قــرارداد خرید تجهیزات شبکه انفورماتیک دانشکده تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی در سال 9911
ماده یک ـ طرفین قرارداد
این قرارداد بین دانشگاه عالمه طباطبایی ،به شناسه ملی  10442100041و کد اقتصادی  ،011204013244به نمایندگی آقای دکتر حسین سلیمی،
ریاست دانشگاه ،به نشانی :تهران -بلوار دهکده المپیک -تقاطع بزرگراه شهید همت -سازمان مرکزی ،کدپستی ،1003400111 :که در این
قرارداد ،خریدار نامیده می شود ،از یک طرف؛ و شرکت  ،..............................................به شماره ثبت  ،...................شناسه ملی ،..................
کد اقتصادی  ،....................................به نشانی :تهران -........................ - ............................. -پالک  -........واحد -...............کدپستی
 ،.......................به نمایندگی  ،...........................با شماره ملی  ،.......................به سمت  ،...............................و تلفن همراه ..........................
که در این قرارداد فروشنده خوانده میشود ،از طرف دیگر؛ به شرح زیر منعقد گردید.
ماده دو ـ موضوع قرارداد
 -1-0عبارت است از خرید تجهیزات شبکه انفورماتیک توسط دانشگاه از شرکت مطابق با مشخصات ماده سه قرارداد.
 -0-0فروشنده اصالت و گارانتی تجهیزات موضوع قرارداد را تا دو سال پس از خرید را گارانتی و ضمانت نمود.
ماده سه–مشخصات قطعات
عنوان

اولویت

شماره

دوم

1

پچ کورد نیم متری Cat6 UTP - Legrand

دوم

2

پچ کورد یک متری Cat6 UTP - Legrand

22

دوم

5

پچ کورد دو متری Cat6 UTP - Legrand

02

عدد

دوم

0

پچ کورد سه متری Cat6 UTP - Legrand

182

عدد

دوم

3

پچ کورد پنج متری Cat6 UTP - Legrand

22

عدد

اول

6

کیستون  +باکس روکار لگراند

22

عدد

دوم

7

Poe Adaptor 20v 1A

12

عدد

اول

8

رک ایستاده  02یونیت عمق  – 122پایا سیستم

1

عدد

اول

9

رک ایستاده  28یونیت عمق  – 62پایا سیستم

2

عدد

اول

12

رک ایستاده  22یونیت عمق  – 62پایا سیستم

1

عدد

اول

11

کیبل منیجمنت رک مونت

27

عدد

اول

12

بست کمربندی

12

بسته

اول

15

پچ کورد فیبر نوری  2متری Legrand SM SC.LC

10

عدد

اول

10

پچ کورد فیبر نوری  2متری Legrand SM SC.SC

5

عدد

اول

13

پچ کورد فیبر نوری  2متری Legrand SM LC.LC

3

عدد

اول

16

پچ پنل Legrand Cat6 20Port

16

عدد

1

تعداد

واحد

523

عدد
عدد

اول

پچ پنل فیبر نوری  12پورت داپلکس (ریلی بلبرینگی) به همراه  12عدد
کریمپ حرارتی 1 ،عدد کاست و  2گلند

3

عدد

آداپتور فیبر نوریSc/SM

52

عدد

پیگتیل فیبر نوریSc/SM

62

عدد

بلنک آداپتورSC

52

عدد

222

عدد

6

عدد

622

متر

اول

17

اول

18

پیچ و مهره رک

اول

91

پاور ماژول رک مونت  8پورت API

اول

02

فیبرنوری کانالی شهید قندی  8 – SMیا  12کور

سوم

09

Cisco 2962x 20 TS-LL

3

عدد

سوم

00

Cisco 2962x 08 TS-L

0

عدد

دوم

02

Cisco 5732x 12S-S

1

عدد

سوم

02

IP Phone GrandStream

32

عدد

دوم

02

Unifi UAP‑AC‑LR

12

عدد

دوم

02

Cisco GLC-LH-SM

22

عدد

دوم

02

Cisco GLC-T

2

عدد

ماده چهار–مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
 -1-0مبلغ ک ل قرارداد  .................................................می بللاشللللد کلله بلله شلللمللاره حسللللا

