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 بانک ایران زمین عمومی مناقصهشرایط شرکت در 

شعب خود در سطح کشور  بانکداري مدرن هاي دستگاه سایبان نصب و تهیه مصالح، ساختبانک ایران زمین در نظر دارد نسبت به 
داراي صالحیت درخواست گردیده در راستاي تحقق اهداف بانک  اشخاص حقیقی و حقوقیاین سند اقدام نماید. بدین منظور از  مطابق

ها و استانداردهاي مورد نظر نسبت به ارائه پیشنهاد مالی سند، ضمن مطالعه و آگاهی از نیازمندي ات مندرج در اینو بر اساس مستند
 اقدام نمایند.

ات، تجهیز ، تامین)در صورت نیاز( طرح اجرایی تکمیلراستا باشد. در این هاي کارفرما میگردد، نیازمنديمطالبی که در ادامه ارائه می
شنهاد بایست در این مناقصه پیگر میلذا مناقصه .باشدمناقصه بر عهده برنده مناقصه می مرتبط با موضوعو تهیه مستندات  ، نصبحمل
است نسبت به تامین کلیه صورت برنده شدن در مناقصه موظف  ارائه و در اسناددر  اعالم شده برندها و استانداردهايرا مطابق  خود

اي هحداقل صرفاً اسنادد اشاره در تجهیزات مورهاي فنی اقدام نماید. کلیه کاالها و پیوست موارد مندرج درهاي پروژه براساس نیازمندي
و پیشنهاد دهنده باید هرگونه اجزا، ادوات، ملحقات، کاال، خدمات تکمیلی که جهت بهره برداري مناسب و اجراي مورد نیاز کارفرما بوده 

رت صودر غیر ایندر لیست پیشنهاد خود محاسبه نماید. را  هزینه هاي مترتبه اعالم و به صراحت صحیح موضوع مناقصه نیاز است را
  نخواهد بود. مورد قبولهاي مترتب بر کاال یا خدمات ههیچگونه ادعایی مبنی بر هزین

 مینزبانک ایران  کشور سطح شعب بانکداري مدرن هاي دستگاه سایبان نصب و ساختتهیه مصالح، مورد مناقصه عبارت است از  .1

 مناقصه بندي زمان و عمومی مشخصات
 

 توضیحات عناوین ردیف

 ورکش سطح شعب بانکداري مدرن هاي دستگاه سایبان نصب و ساخت مصالح، تهیه موضوع مناقصه 1

 روز تقویمی 90حداکثر  مدت قرارداد 2

 التفاوت بهاءمقطوع و بدون هیچ گونه تعدیل و مابه نوع قرارداد 3

 میلیون ریال) صد و پنجاههشت( ریال 850،000،000 صهشرکت در مناقمبلغ سپرده  4

 مهندسی و پشتیبانی امور مدیریت دستگاه نظارت 5

 شعب بانک ایران زمین در سطح کشور  محل اجرا 6

7 
 دریافتآخرین تاریخ و زمان 

 توسط بانک پاکات و پیشنهادات
 14ساعت  06/07/1399شنبه مورخ یکروز 

8 
 شماره تماس مناقصه گزارآدرس و 

 جهت تحویل اسناد
بانک ایران  ،187تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان شمس تبریزي شمالی، پالك 

 1270-1268داخلی  24750000تلفن: ، 8، طبقه اول، واحد زمین
 

 .گردیده استاطالق  دستگاهبه اختصار  بانکداري مدرندستگاه هاي  ،پیوست مستنداتدر این سند و  •
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 فنی و خصوصی شخصاتم

 
 

 پیچ) 10 شماره آیتم( کامپوزیتی ورق پشت شاسی به که ،زنگ دض دست دو حداقل با سبک 40×40 قوطی از سایبان شاسی  -1
 .میگردد

 درجه یک با گارانتی آمپر) 20 ولت 12 سوئیچینگ پاور بهمراه بانک لوگو (رنگ SMD خطی اي شاخه ریسه  -2
 درجه یک با گارانتی مهتابی) (رنگ SMD خطی اي شاخه ریسه با ،SMD باکس  -3
 : کاغذي رسید سطل  -4

 1013 رنگ کد با و خارج و داخل از ايکوره پودري الکترواستاتیک رنگ داراي 25/1 بضخامت روغنی ورق از سطل بدنه -4-1
 .میگردد اجراي و نصب انتهایی قسمت در درب لوالي -4-2 
 د.میگرد مهار آهنربایی چفت توسط طرفین از درب -4-3 
 1013 رنگ کد با و خارج و داخل از ايکوره پودري الکترواستاتیک رنگ داراي 25/1 بضخامت روغنی ورق از سطل درب 4-4 

 : سایبان اصلی بدنه -5
 با و خارج و داخل از طرح چرم ايکوره پودري الکترواستاتیک رنگ داراي 25/1 بضخامت روغنی ورق از سایبان بدنه -5-1

 1013 رنگ کد
 گردد. ایجاد لیزري برش با باید سایبان پیشانی روي بر بانک نام و لوگو نصب محل -5-2 

 YearLongبرند   

 بانکداري مدرن

 بانکداري مدرنراهنماي بدنه دستگاه 

 بانکداري مدرن
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 لوگو وسط دایره سرخابی رنگ براي و دوغی پلکسی و  S100با کد رنگ Best برند پلکسی از ،بانک نام نوشتار و لوگو جنس -6
 د.باش میS377 کد رنگ  Yearlongبرند 

 ی:پیشان کنسول -7
 خارج و داخل از چرم طرح ايکوره الکترواستاتیک پودري رنگ داراي 25/1 بضخامت روغنی ورق از سایبانکنسول  بدنه -7-1
 1013 رنگ کد با و

  .گردد ایجاد لیزري برش با باید پیسانی کنسول طرفین روي بر التین حروف با بانک نام نصب محل -7-2 
 )مهتابی رنگ( SMD خطی اي شاخه ریسه با پیشانی کنسول زیر روشنایی -7-3 
 پیچ هاي نگاهمهره هاي اتصال بان در محل نصب پرده سوراخ هایی مطابق نقشه تعبیه و ورق زیر کنسول سایبر روي  -7-4 

 .هاي مذکور در پشت کار جوش میگرددتسمه پی وي سی، در محل دارنده 
مطابق  میلیمتر 3 حداقل سانتیمتر و ضخامت 3و عرض سانتیمتر  63طول  بهکرم رنگ  )PVC( پی وي سی جنس ازتسمه   -8

ت که مهره مربوطه در پشتعبیه شده بر روي سقف کنسول سایبان قبل در محل هاي از و واشر فنري بوسیله پیچ که  ،نقشه
 .له آن در محل مد نظر فیکس میگرددپرده سایبان به وسیمتصل و  ؛گردیده استمحل مذکور جوش 

که لوگو بانک و نوشته  بوده، میلیمتر به رنگ کرم 2لب بر به ضخامت  از جنس فوم چرمِمطابق نمونه تأیید شده پرده سایبان  -9
از همان جنس چرم قاب (مطابق نمونه)  شدهدور دوزي فارسی بر با  و بر روي آن با داغی لیزر حک شده "بانک ایران زمین"

دوزي لبه و همزمان با دور  عبور کردهاز داخل آن  ،نگاه دارنده پرده که تسمه پی وي سیاي زائده  پرده به وسیله می گردد.
  .، به سایبان متصل می گردددباالي پرده دوخته می شو

 سایبان پشت نماي  -10
 Galaxyیا  High Glass Milk White 822 کد باند گلوري یا S81100 کد باند اطلس شاین سفید کامپوزیت ورق -10-1 

Bond 304 کد Milk White  می باشد. میلیمتر 4باالي  ضخامت به 
 رقو پشت می بایست ،باشد داشته دید شعبه داخل از کامپوزیتی ورق پشت و بوده شیشه جنس از نصب محل اگر -10-2 

 د.شو پوشیده سفید برچسب با کامپوزیتی
 .شود آمیزي رنگ سفید رنگ با و تهیه سبک 40*40 قوطی از باید کامپوزیت ورق دارنده نگاه شاسی -10-3 
 شاسی هب نصب هنگام در سایبان شاسی که گردد اجرا اي بگونه باید نصب محل به بسته کامپوزیت ورق پشت شاسی -10-4 

 .شود پیچ کامپوزیت ورق پشت
 آلومینیومی رنگ کرم وارهز دارد قرار دستگاه نمایش صفحه اطراف در که کامپوزیت خورده برش هاي لبه روي بر باید -10-5 

 د.گرد فیکس و اجرا سانتیمتر یک لبه عمق با 1013 کد
 .نگردد جایی جابه و لرزش دچار ضربه یا و دادن تکان اثر در سایبان که شود انجام اي بگونه باید سایبان نصب  -11
و ابالغ کتبی کارفرما تهران  ونک شعبه در شده اجرا نمونه عمل مالك است مانده مسکوت فنی مشخصات که مواردي در  -12

 .میباشد
 آسیبی دست این از مواردي و کفپوش و شیشه و دستگاه به پیمانکار پرسنل توسط سایبان نصب مراحل در که صورتی در  -13

 چپی به مجاز شرایطی هیچ تحت یمانکار(پ. شد خواهد کسر پیمانکار حساب صورت از آن بازسازي و تعمیر هزینه گردد وارد
 ).باشد نمی دستگاه به آن متعلقات و سایبان کردن

یل پوشانده پوشش است با پیچ هایی که از نماي بیرون قابل رویت هستند بایدکلیه پیچ ها باید از جنس فوالد ضد زنگ باشد و   -14
 شوند.

