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 هب انم خدا
و نایب رئیس  این قرارداد فی مابین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان مدیرعامل 

و شماره  14000228625و شماره شناسه ملی  3136ت مدیره با شماره ثبت اجعفر صالح به عنوان عضو هی وهیات مدیره 

جاده اختصاصی معدن گل گهر، کدپستی  5جاده شیراز، کیلومتر 50کیلومتر سیرجان، به نشانی  411395415655اقتصادی 

به نمایندگی   .………………………که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک سو و شرکت  ،7817999738

  کد اقتصادی ...............................شناسه ملی  و ............... به شماره ثبت …………………به عنوان  ..………………… آقای

که از این پس  .............................. تلفن: ......................... کدپستی: ،....................................................................  :نشانی  به ........................... 

قانون مدنی در محل شرکت فروشنده منعقد  10از سوی دیگر، با شرایط ذیل مطابق ماده  ،شوددر این قرارداد خریدار نامیده می 

 د:یگرد

 

 موضوع قرارداد: -1ماده 

، و تجهیزات مربوطه( ...و فوالد و آهن غذایی، صنایع در استفاده قابلیت با) دستگاه قوطی سازیک فروش موضوع قرارداد عبارت از 

 فنی پیوست قرارداداوصاف و مشخصات مطابق با 

 قرارداد: اسناد و مدارک -2ماده 

 قرارداد حاضر -1-2

 مشخصات فنی تجهیزات موضوع قرارداد -2-2

 دو بین یا ابالغ فروشنده به آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حین که اصالحی و تکمیلی اسناد -3-2

 .شود می توافق قرارداد طرف

 مدت قرارداد: -3ماده 

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

از حمل آن بارگیری و قرارداد را از فروشنده تحویل گرفته و بالفاصله نسبت به موضوع دستگاه ، از تاریخ ابالغ قرارداد بیست روز

توسط  کل مبلغ قرارداداقدام نماید. خاطر نشان می سازد تحویل کاال از سوی فروشنده منوط به واریز شنده محل انبار سایت فرو

 خریدار می باشد.
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 :قرارداد مبلغ -4ماده 

رت مبلغ قرارداد بابت فروش کل تجهیزات موضوع قرارداد به میزان .................. )...................................( ریال  بهه صهو   -1-4

 مقطوع تعیین و توافق گردید.

 د.طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شدرصد بعنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه و از  9به مبلغ فوق  -2-4

 

 نحوه پرداخت: -5ماده 

از تاریخ ابالغ قرارداد نسبت به واریز کل مبلغ قرارداد به شماره حساب ذیل اقدام تقویمی روز  7ظرف حداکثر خریدار متعهد گردید 

 خواهد نمود.اقدام  موضوع قرارداد تجهیزات تحویلفروشنده نسبت به  ،پس از واریز وجه و نماید

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

 بانک تجارت  تهران، شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 63939080شماره حساب: 

 

 جرائم تاخير -6 ماده

نسبت به بارگیری روز از تاریخ ابالغ قرارداد(  20قرارداد )حداکثر ظرف مدت  2خریدار متعهد گردید، در بازه زمانی مقرر در ماده  

و حمل موضوع قرارداد اقدام نماید،در غیر اینصورت چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت، خریدار نتواند تمام و یا قسمتی از 

توجه به مفاد قرارداد و در موعد فوق الذکر ایفا نماید، فروشنده میتواند بازاء هر روز تاخیر جریمه ای  تعهدات موضوع قرارداد را با

اید. در مبلغ کل قرارداد به حساب خریدار منظور و از محل تضمین انجام تعهدات خریدار وصول نمدرصد(  % )نیم 0.5 معادل

د را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن، رأسا و بدون مراجعه به دادگاه ، فروشنده می تواند قرارداروز 5صورت تأخیر بیش از 

به طور یک طرفه فسخ و تضمین اجرای تعهدات خریدار را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول 

خ قرارداد به دلیل فوق الذکر نماید و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است، همچنین در صورت فس

نخواهد موضوع قرارداد(  نسبت به تحویل مابقی مبیع )کاال فروشنده ضمن عدم استرداد ثمن دریافتی از خریدار، هیچ گونه تعهدی

 .داشت و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است
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 تجهيزات محل تحویل -7ماده 

جاده  50کیلومتر ،به نشانی: سیرجان کارخانه فروشندهانبار از نظر کمی و کیفی در محل درب  موضوع قراردادتجهیزات محل تحویل 

حمل و هزینه کاال پس از بارگیری مسئولیت  می باشد و7817999738 جاده اختصاصی معدن گل گهر ، کد پستی :  5شیراز،کیلومتر 

 آن به عهده خریدار می باشد. 

