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  سنگ گچخريد قـرارداد 

 رضا نوذریبنمايندگي آقايان  7461اين قرارداد در شيراز فيمابين شركت گچ ماشيني فارس بشماره ثبت 

بلواراميركبير  10هيئت مديره به نشاني شيراز، كيلومتر يک نفر از اعضاء( و و عضو هيئت مديره )مديرعامل

 شناسنامهبشماره  ...........................آقای ز يكطرف و كه منبعد در اين قرارداد خريدار ناميده ميشود ا

كه از اين  ......................................................................،به نشاني شيراز .............................. مليبا كد  ....................

 گردد.شود از طرف ديگر به شرح زيرمنعقد ميمنبعد در اين قرارداد فروشنده ناميده مي

 ( موضوع قرارداد1ماده 

از مبدا واقع در كمربندی حسيني )پنجاه هزار ( تن سنگ گچ  000/50عبارت از خريد موضوع قرارداد 

 الهاشمي به مقصد شركت گچ ماشيني فارس

                                                                                                                 

 دت قرارداد( م2ماده

 ماه تعيين مي گردد.  3به مدت  __________مدت قرارداد از تاريخ 

 

 ( مبلغ  قرارداد3ماده 

( ريال تعيين مي  -_______)  __________ مبلغمبلغ قراداد به ازای خريد و حمل هر تن سنگ گچ 

 گردد.

و يا چنانچه است و در صورت عدم تحويل سنگ گچ ن قراداد تابع شرايط تحويل سنگ گچ تبصره : مدت زما

روزه توسط شركت گچ  3بنا به داليلي كيفي ، امكان تحويل سنگ گچ ميسر نگردد ، اين قراداد با اعالم قبلي 

 ماشيني فارس ، در هر زمان خاتمه مي يابد.

 

 ساير شرايط( 4اده م

 تن سنگ گچ را حمل نمايد. 700مل تعهد مي نمايد كه روزانه حداقل ( فروشنده و متصدی ح1-4
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( فروشنده و متصدی حمل تعهد مي نمايد كه هر گونه تغييرات كه بر اثر افزايش كرايه ها و يا مطالبات 2-4

ج قانوني حادث شود بر مبلغ واحد قرارداد تاثير نداشته و موظف به محموله موضوع توافقنامه برابر مبلغ مندر

 مي باشد و هيچ گونه ادعايي برای افزايش نرخ حمل و تخليه نخواهد داشت. 3در ماده 

 ( پرداخت كرايه حمل بر اساس قبوض باسكول شركت گچ ماشيني فارس مي باشد.3-4

) يک ( هفته يكبار طي يک ليست تعداد كاميون های  1( فروشنده و متصدی حمل موظف است هر 4-4

به همراه فيش واريزی به حساب رانندگان را به كارفرما ارائه نمايد كه راننده بارگيری شده و مشخصات 

صورت وضعيت ارائه شده پس از تاييد واحد كنترل و امور مالي شركت گچ ماشيني فارس مبنای پرداخت 

و متصدی حمل هيچگونه ارتباطي با  كرايه حمل مي باشد . بديهي است هرگونه اختالف بين رانندگان

 ا ندارد و پاسخگويي نسبت به ادعاهای مطروحه بر عهده فروشنده و متصدی حمل مي باشد.كارفرم

 

 

 (  كسور قانوني5ماده 

% ) پنج درصد ( بعالوه آخرين صورت وضعيت فروشنده و  5از هرصورت وضعيت فروشنده و متصدی حمل ، 

انون تامين اجتماعي كسر و ق 38متصدی حمل بعنوان علي الحساب حق بيمه تامين اجتماعي موضوع ماده 

در پايان كار با ارائه مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي ، به فروشنده و متصدی حمل مسترد خواهد 

 گرديد.

 فسخ قراداد( 6ماده 

صورت عدم اجرای بموقع تعهدات و شرايط مقرر در اين توافقنامه توسط فروشنده و متصدی حمل ، در 

روزه قبلي مجاز به فسخ قرارداد مي باشد . در اين صورت كليه خسارات و هزينه  5 كارفرما با اخطار كتبي

های ناشي از عدم اجرای تعهدات بعهده فروشنده و متصدی حمل بوده و از مطالبات وی كسر و برداشت 

 خواهد گرديد.

