
 تاریخ : ..........
 شماره : ..........

قرارداد خرید 

ي د... کـد اقتصـا............ماره ثبـت .این قرارداد بین کارخانه ................ از واحدهاي تابعه سهامی عام ............ و ........  بـه شـ

رارداد منبعـد در ایـن قـ هک........... ) به آدرس ساري ـ بلوار ..... ................ به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه

شناسـنامه  ه.... بـه شـمارخریدار نامیده می شود از یک طرف و بازرگانی سـینا بـه نماینـدگی آقـاي ................ فرزنـد ..........

 ...............  تلفـن ................... روبـروي س ـ بابـل , خ  ........................... صادره ..........  داراي کد اقتصـادي ................ آدر

:  فاکس ......... که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد

 ) موضوع قرارداد 1ماده 

قـوا حـداقل حمل ............ به وزن هر عدد کیسه بـدون متخته کیسه پروپیلن مخصوص  115000عبارت است از خرید تعداد 

نمونه چاپ  میلی متر طبق 200میلی متر و طول  70میلی متر و به عرض  5/2گرم نمونه تحویلی با نصب مقوا به ضخامت  50

ا دوخت ) و رنـگ بـژ ت سانتی متر ( دوخت 50سانتی متر به عرض  65آرم و کلیشه کارخانه ................ و ابعاد کیسه به طول 

می باشد . 

) مبلغ قرارداد 2ماده 

روز تعیین می گردد .  30از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 

 ) مبلغ قرارداد 3ماده 

عیین می گـردد تریال  62100000ریال جمعاً معادل  540مبلغ موضوع قرارداد به ازاي هر عدد کیسه ساده به رنگ بژ به قیمت 

حوه تحویل ) محل ن4. ماده 

 ینه حمل به عهده فروشنده خواهد بود . محل تحویل کارخانه ............... و هز -1-4

 عدد باشد .  60000ز انعقاد قرارداد و به تعداد حداقل اروز بعد  7اولین محموله حداکثر  -2-4

 ) نحوه پرداخت 5ماده 

د رداخـت خواهـو پس از کسر کسورات محاسبه و به فروشنده پ مبلغ قرارداد پس از تحویل کیسه ها , با تأیید دستگاه نظارت

 گردید . 

 ) ناظرین قرارداد  6ماده 
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وضوع قـرارداد ممکلف است  از طرف خریدار آقایان ............ و مهندس ................. به عنوان دستگاه نظارت تعیین و فروشنده

 را با نظارت و اطالع دستگاه نظارت تحویل نماید . 

 ) خسارات تأخیر  7ماده 

ارداد به عنـوان ( یک درصد ) از مبلغ قر 01/0در صورت بروز تأخیر در تحویل موضوع قرارداد به ازاء هر روز دیرکرد معادل 

ه بـرآورد بروز خریدار می تواند قرارداد را یک طرفه فسخ و نسبت  25جبران خسارت کسر و در صورت بروز تأخیر بیش از 

 برداشت از مطالبات فروشنده اقدام نماید .  خسارات وارده و

 ) تضمین قرارداد  8ماده 

نواقصـی  واز تاریخ تحویل موقت موضوع قرارداد به مدت دو ماه تعیین می گردد , چنانچه در طول دوره مـورد نظـر عیـوب 

ه ملـزم اشد فروشندفروشنده ) نب مشاهده شود که ناشی از استهالك طبیعی و یا بهره برداري مغایر با دستورالعمل هاي متعهد (

 به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود . 

 ) تضمین حسن انجام کار 9ماده 

ضمین حسن انجام کـار بـه ریال به عنوان سپرده ت 62100000از طرف فروشنده چک شماره ............ عهده ................ به مبلغ 

 عی موضوع قرارداد و تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد شد . خریدار تسلیم می نماید که پس از تحویل قط

 : فروشنده موظف می باشد کیسه هاي تحویلی را مطابق با شرایط فنی موجود کارخانه تهیه نماید .  1تبصره 

بـه  ه ملـزم: چنانچه در البالي محموله هاي ارسالی از طرف فروشنده کیسه هاي معیوب وجود داشته باشـد فروشـند 2تبصره 

 اهد شد .تعویض آنها با هزینه خود می باشد در غیر این صورت معادل قیمت آنها از چک تضمین و سایر مطالبات کسر خو

ات بعـدي : در صورتی که کیسه هاي مزبور داراي ضایعات باشد بهاي ضایعات پرداخت نخواهد شـد و یـا از مطالبـ 3تبصره 

 فروشنده کسر خواهد شد . 

