
تــــــاریخ : 
.......... 

شــــــماره : 
.......... 

 قرارداد خرید

این قرارداد بین ................ از واحدھای تابعھ شـرکت سـھامی 

عام ................ و ........  بھ شماره ثبت ................ 

کد اقتصادی ................ بھ نمایندگی مھندس ................ 

ــــــــــــــــــــــــــھ  ــــــــــــــــــــــــــدیریت) ب ( م

..........................................................سآدر

........... کھ منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک 

طرف و شرکت ................ ( سـھامی خـاص ) دارای کـد اقتصـادی 

................ بـــــــــــــــــــھ نشـــــــــــــــــــانی 

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

ساختمان شماره ............. طبقـھ ........... آپارتمـان شـماره 

ــتی  ــد پس ــس .......... ک ــن .............. فک ............  تلف

............... بھ نمایندگی آقای ................. کھ منبعد در 

این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر بھ شرح زیر منعقد 

 دد : می گر

 ) موضوع قرارداد ۱ماده 

 عدد کارت شناسایی مطابق با مشخصات ذیل :  ۸٥۰عبارتست از خرید 

رنگ , ثبت اسـامی پرسـنل , الصـاق  ۳میلی متر چاپ :  ۸٥*٥٤اندازه 

عکس رنگی و صدور کارت با اسـتاندارد بـین المللـی و ثبـت مشخصـات 

ر سیستم کـارت قابل استفاده د LOCOپرسنل در نوار مغناطیسی از نوع 

 خوان آمانو . 

 ) مبلغ قرارداد ۲ماده 

مبلغ موضوع قرارداد مطابق با پیش فاکتور شماره ............ جمعًا 

لایر ( دوازده میلیون و یکصد و پنجـاه و پـنج  ۱۲۱٥٥۰۰۰عبارت است از 

لایر ( چھارده ھزار و سیصد لایر )  ۱٤۳۰۰ھزار لایر ) بھ ازاء ھر واحد کارت 

 بھ طراحی , چاپ تکثیر و صدور تحویل آن می باشد .  با توجھ

 ) مدت  قرارداد ۳ماده 

 روز تعیین می گردد .  ۳٦٥از تاریخ قرارداد 

: فروشنده موظف است اولین سری کـارت ھـای شناسـایی ( بـھ  ۱تبصره 

 تعداد پرسنل موجود ) را حداکثر ظرف مدت یک ماه تحویل نماید . 

ست تا مدت یکسال بـدون اخـذ وجھـی اعـالم : فروشنده موظف ا ۲تبصره 

ـــھ  ـــنل کارخان ـــات پرس ـــردن مشخص ـــھ وارد ک ـــبت ب ـــدار نس خری
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کـارت ) اقـدام  ۲۰۰.................. بر روی مغناطیسـی ( حـدود 

 نماید . 

 ) شرایط پرداخت ٤ماده 

لایر ) بھ عنوان علی الحسـاب  ۳٦٤٦٥۰۰کل موضوع قرارداد (  ۰۳۰/۰الف) 

 ارداد . ھم زمان با امضاء قر

لایر ) بابـت تکثیـر و تحویـل  ۳٦٤٦٥۰۰کل مبلـغ قـرارداد (  ۰۳۰/۰ب) 

 نمونھ اولیھ . 

لایر ) پس از تحویل نھایی اولین  ٤۸٦۲۰۰۰کل مبلغ قرارداد (  ۰٤۰/۰ج) 

 سری کارت ھا و تأیید دستگاه نظارت . 

 ) سایر شرایط قرارداد ٥ماده 

رسنلی الزم برای ثبـت در الف) خریدار متعھد می گردد تمامی اطالعات پ

روی کارت ھا را بھ طور مشروح و واضح کتبًا در اختیار فروشنده قرار 

 دھد . 

تبصره : در صـورت تخلـف خریـدار از شـرایط منـدرج در بنـد فـوق , 

 فروشنده ھیچگونھ تعھدی در مورد اشتباھات تایپی اسامی ندارد . 

رت لیست کامپیوتری ب) خریدار متعھد می گردد , اطالعات پرسنلی بھ صو

ھم زمان با عقد قرارداد و یا ھمزمان با تقاضـای صـدور کـارت ھـای 

 مربوطھ ھر نوبت بھ فروشنده ارائھ نماید .  

 ) تعھدات فروشنده ٦ماده 

الف) فروشنده موظف است , کلیھ کارت ھا را مطابق با لیسـت ارسـالی 

 از طرف خریدار تھیھ نماید . 

