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 به نام خدا
 

 قرارداد
 

 قرارداد طرفین -1ماده 

 21/03/1399مورخ  559422نگاه فردای كارآفرین )سهامی خاص( ثبت شده به شماره  فناوریتوسعه  شركتقرارداد حاضر فيمابين 
 .............................و  (رهیمد تياهو عضو  رعاملی)مد .......................................به مدیریت آقایان 14009197405دارای شناسه ملی 

دارندگان امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور و بهادار به همراه مهر نگاه به نشانی: تهران، خيابان وليعصر )روبروی  (رهیمدتياهرئيس نایب )
ناميده « نگاه»كه از این پس در این قرارداد  22661111و تلفن:  1967756994: ، كد پستی36پارك ملت(، خيابان ناهيد غربی، شماره 

روزنامه  آگهی تغييراتآخرین مطابق  ................................ ثبت شده به شماره ......................................... شركت از یك طرف و شودمی 
 ...................................... شناسه ملی ، ................................. اقتصادی شمارهكد  دارای .....................مورخ رسمی به شماره .................... 

 كد ملیبا  .................................................) ............................... انآقای مدیریتبه و كد كارگاهی تامين اجتماعی ............................. 
 :ینشانه ب( ..........................با كد ملی  .................................................)و ..........................  (..........................

 در این قرارداداز این پس  ، كه............................... تلفن و...............................  كد پستی، .........................................................................
 :دیشود، از طرف دیگر به شرح و شرایط ذیل منعقد گردمی ناميده« فروشنده»
 
 

 موضوع قرارداد -2ماده 

 :جدول ذیلبر اساس مشخصات مندرج در  زات مربوط به ذخيره سازهای هيتاچیخرید تجهيموضوع قرارداد عبارتست از 

 تعداد ظرفیت شرح نوع ردیف

1 SSD 400 هارد GB 10 

2 SAS/15K 600 هارد GB 26 

3 Dbox 4 ----- اینکلوژر 

4 Cable 1.5 4 ----- كابل 

 

 

 

10/05/
1386 
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صرفا با درخواستت كتبتی  مشخصات بعد از انعقاد قرارداد، اعم از كميت، كيفيت و سایر حاضر هرگونه تغيير در موضوع قرارداد  .1 تبصره
  قابل قبول بوده و حکم الحاقيه مورد تایيد طرفين قرارداد را خواهد داشت.دیگر و تایيد طرف قرارداد از طرفين  یکی

تجهيتزات امين جهتت تت مواردماشين آالت، تجهيزات و سایر  ،، لوازمقطعات، ه تعهدی نسبت به تهيه مواد اوليهنگاه هيچگون .2 تبصره
قرارداد به نحوی  مگر آنکه در ،نمودمستقل اقدام خواهد به طور و  راساً فروشندهاین اساس  بر نداشته وحاضر را قرارداد موضوع 

  دیگر پيش بينی شده باشد.

فروشتنده  ر عهدهنقل بحمل و . هزینه باشدانبار نگاه یا انبار بانك كارآفرین می تجهيزات موضوع قرارداد حاضر،محل تحویل   .3 تبصره
 می باشد.

 

 مدت قرارداد -3ماده 
 از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد.)تقویمی(  ماه 2به مدت مدت زمان اجرای قرارداد حاضر 

ان ذكتر استت، ی. شتاحاضر متی باشتد ابالغ قرارداداز تاریخ ماه تقویمی  2 حداكثر تا ،حاضر تحویل تجهيزات موضوع قرارداد .4 تبصره

 تجهیزات می باشد.الویت با تحویل فوری 

تحویل نگاه نماید. بدیهی است  تعيين شده در قرارداد، مهلتفروشنده موظف است تجهيزات موضوع این قرارداد را مطابق  .5 تبصره
 گردد.میقرارداد حاضر  ماده جرایم، مشمول مهلت مقررعدول از 

 

  و نحوه پرداخت مبلغ قرارداد -4 ماده
با ارائه ریال( می باشد كه  ...............................................................................ریال )............................ حاضر ................كل مبلغ قرارداد 

 در وجه فروشنده قابل پرداختشرح ذیل ه بو تایيد ناظر قرارداد،  پس از كسر كسور قانونی متعلقهصورتحساب رسمی توسط فروشنده 