 ساب نهایی پس از تحویل موضوع قرارداد و تأیید دستگاه نظارت انجام خواهد شد . : تسویه ح 4تبصره 

 ارداد است . : روش کنترل کیفیت پاکت هاي پروپیلن و تعیین میزان ضایعات به پیوست می باشد که جزء الینفک قر 5تبصره 

 ) حل اختالفات10ماده 

طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و هرگونه اختالف در تفسیر یا اجراي قرارداد ابتداء از 

در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شـد , در صـورت عـدم توافـق 

الزم طرفین در انتخاب حکم و داور از طریق مراجع قضایی براساس مقـررات داوري تعیـین خواهـد شـد راي داور قطعـی و 

 االجرا است . 
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 ) حوادث غیرمترقبه  11ماده 

یابد .  د ادامه میدر صورت بروز حوادث غیر مترقبه ( حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله ) قرارداد معلق و پس از رفع آن قراردا

 توافق طرفین انجام خواهد شد .  چنانچه مدت فورس ماژور بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با

 ) مواد و نسخ  12مواد 

ن داراي حکـم واحـد آتبصره , یک پیوست و دو نسخه در کارخانه ............... تنظیم و هر نسـخه  5ماده و  12این قرارداد در 

 می باشد . 

 

 فروشنده بازرگانی ...................     خریدار کارخانه ..................
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 P.Pروش کنترل کیفیت پاکت هاي 

 و تعیین میزان ضایعات

 

 الف) تعریف فاکتورهاي مورد آزمایش 

 فاکتورهاي اصلی ـ شامل ابعاد پاکت , نوع جنس , دوخت  )1

 فاکتورهاي فرعی ـ شامل چاپ , آرم مربوطه , وزن کیسه ها , مقوا , دهانه کیسه . )2

 یت کیسه ها ب) کنترل , بازرسی و تعیین وضع

دد نترل می گـرکیسه ها در بدو ورود توسط بازرس کنترل کیفیت کارخانه و براساس استاندارد      نمونه برداري , ک )1

 . 

 پـــس از کنتـــرل فاکتورهـــاي اصـــلی ( ابعـــاد پاکـــت , نـــوع جـــنس و دوخـــت ) چنانچـــه تعـــداد       )2

هـاي  کـل نمونـه 07/0بررسی می گـردد ) از کیسه هاي معیوب ( در هریک از فاکتورهاي اصلی که بطور جداگانه 

د با توجه بـه کمتر باش 07/0مورد آزمایش , تجاوز نمود , کل محموله عودت داده خواهد شد . چنانچه این میزان از 

 موارد اعالم شده در بند ج ضایعات آن کسر و مورد استفاده قرار می گیرد . 

 P.Pمعیارهاي فاکتورهاي کیفیت پاکت هاي  )3

نتی متر قابل قبول ولـی کـاهش آن قابـل قبـول سانتی متر باشد ( افزایش ابعاد تا یک سا 50*65عاد پاکت می بایست اب -1-3

 می باشد و از رابطه زیر محاسبه می گردد :  04/0نیست . میزان ضایعات این فاکتور حداکثر 

 . * درصد نمونه هاي معیوب در آزمایش مربوطه  40درصد ضایعات فاکتور ابعاد = 

یـر زمی بایست باشد و همراه با روکش لمینه از داخل میزان ضایعات این فاکتور از رابطه  P.Pوع جنس کیسه از بافت ن -2-3

 محاسبه می گردد : 

 * درصد نمونه هاي معیوب در آزمایش مربوطه . 15درصد ضایعات فاکتور جنس = 

ا تحمل کند , براي آزمایش این فاکتور تعداد ر kg50که وزن  دوخت کیسه باید با نخ مناسب انجام شده باشد به طوري -3-3

