
 به نام خدا

 

 

 قرارداد
 

 

 فروشنده: شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 .....................................  خریدار: شرکت            

 

 

 

 ق98/........... شماره قرارداد:                             

 

 1398/......./.....تاریخ:                                               

 

 

 



 به نام خدا

 

جعفر صالح به  این قرارداد فی مابین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان مدیرعامل و

به  411395415655و شماره اقتصادی  14000228625و شماره شناسه ملی  3136عنوان عضو هیئت مدیره با شماره ثبت 

که از  88197670-4، تلفن: 1516646111-6کد پستی -22پالک  -غربی 31خیابان-خیابان الوند -میدان آرژانتین -نشانی تهران

به  ............................. به نمایندگی آقای ................................میده می شود از یک سو و شرکت این پس در این قرارداد فروشنده نا

کد اقتصادی   ............................و  شناسه ملی  .................، به شماره ثبت ...........................به عنوان  ...........................و  ...................عنوان 

امیده می شود از سوی دیگر، با ................ به نشانی ....................................، کدپستی: ...............، که از این پس در این قرارداد خریدار ن

 :قانون مدنی در محل شرکت فروشنده منعقد می گردد 10شرایط ذیل مطابق ماده 

 موضوع قرارداد: -1ماده 

 .با مشخصات فنی ذیل می باشد گندله سنگ آهنهزار( تن نرمه  ده) 10000±10% موضوع قرارداد عبارت از فروش مقدار 

  

 مبنای آنالیز فوق ، متوسط آنالیز محموله های روزانه میباشد. :1تبصره

آزمایشگاه فروشنده می باشد و در صورت اختالف آنالیز با  مقادیر فوق الذکر،مبنای تعیین آنالیز هر محموله و تطابق آن با  :2تبصره

نتایج حاصل از آنالیزهای انجام شده در آزمایشگاه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مالک عمل و تصمیم  خریدارنتایج آزمایشگاه 

 گیری خواهد بود . 

 :بهای مورد قرارداد -2ماده 

به میزان ریال و مجموعا ( به حروف..........................) .................... گندله سنگ آهننرمه  تنهر فروش بهای -1-2

 .تعیین و توافق گردید ریال( به حروف ......................................).......................................

 درصد بعنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه و از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد. 9به مبلغ فوق  -2-2

 هزینه بارگیری و توزین از خریدار اخذ می گردد. ریال به ازای هر تن بابت 40000مبلغ  -2-3

 نحوه پرداخت: -3ماده 

 و از تاریخ ابالغ قرارداد نسبت به واریز کل مبلغ قرارداد به شماره حساب ذیل اقدام نمایدتقویمی روز  3خریدار متعهد گردید ظرف 

 نمود. خواهدفروشنده نسبت به آزادسازی کاال اقدام پس از واریز وجه 

 به شرح ذیل می باشد:شماره حساب فروشنده جهت واریز ثمن معامله توسط خریدار  :3تبصره

Tio2% Cao% Mgo% Al2o3% Sio2% P% S% Fe  

Metal% 

Fe% 

 
 نمونه

0.17 

±0.05 

1.2 

±0.3 

1.8 

±0.3 

0.7 

±0.3 

3.0 

±0.5 

0.05 

±0.01 

0.03 

±0.01 
0-15 66±1 

نرمه 

 گندله 



بانک ملت شعبه آیت اهلل غفاری  06IR 0120 0200 0000 5928 9057 41، شماره شبای:  5928905741شماره حساب: 

 سیرجان

 کسورات قانونی:  -4ماده 

ف به انجام تکالیف قانونی حق بیمه ناشی از این قرارداد، هریک از طرفین مکلّ هرگونه مالیات، عوارض و یایا تعلّق در صورت وضع 

قرارداد بعهده خریدار بوده و فروشنده  مالیات و عوارض بر ارزش افزودهبابت  %9بدیهی است  خود در این خصوص خواهند بود.

ق قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب اداره دارایی واریز است مبلغ مربوطه را به همراه ثمن معامله از خریدار اخذ نموده و مطابموظّف 

 نماید.

 

 مالک محاسبه پرداخت: -5ماده 

 مالک محاسبه وزن کاالی تحویلی باسکول فروشنده و صورتحساب ارسالی فروشنده بر اساس وزن باسکول مذکور می باشد.

کالیبراسیون توزین ، فروشنده می تواند مستندات مربوطه را در در صورت درخواست خریدار نسبت به دریافت گواهی : 4تبصره

 اختیار خریدار قرار دهد.

 

 محل تحویل -6ماده 

به نشانی:  و به صورت بارگیری شده بر روی کامیون محل تحویل کاال از نظر کمی و کیفی در محل درب کارخانه فروشنده

کاال مسئولیت  باشد ومی 7817999738 جاده اختصاصی معدن گل گهر ، کد پستی :  5جاده شیراز،کیلومتر  50کیلومتر ،سیرجان

 حمل آن به عهده خریدار می باشد. و هزینه پس از بارگیری 

 

 مدت قرارداد: -7ماده 

موظّف است حداکثر ظرف  و خریدارنافذ و الزم االجراء بوده معتبر، این قرارداد از تاریخ امضاء آن توسط طرفین و ابالغ رسمی آن 

از فروشنده تحویل گرفته و تقویمی کل موضوع قرارداد را روز  30معادل 1398/../..لغایت  1398/../.. ختاری ازیکماه شمسی مدّت 

منوط به واریز وجه آن توسط خریدار خاطر نشان می سازد تحویل کاال از سوی فروشنده  .بالفاصله نسبت به حمل آن اقدام نماید

 می باشد.

