
 PPتخته کیسه  250/1/ 000 قرارداد خرید

 
 ............................نمایندگی آقایانب 7461شماره ثبت فیمابین شرکت گچ ماشینی فارس ب در شیراز این قرارداد

 10: شیراز، کیلومترهیئت مدیره) به نشانی رئیسنائب ( .................... ) وو عضو هیئت مدیره مدیرعامل(
به  ................................................و شود از یکطرف یرکبیر که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده میبلوارام

فرزند  .....................................به نمایندگی  .......................ثبت و شناسه  ......................................... اقتصاديشماره 
به نشانی:  ................صادره از  .............به شماره شناسنامه  ..........................

که از این ببعد در این قرارداد  .................................، تلفن: .................................................................................
 گردد.شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد میروشنده نامیده میف
 

 ) موضوع قرارداد1ماده 

 : موضوع قرارداد عبارتست از 
زیر گچ «و »ساختمانی گچ «بارگیري مخصوص  پروپیلنکیسه پلیتخته  000/250/1خرید تعداد  -1

 شرح ذیل :ببا طرح کلیشه شرکت گچ ماشینی فارس تایید شده  هايطبق نمونه » کار 

چاپدار ته دوز  40*65کیلوئی به ابعاد  25گچ پروپیلن تخته کیسه پلی 000/500خرید تعداد الف) 
 متري 5/21قیفی یک کیلو 

چاپدار ته دوز  40*58کیلوئی به ابعاد  20گچ پروپیلن تخته کیسه پلی000/700خرید تعداد ب) 
 متري 5/21قیفی یک کیلو 

 بدون چاپ 40*65کیلوئی به ابعاد 25گچ پروپیلن یسه پلیتخته ک 000/50خرید تعداد ج) 

 
با نمونه تائید شده،  توسط ناظر قرارداد بررسی و درصوت تطابقکیسه هاي تحویلی موضوع قرارداد  :1تبصره

 د.نگردتحویل میانبار خریدار  و رسید اساس شمارشبر
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 ) مدت قرارداد2ماده 
 ........لغایت ........................ می باشد.از تاریخ ................مدت قرارداد 

 

 )  مبلغ قرارداد3ماده 

 ساختمانیکیسه گچ بند الف 1ماده کیلوئی  25کیسه  موضوع قراردادبه ازاء هر کیسه مبلغ واحد الف ) 
 باشدمی ریال ................................بابت خرید کل مبلغ که  ، ریال ...................................، به مبلغ و زیر کار

و کیسه گچ ساختمانی  ب بند1ماده کیلوئی  20کیسه مبلغ واحد به ازاء هر کیسه موضوع قرارداد ب) 
 شدبامیریال  ................................که مبلغ کل بابت خرید  ،ریال  ............................................به مبلغ زیر کار

 باشد.می خریداربعهده  هاهزینه ساخت کلیشه :2 تبصره
مشمول قانون مذکور باشد با ارائه  فروشندهدر اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده، درصورتیکه  :3تبصره 

درصد) اضافه  نه% (9گواهی ثبت نام معتبر از سازمان امور مالیاتی به مبلغ صورت حساب خود 
بایست بر اساس فرم نمونه سازمان امور  می فروشندهبهاي ارسالی توسط نموده و کلیه صورت حسا

 ارائه گردد. خریدارمالیاتی تنظیم و به 
الذکر افزایش یا % (بیست و پنج درصد) مبلغ فوق25تواند حجم قرارداد را حداکثر تا می خریدار :4تبصره 

افزایش یا کاهش یافته و کلیه  کاهش دهد. بدیهیست دراینصورت مدت قرارداد نیز به همین نسبت
 مفاد قرارداد در این مدت معتبر خواهد بود.

فروشنده  متعهد میگردد که نوسانات بازار هیچ تاثیري بروي قیمت قرارداد نگذاشته و تا پایان  :5تبصره 
 ثابت می ماند. 3قرارداد قیمت ها طبق ماده 

 

 )  شرایط پرداخت4ماده 

یسه از فروشنده و تائید ناظر قرارداد و آزمایشگاه خود وجه آن را بحساب خریدار پس از دریافت ک) 1-4
با  ............................................................بنام  ................شعبه  .................بانک  .............................................شماره 

 پرداخت خواهد نمود.  IR ...............................................................شماره شبا 
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 ) کسور قانونی5ماده 

% تحت عنوان سپرده بیمه کسر و 7,8معادل پرداخت  از هر اجتماعی، قانون تأمین 38) بموجب ماده 1-5
، تا فروشندهوضعیت صورت  آخرین و مبلغ فوق گردد. بدیهی است مبلغ سپردهسپرده میخریدار نزد 

مسترد فروشنده خواهد ماند و پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به  خریدارزمان  ارائه مفاصا حساب نزد 
 خواهد شد.

