
 قرارداد فروش

  
 مشخصات طرفین قرارداد 

نام { ، فرزند }نام و نام خانوادگی نماینده شرکت{خانم /به نمایندگی آقاي} نام شرکت یا سازمان{این قرارداد بین شرکت  
نام {که در این قرارداد به خریدار نامیده می شود از یک طرف و } محل شرکت{و نشانی پستی } پدر نماینده خریدار

شماره تلفن تماس {و شماره تلفن} کارگاه/شرکت/مؤسسه/نشانی پستی سازمان{به آدرس } کارگاه/شرکت/مؤسسه/نسازما
که در این ) }سمت نماینده{سمت (} نام و نام خانوادگی نماینده{خانم /به نمایندگی آقا} کارگاه/شرکت/مؤسسه/سازمان

 .ابق مفاد زیر منعقد می گرددقرارداد به اختصار فروشنده نامیده می شود از سوي دیگر مط

  

 موضوع قرارداد

  }شرح موارد فروش{فروش : موضوع قرارداد عبارت است از 

 

 محل اجراي قرارداد 

 .می باشد} / ....انبار شرکت{محل تحویل  

   

 مدت قرارداد

 .روز کاري می باشد} تعداد روز کاري} {شرح موارد فروش{مدت زمان تحویل تحویـــــل  

   

 قرارداد و نحوه تخصیصمبلغ 

  .باشد می) ریال } مبلغ به حروف{(ریال } مبلغ به عدد{مبلغ قرارداد  

 

 نحوه پرداخت 

مابقی . موضوع قرارداد دریافت می گردد   .……ریال از خریدار بابت  ………ریال معادل  ..… مبلغ : پیش پرداخت
  .تسویه می گردد} شرح موارد{مبلغ قرارداد در زمان تحویل 

  



 پیمانکار / هدات مجري تع

فروشنده موظف است قطعات و تجهیزات موضوع قرارداد را در محل کارخانه شرکت پس از مونتاژ نهائی و تائید، تحویل  
 .نماید

فروشنده تعهد مینماید که اقالم موضوع قرارداد را به تعداد کافی و بطور صحیح و بر اساس مشخصات فنی سفارش شده 
 .اده باشد تهیه نمایدبنحوي که قابل استف

فروشنده متعهد میگردد که کلیه اقالم را به نحوي بسته بندي نماید که مورد تایید خریدار و مشاوره بوده و آسیبی به آنها وارد 
 .نگردد

فروشنده موظف است که اقالم موضوع قرارداد را به تفکیک عالمت گذاري نموده و با نظارت نماینده خریدار و مشاور 
بنحویکه عملیات نصب در کوتاهترین مدت و بر اساس معیارهاي استاندارد و حرفه اي قابل انجام . خریدار نمایدتحویل 

 .باشد و آسیبی در روند کار وارد نسازد

 .تحویل نماید 6فروشنده متعهد گردید موضوع مورد قرارداد را بر اساس مدت قرارداد موضوع ماده 

را ) کاهش یا افزایش%) (25(ش موضوع مورد قرارداد را به مقدار بیست و پنج درصدفروشنده پیش بینی تغییر حجم سفار
  .تعهد می نماید

 

 تعهدات کارفرما 

 . تمامی مطالبات فروشنده را پرداخت نماید} شرح موارد فروش{خریدار متعهد گردید که پس از تحویل  

ذکر جزییات به فروشنده ابالغ خواهد کرد ، تغییرات مذکور  خریدار هرنوع تغییر احتمالی در نقشه ها و محل نصب را کتبا با
 .موجب افزایش مدت قرارداد خواهد شد

کلیه تجهیزات و امکانات الزم در کل محدوده اعم از لوله کشی، کابل کشی، وسایل ابزار دقیق و غیره به عهده : 1تبصره 
 .خریدار می باشد

نصب و راه اندازي تجهیزات موضوع قرارداد به عهده خریدار بوده و در صورت نیاز با پرداخت هزینه نصب از : 2تبصره 
لیکن کارشناس فروشنده به هنگام تحویل دستگاهها نظرات کارشناسی .سوي خریدار توسط پیمانکار فروشنده انجام میگیرد 
   .م خواهد نموددستورهاي خود را براي نصب به نصاب خریدار اعال

 نظارت 

کلیه مسئولیت تائید نقشه ها و کنترل و نظارت بر ساخت قطعات و تجهیزات تحت قرارداد و نظارت بر صورت وضعیتها 
معهذا ، کلیه مراتب، مکاتبات و . می باشد) به نیابت خریدار....................(بعهده نماینده خریدارو یا شرکت مهندسین مشاور 



صرفاَ از طریق خریدار صورت می پذیرد و در صورت تماس مستقیم با مشاور جهت حل مسائل صرفاَ فنی  هماهنگیها
 .رونوشت آن همزمان به خریدار تحویل گردد

 مالکیت 

آدرس هاي قید شده در متن قرارداد به عنوان محل اقامت دائمی دو طرف قرارداد تلقی میگردد و طرفین موظفند به محض  
 .رد را کتباَ به دیگري اطالع دهندتغییر محل مو

 فسخ قرارداد 

   

 :موارد زیر منجر به فسخ قرارداد میگردد

 توافق طرفین مبنی بر فسخ قرارداد ) الف

 .عدم رعایت مفاد قرارداد توسط فروشنده که باعث زیان و یا خسارت گردد)  ب

که غیر مجاز تلقی گردد می تواند باعث فسخ قرارداد  هر گونه تاخیر در اجراي قرارداد بیش از مدت ذکر شده قرارداد)  ج
 .توسط خریدار گردد

  

 تأخیر در انجام قرارداد  

درصد مبلغ کاالي } ...{قرارداد به ازاي هر هفته تاخیر معادل  1در صورت عدم تحویل یا عدم انجام به موقع موضوع ماده 
خسارت تاخیر در انجام تعهد محاسبه و به عهده فروشنده تعلق  درصد مبلغ قرارداد به عنوان} ...{تحویل نشده و تا سقف 

  . خواهد گرفت

روز فروشنده بجز موارد غیر مترقبه در تحویل دستگاه موضوع قرارداد خریدار مختار به  60در صورت تاخیر بیش از : تبصره 
ترداد وجوه دریافتی به خریدار خواهد فسخ یکطرفه قرارداد میباشد بدیهی است در صورت فسخ قرارداد فروشنده ملزم به اس

 .بود

 سایر مفاد قرارداد 

 حل اختالف 

کلیه اختالفاتی که ممکن است در زمینه تعبیر، تفسیر و نحوه اجراي این قرارداد بین فروشنده و خریدار بروز کند از طریق 
 .ی ایران حل و فصل خواهد شدمذاکرات و یا مکاتبات دوستانه مرتفع نگردد، طبق مقررات و قوانین جمهوري اسالم



طرفین تعهد مینمایند که تا تعیین تکلیف و حل و فصل مواد یا موارد اختالف کلیه تعهدات و وظایف خود را با حسن نیت 
 .انجام دهند

 ماده آخر 

 .نسخه تنظیم شده که هر دو حکم واحد دارند 2تبصره بوده که در } ...{ماده و } ...{این قرارداد شامل  

 


