
 

 

  پكيج قرارداد
................ به نشاني .................  به نمايندگي.......... ...... ما بين شركت ...............اين قرارداد در تاريخ 

به ........... .......... شود از يكطرف و شركت كه در اين قرارداد خريدار ناميده مي.... ................... تلفن
شود  كه در اين قرارداد فروشنده ناميده مي.... ............ تلفن.................  به نشاني ................ نمايندگي

  . از طرف ديگر مطابق با شرايط و مشخصات ذيل منعقد و مبادله گرديد
  موضوع قرارداد -۱ماده 

  تني ۳۰ دستگاه پكيج دوپارچهيك  تني و ۲۰ دستگاه پكيج دو پارچه .....عبارتست از خريد 

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  . گردد استعالم فني و خصوصي كه توسط خريدار يا نماينده اداره به فروشنده ابالغ مي - ۲- ۲
ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  استاندارد معاونت برنامه و مشخصات فني و عمومي - ۳- ۲

 باشد و بدون ضميمه فروشنده از مفاد آن مطلع مي و دستورالعملهاي ناظر اداره و كارفرما كه
  . مالك عمل خواهد بود

  .استعالم بهاء فروشنده به همراه مشخصات فني و پيشنهادي و ساير استعالمات اخذ شده - ۴- ۲

  مبلغ قرارداد  -۳ماده 
باشد كه شامل كليه موارد موضوع قرارداد  تمام مي ..................ريال معادل  ................مبلغ كل قرارداد 

 ...............مورخ  .................برآورد شده براساس پيشنهاد قيمت شماره قيمت باشد  بشرح داده شده مي
  . باشد ريال مي ................تني  ۳۰ ريال و دستگاه ...................تني  ۲۰ ميباشد كه جهت دستگاههاي

  نحوه پرداخت -۴ه ماد
  از كل مبلغ قرارداد بعد از ابالغ قرارداد و در قبال تضمين  درصد۲۵  -۴-۱
الباقي از مبلغ كل قرارداد پس از اتمام كليه عمليات موضوع قرارداد و تائيد آن توسط مهندس  - ۲- ۴

خواهد شد چك ناظر و نماينده كارفرما به فروشنده همزمان با تحويل دستگاه پرداخت 
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  . گردد تضمين پيش پرداخت همزمان با تحويل كاال همراه چك الباقي دريافت مي

   ۵ماده 
اندازي موضوع قرارداد با در نظر گرفتن شرايط  كليه لوازم و تجهيزات مصرفي جهت تكميل و راه

  . گردد و فروشنده ملزم به رعايت آن ميباشد محيطي و آب و هوايي منطقه ايجاب مي

  تعهدات فروشنده  -۶ماده 
فروشنده مكلف به رفع نواقص و تجديد و يا اصالح كارهاي انجام شده معيوب در مهلتي  -۱- ۶

بايست به هزينه خود نسبت به اجراي موارد فوق اقدام نمايد در  شود و مي كه تعيين مي
ام و اينصورت خريدار به هرترتيبي كه مقتضي بداند نسبت به رفع معايب و نواقص رأساً اقد

 هاي مربوط را به اضافه پانزده درصد باالسري بنحو مقتضي از فروشنده كسر جمع هزينه
  . خواهد نمود

فروشنده  باشد نامشخص تجهيزات پيشنهادي مبهم و لوازم و مواردي مشخصات فني چنانچه در - ۲- ۶
  . باشد مي موظف به رعايت مشخصات فني استاندارد و مورد تائيد نماينده اداره كل خريدار

فروشنده بدون تائيد كتبي خريدار مجاز به تغيير مشخصات فني و همچنين مارك تجهيزات  - ۳- ۶
  . باشد مصرفي نمي

  مدت قرارداد -۷ماده 
روز نسبت به انجام كامل موضوع  ۶۰فروشنده موظف است پس از ابالغ قرارداد حداكثر ظرف مدت 

  . قرارداد اقدام نمايد
باشد و فروشنده با علم و اطالع از  ن قرارداد به هيچ وجه قابل تمديد نميتوضيح اينكه مدت زما

وجود كليه و مسايل و مشكالت كه در مدت زمان اجراي قرارداد مؤثرند متعهد به انجام موضوع 
  . قرارداد حداكثر در ظرف زمان مقرر بوده است

  

