
 

 
 

 

 آمبوالنس  .....   دستگاه اتوبوس    خریدقرارداد 

 

كته  منععتد  يريتدار  .........................بته  بعنوان رياست  ........................به نمايندگي آقاي  ................ين قرارداد في مابين ا

 ........................... متدير اامتو و بعنتوان  .................... يان آقا به نمايندگي .....................ناميده مي شود از يك طرف وشرك  

........................................كد اقتصادي .......................شناسه ملتي ................................كتد  به نشاني رئيس هيات مديرهبعنوان 

مي شود با شرايط و قيود  ذيو كه براي طرفين الزم االجراس  منعقد متي منععد فروشنده ناميده كه  پستي ......................

 گردد. 

 

 ط فنی واختصاصی قرارداد :یشرا –الف 

 

 ( موضوع قرارداد :1ماده 

ايران همراه بتا  4374ارد و استاند ENبا استاندارد مطابق   ..............................دستگاه ........اعارت اس  از يريد و تحويو

 مي باشد. .........طعق پيوس  شماره  ايتصاصي مشخصات فني و 

 ( مدت قرارداد :  2ماده 

 ميعاشد  ........................به مدت  به فروشندهابالغ  قرارداد  امضاء و  از تاريخ

هريك  نمايد به ازاء هرروز تاييردرتحويو كاال را درمهل  پيش بيني شده در قرارداد تأمين  چنانچه فروشنده نتواند

 ريال جريمه مي گردد   ..........................آمعوالنس روزانه معلغ  دستگاه

 

 ( معلغ قرارداد :  3ماده 

اتوبوس به دستگاه  تجهيز و تعديو هرريال و به ازاء  .................. معلغاتوبوس  به ازاء هر دستگاهمعلغ قرارداد 

 دستگاه اتوبوس آمعوالنس كامو معلغ ............................ ريال  35ريال به سرجمع تعداد   .......................النس معلغ آمعو

 ميعاشد .

 روش و شرايط پرداي  به شرح ذيو مي باشند :  -4ماده 

ر مقابو تسليم يتك ضتمانتنامه بتان ي درصد معلغ كو قرارداد پس از امضاء به انوان پيش پرداي  قرارداد د 25 –الف 

 معتعر مورد قعول يريدار به ميزان همان معلغ پرداي  يواهد گرديد .

طعق جدول زمانعندي و ارائته متدارم متعتته  ) اتوبوس يا اتوبوس آمعوالنس ( درصد ارزش كاالهاي تحويلي 100 –ب 

 ي  ، پرداي  يواهد گرديد .دريواستي ذيحسابي پس از كسر كسورات قانوني و استهالم پيش پردا

( 2پيوس  شتماره صورت گيرد ) توليد و تحويو تحويو كاال توسط فروشنده مي بايس  براساس جدول الزامات : 5ماده 

ريتال متي 100.000.000در غير اينصورت مشمول جريمه تايير روزانه به ازاي هر دستگاه اتوبوس آمعتوالنس  معلتغ 

 گردد.

اس  تمهيدات الزم به منظور تاييد و مطابق  مشخصتات كتاالي ستايته شتده بتا مشخصتات فروشنده متعهد  : 6ماده 

 مندرج در قرارداد را براي يريدار يا نمايندگانش جه  بازرسي و يا آزمايش كاال بدون  بار مالي فراهم نمايد .



 

 
 

 

تحويتو كتاال و يتا مقصتد آن تعصره: بازرسي ها و آزمايشات مي تواند در تأسيسات فروشنده و يا نمايندگي آن ، محو 

 صورت گيرد و فروشنده موظف اس  تسهيالت موردنياز را بدون بار مالي براي يريدار تأمين نمايد.

:فروشنده موظف اس  براساس شرايط فني مناقصه اقدام به ساي  يك دستگاه نمونه به انوان پروتوتايپ  7ماده 

اقدام به توليد نمايد. الزم به  ايشانبرساند وپس از تائيد ف يريدار نمايندگان معرفي شده از طرنموده وآن را به روي  

 ذكر اس  كليه هزينه هاي فوق الذكر به اهده فروشنده مي باشد.