 می باشد:

پس از تحویل كامل ریال( ....................................................................... ) ریال .........................................مبلغ قرارداد معادل   90% .4.1

قابل پرداخت خواهد  فروشندهدر وجه ونی متعلقه پس از كسر كسور قانو نگاه و تایيد ناظر قرارداد حاضر موضوع قرارداد  تجهيزات

 بود.
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ریال( به عنوان .....................................................................ریال ) ...............................................مابقی مبلغ قرارداد معادل  10% . 4.2

قرارداد كسر و پس از اتمام مدت قرارداد در صورت تایيد ناظر قرارداد در وجه فروشنده از كل مبلغ تضمين حسن انجام كار، 

می تواند با ارائه ضمانت نامه بانکی معادل  فروشندهمبنی بر دریافت مبلغ مزبور،  فروشندهدر صورت درخواست  پرداخت می گردد.

ه مذكور پس از پایان قرارداد حاضر و صرفا در صورت تایيد حسن ضمانتنام مبلغ مکسوره، نسبت به دریافت مبلغ مزبور اقدام نماید.

به فروشنده مسترد می گردد و در صورت هرگونه تخلف فروشنده از مفاد قرارداد حاضر و یا عدم  قرارداداجرای تعهدات توسط ناظر 

   .ل وجه ضمانتنامه مزبور اقدام نمایدموقع تعهدات مقرر، نگاه می تواند راسا و بدون هيچگونه قيد و شرط نسبت به وصوهانجام ب

  صورت، هر در .كسر/ اضافه نماید را قراردادموضوع  تجهيزات از   %25 با همين شرایط و قيمت، حداكثر تا سقف  تواندینگاه م .6 تبصره
 .گرددمی یلتعدبا توافق طرفين  ،نوع كاالمدت تحویل نيز به نسبت لزوم، درصورت  .دتابالغ خواهد ش فروشندهمراتب كتباً به 

 
در صورت ارائه گواهی ثبت نام ماليات بر ارزش نگردیده،  حاضر لحاظبا عنایت به اینکه ماليات بر ارزش افزوده در مبلغ قرارداد  .7 تبصره

 ماليات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید. فروشندهافزوده با تاریخ معتبر، به صورتحساب های ارسالی 

 
 

 کسور قانونی -5ماده 

درصد را بعنوان  پنج مبلغی به ميزان فروشنده صورتحساب قابل پرداخت بههر  از نگاهقانون تامين اجتماعی،  38ی اجرای ماده راستا در
منوط به ارائه مفاصاحستاب و آخرین صورتحساب  د. بازپرداخت سپرده مزبورسپرده تأمين اجتماعی كسر و نزد خود نگهداری خواهد نمو

 .می باشد فروشنده توسطسازمان تأمين اجتماعی 

 

 

 فروشنده تعهدات -6ماده 
 های الزم در رابطه با موضوع قرارداد حاضر را با نماینده نگاه بنماید. فروشنده موظف است همکاری  .6.1

... را به عنوان مخاطتب جهتت موبایل ..............................شماره فروشنده آقا/خانم ..................... به شماره تماس ......................،  .6.2
 پاسخگویی و هماهنگی در خصوص موضوع قرارداد حاضر به نگاه معرفی می نماید.
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شده و    تجهيزات موضتوع قترارداد حاضر باید نو، غيتر مستعمتل و اصلی باشد. تجهيزات مستعمل یا دوباره ساخته شده یا تعمير   .6.3
ته نخواهد شد. درصورت مستتعمل بتودن تجهيتزات و یتا چنانچته مشخصتات فنتی پروتوتایپ( پذیرفهمچنين نمونه آزمایشی )

تجهيزات تحویل شده توسط فروشنده، مطابق مشخصات فنی مندرج در قرارداد نباشد، فروشنده متعهتد است به درخواست نگتاه، 

از طرف نگتاه را پرداختت تعویض نموده و كليه خسارت اعالم شده  سه روز تقویمیظرف مدت تجهيزات متوضوع قرارداد را 

