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

 قرارداد فروش

... بـه .............کـد اقتصـادي  ............این قرارداد بین................ از واحدهاي تابعه شرکت سهامی عام................ به شـماره ثبـت ....

 ه می شود از یـک طـرفیدار نامید........ که منبعد در این قرارداد خرنمایندگی آقاي مهندس ................ ( مدیریت) به آدرس........

اقتصـادي  دیره ) داراي کدم . ( عضو هیئتو شرکت ................ به نمایندگی آقایان مهندس ................ ( مدیر عامل ) و ...............

ر منعقد می گردد . ر به شرح زیقرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگ................ به آدرس :.............. که منبعد در این 

 ) موضوع قرارداد 1ماده 

ه جـزء الینفـک ایـن مطابق آنالیز تأیید شـده کـ 5( بیست هزار تن ) کلینر تیپ  20,000عبارتست از فروش و تحویل مقدار تقریبی 

مان ................ رصد با موافقت طرفین بـه صـورت تحویـل درب کارخانـه سـید 25قرارداد می باشد قابل افزایش یا کاهش به میزان 

واقع در کیلومتر ................ 

 ) مدت قرارداد  2ماده 

تن کلینر  350روزانه  روز تعیین می گردد و فروشنده متعهد می گردد بطور حداقل میانگین 60مدت موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد 

 ا مطابق موضوع قرارداد تحویل خریدار نماید . خریداري شده ر

 ) مبلغ قرارداد 3ماده 

(  1,100,000,000مبلـغ  ریال درب کارخانه فروشنده به 55000کل مبلغ موضوع قرارداد با توجه به انجام کلیه موارد به ازاء هر تن 

 یک میلیارد و یکصد میلیون ریال ) تعیین می گردد . 

 ) نحوه پرداخت 4ماده 

 ریدار متعهد می گردد ارزش مورد معامله را به شرح زیر پرداخت نماید : خ

 ریال در زمان امضاء قرارداد .  275,000.000کل مبلغ مورد معامله معادل  025/0 -1-4

ریال پس از حل شدن مشکالت حمل و حـداکثر ظـرف سـه هفتـه بعـد از  275,000,000لغ مورد معامله معادل کل مب 025/0 -2-4

 اولین محموله . حمل 

 تنی و براساس فاکتور فروشنده . 5000ل هر محموله مابقی در مقابل ارسال و تحوی 050/0 -4-3

 ) سایر شرایط قرارداد 5ماده 
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 عهد می نماید کلیه کلینرهاي تحویلی را مطابق آنالیز تأیید شده و توافق شده تحویل نماید . ) فروشنده ت1-5

د مـواد ئد به همراه کلینکر جلوگیري نماید و هرگونه خسـارت کـه در اثـر وجـواز بارگیري مواد زا ) فروشنده متعهد می گردد2-5

 زائد در کلینکر به خریدار وارد شود به عهده فروشنده بوده و از مطالبات فروشنده کسر خواهد شد . 

 ) مالك توزین کلینکرهاي حمل شده باسکول کارخانه سیمان ................ می باشد . 3-5

 ي نماید . تعهد می گردد نسبت به ارائه کلینکر با کیفیت مورد توافق اقدام و از تحویل کلینکر نامرغوب جلوگیر) فروشنده م4-5

 م را با عوامل کارخانه سیمان ................ به عمل می آورد . ) فروشنده در خصوص بارگیري و حمل , مساعدت و همکاري الز5-5

 ) فروشنده در پایان هر روز لیست کامیون هاي ارسالی را براي خریدار فاکس می نماید . 6-5

پـارتی  هـر تـن 2000عهد است با در نظر گرفتن لیست ارسالی نسبت به محاسبه مبالغ کلینکر اقـدام و قبـل از اتمـام ) خریدار مت7-5

 نسبت به واریز وجه آن محموله به حساب ................اقدام نماید . 

 ) ناظر قرارداد 6ماده 

 دد . عیین می گرتاز طرف خریدار آقاي ................ به عنوان ناظر قرارداد و از طرف فروشنده آقاي ................ 

 ) فسخ قرارداد 7ماده 

روزه مجـاز بـه فسـخ  15به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد خریدار یا فروشنده با اخطار کتبـی در صورت عدم اجراء تعهدات 

 باشد .  ف مقابل میقرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه هاي ناشی از عدم اجراي کامل این قرارداد به عهده طر

 ) حوادث غیرمترقبه  8ماده 

ی یابـد . داد ادامـه مـمترقبه ( سیل , زلزله , طوفان , جنگ .....) قـرارداد معلـق و پـس از رفـع آن قـراردر صورت بروز حوادث غیر 

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

 ) حل اختالف ( حکمیت و داوري ) 9ماده 

دگی و در طرفین رسـی رداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگانهرگونه اختالف در تفسیر یا اجراي قرا

 مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد .  صورت عدم حصول سازش از طریق انتخاب حکم

 ) اقامتگاه 10ماده 

ود و شـبـل رسـانیده کتبـاً بـه اطـالع طـرف مقااقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر بایـد 

ع مسـموع ذر عدم اطالعمادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابالغ شده محسوب و 

 نخواهد بود . 

 ) مواد و نسخ11ماده 
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 اشد . . هرنسخه آن داراي حکم واحد می بماده , و در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسید  11این قرارداد در 

 

 خریدار ................                   فروشنده ....................           
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