طرح قرارداد
خرید تجهیزات یدکی هواوی
بین
شرکت ارتباطات سیار ایران
)همراه اول(
و
.....................

ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

فهرست قرارداد

فهرست قرارداد 2........................................................................................................
مقدمه 3..................................................................................................................
ماده :1

تعاریف و تفاسیر 4...................................................................................

ماده :2

موضوع قرارداد 4.....................................................................................

ماده :3

اسناد قرارداد 4......................................................................................

ماده :4

مدت و زمان بندی اجرای قرارداد 5.................................................................

ماده :5

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت 5......................................................................

ماده :6

تعهدات طرفین 7....................................................................................

ماده :7

جبران خسارت و جرایم تأخیرات 10...............................................................

ماده :8

گواهی قبولی مقدماتی) (PACو نهائی قرارداد )11.......................................... (FAC

ماده :9

افزایش و کاهش حجم قرار داد 11..................................................................

ماده :10

تضمین انجام تعهدات 11...........................................................................

ماده :11

تغییرات 12..........................................................................................

ماده :12

فسخ قرارداد 12.....................................................................................

ماده :13

قانون حاکم بر قرارداد 14...........................................................................

ماده :14

حقوق مالكیت 14...................................................................................

ماده :15

محرمانگی و افشاء 14...............................................................................

ماده :16

انصراف 15...........................................................................................

ماده :17

آگاهی از کلیه شرایط 15...........................................................................

ماده :18

نماینده طرف اول و ناظر قرارداد 15................................................................

ماده :19

واگذاری 16.........................................................................................

ماده :20

تاریخ و نسخ قرارداد 16.............................................................................

صفحه  2از 16

ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

صفحه  3از 16
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ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

مقدمه

این قرارداد به شماره  .........................بین شرکت ارتباطات سیار ایران دارای شناسه ملZZی شZZماره  .........................و کZZد
اقتصادی  .........................ثبت شZZده بZZه شZZماره  317512بZZا نماینZZدگی آقZZای  .........................بZZه عنZZوان مZZدیر عامZZل
و  .........................به عنوان رئیس هیات مدیره که مقیم تهران -میدان ونک -انتهای خ ونک -تقاطع بزرگراه کردسZZتان
 1991954651کZZه اختصZZاراً در متZZن قZZرارداد ط++رف اول خوانZZده مZZی شZZود و
– کZZZد پسZZZZتی

Zرج همZZZZراه–

شرکت  ،...................دارای شناسه ملی  .....................و کد اقتصادی  ،....................با نماینZZدگی آقZZای  .....................بZZا کZZد
ملZZی  .....................بZZه عنZZوان  ..............و آقZZای  .....................بZZا کZZد ملZZی  .....................بZZه عنZZوان  ..............بZZه
نشZZانی  ................................... .............................................................کZZد پسZZتی  ......................کZZه طبZZق روزنZZامه رسZZمی
شماره  ..................مورخ  ...................دارای حق امضاء می باشد و در متن قرارداد طرف دوم خوانZZده مZZیشZZود از طZZرف
دیگر منعقد میگردد.
از آنجایی که :
.1
.2

طرف اول مایل است تجهیزات یدکی هواوی شبكه خود را خریداری نماید.
طرف دوم اذعان مینماید که از تمام مشخصات فنی و تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری موجZZود در شZZبكه
مطلع است و قادر به تامین کلیه تجهیزات مورد نظر طرف اول میباشد .همچنین تعهد مینمایZZد طبZZق ایZZن
قرارداد تجهیزات مورد درخواست را بهصورت قابل استفاده با کیفیت بال و مورد قبول انجام دهد.

این قرارداد با مفاد زیر بین طرفین امضا و مبادله میگردد.
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ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

ماده :1

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

تعاریف و تفاسیر

تعاریف

-1.1

-1.1.1

»اطلعات محرمانه «  :یعنی هر نوع اطلعات طبقهبندی شده ،اسرار تجاری ،فرایند ،فهرست قیمZZت،
داده ،معلومات )فنی و غیرفنی( ،تحقیقات ،توسعه ،خطمشی ،فناوری ،طراحی ،تجهیZZزات ،نرمافZZزار و
راهبردهای فعالیتهای تجاری ،یا هر نوع اطلعات دیگر طرف افشاکننده که توسط طرف افشZZاکننده
برای طرف دیگر با عنوان محرمانه نشانهگذاری یا عنوان شدهاند ،یا منطقاً بنا بر ماهیت خود محرمانه

-1.1.2

قلمداد میشوند.
»قرارداد« عبارت است از قرارداد حاضر که توسط طرفین منعقد شده است و شامل کلیه پیوسZZتها،
هر یک از سفارشهای خرید صادره بموجب قرارداد حاضر ،پیوستهای مربوطه و دیگر اسZZنادی کZZه
در ماده  3این قرارداد توضیح داده شده است ،میباشد.

-1.1.3

»گواهی قبولی مقدماتی« یا » «PACعبارت است از گواهی پذیرش اولیZZه تجهیZZزات موضZZوع

-1.1.4

که توسط طرف اول ،پس از ترخیص تجهیزات و تایید ناظر قرارداد صادر خواهد شد.
»گواهی پذیرش نهایی « یا » «FACعبارت است از گواهی که توسZZط طZZرف اول در انتهZZا و بعZZد از

-1.1.5

اتمام قرارداد صادر میکند و صدور آن به معنی اتمام تعهدات قراردادی طرف دوم است.
»تجهیزات « به تنهایی و در مجموع ،عبارت است از هر نوع تجهیزات مقرر شده در این قZZرارداد کZZه

-1.1.6

توسط طرف اول از طرف دوم خریداری میشود و در  LOMپیوست توضیح داده شده است.
»مالیات« یا »مالیاتها « عبارت است از کلیه مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم ،شامل )و نه محدود