 شعب رضایت و کیفیت کمیت، تأییدیه برگ ارائه صورت در هر شعبه سایبان نصب و ساخت تهیه، هايهزینه صورت هکلیشایان ذکر است  -15
 .بود خواهد پرداخت و دریافت قابل ،و با تأیید دستگاه نظارت نصب بعد و قبل هايعکس بهمراه
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بوده و در مبلغ ارائه شده محاسبه  پیمانکار عهده به پیمانکار پرسنل غیره و ، اقامتخوراك و خورد و ذهاب و ایاب بیمه، هزینه -16
 .نمیگردد پرداخت بهایی اضافه گونه هیچ مذکور موارد بابت و گردیده

 عهديت هیچ بانک و باشدمی پیمانکار بعهده موضوع قراردادلوازم مصرفی و غیره جهت انجام  و کار ابزار و تجهیزات کلیه تهیه -17
 این در دهندگان پیشنهاد از عذري هیچگونه و ندارد دههبع را مشابه موارد و اقالم و تجهیزات قراردادن اختیار در قبال در

 .نیست پذیرفته خصوص
 صوصخ این در ادعایی هیچ پیمانکار متعاقباً و است شده لحاظ پیشنهادي بهاي در باالسري ضرایب و قانونی کسورات کلیه -18

 .داشت نخواهد
 آن نههزی و باشدمی پیمانکار بعهده کشور سطح شعب به سازي زیر مصالح و ملزومات و متعلقات و سایبان ارسال و بارگیري -19

 .بود نخواهد مقبول و مسموع مقبول، ادعایی هیچگونه فعالیت این انجام بابت و شده دیده پیشنهادي درقیمت
با در نظر گرفتن پراکندگی شعب در سراسر  قیمت پیشنهاد در سازي زیر مصالح و ملزومات و متعلقات و سایبان حمل هزینه -20

و به صورت مقطوع براي هر دستگاه در پیشنهاد لحاظ و اعالم  گرفته نظر در کشور و هزینه هاي مترتبه جداگانه براي هرکدام
 .است شده

 .باشدمی پیشنهادي قیمت بهاي تجزیه ارائه به مکلف هدهند پیشنهاد بانک اعالم و نیاز درصورت -21
سانتیمتر از محل ایستادن جلوي دستگاه تا زیر کنسول  200سانتیمتر و حداکثر 195در مرحله نصب رعایت ارتفاع حداقل  -22

 باید به هزینه پیمانکار اصالح گردد. کلیه ایراداتباشد و در صورت عدول از مقادیر فوق، سایبان (ارتفاع سرگیر) الزامی می
 آگاهی آن جزئیات تمامی و معامله کیف و کم از و مطالعه دقت به را مستندات در مندرج شرایط داردمی اعالم هدهند پیشنهاد -23

 .نماید می قیمت اعالم عامداً و عالماً و نموده پیدا کامل
 .باشدمی پیوست نیاز مورد موارد تمامی هماهنگی جهت ،شعب ثابت تلفن شماره و آدرس شعبه نام داراي شعب لیست -24
تامین اجتماعی اقدام نموده و  38پس از اتمام موضوع قرارداد نسبت به ارائه مفاصا حساب موضوع ماده  موظف استپیمانکار  -25

رداد موضوع قرااصل برگه موصوف را به بانک ارائه نماید. بدیهی است تسویه حساب نهایی منوط به ارائه برگه مفاصا حساب 
 باشد.می

یک از اقالم مصرفی نسبت به اخذ تأییدیه کتبی اقالم با ذکر دقیق برند،  پیمانکار متعهد گردید در صورت عدم موجودي هر  -26
 باشد.کد رنگ و را از دستگاه نظارت اخذ نماید. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت این مهم برعهده پیمانکار می

ات از سوي پیمانکار به هیچ اعالم تاخیرات در انجام موضوع قرارداد تحت هر عنوان و ادله مسموع نبوده و ارائه الیحه تاخیر -27
 باشد. و در این خصوص هیچگونه صورت حسابی قابل بررسی و پرداخت نیست و نخواهد بود.عنوان قابل پذیرش نمی

 

سپرده "عنوان  به صد و پنجاه میلیون) ریالهشت( 000000،058، مبلغمعادل بایست ، متقاضی میمناقصهشرکت در  منظوربه  .2
واریز و یا به  "امور مالی بانک ایران زمین مناقصهمزایده و " بنام 2-122559-13-198حساب شماره به  "مناقصهشرکت در 

به  1که بدون قید و شرط بوده و از تاریخ مهلت ارائه پیشنهاد مندرج در بند  )غیر از بانک ایران زمین(امه بانکی صورت ضمانت ن
 نماید.ارائه  ،ماه معتبر و قابل تمدید باشد 3مدت 
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به همراه نام صاحب  سایر بانکهابانک ایران زمین و یا شماره شبا در صـورت واریز سـپرده به صـورت وجه نقد، اعالم یک شماره حساب    
، مسئولیت عدم عودت وجه بر عهده اعالمدر صورت عدم  باشد.الزامی می به شرح زیر اسـترداد سپرده واریزي  جهت حسـاب و نام بانک 

 عودت وجه نخواهد داشت. امور و هیچگونه مسئولیتی در پیگیري شرکت کننده بوده و بانک

 شماره شبا صاحب حساب نام و نام خانوادگی

   IR 

 بایست از قراردادن هرگونه چک بانکی و عادي در داخل پاکت خودداري نمایند.شرکت کنندگان می •

، الك و مهر شده و مجزا از هم تحت عناوین پاکت در بسته دوشنهاد خود را در پیبایست ، متقاضی میمناقصهبه منظور شرکت در  .3
واقع در  مهندسی و امالك ادارهبه  فقط 14ساعت  06/07/1399مورخ  شنبهیکاداري روز حداکثر تا پایان وقت  "ج" و "الف"

تحویل و رسید ، اداره مهندسی بانک ایران زمین 8اول، واحد طبقه  ،187پالك  ،بلوارمیرداماد، نبش خیابان شمس تبریزي شمالی
 .دندریافت نمای

یشنهادات پپاکات ج ( ،ید) و در صورت تایکلیه اسناد مناقصه، نسبت به بازگشایی پاکات الف (س از پایان مهلت ارسال پیشنهاداتپ .4
 خواهد شد. اقدام) قیمت

بدین  کنندگانباشد. بدیهی است چنانچه شرکت و یا مشارکت مدنی قابل قبول نمی در قالب کنسرسیوم مناقصهشرکت در این  .5
 د شد.د اعالم خواهمردوپیشنهاد ایشان  ترتیب اقدام نمایند

 به پیشنهادات فاقد سپرده، مشروط، مبهم، مخدوش، ناقص و یا تسلیم مدارك خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. .6

 باشند.مییک پیشنهاد تنها ارائه  به مناقصه مجازشرکت کنندگان در  .7

 در فرم پیشنهاد قیمت درج بدون احتساب مالیات بر ارزش افزودهبایست مبالغ پیشنهادي را میشرکت کنندگان در مناقصه  .8

 نمایند.

 بهاي اقالم مرتبط با موضوع مورد مناقصه باالسري، انجام خدمات،هاي کسورات قانونی، هزینهقیمت پیشنهادي مقطوع و شامل کلیه  .9
 ها و ضمائم اعالم شده آن بصورت رسمی خواهد بود.رایط آن و سایر مستندات، اصالحیهو تمامی ش بوده

 رسیده باشد.) شرکت کنندگان در مناقصه(پیشنهاد دهنده  /شخصذیل تمامی اسناد باید به امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت .10

 .باشند را داشته کنندگان می بایست داراي توان ارائه تضمینات و وثیقه مورد نظر بانکشرکت  .11

 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست با اطالعات و تخصص کافی نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. .12

به مبلغ مشخص (حروف و عدد) تعیین و به بانک تسلیم گردد. در صورت وجود تناقض بین حروف و اعداد،  پیشنهادي بایستی بهاي .13

 مالك عمل قرار خواهد گرفت. کمترمبلغ  مناقصهدر 

رتیب تپیشنهاد ارسالی به صورت غیر اینصورت در  .باید از هر حیث کامل و بدون قلم خوردگی یا الك گرفتگی باشد پیشنهادات .14
 داده نخواهد شد.اثر 

 باشد.زمان ارائه پیشنهادات به بانک میاز  ماه 3حداقل  شرکت کنندگان قیمتمدت اعتبار پیشنهاد  .15

پیشنهاد به عنوان نفر برنده معرفی میگردد و شرکت کنندگان با کمترین قیمت صرفاً مالك انتخاب برنده نبوده و مناسب ترین  .16
 پیشنهاد قیمت اقدام می نمایند.آگاهی از این موضوع نسبت به ارائه 

