
 پیش نویس

 ..……شماره مصوبه :                                                                                                                                 1
 

 بنام خدا

 قرارداد 
 

 كده   97  شدماره  خيابدا، ناييدد بربد      ليعصدر خيابدا،   تهدرا،    :بنشدان   157915كارآفرين ثبت شدده بده شدماره     بانك بين حاضر قرارداد
بده شدماره ثبدت    ...................... .......نمايندگ   به .............................................  شركت  طرفم  شود از يك  ناميده "خریداردر اين قرارداد 
............................. بدده نشددان : ............................. كددد تیددت  ............................. كداقتصدداد  ............................. شناسدده م دد   ...................

 ناميده  "فروشنده"كه در اين قرارداد .............................   ............................. ت فن: ................. ............................. ............................. ............
 .ديگر منعقد گرديد طرفم  شود از 

 

 : موضوع قرارداد -یك  ماده

 3منددر  در مداده   ) شماره يدك  جد لمشخصات شرح  بهبانك كارآفرين  1402  سال ياسررسيديا   تقويم چاپ   صحاف  موضوع قرارداد
 جداده قدديم كدر        تحويل اقالم موضوع قرارداد در محل انبار بانك به نشان  :  خريداردقيقاً مطابق با نمونه يا  مورد تائيد   (قرارداد حاضر

   انبار مهرآباد143بعد از ايیتگاه يخچال  مقابل خيابا، شيشه   گاز  شماره 
 

 : مدت قرارداد -دو ماده 

تا تايا، )تيوست شماره يك( ............................. مورخ ............................. ثبت سفارش شماره حاضر  از تاريخ قرارداد زما، اجرا  تعهدات مدت 
 م  باشد. 1401بهمن ماه سال 

 

 : اختپردو نحوه مبلغ قرارداد  -سه ماده 

براساس شرح ریال( ...................................................................... ریال ) ................................... معادل حاضر مب غ قرارداد كل
 .در  جه فر شنده ترداخت م  گرددبه شرح ذيل  باشد كهمندرجات جد ل شماره يك م 

 جمع كل  ف   احد  تعداد  شرح  رديف 

   ج د 30.000 ار تاي چاپ   صحاف  سررسيد  1

   عدد 10.000 ر ميز  فنر تقويم چاپ   صحاف   2

   عدد 2.200  تقويم تانچ چاپ   صحاف   3

 "جد ل شماره يك " 

عندوا،  بده  ریاال( ..................... .................................................ریال )................................... كل مب غ قرارداد معادل  40% .3.1
يمزما، بدا انعقداد قدرارداد حاضدر  بدد ، كیدر         مزبوركل مب غ  %120ضمانت نامه بانك  معادل يك فقره تيش ترداخت در قبال ارائه 

 كیورقانون  متع قه  در  جه فر شنده ترداخت م  گردد.

تد  از   ریاال( ...................................................................... ریاال ) ........ ...........................كل مب غ قرارداد معدادل   50% .3.2
  تاييد دستگاه نظارت   كیدر كیدور     تحويل كامل اقالم موضوع قرارداد در محل انبار بانك انجام كامل تعهدات موضوع قرارداد حاضر
 خت خوايد بود.قانون  متع قه  در  جه فر شنده قابل تردا

بده عندوا،    ریال(...................................................................... ریال )................................... كل مب غ قرارداد معدادل   10% .3.3
يت دسدتگاه نظدارت از عم كدرد    قرارداد حاضر  در صورت رضدا  3.2بند ماه ت  از ترداخت مب غ مندر  در  يكتضمين حین انجام كار  

 فر شنده  در  جه فر شنده قابل ترداخت خوايد بود. 
قدرارداد   3.3مب غ حین انجام كار  نیبت به دريافت مب غ مندر  در بند  %120فر شنده م  تواند با ارائه ضمانت نامه بانك  معادل  .1 تبصره

 اقدام نمايد.حاضر  



 پیش نویس

 ..……شماره مصوبه :                                                                                                                                 2
 