صورت پذيرد ودر صورت نياز  3: قفسه بندي دايو كابين بيمار مي بايس  براساس نقشه هاي پيوس  شماره  8ماده  

 طرفين اامال يواهد شدبه تغييرات درپروتوتايپ با توافق 

تحويو آمعوالنس ها و اجراي تعهدات توسط فروشنده براساس جدول الزامات از سوي يريدار در برنامه نيتاز : 9ده ما. 

 (2ها يواهد بود. )پيوس  شماره

 تحويو كاال بعد از يروج درب كاريانه ويا انعار فروشنده در تهران صورت يواهد گرف  . : 10ماده 

 نادي كه فروشنده  مي بايس  درزمان تحويو هر محموله كاال ارائه دهند شامو : اس: 11ماده 

 يك برگه اصلي فاكتور يا صورتحساب فروشنده كه نشان دهنده شرح ، كمي ، قيم  واحد و قيم  كو كاال باشد.  -

ك ، مشخصتات يك نسخه فاكتور فروش يودرو شامو: مشخصات وسيله نقليه ، شرح لوازم اضافي ، مشخصتات مالت -

 برگ كمركي وهزينه هاي متفرقه

 يك برگه اصلي صورتجلسه تحويو دهنده وگيرنده  -

 يك برگه اصلي از ليس  بسته بندي  -

 اصو يا تصويررنگي برگ سعز گمرم)برابراصو( واصو گواهينامه گمركي هر دستگاه آمعوالنس  -

 ديگر مدارم يودروبرگه گارانتي و كارت سرويس اوليه و  سند فروش يودرو و  - 

( ،  سازمان محيط زيس  و سازمان بهينه سازي مصرف سوي  براي 4374ارائه تأييديه استاندارد ايران ) استاندارد  -

  يودرو و آمعوالنس

 ارائه بيمه شخص ثالث به مدت ي سال از زمان تحويو هردستگاه آمعوالنس -

 می باشد( 2میسیون ماده ) کارفرما موظف به ارائه کپالم انتظامي آمعوالنس  -

 فروشنده مي بايس  در مورد گارانتي و يدمات پس ازفروش موارد زير را تعهد نمايد :: 12ماده 

 كيلومتر ) هركدام كه زودتر حادث گردد(120000الف ( دو سال گارانتي شاسي يا 

 بين ب ( دو سال گارانتي تجهيزات دايو كابين و تأسيسات مربوطه وديگرمتعلقات دايو كا

 ج ( تعهد تامين لوازم يدكي به مدت ده سال 

يريدار مي تواند با توافق فروشنده بعد از اقد قرارداد از طريق صدور يك دستور كتعي تغييراتي را نستع    -13مااده 

 به هر يك از موارد زير در قرارداد اامال نمايد :

 راي يريدار تهيه و يا توليد مي شود .الف ( نقشه ها ، طرحها يا مشخصات كاالهائي كه به طور ايص ب

  جدول زمانعندي تحويو كاالهاب( 

 ج( محو تحويو كاال

 د( يدماتي كه مي بايس  توسط فروشنده ارائه شود . 



 

 
 

 

( ويا تغيير زمان پيش بيني شده  42تعصره : چنانچه اينگونه تغييرات بااث افزايش يا كاهش معلغ قرارداد ) طعق ماده 

گردد ، تعديو الزم در قيم  يا برنامه حمو بايدمورد توافتق طترفين قترار گرفتته و در قترارداد منظتور جه  تحويو كاال 

 گردد . 

 ميعايس  از نمايندگيهاي رسمي دايو كشور صورت گيرد. ) در صورت نياز (تامين تجهيزات مورد نياز يارجي  -14ماده 

دام به ساي  يك دستگاه نمونه به انتوان پروتوتايتپ فروشنده موظف اس  براساس شرايط فني مناقصه اق -15ماده 

نموده وآن را به روي  نمايندگان معرفي شده از طرف يريدار برساند وپس از تائيد ايشان اقدام به توليد نمايد. الزم به 

 .ذكر اس  كليه هزينه هاي فوق الذكر به اهده فروشنده مي باشد.

