قرارداد خرید کارت
ماده  - 1طرفین قرارداد:
این قرارداد فیمابین شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به شماره ثبت  ،265088شناسه ملی  ،10103105417کد اقتصادی
 ،411113777164به نشانی :تهران ،سعادت آباد ،چهارراه سرو ،خیابان سرو غربی ،جنب بانک پاسارگاد ،پالک  ،52کد پستی
 1998889316به نمایندگی آقای مسیح مشهدی تفرشی با سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای هوشنگ معتمدی با سمت عضو
هیأت مدیره که از این پس خریدار نامیده میشود از یک طرف و شرکت  ...............................به شماره ثبت  ، ....................شناسه ملی
 ،...................................کد اقتصادی  ،...................................به نشانی،................................................................................................................................. :
کد پستی  .....................................به نمایندگی خانم/آقای  ..................................با سمت  ..................................و خانم/آقای ....................................
با سمت  ..................................که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از طرف دیگر؛ بر اساس ماده  10قانون مدنی و مطابق
مفاد زیر منعقد می گردد.
ماده  - 2موضـوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از خرید تعداد  7.000.000قطعه کارت بانکی  PVCهمراه با نوار مغناطیسی مشکی )HiCo (Oe 2750
دو رو ،چهار رنگ ،افست خشک ،UV ،بدون نوار امضا و هولوگرام مطابق استانداردهای ISO 7810, 7811, 12647-2
تبصره  :1در صورت درخواست خریدار ،موضوع قرارداد تا  % 25قابل افزایش یا کاهش است.
ماده  - 3مدت قرارداد:
مدت قرارداد از تاریخ انعقاد ،به مدت  12ماه شمسی است.
ماده  – 4مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:
 -1-4مبلغ هر عدد کارت  ...................ریال و کل مبلغ قرارداد  ........................................ریال است.
 %35 -2-4از مبلغ قرارداد مبلغ به عنوان پیش پرداخت در ازای ارائه ضمانتنامه بانکی از سوی فروشنده به همان میزان ،پرداخت خواهد
شد .تضمین مذکور پس از پایان مدت قرارداد و در صورت انجام کامل تعهدات و تأیید ناظر قرارداد به فروشنده عودت خواهد شد.
 -3-4پرداخت هر مرحله پس از سفارش خریدار و تحویل کارت های درخواستی و پس از ارائه صورتحساب و تأیید آن توسط ناظر قرارداد
و کسر کسورات قانونی انجام می شود.
 -4-4از هر صورتحساب قابل پرداخت به فروشنده در هر مرحله به میزان  %35بابت استهالک پیش پرداخت کسر میشود.
 -5-4خریدار از هر صورتحساب قابل پرداخت به فروشنده ،بر اساس ماده  38قانون تأمین اجتماعی مبلغی معادل  %5به عنوان علیالحساب
سپرده بیمه تأمین اجتماعی کسر و نزد خود نگهداری مینماید .بازپرداخت سپرده مزبور و آخرین صورتحساب قابل پرداخت ،منوط به
ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .در صورتی که کسور قانونی متعلق به قرارداد بر اساس قوانین آتی تغییر یابد ،بر
اساس قوانین حاکم اقدام خواهد شد .فروشنده متعهد است مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی را حداکثر تا دو ماه پس از پایان مدت
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قرارداد ،به خریدار ارائه دهد .در غیر این صورت عواقب قانونی و مالی آن بر عهده فروشنده خواهد بود .فروشنده همچنین موظف به ارائه
ردیف پیمان و کد کارگاهی در ابتدای قرارداد میباشد.
 -6-4مبلغ توافق شده بدون احتساب مالیات بر ارزشافزوده میباشد که در صورت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزشافزوده و ارائه
صورتحساب رسمی طبق ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم توسط فروشنده ،مبلغ مالیات مطابق قانون و بر اساس تعرفه جاری سازمان
امور مالیاتی به صورتحسابهای فروشنده اضافه و توسط خریدار پرداخت خواهد شد.
 -7-4قیمت فوق در مدت زمان قرارداد بدون تغییر باقی خواهد ماند و نوسانات نرخ ارز و تحریم های بین المللی و شرایط بازار تغییری
در آن بوجود نخواهد آورد.
ماده  -5محل تحویل:
کلیه کارت های موضوع قرارداد می بایست توسط و به هزینه فروشنده در محل انبار خریدار واقع در شهرقدس ،بلوار کلهر ،خیابان
سنگستان ،پالک  25تحویل شود.