با ارائه مفاصاحیاب بيمه  وايد شد كه در تايا، مدت قراردادكیر خوابط مقرر طبق ضحق بيمه  در صورت شمول حق بيمه قرارداد   .2 تبصره
 . م  گردداقدام  توسط خريدار  از سازما، تامين اجتماع   نیبت به آزاد ساز  سپرده مذكور

ماليدات بدر ارزش    مدرصورت ارائه گواي  ثبدت ندا    اقع نگرديده  قرارداد م حوظ مب غ افز ده در با عنايت به اينكه ماليات بر ارزش .3 تبصره
 ماليات بر ارزش افز ده اضافه خوايد گرديد. فر شندهافز ده با تاريخ معتبر  به مبالغ ترداخت  به 

 

 : فروشندهتعهدات  -چهار ماده 

 از تداريخ صورتج یده تحويدل     يفدت ر ز كدار   ظدرف مددت    وضوع قدرارداد  متعهد م  باشد قبل از چاپ   صحاف  اقالم م فر شنده .4.1
دقيقاً مطابق بدا طراحد    ير يك از سررسيديا  موضوع قرارداد   ماكت  نیبت به ارائه (02/11/1401)مورخ  وضوع قراردادطرح يا  م
 72  خريدار م  بايیت ظرف مدت  نمودهبه بانك ارسال اقدام   مراتب را  "قرارداد د  تيوست"با كيفيت مناسب   مشخصات  خريدار  
بده    از سدو  خريددار   ير ر ز تأخير در تاريخ تاييدد در صورت  رسال  را بررس    اعالم نظر نمايد.ا يا  نمونه ير يك از  كار  ساعت

 قرارداد حاضر افز ده خوايد شد. 2به تاريخ تحويل نهاي  مندر  در ماده  يما، ميزا، مدت 

زما، اصالح نمونه ماكت يا   مدتساعت جهت رفع ايرادات   اصالح ماكت بر مبنا  نظر خريدار مه ت داشته    48فر شنده مدت  .4.2
جزء زما، موضوع قرارداد حاضر   تعهدات   از جانب خريدار( اظهارنظرنوبت  د )مشر ط بر ارائه شده   اخذ تاييديه كتب  نهاي  خريدار 

  مجدداً تغيير در صورت  كه خريدار به دالي   خار  از مشكالت ايجاد شده از جانب فر شنده در ماكت نهاي  فر شنده لحاظ خوايد شد.
بديه  است  خوايد شد.به مدت قرارداد افز ده     يا اصالحات جديد  اعمال نمايد  معادل مدت زما، تغيير ماكت از طرف فر شنده

درصورت  كه ت  از يك نوبت اظهارنظر از جانب خريدار  مراتب مجدداً مورد اصالح از طرف خريدار قرار گيرد  مدت زما، اقدام موصوف 
 ما، قرارداد حاضر ت ق  نشده   به يما، ميزا، به مدت قرارداد افز ده خوايد شد. ليكن چنانچه اصالح اعالم شده جزء ز

از سو  خريدار  به استناد فعل فر شنده يا عدم اعمال تغييرات مدنظر خريدار در اقالم موضوع قرارداد صورت تذيرد  مدت زما، اصالح 
 يفت  مدت زما، مزبور مشمول جرايم مندر  در ماده م  اقالده   در صورت تاخير در تحويل نهايجزء مدت زما، قرارداد محیوب گردي

 قرارداد حاضر خوايد شد.
 م  باشد  فر شندهبه عهده  مطابق با جن    رنگ موردنظر خريدار  جهت انجام موضوع قراردادتأمين ك يه مواد مصرف   .4.3
م يات مربوط به موضوع قرارداد   ساير عچاپ   صحاف  در تمام مراحل  خريدارت كامل تعهد م  نمايد شرايط الزم جهت نظار فر شنده .4.4

