
 بنام خدا

 » خریدقرار داد «  

در  …………ره ثبت شده به شما .………………………بین شرکت فی مااین قرار داد 
به ………………………………………………به آدرس هران اداره ثبت شرکت هاي ت

که در این قرارداد اختصارًا به سمت مدیر عامل …..…………………………نمایندگی 
ثبت شده به ………………………………شرکت ود، از یک طرف و نامیده میش خریدار

به نشانی در اداره ثبت شرکت هاي تهران ……..………….……شماره 
آقاي  به نمایندگی …………………..………………………………………………

نامیده  ر این قرارداد اختصاراً فروشندهدبه سمت مدیرعامل که ………………………
 مفاد مندرجات  ذیل منعقد میگردد: از طرف دیگر به شرح میشود،

 ضوع قرار داد :مو _1ماده

عدد ( بیست هزار عدد ) اسفنج طوسی یکرو  20000خرید تعداد  موضوع قرار داد عبارتست از
 ناشکل با مشخصات فنی و ابعاد اندازه و نمونه ارائه شده از طرف خریدار به فروشنده.چسب 
این  خریدار مجاز می باشد تیراژ تعیین شده را بیست درصد افزایش و یا کاهش دهد. تبصره:

روز قبل از اتمام مدت قرارداد بایستی به صورت کتبی به فروشنده اعالم  15مورد حداقل 
 گردد.

 مدت قرار داد: _2ماده 

 تا تاریخ            به مدت سه ماه تعیین می گردد.             از تاریخ  داد مدت قرار

 مبلغ قرار داد: _3ماده 

ل ( هفت هزار و یکصد ریال ) تعیین می گردد که ریا 7100قیت هر عدد فوم ناشکل مبلغ 
 ریال ( یکصد و چهل و دو میلیون ریال ) می باشد. 142،000،000جمع مبلغ قرارداد 

نحوه پرداخت:  _4ماده 
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حد کنترل کیفی خود و دریافت موظف است پس از دریافت هر محموله و تأیید واخریدار 
که ی ا حداکثر پنج روز پس از دریافت محموله طی چکحساب از فروشنده مبلغ فاکتور رصورت

نده تحویل دهد و در صورت عدم از دریافت محموله می باشد به فروشروز پس  105به تاریخ 
 وصول وجه در موعد مقرر فروشنده می تواند از ارسال محموله هاي آتی خودداري نماید.

 

 : زمانبندي ارسال قطعات _5ماده 

دد پس از دریافت کتبی تعداد مورد سفارش از خرید حداکثر ظرف فروشنده متعهد می گر
 مدت سه هفته اقدام به تحویل کاال نماید.

 

  :تعهدات فروشنده _6ماده 

بت به تولید و بندي ابالغی خریدار نسگردد با توجه به برنامه زمانفروشنده متعهد می  _6_1
 تحویل فوم مذکور به تعداد مورد درخواست تحویل نماید.

 و نگهداري اطالعات فنی خریدار می باشد. فروشنده متعهد به حفظ _6_2
ري احتمالی خریدار با شرکت ساپکو، خریدار موظف است یک ماه در صورت قطع همکا_6_3

 .قبل مراتب را جهت فسخ قرارداد به فروشنده ابالغ نماید
 

  :تعهدات خریدار _7ماده 

که کلیه اطالعات و نقشه هاي فنی و مدارك مورد نیاز را به  خریدار متعهد می گردد _7_1
یا ناقص به فروشنده داده فروشنده تحویل دهد و چنانچه هر گونه اطالعاتی به صورت اشتباه 

 شود مسئولیت آن به عهده خریدار خواهد بود.
( نحوه پرداخت )  4د که مطالبات فروشنده را برابر مفاد ماده خریدار متعهد می گرد _7_2

 اقدام نماید.
خریدار متعهد می گردد سه هفته قبل از زمان مورد نیاز سفارش خود را کتبًا به  _7_3

 فروشنده اعالم نماید.
 

  :حل اختالف _8ماده 

گفتگو و در صورت  هر گونه اختالفی در اجرا و تفسیر مفاد این قرارداد در مرحله نخست با
 مثمر ثمر نبودن از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد.

 
 

 فورس ماژور: _9ماده 

نترل و ... که وقوع آن ها خارج از ک زيآتش سو -زلزله -ور به حوادثی از قبیل سیلفورس ماژ
آثار آن طرفین می باشد اطالق می گردد و در صورت بروز فورس ماژور تا زمان بر طرف شدن 

 اجراي تعهدات طرفین به تأخیر خواهد افتاد.
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 نشانی طرفین: _10ماده 

یرات یه تغیده است و طرفین متعهد می گردند کنشانی طرفین در متن قرارداد ذکر گرد
گر برسانند در غیر این صورت آخرین نشانی ذکر اً به اطالع یکدیرا کتب حتمالی اقامتگاه خودا

 شده معتبر می باشد.
 
حکم واحد را و پس از امضاء تنظیم در دو نسخه بند  6و یک تبصره  ه ودما 10ن قرار داد در ای

 الزم االجرا  میباشد. و براي طرفین داشته 
 
 
 

 فروشنده                                                                                     خریدار                        
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