
  ق٠٠/......... شماره قرارداد:  
  ........... تاريخ قرارداد:   

  

 
  ه نام خدا        

  
  

  فروشنده : شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر
  
  
  

  خريدار : شركت............................................... 
  
  
  

  شماره قرارداد :......... 
  

  
  ...........   تاريخ قرارداد:

  
  
  

  ه نام خدا        
با شناسه ملي  شهرستان سيرجان  در اداره ثبت    ٣١٣٦  به شماره ثبت  آهن و فوالد گل گهرتوسعه  شركت  مابين    فياين قرارداد  

آقايان  ٤١١٣٩٥٤١٥٦٥٥اقتصادي    شمارهو      ١٤٠٠٠٢٢٨٦٢٥ نمايندگي  محياپور  به  رئيس  به    محمد  نايب  و  عنوان مديرعامل 
شماره  ........شركت  و    يك سوشود از  اميده مين فروشنده  كه در اين قرارداد    ت مديرهاعضو هيعنوان  ه  ب  هيات مديره و جعفر صالح

ملي .......... ثبت   شناسه  پستي    و  كد   ،..................................................... نشاني  به   .............. اقتصادي  شماره  و    .........
............كه از اين پس در اين قرارداد خريدار ناميده مي شود ، از سوي ديگر ، با شرايط  ............................................، تلفن ...................... 

  قانون مدني در محل شركت فروشنده منعقد گرديد :  ١٠ذيل مطابق ماده 



  ق٠٠/......... شماره قرارداد:  
  ........... تاريخ قرارداد:   

  

 
  

  موضوع قرارداد  )١ماده 

  : (شامل تن ٥٥٠تقريبي  به ميزان فروش ضايعات آهني 
، شوت ، پايه روليك ، روليك ، تجهيزات     hand rail    ،walk wayاستراكچر فلزي ، نبشي ، ناوداني ، تير آهن ، گريتينگ ،    -١

  تن ٤٠٠متر با تناژ براوردي   ١٢متر تا   ٢با ابعاد تقريبي بين آهني بگ فيلتر ، پايه روشنايي ، سيني كابل 
ساز-٢ به  مربوط  تخريبي  آرموتورهاي  مقداري  نوار  فروش  تريپر  تقريبي    ١٤و    ١٣ه  سايز  تناژ     ٢٥-٢٢-٢٠-١٤-١٢-١٠با  با 

  تن) ١٥٠تقريبي 
 

  قرارداد   مدت  )٢ماده  

اين قرارداد از تاريخ امضاء آن توسط طرفين و ابالغ رسمي آن معتبر، نافذ و الزم االجراء بوده و خريدار موظّف است حداكثر ظرف  

از فروشنده تحويل گرفته و بالفاصله نسبت به بارگيري و حمل   ٧مطابق ماده  روز از تاريخ ابالغ قرارداد،كل موضوع قرارداد را    سي

انبار سايت فروشنده اقدام نمايد. خاطر نشان مي سازد تحويل كاال از سوي فروشنده منوط به واريز كل مبلغ قرارداد  آن از محل  

  .توسط خريدار مي باشد 

  ) مبلغ قرارداد ٣ماده  

ت تقريبي و برآوردي)  (به صور تن    ٥٥٠و جمعًا بابت  ريال    تن ضايعات آهني موضوع قرارداد از قرار..........................بهاي فروش هر  

  ضايعات مذكور به ميزان ......................ريال مي باشد. 

  .درصد بعنوان ماليات بر ارزش افزوده اضافه و از طرف خريدار به فروشنده پرداخت خواهد شد ٩به مبلغ فوق - 

موضوع  تبصره:   اقالم  وزن  بودن  برآوردي  به  توجه  است  ،قراردادبا  نهايي  ؛  بديهي  قطعي  قيمت  موضوع  و  اساس    قرارداداقالم  بر 

  .خواهد گرديد و اعمال بارگيري و توزين در محل باسكول شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر محاسبه 

  

  نحوه پرداخت )  ٤ماده 

از تاريخ ابالغ    ٢ظرف  ريدار متعهد گرديد حداكثر  خ واريز كل مبلغ قرارداد به شماره حساب ذيل روز تقويمي  قرارداد نسبت به 

  . موضوع قرارداد اقدام خواهد نمود  وجه، فروشنده نسبت به تحويل كاالاقدام نمايد و پس از واريز 



