
 بسمه تعالی
 :.............................شماره 
 28/09/1395تاریخ:  

 قالب فلزي بتن)) (( قرارداد فروش

مطابق اسناد و مدارك (...........شماره شناسنامه  .....................کد ملی  .........آقاي ین ..............ب در تاریخاین قرارداد 
-فروشنده نامیده میکه در این قرارداد  ...........به شماره تلفن : ................................ به آدرس ............فرزند پیوست)

.................................................... کد به آدرس  ................به نمایندگی آقاي  .............شرکت  شود و از طرف دیگر
-، منعقد میذیل شود با شرایط و مفادکه در این قرارداد خریدار نامیده می ..............، تلفن : پستی:......................

 گردد.
 موضوع قرارداد: – 1ماده 

هاي ارسالی تایید نقشه مطابق ............قالب ستون پل پروژه  (سه) ست کامل  3فروش  این قرارداد شاملموضوع 
 باشد.تجهیزات قالب بندي مربوطه می به همراه ،شده از طرف خریدار

 مدت قرارداد و تاریخ شروع آن: – 2ماده
 باشد:و به شرح ذیل می بوده و زمان تحویل قالبها روز 22قرارداد مدت زمان 

و سومین  20/10/95در تاریخ  از قالبها ، دومین ست15/10/95ها در تاریخ قالب از اولین ست زمان تحویلالف) 
و  به هیچ وجه قابل تمدیدقرارداد و زمان تحویل قالبها  زمان  مدت  که می باشد 25/10/95 ست از قالبها در

 د.ننمی باش تغییر
بوده و فروشنده موظف است ظرف مدت تعیین شده  28/09/95شروع قرارداد ب) تاریخ شروع قرارداد: تاریخ 
نسبت به اتمام کار اقدام نمایند.

مبلغ قرارداد : – 3ماده
اساس  این ریال بوده و بر 59000فروخته شده  و متعلقات مبلغ واحد موضوع قرارداد به ازاي هر کیلوگرم قالب

 باشد.ریال می1749000000 )کیلوگرم 110000وزن هر ست تقریبا (ست قالب  3جهت  مبلغ اولیه قرارداد
 باشد. یوله هاي ارسالی مموزن باسکول شده مح ،هامالك محاسبه وزن قالب -
 نحوه پرداخت : – 4ماده

 فروشنده پرداخت نماید:قرارداد را به   3مبلغ مندرج در ماده خریدار متعهد می گردد به شرح ذیل 
ریال در قالب ورق به قیمت هاي مورد تایید  1,100,000,000مبلغ حدود  بعنوان پیش پرداخت قرارداد الف)

 .......... دک ............نزد بانک صادرات شعبه  ..............چک شماره در قبال ، فروشنده که به امضاء ایشان رسیده است
 میگردد. تحویل  فروشندهریال به  .......................به مبلغ 
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آنها و تاییدیه صحت  ریزيو یک پارت بتن به فروشندهپس از تحویل قالب  ،مبلغ کامل قیمت هر ست قالبب) 
هاي ارسالی ریزي قالب(خریدار متعهد به بتن .قابل پرداخت خواهد بودبه فروشنده  ساخت از جانب خریدار،

 فروشنده در اسرع وقت خواهد بود)توسط 
 خریدار% مبلغ اولیه پیمان اختیار  35انجام تعهدات معادل  تضمین، امضاء قرارداد همزمان بافروشنده :  1تبصره 

شعبه  ......ریال) نزد بانک  700,000,000هفتصد میلیون ریال (به مبلغ  ............میدهد طی چک شماره قرار 
 ............کد  ..........
 تعهدات خریدار : – 5ماده
 .باشداز کارگاه فروشنده تا محل اجراي پروژه به عهده خریدار می قالب هزینه حمل و نقلالف) 

بر عهده  تامین خوابگاه و غذاي کارگاهی از جانب فروشنده به محل کارگاه، ب) در صورت نیاز به اعزام تکنسین
 خریدار میباشد.