 را به دیگري نخواهد داشت. مناقصهحق واگذاري تمام یا بخشی از موضوع  مناقصهبرنده  .17
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ش نویس پی، موضوع توافقات فیمابین به موجب قراردادي جداگانه که مناقصهتحقق راستاي در  و ل پیشنهاد متقاضیدر صورت قبو .18
 گردد.ابین طرفین امضاء میباشد، فیممی مناقصهجزئی از اسناد آن 

 روز کاري از تاریخ اعالم کتبی بانک مبنی بر تعیین برنده مناقصه، جهت انعقاد قرارداد 7برنده مناقصه موظف است ظرف حداکثر  .19
 نماید. بانک ایران زمین مراجعه مهندسی و امالك ادارهبه 

 2از امضاء قرارداد یا پیگیري موضوع امتناع نماید و ظرف مدت  مناقصهبرنده چنانچه  و اعالم کتبی بانک پس از قبول پیشنهاد .20
، بانک حق و اختیار دارد نسبت به ضبط و تملک مبلغ سپرده ائه ضمانتنامه اجراي تعهدات نشود، حاضر به ارهفته از تاریخ ابالغ

 در اعالم نماید. مناقصهبرنده عاقباً به بدون هیچگونه مراجعه به مراجع قضایی اقدام و مراتب را مت 2موضوع بند  مناقصهشرکت در 
معامله  صهمناقاقدام نماید و یا با نفر دوم  مناقصهنسبت به انجام موضوع  بانک می تواند رأساً ،مناقصه اولبرنده سپرده صورت ضبط 

د. واهد شامتناع ورزد ضبط خ برنده دوم نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله مناقصهسپرده شرکت در که  ؛نماید
 ، بحث و گفتگوي بعدي را در خصوص اقدامات بانک از خود سلب و ساقط نمود.متقاضی حق هر گونه ادعا

 سپرده برنده دوم مناقصه تا انجام قطعی معامله با برنده اول مسترد نخواهد شد. .21

 ساعت قبل از اتمام زمان ارائه پیشنهادات به صورت مکتوب و از طریق 48حداقل  ،داده شود مناقصهاسناد چنانچه تغییراتی در  .22
درصورتیکه مناقصه گري قبل از اعمال تغییرات نسبت به ارائه پاکات خواهد رسید.  مناقصه گرانایمیل، تغییرات به اطالع  فکس و یا

ح موارد مورد نیاز و ارائه مجدد پیشنهاد در مدت اقدام نموده باشد، محق خواهد بود ضمن دریافت پاکات خود نسبت به اصال
 اقدام نماید. باقیمانده

ک دچار اختالف نظر گردند، تفسیر بان و یا قرارداد مناقصهاسناد و بانک در تفسیر و یا معانی هر یک از بندهاي  کننده هرگاه شرکت .23
 از خود سلب نموده است. حق اعتراض را قبالً /شخصد گرفت و شرکتمالك عمل قرار خواه

 می باشد. سال خدمات پس از فروش دوو  رایگان داراي یک سال گارانتی تحویلاز تاریخ  سایبان و متعلقات آن .24

 نماید. ایجاد نمی گانگونه حقی براي شرکت کنندهیچ مناقصهصرف شرکت در  .25

 بانک در خصوص قبول و یا رد کلیه پیشنهادات اختیار کامل و تام دارد. .26

 ، بانک نسبت به ادامه یا ابطال مناقصه مختار خواهد بود.رت حضور یک شرکت کننده در مناقصهصودر  .27

و در این خصوص بانک هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال  شرکت کنندگان در مناقصه نبایستی جزء افراد ممنوع المعامله باشند .28
 برندگان نخواهد داشت.

 خود را طی منتخبلیست شعب  ،با هزینه خود هان انصب سایب در صورت نیاز جهت بازدید از محل ندتوانمی پیشنهاد دهندگان .29
 .ارسال نمایند 26401569درخواست کتبی به شماره فکس 

 چگونگی ارائه پیشنهاد
ــجزا دورا به صورت دهندگان باید پیشنهادات خود  پیشنهاد ــاکت مــ به صورت  و "ج"و  "الف" تحت عناوین و مهر و موم شده پــ
 تحویل و رسید دریافت نمایند.   مستند حاضر 3در بند به آدرس مندرج  در مهلت مقرر مکتوب
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 محتویات پاکات و شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها  

 باید مشخصات زیر نوشته شده باشد:   "ج"و  "الف"بر روي پاکات 
 پیشنهاد دهنده   و مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقینام  -
 مناقصهنام  -
 نام فرد مسئول مناقصه در شرکت/ اشخاص حقیقی یا حقوقیکس و ف شماره تلفن تماس -

 

 :"الف"پاکت محتویات 

 2به شرح مندرج در بند  مناقصهشرکت در سپرده  -1
 فرم شرایط شرکت در مناقصه -2
 براي شرکت و آخرین تغییرات آنثبت اسـاسنامه و روزنامه رسمی  شـناسـنامه و کارت ملی براي اشـخاص حقیقی و یا    تصـاویر   -3

  اشخاص حقوقی
 کلیه صفحات شرایط شرکت در مناقصهمهر و امضاء شده پیش نویس  -4
 اشخاص حقیقی و یا کد اقتصادي و شناسه ملی اشخاص حقوقی شناسه ملی -5
 ها، لیست تجهیزات و خدمات مورد نیازمحاسبات، نقشه -6
 ارائه نمونه کارهاي انجام شده -7
 براي بانک ها (درصورت وجود)انجام خدمات  تاییدیه -8
 رزومه کاري به همراه قرارداد، فاکتور نهایی تائید شده و یا مفاصا حساب تامین اجتماعی -9

 

 : "ج"پاکت محتویات 

 فرم پیشنهاد قیمت باشد. حاويفقط 
 

. روي پاکت ارسالی قید نمایند د راکس خوبایست تلفن و فطالع رسانی کلیه شرکت کنندگان میمنظور اه ضمناً ب  

را مالحظه و بطور قطع و منجز مورد قبول و پذیرش اینجانب بوده و نسبت به آنها یه شرایط مندرج در اوراق مناقصه کل«
»هیچگونه اعتراضی ندارم   

 مهر و امضاء
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 بسمه تعالی
 کشور سطح شعب بانکداري مدرن يها دستگاه بانیسا نصب و ساخت ، مصالح هیته قرارداد

ره هاي تهران با شمادر اداره ثبت شرکت 10320503079و شناسه ملی  399279عام) به شماره ثبت بانک ایران زمین (سهامی بینمااین قرارداد فی
-24750000تلفن ، 1919913853، کدپستی 187ی، پالك تبریزي شمالخیابان شمس بلوار میرداماد، نبش تهران، : ینشانبه  411384565317اقتصادي

مجتبی شیروانی -2مدیره و مدیرعامل و هیأت ضو : ع به سمت 0044278004:  اصغر با کدملی: علی عبدالمجید پورسعید فرزند -1:  با نمایندگی آقایان 021
 شود از یک طرف ومی نامیده» کارفرما«اد ددر این قرار که منبعد اختصاراًمدیره، : عضو هیأت  به سمت 0037333909:  ا کدملی: علی ب هرندي فرزند

و  ................... ملیشناسهو  ...............................) به شماره ثبت /سهامی خاص/سهامی عامبا (مسئولیت محدود ...................................... شرکتآقاي/خانم/
تلفن:  .........................کدپستی  ......................................................................................................................نشانی: به  .................................... کد اقتصادي

به سمت:  .............................با کد ملی:  .........................فرزند  ............................... -1با نمایندگی آقایان:  ............................................
به سمت:  ........................................با کدملی:  ....................................فرزند:  ..................................... -2و  .............................................
 اجراي هب ملزم طرفین ه ودیگردبه شرح زیر منعقد  شود از طرف دیگر،نامیده می» پیمانکار«، که منبعد اختصاراً در این قرارداد  .............................................