تبصره : از زمان بارگيری مضوع قرارداد تا تحويل به خريدار ، فروشنده و متصدی حمل مسئول هر گونه 

 خسارت وارده به محموله مي باشد
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 شرط داوری( 7ماده 

مستقل از قرارداد هر گونه ادعا و اختالف ولو كراراٌ اعم از اينكه در خصوص انعقاد يا اجرا يا  قراردادبه عنوان 

و مسائل ناشي از تفسير و اجرای مفاد قرارداد و غير آن باشد ، از طريق داور منصوب توسط مدير انحالل 

و شناسه ملي  151394حقوقي شركت سرمايه گذاری سيمان تامين ) سهامي عام ( به شماره ثبت 

ت و حل و فصل ميگردد. داور منصوب ، اختيار مصالحه و سازش ميان طرفين را نيز داراس 10101942066

مدت زمان داوری شش ماه از تاريخ قبول داور مي باشد و حسب تشخيص داور برای دو دوره شش ماهه 

ديگر ) حداكثر يک و نيم سال ( راساٌ توسط داور قابل تمديد است . ضمناٌ طرفين اختيار اعالم موافقت خود 

( به مقام ناصب ) وفق صدر  را در خصوص ورود ثالث و يل جلب ثالث ) اعم از هر شخص حقيقي و يا حقوقي

تفويض نمودند . صرف نظر از اينكه در يک فقره اختالف باشد يا در اختالفات متعدد ، تصميم ماده حاضر ( 

داور مذكور برای طرفين قطعي و الزم االجرا بوده و به صورت ابالغ حضوری و يا از طريق پست سفارشي و يا 

نشاني طرفين مندج در قرارداد حاضر ، ارسال و ابالغ خواهد شد جه رای از طريق اظهارنامه به ارسال نتي

گواهي مامور پست و يا گواهي ابالغ اظهار نامه به منزله ابالغ است و آثار قانوني خود را دارد . حق الزحمه 

داوری بر اساس تعرفه قوه قضائيه تعيين مي گردد و تمامي هزينه های داوری اعم از حق الزحمه داور ، 

ه كارشناسي و غيره بر عهده محكوم عليه / عليهم رای داوری مي باشد در صورت محكوميت هر طرف ، هزين

ساير طريق  ازطرف مقابل  و يا تضامين وی قابل كسر و احتساب و يا هزينه ياد شده از هر گونه مطالبات نزد 

داوری و كليه ترتيبات قانوني قابل مطالبه مي باشد . ضمناٌ تعيين محل تشكيل جلسات ) احتمالي ( 

رسيدگي با داور منصوب مي باشد . توافق داوری مستقل از قرارداد بوده و در صورت انحالل اقاله ، فسخ ، 

 انفساخ يا اعالم بطالن تمام يا قسمتي از اين قرارداد ، توافق داوری كماكان به قوت خود باقي است.
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 ( اقامتگاه8ماده 

 و متصدی حمل به شرح ذيل ميباشد متگاه كارفرما و فروشندهاقا

شركت گچ ماشيني  – 7188746796كارفرما شيراز بلوار اميركبير جنب شركت سيمان فارس كد پستي 

 07138234301فاكس   07138320751فارس تلفن 

 متصدی حمل :

 ( مواد و نسخ9ماده 

گچ ماشيني فارس تنظيم و  نسخه، در شيراز و در شركت دوتبصره و در  2ماده،  9( اين قرارداد در 1-20

 االجرا است.باشد و ازتاريخ امضاء الزمهمگي در حكم نسخ واحد مي

( طرفين قرارداد در كمال صحت و سالمت نسبت به امضاء اين قرارداد اقدام نموده و امضاء ايشان به 2-20

 باشد.منزله تفهيم و قبول كليه مفاد قرارداد مي

 شندهاز طرف فرو      از طرف خريدار

 : نام ونام خانوادگي    رضا نوذرینام و نام خانوادگي: 

   سمت :   و عضو هيئت مديره مـدير عـاملسمت: 

 امضاء:        امضاء:

 

          رامين نوژننام و نام خانوادگي: 

      رئيس هيئت مديرهنائب سمت: 

           امضاء:

 