 

 برنامه زمان بندی: -8ماده 

 می نماید.  اقدامگندله سنگ آهن نرمه نسبت به آزادسازی محموله  قرارداد توسط خریدار پس از واریز کل مبلغ فروشنده 



 :بر قراردادنظارت  -9ماده 

آزمایشگاه فروشنده بوده و نماینده خریدار میتواند در  1ماده  2مطابق با تبصره  موضوع قراردادمالک تعیین آنالیز فیزیکی و شیمیایی  

کلیه مراحل نمونه گیری و انجام آنالیز نظارت داشته باشد و درصورت بروز اختالف، آزمایشگاه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مالک 

 .عمل خواهد بود

 .گردیدرا بعنوان دستگاه نظارت قرارداد تعیین  فروش و بازاریابیفروشنده مدیریت از سوی  :4 تبصره

 

 نحوه تحویل وبارگیری وحمل: -10ماده 

مسئولیت تدارک به خریدار تحویل می گردد و  و به صورت بارگیری شده بر روی کامیون در محل درب کارخانه فروشندهکاال 

 بعهده خریدار میباشد. انجام امور و هزینه های حملو کامیون بر اساس برنامه زمان بندی تحویل، 

خریدار متعهد گردید حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ صدور حواله فروش توسط فروشنده و آزادسازی محصول نسبت به بارگیری و  -1-10

ردیده حمل آن اقدام نماید،در غیر اینصورت فروشنده حق دارد به ازاء هر تن محصول آزادسازی شده که توسط خریدار بارگیری و حمل نگ

این  12و  11واد خریدار )موضوع ممحل تضامین  را به عنوان جریمه از گندله سنگ آهننرمه قیمت توافق شده هر تن  %1است به میزان 

قرارداد( وصول نماید، خاطرنشان می سازد در صورت عدم بارگیری و حمل محصول آزادسازی شده ظرف مدت فوق الذکر توسط خریدار 

شی از هرگونه ورود خسارت به کاالی مذکور و یا کاهش کیفیت آن به عهده خریدار بوده و فروشنده به هیچ عنوان مسئولیت و عواقب نا

 مسئولیتی در این خصوص ندارد.خاطرنشان می سازد موارد فورس ماژور مستثنی می باشد.

 

 تعهدات : تضمین انجام -11ماده  

به  بدون قید و شرط قابل تمدید ضمانتنامه بانکیخریدار در زمان انعقاد قرارداد جهت تضمین اجرای تعهدات قرارداد یک فقره 

ا مشخصات ذیل تسلیم فروشنده نمود که در خاتمه قرارداد و پس از تایید دستگاه نظارت فروشنده، بمبلغ کل قرارداد،  %10میزان 

 د:به خریدار مسترد خواهد گردی

: .......................................................................... ،کد پستی به نشانی  .................. شعبه ................. کد ............الف(ضمانتنامه بانک 

 .............................. ، تلفن: ......................

 ریال. ......................................().................................به مبلغ  

 شماره سپام: ........................................... شماره ضمانتنامه : .......................................

 .....................تاریخ انقضاء:  تاریخ صدور ضمانتنامه: ......................

 

 



 

 تضمین تعهد پرداخت ثمن معامله: -12ماده 

با مشخصات ذیل ،  معادل مبلغ کل قرارداد خریدار در زمان انعقاد قرارداد جهت تضمین تعهد پرداخت ثمن معامله یک فقره ضمانتنامه بانکی

 تسلیم فروشنده نمود:

: .......................................................................... ،کد پستی به نشانی  ............. کد .............................. شعبه ....الف(ضمانتنامه بانک 

 .............................. ، تلفن: ......................

 ریال . (...............................) ........................... مبلغ به  

 شماره سپام: ........................................... شماره ضمانتنامه : .......................................

 تاریخ انقضاء: ..................... تاریخ صدور ضمانتنامه: ......................

 

 

 :فورس ماژور -13ماده 

باشد و انجام موضوع قرارداد غیر ممکن گردد، قرارداد به حالت  فروشندهدر صورت بروز شرایطی که به طور طبیعی خارج از اراده 

ماه گردد  یکنمی باشد. چنانچه طول مدت فورس ماژور بیش از  طرفینتعلیق درآمده و در این حالت هیچ مسئولیتی متوجه 

اقدام نماید.  به طور یک جانبهفسخ قرارداد  نسبت بهخریدار می تواند در صورتی که بدهی نسبت به کاالهای دریافتی نداشته باشد 

 بدیهی است خریدار در هر صورت مکلف به پرداخت وجوه کاالهای دریافتی می باشد.

 

 حل اختالف: -14ماده 

خواهد حل و فصل  از طریق واحد امور حقوقی و قراردادهای فروشنده هرگونه اختالفات ناشی از تفسیر و اجرای کامل این قرارداد         

  پیگیری خواهد گردید. موضوع از طریق مراجع قضایی شهر سیرجان در صورت عدم حصول نتیجه شد و

 

 نسخ قرارداد: -15ماده 

و امضا و مبادله تنظیم نسخه که پس از مهر و امضای طرفین قرارداد دارای اعتبار واحد می باشد  سهماده و در  15این قرارداد در 

 گردید.

 

 



 

 

 خریدار                 فروشنده                                                                           

 ...........................  شرکت                     شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر                    

         (.........................) ................................              (                                       )مدیرعاملمحمد محیاپور 

 

 (.......................... ) ....................................                                             هیئت مدیره( عضو)جعفر صالح