  ق٠٠/......... شماره قرارداد:  
  ........... تاريخ قرارداد:   

  

 
به فروشنده    داريتوسط خر  ستيبا   يم   يينها  متيتفاوت قالما به    تعهد پرداخت  نيفاكتور به عنوان تضم  شيده درصد مبلغ كل پ 

بانك   ايپرداخت   پرداخت  نامه تعهد  تا   يمعادل آن ضمانت  نما  ديي(بانك مورد  ارائه  تا زمان مشخص شدن ق  د يفروشنده)    مت يو 

باق  نيبه عنوان تضم  يينها از صدور فاكتور قطع  يم  ينزد فروشنده  آن   يحساب كامل در صورت بستانكار  هيو تسو  يماند، بعد 

 اخذ شده با ارائه شماره حساب عودت خواهد شد.  نيمبلغ تضم ايشركت ضمانت نامه مربوطه 

   :تبصره: شماره حساب فروشنده جهت واريز ثمن معامله توسط خريدار به شرح ذيل مي باشد 

  گل گهر   فوالد  تجارت تهران، شعبه دكتر فاطمي به نام شركت توسعه آهن و   بانك  ٦٣٩٣٩٠٨٠شماره حساب: 

  

  جرائم تاخير )  ٥اده  م 

نسبت به بارگيري روز از تاريخ ابالغ قرارداد)    ٣٠قرارداد (حداكثر ظرف مدت    ٢در بازه زماني مقرر در ماده    ؛ خريدار متعهد گرديد

نمايد، اقدام  قرارداد  موضوع  حمل  از    و  قسمتي  يا  و  تمام  نتواند  خريدار  نظارت،  دستگاه  تشخيص  به  چنانچه  اينصورت  غير  در 

اد و در موعد فوق الذكر ايفا نمايد، فروشنده ميتواند بازاء هر روز تاخير جريمه اي  تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد قرارد

مبلغ كل قرارداد به حساب خريدار منظور و از محل تضمين انجام تعهدات خريدار وصول نمايد. در صورت درصد)  يك  (١%    معادل

فوق و وصول آن، رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به    روز ، فروشنده مي تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات  ٥تأخير بيش از  

طور يك طرفه فسخ و تضمين اجراي تعهدات خريدار را به عنوان خسارات ناشي از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نمايد  

الذكر فروشنده  و خريدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است، همچنين در صورت فسخ قرارداد به دليل فوق  

نخواهد داشت و  موضوع قرارداد)    نسبت به تحويل مابقي مبيع (كاال   ضمن عدم استرداد ثمن دريافتي از خريدار، هيچ گونه تعهدي

  .خريدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است

  

  ) محل تحويل٦ماده  

تحويل كاال  به نشاني  محل  و كيفي در محل درب كارخانه فروشنده  نظر كمي    ٥جاده شيراز،كيلومتر    ٥٠سيرجان،كيلومتر   :از 

پس    مي باشد و مسئوليت كاال   ٧٨١٧٩٩٩٧٣٨كد پستي :    شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر،  جاده اختصاصي معدن گل گهر ،

  .شد حمل آن به عهده خريدار مي با بارگيري واز بارگيري و هزينه 



  ق٠٠/......... شماره قرارداد:  
  ........... تاريخ قرارداد:   

  

 
  

   :) نحوه تحويل و بارگيري و حمل٧ماده  

كميت    در محل درب كارخانه فروشنده به خريدار تحويل مي گردد و پس از آن فروشنده هيچ گونه تعهدي در قبال كيفيت و   كاال 

هاي   هزينه  و  امور  انجام  و  تحويل،  بندي  زمان  برنامه  اساس  بر  كاميون  تدارك  مسئوليت  ندارد.  تحويلي  بعهده  محصول  حمل 

  .خريدار ميباشد

انجام عمليات جداسازي ضايعات، برشكاري، بارگيري و حمل كاالي موضوع قرارداد بر عهده خريدار مي باشد و فروشنده در اين  

  .زمينه هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت و خريدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است

  

  ) تضمين انجام تعهدات٨ماده  

خريدار متعهد گرديد در هنگام انعقاد قرارداد، معادل پنج درصد كل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات   ٨-١ 

تضمين در  اين  كه  نمايد  ارائه  فروشنده  تاييد  مورد  بانك هاي  از  بانكي  معتبر  و شرط و  قيد  بدون  نامه  به صورت ضمانت  خود 