LOM

به( مالیات تكلیفی ،مالیات بر ارزش افزوده ) ،(VATمالیZZات بZZر فZZروش یZZا مالیZZات مشZZابه ،تعرفههZZا،
هزینههای مالی و دیگر پرداختنیها یا هر نوع هزینه مرتبط با مالیZZات یZZا عZZوارض از هZZر نZZوعی کZZه
توسط مقامات دولتی در قلمرو و بر اساس قوانین/مقررات کنZZونی یZا آتZZی در قلمZرو مقZZرر یZا وضZZع
شدهاند میشوند.
موضوع قرارداد

ماده :2

موضوع قرارداد عبارت است از »خرید تجهیزات یدکی هواوی« مطابق قرارداد و پیوست های آن که به امضاء طرف
دوم رسیده و جزء اسناد قطعی و لینفک این قرارداد می باشد.
اسناد قرارداد

ماده :3

اسناد قرارداد متشكل از سند حاضر و پیوستهای آن به شرح زیر میباشد .پیوسZZتها جZZزء لینفZZک قZZرارداد بZZوده و
رعایت مفاد آنها برای طرفین الزامی میباشد .لیست پیوستهای قرارداد عبارتاند از:
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ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

.1
.2
.3

لیست تجهیزات )  ( LOMو شرایط فنی
لیست قیمت تجهیزات حاوی مبلغ واحد و کل آنها ) ( LOP
یک نسخه از اساسنامه شرکت طرف دوم ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها ،روزنامه رسمی آخرین تغییZZرات

.4
.5

مربوط به شرکت طرف دوم و معرفی اعضای دارای حق امضاء قرارداد
 LOMگارانتی
الزامات رعایت HSE
مدت و زمان بندی اجرای قرارداد

ماده :4

این قرارداد از تاریخ مبادله نافذ و لزم الجرا میباشد .مدت تحویل تجهیزات موضوع ایZZن قZZرارداد  120روز تقZZویمی،
تحویل تجهیزات به صورت  CPTتهران براساس Inco Terms 2010اتاق بازرگانی بین المللی ) (ICCو مدت گارانتی آن
به مدت دو سال میباشد.
ماده :5
-5.1

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
سقف بهای کل موضوع قرارداد مطابق با

LOM

)پیوسZZت دو( معZZادل (.................................) .............................

یورو میباشد که  ٪80آن بصورت یورویی و  ٪20باقی مانده تجهیزات بصورت ریالی با نZZرخ ارز نیمZZایی در
روز پرداخت ،به طرف دوم پرداخت خواهد شد.
-5.2

قیمت قرارداد با واحد پولی یورو و بر اساس مقررات تجاری  CPTتهران می باشد کZZه مقZZررات مZZذکور بZZر
اساس  Inco terms 2010اتاق بازرگانی بین الملل تفسیر می شوند .در صورت بروز اختلف بیZZن قZZرارداد
حاضر و سایر مقررات بین المللی ،شرایط و مفاد قرارداد حاضر غالب خواهد بود.

-5.3

نحوه پرداخت:
 - 5-3-1طرف اول  %80بهای تجهیزات موضوع قرارداد را به وسیله حواله ) (TTبراساس پیش فZZاکتور ارایZZه
شده براساس مقرارت  CPTتهران پس از تحویل اصل اسناد حمل به شرح زیر پرداخت می نماید:
 (1صورت حساب تجاری) معادل مبلغ قابل پرداخت یورویی(
 (2لیست بسته بندی
 (3اسناد کامل و غیر مخدوش بارنامه دریایی یا بارنامه هوایی
 (4گواهی مبدا
 (5گواهی بازرسی

صفحه  6از 16
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طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
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 20% -5-3-2باقیمانده بهای تجهیزات موضوع قرارداد پس از ترخیص تجهیزات از گمرک جمهوری اسلمی ایران و
با تأیید ناظر طرف اول و صدور ) PACگواهی قبولی مقدماتی( طبق بند  5-1پرداخت خواهد شد.
 -5-3-3پرداخت  % 80بهای تجهیزات موضوع قراداد می تواند بنابرتشخیص طرف اول از طریق حواله نقدی ) (TTیا
گشایش اعتبار اسنادی ) ( L/Cفعال ،غیرقابل برگشت پرداخت گردد .در صورت اخیZZر مبZZالغ بZZه طZرف دوم از طریZZق
حساب بانكی طرف دوم /نماینده شرکت خارجی طرف دوم که مشخصات آن در زیر آمده است پرداخت می شوند.
•نام صاحب حساب:
•نام بانک:
•کد سویفت:
•شماره حساب )جهت واریز یورو( :
•آدرس بانک:
•تلفن:
تبصره : 1طرف دوم موظف است کلیه همكاری ها لزم )از جمله معرفی بانک یا صرافی دیگری و ( ...جهZZت
پرداخت را انجام دهد  ،در غیر این صورت طرف اول مسئولیتی از جهت عدم پرداخت نخواهد داشت.
 -5-4-7در صورت پرداخت از طریق  ) LCاعتبار اسنادی( ،کلیه هزینه های عملیات بانكی خارج از ایZZران بZZر عهZZده
طرف دوم و داخل ایران بر عهده طرف اول خواهد بود .هزینه های مرتبط با ثبت سفارش ،تشریفات گمرکی،بازرسZZی،
انبارداری،پرداخت عوارض گمرک ،مالیات بر ارزش افزورده،و عوارض ناشی از خرید تجهیزات از ایZZران و گشZZایش LC

مربوطه بر عهده طرف اول است ،مگر اینكه به علت قصور طرف دوم در تحویل به موقع تجهیزات نیاز به تمدید زمZZان
پیدا شود و هزینه جدیدی اضافه گردد ،در این صورت طرف دوم مسئول پرداخت هزینه های مرتبط جدید می باشد.
تبصره  : 1طرف دوم منحصراً مسئول پرداخت کلیه مالیات ها و عوارض مترتب بZر مبZالغ ایZن قZرارداد مZZی
باشد و هرگونه عوارض دیگر به استثنای مالیات ارزش افزوده که به قرارداد وضع شZZود ،چZZه آنهZZایی کZZه در
زمان امضاء قرارداد وجود داشته و چه آنهایی که بعد از آن وضع شود؛ به عهده طرف دوم می باشZZد و طZZرف
دوم نباید به استناد قوانین اخذ عوارض گوناگون این گونه عوارض را در صورت حساب هZZای خZZود منظZZور و
تقاضای پرداخت از طرف اول نماید .طرف اول در این خصوص تعهدی جهت پرداخت نخواهد داشت .بدیهی
است طرف اول در این رابطه اقدام به انجام تكالیف قانونی خود خواهد نمود.