 ايجاد نمايد. را
 است. فر شندهاخذ ك يه مجوزيا  الزم از نهاد يا   ارگانها  ذيربط به عهده  .4.5
بطدور سدالم       مناسدب(  )بیته بندد ي  كه با چیب سرد ت مپ شده است يا كارتن درموضوع قرارداد را كل قبول م  نمايد  فر شنده .4.6

 جاده قدديم كدر   بعدد از ايیدتگاه يخچدال  مقابدل خيابدا، شيشده   گداز           به نشان :  خريدارانبار در در زما، مقرر بد ، عيب   نقص 
 ايد.متحويل ن    انبار مهرآباد143شماره 

 است. فر شندهبه عهده يرگونه يزينه يا  مربوط به بارگير    حمل   نقل  .4.7

د   در بيدر  داشدته باشد  ن  يا جن  كابذ   ر يه   چدرم   ...  تفا ت رنگ   در ير سررسيد كيفيت چاپ صفحات م  نمايد تعهد فر شنده .4.8
ندزد   فر شندهمختار است به تشخيص خود  خیارات  ارده را از محل چك توديع   خريدار  گرديده  اينصورت آ، سررسيد معيوب ت ق 

 خود  صول نمايد.

 -رنگ  4چاپ صفحات  -چاپ صفحات داخ    در مورد طرف بانك چات  از ت  از دريافت تاييديه مكتوبتعهد م  نمايد  فر شنده .4.9
   ... اقدام به چاپ انبوه نمايد.چاپ آستر بدرقه  -داب  ر   ج د 

ظور كنترل   فر شنده قبول نمود در ير زما، از طول مدت قرارداد حاضر  نیبت به حضور نماينده فن  خريدار در محل چاتخانه به من .4.10
نظارت بر امور چاپ ممعانت ننموده   يمكار  كامل نمايد. البته حضور نماينده فن  بانك به منزله س ب میئوليت فن    كيف  فر شنده 
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كااليا  موضوع قرارداد نم  باشد   به ير حال میئوليت كامل كيفيت   تحويل موضوع قرارداد براساس نظر در نحوه توليد   كيفيت 
 خريدار  به عهده فر شنده م  باشد.

م  گردد   فر شنده متعهد است در مدت تحويل بخش  از اقالم موضوع قرارداد )تحويل تارت به تارت( به عنوا، تحويل نهاي  ت ق  ن .4.11
قرارداد  7در بير اين صورت مشمول مفاد ماده  قرارداد حاضر  نیبت به تحويل اقالم موضوع قرارداد اقدام نمايد. د در ماده زما، مندر  

 حاضر خوايد شد.
 

 : خریدارتكاليف  -پنج ماده 

 . ويل نموده استتح( به فر شنده CDدر قالب لوح فشرده ) را سررسيديا  موضوع قراردادطرح كامل  02/11/1401تاريخ  در خريدار .5.1

 است.   خريدارتخ يه اقالم موضوع قرارداد ينگام تحويل كاال به عهده  .5.2

ساعت اقدام  24ع قرارداد نیبت به نظارت   تائيد آ، مرح ه توسط نماينده خود ظرف مدت توليد كااليا  موضودر ير مرح ه از  خريدار .5.3
 .م  نمايد

 

 : حسن اجراي تعهدات -شش ماده 

به منظور جبرا، يرگونه خیارت ناش  از  )در  جه بانك كارآفرين(ریال كل مبلغ قراداد  % 10معادل  ضمانت نامه بانك  يك فقره فر شنده
 قبدول نمدود در صدورت  ر د     فر شدنده نمدود     تی يم خريداربه  آ،عدم انجام تعهدات   اجرا  صحيح مفاد قرارداد حاضر يمزما، با امضاء 