  .اب مالي مسترد خواهد شد خاتمه قرارداد و پس از تسويه حس 

چنانچه در اثر تخلّف خريدار از مفاد و مندرجات اين قرارداد خساراتي به فروشنده وارد گردد، فروشنده به طور كامل و جامع    ٨-٢

  حق و اختيار دارد خسارات وارده را از محل ضمانت نامه خريدار برداشت نمايد 

  

   شرايط فسخ قرارداد)  ٩ماده  

هرگونه قصور و يا عدم ايفاي تعهّدات توسط خريدار و يا وقوع هرگونه تخلّف توسط خريدار از شرايط تصريحي و ضمني  در صورت  

يا ورشكستگي خ و  پيوستي،  و ضمائم  قرارداد  مفاد  انحالل  در  يا  و  اموال  ايفاي ريدار، مصادره  از  امتناع وي  يا  و  متبوعه  شركت 

فروشن نحو  هر  به  و  علّت  هر  به  مينمايدتعهّدات  اخطار  به خريدار  كتباً  را  مراتب  است ظرف مدّت  ده  موظّف  خريدار  روز   ٢.  دو 

نسبت به رفع آنها اقدام نمايد. در صورت فسخ قرارداد به موجب هرگونه قصور و يا عدم ايفاي تعهّدات از سوي خريدار، فروشنده  

قتضي از محل تضمين، داراييها و ساير مطالبات خريدار تامين  محّق و مختار است كليه خسارات و ضرر و زيانهاي وارده را به نحو م 

  . و برداشت نمايد 



  ق٠٠/......... شماره قرارداد:  
  ........... تاريخ قرارداد:   

  

 
  

  نظارت بر اجرا )  ١٠ماده 

نظارت بر اجراي تعهداتي كه خريدار بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است از طرف فروشنده بر  

  .ديده استعهده معاونت بازرگاني يا نماينده وي واگذار گر

  

  ) فورس ماژور١١ماده 

   .ايران براي هر يك از طرفين نافذ و قابل اجرا خواهد بودق تعاريف و قوانين جمهوري اسالمي موارد فورس ماژور طب

  

  و قانون حاكم بر قرارداد  تالفحل اخ)  ١٢ماده 

گل گهر   راردادهاي شركت توسعه آهن و فوالدحقوقي و ق  ير مواد اين قرارداد بعهده مديرنظر در تفس  حل هر گونه اختالف  ١٢-١

ميباشد و مرجع صالح رسيدگي دعاوي به حقوقي ناشي و مرتبط با اين قرارداد محاكم قضائي شهرستان سيرجان خواهد بود كه  

  . طرفين با امضاء اين قرارداد با آن موافقت نمودند

در مورد انعقاد، تفسير، اجرا و اعتبار   اسالمي ايران است و هرگونه اختالف  رارداد، قانون كشور جمهوريقانون حاكم بر اين ق  ١٢-٢

  .قرارداد بايد بر اساس مقررات و قوانين ايران حل و فصل گردد

  

  

  

  

   قامتگاه طرفين قرارداد) ا١٣ماده   

كتبي از طرف هر يك از طرفين قرارداد به طرف ديگر به آدرس مندرج در مقدمه اين  اتبات و هرگونه اخطار و يا اعالم  كليه مك

يا شماره نمابر مراتب را   اقامتگاه، آدرس ايميل يا شماره تلفن و  قرارداد ارسال ميشود. طرفين قرارداد موظّفند در صورت تغيير 

  . شده محسوب ميشود مذكور ابالغبات به نشاني  دهند. در غير اين صورت هرگونه ارسال مكات بالفاصله به يكديگر اطالع 



  ق٠٠/......... شماره قرارداد:  
  ........... تاريخ قرارداد:   

  

 
  

  تعداد مواد و نسخ قرارداد)  ١٤اده  م  

نسخه، در محل اقامتگاه قانوني شركت فروشنده تنظيم گرديده و كليه نسخ آن در حكم   ٣ماده و مجموعاً در    ١٤اين قرارداد در   

  .واحد ميباشد

  

  خريدار                                                                                 فروشنده   

  

  شركت ................                                   شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر           

  

                                                                محمد محياپور (مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره)

  

  

                                    جعفر صالح (عضو هيات مديره) 