-5.4

پرداخت مالیات ارزش افزوده اعمال شده در صورت حسابهای طZZرف دوم در صZZورت ارائZZه برگZZه مودیZZان

-5.5

مالیاتی توسط وی بر عهده طرف اول میباشد.
طرف دوم تعهد مینماید که بدون تحمیل هرگونه هزینه اضافی به طرف اول ،انجام تعهدات خود بZZه شZZرح
مندرج در این قرارداد را به طور کافی و کامل انجام نماید.
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ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

-5.6

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

آخرین صورت حساب طرف دوم پس از صدور تاییدیه نهایی ) (FACتوسط ناظر قZZرارداد و بZZا ارایZZه مفاصZZا
حساب بیمه تامین اجتماعی به همراه مبالغ کسر شده بابت کسورات تامین اجتماعی به طرف دوم پرداخت

خواهد شد.
تعهدات طرفین

ماده :6
-6.1

طرف دوم متعهد است کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را طبق زمان بندی مندرج در اسZZناد مZZاده  4تحویZZل

-6.2

طرف اول نماید .
کلیه تجهیزات خریداری شده ذیل قرارداد حاضر می بایست مطابق با استانداردها و الزامات تعیین شZZده در
 LOMباشند .مغایرت تجهیزات تحویلی با لیست تجهیزات پیوست  (LOM) 1در حكم عدم تحویل و یا عدم
تأیید تلقی خواهد شد .چنانچه مجموعه تجهیزات یا بخشی از آن مورد تأیید قرار نگیرد ،طرف اول مراتب را
کتباً به طرف دوم اعلم خواهد نمود .طرف دوم موظف است حداکثر ظرف مدت  10روز پس از اعلم کتبی
طرف اول نسبت به تأمین کسری و یا رفع مغایرتها و یا جایگزینی تجهیزات سالم با تجهیزات معیوب اقZZدام
نماید .در صورتیكه طرف دوم ظرف  10روز مقرر نسبت به جایگزینی یZا رفZع مغZZایرت اقZZدام ننمایZZد جZزء

3.6

تأخیرات طرف دوم محسوب شده و مشمول کسر جرایم از تاریخ تحویل اولیه وفق ماده  7خواهد بود.
طرف دوم تعهد می نماید که کلیه تجهیزات تحویلی با برند  ،Originalصفر و دارای تكنولZZوژی روز بZZوده و بZZرای
منظور مورد نظر ،کاملً مطابق مشخصات ارائه شZده از سZوی طZZرف اول مZZی باشZZد .هرگZونه مغZZایرت تجهیZزات
تحویلی با مشخصات فنی و یا ارائه تجهیزات غیر اصلی ،تقلبی ،بدون لیسZZنس ،جZZایگزین یZZا بZZا کZZارایی مشZZابه
موضوع قرارداد ،در حكم عدم تحویل تلقی می گردد و طرف دوم متعهد است با هزینه خود در اسرع وقت نسZZبت
به جایگزینی آن اقدام نماید .به همین منظور طرف دوم تعهد مZZی نمایZZد درصZZورت درخواسZZت طZZرف اول کلیZZه
مستندات لزم از جمله

Packing List،Invoice ، PI، Order number

و سایر مدارک مرتبط با موضوع را به طرف

اول ارائه نماید .همچنین کلیه تجهیزات می بایست مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و آخرین توصیه هZای
مراجع معتبر بین المللی

)Practices

 (Bestو سایر استانداردهای مربوطه داخل کشور رعایت شده باشZZد .تمZZامی

تجهیزات بایستی دارای پارت نامبر ،مشخصات ،تعداد ،برند و کشور سZZازنده باشZZد .در صZZورت تZZاخیر در تحویZZل
تجهیزات مغایر با نظر ناظر قرارداد و یا ارائه خدمات متناسب ،این بخش از موضوع قرارداد مشمول جرائZZم بنZZد 7
-6.3

می گردد .ارائه تاییدیه های آزمایشگاه های معتبر خارجی ،بنا به درخواست طرف اول الزامی است.
طرف دوم موظف است به هزینه خود در صورت تامین هرگZZونه تجهیZZزات فعZZال جهZZت پیZZش بZZرد اهZZداف
قرارداد ،نسبت به اخذ تایید نمونه های لزم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطZZات رادیZZویی اقZZدام نمZZوده و
مستندات مربوطه را در اختیار طرف اول قرار دهد .
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ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

-6.4

طرف دوم متعهد است کلیه اسناد و مدارک ،اطلعات و آمار و سوابق موضوع قرارداد که بین طرفین نهZZائی

-6.5

و تبادل گردیده را محرمانه نگه داشته و از افشاء آن به طرف ثالث اکیداً خودداری نماید.
طرف دوم در ارتباط با اجرای این قرارداد متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات و احكام کشور متبوع خود
و جمهوری اسلمی ایران از جملZZه رعZZایت قZZوانین کZZار ،تZZامین اجتمZZاعی و مالیاتهZZای مسZZتقیم بZZوده و
پاسخگوی عوامل اجرایی خود و نیروی کار میباشد و در این زمینZZه چنZZانچه نیZZاز بZZه دریZZافت مجZZوزی از
مراجع ذیصلح باشد متعهد به دریافت آن خواهد بود و با آگاهی کامل بZه قZوانین قZرارداد را منعقZZد کZZرده
است.
طرف دوم متعهد است افراد خود را مكلف به رعZZایت مقZZررات حفZZاظتی طZZرف اول نمایZZد و بایسZZتی کلیZZه