 . نماید

)درتعهتد فروشتنده( در تجهيتزات نقایصی ناشی از توليتد/ حمتل  تجهيزات،كه پس از تحویل درصورتی گردید،متعهد  فروشنده  .6.4
نحوی كه رضایت نگاه را فراهم آورد. بدیهی استت ه نسبت به مرتفع كردن آن اقدام نماید ب ،مشاهده گرددحاضر موضوع قرارداد 

تواند نسبت بته نگاه می ،رتفع نگرددتم فروشندهوسط تت روز تقویمیسه  تی كه نقایص مطرح شده حداكثر ظرف مدتدرصور

و یتا فروشنده  / تضامينازمحل مطالبات هزینه باالسری 15% با احتساب اقدام نموده و هزینه های انجام شده را راسا رفع نواقص
 ید. جبران نما ،هر طریق دیگری كه صالح بداند از

را از نگاه دریافت نموده كامل تجهيزات تحویل  صورتجلسهكه  ،گرددطتور كامل انجتام شده تلقی میه زمانی بفروشنده تعهدات  .6.5
 باشد. 

دارد كه تجهيزات پيشنهادی وی مشمول كاالی قاچاق نبوده و كليته عتوارم مربوطته را پرداختت نمتوده و فروشنده اذعان می .6.6
 خواهد نمود. 

واگذاری یا انتقال تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد حاضر به سایر اشخاص حقيقی یا حقوقی ثالث را مطلقاً  فروشنده حق .6.7
 رفتار می گردد.فسخ قرارداد ندارد. در صورت عدم رعایت این بند، مطابق بند 

وب بنا به دالیل امنيتی بته تشتخيص در دوران تضمين با هارد مشابه، برگرداندن داغی قطعه معي هارد معيوبدر صورت تعویض  .6.8
 مبلغی به ازای آن پرداخت نمی گردد. ،نگاه می باشد و در صورتی كه هارد معيوب به فروشنده عودت نگردد

به گونه ای عمل نماید كه هيچگونه اخاللی در رونتد  موظف استطی دوران تضمين، به نگاه فروشنده در خصوص ارائه خدمات  .6.9
 نگيرد.فعاليت های نگاه صورت 

فروشنده موظف است در صورت هرگونه تغيير در روزنامه رسمی، اساسنامه و تركيب هيأت مدیره، آدرس دفاتر و پرسنل كليدی  .6.10
 درگير در اجرای تعهدات این قرارداد و اطالعات تماس ایشان، مراتب را كتباً به نگاه اعالم نماید.
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باشد و متعهد نمی 1337دیماه  2 انون منع مداخله در معامالت دولتی مصوبكه مشمول ماده ق گردد،متعهد میرسماً  فروشنده .6.11
به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون فوق التذكر را درموضتوع قترارداد ستهيم و حاضر و ملزم است كه تا پایان اجرای قرارداد 

نگاه حق  تعهدات فوق الذكر عمل نماید ،مشمول قانون مزبور بوده و یا برخالف  فروشندهكه محرز شود  ذینفع نکند و درصورتی
هتر طریتق  و یتا ازفروشتنده و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از اموال و مطالبات  فسخخواهد داشت قرارداد را 

 نخواهد بود.  فروشندهاین موضوع رافع تعهدات  ،دیگر وصول نماید. به هرحال

 

 نگاه تکالیف -7 ماده
 نماینده را بعنوان  09023371549و شماره موبایل  41260داخلی  ، 22661111با شماره تماس  اله قدری طوفان قایآاب جن ،نگاه.  7.1

 نماید.میاعالم  فروشندهبه  ،حاضر موضوع قرارداد انجامهماهنگی های الزم در خصوص  جهتفنی         

  نماید.میفروشنده اعالم  نمایندهوضوع قرارداد، سریعا موضوع را به م تجهيزاتنگاه در صورت بروز هرگونه اشکال در عملکرد .  7.2

 

 

 ندوره تضمی -8ماده 
 با  ناظر و نگاه(و اخذ تایيدیه تحویل كليه تجهيزات از تاریخ )سال  دو را به مدتحاضر موضوع قرارداد كليه تجهيزات فروشنده .  8.1

  تضمين می نماید.تحویل كارت گارانتی به نگاه،        
 ، حاضر موظف است درصورت بروز هرگونه عيب و نقص در هر قسمت از تجهيزات موضوع قراردادفروشنده  .  در دوران تضمين،8.2