 مندرج تعهدات هیکل درخصوص پیمانکار خود با همراه ندینما یم قرارداد نیا يامضا به مبادرت که پیمانکار مجاز يامضا صاحب رانیمد .گردیدند آن مفاد
  .باشند یم یتضامن تیمسئول يدارامجتمعاً و منفرداً  کدام هر قرارداد در

 

 قراردادماده یک ـ تعاریف و اختصارات 

 باشد.می زمین ایرانبانک  : کارفرما
 باشدمی.... ................................... شرکت/خانمآقاي/ :پیمانکار

 می باشد. نیزمرانیا بانک پشتیبانی و مهندسی امور تیریمد : دستگاه نظارت
 باشد.تعطیل و بدون وقفه می ایام و ساعات اعم از روز و شب حتی در ایام تمامیبه معنی  : شبانه روزي
ا اي بصورت مفرد یه کار بردن کلمهکار رفته داراي هر دو معنی مفرد و جمع بوده و به صورت مفرد و جمع در این قرارداد ب هبکلماتی که  : مفرد و جمع

 شد. نخواهدجمع موجب نفی دیگري 
ماه  12ی نسال و ماه به کار رفته در این قرارداد به معنی سال و ماه شمسی است و به غیر از مواردي که ابتدا و انتهاي تاریخ درج شده، سال به مع : تاریخ

 باشد. ساعت می 24روز و روز به معنی  30معنیروز و ماه به  365شمسی و 
 باشد.شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی می معنیغیر از مواردي که صراحتاً مشخص شده به ه شخص ب : شخص

 باشد.شخص ثالث میبه منزله  پیمانکارو  کارفرماغیر از ه هر شخص حقیقی یا حقوقی ب : شخص ثالث
ا ازه ییا قوانین و مقررات جاریه و یا مندرجات این قرارداد اج کارفرماهر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات و ضوابط  : اشخاص غیر مجاز

 ، نظارت و در کل هر فعل یا ترك فعل در امور بانکی و یا مندرجات این قرارداد را به صورت جزئی یا کلی ندارد.تملکحق استفاده، دخالت، تصرف، 
ن مواد، متن ن و متفیمابین عناویکار رفته در این قرارداد به منظور سهولت در رجوع بوده و در صورت ابهام یا تفاوت یا تباین ه عناوین ب : عناوین قرارداد

 باشد. مواد معتبر می
 کند.ومی حاکم بر قرارداد را تعیین میمتن قرارداد است که مقررات و شرایط عم همینمفاد  : شرایط عمومی

شده رج شود. موارد دو ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می است که به منظور تکمیل شرایط عمومی با توجه به وضعیت ايویژهشرایط  : شرایط خصوصی
 کند. تواند مواد شرایط عمومی را نقضگاه نمیدر شرایط اختصاصی هیچ

سایبان  المتس مبنی بر صحت و هو اخذ تأییدیه شعب، هشعب در هرنصب شده  هاي سایبان و تحویل قرارداد پس از انجام موضوع پیمانکار : تحویل موقت
 به هفته کی ظرف حداکثر را موقت لیتحو جلسه خیتار کارفرما متعاقباً و رسانده کارفرما اطالع به بهمراه تأییدیه هاي اخذ شده کتباً را مراتب و نصب آن

 .رساندیم مانکاریپ اطالع
در صورت بدون  تراو دستگاه نظ کارفرما ،درخواست تحویل قطعی موضوع قرارداد را نماید پیمانکارپس از پایان دوره گارانتی در صورتیکه  : تحویل قطعی

 نماید.صورتجلسه تحویل قطعی میتهیه اقدام به  ،عیب و نقص بودن انجام تعهدات
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 : ـ موضوع قرارداد دوماده 
 :عبارت است از موضوع قرارداد

 مـاده ( پیوسـت  فنی مشخصات مطابق بانک ایران زمین کشور سطح شعب بانکداري مدرن يها دستگاه بانیسا نصب و ، حملساخت بارگیري، مصالح، هیته
 باشد. که جزء الینفک قرارداد می) 3

 

 : هاماده سه ـ پیوست
 باشد:د ذیل جزء الینفک این قرارداد میتمامی موار

 مشخصات فنی سایبان ) 3-1
 (NDA) پیمان منع افشا اطالعات) 3-2

 

 : ـ مدت قرارداد چهارماده 
 باشد.میتقویمی روز  90 به مدت حداکثر قرارداد ابالغتحویل کامل موضوع قرارداد از تاریخ زمان مدت 

 

 : نحوه پرداخت ـ مبلغ قرارداد و پنج ماده
 احتساب مالیات بر ارزش افزوده بدون )ریال ....................................................( ریال ...................................................... معادلمبلغ کل قرارداد ) 5-1

ستگاه سایبان و صحت و سالمت دیید أبا تفهرست بها پیوست منطبق بر  پیمانکارکه در قبال ارائه صورت حساب توسط  ؛باشدمیفهرست بها پیوست  به شرح
 .پرداخت خواهد شد پیمانکارو پس از کسر کلیه کسورات قانونی در وجه  دستگاه نظارتو در صورت تأیید  هنصب آن براي هر دستگاه توسط شعب

 و ارائه صورتحساب با رعایت قانون مذکور پیمانکاردر سیستم مالیات بر ارزش افزوده با درخواست  معتبر صـورت ارائه گواهی ثبت نام  در ضـمناً  :1تبصـره  
 گردد.پرداخت می پیمانکاردر وجه  عالوه بر مبلغ فوق مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مطابق با نرخ سالیانه اعالم شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور

گونه افزایش قیمتی در خصــوص موضــوع  حق هیچ پیمانکاروده و التفاوت بهاء بگونه تعدیل و مابهمبلغ قرارداد به صــورت مقطوع و بدون هیچ :2تبصــره 
 قرارداد را تا پایان مدت قرارداد ندارد.

 : ) نحوه پرداخت5-2
غیـر  بانکی معتبر ( نامهضمانت ارایهدر قبال  پیمانکاردرخواست کتبی با قرارداد و  ابالغپس از  عنوان پیش پرداخته مبلغ قرارداد ب(پنجاه درصد)  50% )5-2-1

حـق   پیمانکارباشد و ا ارائه نماید، پرداخت مقدور نمینتواند ضمانت مورد قبول ر پیمانکارچنانچه  .گرددمیپرداخت ، یمعادل مبلغ پرداخت )ایران زمیناز بانک 
 ادعائی در این خصوص نخواهد داشت.هیچگونه اعتراض و 

 مسترد خواهد شد. پیمانکارضمانت نامه بانکی مربوط به پیش پرداخت، پس از استهالك کامل پیش پرداخت چنانچه موجبی براي وصول آن نباشد به 
 رسمی، با ارائه صورتحساب توسط شعبه هاصحت و سالمت دستگاه  نصب، یهتأییدو ارائه  دستگاه سایبان 5هر سري شامل پس از نصب و تحویل  )5-2-2

 گردد.در وجه پیمانکار پرداخت میمبلغ مورد نظر  6صادر شده توسط پیمانکار، تایید دستگاه نظارت و کسر کسورات ماده 
شـعبه هـاي   توسـط  در سراسر کشـور   هادستگاه کلیه صحت و سالمت  یه نصب،تأییدارائه کل مبلغ قرارداد پس از ارائه صورتحساب نهایی و  10% )5-2-3

 .) قابل پرداخت خواهد بود38ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی موضوع قرارداد (ماده مورد نظر و 
، بر مبناي %25تا پایان مدت قرارداد و با درخواست کارفرما، افزایش یا کاهش مقادیر اقالم تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد، حداکثر به میزان :  3 تبصره

 باشد.ر بوده و مورد قبول و تعهد پیمانکار میقیمت قراردادي و توافق شده، امکان پذی

 کارفرماه بتهیه مصالح و ساخت قبل از را  مراتبباشد ملزم می پیمانکار ،ضروري باشد فنی سایبان هاغییري در مشخصات چنانچه به هر علتی ت : 4ه تبصر
 .نمایداخذ  به صورت مکتوب دستگاه نظارتاز  را صورت مکتوب اعالم و تاییدیه الزمه ب
 

 : ـ کسورات ششماده 
 شد: خواهد مبالغ زیر کسر پیمانکارپرداخت به  از هر
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نهایی کلیه دستگاه  تحویل موقتپس از امضاء صورتجلسه  مبلغکه این  ،حسن انجام کار کسر تضمینعنوان ه ب هر صورتحساب(ده درصد) مبلغ  10% )6-1
 .پرداخت خواهد شدو آزاد شده  پیمانکاردر وجه و دستگاه نظارت  کارفرماتایید  و با ها
در پس از ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی موضـوع قـرارداد   این مبلغ  کسر که 38مبلغ هر صورتحساب بابت سپرده تامین اجتماعی موضوع ماده  5%) 6-2

 گردد.آزاد میوجه پیمانکار 
 گردد.پیش پرداخت) کسر میصورت دریافت  بابت پیش پرداخت (درمبلغ هر صورتحساب  50% )6-3
 قرارداد حاضر)  10) کسورات ناشی از بروز تأخیر (مطابق ماده 6-4

 

 : پیمانکارـ تعهدات  هفتماده 
لحاظ کمیت و کیفیت (مطابق با مشخصات فنی پیوسـت) بـه تائیـد دسـتگاه      اب راعلقات مربوطه کلیه اقالم موضوع قرارداد و متگردد متعهد می پیمانکار )7-1

 .درسانب کارفرمانظارت 
 بـراي خدمات پـس از فـروش   جداگانه بابت ارائه پیمانکار متعهد گردید پس از اتمام دوره گارانتی و در صورت درخواست کارفرما، نسبت به عقد قرارداد  )7-2

 اقدام نماید. مسیش سال دومدت 
اقدام نماید تا در طول مسیر، (محل شعب)  کارفرما در محل مورد نظر اقالم موضوع قراردادو تحویل  بایست به نحوي نسبت به بسته بنديمی پیمانکار )7-3

 و متعلقات مربوطه، وارد نگردد. هاي سایبانگونه آسیب و صدمه اي به  هیچ
کلیـه   ،مختـار خواهـد بـود    کارفرمـا در صورت کشف تخلف  جزء افراد ممنوع المعامله نمی باشد و قرارداداقرار نمود که در هنگام عقد  اعالم و پیمانکار )7-4

مطالبـات   تضـامین و  ،دارایی هـا  و یا سایر اموال موسسات اعتباري دیگر و یا سایر بانکها و ورگونه موجودي حساب نزد این بانک خسارات وارده را از محل ه
ین خصوص جزئا وکـالً  اعتراض را در ا حق هرگونه ادعا و پیمانکار نموده وتسویه  و تهاتر ،اجرایی برداشت نیاز به حکم قضائی، ثبتی وبدون  ، راساً وپیمانکار

نمـی   پیمانکـار تضامین ماخوذه از  قضایی نسبت به وثایق و اقدامات موضوع این بند مانع از اقدامات قانونی و .ساقط نمود واز خود سلب  آینده وحال حاضر در
 باشد.