یـن فـاکتور نمونه اخذ شده در بارگیري مورد استفاده قرار خواهد گرفت و میزان ضایعات مشخص می شود . میزان ضایعات ا

 از رابطه زیر محاسبه می گردد : 

 ربوطه . * درصد نمونه هاي معیوب در آزمایش م10درصد ضایعات فاکتور دوخت = 
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و تعیین نـوع یـک و همچنـین آرم  kg50نگلیسی همراه با مهر استاندارد و تعیین وزن آرم .......... به دو زبان فارسی و ا -4-3

زیـر محاسـبه  ر از رابطـهشرکت .......... و .......... بایستی به طور خوانا بر روي کیسه ها چاپ گردد , میزان ضایعات این فاکتو

 می گردد : 

 * درصد نمونه هاي معیوب در آزمایش مربوطه .  10صد ضایعات آرم = در

شخصات مربوطه مطابق کلیشه و با رنگ سیاه و یا آبی با وضعیت مناسـب بایـد رعایـت گـردد و در اثـر نوع چاپ و م -5-3

  ی گردد .چسبندگی کیسه ها به هم وضعیت چاپ مخدوش نشود , میزان ضایعات این فاکتور از رابطه زیر محاسبه م

 * درصد نمونه هاي معیوب در آزمایش مربوطه .  5درصد ضایعات فاکتور چاپ = 

به مـی گرم می بایست باشد میزان ضایعات این فاکتور از رابطه زیـر محاسـ 70تا  65مطابق با قرارداد بین  وزن کیسه ها -6-3

 گردد : 

 مایش مربوطه * درصد نمونه هاي معیوب در آز 10درصد ضایعات فاکتور وزن = 

باشد و سر آنها منگنه شده باشـد میـزان  cm7و عرض  cm25و طولی  mm2ستی داراي مقوا به ضخامت کیسه ها بای -7-3

 ضایعات این فاکتور از رابطه زیر محاسبه می گردد : 

 * درصد نمونه هاي معیوب در آزمایش مربوطه  5درصد ضایعات فاکتور مقوا = 

عـد بتی حداقل تاخوردگی الزم , جهت پر کردن آنها توسط دستگاه هاي پرکننده را داشته به طـوري کیسه ها بایس دهانه -8-3

 از بارگیري , از دهانه ریزش ننماید , میزان ضایعات این فاکتور از رابطه زیر محاسبه می گردد : 

 * درصد نمونه هاي معیوب در آزمایش مربوطه  5درصد ضایعات فاکتور دهانه = 

 محاسبه جرایم و خسارات ناشی از ضایعات ج) نحوه 

 براي هر فاکتور محاسبه و سپس جمع می گردد .   3ضایعات کیسه ها با روش گفته شده در بند ب ـ  )1

 باشد محموله پذیرفته می گردد .  03/0چنانچه جمع ضایعات محاسبه شده در کل فاکتور کمتر یا مساوي  )2

ه باشد , بهـاي ضـایعات از صـورت حسـاب فروشـند 07/0تا  3ش از در صورتی که میزان ضایعات محاسبه شده بی )3

 کسر و کیسه هاي ضایعاتی به فروشنده عودت نخواهد شد ؟ 

داخت خواهد درصد از کل صورتحساب پیمانکار پس از کنترل کیفیت کیسه ها پر 090/0میزان  3و  2تبصره : در هر دو مورد 

 م خواهد شدز مبلغ باقیمانده کسر می گردد و سپس تصفیه حساب نهایی انجاشد , و میزان ضایعات در بین مصرف کیسه ها ا

 . 

www.irp
mo.c

om
 

htt
ps

://t
.m

e/i
rpm

o_
co

m

https://t.me/irpmo_com https://t.me/irpmo_com https://t.me/irpmo_com

https://sapp.ir/irpmo_com https://sapp.ir/irpmo_com https://sapp.ir/irpmo_com



ـــایعات محاســـبه شـــده از  )4 ـــورتی کـــه میـــزان ض ـــد , کـــل محمولـــه عـــودت  07/0درص  بـــاالتر باش

 می گردد . 
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