  موارد فسخ قرارداد -۸ماده 
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ايفاء تعهدات خود قصور ورزد با حسب تشخيص خريدار يا در صورتيكه فروشنده به هر علت در 
  . اقدام نمايد قرارداد نسبت به فسخ اين تواند مي خريدار نباشد خود تعهدات قادر به ايفاء نماينده خريدار

  دوره تضمين قرارداد -۹ماده 
قرارداد  درصد كل ۱۰معادل خريدار جهت تضمين قرارداد پس از انجام صورتجلسات و تائيد نماينده 

  . بعنوان حسن انجام كار تا پايان مدت تضمين نزد خريدار باقي خواهد ماند
حسن انجام كار پس از پايان مهلت تضمين موضوع قرارداد كه يك  درصد ۱۰تضمين الزم  :تبصره

  . باشد به فروشنده مسترد خواهد شد سال شمسي از تاريخ تحويل مي

  . گيرد به اين قرارداد هيچگونه تعديلي تعلق نمي -۱۰ماده 

  ۱۱ماده 
اين قرارداد در يازده ماده و يك تبصره در چهار نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحد را 

  .  دارد
  

  خريدار                                            فروشنده
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  )ریال(کلقیمت   مت واحدیق  شرح  تعداد  ردیف
  
  

  
  

مدل  پكيج بودن كندانسور با اوپراتور و فين آلمينيومي
۰۲۸- BB۵۰  

  يودر ساعت تي بي ۲۳۳۰۰۰ظرفيت 
  در ساعت  BTU ۲۳۳۰۰۰مقدار بار برودتي محسوس 

  فوت مكعب در دقيقه ۱۰۰۰۰مقدار هوادهي 
درجه  ۸۰:درجه حرارت هواي خشك ورودي به كويل

  فارنهايت
درجه  ۶۲: ليبه كو درجه هواي مرطوب ورودي

  فارنهايت
درجه حرارت هواي خشك ورودي به كندانسور 

  درجه فارنهايت ۵/۹۶
  :باشد دستگاه شامل قطعات و لوازم زير مي

كمپرسورها از نوع نيمه بسته قابل سرويس كولر از نوع 
  دراير -شير انبساط - انبساط مستقيم 

 -تابلو برق كامل -سوئيچ فشار كم و زياد  -صداگير
  . باشد تاقان و فن خارجي مييا
  دانسور هوائي با كنترل بادبزننك

 09CDF04MD2-ALمدل 
  ALرديفه با لوله مسي و پره  ۲كويل آبگرم 

  50BB-028و  50BA-028هر اينچ جهت پكيج مدل 
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  )ریال(قیمت کل  مت واحدیق  شرح  تعداد  دیف
مدل  كندانسور با اوپراتور و فين آلمينيومي پكيج بدون    

50BB-634 
  در ساعت  يو تي بي ۲۹۳۰۰۰به ظرفيت 

  فوت مكعب در دقيقه ۱۵۰۰۰مقدار هوادهي 
درجه  ۸۰:درجه حرارت هواي خشك ورودي به كويل

  فارنهايت
درجه  ۶۲درجه حرارت هواي مرطوب ورودي به كويل

  فارنهايت
 ۵/۶۹: كندانسوردرجه حرارت هواي خشك ورودي به 

  درجه فارنهايت
  :باشد دستگاه شامل قطعات و لوازم زير مي

كمپرسورها از نوع نيمه بسته قابل سرويس كولر از نوع 
سوئيچ  -درايرصداگير -شير انبساط -انبساط مستقيم 
  تابلو برق كامل -فشار كم و زياد 

  . باشد ياتاقان و فن خارجي مي -
  بادبزندانسور هوائي با كنترل نك

 09CDF04MD2-ALمدل 
  ALرديفه با لوله مسي و پره  ۲كويل آبگرم 

  50BB-028و  50BA-028جهت پكيج مدل 
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  )ریال(قیمت کل  مت واحدیق  شرح  تعداد  ردیف
 عوارض و ماليات% ۳ جمع    

  . سي روز ميباشد: مدت اعتبار
روز  ۴۵از ثبت سفارش : زمان تحويل

  . باشد كاري مي
  : محل تحويل
  : شرايط فروش

هرگونه عوارض قانوني در زمان  -۱
  . باشد تحويل بعهده خريدار مي

اندازي  توضيحات هزينه حمل و راه
 ...........حدود  .............. هر دستگاه در

باشد كه با توجه به بازديد  ريال مي
كارشناس از محل پروژه احتمال 
  . افزايش و يا كاهش خواهد داشت
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  )ریال(قیمت کل  )ریال( قیمت واحد  )دستگاه(تعداد  رحش  ردیف
پكيج يونيت هوائي بصورت مجزا مدل   

