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 خرید قـرارداد  

 
 )سهامی خاص( شرکت گسترش صنایع ریلی ایران در تاریخ  .........................  مابین   ..............این قرارداد به شماره  .........

عبــاداف وــرو    یآقا به نمایندگی 10100691253و شناسه ملی  20722، شماره ثبت 411166139351با کداقتصادی  

به آدرس: تبریز، منطقه هیئت مدیره    ونائب رئیس  دیر عاملمبه سمت    محمد متقی پور  یآقا  و  رهیمدئتیه  سیبه سمت رئ

 شــودنامیده می خریدارمتن قرارداد اختصاراً    منبعد درکه    04132900700شرکت پمپیران تلفن:  صنعتی قراملک، روبروی  

ــا ........................................شــرکت  و  ا یــک فــر  ــی و شناســه  ...................شــماره ثبــت و ................کداقتصــادی ب مل

 ............................................................................... آدرس :ه ب .................... به سمت    ..........................آقای  گی  به نمایند ...................... 

 و مفــاد بــا ،روشنده نامیــده میدــود ا  فــر  دی ــرو رمتن قرارداد اختصاراً  منبعد د  که،    .............................  ماستبه شماره  ،  

   .گرددشرایط  یرمنعقد می

 

 موضوع قرارداد   (1 ماده

 23 زیسا CK15(C15E)=1.1141 آلیاژی ل ردیم کیلوگرم و هدتاد و چهار هزار(   صد ی)س 384000خرید  

   .باشدمیداد شماره یک قرار وستیپ  ی نومدخصات  و  En10084د ستاندار مطابق ا
 واقع درآدرس ووق خواهدبود.  ر خریدار انبا  ربد محل تحویل

 

 : موضوع قرارداد(کاهش یا افزایش حدود  2ماده  

 هد شد.دیل خوارداد تعقرا  کل  غمبلبا ب  اوزایش یا کاهش دهدکه متناس %25تا  رارداد را  مقادیر موضوع ق  خریدار می تواند

 

 حویل:ت نزماو   راردادمدت ق  (3ماده

   باشد.می  به مدت یک سال داد ا  تاریخ )ابالغ(قراراین ت  دم

 

 :راردادغ قمبل   (4ه  ماد

 باشد. میریال  ......................................جمعا    واحد ایبه  و  تعدادتوجه به اب  دقراردا  کل  مبلغ

 .ریال می باشد ...................... بر ... برا 23قطر   CK15(C15E)=1.1141 آلیاژی    ردمیل کیلوگرم   احد هربهای و
بیش   (Sana)  سامانه سناورو     در فول قرارداد در صورت اوزایش یا کاهش نرخ یورو فبق متوسط قیمت ماهانه:  ره  تبص

همــان نتــبت رداد برای آن بخش ا  محمولــه تعــدیل بــه  اق قردرصد باشد به شرط رعایت  مانبندی تحویل کاال فب  10ا   

  مان انعقاد قرارداد می باشد. ،یورو اولیه محاسبه نرخنای  بت متعلق خواهد گرو 

 =قیمت جدید + قیمت قرارداد   درصد اوزایش نرخ ار 
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 :دداارقر(اسناد  5ماده

  صولمحد  یهینامه تایگواو   شامل مدخصات ونی 1ست شماره  پیو  -1 

 حویلبندی تول  مانجد  شامل 2ره  شما  تسپیو  -2

 ب امضاءوراد صاحرداد و اراق   فروینمدارک ثبتی   3پیوست شماره    -3

 

 خت  پردا  هنحو (6ه ماد

شناسان  قبوض انبار توسط کار  تائید کمی و کیفی و صدور  ، مولهتحویل هر محا     سپ   راهر پارت   بهایمبلغ  خریدار   6-1

 .نمود خواهد  تپرداخ وروشنده توسط تحتاب  ورص و ارائه رومذک هوفنی مرب کتر کتور قانو  و یدارخر

   .تحویل نماید دار خریعالم شده توسط ت ا ولویبق ارا ف هر پارت د اینممیتعهد  وروشنده 6-2

 

 :  تعهدات انجام  نمي(تض7هماد

یــک وقــره قــرارداد  بلــغم %10 عــادلست ما،  وروشنده موظف ردادقرا موضوع تعهدات  ا  انجام  افمینان  حصول  برای(  1-7

 .ددگر  یم  ردمتت  وروشندهبه قرارداد  اتمام     ا عدب  کورمذ مینضتار تحویل نماید.  ریدبه خ  کیبان  ضمانت نامه

ت بــه وصــول رد نتــباع حــق دا  تعهدات خود را انجام ندهد، ذینفــ ( مادام که وروشنده در هر مورد ا  قرارداد، هر یک  2-7