حق دارد از محل تضمينات مأخوذه  خیارت  ارده را جبرا،  خريدارناش  از قصور در انجام تعهدات   يا به ير ع ت ديگر    ير گونه خیارت
در اين خصوص مالك   ضابطه   مورد قبول  خريدارحق اعتراض در اين خصوص را از خود س ب   اسقاط نمود   تشخيص  فر شندهنمايد   
 آزاد خوايد شد. فر شندهمزبور يكماه ت  از تحويل كامل اقالم موضوع قرارداد  در  جه ضمانت نامه م  باشد.  فر شنده

 

 : جریمه تأخير -هفت ماده 

در  م  تواند به ازاء ير ر ز تاخير خريدارتأخير   تع ل نمايد  به تشخيص خريدار در اجرا  تعهدات ناش  از قرارداد حاضر  فر شندهچنانچه 
 مأخوذه كیر نمايد. تضامين  يا  فر شندهاز مبالغ ترداخت  به  ریال( ميليون هفت ) ریال 70.000.000 مب غ حاضرقرارداد  د موضوع ماده 

بديه  است جرايم مترتبه بدل از اجرا  اصل تعهد نبوده   فر شنده متعهد است كل تعهدات مندر  در قرارداد حاضر را به خريدار تحويل 
 نمايد.

مورد تأييد  اطالعات مورد تقاضا  بانك نبوده  شده مطابق با  ارائهسررسيديا   چاپ   صحاف يد كه مالحظه نما خريدارچنانچه  .4 تبصره
قرارداد فيمابين خود به خود منفیخ   فر شنده متعهد به رد مال )اعاده مب دغ  باشد  م  اعالم گرديده است ن فر شندهكه به  خريدار

 ارده از محل تضامين ماخوذه به تشخيص خريدار بوده   فر شنده با امضاء ذيدل  دريافت  از خريدار( به انضمام جبرا، ضرر   زيا، 
 قرارداد حاضر  حق يرگونه ايراد   اعتراض را از خود س ب   اسقاط م  نمايد.

 د شد. ( در نظر گرفته خواي15/11/1401ر ز از تاريخ اتمام مدت قرارداد حاضر ) 15اعمال جرايم تأخير قرارداد حاضر  ميزا، حداكثر  .5 تبصره
از  خريددار   خیارات  ارده بده تشدخيص    منفیخ  قرارداد به صورت يكطرفه از جانب خريدار مذكوردر صورت تأخير بيش از زما، 

 محل ك يه تضامين قرارداد حاضر قابل  صول خوايد بود.

 

 فسخ قرارداد : -هشت ماده 

نيز م  باشد   فر شندهكه اين تشخيص مورد قبول  خريداره تشخيص در صورت  كه تا انتها  مدت قرارداد يا تمديديه يا  احتمال  آ،  ب
فاقد صالحيت فن    اجراي  موضوع قرارداد حاضر شناخته شود   يا عوامل   افراد متخصص مورد نياز برا  اجرا  صحيح موضوع  فر شنده

به شرح مندر  در قرارداد كه به تاييد  خريدارنحو مورد نظر قرارداد را به كار نگمارد   يا ير يك از تعهدات خود مندر  در اين قرارداد را به 
م  تواند    را به انجام تعهدات مزبور الزام يا قرارداد را به صورت يكجانبه   بد ، قيد    خريداردستگاه نظارت نيز م  رسد  به انجام نرساند  
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ا،  جه التزام ناش  از تاخير در انجام تعهد در موارد تعدد مط وب را م  تواند يمزم خريدارشرط   رعايت تشريفات قانون  فیخ نمايد. يمچنين 
 جود نخوايد داشت.  فر شندهاز    اخذ      را به انجام تعهد الزام   يا قرارداد را فیخ نمايد. در ييچ يك از اين موارد  حق اعتراض برا  

صورت م  تذيرد  به محض ارسال اظهارنامه از طريق سامانه ثنا   ندهفر شضمناً در صورت اعمال حق فیخ كه با ارسال اظهارنامه رسم  به 
در سامانه ثنا تاثير  در ابالغ اظهارنامه به      ايجاد آثار فیخ  فر شندهاظهارنامه ابالغ شده محیوب م  گردد   نداشتن حیاب كاربر  

