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قرارداد خريد ﻟينك زنجير و سايد پليت گندﻟه سازي
اين قرارداد در تاريخ  ….مرداد  …..في ما بين شركت توسعه صنعتي و معدني صبا نور )سهامي ﻋام با كد
اقتصادي  ٤١١١٥٨٣٧٨٣٤٨و شناسه ملي ١٠١٠١٧٢٦١٥٠به نمايندگي آقاي محمد كﻼنتري به ﻋنوان مديرﻋامﻞ و
آقاي حامد ﻋسكرزاده به ﻋنوان رئيس هيات مديره به آدرس :تهران ،سعادت اباد ،خيابان ﻋﻼمه ﻃباﻃبايي جنوبي،
كوچه حق ﻃلب غربي ،پﻼك  ،٤٩كه در اين قرارداد خريدار ناميده مي شود.
از يك ﻃرف و شركت  ....با كد اقتصادي  ......و شناسه ملي  ٠٠٠٠٠به شماره ﺛبت  ٠٠٠٠٠ﺛبت شده در اداره ﺛبت
شركت ها و موسسات غير تجاري به نمايندگي  ٠٠٠٠٠٠٠٠به ﻋنوان  ٠٠٠٠و  ٠٠٠٠٠به ﻋنوان  ٠٠٠٠به آدرس
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠كه در اين قرارداد فروشنده ناميده ميشود از ﻃرف ديگر منعﻘد مي گردد.

ماده  -١موضوع قرارداد:

ﻋبارت است از خريد ﻟينك زنجير و سايد پليت گندﻟه سازي

تبصره :مشخصات فني ذكر شده در پيوست هاي ماده يك قرارداد به تاييد و امضاي ﻃرفين قرارداد رسيده و جزء
ﻻينفك قرارداد بوده و هرگونه دخﻞ و تصرف غيرمجاز يا تخلف نسبت به رﻋايت و اجراي هر يك از آنها به ﻋنوان
تخلف فروشنده و اجراي اصﻞ قرارداد تلﻘي خواهد شد.

تبصره :تشخيص و تخلف مندرج در تبصره  ١به ﻋهده داور و حكم مرضي اﻟطرفين بوده كه پس از تاييد توسط ناظر،
خريدار ميتواند كليه خسارات وارده را از فروشنده مطاﻟبه و در صورت ﻟزوم قرارداد را فسخ نمايد.

ماده  -٢مبلغ قرارداد و نﺤوه پرداخت:

مبلغ كﻞ قرارداد بابت  ٠٠٠٠٠٠٠موضوع ماده  ١قرارداد برابر است با  ٠٠٠٠٠٠٠ريال ) ٠٠٠٠٠٠٠ريال( كه به
شرح زير به فروشنده پرداخت مي شود.
 ٥٠-١-٢درصد مبلغ قرارداد معادل  ٠٠٠٠٠٠ريال  ٠٠٠٠٠ريال( به ﻋنوان پيش پرداخت در قبال اخذ يك فﻘره
ضمانتنامه بانكي معادل  ١٢٠درصد پيش پرداخت به فروشنده پرداخت خواهد شد وخريدار محق خواهد بود در
صورت ﻋدم انجام كار به نحو مطلوب و مطابق با تعاريف قرارداد و يا ﻋدم توانايي فروشنده درتحويﻞ كامﻞ موضوع
قرارداد از ضمانت نامه فوق استفاده نموده و فروشنده حق هيچگونه اﻋتراض و شكايتي نخواهد داشت .ضمانت مذكور
پس از تحويﻞ كامﻞ موضوع قرارداد و تاييد ناظر خريدار به فروشنده مسترد مي شود.
 ٥٠ -٢-٢درصد مابﻘي قرارداد :پس از تحويﻞ قطعات در محﻞ سايت خريدار و پس از تاييد آناﻟيز جنس و
كنترل ابعادي توسط ناظر فني خريدار به فروشنده پرداخت مي گردد.
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تبصره :مبلغ فوق بابت خريد تجهيزات و انجام خدماتي است كه فروشنده به موجب قرارداد تعهد انجام آن رانموده
است و فروشنده حق ندارد بابت ايفاي تعهدات قرارداد يا كارهايي كه براي انجام تعهدات مذكور ضروري است ،هر
چند در قرارداد صراحتاً ذكر نگرديده ،وجوهي بيش از آنچه كه در اين قرارداد تصريح شده است ،مطاﻟبه نمايد و مبلغ
قرارداد ﺛابت بوده و هيچگونه تعديﻞ و يا افزايش بها تحت هيچ شرايطي به آن تعلق نخواهد گرفت.
تبصره :ماﻟيات بر ارزش افزوده و نرخ آن در مبلغ قرارداد ﻟحاظ نشده و با ارائه فاكتور رسمي و گواهينامه ﺛبت نام در
نظام ماﻟيات بر ارزش افزوده توسط فروشنده  ،قابﻞ پرداخت ميباشد.