 .داسناد ووق اقدام نمای

 

 امحه :مسخير و  أت(  8ماده

به ا ای هــر رو  اند ی توم اریداد را تحویل نماید خروضوع قراردم اقالمن شده در  مان تعیی موقع وب  ندوروشنده نتوانچه  چنا 

نمایــد. عنوان ختارت کتــرو برداشــت  هشنده برا ا  محل مطالبات و تضامین  ورو  دمبلغ اولیه قراردا  دهمتأخیر معادل یک  

 تضــامینو ضــبط  دادارتــخ قــرند نتبت به و می توا د خریداراشب اولیه قرارداد  مبلغ  %10عادل  مایم  رجوع  مجم  تیکهوردر ص

 .یداقدام نما

 

 تعهدات طرفين قرارداد  :(  9  ماده

أیید  د تو مدخصات مور  ک این قرارداد ه ی ست ونی شمارپیو  عات موضوع قرارداد را مطابقموظف است قط   ه ( وروشند1-9

 ید.تحویل نما رخریدا

تع(  2-9 و مقرراکیفیت  موارد  امی تم  ینمایدم   هدوروشنده  استانداردها  ونی،  ق م  ت  و  راطروحه در  قرار دهد  را مدنظر  رداد 

 ویل نماید. ا تح مندرج در قرارداد، قطعات ر  امه  مانبندینفبق شرایط و بر
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با  (  3-9 موقعین  تامن  امکا   به  علم وروشنده  م  به  قرارداداقالم  ب  وضوع  عق اقدام  خرید  آن  د ه  و  است  یچ ونه ه   ارنموده 

 ت . تی در این  مینه نخواهد داشیئولمت

که هر بندیل دارای اتیکت و ن  ی شده  دبتته بن  ندیل وب  را به صورت  موضوع قراردادقطعات    ظف استوروشنده مو(  4-9

  وروشنده  به عهده  دت ی عوه هازینکلیه ه  عاتقط  ورت عدم تاییدنموده و در صل  تحویریدار صحیح و سالم  انبار خدر    باشد،

 .  می باشد 

ررات موضوعه به  وانین و مق زوده مطابق ق او ار   و مالیات بر  بودهوروشنده   به عهده دداار کلیه کتور متعلقه به قر(5-9

 . وروشنده پرداخت خواهد شد 

 اشد. ( تمامی محموله های ارسالی ا  فر  وروشنده می بایتت دارای برگ باسکول برو  و معتبر ب6-9

 

 دستگاه نظارت (10  دهما

یندگان خود  ا  فریق نما ه کن شده ییتعاد( ردرای ق ااجر ر برظ )نا  ارتنظ  ت اه  ان دسبعنو  خریدارا  جانب    یف ی کنترل کمدیر  

 .داشتکامل خواهد   رت، نظاونی و اجرایی   نکار ا  جهاتعملکرد پیما اجرا و بر نحوه

 

 

 :آزمایش ها و استاندارد  (12هماد

خواهد شــد . البتــه   یدار ارائهبه خر  و  خذوشنده ااین  مینه توسط ور  هینامه های ال م درها و اخذ گواش  آ ماییه  لک(  1-12

 ز مــییــدار نیــ خر . ودام شــ جــ نا  راخریدستاندارد و  معتبر و مورد تایید سا مان ا ماید اه های  ر آا می باید ده  یشآ مایه  لک

زینــه آ مــایش هــا بــه عهــده م  انطباق مدخصات ونی کــاال هعد ورتدر صکه  ه انجام آ مایش ها اقدام نمودهب  بتتواند نت

                                                                                                                                                                                                                              اشد .ه می بندوشور

 

 

 ( بازرسی:31ه  ماد

ترسی به مدارک و اسناد موضــوع رسی، دسا ب  جهتم را  ال جرای قرارداد  تمهیدات  ف است در مدت امکلوروشنده  (   1-13

عمــل بــه ن را یســ ا ریا بی با رس  و تتهیالت ال م برارداد  اقالم موضوع قرای و حمل   بند  هتبت،  ، آ مایش، انبارداریقرارداد

ای هزینــه هــ  ردد. نده ایجاد نروشو تامین قدور خللی در روند الم حتی اهد بود کهایدات به نحوی خوم آ  با رسی ها و  آورد.