-6.6

پرسنل منتخب و همچنین تجهیزات مورد لزوم در این قرارداد را کنZZترل و الزامZZات  HSEرا رعZZایت نمایZZد.
افرادی که برای انجام قرارداد از خدمات آنان استفاده می شود باید کلیه تعهدات را مطابق قرارداد و به نحZZو
احسن انجام دهند.
چنانچه طرف دوم در طول مدت قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید ظرف مدت سه روز مراتب را با ذکZZر

-6.7

نشانی جدید کتباً به طرف اول اطلع دهد در غیر این صورت همان نشانی قبلZZی از نظZZر طZZرف اول معتZZبر
-6.8
-6.9

بوده و ملک عمل قرار خواهد گرفت.
سایر تعهدات طرف دوم به شرح مشخص شده در پیوست یک و سایر پیوستهای قرارداد میباشد.
طرف دوم موظف به بسته بندی مناسب تجهیزات به نحوی است که تجهیZZزات طZZی جابجZZایی ،بZZارگیری و

-6.10

تخلیه در مقصد از هر گونه آسیب و زوال مصون باشند.
طرف دوم می بایست بر روی حداقل دو طرف بسته بندی تجهیزات با استفاده از زبZZان انگلیسZZی یZZا علئZZم
رایج در تجارت بین الملل به صورت کامل واضح و خوانا موارد ذیل را درج نماید:
الف .شماره قرارداد:
ب .دریافت کننده:
پ .مقصد:
ت .شماره بسته:
ث .وزن ناخالص/خالص )کیلوگرم(:
ج .ابعاد )طول×عرض×ارتفاع به سانتی متر(:
چ .نام تجهیزات:
بسته بندی می بایست دارای شرایط لزم برای بZZارگیری ،تخلیZZه و حمZZل دریZZایی انZZواع
-6.11
تجهیزات باشد .طرف دوم ملزم به درج عبارات »با احتیاط حمل شZZود«» ،سZZمت راسZZت

صفحه  9از 16

ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

بسته رو به بال باشد«» ،در جای خشZZک نگهZZداری شZZود« و غیZZره ،بZZا اسZZتفاده از زبZZان
انگلیسی یا علئم رایج در تجارت بین الملل ،بر روی بسته بندی بصZZورت کZZامل واضZZح و

-6.12

خوانا می باشد.
طرف دوم ملزم به ارائه نسخه الكترونیكی لیست بسته بندی طی ) 10ده( روز پس از آغاز

-6.13

حمل به طرف اول می باشد.
طرف اول مسئول اخذ هر گونه مجوز واردات یZZا دیگZZر مجوزهZZای رسZZمی و انجZZام کلیZZه

-6.14

تشریفات گمرکی برای واردات تجهیزات اشاره شده با هزینه خود می باشد.
طرف دوم می بایست تا سه روز پس از شروع حمل ،مZZوارد ذیZZل را از طریZZق  E-mailیZZا
Faxبه اطلع طرف اول برساند:
شماره قرارداد ،نام تجهیزات قرارداد ،تعداد تجهیزات بارگیری شده  ،وزن ناخالص کل ،حجم کZZل ،نZZام

وسیله حمل دریایی/شماره پرواز ،تاریخ ارسال ) ، (ETDتاریخ رسیدن محموله به مقصد ).(ETA
طرف دوم می بایست یک نسخه اصل و سه نسخه کپی از اسناد مربوط به حمل را که در
-6.15
قسمت زیر مشخص شده اند را به بانک کارگزار در صZZورت پرداخZZت از طریZZق

LC

و در

صورت پرداخت از طریق حواله ارزی به طرف اول تحویل نماید:
 (1صورت حساب تجاری
 (2لیست بسته بندی
 (3اسناد کامل و غیر مخدوش بارنامه دریایی یا بارنامه هوایی
 (4گواهی مبدا
 (5گواهی بازرسی
طرف دوم متعهد به ارائه مZZدارک و اسZZناد فنZZی ) (Data SheetتجهیZZزات طZZرح و کلیZZه
-6.16
مستندات نرم افزار )معماری سیستم( و همچنین مستندات تست و تحویZZل مZZورد تأییZZد
ناظر فنی می باشد .
طرف دوم تضمین می کند که تجهیزات:
-6.17
 .1داده های مرتبط را به شكلی صحیح و پیوسته چه در حال و چه در آینده پردازش کنند.
 .2با کلیه قوانین و مقررات حاکم تطابق داشته باشند.
 .3در زمان نصب عاری از ویروس باشند.
 .4عاری از هر گونه خطا ) (Errorباشند.
ضمانت ها و شروط اشاره شده در بال ،در بر گیرنده تمامی روش هZZای ممكZZن جZZبران خسZZارت تحZZت
قرارداد حاضر بوده که به جای کلیه ضمانت های مكتوب و شفاهی بیان شده ،قابل اجرا می باشند.
صفحه  10از 16

ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

-6.18

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

تعهدات دوره گارانتی

دوره تضمین قرارداد از تاریخ صدور  PACآغاز و به مدت  24ماه ادامه خواهد داشت .چنانچه در این مدت هرگونه مشZZكلی در
تجهیزات تحویلی بوجود آید ،طرف دوم موظف است حداکثر ظرف مZZدت  7روز از تاریZZخ اعلم رسZZمی طZZرف اول نسZZبت بZZه
تحویل تجهیزات کسری یا معیوب از انبار طرف اول اقدام و حداکثر ظرف مدت  90روز و با هزینه های خود نسبت به تعZZویض
یا رفع عیب از تجهیزات و تحویل به انبار مربوطه بصورت رایگان اقدام نماید .درصورت تأخیر در تحویل و یا رفع نقص مشZZمول
ماده  7خواهد گردید.