 به رفع نقص آن اقدام نماید.  نسبت        
 اقدام نماید. به نگاه فروش نسبت به ارائه خدمات پس ازبه مدت پنج سال ، موظف است پس از پایان دوره تضمين .  فروشنده8.3
 خواهد بود. توسط فروشنده، و بدون اخذ هزینهتجهيزات موضوع قرارداد در محل بهره برداری  تضمين،ارائه خدمات در دوره .   8.4

 

 وثایق انجام تعهدات-9 ماده
، بته منوتور جبتران هرگونته افزودهرزش به انضمام ماليات بر احاضر مبلغ قرارداد  درصد 50ضمانتنامه بانکی معادل یك فقره  فروشنده

قبول نمود در  فروشندهمفاد قرارداد حاضر همزمان با امضا آن به نگاه تسليم نمود و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات و اجرای صحيح 

ت ماخوذه، خسارت د از محل تضميناصورت ورود هرگونه خسارت ناشی از قصور در انجام تعهدات و یا به هر علت دیگری، نگاه حق دار

حق اعترام در این خصوص را از خود سلب و اسقاط نمود و تشخيص نگاه در این خصتوص متالك و  فروشندهرده را جبران نماید و وا

مسترد خواهد  فروشندهو نگاه به ناظر قرارداد و تایيد  پایان دوره تضمينمزبور پس از  ضمانتنامهمی باشد.  فروشندهضابطه و مورد قبول 

 شد.
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 جریمه تاخیر-10 هماد
  یبه ازا ،تحویل نماید تعيين شده در قرارداد به نگاه طبق زمانبندی مقرر موعدرا در حاضر نتواند موضوع قرارداد چنانچه فروشنده. 10.1

 باید و  ی باشدمحاسبه شده كه بر عهده فروشنده متاخير  خسارت عنوان ه ب قرارداد مبلغكل درصد سه دهم  معادل ،تاخير روز هر        

 نگاه پرداخت نماید.  به        

  موظف به تامين خسارات وارده می باشد. فروشنده ،باشد و مطالبات در صورتی كه خسارات وارده به نگاه بيش از تضامين اخذ شده .10.2

 .ضمن قبول این امر حق هرگونه ایراد و اعترام را از خود سلب و اسقاط نمود فروشنده        

 

 ناظر قرارداد -11اده م
ضر از سمت نگاه تعيين و معرفی میبه عنوان ناظر فنی قرارداد حابانك نگاه  شركت در معاونت زیرساخت سخت افزار و مركز داده واحد

 گردد. وظيفه ناظر، نوارت بر حسن اجرای فنی و تایيدات فنی مربوط به قرارداد حاضر می باشد.

 

 فورس ماژور - 12ماده 

، جنگ، شورش و ... هریك از طرفين قادر به انجام سوزیآتشاز قبيل سيل،  بينیپيش غيرقابله علل وقوع وقایع قهریه هرگاه ب

كليه  این صورتمقابل اطالع دهد، در غير  طرفبهروز پس از وقوع كتباً  7تعهدات قراردادی خود نباشند، باید مراتب را حداكثر ظرف 

 فورس ماژور نيز بقوت خود باقی خواهد بود.  اجزاء و احکام قرارداد در مدت

نخواهند بود. حاضر گردند و مانع اجرای موضوع قرارداد تحریم های اقتصادی و سياسی از مصادیق فورس ماژور محسوب نمی .8 تبصره
 حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در حال و آینده كالً و جزئاً از خود سلب و ساقط نمود. فروشنده

 

 

 ه قانونیاقامتگا -13 ماده
ذكر شد و نشانی مزبور به عنوان اقامتگاه قانونی طرفين تلقی متی گتردد و ارستال  حاضر ست كه در صدر قراردادا نشانی طرفين همان

هرگونه اوراق، مکاتبات و هرگونه مراسالت به نشانی های مذكور به منزله ابالغ به طرفين خواهد بود. در صورت تغيير نشانی هر یك از 

روز كتباً به طرف دیگر اطالع دهد. در غير این صورت مکاتبات و اخطارها به آخترین نشتانی  10ی باید مراتب را ظرف مدت طرفين، و

 اعالم شده ارسال و ابالغ شده محسوب و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود.
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 حل اختالف -41 ماده