کلیه کسور قانونی و عوارض متعلقه و تغییرات احتمالی ناشی از تغییر قوانین و مقررات کشور برعهده ) 2-5
 باشد.می فروشنده

 

 ام کار) تضمین حسن انج6ماده 

بعداز گذشت  که گردد% درصد بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر می10فروشنده  صورت وضعیتاز هر 
 گردد.می عودتبا تائید ناظر قرارداد به فروشنده  ، سه ماه

 

 ) دوره تضمین7 ماده

انچه در دوره تضمین موضوع قرارداد حاضر از تاریخ تحویل موضوع قرارداد بمدت یکماه تعیین میگردد؛ چن
هاي معیوب فروشنده ملزم به رفع عیوب یا تعویض کیسه ،طول دوره مورد نظر عیوب و نواقصی مشاهده شد

ها را با رأسا در این خصوص اقدام نموده و هزینهحق دارد  اینصورت خریداردرغیرخواهد بود؛  خودبا هزینه 
 نماید.از مطالبات یا تضامین وي کسر می(خسارت ) % باالسري 15

 

 

 ) ناظر قرارداد:8ماده 

گردد و طرف قرارداد ملزم است مورد قرارداد تعیین می ، بعنوان ناظر از طرف کارفرما، بخش تولید  )1-8
 طبق مفاد قرارداد انجام دهد.ایشان قرارداد را با اطالع 
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مرجع تعیین کننده باشد. ضمناً تنها ) هرگونه پرداخت به طرف قرارداد منوط به تائید ناظر قرارداد می2-8
مدت تاخیرات غیرموجه طرف قرارداد در تحویل موضوع قرارداد و میزان جریمه متعلقه به وي، ناظر 

 نماید.هرگونه اعتراض را از خود سلب میحق باشد و در این خصوص طرف قرارداد قرارداد می
 

 ) تعهدات فروشنده:9ماده 

ه از زمان ابالغ قرارداد نسبت به ارائه برنامه ) فروشنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفت1-9
 زمانبندي تحویل اقدام نماید.

روز بعد از  15تخته کیسه را حداکثر  ............................) فروشنده موظف است اولین محموله به تعداد 2-9
جرائم اد حاضر قرارد 12نماید؛ در غیر اینصورت مطابق با ماده  انعقاد قرارداد جهت خریدار ارسال

 گردد.کسر می خریداراز ضمانات یا مطالبات مربوطه 
 

درصورت ارسال اولین محموله مشکل دار و مغایر با نمونه تایید شده، قرارداد در طول مدت قرارداد،  :6تبصره 
ضرر و زیان وارده از محل مطالبات یا  مطالبهدر هر مرحله که باشد، خریدار مختار به فسخ و 

 وشنده یا سایر طرق قانونی خواهد بود.تضمین فر
قرارداد  1اعالم شده (مطابق با ماده  و وزن هاي ارسالی را براساس اندازه) فروشنده ملزم است کیسه3-9

 حاضر) رعایت نموده و عدول از مفاد فوق باعث کسر از مبالغ پرداختی میگردد.
ی با مشخصات مورد درخواست مطابق با ماده هاي ارسال) درصورت مشاهده اشکاالت و مغایرت در کیسه4-9

حق  یا ابعاد، خریدار متناسب با درصد کاهش وزن گیري تصادفی)؛قرارداد حاضر (براساس نمونه 1
 نماید.وضعیتهاي ارسالی اقدام  نسبت به کسر از مبلغ صورت دارد

 
باشد؛ با تایید هر محموله /% 2بیش از سقف  ،هاي ارسال شده بخاطر ایراداتچنانچه ضایعات کیسه :7تبصره 

 به تعداد ضایعات، خریدار از فروشنده کیسه تحویل خواهد گرفت. ؛ناظر قرارداد
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ها عودت داده شده و فروشنده موظف ) درصورت عدم کیفیت مناسب کلیشه به لحاظ رنگ، کلیه کیسه5-9
 باشد.میبا هزینه خود به جایگزینی به تعداد عودت داده شده 

 

 تعهدات خریدار )10ماده 

به فروشنده  4نماید مبالغ مربوط به قرارداد را پس از تائید ناظر قرارداد طبق مفاد ماده خریدار تعهد می
 پرداخت نماید.