طرف دوم تعهد می کند که برای یک دوره  2ساله پZZس از تاریZZخ صZZدور  PACتجهیZZزات )دوره گZZارانتی تجهیZZزات(،
تجهیزات به طور کامل مطابق مشخصات فنی مشخص شده عمل نماید و وی موظف است نواقص و مشكلت موجZZود
را به طور رایگان تعویض یا تعمیر نماید.
برای تجهیزاتی که در دوره گارانتی ،تعمیر یا تعویض می شوند ،دوره گارانتی تعمیر )یا تعویض(  ،نZZود ) (90روز پZZس
از تعمیر )یا تعویض( یا تا پایان دوره گارانتی اصلی )دوره هر کدام که طولنی تر باشد( خواهد بود.
ماده :7

جبران خسارت و جرایم تأخیرات

-7.1

جرائم دیرکرد در شروع قرارداد :طرف دوم موظف است از تاریخ مبادله قرارداد ،با عنایت بZZه زمZZان بنZZدی
قرارداد به نحوی تأمین و تحویل تجهیزات موضZوع قZZرارداد را برنZامه ریZزی انجZام دهZZد کZZه ظZرف مZZدت
زمانبندی قرارداد کلیه تعهدات مربوطه را بطور تمام و کمال به اتمام رسانیده باشد .در هر صZZورت چنZZانچه
تحویل کل یا بخشی از تجهیزات موضوع این قرارداد براساس برنامه زمانبندی به تأخیر افتد ،به ازای هر روز
تاخیر تا  20روز و روز  20ام معادل  5/1در هزار )یک و نیم در هزار( بهای تجهیZZزات مربZZوطه و از  20روز
بیشتر تا  45روز و روز  45ام معادل پنج در هزار بهZZای آن بخZZش از تجهیZZزات کZZه بZZا تZZاخیر انجZZام شZZده
بهعنوان جریمه از صورتحساب طرف دوم کسر خواهد شد.
در صورت تاخیر بیش از  45روز طرف اول حق دارد به تشخیص خZZود قZZرارداد را فسZZخ بZZه علZZت نمZZوده و
تضمین انجام تعهدات طرف دوم را ضبط نماید و یا انجام تعهدات طرف دوم را پس از کسر جرائم متعلقه تا
تكمیل کامل تعهدات طرف دوم ادامه دهد که در اینصورت طرف اول جریمه آن بخش از تامین تجهیZZزات
که با تاخیر انجام شده است را با نرخ مذکور محاسبه و از صورتحسابهای طرف دوم کسر می نماید .به هر
حال حق فسخ قرارداد پس از  45روز تاخیر برای طرف اول محفوظ بوده و در صورت فسخ قZرارداد طZرف اول حZZق
دارد ضمن ضبط تضامین مرتبط با این قرارداد یا سایر قراردادهای فیمابین ،خسارات وارده را از محل مطالبZZات هZZر

یک از قراردادهای فیمابین منعقده با طرف دوم یا سایر دارائیهای طرف دوم برداشت نماید .در صورت عدم تكافو و
خودداری طرف دوم از پرداخت از طریق مراجع قضائی اقدام خواهد شد.

صفحه  11از 16

ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

-7.2

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

جرائم عدم انطباق مفاد قرارداد :چنانچه بر اثر عدم انطباق هر یک از تعهدات طرف دوم با شرایط و مواد و
اسناد این قرارداد و عدم سرویسدهی مناسب و عدم تطابق تجهیزات ،خسZZاراتی بZZه طZZرف اول وارد شZZود،
طرف دوم جبران آن را تعهد میکند .تشخیص میزان خسارت به عهZZده طZZرف اول بZZوده ،در صZZورت عZZدم
توافق طرف اول با طرف دوم در مورد مبلغ خسارت ،میزان خسZZاراتی کZZه از طZZرف کارشZZناس دادگسZZتری
منتخب طرف اول تعیین میشود قطعی و غیرقابل اعتراض میباشد و در چنیZZن مZZواردی کلیZZه هزینههZZای

کارشناسی به عهده طرف دوم است و طرف اول می تواند مبلZZغ خسZZارت را از صورتحسZZابهای طZZرف دوم
کسر نماید و چنانچه کسر از صورتحسابها مقدور نباشد و یا جوابگوی خسارات وارده نباشد ،مبلغ خسZZارت
به صورت نقدی از طرف دوم دریافت خواهد شد و یا از محل تضمین انجام تعهدات وصول خواهد شد.
تبصره  :1چنانچه صورتحساب طرف دوم پرداخت شده باشد و پس از تZZامین تجهیZZزات مشZZخص
شود مغایرت وجود داشته است ،طرف دوم باید تجهیزات مزبور را مجددا تامین نماید و در صورت
عدم تامین مجدد تجهیزات توسط طرف دوم ظرف مدت  20روز پZZس از ابلغ طZZرف اول ،طZZرف
اول جرائم تأخیر را طبق مفاد قرارداد از اولین صورتحساب بعدی و یا ضمانتنامه انجام تعهدات و
یا سایر مطالبات طرف دوم کسر خواهد نمود.
تبصره  :2مقررات این ماده درصورت استفاده طرف اول از ماده  9به موضوع قرارداد معتبر ،نافذ و
قابل اجرا خواهد بود.

تبصره  :3درصورت عدم انجام تعهد توسط طرف دوم ،طرف اول مختار است علوه بر مطالبه
وجه تضمین و وصول خسارت برای انجام معامله به دیگری مراجعه نماید.

گواهی قبولی مقدماتی) (PACو نهائی قرارداد )(FAC

ماده :8

طرف اول پس از ترخیص تجهیزات و تایید ناظر قرارداد ،گواهی قبولی مقدماتی) (PACو پس از انجZام کلیZه تعهZZدات
موضوع قرارداد ،چنانچه تجهیزات تامین شده توسط طرف دوم بدون نقص تشخیص داده شود ،نسبت به صدور گواهی
قبولی نهایی) (FACاقدام خواهد نمود.
ماده :9

افزایش و کاهش حجم قرار داد
طرف اول میتواند در طول اجرای قرارداد ،طی الحاقیه ای حدود قرارداد را تZZا میZZزان  25درصZZد سZZقف قیمZZت کZZل
قرارداد افزایش یا کاهش دهد .چنانچه دستور تغییر درجهت کاهش حجم قرارداد باشد مبلغ قرارداد به نسبت دسZZتور
کار ،کاهش داده خواهد شد .چنانچه دستور تغییر در جهت افزایش حجم قرارداد باشد ،برای قسمت افزایش یافته بهاء
قرارداد و مبلغ ضمانتنامه متناسب با افزایش حجم قرارداد افزایش مییابد.

