
 بنام خدا
 قرارداد فروش قطعه

و تلفنهاي  …………………………به نشانی  …………………این قرارداد بین شرکت 
به سمت رئیس هیئت مدیره و  .………………و به نمایندگی آقایان  8908851و  8906446

به سمت مدیر عامل که در این قرارداد اختصاراً خریدار نامیده میشود از  .……………………
با  ……………………………………به آدرس..…………………یکطرف و شرکت

که در این ………………به نمایندگی آقاي  .…………………………شماره تلفن 
 قرارداد اختصاراً فروشنده نامیده میشود از طرف دیگر بشرح مفاد مندرج در ذیل منعقد میگردد.

 : موضوع قرارداد 1ماده 
با مواد  D730نچ مدل ای 17عدد (ده هزار عدد) قاب پشت مانیتور  000/10عبارتست از فروش 

ABS . برابر نمونه شاهد ارائه شده توسط خریدار 

 : مدت قرارداد 2ماده 
 مدت قرارداد یک ماه تعیین میگردد.

 : مبلغ قرارداد 3ماده 
 ریال(هشت هزار ریال)  تعیین میگردد. 8000ارزش فروش هر عدد ازموضوع قرارداد 

 : تعهدات فروشنده 4ماده 
تعهد می گردد که موضوع قرارداد را برابر نمونه شاهد تایید شده و باکیفیت مطلوب فروشنده م -الف

 تولید و تحویل نماید.

ضوع قرارداد بطور امانی به فروشنده تحویل گردیده است, فروشنده با توجه به اینکه قالب مو -ب
متعهد می گردد در حفظ و نگهداري آن مساعی الزم را مبذول و جبران خسارتهاي ناشی از بی دقتی 

 در امر تولید به عهده فروشنده خواهد بود.
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 کلیه عوارض و حقوق دولتی به عهده فروشنده خواهد بود. -پ
 
 

 ات خریدار : تعهد 5ماده 
تیراژ مورد قرارداد هزینه مربوطه را با دریافت  %50خریدار متعهد میگردد به ازا تحویل  -الف

 صورتحساب, به فروشنده پرداخت نماید.
 مواد اولیه پلیمري جهت تولید قطعه مذکور توسط خریدار به فروشنده تحویل داده خواهد شد. -ب
 
 

 : بسته بندي و حمل 6ماده 
تولید شده برابر طرح بسته بندي ابالغ شده خریدار و با دریافت کارتن و نایلون از خریدار  اقالم -الف

بسته بندي خواهد شد و هزینه حمل از محل کارخانه فروشنده تا مقصد تعیین شده توسط خریدار به 
 عهده  خریدار خواهد بود.

 
 

 : حل اختالف 7ماده 
نباط از مواد این قرارداد و یا تفسیر مفاد آن موضوع در صورت بروز اختالف در نحوه اجرا یا است

اختالف ابتدا از طریق مذاکره اصالحی حل و فصل میگردد و در صورت عدم حل و فصل, اختالف به 
 داوري ارجاع خواهد شد.

بند در دو نسخه تنظیم که پس از امضا طرفین حکم واحد را دارا بوده و  3ماده و  7این قرارداد در 
 ین معتبر می باشد.براي طرف

 
 
 

 ..………شرکت        ………………          شرکت 
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