 

 ) محل تحویل11ماده 

 باشد.کارخانه شرکت گچ ماشینی فارس می انبارمحل تحویل موضوع قرارداد، 
 

 ) جرائم 21ماده 

تواند بازاي هر هفته تاخیر، می خریدارتشخیص ناظر قرارداد،   رت عدم تحویل بموقع موضوع قرارداد، بهدرصو
 فروشندهاخذ نماید و یا آنرا از مطالبات  فروشنده% (یک درصد) مبلغ کل قرارداد را از 1اي معادل جریمه

% 10این جرائم نبایست از صورت یا سایر طرق قانونی وصول نماید. درهر فروشندهکسر یا از محل تضامین 
% (ده درصد) کل قرارداد 10(ده درصد) مبلغ کل قرارداد بیشتر شود. در صورتیکه میزان جریمه بیش از 

و بطور یکطرفه  14تواند قرارداد را طبق ضوابط مندرج در ماده عالوه بر دریافت جرائم، می خریدارگردد، 
 فسخ نماید.

 
 

 

 س ماژور)) حوادث قهري (فور13ماده 

) درصورتیکه اجراي تعهدات هر یک از طرفین این قرارداد به علت بروز عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) 1-13
شامل جنگ (اعم از اعالم شده و اعالم نشده)، شورش، آتش سوزي هاي دامنه دار، سیل، شیوع 
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ي که تحت تاثیر بیماریهاي مسري و محاصره غیرممکن گردد؛ تعهدات طرف مزبور به اجراي امور
حوادث قهریه (فورس ماژور) واقع شده است؛ به مدتی معادل تاخیر ناشی از بروز عامل فورس ماژور 

گردد و هیچ یک از طرفین مسئول خساراتی که به طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و یا تمدید می
 تاخیر در اجراي تعهد مربوطه وارد آید، نخواهد بود.

 

ماژور از سوي هریک از طرفین قرارداد، بایستی بصورت کتبی به طرف دیگر اعالم شده اعالم فورس  :8تبصره
و درخواست تشکیل جلسه مشترك نماید که در جلسه یاد شده درخصوص فسخ یا ادامه و نحوه 

 عملکرد هریک از طرفین تصمیم اتخاذ خواهد گردید.
 

در مدت  خریدار(دو) ماه به طول انجامد،  2) درصورتیکه مدت تاخیر ناشی از فورس ماژور بیش از 2-13
 را دارد. 14باقیمانده قرارداد حق فسخ قرارداد مطابق مفاد ماده 

 

 ) فسخ قرارداد14ماده 

 در طول مدت این قرارداد:
تواند نداشته باشد؛ می مورد معامله که تحویل نگردیده است،مابقی کاالي نیازي به  خریدار) چنانچه 1-14

پس از پایان مهلت یاد شده، قرارداد را یک جانبه فسخ نموده و به فروشنده و  ه قبلیماهیکبا اخطار 
مبالغ محق به دریافت  فروشندهحق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. در اینصورت  فروشنده

شده تا تاریخ فسخ قرارداد مطابق با ضوابط مندرج در قرارداد، پس از کسر مبالغی که  کاالي تحویل
 از این بابت پرداخت شده است، خواهد بود. قبالً

 فروشندهو موضوع را به بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ تواند در هر یک از موارد زیر، می خریدار) 2-14
 ابالغ کند:

 خریدارانتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه  –الف 
 فروشندهورشکستگی  -ب 
 ه نحوي که باعث اختالل در تعهدات وي شودب فروشندهمحکومیت قضائی  –ج 
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دستمزد، پاداش یا هدایائی  خریداربه کارکنان  انجام معاملهبراي  فروشندهاثبات این مطلب که  -د 
 ن را در منافع خود شریک کرده استهاي آناداده یا آنها یا واسطه

حویل کاالي مورد معامله تیا عدم  موضوع قراردادتوجهی در انجام درصورت مشاهده هرگونه بی –ه 
یا تاخیر در تحویل کاالي  فروشندهاز عملکرد  خریدارقبل از پایان قرارداد یا بعلت عدم رضایت 

 روز از تاریخ انعقاد قرارداد و یا اعالم خریدار. 15مورد معامله حداکثر ظرف مدت 
ه و کلیه اقدام نمود حسن انجام کاردرنگ نسبت به ضبط تضمین بی خریداردر اینصورت 

حسن انجام کار یا تضمین  فروشندهخسارات وارده را (به تشخیص ناظر قرارداد) از محل مطالبات 
 یا سایر طرق قانونی تامین خواهد نمود.

