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 سمه تعايلب

 :طرفني قرارداد -1ماده 

       15/1/1387  در تاريخ با توآل به خداوند متعال اين قرارداد

) ع(االئمه جوادصنايع  - )ع(ثامن االئمه صنايع گروه  -بني سازمان هوافضا 

نريوی بعنوان آارفرما از يك طرف و  مهندس علی فکور يکتابه منايندگي 

سازمان حتقيقات و خودکفايي به  -دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

از طرف  پيمانكار بعنوان منايندگي ناوساالر يکم پاسدار جميد زمانی قلعه

ديگر طبق شرايط ذيل منعقد گرديد و طرفني ملزم به اجراي آليه مفاد و 

  .شرايط آن مي باشند

 :موضوع قرارداد -2ماده

 هايو اجنام آزمايشات موتورساخت , طراحیعبارتست از موضوع قرارداد 

بر اساس موشک حوت ساستينر و مولد گاز ترکيبی  هيدروراکتيومدل 

 قرارداد 3اده های مپيوست

 : پيوست هاي قرارداد - 3ماده 

 : پيوست هاي اين قرارداد عبارتند از 

 عملکردي ساستسنر و مولد گاز حوتمشخصات فين : الف 

 فعاليتهاي قرارداد :ب  

 مشخصات فنی مورد نياز: ج 

 نظارت:  د

 برنامه زمانبندی: ه 

 :زمانبندي اجراي قرارداد - 4ماده 

    23   مبدت               15/1/1387   رداد از تاريخ مدت اجراي قرا -4-1

 . مي باشد پس از موثر شدن قرارداد ماه تقوميي

اجرايي  مانکاريپتوسط  پيش پرداخت افتيدر زمانقرارداد از   :  1 تبصره

 .شود مي

ه توسط کارفرما به ياسناد اول ش پرداختيپ ارائهمهزمان با :  2تبصره 

 .ه خواهد شدل داديمانکار حتويپ

گانت چارت  ,هفته پس از موثر شدن قرارداد دوپيمانكار موظف است  -4-2

 .آارفرما ارائه منوده و تأييديه اخذ منايد اجرايي خود را به

انقضاء مدت قرارداد موجب سلب مسئوليت پيمانكار نبوده و تا تكميل   -4-3

 .منايدموضوع قرارداد آارفرما حق دارد اجنام تعهدات را مطالبه 

 

 :پرداخت شرايط ونظام  ،مبلغ قرارداد - 5ماده 
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       6200000000آل و قطعي موضوع قرارداد عبارت است از  مبلغ

الباقي طبق  هد بود ومبلغ آل قرارداد خوا % 20ميزان پيش پرداخت ريال و 

 .پرداخت مي گردد جدول زير 

درصد مراحل اجنام قراردادرديف
مبلغ 

 )ريال(
 شرايط پرداخت

  20 پيش پرداخت 1
حداکثر دو هفته بعد از 

 قرارداد امضاء 

2 

هاي مدل ترآييبموتور سازيمدل

اجنام  وساستينر و مولد گاز 

 حماسبات

40  
و تاييد ارائه گزارش 

 کارفرما

3 
 و آماده سازی مقدمات تست

 مدل هايساخت موتور
20  

و  بازديد دستگاه نظارت

 فعاليتهاتاييد 

4 
و  استاتيک هایجنام تستا

 ارائه گزارش نتايج
10  

و تاييد  ارائه گزارش

 کارفرما

5 
و  تستهای تکرار پذيریاجنام 

 ارائه گزارش نتايج
5  

و تاييد  ارائه گزارش

 کارفرما

6 
و  گزارشات ،ارائه مستندات

 اقالم حتويلي
5  

,مستندات, اتارائه گزارش

مسينار اقالم حتويلي، 

 ارفرماتاييد ک و پايانی

 

 :موضوع قرارداد ،ل و شرايط حتويلحم  - 6ماده 

نرم صورت را بمراحل خمتلف قرارداد ربوط به مستندات م مانکاريپ -6-1

دو هفته آارفرما نسبت پس از به آارفرما حتويل داده  يو رمس کتيب ,افزاري

 .منايد يم اقدام  يا عدم تاييد بصورت آتيب و رمسي تاييدبه 

 