للاری .....................................و شلللمللاره شلللب لا

 ،IR ....................................................نزد بانک  .....................شلللعبه  ،.................کد  ،.................به نام شلللرکت  ،..........................با ارائه
صورتحسا ممهور به مهر شرکت ،پس از تایید کتبی ناظر و کسر کسور قانونی و قراردادی به شرح زیر به فروشنده پرداخت می گردد:
( % 04 -1-0-0بیسللت درصللد از مبلغ ک قرارداد ،بعد از انعقاد قرارداد و پس از تأیید کتبی ناظر این قرارداد توسللط خریدار پرداخت می شللود و در
مقاب  ،فروشنده موظف شد هم زمان ضمانت نامه بانکی به همین میزان که مورد تایید خریدار است را به خریدار تحوی نماید.
( % 24 -0-0-0سی درصد از مبلغ ک قرارداد ،پس از تحوی کام موضوع قرارداد و تأیید کتبی ناظر قرارداد ،به فروشنده پرداخت می گردد.
( % 14 -2-0-0پنجاه درصد از مبلغ ک قرارداد ،پس از انجام تست و راه اندازی بی عیب و نقص و تایید کتبی سالمت کام فنی دستگاههای موضوع
قرارداد از سوی ناظر قرارداد ،توسط خریدار به فروشنده پرداخت می گردد.
 -0-0در زمان انعقاد قرارداد( %1 ،پنج درصد از مبلغ ک قرارداد به عنوان ضمانت حسن انجام تعهد به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به
حسا

سپرده خریدار از طرف فروشنده تحوی و یا واریز می گردد .استرداد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات منوط به تایید کتبی ناظر

قرارداد و ارائه مفاصا حسا تامین ا تماعی از سوی فروشنده می باشد.
 -2-0از هر پرداخت به اسلتناد ماده  20قانون تأمین ا تماعی( % 1 ،پنج درصلد به عنوان بیمه تامین ا تماعی کسلر می شلود .بیمه مکسوره پس از ارائه
مفاصا حسا تامین ا تماعی با درخواست شرکت توسط امور مالی دانشگاه مسترد می گردد.
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 -0-0مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ،از سوی خریدار قاب پرداخت است و به مبلغ قرارداد
اضافه می گردد.
 -1-0از زمان امضای قرارداد ،در ازای هر روز تاخیر فروشنده در ایفای هر یک از تعهدات قانونی و قراردادی ،به تشخیص غیر قاب اعتراض ناظر
قرارداد ،روزانه مبلغ  4/444/444ریال (هفتصد هزار تومان راساً توسط خریدار به عنوان خسارت تاخیر ،از مبلغ تضمینات قرارداد یا هرگونه
مطالبات شرکت ،کسر خواهد گردید و فروشنده حق هرگونه اعتراض یا شکایت در خصوص تاخیر و خسارت آن ،در تمامی مرا ع و محاکم
اعم از قضایی ،قانونی و اداری را از خود سلب و ساقط کرد .اخذ این خسارت ،انشین اصلی ایفای تعهدات نیست و در هر صورت فروشنده را
از انجام تعهداتش بری نمی سازد.
 -4-0مبلغ قرارداد ،قطعی و غیر قاب افزایش است و تفاوت نرخ ارز خار ی اعم از دالر و یورو و شرایط اقتصادی و بحران کرونا و ،...تاثیری در مبلغ
قرارداد ندارد.
 -4-0پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ،پس از ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه فاکتور مورد تایید سازمان امور مالیاتی به
عهده دانشگاه است.
 -0-0این قرارداد مشمول مقررات مربوط به ماده  143مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد.
 -3-0قرارداد شام ثبت در صورت معامالت فصلی می باشد.
ماده پنج –زمان تسلیم موضوع قرارداد
فروشنده موظف گردید حداکثر ظرف مدت  1ماه (یک ماه از زمان انعقاد قرارداد ،موضوع قرارداد را به نحو صحیح و سالم و کام به قبض و اقباض
و تسلیم خریدار برساند و نسبت به اخذ تاییدیه کتبی ناظر این قرارداد در این خصوص اقدام نماید و این مدت به هیچ و ه قاب تمدید نمی باشد و
فروشنده با علم و اطالع از و ود کلیه مسائ و مشکالتی که ممکن است در مدت زمان ا رای قرارداد رخ دهند ،متعهد به انجام این بند گردید .بدیهی
است در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات مذکور یا انجام ناقص یا معیو آن ،مبلغ مربوطه (مندرج در بند  1ماده  0این قرارداد  ،تحت هیچ عنوان
به خریدار پرداخت نخواهد گردید و ضمن ضبط مبلغ بند  0-0به نفع خریدار ،ضمانت ا رای بند  1-0اعمال میشود.
ماده شش– تعهدات فروشنده