صفحه  12از 16

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

تبصره  : 1دستور کاهش باید حداکثر بعد از گذشت دو ماه از زمان لزمالجرا شدن قرارداد باشد ولی دسZZتور افزایZZش
میتواند تا پایان مدت قرارداد صادر شود.
تبصره  : 2چنانچه دستور تغییر در جهت کاهش باشد ،طرف اول نسبت به تقلیل تضمین انجام تعهدات اقدام خواهZZد
نمود.
تضمین انجام تعهدات

ماده :10

به منظور تضمین انجZام تعهZZدات و اجZرای ایZن قZرارداد ،طZZرف دوم ،یZک فقZره ضZمانت نZامه بZانكی بZه

-10.1

شماره  ،...................مورخ  ....................به مبلغ  ...........................ریال صادره از بانک  .................شعبه ...................
بهعنوان ضمانت انجام تعهدات مندرج خود در این قرارداد که معادل  %80مبلغ قرارداد ،به صورت غیر قابZZل
برگشت ،غیرمشروط و قابل تمدید می باشد ،تسلیم طرف اول نموده تا در صورت تخلف از مفاد قرارداد و یا
عدم تأدیه جرائم و خسارات وارده از وجه آن استفاده نماید.
نحوه استرداد تضمین انجام تعهدات Z٪87.5 :کل مبلغ تضمین بعد از صدور  PACکلیه تجهیزات و ٪12.5

-10.2

باقی مانده  45روز پس از پایان مدت گارانتی و در صورت صدور تاییدیه قطعی ناظر قZZرارداد ) ،(FACمبنZZی
بر انجام کامل تعهدات طرف دوم و ارائه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی با رعایت کلیZZه شZZرایط قZZرارداد
آزاد خواهد شد.
بدیهی است در صورت اعلن کتبی دلیل عدم تائید فنی توسط نZZاظر طZZرف اول ،طZZرف دوم مسZZئول رفZZع

-10.3

نارساییها و مغایرتهای احتمالی میباشد و تضمین انجام تعهدات تا پایان انجZام تعهZZدات طZZرف دوم و یZZا
اظهار نظر نهایی ناظر ،همچنان بقوت خود نزد طرف اول باقی خواهد ماند.
موارد مطالبه وجه تضمین :طرف اول در هر یک از موارد زیر حق مطZZالبه وجZZه تضZمین انجZام تعهZZدات را

-10.4

خواهد داشت:
هرگاه طرف دوم در انجام موضوع قرارداد بیش از چهل روز تاخیر داشته یZZا آن هZZا را انجZZام
-10.4.1
-10.4.2
-10.4.3

ندهد و طرف اول قرارداد را به این علت فسخ نماید.
هرگاه طرف اول ،قرارداد را با توجه به ماده  12بنا بر علت فسخ نماید.
هرگاه طرف دوم جرائم و خسارات مورد مطالبه طZZرف اول را ظZZرف مZZدت سZZی روز پZZس از
قطعی شدن مبلغ جریمه یا خسارت و اعلم به وی ،به طرف اول پرداخت ننماید.

تغییرات

ماده :11

هرگونه تغییرات در متن این قرارداد یا پیوستهای آن ،پس از توافق طرفین در خصوص آن ها ،در قالب یک الحZZاقیه
با قید جزئیات مربوطه و تجدید نظرهای حاصله در اسناد قرارداد گنجانیده شده و به امضای طرفیZZن قZZرارداد خواهZZد
رسید.
صفحه  13از 16

ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

ماده :12

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

فسخ قرارداد

فسخ بنا بر علت  :طرف اول این اختیار را دارد در صورت رخ دادن شرایط زیر قرارداد را فسخ نماید:
-12.1
چنانچه طرف اول تشخیص دهد طرف دوم با عملكرد خود شZZبكه همZZراه اول را مختZZل نمZZوده
-12.1.1
-12.1.2
-12.1.3

است ،طرف اول حق دارد در هر زمان از اجرای قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
هرگاه طرف دوم ورشكست گردد یا اعلم ورشكستگی نماید.
درصورتی که طرف دوم از هر یک از تعهدات پذیرفته شده در این قرارداد ،شامل ولی نه محدود
به کلیه تعهدات مربوط به شاخصهای کیفی و فنی مندرج در پیوستهای ایZن قZZرارداد تخلZZف
نموده و یا در انجام آن مرتكب قصوری شده باشد و پیش بینی شود که طرف دوم قادر به رفZZع
تخلف یا کوتاهی ،در زمان و به ترتیبی که در قرارداد تعیین شده نباشد.

تبصره  :1پیش از ارسال اعلمیه کتبی فسخ ،طرف اول باید تقاضای تشكیل جلسهای را جهت مطلZZع نمZZودن
طرف دوم بنماید .اگر طرفین قرارداد نتوانند ظZZرف مZZدت  15روز از طریZZق تشZZكیل جلسZZه فZZوق
مسئله را حل و فصل نمایند یا اصولً جلسه مذکور تشكیل نشود ،در آن صورت ارسZZال اعلم فسZZخ
توسط طرف اول صورت خواهد گرفت و بلفاصله لزم الجرا خواهد شد .معهZZذا اعلم فسZZخ مزبZZور
توسط طرف اول قابل استرداد میباشد.
تبصره  : 2طرف اول میتواند در صورت فسخ قرارداد بنا بر علت ،علوه بر مطالبه وجه تضمین انجام تعهZZدات،
هزینههای ناشی از انجام معامله جایگزین را نیز به عنوان خسارت از طZZرف دوم دریZZافت نمایZZد .در
صورتی که مبلغ تضمین انجام تعهدات طرف دوم برای جبران خسZZارات طZZرف اول تكZZافو ننمایZZد،
طرف اول باید ظرف مدت نود روز از تاریخ صدور ابلغ فسخ ،کلیه خسارات مستقیم را که در نتیجه
تخلف طرف دوم متحمل شده محاسبه و با ذکر دلیل و مستندات کتباً به طرف دوم ابلغ نمایZZد و
طرف دوم متعهد به پرداخت آن در مدت سی روز از تاریخ صZZدور ابلغ طZZرف اول مبنZZی بZZر اعلم
میزان خسارت وارده میباشد .در صورت اعتراض به میزان و یا نحوه محاسبه خسارات توسط طرف
اول ،طرف دوم میتواند مراتب را ظرف سی روز از تاریخ صدور اطلعیه کتباً بZZه طZZرف اول اعلم و
دلئل اعتراض خود را اظهار نماید .در غیر اینصورت مبلغ خسارات مورد مطالبه مورد قبZZول طZZرف
دوم تلقی شده و طرف دوم ظرف مهلت سی روز مذکور در پاراگراف فوق باید خسارات را به طZZرف
اول بپردازد .ظرف مدت سی روز از تاریخ صدور اعتراض طرف دوم طبق پاراگراف فوق ،طرفین باید
موارد اختلف را بمنظور حصول توافق بررسی نمایند در صورت رد اعZZتراض طZZرف دوم ،طZZرف اول
حق دارد خسارات را مطابق مستندات ارائه شده توسط طرف اول ،از طرف دوم دریافت نماید.