 :ر تعهدات پيمانكارساي – 7ماده 

مطابق پيوست ( و ساير جزئيات متام مشخصات فين مينمايدپيمانكار اعالم  -7-1

 يآگاهرا از آارفرما دريافت منايد و نسبت به ان   مورد نياز )قرارداد

اجنام تعهدات در , بواسطه عدم اطالع از آنچه ذآر شد نبايدآامل داشته و 

 .منايد يکوتاه ييا آل يبصورت جزئموضوع قرارداد 

پيمانکار موظف است قبل از شروع فعاليتهای قرارداد ضوابط امينی مد   -7-2

نظر کارفرما را در حمل اجنام فعاليتهای قرارداد اعمال و تاييد کارفرما 

 .را کسب منايد

پيمانكار متعهد است گزارشات دوره اي روند پيشرفت قرارداد را  -7-3

 .يه و به آارفرما ارائه منايدهت ههما دو يدر بازه ها بصورت رمسي
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پيمانکار در هتيه و ارائه مستندات بايستی موارد ذکر شده در پيوست  -7-4

 .را رعايت منايد

را ) ع(االئمه جوادپيمانكار موظف است آارشناسان معريف شده از صنايع  -7-5

در تيم نظارتي خود سازماندهي منوده و امكان هر گونه بازديد از مراحل 

 .رايي قرارداد را فراهم آورداج

پيمانكار حق هيچگونه دخل و تصريف  در مفاد قرارداد را بدون مهاهنگي  -7-6

 .با آارفرما ندارد

 اير مراکز فعاليتس يمننديهاادر صورت استفاده از تو پيمانکار موظف -7-7

  .را به تاييد کارفرما برساند اآهن

 آه طرف (End user)نتهايي پروژه پيمانكار هيچگونه تعهدي به آاربر ا -7-8

      .ندارد    قرارداد آارفرما ميباشد

 

 

 :تعهدات آارفرما - 8ماده 

-7مطابق بند  را نياز مورد فينآارفرما بايسيت آليه اطالعات و مدارك  -8-1

 .اختيار پيمانكار قرار دهد در 7ماده  1

اد منايندگان خود پس از عقد قرارد هفته دوآارفرما موظف است حداآثر  -8-2

 .اهنگي به پيمانكار معريف منايدرا جهت نظارت و مه

  .هاي مايل را مبوقع اجراء منايد آارفرما موظف است آليه پرداخت -8-3

مدل آردن موتور حداآثر ظرف  آارفرما پس از دريافت گزارشات طراحي -9-3

بصورت نسبت به تاييد يا رد ان هبمراه داليل مربوطه  بايسيت  مدت دو هفته

آتيب به پيمانكار اعالم منايد در غري اينصورت پيمانكار گزارشات داده شده 

را تاييد شده فرض منوده و فاز بعدي را شروع منوده و مطابق قرارداد 

 .اقدام مينمايد

 :نظارت و بازرسي – 9ماده 

فنی و (صحت اجنام کار قرارداد از  مرحله هر درارفرما حق دارد ک -9-1

 .قرار دهدپيگريي و نظارت را مورد ) امينی

حمل  درقرارداد را  يپيگري موظف است شرايط الزم جهت نظارت وپيمانكار  -9-2

 .منايدکارفرما فراهم  يبرااجراي موضوع قرارداد 

 .ديمنا يده استفاده مناظرين معريف شن منظور از يا يآارفرما برا -9-3

 

 :تغيريات -10ماده 

با توافق  با شرايط مندرج در اين قرارداد% 25موضوع قرارداد تا 

آن صورت مبلغ و مدت قرارداد  قابل افزايش يا آاهش است آه در طرفني
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به صورت متمم تنظيم و ضميمه قرارداد خواهد  کرده تغيري متناسب با آن

 .شد

 

 

 :عدم افشاء مفاد قرارداد - 11ماده 

ني قرارداد جماز به افشاء متام يا قسميت از مفاد قرارداد به غري طرف -11-1

فقط مبادي ذيربط و مافوق در سلسله مراتب سازماني طرفني جماز به  نبوده و

 .باشند دسرتسي به مفاد قرارداد مي

داري از پيمانكار بدون جموز آارفرما حق هيچگونه استفاده و نگه -11-2

 .نداردقرارداد را ام حاصله از اجنمستندات و نتايج 

 