، بدوا موضوع از طریق مذاكره فروشندهد قرارداد حاضر فيمابين نگاه و در صورت بروز هرگونه اختالف در تعبير و تفسير و یا اجرای مفا

حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق بين طرفين مراتب از طریق مراجعه به مراجع صالحه قضایی و قانونی قابل طرح و 

 می باشد. رسيدگی بوده و رای قطعی صادره مراجع قضایی ذیربط برای طرفين قرارداد الزم االجرا

 

 قرارداد فسخ -15 ماده
جانبه فسخ نموده و نسبت به وصول مطالبات خود و ضبط  یكبه صورت تواند درصورت وقوع هریك از موارد زیر قرارداد را نگاه می

 :اقدام نماید ،فروشنده ضمانتنامه انجام تعهدات
در  حاضتر زمان قتراردادمدت چهل درصد از بيش  ندهفروشتاخير در انجام تعهدات مطابق مواد مندرج در قرارداد از طرف  -1

 3ماده 
 يد كتبی نگاهأیصورت كامل یا جزئی به غير بدون اطالع و ته بحاضر  واگذاری قرارداد  -2
  فروشندهتوسط حاضر تمام و یا قسمتی از مفاد قرارداد  ضنق  -3
  هنگازمانبندی ه طبق برنام تجهيزاتبرای تحویل  فروشندهی مالی یا فنی یعدم توانا -4
  

 اعمال فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارت و وجه التزام قراردادی نمی باشد .9 تبصره
 

 پیوست های قرارداد -16ماده 

 اسناد و پيوستهای ذیل جزء الینفك قرارداد و مورد استناد و همچنين مالك تفسير و حل اختالف خواهند بود:
 

 ....................مورخ  ...........................شماره پيش فاكتور شماره یك: پيوست 
 مشخصات فنی تجهيزات موضوع قرارداد  :دوپيوست شماره 
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 نسخ قرارداد -17 ماده
نسخه حکم واحد را  سهنسخه تنويم و به امضاء طرفين قرارداد رسيده و هر سه  در پيوست دو تبصره و نهماده،  هفده قرارداد حاضر در

 دارند.

 شرکت                                                               نگاه                                       
 ..................................شرکت                               نگاه فردای کارآفرین فناوریتوسعه  شرکت             

 

 ....................................... :نام و نام خانوادگی                                               ........................ام خانوادگی : نام و ن                  

 و عضو هيات مدیره مدیرعاملسمت :                                                و عضو هيات مدیره رعاملیمدسمت :                    

 امضاء                                                                                     امضاء                                     

 
                                                     ............................نام و نام خانوادگی :                                              ............................نام و نام خانوادگی :                   

                                                                 رهیمدتايه عضوسمت :                                                                  رهیمدتايه عضوسمت :                   

                امضاء                                                                      امضاء                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                       

 ...................... شماره:                                                                                                                                          
                                                                                                                                                 

10                                                                                         
 

 توسعه فناوری نگاه فردای كارآفرینشركت 

                  ......................                                          ...................                        

           ...............................................                                 ................................ 

 ...............  شركت
                    .....................                                       ................... 
               ..............                                       ...............  

 

 1پیوست 

 

 .................................قرارداد شماره 

 

 .........................مورخ  ........................پیش فاکتور 
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 ..............................پیش فاکتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                       

 ...................... شماره:                                                                                                                                          
                                                                                                                                                 

12                                                                                         
 

 توسعه فناوری نگاه فردای كارآفرینشركت 

                  ......................                                          ...................                        

           ...............................................                                 ................................ 

 ...............  شركت
                    .....................                                       ................... 
               ..............                                       ...............  

 

 2پیوست 

 

 .........................قرارداد شماره 

 

 موضوع قرارداد فنی تجهیزات مشخصات
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 موضوع قراردادتجهیزات فنی مشخصات 

 
 شرح پارت نامبر عدادت ردیف

1 10 HDW-F800-400MEM.P VSP G 400GB SFF SOLID STATE DRIVE 

2 26 HDW-F800-600KGM.P VSP G 600GB 15K rpm SFF Disk Drive 

3 4 DW-F800-DBS.P VSP G Drive Box (SFF) 

4 4 DW-F800-SCQ1F.P VSP G sas cable 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