SPA-20-2  تن اسمي از نوع  ۲۰بار اول
و  7400CFMافقي مناسب ظرفيت 
EX.S.P=IN.W.G  

A ( بدنه دستگاه از ورق گالوانيزه با
  .يكدست رنگ كامل

B (6ويل برودتي انبساط مستقيم ك(DX) 
رديفه از لوله مسي پره آلومينيومي بمساحت 

16SQ.FT  
C (رديفه از لوله مسي و  ۱ويل گرمايي ك

  .(HC)پره در اينچ  ۱۴پره آلومينيومي 
D ( جعبه مخلوط كننده هوا به همراه فيلتر

  V-Typeآلومينيومي 
E ( بادبزن سانتريفيوژ با موتور الكتريكي

380/3/50.  
F (يري از گير الستيكي جهت جلوگ لرزه

ارتعاشات، مونتاژ طبق مشخصات كاتالوگ 
  و استاندارد كارخانه 

G (۲  دستگاه كمپرسور نيمه بسته بقدرت
  . بدون شارژ گاز فريون ۵۰/۳/۳۸۰اسب  ۱۰
H (كنترل فشار روغن.  
I (كنترل فشار قوي و ضعيف .  
J (شير انبساط، شير مغناطيسي .  

K (شيشه نشاندهنده مايع فريون .  
L (گاز در قسمت  - ي فشار روغنها درجه

  .مكش و رانش از نوع پارافيني
M ( تابلوي برق با كليد كنترل الكتريكي  
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 تعداد  شرح  ردیف
  )دستگاه(

 قیمت واحد

  )ریال(
قیمت 
  )ریال(کل

الزم به همراه كنترل فاز سوار شده روي يك   
  . شاسي

   SAC-350كندانسور هوائي مدل 
  : شامل

بدنه دستگاه، كويل كندانسور از لوله مسي و 
 FINاز نوع FPI 10هاي آلومينيومي،  پره

PLATE  380/3/50فن ملخي، موتور الكتريكي 
   طبق مشخصات كاتالوگ و استاندارد كارخانه

-SPAپكيج يونيت هوائي بصورت مجزا مدل 
تن اسمي از نوع افقي مناسب ظرفيت  ۳۰  30-2

11200CFM وEX.S.P = IN.W.G   
A ( بدنه دستگاه از ورق گالوانيزه با يكدست

  .رنگ كامل
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  يش فاكتورپ
  

تعداد   شرح  ردیف
  )دستگاه(

قیمت واحد 
  )ریال(

قیمت 
  )ریال(کل

  B (6كويل برودتي انبساط مستقيم(DX)  رديفه از لوله مسي
  22.4SQ.FTپره آلومينيومي بمساحت 

C (۱۴رديفه از لوله مسي و پره آلومينيومي  ۱كويل گرمايي 
  .(HC)پره در اينچ 

D ( جعبه مخلوط كننده هوا به همراه فيلتر آلومينيوميV-
Type  

E ( 380/3/50بادبزن سانتريفيوژ با موتور الكتريكي.  
F (گير الستيكي جهت جلوگيري از ارتعاشات،  لرزه

  ارد كارخانه مونتاژ طبق مشخصات كاتالوگ و استاند
G (۲  اسب  ۱۵دستگاه كمپرسور نيمه بسته بقدرت

  . دون شارژ گاز فريون  380/3/50
H (كنترل فشار روغن.  
I (كنترل فشار قوي و ضعيف .  
J (شير انبساط، شير مغناطيسي .  