 ھ کارت ھا را صحیح و سالم تحویل نماید . ب ) فروشنده موظف است کلی

ج) فروشنده موظف است در صورت بروز ھرگونھ اختالف تایپی در مشخصـات 

پرسنل کھ از جانب وی صورت پذیرد پس از اعالم کتبی خریدار با ھزینھ 

 خود نسبت بھ رفع عیب اقدام نماید . 

د) فروشنده موظف است ھرگونھ اشتباھی کھ در شماره پرسـنلی بـر روی 

ــــــــــــــــــــــــی رخ  ــــــــــــــــــــــــوار مغناطیس  ن

 می دھد نسبت بھ رفع آن اقدام نماید .  

ھـ) معادل مبلغ قرارداد یک قطعھ چک بھ شماره .............  نـزد 

خریدار جھت تضمین حسن انجام کار بھ مدت یک سـال از سـوی فروشـنده 

 تحویل می گردد . 

 ) دوره تضمین قرارداد ( گارانتی ) ۷ماده 

از تاریخ تحویل کارت ھای موضوع قرارداد تا مدت یکسـال تعیـین مـی 

گردد , چنانچھ در طول دوره مذکور عیوب و نواقصی مشـاده گـردد کـھ 

ناشی از استھالک طبیعی و یا بھره برداری نباشد فروشنده موظـف اسـت 

 م نماید . با ھزینھ خود نسبت بھ رفع عیوب اقدا

 ) دستگاه نظارت  ۸ماده 
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مدیر کـامپیوتر آقـای مھنـدس ........... و مـدیر  از طرف خریدار 

اداری آقای مھندس ................ بھ عنوان دستگاه نظـارت صـورت 

 می گیرد . 

 ) ۹ماده 

فورس ماژور اجرای مفاد این قرارداد در شرایط عادی الزام آور اسـت 

رس ماژور ) بر حسب مورد باعث تأخیر , تعلیق و تحقق قوه قاھره ( فو

و یا فسخ قـرارداد خواھـد گردیـد , تشـخیص فـورس مـاژور و شـرایط 

 غیرعادی مطابق قوانین موضوعھ خواھد بود . 

 ) اختالفات ۱۰ماده 

در صورت بروز اختالف در نحوه اجرای ھریـک از مفـاد قـرارداد و یـا 

د تا حل اختالف چھ از طریق تغییر و تفسیر آنھا طرفین متعھد می گردن

مسالمت آمیز و چھ در صورت ارجاع بھ محـاکم بـھ تعھـدات خـود عمـل 

 نمایند . 

 ) حکمیت داوری ۱۱ماده 

در صورت بروز ھرگونھ اختالف و عدم توافق بـھ حـل مسـالمت آمیـز از 

طریق مذاکره بدوًا موضوع بھ کمیسیونی کھ از جانـب طـرفین قـرارداد 

روز حل اخـتالف  ۱٥خواھد شد , چنانچھ ظرف مدت  تعیین می گردد ارجاع

از طریق مسالمت آمیز ممکن نگردید مرجع رسـیدگی بـھ اخـتالف محـاکم 

 عمومی دادگستری خواھد بود . 

 ) اقامتگاه قانونی ۱۲ماده 

 طرفین قرارداد اقامتگاه قانونی بھ شرح زیر اعالم می دارند : 

) فروشنده : شرکت ۲  ......................... ۷) خریدار : ۱

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

الـــــــــــــــــــف)    ............الف) نام شھر : 

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

ب)    ب) کیلومتر ................

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

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

ــــماره   ...................ج) شماره تلفن  ــــاختمان ش ج) س

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

 د) .....................  د) فاکس .................

   

 ھـ) ......................

و قبول می نمایند کھ کلیھ ابالغ ھا و مکاتباتی کھ از جانـب طـرفین 

ت آثـار بھ نشانی ھای مذکور ارسال   می گردد ابـالغ شـده و در صـور

 مترتبھ بر آن معتبر خواھد بود . 

 ) مواد و نسخ قرارداد ۱۳ماده 
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تبصره و در دو نسخھ در محـل کارخانـھ  ۳ماده ,  ۱۳این قرارداد در 

.................. تنظیم گردیده و تمامی نسخ آن دارای حکم واحـد 

 را دارد و از تاریخ انعقاد قابل اجراء خواھد بود .  

 

 خریدار    

فروشـــنده شـــرکت     یر کارخانھ ................مد

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