  .را به غیر ندارد قراردادحق واگذاري تمام یا قسمتی از موضوع  پیمانکار )7-5
از پذیرش  کارفرمالذا  باشند،نو و دست اول مورد تایید و گارانتی اصلی ات موضوع قرارداد به صورت اجناس تجهیزمصالح و متعهد گردید کلیه  پیمانکار )7-6

 باشد.مستعمل باز سازي شده و تولید شده توسط سازندگان طرف دوم و سوم معذور میو تجهیزات غیر اصل 
در صـورت عـدم    رار میگیـرد الزامـی اسـت و   قـ و عوامل وي  پیمانکاردر دسترس  کارفرمامراکز  رد اطالعاتی که حفظ امانت در مورد مدارك ورعایت  )7-7

از مبلـغ   کارفرمـا تعیین خسارت به تشخیص  ت وارده را پس از محاسبه واواند کلیه خسارتمی کارفرمابوده و  پیمانکارکلیه عواقب قانونی آن به عهده  ،رعایت
  .داد ضمانتنامه بانکی و غیره مطالبه نمایدقرار

 .اعالم گردد کارفرمابه  روز کتباً 5میبایست ظرف مدت  پیمانکاریر در وضعیت حقوقی یگونه تغهر )7-8
برعهـده داشـته و   و دستورات دسـتگاه نظـارت،    قراردادمدارك  اسناد و ،فنی مشخصاتبراساس  را قراردادموضوع  انجاممسئولیت کامل حسن  پیمانکار )7-9

  .نمی کاهد پیمانکاراعمال میگردد از مسئولیت  کارفرمانظارتی که از طرف 
راه انـدازي موضـوع قـرارداد را بـه اتمـام رسـانده و مراتـب را جهـت تنظـیم           گردید ظرف مدت مقرر در ماده چهار، عملیات نصـب و  دتعهم پیمانکار )7-10

 .صورتجلسه تحویل موقت، کتباً به کارفرما اطالع دهد
زمـان  هاي الزم هماهنگیجهت  نصب (شعب سطح کشور)به محل  سایبان ها و متعلقات مربوطهقبل از حمل حداقل یک هفته موظف است  پیمانکار )7-11

 .برساند کارفرمااطالع را به تحویل دقیق 
را به هزینه خود  سایبان ها و نصب آن هاپیکر بندي  هاي فنی مربوط به صحت، سالمت وکلیه آزمایش کارفرمامکلف است در صورت اعالم  پیمانکار )7-12

باید نسبت به رفع معایب موجود  پیمانکار، کارفرمامشخص می گردند انجام دهد. در صورت عدم رضایت  کارفرماکه قبالً توسط  کارفرماو با حضور نمایندگان 
 .سریعاً با هزینه خود اقدام نماید
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متعلقات سایبان ها و در طول دوره گارانتی هرگونه عیب و نقصی که در شرایط استفاده متعارف و متداول در  کارفرمامتعهد است حسب اعالم  پیمانکار )7-13
نمایـد.  ارائه  پشتیبانی و مهندسی امور تیریمدو به دریافت مربوطه  هرا از شعبرفع نقص  تأییدساعت رفع و  24به هزینه خود ظرف مدت  را ایجاد شود هاآن

و پیمانکـار حـق هرگونـه     شـد  خواهدانجام  که صالح بداند فرما به هر نحو و صورتتوسط کار یا تعویض رفع نقص 1-10 بند مفادمطابق در غیر اینصورت 
بـه   کارفرمـا ) از طـرف  فـاکس  ، ایمیل یـا مکاتبه رسمیمکتوب ( شفاهی و سپس . اعالم خرابی به صورتاعتراض و ادعا را از خود سلب و ساقط نموده است

 .شودمیاعالم  پیمانکار
تامین اجتماعی اقدام نموده و اصل برگه موصوف را به  38) پیمانکار متعهد گردید پس از اتمام موضوع قرارداد نسبت به ارائه مفاصا حساب موضوع ماده 7-14

 باشد.میموضوع قرارداد منوط به ارائه برگه مفاصا حساب و مکسوره و آزادسازي کلیه تضامین دریافتی بانک ارائه نماید. بدیهی است تسویه حساب نهایی 
نسبت به اخذ تأییدیه کتبی اقالم با ذکر دقیق برند، کد رنـگ و را از دسـتگاه    ) پیمانکار متعهد گردید در صورت عدم موجودي هر یک از اقالم مصرفی7-15

 باشد.نظارت اخذ نماید. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت این مهم برعهده پیمانکار می
ات در انجام موضوع قرارداد تحت هر عنوان و ادله مسموع نبوده و ارائه الیحه تاخیرات از سوي پیمانکار بـه هـیچ عنـوان قابـل پـذیرش      ) اعالم تاخیر7-16

 باشد. و در این خصوص هیچگونه صورت حسابی قابل بررسی و پرداخت نیست و نخواهد بود.نمی
 

 : کارفرماـ تعهدات ت هش ماده
 .خواهد نمودمعرفی  پیمانکاربه  موضوع قرارداد انجامنظارت بر خود جهت  طرف تام االختیاري را از کارفرما نماینده )8-1
 هد.قرار د پیمانکاررا جهت انجام تعهدات موضوع این قرارداد در اختیار  پیمانکارموظف است اطالعات مورد درخواست  کارفرما )8-2

 

 :  فصل اختالفات ـ حل و نهماده 
یا اساساً بـدلیلی   ثمر واقع شود و چنانچه این مذاکرات نتواند مثمر .فصل خواهد شد طریق مذاکرات حل و از پیمانکار و کارفرماکلیه اختالفات حاصله فیمابین 

قرارداد حاضر باعث گردد که هر یک  کیفیتی ارتباط حاصله از صورت و چنانچه به هر .خواهد شد فصل حل و ذي صالحطریق مراجع  انجام نگیرد اختالف از
 ، قـانونی و هـاي عرفـی  گردد که کلیه هزینهمی طرف محکوم بموجب این سند متعهد ،ح رجوع نمایندصالذي از طرفین براي احقاق حقوق خویش به مراجع 

یره را به نسبت محکومیت به طرف دیگر پرداخت غ حقوقی و حق الزحمه مشاور ، حق الوکاله وکیل وقبیل هزینه هاي دادرسی، کارشناسی مربوطه از خسارات
 نماید.

 نمایند. عهده دارند اجراه ، تعهداتی را که به موجب این قرارداد بفصل اختالفات که تا حل و بود طرفین ملزم خواهند:  5تبصره 
 

 :  جرائم و خساراتـ  ده ادهم
به رفع نواقص یا اصالح کارهاي انجام شده معیوب، در مهلتی کـه از طـرف کارفرمـا    پس از تنظیم صورتجلسه تحویل موقت، چنانچه پیمانکار نسبت  )10-1

و صـورت   نموده یا بـه غیـر واگـذار کنـد     حق و اختیار دارد راساً اقدام کارفرما شود، اقدام ننموده و یا به نحوه مورد نظر کارفرما انجام ندهد،تعیین و ابالغ می
از محـل مطالبـات و تضـامین    تحت عنوان وجه التزام عدم ایفـاي تعهـد   وجه صورتحساب رفع آن معایب،  سی درصد عالوهه هزینه رفع معایب و نواقص را ب

 و یا سپرده حسن انجام کار وي کسر و برداشت نماید. پیمانکار
اقدام نموده و مراتب را جهت تنظیم  تجهیزات و اتمام عملیات نصب، نسبت به تهیه و تحویل کامل ،4در ماده  مدت مقرر گردید ظرفمتعهد  پیمانکار )10-2

تحویل شده یا  سایبان هاي کتباً به کارفرما اطالع دهد، در صورت تأخیر در ایفاي تهعدات موضوع قرارداد، همچنین در صورتی که صورتجلسه تحویل موقت،
نسبت به تحویل موضوع قرارداد و  روز دهظرف ملزم است حسب مورد و حداکثر  پیمانکارد، مورد درخواست بانک باشو یا فاقد مشخصات  ، معیوبمتعلقات آن

ـ  يبه ازا، در صورت تخلف پیمانکار و عدم ایفاي تعهدات در مهلت تعیین شده، اقدام نمایدو یا تعویض اقالم ناقص/معیوب  اتمام عملیات نصب خیر أهر روز ت
کارفرما بنا به تشخیص خـود حـق و اختیـار دارد     ادامه قصور و کوتاهی پیمانکار،در صورت  ،شمول جریمه خواهد شدبه میزان سه در هزار کل مبلغ قرارداد م