صفحه  14از 16

ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

-12.2

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

فسخ به دلیل فورس ماژور)قوه قهریه( :چنانچه بدلیل واقعة فورس ماژور از قبیZZل جنZگ ،شZورش ،زلزلZه،
آتش سوزی ،سیل و نظایر آن اجرای تعهدات منZZدرج درایZZن قZZرارداد بZZرای طZZرف متZZأثر از فZZورس مZZاژور
غیرممكن یا دچار وقفه شود ،عدم اجرای تعهدات یا تأخیر دراجرای تعهدات بمدت قZZرارداد افZZزوده خواهZZد

شد  .طرفیكه واقعه فورس ماژور بر وی حادث شده ،اقدامات لزم جهت کZاهش یZا رفZع اثZرات آن را بعمZل
خواهد آورد .در صورتی که فورس ماژور کمتر از شش ماه به طول انجامد ،زمان قZرارداد متناسZب بZا مZZدت
مذکور تمدید خواهد شد .چنانچه فورس ماژور بیش از  3ماه تداوم یابد ،هریک از طرفین حق فسخ قZZرارداد
را خواهند داشت.
تبصره  : 1بدیهی است که تحریمهای تحمیلی بر جمهوری اسلمی ایران و اثرات جانبی آنها در این قرارداد
به عنوان فورس ماژور به شمار نخواهد رفت.
فسخ بنا بر مصلحت  :طرف اول حق دارد در هر زمان و بنا بر مصZZلحت خZZویش اجZZرای قZZرارداد را متوقZZف

-12.3

نموده و قرارداد را فسخ نماید .در این صورت مراتب به طرف دوم کتباً اعلم و طرف دوم موظف است ظZZرف
یكماه نسبت به توقف عملیات و تسویه حساب با طرف اول برای آن قسمت از موضوع قرارداد که انجام شده
و یا در حال انجام میباشد اقدام نماید .بدیهی است تضمین انجام تعهZZدات طZZرف دوم در صZZورتی کZZه قبل
شرایط مطالبه وجه آن وفق قرارداد فراهم نشده باشد ،آزاد خواهد شد.
ماده :13

قانون حاکم بر قرارداد

-13.1

این قرارداد و کلیه ضمائم آن ،اصلحیهها ،تغییرات و الحاقیههZZای آن و همچنیZZن روابZZط حقZZوقی طرفیZZن
قرارداد تحت حاکمیت قوانین جمهوری اسلمی ایران میباشد .قوانین جمهوری اسلمی ایران مشتمل است
بر کلیه قوانین ،احكام و مقررات دولت جمهوری اسلمی ایران منجمله هرگونه تغییرات و اصZZلحات بعZZدی

-13.2

آنها.
کلیه اختلفاتی که ممكن است در ارتباط با اجرای قرارداد ،پیوستها و ضمائم آن یا نحوه انجZام تعهZZدات و
یا مسئولیتهای مستقیم هر یک از طرفین قرارداد بهوجود آید و نتوان از طریZZق مكZZاتبه و مZZذاکره حZZل و
فصل نمود موضوع ابتدا در هیاتی مرکب از مدیرعامل طرف اول و یا نماینده ایشان و یZZک نفZZر بZZه انتخZZاب
هیئت مدیره طرف اول و مدیرعامل طرف دوم مطرح خواهد شد ،این هیئت میتواند با استفاده از نظر سایر
متخصصین امر به اختلف رسیدگی کرده و اعلم نظر نماید .طرفین ملزم به تبعیت از نظریه صZZادره کZZه از
طریق مدیرعامل طرف اول ابلغ میگردد خواهند بود.

صفحه  15از 16

ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

-13.3

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

در صورت عدم توفیق در حل اختلف در هیئت مزبور ،محاکم قضایی شهر تهران ،صالح بZZه رسZZیدگی برابZZر

قوانین جمهوری اسلمی ایران خواهند بود.
تبصره  : 1در طول رسیدگی به حل اختلف و اجرای صدور رای دادگاه هیچ یک از طرفین حق توقف انجام تعهZZدات
خود تحت این قرارداد را ندارد.
حقوق مالكیت

ماده :14

طرف دوم مسئولیت اخذ تمامی مجوزها اعم از حق اختراع ،علئم تجZZاری ،کZZپی رایZZت ،مZZدلها ،نقشZZهها،

-14.1

اطلعات ،حقوق مالكیت معنوی و دانش فنی و  ...که برای اجرای این قرارداد مورد استفاده قرار میگیZZرد و
نیز پرداخت هزینههای احتمالی مربوطه)هزینه های قضایی و غیرقضایی( را بر عهده خواهد داشت.
بعد از پایان قرارداد حق استفاده از تمامی فرآیندها ،دستورالعملها ،نقشهها ،اطلعات و فرمهای بكار گرفته

-14.2

شده در این قرارداد برای طرف اول محفوظ است.
محرمانگی و افشاء

ماده :15

دانش فنی و اسناد فنی شامل نقشهها ،فهرست کال ،جزئیات دیاگرامها ،شرایط خZZاص و عZZام و مشخصZZات