ماده  -٣مدت تﺤويل:

مدت زمان تحويﻞ موضوع كامﻞ قرارداد  ٠٠٠٠٠٠روز پس از پرداخت پيش پرداخت مي باشد.

تبصره :فروشنده مي بايست ظرف مدت  ٠٠٠٠٠٠روز از مبادﻟه قرارداد برنامه زماني تامين ،ساخت و حمﻞ تجهيزات
را به خريدار و ناظر ارايه نمايد و همچنين فروشنده موظف هر دو هفته گزارش پيشرفت كار را براساس پيوست شماره
دو قرارداد براي خريدار و ناظر ارسال نمايد.
تبصره  :با توجه به آنكه مدت تحويﻞ از زمان تاييديه پيش پرداخت مي باشد ،ضمانت نامه موضوع ماده  ٢حداكثر
مي بايستي ظرف مدت  ٥روز از تاريخ مبادﻟه قرارداد ارائه شود.

تبصره :تاخير در تسليم تضمين پيش پرداخت باﻋث تعويق تاريخ شروع مدت تحويﻞ نخواهد شد.
ماده  -٤مﺤل تﺤويل كاﻻ:
محﻞ تحويﻞ تجهيزات موضوع قرارداد ﻋبارت است از همدان-كيلومتر  ٤٥جاده همدان به سنندج-كيلومتر ٧جاده
اسدآباد-كارخانه گندﻟه سازي صبانور كه زين پس به اختصار "سايت خريدار" ناميده مي شود.

ماده  -٥بازرسي و نظارت:

نظارت بر اجراي تعهداتي كه فروشنده ﻃبق اين قرارداد تﻘبﻞ نموده است ،از ﻃرف خريدار برﻋهده نماينده خريدار
است و ناظر ناميده مي شود ،واگذار شده است .فروشنده موظف است تمهيدات انجام بازديد مستر و بازرسي توسط
ناظر و نمايندگان خريدار را در ﻃول انجام قرارداد فراهم آورد .در صورتي كه كاﻻي موضوع قرارداد معيوب و يا ناقص
بوده و يا ﻃبق مشخصات مشروحه در قرارداد تهيه نشده باشد خريدار ميتواند از قبول آنها امتناع نموده و اصﻼح يا
تعويض آنها را از فروشنده بخواهد .هرگونه تاخير ناشي از اين بابت موجب افزايش مدت قرارداد نمي شود و كليه
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هزينهها وخسارات حاصﻞ از اين تاخير به ﻋهده فروشنده است .خريدار ميتواند در ﻃول اجراي قرارداد شخص يا
اشخاص ديگري را به ﻋنوان نماينده خريدار جايگزين نمايد.

