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 دانشگاه عالمه طباطباییبرای  قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر لپ تاپ و خرید قــرارداد

 ماده یک ـ طرفین قرارداد  

 غالمعلی کارگر،نمایندگی آقای دکتر  هب، 011204013244اقتصادی  و کد 10442100041به شناسه ملی  ،ییاین قرارداد بین دانشگاه عالمه طباطبا

ستی: کدپسازمان مرکزی،  -تقاطع بزرگراه شهید همت -بلوار دهکده المپیک -تهران :به نشانی ،معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

، ...................به شماره ثبت ، .............................................. شرکتاز یک طرف؛ و نامیده می شود،  خریدار، که در این قرارداد ،1003400111

واحد  -........ الکپ -........................ - ............................. -تهرانبه نشانی: ، ....................................، کد اقتصادی ..................شناسه ملی 

همراه  تلفن، و ............................... به سمت ،.......................با کد ملی  ،...........................ه نمایندگی ، ب....................... یکدپست-...............

 .دیمنعقد گرد ریبه شرح ز ؛گریاز طرف د شود،خوانده می فروشندهکه در این قرارداد .......................... 

 ماده دو ـ موضوع قرارداد 

 .مشخصات ماده سه قرارداد بامطابق و دو دستگاه لپ تاپ کامپیوتر  دستگاه هفتسی و  خریدست از ا عبارت -0-1

سال خدمات پس از فروش را  دوو تا مدت  نمایدمی گارانتی را قرارداد موضوع تمحصوال ،قرارداد انعقادپس از  دو سالتا فروشنده  -0-0

 ضمانت می نماید.

  قطعات کامپیوتریمشخصات –ماده سه
1لیست  2لیست 3لیست  4لیست   قطعه 

Asus H013 plus ASUS H214 M-C0 ASUS H214 M-C0 ASUS PRIME Z244-A Main Board 

 Intel Core i7 -7733 Intel Core i1 - 4044 Intel Core i1 - 4044 Intel Core i4-0444K CPU 

crucial 0GB * 0 Crucial 0GB/D000044 Crucial 0GB/D000044 Kingston Hyperx Predator RGB 2044 0GB * 0 RAM 

Asus 0303/ 8GB Asus 1404 / 0GB Asus 1424 / 0GB Asus Cerberus GTX1414Ti-A/0GB VGA 

Green 853w Green 044W Green 044W Green GP414B-OCPT Power 

SSD533 GB adata+0 Tb wd SSD 104G WD SSD 104G WD Kingston SA044M0 104 GB + WD 1T Green H.D.D 

Asus Asus Asus Asus VDV-writer 
Green evo Green HIWA  Green HIWA Green Z0 Plus Hero Case 

Asus ProArt PA008Q Monitor 00 Inch LED Samelectronic  00 LED Samelectronic  00 LG 04MK044H-A Monitor 

 تعداد 4 00 1 1

  LED Samelectronic  00دو دستگاه مانیتور  

 Adataترابایت  0دو دستگاه هارد اکسترنال 

   HP lasejet040یک دستگاه پرینتر 

 Lide040- canonیک دستگاه اسکنر 

  tesco0444پنج دستگاه اسپیکر 

 boya by-m1میکروفن یقه ای سه دستگاه 

   xp111سه دستگاه وب کم 

 مشخصات  مدل لپ تاپ

ASUS ViviBook R101JB 

CPU: Core i2-14114U 

RAM: 0GB 

H.D.D: 1TB 

VGA: MX114 0GB 

 دو دستگاه
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 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت –چهارماده 

 و ......... ریال بابت هریک از لپدساااتگاه کامپیوتر  24شاااامل .............. ریال بابت هریک از  ................................................. قرارداد کل مبلغ -0-1

 ..................... بانک، نزد IR ....................................................ا و شماره شب..................................... به شماره حساب جاریکه می باشد ها تاپ

پس از تایید کتبی ناظر و کسر با ارائه صاورتحساب ممهور به مهر شرکت،   ، .......................... به نام شارکت  ،................. کد ،................. شاعبه 