ن براي شاسي و آمعوالنس از موسسه استاندارد ايران وسازمان بهينه ستازي ايذ تأئيديه هاي استاندارد ايرا -16مااده 

مصرف سوي  و سازمان محيط زيس  وشماره گذاري آمعوالنس ها  بر اهده فروشنده          مي باشد و كليته هزينته 

ايتن مستهله ها و هماهنگي جه  انتقال يودرو به موسسات مذكور بر اهده فروشتنده  بتوده و كارفرمتا وجهتي بابت  

 پرداي  نخواهد كرد .

كاالهايي كه تح  اين قرارداد تأمين مي گردنتد بايتد بتا استتانداردهاي منتدرج در بختش مشخصتات فنتي و : 17مااده 

 استاندارد ايران مطابق  داشته باشد.

كته بته تائيتد تجهيزات بايد داراي تاريخ توليد ، شماره سريال ساي  و در صورت لزوم تاريخ انقضاء باشد  :18ماده 

 يريدار برسد .

چنانچه كاالي بازرسي يا آزمايش شده بامشخصات قرارداد مطابق  ننمايد، يريدار حق يواهد داش  كاال را :  19.مااده 

مرجوع نمايد و فروشنده بايد آن را طعق نظر يريدار تعويض يا تعمير نمايد . الزم به ذكر ميعاشد هزينه انجتام متوارد 

 نده مي باشد .فوق به اهده فروش

حق يريدار در زمينه بازرسي، آزمايش و در صورت لزوم اودت كاال بعد از تحويو كاال تح  هتي  شترايطي : 20مااده 

 بدليو اين ه كاال قعال توسط يريدار مورد بازرسي و يا آزمايش قرارگرفته يدشه دار نمي گردد.

توليتد و مونتتاو و اطالاتات الزم در  كتارحين نحتوهفروشنده متعهد است  تمهيتدات الزم جهت  بازرستي از : 21ماده 

يصوص حسن اجراي مناقصه را در ايتيار بازرس واجد شرايط معرفي شده از جانب يريدار قراردهد )هزينته شترك  

 بازرسي بعهده يريدار مي باشد(.

از جديتدترين انتواع فروشنده تضمين مي نمايد كاالي تحويلي موضوع قرارداد سالم ، نو و غيتر مستتعمو و : 22مااده 

بوده كه در ساي  آن از آيرين پيشرفتها در طراحي و مواد استفاده شده اس  و همچنين فروشنده تضمين متي نمايتد 

كاالي تحويلي به لحاظ طراحي، مواد و ساي  بدون ايب مي باشد و در زمان تحويو از تاريخ ستاي  آن بتيش از يتك 

 سال نگذشته باشد .

را در دوره گارانتي رفع ودر صورت نياز نستع   وتجهيزات دايلي آن عهد اس  معايب آمعوالنسفروشنده مت: 23مااده 

 به تعمير وتعويض قطعه معيوب اقدام نمايد .

 تعصره: روزهاي توقف در تعميرگاه درطول دوره گارانتي به مدت زمان گارانتي افزوده ميشود .

آمعوالنس در زمان گارانتي جه  انجام امليات تح  پوشش  فروشنده موظف اس  در صورتي كه به هر ال  -24مااده 

ريتال بته انتوان 000/500/3گارانتي بيش از يك هفته در تعميرگاه متوقف بماند به ازاء  هر روز  توقف روزانته معلتغ 



 

 
 

 

ايتد . جريمه تأيير در انجام تعهدات به يريدار پرداي  نمايد وهمچنين مدت زمان توقف را به زمان گتارانتي اضتافه نم

 ) به استتناء موارد فورس ماوور (

در صورت وجود نقص فني درآمعوالنس يا معيوب بودن  تجهيزات متعلقه آن فروشنده موظتف است  ظترف   -25مااده