ماده  - 6تعهدات فروشنده:
 -1-6فروشنده متعهد است کاالی موضوع قرارداد را در موعد و محل مقرر تحویل دهد.
 -2-6فروشنده متعهد است کاالی موضوع قرارداد را طبق مشخصات فنی مندرج در موضوع قرارداد به خریدار تحویل نماید.
 -3-6فروشنده متعهد است تعهدات دوره تضمین مذکور در ماده ( )8را به طور کامل اجرا نماید.
 -4-6فروشنده متعهد است درصورتی که خریدار هر زمان نیاز به بازدید خط تولید محصوالت خود را داشته باشد ،این امکان را طبق
استاندارد  ISO14298به عمل رساند.
 -5-6فروشنده متعهد است پس از دریافت طرح نهایی کارت از خریدار به صورت الیه باز و با فرمتهای  PDFیا  ،Tiffفرم تایید طرح
کارت را تهیه و برای خریدار ارسال نماید.
 -6-6ف روشنده متعهد است پس از انعقاد قرارداد نماینده خود را جهت انجام اقدامات مورد نیاز به صورت کتبی به خریدار معرفی نماید.
 -7-6فروشنده متعهد است مستندات نگهداری محصول را تهیه و بروز رسانی شده در اختیار خریدار قرار دهد تا خریدار براساس این
مستندات اقدامات الزم جهت نگهداری محصول را پیشبینی نماید.
 -8-6فروشنده متعهد است سفارشات چاپ کمتر از  100.000عدد کارت را ظرف مدت  5روز کاری و در صورتی که تعداد سفارش
بیشتر از  100.000عدد تا سقف  500.000عدد باشد ظرف مدت  10روز کاری تحویل خریدار نماید.
تبصره  :2در سه ماه پایانی سال (دی ،بهمن و اسفند) ،مدت زمان تحویل در صورت درخواست خریدار برای سفارشات چاپ کمتر از
 100.000عدد کارت به  2روز کاری و برای سفارشات بیشتر از  100.000عدد تا سقف  500.000عدد به  5روز کاری کاهش می یابد.
 -9-6فروشنده متعهد است در صورت نیاز خریدار ،نسبت به تأمین ماهانه  400.000تا  1.000.000عدد کارت مطابق سفارشگذاری
خریدار اقدام نماید.
 -10-6فروشنده موظف است کلیه کارتها را مطابق فایل نمونه طراحی و پس از ارائه نمونه اولیه چاپ شده به خریدار و اخذ تأیید نهایی
نسبت به چاپ و تحویل باقی کارتها اقدام نماید.
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 -11-6فروشنده موظف است کلیه کارت ها را مطابق مشخصات پیوست قرارداد و مورد تائید خریدار به لحاظ کمی و کیفی تحویل نماید
و چنانچه مشخصات مورد سفارش با مشخصات ارائه شده مغایر و یا دارای عییب و نقص باشد ،فروشنده موظف است با هزینه خود نسبت
به تأمین و جایگزین نمودن آن اقدام نماید و خریدار در این خصوص هیچ گونه هزینه ای پرداخت نخواهد نمود.
ماده  - 7تعهدات خریدار:
 -1-7خریدار متعهد است تعداد کارتهای موضوع قرارداد را در طی مدت اعتبار قرارداد سفارش دهد.
 -2-7خریدار متعهد است طرح نهایی کارت را به صورت الیه باز و با فرمتهای  PDFیا  Tiffدر اختیار فروشنده قرار دهد.
 -3-7خریدار متعهد است پس از دریافت فرم تاییدیه طرح ،حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به تایید (مهر و امضا) و ارسال
آن به فروشنده اقدام نماید.
 -4-7خریدار متعهد می گردد پس از انعقاد قرارداد نماینده خود را جهت انجام اقدامات مورد نیاز به صورت کتبی به فروشنده معرفی
نماید.
 -5-7خریدار متعهد است کاالی موضوع قرارداد را با توجه به دستورالعمل های فروشنده که بصورت مکتوب به خریدار اعالم گردیده،
نگهداری نماید تا آسیبی به آن وارد نشود.
 -6-7خریدار متعهد است مبلغ قرارداد را پس از تأیید آن توسط ناظر قرارداد پرداخت نماید.