 :قراردادی به شرح زیر به فروشنده پرداخت می گرددکسور قانونی و 

ر مقابل، دتوسط خریدار پرداخت می شود و قرارداد  نیناظر اکتبی تأیید پس از  بعد از انعقاد قرارداد ومبلغ کل قرارداد، از درصد( پنجاه ) % 04 -0-0-1

  .خریدار تحویل نمایدفروشنده موظف شد هم زمان ضمانت نامه بانکی که مورد تایید خریدار است را به 

 .رددمی گبه فروشنده پرداخت کامل موضوع قرارداد و تأیید کتبی ناظر قرارداد، تحویل  پس از مبلغ کل قرارداد،از درصد( پنجاه ) % 24 -0-0-0

ای موضوع دستگاههکتبی سالمت کامل فنی و تایید  و راه اندازی بی عیب و نقص تستانجام  مبلغ کل قرارداد، پس ازاز درصد(  پنجاه) % 14 -0-0-2

 .می گرددپرداخت  به فروشندهتوسط خریدار  ناظر قرارداد، قرارداد از سوی

درصد( از مبلغ کل قرارداد به عنوان ضمانت حسن انجام تعهد به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به  )ده %14 ،در زمان انعقاد قرارداد -0-0

ناظر  بیکت تایید نت نامه حسن انجام تعهدات منوط بهاسترداد مبلغ ضما .از طرف فروشنده تحویل و یا واریز می گردد خریدارحساب سپرده 

  .از سوی فروشنده می باشد ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعیقرارداد و 

قرارداد  و به مبلغاست قابل پرداخت  خریدارمالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، از سوی  -0-2

 اضافه می گردد.

 ناظرقابل اعتراض  غیر، به تشخیص قانونی و قراردادی تعهدات هر یک از در ایفای فروشندهدر ازای هر روز تاخیر  ،از زمان امضای قرارداد -0-0

 دقرارداد کسر خواه تضمینات، از مبلغ به عنوان خسارت تاخیرخریدار تومان( راساً توسط  هزار هفتصد) ریال 444044404قرارداد، روزانه مبلغ 

را  یقانونی و ادارمراجع و محاکم اعم از قضایی، در تمامی  آن،خسارت حق هرگونه اعتراض یا شکایت در خصوص تاخیر و  فروشندهگردید و 

 را از انجام تعهداتش بری نمی سازد. فروشندهتعهدات نیست و در هر صورت ایفای ، جانشین اصلی خسارتاین اخذ از خود سلب و ساقط کرد. 

در مبلغ  تاثیری.، و شرایط اقتصادی و بحران کرونا و..مبلغ قرارداد، قطعی و غیر قابل افزایش است و تفاوت نرخ ارز خارجی اعم از دالر و یورو  -0-1

 قرارداد ندارد.

لیاتی به اپرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پس از ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه فاکتور مورد تایید سازمان امور م -0-4

 عهده دانشگاه است.

 م می باشد.مکرر قانون مالیات های مستقی 143این قرارداد مشمول مقررات مربوط به ماده  -0-4

 قرارداد شامل ثبت در صورت معامالت فصلی می باشد. -0-0

 زمان تسلیم موضوع قرارداد –ماده پنج 

از زمان انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد را به نحو صحیح و سالم و کامل به قبض و اقباض ماه(  یکماه ) 1مدت فروشنده موظف گردید حداکثر ظرف 

موضوع قرارداد و اخذ تاییدیه کتبی ناظر این قرارداد در این  کامل راه اندازی و (ویندوز سیستم عامل)نظیر نصبو نسبت به و تسلیم خریدار برساند 

و این مدت به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و فروشنده با علم و اطالع از وجود کلیه مسائل و مشکالتی که ممکن است در مدت  خصوص اقدام نماید

بدیهی است در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات مذکور یا انجام ناقص یا معیوب  .د، متعهد به انجام این بند گردیدقرارداد رخ دهنزمان اجرای 

 شود.اعمال می 0-0نخواهد گردید و ضمانت اجرای بند  پرداختاد(، تحت هیچ عنوان به خریدار این قرارد 0ماده  1بند آن، مبلغ مربوطه )مندرج در 
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 فروشنده اتتعهد –ششماده 

سال خدمات پس از فروش  دوو  گارانتی دو سالشامل  ،خریداری شده با مشخصات موضوع قراردادقطعات ها و  دستگاهفروشنده متعهد می شود  -4-1

 باشد.

