافق حاصل نگردد ،دفتر حقوقی دانشگاه مرجع حل اختالف خواهد بود .نظر صادره قطعی و الزم و
بدون صدور اجرائیه از سوی دادگاه نیز الزماالجراست.
ماده  -14تضمین حسن انجام کار :فروشنده ضمانت نامه بانکی معادل  %10مبلغ قرارداد به عنوان تضمین
حسن انجام کار در اختیار دانشگاه قرار می دهد که پس از طی دوره تضمین و تنظیم صورت جلسه تحویل
عودت میگردد.
این قرارداد در چهارده ماده و چهار نسخه تنظیم شده است و هر چهار نسخه حکم واحد دارند.
مهر و امضای فروشنده

مهر و امضای نمایندۀ دانشگاه
نام و نام خانوادگی نماینده :دکتر محمدرضا ویژه
سمت :معاون توسعه و مدیریت منابع
محل امضاء:

نام و نامخانوادگی:
سمت:
محل امضاء:
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