مدت يك هفته پس از ابالغ كتعي يريدار و يا نمايندگانش در شهرستانها بدون بتار متالي نستع  بته تعتويض قطعتات 

 مي گردد .   20ت اقدام نمايد . بديهي اس  در صورت ادم اقدام مشمول ماده معيوب آمعوالنس يا تجهيزا

ماه پس از انعقاد قترارداد  4ظرف مدت  مراكز يدمات پس از فروش را  در مراكز استان  فروشنده متعهد اس :  26مااده 

 داير نمايد.

در صورتي كه در اين مدت هر گونه اش الي در يودرو مشاهده گتردد فروشتنده موظتف بته انتقتال يتودرو  –تعصره 

ساا  وتعويض قطعات با هزينه يود مي باشد همچنين در صورت نياز به انتقتال بته شتهرهاي  48حداكتر ظرف مدت 

بتديهي است  در صتورت اتدم اقتدام  نزديك مي بايس  با هزينه يود يودرو را به نزدي ترين نمايندگي منتقتو نمايتد

 مي گردد .   27مشمول ماده 

 زير را براي يريدار تأمين نمايد: فروشنده موظف اس  يدمات: 27ماده 

 الف ( تسهيالت نظارت بر مونتاو يا راه اندازي كاالي فرويته شده

 ب( در ايتيار قراردادن كتابچه نگهداري و املياتي براي اجزاء مختلف كاال

 ت بر اجراء يا نگهداري يا تعميرات كاالهاي فرويته شده براي مدت زمان توافق شده )گارانتي(ج( نظار

 به شرطي كه فروشنده كاال را از تعهدات تضمين آزاد نسازد . 

 د( يك ادد جععه ابزار نگهداري اوليه شامو وسائو ذيو : 

 ادد( 1آچار چرخ براي تعويض چرخ )  -

 ارآالت يودرو با جك و دسته متحرم يك ادد كيف مخصوص با ابز -

اين  ، انعردست  متوستط ، پتي   12( ميلي متر ، آچار فرانسه سايز 6-22يك دس  آچار يك سرتخ  و رينگي سايز ) -

 پر،   8گوشتي هاي دوسو و چهارسو در سه سايز كوچك ، متوسط ، بزرگ از هركدام يك ادد ، يك دس  آچارآلن 

 در صورت نياز(ساير ابزار ويژه يودرو ) -

هاي يودرو و نفر ت نسين معرفي شده از طرف يريدار براي نگهداري سيستم ...فروشنده موظف به آموزش   -28مااده 

 آمعوالنس در محو تاسيسات فروشنده در تهران مي باشد .

يتودرو و فروشنده موظف اس  دفترچه هتاي راهنمتاي كتاركرد ، نگهتداري و دستتورالعمو هتاي استتفاده ازتعصره : 

تصويري كتاب به زبتان فارستي بتراي هتر دستتگاه  CDتجهيزات نصب شده براي يودروو مطالب آموزشي در قالب 

 آمعوالنس به يريدار ارائه گردد .

فروشنده متعهد اس  ليس  كليه نمايندگي هاي يود را براساس جدول پيوس  در استتانها و شهرستتانهاي   -29مااده 

همچنين آدرس محو يا محو هاي تعيين شتده جهت  ارائته يتدمات پتس از فتروش بتراي ايران را در يصوص شاسي و

 قسم  كابين وتجهيزات آنرا به يريدار معرفي نمايد .

ازمحو جمعي ، ثع   موضوع مورد مناقصهو تجهيزات مورد نياز  پرداي  سود واوارض گمركي دستگاه ها:  30ماده 

 .مي باشد فروشندهبراهده سفارش 



 

 
 

 

پرداي  هزينه هاي كارشناسي گمرم شامو : تجهيزات پزش ي ، انجام بازرسي كنترل كيفي  و ايذ تاييديه  : 31ماده 

استاندارد، انعارداري ، تخليه بارگيري ،  حمو ونقو يودروتا م ان هاي مورد نياز، ترييص ،  شماره گذاري يودرو وما 

 فروشنده  اس . ليات شماره گذاري و....  تاتحويو كاال به يريدار بر اهده

يتا نماينتدگان انتختابي آنهتا   ................................ : مسهولي  نظارت بر اجراي قرارداد و تائيد فني آن بته اهتده 32ده ماا

 يواهد بود.