ارزیابی ذا ل .دادخواهد را انجام مربوطه تست به هزینه فروشنده، و ، خریدار به صالحدید خود ها دستگاه در صورت استنکاف فروشنده از انجام تست -4-0

 قابل پذیرش نمی باشد.در صورت استنکاف فروشنده ها دستگاه فروشنده از تست 

صات فنی استاندارد و مورد تأیید مبهم و نامشخص باشد، فروشنده موظف به رعایت مشخ موضوع قرارداد،چنانچه در مواردی مشخصات  -4-2

 می باشد. خریدار

 ناظر قرارداد، مجاز به تغییر مشخصات فنی و همچنین برند تجهیزات مصرفی نمی باشد. فروشنده بدون تأیید کتبی -4-0

می  دادموضوع قرار مطابق باو  خریدارکلیه لوازم و تجهیزات مصرفی جهت تکمیل و راه اندازی موضوع قرارداد طبق اعالم نظر کتبی  -4-1

 فروشنده ملزم به رعایت آن می باشد. باشد و

یک نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود حداکثر یک هفته پس از انعقاد قرارداد، جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های  فروشنده -4-4

 معرفی می نماید.  خریدارالزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به 

انجام  در اسرع وقت به محل فروشندهان کارشناس مراجعه حضوری کارشناس یامبنی بر  خریدارمتعهد شد در صورت اعالم نیاز  فروشنده -4-4

 مراجعه نمایند. موضوع قرارداد 

 دینمایو تعهد م ستیو قانون منع مداخله کارکنان دولت ن یقانون اساس 101مذکور در اصل  تیمتعهد شد که مشمول ممنوعفروشنده  -4-0

رت نکند. در صو نفعیو ذ میقرارداد سه نیعنوان اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در موضوع ا چیمدت قرارداد به ه انیکه تا پا

 و مطابق موازین قانونی اقدام می شود. باشد یم خریدارو اشخاص ثالث بر عهده  خریداربه  واردهخسارات  هیتخلف، جبران کل

یا جزئاً )اعم از حقیقی یا حقوقیِ خصوصی و عمومی و دولتی( یا به نحو حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً فروشنده  -4-3

  شراکت، وکالت، نمایندگی و... ندارد.

 ابالغ گردد.  خریدارروز کتباً به  1باید ظرف مدت فروشنده هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی  -4-14

 ست. پاسخگو خریداردر مقابل فروشنده است و  فروشندهو کیفیت انجام کار آنان به عهده ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان  -4-11

 حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.  و خریدارموظف به رعایت قوانین و مقررات جاری فروشنده  -4-10

 وی کلیه مقررات نمایندهمتعهد می گردد که از پرسنل ماهر جهت انجام موضوع قرارداد استفاده نموده و مراقبت نماید تا فروشنده  -4-12

ه فروشنددر هر حال مراعات نمایند و  دانشگاهحفاظتی و ایمنی و بهداشتی و همچنین انضباط اداری و اصول اخالقی و اسالمی را در 

و اشخاص ثالث بوده و باید خسارات وارده از ناحیه آنان را جبران نماید. این امر ساقط  خریدارمسئول اعمال کارکنان خود در مقابل 

لیه مسئولیت های کمی باشد نیست.فروشنده ننده مسئولیت های حقوقی و جزائی که قانوناً متوجه کارکنان و کارگران متخلف و مقصر ک

اد، به در انجام موضوع این قراردفروشنده مدنی، کیفری و اداری و تمامی خسارات وارده که به جهت تعدی یا تفریط یا تقصیر و قصور 

موظف است کلیه خسارات وارده فروشنده است و فروشنده حقوقی خصوصی و عمومی وارد می شود برعهده کلیه اشخاص حقیقی و 

 در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد. خریداررا جبران نماید و 

در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن، نیز برای اشخاص ثالث،  کلیه  انحه ای برای پرسنل فروشندهدر صورت بروز هرگونه حادثه ای یا س -4-10

 خواهد بود. فروشنده هده نه های درمانی و خسارات قانونی به عهزی
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این قرارداد اعالم می نماید که از مشخصات موضوع قرارداد و شرایط و ضوابط و چگونگی انجام کار و جزئیات  با امضایفروشنده  -4-11