ماده  - 8دوره تضمین (گارانتی):
 -1-8فروشنده متعهد میگردد کارایی ،کیفیت و سالمت کاالی موضوع قرارداد را ،مطابق با مفاد این قرارداد ،برای مدت  36ماه خورشیدی
از تاریخ تحویل تضمین نماید.
 -2-8چنانچه در طول دوره تضمین معایب و نواقصی در کاالی موضوع قرارداد مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات تعیین
شده و یا بهکار بردن مواد نامناسب و نامرغوب باشد و این موضوع به تأیید ناظر قرارداد برسد ،فروشنده موظف است معایب و نواقص را
به هزینهی خود رفع نهایی و یا نسبت به تعویض کاال اقدام نماید.
 -3-8خریدار متعهد می گردد گواهی تحویل نهایی را حداکثر یک ماه پس از پایان دوره تضمین و در صورت عدم وجود نقص در کاالی
موضوع قرارداد برای فروشنده صادر و تحویل نماید.
ماده  -9حفظ محرمانگی اسناد و اطالعات:
طرفین قرارداد ،نمایندگان ،کارشناسان و تمامی عوامل مرتبط با موضوعات و فعالیتهای قرارداد حاضر ،متعهد هستند تمامی اطالعات و
اسنادی را که مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار میگیرند یا از آن مطلع میشوند خواه سازمانی ،اجرایی ،فنی ،مالی یا حقوقی ،کامالً
محرمانه تلقی نموده و در غیر از موارد قانونی و با موافقت کتبی و قبلی طرفین در طول مدت قرارداد و پس از قطع رابطه قراردادی
طرفین ،از افشای جزیی یا کلی آنان به هر شخصی و به هر شکل ،بابت و حالت خودداری نمایند و در صورت کشف خالف ،متخلف عالوه
بر مسوولیت کیفری ،متعهد به جبران خسارات مادی ،معنوی و اعتباری ناشی از آن به طرف مقابل خواهد بود .طرفین در هر صورت و
شرایطی (دوران همکاری و پس از آن) متعهد میگردند ،از افشاء و در اختیار قراردادن هرگونه اطالعات فنی ،اجرایی و سازمانی برنامهها
و پروژههای مرتبط یا غیرمرتبط با قرارداد به شخص ثالث خودداری نموده و آن را کامالً محرمانه تلقی نمایند.
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ماده  – 10خسارت تأخیر یا عدم انجام تعهدات:
در صورت تأخیر فروشنده در تحویل کاالهای سفارش داده شده در موعد مقرر ،به ازای هر روز  %1مبلغ کارت های سفارش گذاری شده
به عنوان خسارت از صورتحساب های فروشنده کسر یا از تضمین های اخذ شده کسر می گردد.
ماده  – 11ناظر قرارداد:
مدیریت بازاریابی کارت و خدمات ارزش افزوده خریدار به عنوان ناظر قرارداد معرفی می گردد .هماهنگی ،زمانبندی ،نظارت و تایید
صحت کلیه اقدامات و نظارت بر انجام تعهدات فروشنده و تأیید یا عدم تأیید صورت وضعیت ها و صورتحساب های فروشنده بر عهده
ناظر قرارداد است و هرگونه پرداختی فقط در صورت تأیید ناظر قرارداد انجام می شود.
ماده  -12قوه قاهـره (فورس ماژور):
هرگاه به علل عوامل قهریه غیرقابل پیشبینی (فورسماژور) از قبیل سیل ،زلزله ،آتشسوزی و جنگ ،که رفع آن خارج از حیطه قدرت
طرفین است ،هر یک از طرفین قادر به انجام تعهدات خود نباشد ،باید مراتب را بالفاصله پس از وقوع ،کتباً به طرف دیگر اطالع دهد .در
این صورت قرارداد در مدت فورسماژور به قوت خود باقی خواهد بود و این امر هیچگونه مطالبه وجهی برای طرفین ایجاد نخواهد نمود
و در صورتیکه حالت فورسماژور بیش از سه ماه به طول انجامد ،بر اساس توافق طرفین در خصوص فسخ و یا ادامه همکاری عمل خواهد
شد ،مالک تعیین تاریخ شروع فورسماژور در صورت عدم اعالم از سوی مراجع رسمی ،با توافق طرفین خواهد بود.
تبصره  :3نوسانات نرخ ارز و تحریم های بین المللی فورس ماژور محسوب نمی شوند.