 باشد.قرارداد بر عهده خریدار میج) کسورات قانونی 
، مالیات بر ه از جانب فروشنده و مطابق قانوننام در نظام مالیات بر ارزش افزودد) در صورت ارائه گواهی ثبت

 باشد.ارزش افزوده بر عهده خریدار می
 تعهدات فروشنده: -6ماده

   و کیفیت مورد تایید خریدار مقررهاي فلزي موضوع قرارداد طی زمان الف) فروشنده موظف به تحویل قالب
 باشد.می

 باشد.هاي فلزي بتنی در محل کارخانه جزو تعهدات فروشنده میب) بارگیري قالب
  :قرارداد فسخ موارد - 7 ماده

 باشد: قرارداد حاضر در صورت وقوع هر یک از عوامل ذیل توسط خریدار قابل فسخ  می
 تشخیص به و یا مورد قبول نبودن قالبهاي ساخته شده قرارداد موضوع انجام در توانایی فروشنده عدم  -7-1

  روز کاري. 7، و عدم اصالح آنها توسط فروشنده طی خریدار
مدت زمان تعیین شده جهت اتمام آن  % 25 از بیش تحویل قالب مراحل از یک هر اتمام در تأخیر -7-2

 قرارداد. مرحله از
 .قضایی دستگاه سوي از او اموال توقیف یا وي ورشکستگی قانونی، مراجع سوي از فروشنده  بازداشت  -7-3
 تشریفات انجام بدون فروشنده، خریدار به رسمی اعالم از بعد و مذکور موارد از یک هر احراز و یا وقوع از پس

 ،است)قالبهاي تحویل شده به خریدار(که صحت ساخت آن مورد تایید خریدار قرار گرفته  حساب صورت قضایی،
 . شودمی داده خاتمهفروشنده  کار به و تهیه خریدار توسط

به تشخیص خریدار   مذکور موارد از یک هر و یا وقوع هریک از موارد فوق توسط خریدار احراز از : پس 2تبصره 
به نفع  فروشندهتضمین انجام تعهدات  ،قضایی تشریفات انجام بدون فروشنده، خریدار به رسمی اعالم از بعد و

ضمن آنکه تمام خسارات  قابل برداشت خواهد بود. خریدار لغ مربوط به آن به نفع بضبط شده و یا م خریدار
 وارده بر خریدار نیز بر عهده فروشنده می باشد.
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 شده واگذار فروشندگان دیگر  توسط خریدار به کار الباقی الذکر فوق دالیل به قرارداد فسخ صورت در : 3تبصره
      کسر وي امینو یا تض فروشنده مطالبات باالسري از ضریب % 20 اضافه به مربوطه و خسارات هاهزینه و

 . گرددمی
 حل اختالف:: -8ماده 

در صورت بروز هر گونه اختالف در اجراي مفاد قرارداد محاکم عمومی و مراجع قضائی تهران، مجتمع قضایی 
عماد، صالح به رسیدگی می باشد ضمناً ، شوراي حل اختالف صالح  شهید صدر واقع در خیابان مطهري، خ میر

 نیز، شوراي حل اختالف شمیران (منطقه یک) می باشد.
 اسناد قرارداد: -9ماده 

 الف) اصل قرارداد
 ب) کلیه مکاتبات که در قبل و یا در حین اجراي قرارداد بین طرفین قرارداد مبادله می شود.

 قرارداد که ممهور به مهر شرکت با امضاي فروشنده خواهد بود. ج) پیش فاکتور معادل مبلغ
 د) پس از ساخت و تحویل کاال به خریدار فاکتورهاي نهایی صادره نیز ضمائم قرارداد اضافه میگردد.

نسخه متحد المتن ( هر نسخه در سه صفحه) با اعتبار واحد و یکسان تنظیم و  3ماده و در  9این قرارداد در 
 امضاء شده و بین طرفین مبادله گردید.

 
 امضاء خریدار                                                              امضاء فروشنده               

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