 

 ط عمومی قراردادیشرا -ب

 

آئين نامه  10ماده  2ند موضوع و معلغ قرارداد را به استناد ب %25: يريدار مي تواند در صورت نياز  تا 33ماده 

كاهش يا افزايش دهد. فروشنده در اين يصوص حق هيچگونه معامالت دولتي با ااالن به شرك  طرف قرارداد،

 ااتراضي ندارد.

معلغ كو قرارداد را به انوان سپرده حستن اجتراي  تعهتدات بته صتورت    %10معادل (  فروشنده موظف اس   34ماده   

ارائته  قعو از انعقتاد ايتن قترارداد پيش بيمارستاني اوروانس كشورسازمان فوريتهاي ر به نام ضمان  نامه بان ي معتع

 و تائيد كارفرما به فروشنده مسترد يواهد شد .  10ماده   بند الف نمايد . ضمانتنامه مذكور پس از پايان مدت گارانتي

سال گرديده و چنانچه بوسيله نمابر صورت گرفته باشدد كليه اطالعيه ها وابالغ ها مي بايست با پست سفارشي ار  -35متاده 

تأئيديه آن ميبايست متعاقبا از طريق پست ارسال گردد و تاريخ ابالغ  ها و اطالعيه ها از زمان تحويل آنها بده طدرد دي در 

  مؤثر خواهد بود .

موضوع منع مدايله كاركنان  1337مي نمايد كه مشمول ممنواي  در قانون مصوب ديماه  ااالم( فروشنده 36ماده     

دول  در معامالت دولتي نمي باشد و تعهد مي نمايد كه تا پايان اجراي قرارداد و تسويه حساب نهايي با كارفرما به 

 هيچوجه اشخاص مذكور در قانون فوق الذكر را سهيم و ذينفع نسازد.

 ( شرايط مناقصه جزء الينفك قرارداد مي باشد 37ماده     

در صورت مشاهده هرگونه قصور و يا   بي نظمي و يا مسامحه از طرف فروشنده و يا كاركنان وي در انجام  : 38ماده 

امور ناشي از اجراي مفاد قرارداد وزارتخانه حق دارد نسع  به ايذ جريمه اي مناسب و يسارت وارده از محو سپرده و 

در اين سازمان ضعط سپرده را يواهد داش . تشخيص مطالعات فروشنده اقدام و در صورت ت رار حق فسخ قرارداد و 

 مورد قطعي و غير قابو ااتراض اس .

 : ياتمه قرارداد بدليو قصور فروشنده39ماده 

يريدار از تاريخ ابالغ كتعي با ااالم مراتب  معني بر قصور فروشنده طعق موارد زير متي توانتد تمتام و يتا قستمتي از 

 قرارداد را فسخ نمايد.

نچه فروشنده نتواند قسمتي و يا تمامي كاالي مورد سفارش را درزمان تعيين شده در قرارداد و يا مدت تمديتد الف( چنا

 شده توسط يريدار تحويو نمايد.

 ب( چنانچه فروشنده از اجراي هر يك از تعهدات قراردادي يود بر نيايد.

ال يالف ضوابط قانوني يا تعاني مناقصه گر ج( چنانچه به تشخيص كميسيون مناقصه يا يريدار در موارد انجام اام

 )فروشنده( در مراحو برگزاري مناقصه ويا اجراي مفاد قرارداد مشاهده گردد. 



 

 
 

 

و كليه اوارض و ساير كسورات و هزينه هاي متعلقه تاتحويو كاال به يريدار بر  : پرداي  هرگونه ماليات ،40ماده 

 اهده فروشنده اس .