 -1-4فروشنده متعهد می شود دستگاه ها و قطعات خریداری شده با مشخصات موضوع قرارداد ،شام دو سال گارانتی و دو سال خدمات پس
از فروش باشد.
 -0-4در صورت استنکاف فروشنده از انجام تست دستگاه ها ،خریدار به صالحدید خود و به هزینه فروشنده ،تست مربوطه را انجام خواهد داد
و از تضمین ها و هرگونه مطالبات شرکت کسر می نماید .لذا ارزیابی فروشنده از تست دستگاه ها در صورت استنکاف فروشنده ،قاب
پذیرش نمی باشد.
 -2-4چنانچه در مواردی مشخصات موضوع قرارداد ،مبهم و نامشخص باشد ،فروشنده موظف به رعایت مشخصات فنی استاندارد و مورد تأیید
خریدار می باشد و موظف است تاییدیه کتبی ناظر قرارداد را اخذ نماید.
 -0-4فروشنده بدون تأیید کتبی ناظر قرارداد ،مجاز به تغییر مشخصات فنی و همچنین برند تجهیزات مصرفی نمی باشد.
 -1-4کلیه لوازم و تجهیزات مصرفی هت تکمی و راه اندازی موضوع قرارداد طبق اعالم نظر کتبی خریدار و مطابق با موضوع قرارداد می
باشد و فروشنده ملزم به رعایت آن می باشد.
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 -4-4فروشنده یک نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود حداکثر یک هفته پس از انعقاد قرارداد ،هت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های
الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به خریدار معرفی می نماید.
 -4-4فروشنده متعهد شد در صورت اعالم نیاز خریدار مبنی بر مرا عه حضوری کارشناس یا کارشناسان فروشنده ،در اسرع وقت به مح انجام
موضوع قرارداد مرا عه نمایند.
 -0-4فروشنده متعهد شد که مشمول ممنوعیت مذکور در اص  101قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت نیست و تعهد مینماید که
تا پایان مدت قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در موضوع این قرارداد سهیم و ذینفع نکند .در صورت تخلف،
بران کلیه خسارات وارده به خریدار و اشخاص ثالث بر عهده خریدار می باشد و مطابق موازین قانونی اقدام می شود.
 -3-4فروشنده حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا زئاً (اعم از حقیقی یا حقوقیِ خصوصی و عمومی و دولتی یا به نحو
شراکت ،وکالت ،نمایندگی و ...ندارد.
 -14-4هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی فروشنده باید ظرف مدت  1روز کتباً به خریدار ابالغ گردد.
 -11-4ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده فروشنده است و فروشنده در مقاب خریدار پاسخگوست.
 -10-4فروشنده موظف به رعایت قوانین و مقررات اری خریدار و حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.
 -12-4فروشنده متعهد می گردد که از پرسن ماهر هت انجام موضوع قرارداد استفاده نموده و مراقبت نماید تا کلیه مقررات حفاظتی و ایمنی
و بهداشتی و همچنین انضباط اداری و اصول اخالقی و اسالمی در دانشگاه مراعات شود و در هر حال ،فروشنده مسئول اعمال کارکنان
خود در مقاب خریدار و اشخاص ثالث بوده و باید خسارات وارده از ناحیه آنان را بران نماید .این امر ساقط کننده مسئولیت های
حقوقی و زائی که قانوناً متو ه کارکنان و کارگران متخلف و مقصر فروشنده می باشد نیست.کلیه مسئولیت های مدنی ،کیفری و
اداری و تمامی خسارات وارده که به هت تعدی یا تفریط یا تقصیر و قصور فروشنده در انجام موضوع این قرارداد ،به کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی خصوصی و عمومی وارد می شود ،برعهده فروشنده است و فروشنده موظف است کلیه خسارات وارده را بران نماید
و خریدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 -10-4در صورت بروز هرگونه حادثه ای یا سانحه ای برای پرسن فروشنده در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن ،نیز برای اشخاص ثالث ،کلیه