خود با تضـامین  محاسبه جریمه تأخیر فوق الذکر را تا تحویل کامل و بدون عیب و نقص موضوع قرارداد ادامه داده و از محل موجودي حسابهاي پیمانکار نزد 
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نسبت به فسخ قرارداد اقـدام نمـوده و خسـارات وارده بخـود را اسـتیفاء و       14تسویه و تهاتر نماید و یا اینکه وفق ماده بات احتمالی پیمانکار مأخوذه و یا مطال
 .وصول نماید. پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراضی را نسبت به نحوه عمل، تشخیص و محاسبات کارفرما از خود سلب و ساقط نمود

-10 و اعمال بندهاي باشدمفاد قرارداد به قوت خود باقی می، کلیه کارفرماموضوع قرارداد به و تحویل نهایی  سایبان ها ساخت و نصبتا زمان  : 6 تبصره
 باشد.موضوع قرارداد نمی در تحویل کل پیمانکارنافی تعهدات  2-10و  1

موظـف اسـت    پیمانکار ،انجام شده است پیمانکارتوسط  9-7بند اگر در زمان اجراي موضوع این قرارداد یا گارانتی آن مشخص گردد، که خالف مفاد  )10-3
 کارفرمـا  بـه تشـخیص   کارفرمـا وارد شده است را جبران نماید. میزان و مبلـغ خسـارت وارده بـه     کارفرماعالوه بر رفع نقص و کمبودها کلیه خساراتی که به 

 از خود سلب و ساقط نموده است. کارفرماحق هر گونه ادعا و اعتراض را نسبت به تشخیص  پیمانکارباشد و می
 

 : امینتضـ  دهیاز ماده
از  کارفرمـا بدون عذر موجه بنا به تشخیص  پیمانکاردر صورتیکه  ذیل اقدام نماید. تضامیننسبت به ارائه  ،قراردادهمزمان با امضاء این متعهد گردید  پیمانکار

 وصول خواهد شد. کارفرمابه نفع  تضامین ارائه شدهانجام قرارداد خودداري نماید و شرایط فسخ قرارداد فراهم شود 
 .پیمانکاردر صورت درخواست کتبی بابت تضمین پیش پرداخت  مبلغ قرارداد %50) به میزان ایران زمینیک فقره ضمانتنامه بانکی (غیر از بانک  )11-1
 .انجام تعهداتحسن بابت تضمین  قراردادمبلغ  %10معادل  کارفرمایا واریز وجه نقد به حساب ) ایران زمین(غیر از بانک یک فقره ضمانتنامه بانکی  )11-2

مکلف است بـراي   پیمانکار پایان دوره گارانتیمعتبر باشد و تا  پس از تحویل موقت موضوع قرارداد سال یکباید تا انجام تعهدات حسن ضمانت  : 7 تبصره
چنانچه موجبی بـراي ضـبط آن وجـود نداشـته      پیمانکارکتبی درخواست با پایان دوره گارانتی و را پس از تعهدات تضمین انجام  کارفرما .تمدید آن اقدام کند

 .کندمی آزادباشد، 
 

 :  دوره تضمینـ  دهدواز ماده
ل کلیه نهایی تحوی تاریخ تنظیم صورتجلسه تحویل موقت ازبه صورت رایگان ) (بدون قید و شـرط و ضـمانت اجناس   )گارانتیتضـمین (  ماه 12 تدم )12-1

 .باشدمی پیمانکاره عهده ب دستگاه ها
و بدون امل ک تحویلباشد. مالك محاسبه و شروع تحویل موقت پس از تنظیم صورتجلسه از تاریخ صورتجلسه تحویل موقت میزمان شروع گارانتی  )12-2

 باشد.موضوع قرارداد می سایبان هاي نصب شدهتمام عیب و نقص 
 

 : نظارتـ  دهسیزماده 
 ) پیمانکار حق فسخ این قرارداد را جزئاً یا کالً از خود سلب و ساقط نمود و ملتزم به رعایت آن گردید.13-1
 خواهد ظارتن دستگاه و کارفرما ندهینما عهده به است، نموده تقبل آن مدارك و اسناد و قرارداد این مفاد طبق بر پیمانکار که تعهداتی اجراي بر نظارت) 13-2
 این ستپیو مدارك و اسناد ،مشخصات طبق نظارت، دستگاه و او نماینده یا ،کارفرما دستورات و فنی اصول قرارداد، طبق را کارها است موظف پیمانکار. بود

 .باشد داشته نظارت قرارداد موضوع اتیعمل نحوه بر قرارداد ياجرا مدت یتمام در تواند یم يو ندهینما و کارفرما نظارت دستگاه. نماید اجرا قرارداد
 

 : خاتمه قرارداد ـ فسخ و دهچهارماده 
الخصـوص عـدم   علـی یا عدم اجراي صحیح موضوع قرارداد  پیمانکاریا عدم انجام تعهدات  پیمانکارعملکرد  تواند درصورت عدم رضایت ازمی کارفرما )14-1

ها اینصورت کلیه تضمین در .و شرطی اقدام به فسخ قرارداد نماید بدون هیچ قید موارد زیر یکی از یا بنا به تشخیص خود در و 7انجام تعهدات مندرج در ماده 
 ،شـود  کارفرمـا صورتی که خساراتی از ناحیه فسخ یا تأخیر در اجراي قرارداد متوجه  در .شد وصول و برداشت خواهد ، ضبط،کارفرمانزد  پیمانکارهاي سپرده و

و  اعتراضی حق هرگونه ایراد و پیمانکارباشد و اعتبار می مناط مالك عمل ومورد تعیین خسارات وارده بابت فسخ قرارداد کافی و  در کارفرماصرف تشخیص 
 نماید:می و ساقطخود سلب  این مورد از را در ادعا
 کارفرمابه شخص ثالث بدون اجازه  قرارداد) انتقال  الف •



 شماره قرارداد:...................................

خ:................................... ـ ـ ـ ـاری ـ ـ  ت
 
 

٦ 
 

 کارفرمابراي انجام کار به تشخیص  پیمانکار) عدم توانایی مالی یا فنی  ب •
 پیمانکاریا انحالل شرکت  ) ورشکستگی و ج •

تجدید یا اصالح کارهاي انجام شده معیوب در مهلتـی   رفع نواقص و منظوره ب کارفرماعدم انجام دستورات  یا و قراردادمواد  یک از ) عدم اجراي هر د •
 گردد.تعـیین می پیمانکارکه براي 

بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضـایی   رساند ومی پیمانکارمراتب را به اطالع  ،قرارداد را به یکی از علل مشروحه فوق فسخ کند کارفرماهرگاه  )14-2
 نمود. نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد ضبط و را به سود خود وصول و و سپرده حسن انجام کارتضامین کلیه یا اداري 

روزه بنا به تشخیص خود اقدام نمـوده   10در صورت تغییر در سیاستهاي خود در هر زمان از قرارداد، نسبت به فسخ آن با اخطار کتبی تواند می کارفرما )14-3
کـه قبـل از اعـالم     و به قرارداد خاتمه دهد، پیمانکار حق هر گونه ادعا یا اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. ضمناً کلیه تعهدات پیمانکار

در اطالعیه فسخ، تکلیف تعهدات مذکور را مشخص نموده و مهلتـی را   فسخ و خاتمه قرارداد بر ذمه او بوده، کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. کارفرما
 نماید. فسخ قرارداد مانع مطالبه خسارات وارده به کارفرما نخواهد بود.براي انجام آن و تحویل تجهیزات نزد پیمانکار، تعیین می

  داشت. نخواهد کارفرماهیچگونه ادعایی نسبت به  پیمانکار ،صورت فسخ قرارداد یا در پایان مدت و در : 8 تبصـره
 

 : وقایع قهریه –انزده پماده 
اشته باشد و حدود در صورت بروز هرگونه تاخیر در انجام هر یک از تعهدات طرفین این قرارداد که به سبب عواملی که در حیطه اختیار و کنترل طرفین قرار ند

و سایر بالیاي  هاي فراگیر، بیماريآتش سوزي ،زلزله ،قرارداد قادر به اجراي وظایف و تعهدات خود نباشند از قبیل سیلبینی باشد و طرفین قابل پیش آن غیر
طرفین تا زمانی که این علـل موجـود    ،باشد کارفرماقوانین و مقررات حکومتی و شرایط بین المللی و اعتصابات عمومی که مورد قبول و تایید  ،جنگ ،طبیعی
اما آن بخش از شرایط و مفاد این قرارداد که تحت تـاثیر تعـذر    .ادامه داشته باشد از انجام تعهدات که به دالیل فوق قابل اجرا نباشد معاف خواهند بودبوده و 

فوق الذکر طرفی که به واسطه  ند و انجام تعهدات مربوط به آنها الزامی خواهد بود. بدیهی است در صورت وجود شرایطما، کامالً نافذ باقی میقرار نگرفته اند
 روز طرف مقابل را از وقوع عامل فورس ماژور مطلع نماید. چنانچـه ظـرف   10بروز عوامل فورس ماژور قادر به اجراي تعهدات خود نباشد بایستی ظرف مدت 

 هدفمنـدي و طرح ، تورم، افزایش بهاي سوخت ریمضمناً شرایط ناشی از تح شود.به خود منحل میماه عوامل فورس ماژور مرتفع نگردد قرارداد خود  2مدت 
 شود.جزء شرایط فورس ماژور محسوب نمی هایارانه