تبصره :بديهي است كه نظارت ناظر رافع هيچ يك از مسئوﻟيتهاي فروشنده نخواهد بود
ماده -٦تضمين انجام تعهدات:

به منظور تضمين حسن انجام تعهدات فروشنده مكلف است همزمان با امضاي قرارداد ضمانت نامه بانكي  ١٠درصد
كﻞ مبلغ اوﻟيه قرارداد به مبلغ  ٠٠٠٠٠٠٠ريال ) ٠٠٠٠٠٠٠ريال( به خريدار تسليم نموده يا معادل مبلغ مذكور را
نﻘداً به حسابي كه خريدار تعيين مي نمايد ،واريز و رسيد آن را ارائه نمايد.تضمين مذكور بايستي تا پايان دوره
تضمين داراي اﻋتبار باشد.
اسناد تضمين حسن انجام تعهدات ظرف مدت  ٣٠روز پس از انﻘضاي دوره تضمين و تاييد ناظر خريدار و رﻋايت مفاد
ماده  ١٤در حق فروشنده استرداد مي گردد.س
تبصره  :در صورت تغيير مﻘادير  ،ميزان تضمين انجام تعهدات حسب مورد و متناسباً توسط فروشنده افزايش و يا

توسط كارفرما كاهش مييابد.

ماده -٧تعهدات فروشنده:
 -١فروشنده متعهد ميگردد كاﻻي موضوع قرارداد را ﻃبق اسناد و مدارك قرارداد در زمان مشخص شده تهيه و
به خريدار تحويﻞ نمايند.
ماده - ٨تعهدات خريدار:
 -١خريدار متعهد است مطابق با ماده  ٢با رﻋايت مفاد ماده  ١٤مبلغ قرارداد را به فروشنده پرداخت نمايد.
 -٢پرداخت هرگونه موارد كار اضافي خارج از چارچوب قرارداد با توافق ﻃرفين و تاييد دستگاه نظارت به ﻋهده
خريدار ميباشد.

ماده - ٩دوره تضمين و گارانتي :

كيفيت و كارايي صحيح كاﻻهاي موضوع قرارداد /تجهيزات موضوع قرارداد براي مدت  ١٨ماه از زمان تحويﻞ آخرين
قسمت از موضوع قرارداد يا  ١٢ماه از زمان راه اندازي هركدام زودتر فرا برسد از ﻃرف فروشنده تضمين مي شود و
اين مدت به نام دوره تضمين ناميده مي شود .اگر در دوره تضمين معايب و نﻘايصي در كار مشهود شود كه ناشي از
ﻋدم رﻋايت مشخصات قرارداد و يا به كار بردن مواد بد و يا نامرغوب و يا ﻋدم رﻋايت اصول فني متعارف در ساخت
باشد ،فروشنده بايد آن معايب و نﻘايص را به هزينه خود رفع و يا جايگزين نمايد .براي اين منظور خريدار مراتب را با
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ذكر معايب يا نﻘائص كتب ًا به فروشنده ابﻼغ مي كند و فروشنده بايد حداكثر ظرف مدت  ١٥روز از تاريخ ابﻼغ شروع
به رفع معايب و نﻘائص مذكور نموده و آنها را ﻃي مدتي كه توسط نماينده خريدار معين مي شود رفع و يا جايگزين
نمايد.
هرگاه فروشنده در انجام اين تعهد خود قصور ورزد يا مسامحه كند خريدار حق دارد آن معايب يا نﻘائص را رأسا و يا
به هر ترتيب كه مﻘتضي بداند رفع كند و هزينه آن را به اضافه  ١٥درصد بدون انجام تشريفات قضايي و اداري از
محﻞ سپرده حسن انجام كار يا از محﻞ تضمين حسن انجام تعهدات فروشنده و يا ساير مطاﻟبات وي برداشت نمايد.
فروشنده حق هيچ گونه اﻋتراضي را نسبت به ميزان هزينه هاي به ﻋمﻞ آمده نخواهد داشت .بديهي است آزادي
تضامين فروشنده رافع مسئوﻟيت وي در مورد معايب ناشي از ﻋدم رﻋايت مشخصات فني قرارداد و رﻋايت اصول فني
متعارف نمي باشد و در صورتي كه مبلغ تضمين حسن انجام تعهدات و مطاﻟبات فروشنده تكافوي جبران هزينه هاي
فوق را ننمايد فروشنده مكلف به پرداخت آن ميباشد كه مﻼك برآورد هزينه هاي انجام شده موكول به نظر
كارشناس رسمي خواهد بود.
ماده -١٠كيﻔيت كاﻻي موضوع قرارداد:
كاﻻي موضوع قرارداد بايد از مواد اوﻟيه مرغوب و قطعات نو و غيرمستعمﻞ و اصلي و مطابق با فرمت سازندگان اجزاء
مندرج در قرارداد ساخته شده باشد ،در غير اين صورت كاﻻ هاي مذكور غير قابﻞ تحويﻞ تلﻘي خواهد شد و فروشنده
هاي متعهد است آن را تعويض نموده و در مدت زماني كه خريدار تعيين مي كند تحويﻞ خريدار نمايد و كليه هزينه
متعلﻘه در اين رابطه بر ﻋهده فروشنده خواهد بود.
ماده  -١١شرايط انتقال كاﻻ بﻪ مﺤل تﺤويل و تﺤويل كاﻻها:
فروشنده موظف است تجهيزات موضوع قرارداد را به نحوي بسته بندي نمايد كه از آسيب ديدگي در حين حمﻞ و
تخليه مصون باشد .قسمت ها و ﻟوازمي كه ممكن است مفﻘود شوند مي بايست در جعبه هاي مناسب بسته بندي
شوند .در موارد ﻟزوم فروشنده مي بايست بستهها را ﻃوري ﻋﻼمت گذاري نمايد كه در حين حمﻞ آسيب نبينند.
فروشنده ضامن هر گونه خسارتي است كه به ﻟحاظ ﻋدم رﻋايت موارد فوق به كاﻻ وارد شود.
فروشنده مي بايست برنامه زمانبندي آماده شدن هر قسمت قابﻞ تحويﻞ از كاﻻي موضوع قرارداد را يك هفته قبﻞ از
موﻋد تحويﻞ ،معين و به ناظر كتب ًا اﻋﻼم نمايد .تحويﻞ بايد در سايت خريدار صورت پذيرد ،حفاظت و صيانت از كاﻻي
تحويلي در سايت بر ﻋهده خريدار است
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قبﻞ از حمﻞ هر قسمت از تجهيزات موضوع قرارداد از محﻞ كارخانه فروشنده  ،مي بايست كاﻻي موضوع قرارداد با
حضور نمايندگان خريدار و فروشنده مورد بازديد و ازمايشات ﻻزم قرار گيرد و در صورتي كه آﺛار خسارت  ،ﻋيب و
نﻘصي در آن مشاهده نشود با تاييد ناظر ارسال تجهيزات موضوع قراداد انجام ميشود.
ماده  -١٢تغيير مدت قرارداد:

در موارد زير مدت قرارداد قابﻞ تغيير خواهد بود:
در موارد بروز حوادث قهريه
وضع قوانين و مﻘررات جديدي كه به تشخيص خريدار در مورد تحويﻞ موﺛر باشد.

ماده  -١٣جريمﻪ تاخير:

هرگاه فروشنده در تحويﻞ تجهيزات هر قسمت از موضوع قرارداد بر ﻃبق برنامه زمانبندي ماده  ٣قرارداد ،تاخير
داشته باشد ،جرائمي به شرح زير به او تعلق خواهد گرفت كه از محﻞ مطاﻟبات و كليه تضمين ها و وﺛائق و بدون
احتياج به اقدامات قضائي و اداري توسط خريدار قابﻞ وصول خواهد بود.
جريمه هر يك هفته تاخير در تحويﻞ )٠/٢٥بيست و پنج صدم( درصد مبلغ قرارداد بوده و تاخير بيش از ٣ماه مضافابر جريمه مذكور موجب فسخ قرارداد و اخذ تضامين خواهد بود .درهرحال مجموع جرايم ،از  %١٠مبلغ كﻞ قرارداد
بيشتر نخواهد بود.
ماده -١٤اطﻼع فروشنده از كليﻪ خصوﺻيات و مشخصات قرارداد:

فرو شنده با ام ضاي قرارداد تاييد مي نمايد كه از م شخ صات و خ صو صيات مو ضوع قرارداد ،و ضعيت بازار ،قيمت مواد
اوﻟيه و غيره اﻃﻼع كامﻞ داشته و در اجراي قرارداد نميتواند به ﻋذر ﻋدم اﻃﻼع معترض شود.
فرو شنده اﻋﻼم مينمايد كه قرارداد ،ا سناد و مدارك مربوﻃه را كامﻼً مطاﻟعه نموده و حدود خدمات و اﻟزامات تعريف
شده در آن را كامﻼً بررسي و شناسايي نموده است و از قابليت انجام پروژه و توانايي خويش در اين خصوص اﻃمينان
حاصﻞ نموده است.
فروشنده تمام خطرات و ريسكهاي اجراي موضوع قرارداد را شناسائي كرده و به آن واقف است.
فروشنده اﻋﻼم مينمايد كه دانش فني و ساير نيازمنديهاي اجراي تعهدات خود را بر اساس قرارداد در اختيار دارد و
يا ميتواند آنها را تامين نمايد.
فروشنده اﻋﻼم مينمايد كه به قوانين و مﻘررات جاري كه به نوﻋي به انجام موضوع قرارداد ارتباط دارد و از آن جمله،
قانون كار ،ايمني و حفاظت فني ،قوانين تامين اجتماﻋي ،قانون ماﻟياتها و غيره وقوف كامﻞ دا شته و خود را ملزم به
رﻋايت كليه آنها ميداند و در زمان ﻋﻘد قرارداد از تاﺛيرات آنها بر تعهدات خود آگاه بوده است.
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مستﻘﻞ از هر شرط صريحي در قرارداد ،فروشنده در مﻘابﻞ كارفرما به ازاي هر پيامد ناشي از تأخير ،ضعف ﻋملكرد،
نﻘض قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول است.
فرو شنده در هر حاﻟتي ن سبت به اﻋمال و ق صور در انجام وظايف كاركنان خود در مﻘابﻞ كارفرما م سؤل و متعهد
ميباشد.
ماده -١٥مﺤرمانﻪ بودن قرارداد:

فروشنده تعهد مي نمايد كه هيچگونه اﻃﻼﻋات و مدارك مربوط به اين قرارداد را در اختيار اشخاص ﺛاﻟث قرار ندهد.
در صورت وقوع هرگونه تخلف از جانب فروشنده ،خريدار ﻋﻼوه بر پيگيري از ﻃريق مراجع ذيصﻼح قانوني حق فسخ
قرارداد و مطاﻟبه خسارت به ميزان مورد ادﻋاي خود را خواهد داشت و همچنين هر گاه ﺛابت شود كه فروشنده
بمنظور تحصيﻞ قرارداد ودر ﻃول اجراي آن به متصديان مربوﻃه تحف يا هدايائي اﻋم از نﻘدي و جنسي داده است و
يا آنها و يا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و
مراتب را از ﻃريق مراجع ذيصﻼح پيگيري نمايد.
ماده  -١٦حوادث قهريﻪ و غير مترقبﻪ:

زﻟزﻟه ،سيﻞ و ﻃوفان هاي غيرﻋادي و به ﻃور كلي هرگونه حادﺛه اي كه رفع آن از حيطه قدرت فروشنده خارج باشد
و هيچ فروشنده قابﻞ و كارآزموده از ﻋهده رفع آن برنيايد جزء حوادث قهريه محسوب مي شود و فروشنده در مورد
تاخيرات ناشي از حوادث فوق مسئوﻟيتي نخواهد داشت .مشروط بر آنكه فروشنده ظرف مدت ده روز از تاريخ شروع
حوادث قهريه خريدار را از ﻋلت امر مطلع نموده باشد .خريدار بايد در صورت احراز حﻘيﻘت ميزان تاخير موجه را
تعيين و مدت تحويﻞ كاﻻ را تمديد نمايد .درهرصورت فروشنده بايد كوشش و سعي خود را اﻋمال كند تا بر ﻋوامﻞ
تاخير فوق فائق آيد و تا آنجا كه ممكن است اجراي تعهدات خود را ادامه دهد.
در هر حال اگر به ﻋلﻞ حوادث قهريه فروشنده ادامه قرارداد را غيرﻋملي بيابد و يا خريدار به واسطه ﻋلﻞ فوق و يا هر
يك از ﻋلﻞ خارج از حيطه قدرت خود ادامه قرارداد را غير ممكن تشخيص دهد بايد مراتب را ظرف مدت  ١٠روز
كتب ًا به ديگري اﻃﻼع دهد و اگر برﻃرف شدن مشكﻼت يا تاخير ناشي از حوادث قهريه انتظار نرود و يا اجتناب از آنها
پذير نباشد هر يك از ﻃرفين حق دارد فسخ قراردادرا با اﻋﻼم ممكن نباشد و يا تحويﻞ كاﻻي موضوع قرارداد امكان
كتبي ظرف مدت  ١٠روز به ﻃرف ديگر ابﻼغ نمايد.
-١وجه مربوط به كليه كاﻻهاي حمﻞ شده به مﻘصد كه بر ﻃبق قرارداد انجام شده ،و با ارائه بارنامه دوﻟتي و مطابق
تعرفه حمﻞ و نﻘﻞ به فروشنده پرداخت مي شود.
-٢خريدار بخشي از تضمين هاي فروشنده را كه مربوط به كاﻻهايي است كه با فسخ قرارداد به خريدار تحويﻞ داده
شده در نزد خريدار باقي خواهد ماند و مطابق شرايط قرارداد آزاد خواهد شد.
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-٣چنانچه مطاﻟبات خريدار و خسارات وارده به خريدار قرار داد از مطاﻟبات فروشنده بيشتر باشد ،فروشنده ظرف
مدت  ٣٠روز پس از فسخ قرارداد ،بايد اين اضافه دريافتي را به خريدار مسترد نمايد .در صورتي كه فروشنده ظرف
مدت مذكور نسبت به استرداد مباﻟغ اضافي مزبور اقدامي ننمايد ،وجوه مذكور از محﻞ تضمين مستﻘيم ًا تحصيﻞ
خواهد شد.
 – ٤تحريم ها به ﻋنوان حوادث قهريه و غيرمترقبه محسوب نمي گردد.

ماده -١٧عدم واگذاري قرارداد:

فروشنده بدون دريافت اجازه كتبي خريدار حق واگذاري اجراي هيچ قسمت از موضوع قرارداد )غير از قطعات
ﻼ به غير ندارد و اجازه خريدار نيز فروشنده را در قبال تعهدات و مسئوﻟيت هاي قراردادي
استاندارد(را جزئ ًا يا ك ً
خويش نسبت به خريدار به هيچ وجه مبري نخواهد كرد فروشنده در قبال هر گونه تﻘصير و تخلف فروشندگان،
سازندگان و فروشندگان فرﻋي)ﻃرف قرارداد با وي( به همان ترتيبي كه خود به موجب قرارداد مسئوﻟيت دارد مسئول
بوده و اشخاص مذكور نيز در قبال خسارت وارده به خريدار متضامن ًا با فروشنده مسئوﻟيت خواهند داشت .فروشنده
مكلف است در توافق خود با اشخاص مذكور اين شرايط را صراحتاً قيد نمايد.
ماده  -١٨ممنوعيت هاي قانوني:

فروشنده رسم ًا اﻋﻼم مينمايد كه مشمول ممنوﻋيت مﻘرر در قانون منع مداخله كاركنان دوﻟت در معامﻼت دوﻟتي و
اصﻼحيه هاي بعدي آن نمي باشد و اﻋﻼم مي دارد از مفاد آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه اﻃﻼع كامﻞ دارد و
مي داند در صورت ارتكاب هر يك از تخلفات مندرج در آيين نامه ياد شده ،ﻋﻼوه بر ﻟغو قرارداد و ضبط تضمين
حسن انجام تعهدات ،از ﻋﻘد قرارداد به مدت پنج سال با دستگاه هاي دوﻟتي و نيز شركت گسترش كاتاﻟيست ايرانيان
محروم و برابر مﻘررات به مراجع قضائي معرفي خواهد شد.

ماده  -١٩كسورات قانوني:

كسورات اين قرارداد بر اساس قوانين جمهوري اسﻼمي ايران مي باشد.

