
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  قرارداد فروش سنگ ( )   

شددماره ................  به  رهیمدد   أتیه  معامالت و مصوبه ونیسیجلسه شماره ..................... مورخ ..................... کمبه استناد صورت

  یبددا شناسدده ملدد   368045خاص( به شددماره ت ددت    یمابین شرکت مع ن فرآور ام اد )سهام مورخ .....................، این قرارداد  

بدده    رئیس هیددأت مدد یره  نایب  عنوانبه  مسعود حافظو    عنوان م یرعاملبه  علیرضا سعی یبا نماین گی آقایان    10320172100

، ط قدده دوك کدده در ایددن  2( پددالک  ی)فرزان غربدد   یسیبن   یشه  ابانیپارک ص ا، خ  ینشانی تهران، بلوار نلسون مان ال، روبرو

.................... فرزندد  ..................... بدده شددماره شناسددنامه   یشود از یددط طددرآ و آقدداامی ه میقرارداد به اختصار »شرکت« ن

......................  .............، تلفن........................................................... به نشانی .....................یک  مل ................. صادره از .............. و

 :گرددیمنعق  م   لیاز طرآ دیگر، ط ق شرایط و مفاد من رج به شرح ذ شودنامی ه می  «خری ارقرارداد » نی، که در ا

 

 موضوع قرارداد  -ماده یک 

  یشهرک صددنعتشهرستان ساوه،    ، یاستان مرکزبری امکو )واقع در  های.................... موجود در کارخانه سنگسنگ  فروش  -1

(، با مق ار تقری ی ................ )به شرح ج ول پیوست( بددا شددرایط  086-42345340-42تلفن:   28نوزدهم پالک  ابانیکاوه، خ

 من رج در مفاد این قرارداد.

 مق ار اظهار ش ه در قرارداد نخواه  داشت.سنگ به  یخصوص واگذاردر یتعه   گونهچیاست شرکت ه  یهیب   -2

گونه اعتراضددی در  هیچ  ؛یت خری ار رسی ه استؤهای موضوع قرارداد ق الً از نظر کمی و کیفی به رکه سنگوجه به اینبا ت -3

 باش .این خصوص از خری ار قابل پذیرش نمی

 

 مبلغ قرارداد -ماد دو

  باشدد ( مییالر..................................................  )ریال  .............................    داد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده جمعاً  م لغ قرار

 فددركمقدد ار ت ددت شدد ه در  م نددای  بددر    ها وبددارگیری سددنگ  قیمت قطعی پددس ازها،  سنگ  وزنتوجه به تقری ی بودن   باه ک

 ش .خواه    محاس ه  تحویل فروش، 

 تعهدات  خریدار  -سه ماده

  :موده است ترتیب زیر پرداخت ن  خری ار م لغ قرارداد را به  -1

 م لغ )ریال( ناك بانط تاریخ   فیش /چطشماره  ردیف 

     

     

  شرکت در مزایده  سپرده   

  جمع کل    

 

های  از تاریخ ص ور حواله، کلیه سنگ روز ...........م ت ح اکثر ظرآ خری اری ش ه   مق ارخری ار موظف است با توجه به      -2

  زیددروفددق شددرایط  صورتخارج نمای . درغیر اینبری امکو کارخانه سنگاد را با هماهنگی مسئولین مربوطه، از موضوع قرارد

   ش .    عمل خواه 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 ها اق اك نمای . و فروش مج د آن  کارخانهمجاز است، نس ت به ض ط سنگ های بارگیری نش ه موجود در    شرکت   : 1ت صره 

در حددق شددرکت    عنوان خسارات تخلددف شددر به  کل م لغ سپرده شرکت در مزای ه را  توانحق دارد و می  شرکت  :    2ت صره 

   .ض ط نمای

خسددارات وارده را از محددل    ایخصوص انجاك تعه ات خود، شرکت حق برداشت مطال ات  درخری ار  ییدر صورت ع ك توانا -3

 . ینمایساقط م  ره از خود سلب وبانیرا در ا یگونه اعتراضحق هر خری ارخواه  داشت و  مربوطه   تضامین

 سایر موارد: -چهار ماده

گوندده تعهدد ی در ق ددال  م ت قددرارداد، شددرکت هیچ، غیر مترق ه، برودت یا گرمای هوا در  در صورت بروز حوادث ط یعی  -1

 سددلب و  را از خددود  داد کلیدده خیددارات بدده اسددتثنای خیددار شددر رو طرفین با امضای این قرا  خری ار ن ارد  خسارت وارده به

 .ساقط نمودن 

  حمددل  بددارگیری و  هزیندده  و  مسددئولیت  و  بددودهبری امکو  کارخانه سنگ  محل  در  های موضوع قرارداد، سنگ  تحویل  محل  -2

 .بود  خواه  خری ار  عه ههب

 باش .بری امکو میخری ار ملزك به رعایت قوانین و ضوابط داخلی شرکت و کارخانه سنگ  -3

  ایدد   اریخر یش ه از سو یریبه اشخاص بکارگ یجان ایو  یو حمل، هرگونه خسارت مال  یریارگب  اتیعمل  نیح  کهیدر صورت  -4

  و حق هرگوندده ادعددا و یذمه شرکت را از هر جهت بر  ارین ارد و خر  یتیمسئول  گونهچیشرکت ه   ، یاشخاص تالث وارد آ

 را از خود سلب و ساقط نمود. یاعتراض بع 

  یش ه از سددو یریو اشخاص بکارگ  اریخر یو حمل از سو یریبارگ اتیعمل یاجرا نیدر صورت ورود هرگونه خسارت ح   -5

و ج ران کامل خسارات وارده و حصول برائت ذمه شرکت    هیاشخاص تالث، شرکت حق دارد تا زمان تأد  ایبه شرکت و    ، یو

 . ینما یریقرارداد جلوگ وعموض  یهاو خروج سنگ  لیدر برابر اشخاص تالث، از تحو

هرنوع نامه یا اظهاریه و اخطاریه به نشانی قی  ش ه درابت ای قرارداد )اقامتگاه قانونی طددرفین( ابددالغ شدد ه تلقددی  غ  ابال  -6

 یط از طرفین، مستلزك اعالك آنی و کت ی به طرآ دیگر است. هر گردد و تغییر نشانیمی

در صددالحیت محدداکم   ، عدد ول داور از داوری در صددورت داور وهرگونه اختالآ در تفسیر یا اجرای این قرارداد، از طریددق  -7

   .بود  خواه  قضایی

  10این قددرارداد در راسددتای مدداده  و کلیه موارد پیش بینی نش ه در این قرارداد، تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران است  -8

 .باش می  دفتر شرکت مع ن فرآور ام ادحل تنظیم قرارداد م   و قانون م نی تنظیم

نظددر    ی وأر  گردد حل اختالآ خواه  نمددود وداوری که از طرآ شرکت معرفی می ، مابین طرفیناختالآ فی در صورت بروز -9

 .اوراق داوری از طریق پست یا حضوری یا از طریق مراجع قضایی ابالغ خواه  گردی   و  الزك االجرا خواه  بود  داور قطعی و

*** 

 . یمنعق  گرد  الشکل تنظیم و در شهر تهران نسخه متح   در سهو  طه های مربودر چهار ماده و بن ها و ت صرهاین قرارداد 

 

 

 خری ار                                      شرکت                                           

 .........................                                                                     مسعودحافظ                             علیرضا سعی ی            