ماده  - 13فسخ قرارداد:
در صورت عدم اجرای تعهدات توسط هر یک از طرفین ،طرف مقابل با اعالم کتبی حق خواهد داشت با تعیین مهلت یک ماهه خواستار
رفع مشکل و عمل به تعهدات طرف مقابل گردد و در صورت ادامه شرایط نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید .بدیهی است فسخ این
قرارداد تعهداتی را که قبل از فسخ برای طرفین به وجود آمده و تا لحظه فسخ قرارداد به آنها عمل نشده است را نقض نخواهد کرد .در
صورتی که فسخ صورت پذیرد ،کلیه امور و خدمات انجامشده توسط ناظر قرارداد در چارچوب قرارداد ارزیابیشده و بر اساس آن تسویه
حساب خواهد شد .از طرفی نیز در موارد زیر خریدار میتواند قرارداد را فسخ نماید.
 -1-13عدم اجرای تمام یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد.
 -2-13انتقال کل یا جزئی از قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه کتبی خریدار.
 -3-13انحالل یا ورشکستگی فروشنده.
تبصره  :4در صورتی که قرارداد به علت نقض تعهدات از سوی فروشنده فسخ شود ،خریدار می تواند کلیه تضامین دریافتی از فروشنده
را به نفع خود وصول نماید.
ماده  –14تحویل و بستهبندی:
بستهبندی کاالی موضوع قرارداد به صورت زیر میباشد:
هر  250عدد کارت در یک سلفون قرار گرفته و درب آن چسبانده میشود .سپس این سلفون در جعبههای کوچک کارت قرار گرفته و
هر  10جعبه کارت در یک کارتن بزرگ قرار میگیرد و به روی هر جعبه کوچک و کارتن بزرگ لیبل مشخصات زده میشود.
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تبصره  :5هنگام باز کردن بسته های محتوی کاالهای حمل شده چنانچه اختالفاتی از جمله کسری ،ارسال کاالی اشتباهی یا نامرغوب
بودن بستهبندی مشاهده گردد ،فروشنده موظف است ظرف مدت  72ساعت از تاریخ اعالم کتبی خریدار نسبت به جایگزین نمودن اقالم
مربوطه بدون هیچگونه هزینهای ب رای خریدار اقدام نماید و در صورت عدم جایگزینی تمام اقالم معیوب یا درصدی از آن در این مدت،
خریدار مختار است با توجه به تخلف فروشنده از مفاد قرارداد ،ضمن کسر مبلغ کارت هایی که به صورت صحیح ارسال نشده ،خسارت
تأخیر آن ها را نیز از زمان اعالم کتبی به فروشنده محاسبه و در صورتحساب های فروشنده اعمال نماید.
ماده  - 15حل اختالف:
در صورتی که نسبت به تفسیر ،اجرا ،فسخ ،بطالن ،خاتمه و یا اصالح مفاد این قرارداد ،میان طرفین اختالفی حاصل شود ،طرفین در
مرحله ی اول بایستی با حسن نیت جهت حل و فصل اختالف از طریق مذاکره با نمایندگان طرفین تالش نمایند .چنانچه ظرف مدت
یک هفته اختالف از طریق مذاکره برطرف نشود ،هر یک از طرفین می توانند به مراجع قضایی شهر تهران مراجعه کنند.
ماده  - 16اقامتگاه طرفین قرارداد:
 -1-16اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد ،نشانیهای مندرج در صدر این قرارداد بوده و مادامیکه تغییر آن کتبا به طرف مقابل ابالغ نگردیده
به منزله اقامتگاه قانونی طرفین محسوب میگردد.
 -2-16ابالغ کلیه مکاتبات طرفین در اجرای این قرارداد باید به صورت رسمی صرفا به نشانیهای مذکور در صدر قرارداد ارسال شود.
الزم به ذکر است تغییر نشانی طرفین باید فوراً و به صورت مکتوب به طرف مقابل اعالم شده و در غیر اینصورت ابالغ کلیه مکاتبات به
نشانی سابق معتبر می باشد.
ماده  - 17نسخ قرارداد:
این قرارداد در  17ماده 5 ،تبصره 2 ،پیوست و در دو نسخه تهیه ،تنظیم و در آدرس دفتر مرکزی خریدار امضا و مبادله گردید و همگی
نسخ آن دارای ارزش واحد هستند.
پیوست  - 1مشخصات فنی کارت
پیوست  -2موافقت نامه حفظ محرمانگی و منع افشای اطالعات

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

مسیح مشهدی تفرشی

هوشنگ معتمدی

شرکت ..............................................
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