 :تضمني حسن اجنام آار -12ماده 

مبلغ آل قرارداد را بصورت ضمانت نامه اي اداري نزد % 10پيمانكار 

پايان پس از ه ک دايمن يمآار فرما بعنوان تضمني حسن اجنام آار صادر 

 .به پيمانكار مسرتد خواهد شد قرارداد ياجرا

 :تأخريات - 13ماده 

را در موعد مقرر به  قرارداد موضوعپيمانكار نتواند  درصورتي آه-13-1

 روزبه ميزان هر) 14جبز موارد اشاره شده در ماده (آارفرما حتويل منايد 

جرميه خواهد شد،آه در هر مرحله ارزش تعهدات اجنام نشده % 4/0غريجماز  خريتا

        .                               آسر خواهد شدهر مرحله آخرين پرداخت 

را در موعد مقرر  قرارداد موضوعدرصورتي آه آارفرما نتواند -13-2

جبز موارد اشاره ) (پپوست ج و آليه پرداختها(به پيمانكار حتويل منايد 

ه ارزش تعهدات اجنام نشد% 4/0غريجماز  تاخري روزبه ميزان هر) 14شده در ماده 

 .هر مرحله جرميه خواهد شد،آه در آخرين پرداخت هر مرحله اضافه خواهد شد

بودن تاخريات مباحث اين قراداد حتقيقاتي بوده و تشخيص غري جماز -13-3

براساس ماهيت اين قرارداد بر عهده تيم مشرتآي شامل آارشناسان خربه طرفني 

 .ميباشد

 :حوادث غري مرتقبه -14ماده 

گونه حادثه اي آه خارج از حيطه و اقتدار طرفني  در صورت بروز هر

براي اجنام تعهدات ناشي از اين ....)  و مانند جنگ، سيل، زلزله(

قرارداد باشد طرف مربوطه بايد مدارك مثبته خود را ظرف مدت دو هفته به 

 . اخذ خواهد شدنيبا توافق طرف يمات مقتضيتصمطرف ديگر ارائه منايد و 

 

 :اردادفسخ قر -15ماده 
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به  منايد تاخريسوم مدت قرارداد  بيش از يک درصورتي که پيمانکار -15-1

جانب آارفرما غريجماز تشخيص داده شود آارفرما جماز است بطور  ازکه  يحنو

 .يك جانبه قرارداد را فسخ آند

جبز موضوع ماده . (ندارد رافسخ قرارداد پيمانکار حتت هيچ عنوان حق  -15-2

14( 

 

 :حل اختالف -16ماده 

در صورت بروز هر گونه اختاليف در اجراي قرارداد و يا تعبري و تفسري 

آن، موضوع ابتدا با بررسي و توافق طرفني مورد حل و فصل قرار مي گريد و 

 در صورت عدم توافق، مرجع رسيدگي به دعوي مراجع ذيصالح در سلسله مراتب

تعهداتي راآه به موجب ضمنًا طرفني موظفند تا رفع اختالف،  .خواهد بود

 .قرارداد بعهده دارند اجنام دهند

 

 :قانون حاآم بر قرارداد -17ماده 

قانون حاآم براين قرارداد، قوانني مجهوري اسالمي ايران بطور عام و 

 .بطور خاص استا .ا.قوانني و مقررات نريوهاي مسلح ج

 

 

 

 

 :اقامتگاه طرفني قرارداد -18ماده 

 :پيمانكار اقامتگاه

    :تلفن سازمان حتقيقات و خودکفايي ندسا -بزرگراه بسيج  -هتران : درسآ

02133331208 

 :اقامتگاه آارفرما

آوري فن قطعه سازی و شهرك صنعيت  -جاده قوچان  25کيلومرت  -مشهد : آدرس

  )ع(االئمه جوادصنايع  -هاي برتر 

 0511-2464017    :تلفن              

د ملزم هستند در صورت تغيري آدرس و تلفن و دور طرفني قراردا : 3تبصره

روز مراتب را آتبًا به اطالع يكديگر برسانند، در  10نگار حداآثر ظرف مدت 

غري اين صورت مراسالت آگهي و اخطارهاي قانوني به آدرس سابق نافذ و معترب 

 .خواهد بود

 سهدر  ،)صفحه 16( پيوست 5صفحه و  6تبصره،  3ماده،  18اين قرارداد در 

 .حكم واحد تنظيم و مبادله گرديدنسخه به اعتبار 