ماده -٢٠فسخ قرارداد:

در موارد زير خريدار مي تواند قرارداد را فسخ نمايد:
-١تاخير در تحويﻞ كاﻻي موضوع قرارداد به مدتي بيشتر از حد مندرج در ماده  ١٤قرارداد.
-٢واگذاري قرارداد به غير بدون اجازه كتبي خريدار.
-٣انحﻼل شركت.
-٤ورشكستگي فروشنده.
-٥ﻋدم رﻋايت مشخصات فني و استاندارد مورد نظر خريدار.

قرارداد خريد ........

ﺻﻔﺤﻪ  ٧از ١٠

قرارداد خريد ﻟينك زنجير و سايد پليت گندﻟه سازي

-٦شمول ممنوﻋيت قانوني فروشنده موضوع ماده  ٢١قرارداد
هرگاه خريدار  ،قرارداد را به يكي از ﻋلﻞ مشروحه فوق فسخ نمايد مراتب را كتب ًا به اﻃﻼع فروشنده مي رساند و بدون
احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي و اداري مبلغ تضمين يا سپرده حسن انجام تعهدات را به سود خود وصول و
ضبط نموده و با فروشنده تسويه حساب مي نمايد .به محض انجام تسويه حساب باستثناء جزء) (٦ماده) (٢٣اين
قرارداد ،اﻟباقي مبلغ تضمين و تضمين پيش پرداخت ماخوذه از فروشنده آزاد خواهد شد.
ماده -٢١قانون حاكم بر روابط قوانين:
قوانين حاكم بر روابط ﻃرفين در مورد اين قرارداد منحصر ًا قوانين و مﻘررات كشور جمهوري اسﻼمي ايران خواهد بود.
ماده -٢٢اختﻼفات:
در صورتي كه اختﻼفاتي بين خريدار و فروشنده بروز آيد اﻋم از اينكه مربوط به اجراي موضوع قرارداد يا مربوط به
تعبير و تفسير هريك از مواد قرارداد و اسناد و مدارك و پيوستهاي آن باشد ،از ﻃريق حكميت مرضي اﻟطرفين و در
صورت ﻋدم توافق ،از ﻃريق مراجعه به مراجع صاﻟحه قانوني جمهوري اسﻼمي ايران رسيدگي خواهد شد.

ماده  -٢٣مرجع قضايي ﺻالح بﻪ رسيدگي اختﻼفات ناشي از اين قرارداد:

مرجع صاﻟح به رسيدگي قضايي اختﻼفات اين قرارداد دادگاههاي ﻋمومي و مدني استان تهران مي باشد.

ماده-٢٤نشاني طرفين:

نشاني خريدار تهران ،سعادت اباد ،خيابان ﻋﻼمه ﻃباﻃبايي جنوبي ،كوچه حق ﻃلب غربي ،پﻼك  ،٤٩تعيين شده و
فروشنده نشاني خود را به آدرس صفهان منطﻘه صنعتي دوﻟت آباد خيابان بهارستان شماره  ٤٦تعيين نموده است.
هرگاه يكي از ﻃرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد موضوع را كتباً به ﻃرف ديگر اﻃﻼع دهد و تا
وقتي كه نشاني جديد به ﻃرف ديگر ابﻼغ نشده كليه نامه هايي كه به نشاني مذكور با پست سفارشي ارسال و يا با
اخذ رسيد تحويﻞ شود ابﻼغ شده تلﻘي مي گردد.
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 -٢٥نسخ قرارداد:
اين قرارداد در سه نسخه با  ٢٥ماده و پيوست هاي فني تنظيم گرديده است كه يك نسخه ي آن پس از امضاء
تحويﻞ فروشنده گرديده و كليه نسخ قراداد حكم واحد دارند.
واحد تنظيم كننده

مدير حقوقي و قرار دادها

معاونت مالي و اقتصادي

نام :

نام :

نام :

امضاء :

امضاء :

امضاء :

تاريخ :

تاريخ :

تاريخ :

خريدار

فروشنده

شركت توسعﻪ معدني و ﺻنعتي ﺻبانور

شركت
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