 عهده گرفته اطالع کامل دارد و هیچ نکته ای باقی نمانده که بعداً بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید. ه تعهداتی که ب

قابل  ریو غ نیاز طرف کیهر  اراتیاخت طهیکه خارج از ح یآتش سوز و زلزله ل،یس لیاجتناب از قب رقابلیصورت بروز حوادث غ در -4-14

 یفایزم به امل نیمحسوب نشده و پس از رفع  فورس ماژور، طرف نیطرف یتعهدات از سو یباشد، مدت فوق به منزله عدم اجرا ینیب شیپ

وسانات بازار ارز و نتحریم های اقتصادی و سیاسی  ضمنا با توجه به انعقاد قرارداد در وضعیت باشند. یم گریکدیخود نسبت به  داتتعه

به آنها، تحریم های مزبور و نوسانات بازار ارز و شیوع کرونا مشمول این بند نمی باشد.  فروشندهاشراف  همه گیری ویروس کرونا و و

 تشخیص احراز و اعمال این بند، با نظر کتبی ناظر قرارداد است.

 ناظر قرارداد–هفتماده 

 قرارداد، تعیین و مورد توافق طرفین قرار گرفت.  این، به عنوان ناظر خریدار مدیر مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات  -4-1

 را بر عهده دارد.و تعهدات قانونی فروشنده و کارکنان متبوع وی مسئولیت نظارت بر اجرای موضوع قرارداد ناظر،  -4-0

 صورت می گیرد.قرارداد ، پس از تایید کتبی ناظر فروشندهها به کلیه پرداخت -4-2

 فسخ قرارداد –شتماده ه

ا انجام کیفیت، نامطلوب یا با تاخیر و وقفه انجام دهد یا آن رتعهدات و وظایف خود را به نحو ناقص، بیفروشنده در صورتی که به تشخیص ناظر، 

ورت و به طور کلی در صواگذار نماید،  یا دولتی و خصوصی و عمومی( ،جرئاً به ثالث )اعم از حقیقی و حقوقیندهد، یا موضوع قرارداد را کال یا 

را  تواند قرارداد را فسخ نموده و کلیه خسارات خودمی خریدار، ، نیز به هر دلیلیفروشندههرگونه تعدی و تفریط یا تقصیر و قصوری از جانب 

صل اخصوص  یا شکایت در، دعوی وونه اعتراضگحق هرفروشنده ، اخذ نموده و فروشنده تضمین هایرأساً به تشخیص خود از مطالبات و 

 قانونی، قضایی و اداری، آن را در تمامی مراحل و کلیه محاکم و مراجع اعم ازو اخذ  نحوه تشخیص  ،ورود خسارت، میزان خسارتفسخ، اصل 

 از خود سلب و ساقط نمود.

 حل اختالف – نهماده 
، حل و فصل خریدار یدر دفتر حقوق نیطرف انیمذاکره م قیاجرا، از طر یو چگونگ ریقرارداد اعم از انعقاد، تفس نیاختالفات در خصوص ا یتمام

 نیباشد، طرف ی، اختالف همچنان باقخریدار یدر دفتر حقوق نیطرف انیجلسه مذاکره م نینخست خیماه از تار کیکه ظرف  یخواهد شد. در صورت

 .ندیصالح مراجعه نما ییقضا ای یتوانند به مراجع ادار یم

 اقامتگاه طرفین -دهماده 

د. کن ابالغ طرف دیگر بهحداکثر ظرف بیست روز از زمان تغییر نشانی، کتباً چنانچه 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  ،در غیر این صورت

در ده ماده و در چهار نسخه واحد و با اعتبار یکسان )یک نسخه برای فروشنده و سه نسخه برای خریدار( تنظیم، امضا و و  تهران دراین قرارداد 

 مبادله شد و طرفین ملزم به اجرای آن شدند.

 .....فروشنده: خریدار:دانشگاه عالمه طباطبایی

 نماینده: دکتر غالمعلی کارگر

منابعمعاون توسعه و مدیریت   

 امضا، تاریخ، مهر

............: نماینده  

................سمت   

 امضا، تاریخ، مهر

 