-15.1

مربوط به قرارداد که توسط طرف اول برای طرف دوم تهیه شده ،جزو اموال طرف اول بوده و طرف دوم حق
ندارد هیچ یک از اطلعات فوق را به جز آنچه که در ارتباط مستقیم با اجرای قرارداد اسZZت ،بZZدون رضZZایت
کتبی طرف اول برای طرف ثالث افشاء نماید .همچنیZZن طZZرف دوم نبایZZد هیZZچ یZZک از اطلعZZاتی )اعZZم از
اطلعات شبكه همراه اول و غیر آن( که به واسطه اجرای این قZZرارداد در اختیZZار او قZZرار میگیZZرد را افشZZا
نموده ،در اختیار غیر قرار داده و یا ابزار کسب و کار قرار دهد .در صورت تخلف از این تعهZZد ،جZZبران کلیZZه
خسارات طرف اول بر عهده طرف دوم میباشد.
تبصره  : 1این تعهد پس از پایان مدت قرارداد نیز به قوت خود باقی خواهد بود.
طرف دوم )مدیران( اعلم مینمایند که خود یا اقرباء نسبی و سببی درجZZه اول آنZZان در شZZرکت ارتباطZZات

-15.2

سیار ایران سمت یا سهامی ندارند.
ماده :16

انصراف
هیچ گونه انصراف یا تأخیر طرف اول قرارداد در اعمال یا عدم اعمال هریک از حقوق خود یا راه حل های موجZZود ،بZZه
عنوان انصراف وی از آن حق یا راه حل های دیگر که به موجب ایZZن قZZرارداد وجZZود دارد ،تلقZZی نخواهZZد شZZد .هیZZچ
انصرافی معتبر نخواهد بود مگر آنكه توسط طرف اول و به صورت کتبی اعلم شده باشد.

صفحه  16از 16

ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

ماده :17

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

آگاهی از کلیه شرایط

طرف دوم اعلم مینماید که از متن قرارداد و کلیه جزییات موضوع قرارداد مندرج در پیوستهای قرارداد آگاهی کامZZل
دارد و عذر عدم اطلع از او مسموع نخواهد بود.
نماینده طرف اول و ناظر قرارداد

ماده :18

نماینده طرف اول :طرف اول مدیر کل خرید خZود را بZه عنZZوان نماینZده قZرارداد بZه طZZرف دوم معرفZی

-18.1

مینماید .کلیه ابلغیهها و مكاتبات در خصوص قرارداد که توسط طZZرف دوم صZZادر میگZZردد بایZZد بZZرای
نماینده فوق الذکر ارسال گردد .همچنین کلیه ابلغیههZZZا و مكاتبات صادره توسط نماینZZده مZZذکور ،بZZه
عنوان ابلغیهها و مكاتبات طرف اول تلقی خواهد شد .کلیه ابلغیهها به صورت کتبی خواهند بود .نشZZانی
نماینده طرف اول :میدان ونک ،خیابان ونک ،نرسیده به تقاطع کردستان ،ساختمان بZZرج همZZراه ،شZZرکت
ارتباطات سیار ایران ،،طبقه پنجم ،اداره کل خرید .
ناظر قرارداد :طرف اول معاونت عملیات و توسعه شبكه خود را بهعنوان ناظر ایZZن قZZرارداد بZZه طZZرف دوم

-18.2

معرفی مینماید .نمایندگان معرفی شده توسط ناظر قرارداد حكم ناظر قرارداد را خواهند داشت.
تبصره  : 1طرف اول میتواند در صورت اقتضاء نمایندگان دیگری در امور دیگر نظیZZر توسZZعه ،آزمZZایش و تحویZZل،
مالی و حقوقی را کتباً به طرف دوم معرفی نماید.
واگذاری

ماده :19

واگذاری قرارداد به طرف ثالث  :طرف دوم به هیچ عنوان حق ندارد قرارداد و یا مسئولیت اجرای تمZZام یZZا

-19.1

بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار نماید ،لیكZن در راسZZتای اجZرای تعهZZدات موضZوع ایZن قZرارداد
میتواند از پیمانكاران فرعی که به تایید طرف اول رسیده باشد استفاده نماید.
حق واگذاری توسط طرف اول :در هر مقطع زمانی ،طرف اول حق دارد هر یZZک از افZZراد یZZا شZZرکتهای

-19.2

وابسته خود را یا هر شخص ثالثی را طی اعلم کتبی به طرف دوم ،به عنوان نماینده خود منصوب و تمZZام
یا بخشی از حقوق و تعهدات خود را به آنها منتقل سازد .هر شخص ثالث معرفی شده توسط طZZرف اول،
دارای تمامی حقوق تحت این قرارداد بوده و تمامی تعهدات و مسئولیتها و وظZایف طZرف اول او منتقZل
میشود گویی از ابتدا او بهجای طرف اول ،طرف این قرارداد بوده است.
ماده :20

تاریخ و نسخ قرارداد
این قرارداد به انضمام کلیه الحاقیه ها ،ضمائم و پیوستها که جزء لینفک این قرارداد میباشZZند کZZه از زمZZان مبZZادله
قرارداد برای طرفین لزم الجرا بوده و قابل تغییر مگر با توافق کتبی طرفین و تنظیم و امضZZا الحZZاقیه بZZر روی قZZرار.

صفحه  17از 16

طرح قرارداد شماره  :خر تجهیزات …ی ……ا:
……………

ش کرت ارتباطات سیار ایان )سهامی عام(

نمیباشد .این قرارداد در  20ماده و چهار نسخZه تهیه و در تاریخ  .....................توسط طرفین مبادله شZZده اسZZت .سZZه
نسخه از قرارداد نزد طرف اول و یک نسخه آن نZزد طرف دوم بوده و تمZZامی نسZZخ آن دارای ارزش و اعتبZZار یكسZZان

میباشند.
طرف اول :شرکت ارتباطات سیار ایران

طرف دوم............................... :

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

صفحه  18از 16