 فیخ )تاريخ ارسال اظهارنامه( با    تیويه حیاب به عمل  نخوايد داشت   در صورت فیخ قرارداد  براساس اقدامات انجام شده تا تاريخ
 فر شندهم  آيد   چنانچه مع وم گردد مبالغ  مازاد بر استحقاق به    ترداخت شده است  ضمن اعالم مراتب به    به صورت مكتوب  

ه التزام ناش  از عدم استرداد مبالغ اضافه ساعت نیبت به استرداد مبالغ مازاد اقدام نمايد   در بير اينصورت  ج 24 ف است ظرف مدت مك
 به  جه التزام مزبور اضافه خوايد گرديد. %26مب غ مازاد مزبور خوايد بود   يرسال  %26دريافت   از تاريخ اعالم كتب  مراتب معادل ساالنه 

 

 دستگاه نظارت : -ماده نه 

 )اداره ر ابط عموم    تب يغات( امور حوزه مديريت بانك  مديريت  حويل اقالم  بخش ت عم يات به عنوا، ناظر  مديريت امور تشتيبان  .9.1
 گردد.اين قرارداد تعيين م    كيف به عنوا، ناظر فن  

 ك يه صورتحیاب يا  فر شنده در قالب اين قرارداد بايد به تاييد دستگاه نظارت برسد.  .9.2
 

 : اقامتگاه قانونی -ه دماده 

ه در صدر قرارداد ذكر شد   نشان  صدر قرارداد بعنوا، اقامتگاه قانون  طرفين ت ق  م  گدردد   ارسدال يرگونده    نشان  طرفين يما، است ك 
  يريدك از طدرفين    ا راق   مكاتبات   يرگونه مراسالت به نشان  يا  مذكور به منزله ابالغ به طرفين خوايد بود. در صدورت تغييدر نشدان    

ز كتباً به طرف ديگر اطالع ديد. در بير اينصورت مكاتبات   اخطاريه يا به آخرين نشان  اعالم شدده  ر  10م  بايیت  مراتب را ظرف مدت 
 ارسال   ابالغ شده محیوب   عذر عدم اطالع میموع نخوايد بود.

 

 :حل اختالف  -ده یازماده 

تعهدات قرارداد   خدواه مربدوط بده تعبيدر   تفیدير       ير گاه در تفیير مفاد قرارداد بين د  طرف اختالف نظر تيش آيد  خواه مربوطه به انجام
 قرارداد باشد  در صورتيكه از طريق مذاكره میتقيم مرتفع نگردد  با مراجعه به مراجع ذيصالح قضاي  مرتفع خوايد شد. مفاديريك از 

 
 فورس ماژور: - دوازدهماده 

سوز   جنگ  شورش   ... يريك از طدرفين قدادر بده انجدام تعهددات      ير گاه ع ل  قوع  قايع قهريه بيرقابل تيش بين  از قبيل سيل  آتش 
ر ز ت  از  قوع  كتباً به طرف ديگر اطالع ديد  در بير اينصورت ك يه اجزا   احكام  7قرارداد  خود نباشند  بايد مراتب را حداكثر ظرف مدت 

صورت استمرار فورس ماژ ر بيش از يك مداه  طدرفين نیدبت بده     قرارداد در مدت فورس ماژ ر نيز به قوت   اعتبار خود باق  خوايد بود. در 
 بديه  است شرايط فع   كشور در خصوص  ير س كر نا  میتثن  از شرايط فورس ماژ ر م  باشد. خاتمه يا ادامه قرارداد توافق خوايند نمود.

 

 نسخ قرارداد -سيزدهماده 

       نیخه تنظيم   امضاء   مبادله گرديد   ير د  نیخه حكم  احد دارند.ط  دتيوست  د   تبصره  ششماده    سيزدهقرارداد حاضر در 

 

 فروشنده                                                                              خریدار                                

 ...................................                                      بانك كارآفرین                                                 