 

 : دـ نشانی طرفین قراردا شانزدهماده 
 26401569 فاکس ،021-24750 ، تلفن1919913853، کدپستی 187پالك  ،شمس تبریزي شمالیخیابان نبش  ن، بلوار میرداماد،: تهراکارفرما
              تلفن                   کدپستی                                                                                   : پیمانکار

طرفین موظفند  ،هاي فوق الذکر قانونی تلقی گشته و چنانچه تغییر نشانی صورت یابداز طریق نشانیقانونی و قضایی کلیه مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت 
 باشد.لقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمیها ابالغ شده تدر غیر اینصورت کلیه نامه ،ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند 48ظرف مدت 

 

 ـ نسخ قرارداد : هفده ماده
  .باشدمیالزم االجرا قرارداد براي طرفین  بوده ونسخه داراي ارزش برابر  4 نسخه تنظیم شده که هر 4 در هاي ذیل آن تبصره ماده و 17 رداد دراین قرا

 

 

 پیمانکار کارفرما

 )/سهامی خاص/سهامی عام(با مسئولیت محدودشرکت  نیزم رانیا بانک
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پیمان منع افشاي اطالعات
قانون مجازات اسالمی و رعایت 544، ماده 1353قانون مجازات افشـاي اسناد محرمانه و سري دولتی مصوب  )4(این پیمان با عنایت به مفاد بند 

) و 25/7/87/م/خ به تاریخ 4270/110مصـوبه شـوراي عالی امنیت ملی با موضوع چگونگی حفاظت از اطالعات، اسناد و مدارك (بخشنامه شماره   
به نشــانی: تهران، خیابان میرداماد، نبش خیابان شــمس تبریزي ؛ بین بانک ایران زمین 1387وب ســال مفاد مندرج در قانون جرایم رایانه اي مصــ

و به نمایندگی آقاي عبدالمجید پورسـعید به سـمت مدیرعامل و آقاي مجتبی شـیروانی هرندي به سمت عضو هیأت مدیره به    187شـمالی، پالك  
ــماره  ــماره مندرج 17/03/1395مورخ 1027715موجب آگهی ش ــمی ش به عنوان طرف اول که در این 24/03/1395مورخ 20758در روزنامه رس

.................ثبت به شماره ) /سهامی خاص/سهامی عام(مسئولیت محدودبا ..................................نامیده می شود و شرکت» صاحب اطالعات«پیمان 
............................................................................. به نشانی: .....................................................................کد اقتصادي ................................ملی و شناسه

ــتی   به ............................با کد ملی: ...............فرزند ........................... بـا نمایندگی آقاي .............................. ......تلفن: ..................................کـدپسـ
به موجب آگهی شماره ، ............................به سـمت:  .................................با کدملی: ...................فرزند: آقاي ..................و .........................سـمت:  

ــماره   ...........................مورخ .................... ــمی شـ ان پیمکه در این دومبه عنوان طرف ...........................مورخ .................منـدرج در روزنـامه رسـ
شود.نامیده می» گیرنده اطالعات«
باشد که محرمانه و مختص به این بانک است و منبعد شده مربوط به بانک ایران زمین میاینکه صـاحب اطالعات داراي اطالعات طبقه بندي  -1

شود. اطالعات طبقه بندي شده نامیده میدر این پیمان 
ــده اي را  -2 قبال بانک ایران زمین دریافت به منظور انجام تعهدات خود دراینکـه گیرنده اطالعات به موجب این پیمان، اطالعات طبقه بندي شـ

گردد. طرفین و با شرایط ذیل، منعقد مینماید، با توافق و قصد واحدمی
: موضوع پیمان1

صاحب اطالعاتعدم افشاي اطالعات طبقه بندي شده و رعایت شرایط، حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیت ها و جزئیات مربوطه، که از جانب 
شود. یار گیرنده اطالعات قرار داده میبه منظور انجام تعهدات یا امور محوله در اخت

گردد. باشد محرمانه محسوب مییرد و داراي طبقه بندي حفاظتی میگر اختیار گیرنده اطالعات قرار می: کلیه اطالعات و موضوعاتی که د1تبصره
: زمان شروع و خاتمه2

ه باشد. این تعهدات تا مادامیکه اطالعات داراي طبقباشد نافذ و موثر میعات در اختیار گیرنده اطالعات میتاریخ امضاء تا زمانیکه اطالاین پیمان از
. زوال وصــف اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی اســناد و اطالعات و زمان آن، باشــدمیمعتبر باشــد ظتی در اختیار گیرنده اطالعات میبندي حفا

گردد و گیرنده اطالعات قبل از اسـتعالم و پاسـخ صـریح صاحب حساب دائر بر زوال وصف مزبور    حب اطالعات به طور کتبی اعالم میتوسـط صـا  
باشد. رعایت کلیه تعهدات این پیمان میمکلف به

ه صاحب قابل استرداد بد و اطالعاتی را که * تبصره: در صورت قطع همکاري گیرنده اطالعات با صاحب اطالعات، گیرنده متعهد است که کلیه اسنا
باشد.یمان به شرح فوق باقی و معتبر میباشند، به بانک ایران زمین مسترد نمایند. لیکن تعهدات این پاطالعات می

: شرایط و تعهدات طرفین3
صاحب اطالعات با ارائه اطالعات و گیرنده اطالعات با دریافت اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی به شرح مفاد این پیمان توافق نمودند. -1-3
نی فشی، تواند اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی را تنها جهت استفاده به منظور انجام امور پژوهاطالعات (نگهدارنده اطالعات) میصاحب-2-3

با رعایت کلیه مفاد این پیمان در اختیار درخواست کننده (گیرنده اطالعات) قرار دهد. و اداري بانک ایران زمین
ه براساس مفاد این گیرنده اطالعات تعهد نمود تا این اطالعات داراي طبقه بندي را تنها در موارد ذکر شـده در این ماده و یا سایر مواردي ک -3-3

ــد، مطالعهپیمان مجاز می ــی نموده و در دیگر موارد این اطالعات را مطابق با بندهاي این پیمان با رعایت نکات طبقه بندي باشـ ، آزمایش و بررسـ
حفاظتی نگاه دارد، فاش نسازد، منتشر یا در اختیار عموم قرار ندهد. 
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غیر از رابطه خود با صاحب اطالعات مورد استفاده قرار ندهد و گیرنده اطالعات تعهد نمود اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی را در اهدافی -4-3
عات آنها را تنها با مجوز صـاحب اطالعات دراختیار ادارات، مدیران یا مسـتخدمانی قرار دهد که به طور اخص و در راسـتاي انجام امور صاحب اطال   

نیاز به دانستن آنها دارد.
رخواست اصله پس از ددر مسـیري غیر از اهداف این پیمان بازسـازي یا تغییر شکل داده شود. بالف  اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی نباید -5-3

، گیرنده اطالعات بایسـتی عیناً (اصـل) نسـخه هاي اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی دریافتی اعم از نوشـتار یا هر نوع رسانه     صـاحب اطالعات 
روز پس از درخواست به صاحب اطالعات باز گرداند. 10خه هاي بازسازي شده را مدت دیگر، به انضمام کلیه رونوشت ها و کپی ها و نس

) با هیچ یک از شرکتهاي رقیب تحت هیچ عنوان و 2گیرنده اطالعات تعهد و تضـمین می نماید که در مدت اعتبار این پیمان (موضوع ماده  -6-3
پیمان حاکم خواهد بود. 9نده اطالعات، مفاد ماده صورت احراز تخلف از جانب گیرشغل خاصی همکاري ننماید. در

ردگیرنده اطالعات تعهد نمود که در مدت زمان اعتبار این پیمان و تعهدات ناشی از آن از انجام هرگونه مصاحبه مرتبط با اطالعات محرمانه -7-3
مجوز کتبی از صاحب اطالعات خودداري نماید. اختیار به هر نحو با کلیه رسانه ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصاصی بدون اخذ

: درصــورتی که به هر نحو همکاري طرفین قطع گردد این پیمان و کلیه تعهدات ناشــی از آن مســتقالً تا زمانی که اطالعات در اختیار 1* تبصــره 
گیرنده اطالعات قرار دارد معتبر و الزم االتباع باقی خواهد ماند. 

عات، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطالعات موضوع این پیمان را براي خود ندارد. : گیرنده اطال2* تبصره 
: در صــورتیکه برخی از مفاد این پیمان به موجب حکم قطعی مراجع ذیصــالح قانونی یا قضــایی محکوم به بطالن یا عدم نفوذ گردد،  3* تبصــره 

ماند.مابقی مفاد آن بین طرفین نافذ و الزم االتباع باقی خواهد 
: جزئیات اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی4

اطالعات، محصـوالت فنآوري، سـخت افزار و یا نرم افزار، اسناد فرمت شده یا فرمت   اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی مشـتمل بر هر نوع دیتا، 
ها، اطالعات مالی و Marketingها، Business Planنشده بطور کامل یا جزئی، اسناد، قراردادها، تفاهم نامه ها، مشخصات فنی تجهیزات، 

باشد که از سوي صاحب اطالعاتاز (موجود در) هر نوع رسانه، میدیگر اطالعات داده شـده یا پذیرفته شده، بصورت شفاهی، نوشتاري و با استفاده 
در اختیار گیرنده اطالعات قرار داده شود. 