بدون گذاري موضوع قرارداد را به صورت كلي يا جزيي به اشخاص  )  اعم ازحقيقي يا حقوقي ( را  حق وا دهفروشن: 41ماده 

نداشته و در غير اين صورت قرارداد منعقده في مابين فسخ و سپرده وي به نفع دولت ضبط خواهد هماهن ي قبلي خريدار 

 شد.

كامل داشته و بعذر عدم اطالع  نمي تواند هيچيك از مواد و مي نمايد كه از موضوع قرارداد اطالع  اعالمفروشنده : 42ماده 

 شرايط را ناديده گرفته و نقض نمايد.

در صورتيكه اخطارهاي صادره به فروشنده در طي مدت قرارداد در زمينه هاي مختلف سه فقره باشد خريدار مجاز : 43ماده 

ات موضوع قرارداد به فروشنده ابالغ نمايد. ضمنا تضمين است قرارداد را به طور يكجانبه فسخ ومراتب را جهت تعطيل عملي

حسن انجام كار فروشنده بدون رعايت تشريفات قانوني به نفع دولت ضبط خواهد شد و فروشنده حق هيچ ونه اعتراضي را 

وال و نخواهد داشت. فروشنده پس از ابالغ فسخ قرارداداز جانب خريدار ملزم به تسويه حساب وتعيين تكليف وجوه وام

 اقدام به جهت ساير تعهدات باقي مانده مي باشد.

حوادث قهري و غير مترقبه : چنانچه به داليلي خارج از حيطه اختيار طرفين به علت اتفاقاتي مانند جنگ ، زلزله ، ( 44ماده

عرد حقوقي به  سيل ، طغيانهاي غير عادي و همچنين آتش سوزي هاي دامنه دار كه ناشي از تقصير فروشنده نباشد كه در

آن فورس ماژور مي گويند انجام تمام يا قسمتي از تعهدات و وظايف موضوع شرايط مناقصه امكانپذير نباشد مادام كه موانع 

 ذكر شده برطرد نشده باشد عدم انجام تعهدات مزبور تخلف از آن محسوب     نمي گردد .

 ( حو ايتالف 45ماده 

ش آيد اعم از اينكه مربوطه به اجراي عمليات موضوع اين قرارداد و تفسير هر يك از در صورتيكه اختالفي بين طرفين  پي

مواد و شرايط آن باشد. چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالد را از راه توافق رفع نمايند، از طريق مراجعه به محاكم و مراجع 

 صالحه دادگستري حل و فصل خواهد شد.

 داد به شرح ذيل ميباشد :مدارك ومستندات قرار(  46ماده 

 تصوير پروانه فعاليت و شماره ثبت   –الف 

 تصوير آگهي ثبت شركتها روزنامه رسمي واحراز سمت نمايندگان آن  -ب

 باق با عمليات محوله و حدود اختيارات نماينده آن در اين قراردادطتصوير اساسنامه شركت در ان -ج

 

 

 نشاني طرفين جه  انجام م اتعات : – 47

   نشاني يريدار : :  –1-47

 تلفن : 

 نشاني پس  ال ترونيك : :       

 نشاني فروشنده  : – 2-47

 نشاني : 

   تلفن :

 همراه : 



 

 
 

 

 .ف س : 

 ...   نشاني پس  ال ترونيك :

 

ي نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا م اتعات رسمي و ارسال مراسالت از طريق نشاني ها

ساا  ي ديگر را كتعاً مطلع  48فوق الذكر قانوني تلقي مي شود در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت 

 نمايند . در غير اينصورت كليه نامه ها ابالغ شده تلقي و ادم اطالع پذيرفته نمي باشد .

 

ح م تمامي نسخ آن كه پس از امضاء  تعصره و پنج نسخه تنظيم 5ماده و 48( نسخ قرارداد : اين قرارداد در 48ماده 

 دارند.   را  واحد 
 

 فروشنده            خريدار                                                                               
        

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