 

 نحوه تحویل وبارگيری وحمل: -8ماده 

و پس از آن فروشنده هیچ گونه تعهدی در قبال کیفیت  می گردد به خریدار تحویل  کارخانه فروشندهانبار کاال در محل درب 

بر اساس  ،بارگیریو  جرثقیل، نیروی انسانی و سایر ادوات و تجهیزاتمسئولیت تدارک کامیون،  وکمیت محصول تحویلی ندارد.

 .باشد برنامه زمان بندی تحویل، و انجام امور و هزینه های حمل بعهده خریدار می

 تعهدات : تضمين انجام -9ماده  

خریدار متعهد گردید در هنگام انعقاد قرارداد، معادل پنج درصد کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات  -1-9

معتبر بانکی از بانک های مورد تایید فروشنده ارائه نماید که این تضمین در خاتمه بدون قید و شرط و خود به صورت ضمانت نامه 

 قرارداد و پس از تسویه حساب مالی مسترد خواهد شد.

جامع چنانچه در اثر تخلّف خریدار از مفاد و مندرجات این قرارداد خساراتی به فروشنده وارد گردد، فروشنده به طور کامل و  -2-9

 حق و اختیار دارد خسارات وارده را از محل ضمانت نامه خریدار برداشت نماید.

 

 قرارداد :  فسخ شرایط -10ماده 

و ضمنی  یصریحتاز شرایط توسط خریدار ف وقوع هرگونه تخلّتوسط خریدار و یا دات ور و یا عدم ایفای تعهّقصهرگونه  در صورت

مصادره اموال و یا انحالل شرکت متبوعه و یا امتناع وی از ایفای خریدار، ورشکستگی و یا  ،در مفاد قرارداد و ضمائم پیوستی

روز  دو (2)ت ف است ظرف مدّموظّ . خریدارنماید اخطار میخریدار مراتب را کتباً به فروشنده  ت و به هر نحودات به هر علّتعهّ

 فروشنده خریدار،دات از سوی ور و یا عدم ایفای تعهّقصب هرگونه در صورت فسخ قرارداد به موج .نسبت به رفع آنها اقدام نماید

 خریدارمطالبات  سایرها و  دارایی تضمین، های وارده را به نحو مقتضی از محلو مختار است کلیه خسارات و ضرر و زیان حقّم

  .تامین و برداشت نماید
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 نظارت بر اجرا -11 ماده

بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف  خریدارنظارت بر اجرای تعهداتی که 

  گردیده است.فروشنده بر عهده معاونت بازرگانی یا نماینده وی واگذار 

 فورس ماژور: -12ماده 

 خواهد بود.موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوری اسالمی ایران برای هر یک از طرفین نافذ و قابل اجرا 

 

 :و قانون حاکم بر قرارداد حل اختالف -13ماده 

حل هر گونه اختالف نظر در تفسیر مواد این قرارداد بعهده مدیریت حقوقی و قراردادهای شرکت توسعه آهن و فوالد گل   -1-13

شهرستان سیرجان خواهد بود گهر میباشد و مرجع صالح رسیدگی دعاوی به حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاکم قضائی 

 که طرفین با امضاء این قرارداد با آن موافقت نمودند.

 اعتبار و اجرا تفسیر، انعقاد، مورد در اختالف هرگونه و است ایران کشور جمهوری اسالمی قانون این قرارداد، بر حاکم قانون -2-13

 گردد. فصل و حل ایران و قوانین مقررات اساس بر باید قرارداد

 :  اقامتگاه طرفين قرارداد -14ماده 

مندرج در مقدمه این  آدرس به دیگر طرف به طرفین قراردادکلیه مکاتبات و هرگونه اخطار و یا اعالم کتبی از طرف هر یک از 

اتب را مر نمابر شماره یا و تلفن شماره یا اقامتگاه، آدرس ایمیل تغییر صورت در موظّفند قرارداد طرفین شود. می ارسال قرارداد

 .شودابالغ شده محسوب می مذکوردر غیر این صورت هرگونه ارسال مکاتبات به نشانی  .بالفاصله به یکدیگر اطالع دهند

 :  تعداد مواد و نسخ قرارداد -15ماده 

حکم  درآن  نسخ کلیهتنظیم گردیده و نسخه، در محل اقامتگاه قانونی شرکت فروشنده   3و مجموعاً در ماده  15این قرارداد در 

 .باشدواحد می

 

 

 خریدار                               فروشنده                                               

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

                                               ( و نایب رئيس هيات مدیره )مدیرعاملمحمد محياپور 

 

                                              ت مدیره(اهي عضو)جعفر صالح