هزینه های درمانی و خسارات قانونی به عهده فروشنده خواهد بود و خریدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 -11-4فروشنده با امضای این قرارداد اعالم می نماید که از مشخصات موضوع قرارداد و شرایط و ضوابط و چگونگی انجام کار و زئیات
تعهداتی که به عهده گرفته اطالع کام دارد و هیچ نکته ای باقی نمانده که بعداً بتواند در مورد آن استناد به ه خود نماید.
 -14-4در صورت بروز حوادث غیرقاب ا تنا از قبی سی  ،زلزله و آتش سوزی که خارج از حیطه اختیارات هر یک از طرفین و غیر قاب
پیش بینی باشد ،مدت فوق به منزله عدم ا رای تعهدات از سوی طرفین محسو نشده و پس از رفع فورس ماژور ،طرفین ملزم به ایفای
تعهدات خود نسبت به یکدیگر می باشند .ضمنا با تو ه به انعقاد قرارداد در وضعیت تحریم های اقتصادی و سیاسی و نوسانات بازار ارز
و همه گیری ویروس کرونا و اشراف فروشنده به آنها ،تحریم های مزبور و نوسانات بازار ارز و شیوع کرونا مشمول این بند نمی باشد.
تشخیص احراز و اعمال این بند ،با نظر کتبی ناظر قرارداد است.
ماده هفت–ناظر قرارداد
 -1-4مدیر مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات خریدار ،به عنوان ناظر این قرارداد ،تعیین و مورد توافق طرفین قرار گرفت.
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 -0-4ناظر ،مسئولیت نظارت بر ا رای موضوع قرارداد و تعهدات قانونی فروشنده و کارکنان متبوع وی را بر عهده دارد.
 -2-4کلیه پرداختها به فروشنده ،پس از تایید کتبی ناظر قرارداد صورت می گیرد.
ماده هشت– فسخ قرارداد
در صورتی که به تشخیص ناظر ،فروشنده تعهدات و وظایف خود را به نحو ناقص ،بیکیفیت ،نامطلو یا با تاخیر و وقفه انجام دهد یا آن را انجام
ندهد ،یا موضوع قرارداد را کال یا رئاً به ثالث (اعم از حقیقی و حقوقی ،یا دولتی و خصوصی و عمومی واگذار نماید ،و به طور کلی در صورت
هرگونه تعدی و تفریط یا تقصیر و قصوری از انب فروشنده ،نیز به هر دلیلی؛ خریدار میتواند قرارداد را فسخ نموده و کلیه خسارات خود را
رأساً به تشخیص خود از مطالبات و تضمین های فروشنده ،اخذ نموده و فروشنده حق هرگونه اعتراض ،دعوی ویا شکایت در خصوص اص
فسخ ،اص ورود خسارت ،میزان خسارت ،نحوه تشخیص و اخذ آن را در تمامی مراح و کلیه محاکم و مرا ع اعم از قانونی ،قضایی و اداری،
از خود سلب و ساقط نمود.
ماده نه – حل اختالف
تمامی اختالفات در خصوص این قرارداد اعم از انعقاد ،تفسیر و چگونگی ا را ،از طریق مذاکره میان طرفین در دفتر حقوقی خریدار ،ح و فص
خواهد شد .در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ نخستین لسه مذاکره میان طرفین در دفتر حقوقی خریدار ،اختالف همچنان باقی باشد ،طرفین
می توانند به مرا ع اداری یا قضایی صالح مرا عه نمایند.
ماده ده -اقامتگاه طرفین
چنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد ،بایستی حداکثر ظرف بیست روز از زمان تغییر نشانی ،کتباً به طرف دیگر ابالغ کند.
در غیر این صورت ،اسناد یا مکاتباتی که به نشانی مندرج در صدر این قرارداد ارسال می شود ،ابالغ شده تلقی می گردد.
این قرارداد در تهران در تاریخ .......در ده ماده و در چهار نسخه واحد و با اعتبار یکسان (یک نسخه برای فروشنده و سه نسخه برای خریدار
تنظیم ،امضا و مبادله شد و طرفین ملزم به ا رای آن شدند.

خریدار:دانشگاه عالمه طباطبایی

فروشنده.....:

نماینده :دکتر حسین سلیمی

نماینده............ :

رییس دانشگاه

سمت ................

امضا ،تاریخ ،مهر

امضا ،تاریخ ،مهر
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