) این قرارداد ممکن است به علت وقوع حوادث قهریه (فورس ماژور) مطابق مراحل و شرایط مندرج در 3-14
 نیز فسخ شود. 13ماده 

 

 قانون حاکم بر قرارداد و حل اختالف) 15ماده 
 ) قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران حاکم براین قرارداد است.1-15
) هرگونه اختالف ناشی از تعبیر و یا تفسیر مواد این قرارداد یا حاصله از اجراي آن در مدت و یا پس از 2-15

 ذکر شده، 18در ماده شرایط آن ه کداور قرارداد در صالحیت فسخ قرارداد یا پس از اتمام مدت 
 باشدمی

 

 ) مکاتبات16ماده 

 کلیه مکاتبات بین طرفین قرارداد (به جز در اسناد و مدارك فنی حسب مورد) به زبان فارسی خواهد بود.
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 ) اقامتگاه17ماده 

ملزم است به محض تغییر محل،  فروشندهاین قرارداد ذکر شده و  اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه
مراتب را کتباً به خریدار اعالم نماید. درغیر این صورت کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی سابق ارسال شده، که 

 دراین صورت اوراق ومکاتبات ابالغ شده محسوب و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود.
 

 شرط داوري) 81ماده 
هرگونه ادعا و اختالف ولو کرارا اعم از اینکه در خصوص انعقاد یا انحالل و مسائل ناشی از تفسیرو اجرا مفاد 
قرارداد و غیرآن باشد،از طریق داور منصوب توسط مدیر امور حقوقی شرکت سرمایه گذاري سیمان تامین 

سید جمال نی تهران ،خیابان به نشا 10101942066و شناسه ملی  151394(سهامی عام ) به شماره ثبت 
حل و فصل می گردد. داور منصوب اختیار مصالحه و سازش  219پالك  25الدین اسد آبادي نبش کوچه 

میان طرفین را نیز دارا است و مدت زمان داوري شش ماه از تاریخ قبول داوري می باشد . و حسب تشخیص 
تمدید است . ضمنا طرفین اختیار اعالم موافقت خود  ،شش ماهه دیگر راسا توسط داور قابل داور براي دو دور

را در خصوص ورود ثالث و یا جلب ثالث به داور تفویض نمودند. صرف نظر از اینکه در یک فقره اختالف باشد 
یا در اختالفات متعدد تصمیم داور مذکوربراي طرفین قطعی و الزم االجرا بوده ، و به صورت ابالغ حضوري یا 

سفارشی و یا با ارسال نتیجه راي از طریق اظهارنامه به نشانی طرفین مندرج در قرارداد حاضر از طریق پست 
ارسال و ابالغ خواهد شد . گواهی مامور پست و یا گواهی ابالغ اظهار نامه به منزله ابالغ است و آثار قانونی 

تمامی هزینه هاي داوري اعم از خود رادارد . حق الزحمه داوري براساس تعرفه قوه قضائیه تعیین میگردد و 
حق الزحمه داور، هزینه کارشناسی و غیره ، برعهده محکوم علیه راي  داوري است . در صورت محکومیت هر 
طرف هزینه یاد شده ، از هرگونه مطالبات نزد طرفین مقابل و یا تضامین وي قابل کسر و احتساب و یا از 

تعیین محل تشکیل جلسات احتمالی داوري با داور منصوب می سایر طرق قانونی قابل مطالبه می باشد . 
باشد. توافق داوري مستقل از قرارداد بوده و درصورت انحالل ، اقاله ، فسخ ، انفساخ یا ابطال یا بطالن تمام یا 

 .قسمتی از این قرارداد ، توافق داوري کماکان به قوت خود باقی است 
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 ) مواد و نسخ91ماده 
باشد و نسخه تنظیم و همگی در حکم نسخ واحد میچهارو در  تبصره 8ماده،  19رداد در ) این قرا1-19

 االجرا است.ازتاریخ امضاء الزم
) طرفین قرارداد در کمال صحت و سالمت نسبت به امضاء این قرارداد اقدام نموده و امضاء ایشان به 2-19

 باشد.منزله تفهیم و قبول کلیه مفاد قرارداد می
 

 از طرف فروشنده      ف خریداراز طر

 ....................................نام ونام خانوادگی:                                       نام و نام خانوادگی:
   سمت: فروشنده   و عضو هیئت مدیره مدیر عاملسمت: 
 امضاء:       امضاء:

 
  نام و نام خانوادگی: 

 یرههیئت مد رئیس نائب سمت:
  امضاء:
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