نه، خیلی محرمانه، سري، بکلی سري): داراي طبقه بندي حفاظتی بودن (محرما5
: گیرنده اطالعات تعهد نمود، به هیچ طریقی از نتیجه و محصـول اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی استفاده ننماید به جز در  عدم اسـتفاده -1-5

راستاي اهدافی که این اطالعات جهت تحقق آنها در اختیار وي قرار گرفته است.
اطالعات تعهد نمود که تمامی تالش خود را جهت منع افشاي اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی و یا هر بخشی از آن : گیرندهعدم افشـاء -2-5

ظتی ابه اشـخاص متفرقه را بنماید. کارکنان گیرنده که در راســتاي اسـتفاده هاي مجاز (براســاس این پیمان) نیاز به اطالعات داراي طبقه بندي حف  
باشند. عده مستثنی میر دارند، از این قامذکو

ــل رازداري: گیرنده اطالعات تعهد نمود که تمامی اقدامات الزم جهت حفاظت از اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی را به-3-5 عمل آورده و اص
اید. از افشاي اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی در مجامع عمومی یا در اختیار قراردادن آن به اشخاص غیرمجاز جلوگیري نم

: حل اختالف6
از طریق مذاکرات حل و فصل خواهد شد. چنانچه این مذاکرات نتواند مثمرثمر صاحب اطالعات و گیرنده اطالعاتکلیه اختالفات حاصـله فیمابین  

واقع شـود و یا اسـاسـاً بدلیلی انجام نگیرد اختالف از طریق مراجع ذي صالح حل و فصل خواهد شد. چنانچه هر یک از طرفین براي احقاق حقوق   
هاي عرفی، قانونی و خســارات مربوطه از گردد که کلیه هزینهمیتعهدخویش به مراجع ذي صــالح رجوع نمایند؛ طرف محکوم بموجب این ســند م

هاي دادرسی، کارشناسی، حق الوکاله وکیل و حق الزحمه مشاور حقوقی و غیره را به نسبت محکومیت به طرف دیگر پرداخت نماید.قبیل هزینه



...................................:قراردادشماره

.....................................:تـــاریـــخ

٣

: حدود اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی7
بقه بندي حفاظتی، اختصـاصـی تلقی نشده و گیرنده اطالعات متعهد به رعایت مفاد این پیمان در مورد این دسته از   در موارد زیر اطالعات داراي ط

اطالعات نخواهد بود: 
اطالعات بدون کم و کسر از جانب صاحب اطالعات به اطالعات عمومی رسیده باشد.-1-7
نهادهاي دولتی طبق نیاز خود به دستور ارائه اطالعات بصورت عمومی داده باشند. -2-7

که در جریان انجام تعهدات و پروژه ها توسط گیرنده اطالعات حاصل و کسب می گردد، متعلق و مختص 4* تبصـره: کلیه اطالعات موضوع ماده  
شمول شرایط و احکام این پیمان خواهد بود. به بانک ایران زمین و داراي طبقه بندي حفاظتی تلقی و م

: حدود مالکیت اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی8
این اندگیرنده اطالعات اقرار نمود که تمامی اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی جزو دارایی هاي صاحب اطالعات باقی مانده، و ارایه دهنده می تو

بخواهد بدون اجازه گیرنده اطالعات استفاده نماید. اطالعات داراي طبقه بندي را هر طور که
ــایر مالکیت هاي معنوي   ــیر انتقال حقوق اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی یا هرگونه جواز یا سـ ــتی تلقی یا تفسـ از بنـدهاي این پیمان نبایسـ

درخصوص اطالعات داراي طبقه بندي حفاظتی بشود. 
: اعتبار حقوق و محدودیت ها9

م لزاعهدات این قرارداد درخصـوص الف) صاحب اطالعات، نمایندگان یا افراد مأمور او و ب) گیرنده اطالعات، نمایندگان یا افراد مأمور او ا حقوق و ت
باشد. آور، قابل اجرا و پیگیري می

: جبران خسارت10
ــیر وي یا عدم ا  ــور یا تقص ــاراتی را که در اثر قص ــاحب گیرنده اطالعات تعهد نمود که کلیه خس ــی از پیمان متوجه ص یفاي هر یک از تعهدات ناش

اطالعات می گردد، جبران نماید. تقویم خســارت با صـــاحب اطالعات بوده و گیرنده اطالعات متعهد به پرداخت مبلغ برآوردي صـــاحب اطالعات  
ات تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر گردیده و حق هرگونه اعتراضـی را از خود سلب نمود. همچنین تعهد گیرنده در حفظ و نگهداري اطالع 

ورت صمفاد قرارداد و قوانین و بخشنامه هاي صدرالذکر قابل تعقیب کیفري (عالوه بر جبران خسارت به شرح فوق) خواهد بود. الزم به ذکر است در
و صاحب اطالعات طبق مقررات قانونی مزبور با گیرنده تخلف از مراتب مندرج در قرارداد کلیه تبعات قانونی آن صـرفاً متوجه گیرنده اطالعات بوده 

اطالعات رفتار می نماید. 
از ابدیهی اسـت این قرارداد از حیث تابع قوانین ومقررات جمهوري اسـالمی ایران می باشد و چنانچه بین طرفین اختالفی پیش آید که نتوان آن ر  

قضائی کشور مطرح و رأي مراجع ذیصالح قانونی براي طرفین الزم االجرا می باشد.طریق مذاکره حل و فصل نمود موضوع اختالف در مراجع 

گیرنده اطالعاتصاحب اطالعات        



 

 مهندسی و امالك  اداره فرم پیشنهاد قیمتنوع محتوا: 

  : مناقصه شماره بانکداري مدرن هاي دستگاه سایبان نصب و ساخت مناقصه :عنوان

 

 

1 

 

 و............................ شماره ثبت، ............................ ............یشناسه مل به .............................................................شرکت آقاي / خانم / بدینوسیله 
و بررسی  ) پس از مطالعه،زیر /کنندگانامضاء کننده(........................... ...................... ا مدیریتب.................. ................................. يشماره اقتصاد

در اسناد و مدارك مناقصه، قیمت پیشنهادي خود با آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء و مسئولیت بر اساس شرایط، مشخصات و موارد مطروحه 
 نماید.را جهت اجراي موضوع مناقصه به شرح جدول ذیل اعالم می

ف
ردی

 

 مقدار واحد یا شرح کاال یا خدمات 
 بهاي پیشنهادي

 (ریال) واحد
 مبلغ کل به عدد (ریال)

1 
 مشخصات مطابق هاي بانکداري مدرندستگاه سایبان ساخت و مصالح تهیه

 پیوست فنی
   200 عدد

2 
 تهبس جدید سایبان زیرسازي اجراي و مصالح تهیه و قدیمی سایبان برچیدن

 شعب در ،هاي بانکداري مدرندستگاه سایبان نصب و سایبان محل و نوع به
 کشور سطح در

   200 عدد

3 
 سازي زیر نیاز مورد مصالح بهمراههاي بانکداري مدرن، سایبان دستگاه حمل

 )و حومه تهرانشهر خارج از ( کشور سطح شعب تا
   200 عدد

  جمع کل (ریال)       

 ریال............................. ...................................................................................................................................................................:به حروفمبلغ  جمع کل

 باشد. ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می 3مدت اعتبار پیشنهاد 
  .باشدمیتقویمی روز  90 دستگاه در سراسر کشور 200کل  نصبساخت و مدت زمان 

 غبن خیار خصوصاً خود خیارات کلیه این شرکت، لحاظ بدین و گرددمی کافی اعالم و جانبه همه هايیبررس از پس قیمت اعالمی پیشنهاد
 .نمود ساقط و سلب خود از را باشد که و میزانی درجه هر به و فاحش

بول قرار قچنانچه این پیشنهاد مورد یک از پیشنهاد دهندگان ندارد ولی  این شرکت اطالع کامل دارد که بانک الزامی براي واگذاري کار به هیچ
 نماید که:مناقصه انتخاب شود تعهد میبرنده گیرد و این شرکت به عنوان 

اسناد و مدارك  بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه، ظرف مدت مقرر نسبت به ارائه تضمین حسن انجام تعهدات و امضاء .1
 قرارداد اقدام نماید.

 مناقصه و قرارداد را جزء الینفک این پیشنهاد محسوب نماید. کلیه اسناد و مدارك .2
 التفاوت بهاء خواهد بود.و بدون هیچ گونه تعدیل و مابهق مقطوع مبلغ فو .3

 تسلیم گردد. "ج"برگ پیشنهاد قیمت بایستی پس از تکمیل بصورت جداگانه و مهر و موم شده در پاکت  :توضیح
شرایط مندرج در اسناد مناقصه را به دقت مطالعه و از کم و کیف معامله و تمامی جزئیات آن آگاهی پیدا نموده و عالماً عامداً  پیشنهاد دهندهاین 

 در مناقصه شرکت می نماید. 
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