
  پله هاي برقی فروشقرارداد 
  

  

  طرفین قرارداد: ماده یک 

 .....................................................نماینـدگی از   بـه  .....................................................بین آقـاي    ...............................، قرارداد جاري در مورخ 

 .................................................... و نشـــانی ..................................................... شـــماره ملـــی ، ............................... شناســـنامهبـــا شـــماره  

 ........................................................... که به عنوان کارفرما از یـک طـرف و آقـاي    ..........................................................................................................

ــنامه   ــماره شناســـــ ــا شـــــ ــی ، ............................... بـــــ ــماره ملـــــ ــانی ............................................................ شـــــ  و نشـــــ

بـا شـرایط ذیـل     فروشـنده که بـه عنـوان    ..........................................................................................................................................................................

  منعقد می گردد.
  

  موضوع قراردادماده دو : 

بـه  در پـروژه ................................  کـه  ساخت کشـور چـین    Cannyبرند قرارداد  پیوست یکبه شرح  تگاه پله برقیفروش .... دس

  گردید. تحویل خواهد ...............................................................................................نشانی 
  

  

 مدت قراردادماده سه : 

    باشد. شمسی می ماه ششبه مدت  امضاي قراردادمدت قرارداد از تاریخ 
  

 

  مبلغ قرارداد ماده چهار : 

  .باشد می به حروف .............................................................................................به عدد و  ریال ......................................... مبلغ کل قرارداد

% مالیات کسر گردیـده کـه مـا بـه     3و صرفا از هر صورت وضعیت  تعلق نخواهد گرفت به قراداد جاري کسورات بیمه: 1تبصره 

  ازاي آن کارفرما فیش هاي مالیاتی را ارائه خواهد نمود.

مـورخ   .........................................پـروژه توسـط چـک شـماره      بـه عنـوان پـیش پرداخـت    % 70نحوه پرداخـت بصـورت    : 2تبصره 

% بـاقی مانـده پـس از تحویـل     30 و بوده که در زمان عقد قرارداد ارائه گردیـده  .........................................به رقم  .........................................

    پرداخت خواهد گردید.تجهیزات در محل پروژه 



  

  فروشندهتعهدات ماده پنج : 

o .فروشنده موظف است کلیه تجهیزات را سالم تحویل نماید 
o .تجهیزات درصورت عقد قرارداد نصب و راه اندازي با فروشنده مشمول یکسال گارانتی خواهد بود 

 
  تعهدات و تکالیف کارفرماماده شش : 

o  ر در قرارداد می باشددر موعد هاي مقرپرداخت حق الزحمه پیمانکار کارفرما متعهد به 
o باشد. می کارفرما متعهد به انجام هماهنگی الزم جهت تردد پرسنل و ارائه مجوزهاي الزم 
o باشد. بدیهی است  می کارفرما متعهد به تامین برق دائم، ایمن و بدون نوسان جهت کارکرد تجهیزات موضوع قرارداد

هـاي   از نوسان برق ورودي بوده و یا بدلیل تست مکانیزمهرگونه خسارات وارده به تجهیزات موضوع پیمان که ناشی 
 موازي تامین برق باشد، به عهده کارفرما خواهد بود.  

o  کارفرما متعهد است چاله پله برقی و طول افقیSpan .را طبق نقشه ارائه شده توسط فروشنده تامین نماید 
o شدهزینه نقشه برداري محل چاله و طول افقی در تعهد کارفرما می با 
  

  اختالف   حلماده هفت : 
بین طرفین قابل حل خواهد بود و در صورت بروز هرگونـه   بصورت توافقی در صورت بروز اختالف در اجراي این قرارداد موضوع

  .بودخواهد قابل طرح   پله برقیموضوع در دادگاههاي عمومی محل نصب  قابل حل نباشد، یاختالف بین طرفین که بصورت توافق
  

  موارد فسخ قرارداد ت : ماده هش
o .انتقال قرارداد یا واگذاري عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار  
o باشد. دولتی معامله در مداخله منع قانون هاي ممنوعیت مشمول فروشنده  
  

  شرایط فورس ماژور ماده نه : 
سـوزي کـه رفـع آن خـارج از      بینی از قبیل جنگ، تحریم، اعتصابات، اغتشاشات، سیل، زلزله، آتـش  عوامل قهري غیرقابل پیش

حیطه قدرت طرفین باشد و در اثر آنها هر یک از طرفین قادر به انجام تعهدات خود نباشد پس از جاري شدن این قـرارداد فـورس   
ر یک از طرفین قرارداد باید بالفاصله طرف را از وقوع حالت فورس ماژور توسط فکس یـا  گردد. در چنین شرایطی ه ماژور تلقی می

بـه   ایمیـل الفاصله از سـوي طرفیـن توسـط فکس یـا  ـراتب بـد مـمطلع نماید. همچنین پس از رفع شرایط فورس ماژور بای ایمیل
ماژور بیش از شش ماه به تأخیر افتد، این قرارداد لغـو و   طرف مقابل اعالم گردد. در صورتی که اجراي قرارداد به دلیل وقوع فورس

  طرفین مجدداً نسبت به تفاهم جداگانه و تنظیم قرارداد جدید، اقدام خواهند نمود.  
  

نگارش یافته و هـر  نسخه  2تبصره، یک صفحه پیوست شامل قطعات مورد نیاز جهت تعویض که در  2ماده  9قراداد جاري در 

  اراي اعتبار می باشد.یک از نسخ مستقال د

  
 رمهر و امضاي پیمانکا                مهر و امضاي کارفرما