K (شيشه نشاندهنده مايع فريون .  
L (گاز در قسمت مكش و رانش  -هاي فشار روغن درجه

  .پارافينياز نوع 
M ( تابلوي برق با كليد كنترل الكتريكي الزم به همراه كنترل

 هنگام عقد قرارداد فرمهاي. فاز سوار شده روي يك شاسي
  . پيوست تكميل گردد

  : شامل SAC-450كندانسور هوائي مدل 
آلومينيومي،  هاي پره مسي و لوله از كندانسور كويل دستگاه، بدنه

10 FPI  از نوعFIN PLATE فن ملخي، موتور الكتريكي 
  .طبق مشخصات كاتالوگ و استاندارد كارخانه 380/3/50
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تعداد   شرح  ردیف
  )دستگاه(

قیمت واحد 
  )ریال(

قیمت 
  )ریال(کل

 %۳تجميع عوارض به ميزان   
  جمع كل نهائي
  :شرايط فروش

. باشد روز از تاريخ صدور مي ۱۰مدت اعتبار پيشنهاد قيمت
  . باشد مي .............محل تحويل كارخانه 

ماه،  ۲ماه و تمامي طي  ۳مدت تحويل شروع تحويل پكيج 
  . باشد ماه، پس از عقد قرارداد مي ۳كندانسور هوائي 
مبلغ پيشنهادي در  ۷۵%با پرداخت حداقل : نحوه پرداخت

هنگام عقد قرارداد و مابقي در هنگام تحويل، قيمتها قطعي 
  . باشد مي

      

  
  

  توضيحات
  . فرض شده است ft 4230ارتفاع محل استقرار دستگاهها برابر  - ۱
  . دستگاههاي پكيج يونيت متشكل از هواساز و كندانسينگ به صورت اسپليت در نظر گرفته شده است - ۲
db/dwهواي ورودي به كويل سرمايش برابر بادماي  - ۳ / F80 62o در نظر گرفته شده است .  
  . باشد مي inwg 0.5افت فشار استاتيك خارجي دستگاهها برابر  - ۴
  .در نظر گرفته شده استF°124برابر با   PA-30-2دماي هواي خروجي از كويل گرمايي هوارسان  - ۵
db/wbبرابر با  PA-20-2دماي هواي خروجي از كويل سرمايي هوارسان  - ۶ : / F°49 در نظر  48

  . گرفته شده است
   .اندازي بعد از عقد قرارداد و بازديد كارشناسان از محل پروژه ارائه خواهد شد هزينه راه - ۷
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  ها قیمت دستگاه
  )ريال( .................. ها قيمت كل دستگاه

  )ريال( ............................... عوارض% ۳

  شرايط پيشنهاد قيمت
روز كاري پس از عقد قرارداد و تكميل فرم ملزومات ساخت، تحويل قطعي .. ...... مدت تحويل

  . گردد در زمان عقد قرارداد مشخص مي

  محل تحويل
  . باشد مدت اعتبار اين پيشنهاد قيمت يك هفته ميدرصد  ۷۰مدت اعتبار

  نحوه پرداخت
هنگام آماده شدن كاال و قبل  درصد باقيمانده در ۳۰ كل مبلغ قرارداد در زمان عقد آن و درصد ۷۰

  . باشد از تحويل آن مي

  تأمين قطعات
عدم ابطال ها و  به منظور جلوگيري از افزايش قيمت خريد قطعات يدكي و لوازم مصرفي دستگاه

ها با هماهنگي با واحد خدمات پس از فروش  شود تأمين قطعات و تعمير دستگاه گارانتي، توصيه مي
  . اين شركت انجام شود

  ت گارانتيمد
شركت محصوالت خود را به مدت يكسال در مقابل عيوب ناشي از ساخت گارانتي و به مدت 

  . نمايد سال خدمات پس از فروش و تأمين قطعات يدكي را تضمين مي ۱۰

  خدمات
بايستي هزينه اعزام واحد  در صورت نياز جهت بازديد كارشناس اين شركت از محل پروژه مي

  . خدمات توسط خريدار پرداخت شود
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  انداز  راه
زن، دستگاه بصورت  در صورت عدم نياز به فيلتر و رطوبت ۸- ۶- ۳در خصوص هوارسانهاي مدل

  . گردد حويل مييك تكه و مابقي مدلهاي هواساز و ايرواشر بصورت چند تكه ت

  بند  استاندارد توليد و بسته
بندي به كار رفته در دستگاههاي موضوع  چنانچه در خصوص مواد اوليه و قطعات و تجهيزات و بسته

 پيشنهاد قيمت، نظر خاصي داشته باشيد بايد به صراحت در نامه كتبي قبل از انعقاد قرارداد به اين
 بندي و يدات برابر با استانداردهاي اين شركت ساخته، بستهشركت ابالغ نماييد در غيراينصورت تول

  . گردد تحويل مي
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