 خواهد بود .  دهشنروی ونی ، تتت و کنترل بر عهده و با رس

رداد مدخصات ونی قراوده و یا با  وب بس یا ساخت برحتب مورد معیضوع قرارداد، ا  نظر جنموکه اقالم    تیورر ص( د2-13

 ماید.  قدام نارد آنها  ر حق دارد که نتبت بهاشند خریدااشته بندت  طابق ی مورد تواوق منداردهاو استا
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ا اء کاروروشنده    (3-13 ب  در  تایتتی گواهیانجام داده  نماید    ماره یک()پیوست ش  صولمحایید  نامه  اینکه  ارائه  به لحاظ 

و  باشد    ات نمی قطع یل  ر تحوشنده د وع متئولیت وریدار راو گواهی با رسی خر   رت رندوم می باشد، لذا بصو  با رسی شرکت 

 ست. خریدار ا تدخیص تخلف با 

 

 : رحوادث قهریه /فورس ماژو(41ماده  

 بــر آنکــه مبرا می باشند مدــروط تئولیتور فروین قرارداد ا  مورس ماژیا شرایط و  قهریه حوادث ا  ناشی تاخیراتدرمورد  

یــا   ثالثــاً: وعــل  ،بــوده  فروین خــارجهر یک ا     ا  عهده  آن  روعیا    ینیاً:جلوگیر، ثابوده  نیبیپیش  اوالً: غیرقابلثحواداین ونه

 وقــت در اســرع اســت هر یــک ا  فــروین مکلــف حالتی باشد. در چنین ؤثر نبودهم  روین در برو  آنهر یک ا  ف  وعل  ترک

قــرارداد  بــه  دنداقرارداد، خاتمه  ادامه  نامکا  عدم  درصورتو یا    د مدّتو تمدی  نموده  مطلع  ادثحو  یکدی ر را ا  برو  این ونه

  یــا مورد نیا  احرا  حوادث قهریه حتب  و درصورت  نموده  سیررا بر  موضوع  العاف  ا  حصول  نماید. فروین پسرا درخواست

 ماده  این  قرارداد فبق  کهورتیصهند.دردمی  ا خاتمهرساند و یا قرارداد رمی  فر  دی ر  و بافالع  درنظر گروته  تمدید مناسبی

 او را آ اد خواهد نمود.  متعاقباً تضمینهایمل آورده و  بع  حتابشود خریدار با وروشنده تتویه  داده  خاتمه

 

 :   حل اختالف  (15ماده  

ال  ابتدا تد اخنع نمایا ا  راه تواوق رو روین نتوانند موضوع رهر گونه اختال  ناشی ا  اجرای این قرارداد چنانچه ف  درصورت

م تواوــق ، دل شده و در صورت عــ شد حل و وصوین که مدیر  نجیره تامین و تدارک خریدار می باا  فریق داور مرضی الطر

خود در  مــان  ران حل و وصل خواهد شد . فروین ملزم به انجام تعهداتا  فریق مراجع صالحه قضایی جمهوری اسالمی ای

 .  می باشند  حل اختال

 

 :ن منع مداخله در معامالت دولتی نوقا  (61ده  ما

دی مــاه   22امالت دولتــی مصــوب  عــ منــع مداخلـــه در م  ر در قانونوشنده رسماً تعهد می نماید که مدمـول ماده مذکوور

ووق الــذکر را در ون ـخاص مذکور در قانلزم است که تا پایان اجـرای قرارداد به هیچ عنوان اشنمی باشد و متعهد و م  1337

عهــدات ا بــرخال  ته محر  شود وروشنده مدمول قانون مزبور بوده و ید سهیم و ذی نفع نکند و در صورتی کداارروضوع ق م

 ل نماید، خریدار مووق الذکر ع

ریق هرفا بات وروشنده ویالت وارده را به تدخیص خود تعیین وا  اموال ومطاختارا  ق خواهد داشت قرارداد را لغو و کلیهح

 بودنخواهد وضوع راوع تعهدات وروشنده  ال این محره هاید. بدی ر وصول نم
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 : عدم واگذاری به غير  (71ماده  

 واگذار نماید.غیر   تبی خریدار تمام یا قتمتی ا  موضوع قرارداد را بهکوقت  نمی تواند بدون مواوروشنده  

 

 :قرارداد فسخ(  81ماده  

اظهارنامــه بــه فــور تدریفات قانونی و بــا صــر  ارســال  ت  یبدون رعایر  ک ا  موارد  ند در صورت وقوع هر یی تواخریدار م

تبت به وصــول مطالبــات و ختــارت وارده مطــابق تدــخیص ن  وص دی ری واگذار  به اشخاو  ه  نمودوتخ  یکجانبه قرارداد را  

 قط نمود .خود سلب و سار گونه اعتراض را ا   حق ه  . وروشندهضبط تضمین انجام تعهدات اقدام نماید   بت بهخود نت

