قرارداد فروش کاال و تجهیزات
مشخصات طرفین قرارداد
اين قرارداد بين شركت ……………………… به نمايندگي آقاي/خانم  ، …………………….فرزند ………… نام پدر

 ………….و نشاني پستي ……………………………………………………………………… كه در اين قرارداد خريدار
ناميده مي شود از يك طرف و شركت  …………………………..به آدرس ……………………………………………… و
شماره تلفن ................................به نمايندگي آقا/خانم ( ...........................................سمت  ).....................كه در اين قرارداد به اختصار
فروشنده ناميده مي شود از سوي ديگر مطابق مفاد زير منعقد مي گردد.
موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از :فروش .............................................
محل اجرای قرارداد و تحویل کاال
محل تحويل كاالي موضووووع قرارداد در  .............................مي باشووود .و هزينه هاي مربوط به حمل و نقل كاال تا مقصووود به عهده
خريدار خواهد بود.
مدت قرارداد
مدت زمان تحويل كاال  ...................روز كاري مي باشد.
مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص
مبلغ قرارداد مبلغ به عدد ……… …….......ريال مبلغ به حروف…………………… …………..........ريال مي باشد.
نحوه پرداخت
كل مبلغ قرارداد به حروف  ..................................................به صورت نقدي/چك پرداخت گرديد و تسويه كامل صورت گرفت.
پيش پرداخت :مبلغ  .......................................ريال معادل  ...........................................................ريال از خريدار بابت موضوع
قرارداد دريافت مي گردد .مابقي مبلغ قرارداد  .........................................در زمان تحويل تسويه مي گردد.
تعهدات فروشنده
فروشنده موظف است قطعات و تجهيزات موضوع قرارداد را در محل شركت پس از مونتاژ نهائي و تائيد ،تحويل نمايد.
فروشنده تعهد مي نمايد كه اقالم موضوع قرارداد را به تعداد تعيين شده در قرارداد و بطور صحيح و بر اساس مشخصات فني سفارش
شده تحويل خريدار نمايد.
فروشنده متعهد مي گردد موضوع مورد قرارداد را بر اساس مدت قرارداد تحويل خريدار نمايد.
فروشنده پيش بيني تغيير حجم سفارش موضوع مورد قرارداد را به مقدار بيست و پنج درصد ( )%52افزايش را تعهد مي نمايد.

تعهدات خریدار
خريدار متعهد گرديد كه قبل از دريافت كاال تمامي مطالبات فروشنده را پرداخت نمايد .
خريدار هرنوع تغيير احتمالي در آنچه كه در توافق قرارداد و محل تحويل است را كتبا به فروشنده ابالغ خواهد كرد  ،تغييرات مذكور
موجب افزايش مدت قرارداد خواهد شد.
تبصره  : 1نصب و راه اندازي تجهيزات موضوع قرارداد به عهده خريدار بوده و در صورت نياز با پرداخت هزينه نصب از سوي خريدار
توسط پيمانكار فروشنده انجام ميگيرد .ليكن كارشناس فروشنده به هنگام تحويل دستگاهها بر اساس كارشناسي صورت گرفته در صورت
نياز تجهيزات اضافه دستورات خود را براي نصب به خريدار اعالم خواهد نمود.
نظارت واجرا
كليه مسئوليت تائيد كاال و كنترل و نظارت بر تجهيزات تحت قرارداد بعهده نماينده خريدار و يا ناظر آن مي باشد .كليه مراتب ،مكاتبات
و هماهنگي ها ي الزم صرفاَ با اطالع فروشنده صورت مي پذيرد.
فسخ قرارداد
موارد زير منجر به فسخ قرارداد مي گردد:
الف) توافق طرفين مبني بر فسخ قرارداد
ب) عدم رعايت مفاد قرارداد توسط فروشنده و يا خريدار كه باعث زيان و يا خسارت طرف مقابل گردد.
ج) هر گونه تاخير در نحوه پرداخت قرارداد بيش از مدت ذكر شده قرارداد كه غير مجاز تلقي گردد مي تواند باعث فسخ قرارداد توسط
فروشنده گردد.
تأخیر در انجام قرارداد
در صورت عدم تحويل يا عدم انجام به موقع موضوع قرارداد به ازاي هر  ...........تاخير معادل ...............................درصد مبلغ قرارداد و
نهايتا تا سقف پنج درصد مبلغ كل قرارداد به عنوان خسارت تاخير در انجام تعهد محاسبه و به عهده فروشنده تعلق خواهد گرفت.
نسخه های قرارداد
اين قرارداد در  5نسخه تنظيم شد كه هر دو اعتبار يكسان دارند.
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