 رکت وروشنده.تت ی، مصادره اموال یا انحالل ششکرو •

 خریدار به غیر.  بیتافالع و تأیید کجزئی بدون    واگذاری قرارداد به صورت کامل یا •

 وروشنده.توسط نقض تمام و یا قتمتی ا  مفاد قرارداد   •

 وجود واسطه •

 ار.برنامه خرید  ه برای تحویل کار فبقروشندعدم توانایی مالی یا ونی و  •

 ر معامالت دولتی باشد.مول ممنوعیت قانون منع مداخله دمد  ندهشوور •

ی  ، برایداخذ نما  خریدارا   اقالم را  تاییدیه  قرارداد    3  دها یین شده در متع  اند ظر  مدتنتوصورتیکه وروشنده  در   •

به ا جبران ختارت و به خریدار،  اولیه قرارداد، تو هزهر سه رو  د  ءاارده  وروشنده  حاسبه و  م  تخ،و  نا  ماارم مبلغ 

   .  دریاوت خواهد شد

 

 : دبودن قرارداو انحصاری ( محرمانه 91ه  ماد

ر ی نموده و انهــا را در اختیــاوی مابین را محرمانه تلق   عات و مدارک مربوط به قراردادکه کلیه افال  ه تعهد می نمایدوروشند

حقوق خــود، یدار حق خواهد داشت جهت استیفای خر  ،الخثبات حقیقی قرار ندهد. در صورت ا حقوقی و اوراد یا اشخاص

 ل آورد.هرگونه اقدام قانونی ال م را به عم
 

 :( اقامتگاه قانونی طرفين20ماده

خــود را در  ندــانی قرارداد ا  فروین یکی هرگاه نمودند. الذکراعالم  شرح ووق هبخود را  یت اه قانوناقام  روشندهو و    خریدار 

 ندــده  ی ر ابــالغد  فر   جدید به  ندانی  که  وقتی  اتدهد و    عدی ر افالفر   را کتباً به  ضوعدهد باید موغییر  قرارداد ت  مدت

 ردد.گمی  تلقی شده غخواهد شد، ابال ا اخذ رسید تحویلو یا بلاارس  با پتت  در ووق  مذکور  دانین به  که  یهائنامه  کلیه
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 ارداد:( قانون حاکم بر قر21  ماده

 جمهوری اسالمی ایران میباشد.  تلووانین دق داد ا  هر حیث تحت حاکمیت و تابع قرار این

 

 قرارداد:  (نسخ22  هماد

 
 نتــخه (3)ســهدار و در ه قانونی خریدر اقامت ا .....................تاریخ در    وستیپ  (3)سه  و  ماده  (22)  دوو    رارداد در بیتتق   این

 .دباشمی  حدوا  در حکم  نتخه سهو هر   رسیده  امضاء فروین هبو   ،تنظیم  تهیه

 

 

 

  

 

 امضاء فروشنده:مهر و                                                             اء خریدار:               مهر و امض                   

                                        ریلی ایران                            ش صنایع شرکت گستر       
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  1پیوست شماره                                                                           

 

 product certificate))  محصولید  یتأگواهینامه 

            تاریخ:                                                                                               شماره:                

 ع ریلی ایران نایصشرکت گسترش 

مشخصاتــقطع  د ــینمایم  واهیــ گبدینوسیله   به  فنیــشم  و  ات  های  قـمذیل    رح ـبش  اره  شماره ـوضوع    …… رارداد 
استان  …… مورخ با  بدون عیوبات  کی  داردها و نقشه های فنی و خواص مکانیمطابق  و شیمیایی و ساختاری خواسته شده 

ولداخ گردیده  تولید  بدین  سال  را  ی  و  ه سیلومیشود  مسئولیت  را ره  مغایرت  جبران    ینتضم  گونه  خسارت  درصورت  و  نموده 
 خواهد نمود. 

 شماره پارتی  جنس قطعه ره قطعه اشم طعه م قنا ردیف 
تعداد قطعه  

 الیارس

مشخصه های  

 تحت کنترل 

1       

                                                                                                            

 

 ول مشخصات فنی محص

 جدول درجه بندی و مشخصات کشش میلگرد مورد نیاز
 N/mm²   400به ل استحکام کددی حداق
 22 ت نتبی در شکتل ول درصد ا دیاد فحداق

 N/mm²    240به  یم تتلحداقل استحکام 

 

                                        

 ت ضاء شرک مهر و ام                                                                                                        
 

 



 

 خریدار : 

 

 ش صنایع ریلی ایران رستگ  شرکت 
 

 :  ندهفروش

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 2پیوست شماره  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع قرارداد زمان  از  نهماها کل مقدار شرح قطعه 

 23قطر    CK15(C15E)=1.1141  یاژیآل لگردیم

در ونی  مدخصات  و    En10084استاندارد    مطابق

 6  یشاخه ها

گرم کیلو  384000 گرم کیلو 32000   


