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باسمه تعالی
مقدمه*

به » خاص)(سهامیپارسرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ش« بین و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است مااین قرارداد 
(به شماره ملی ....................... و به نمایندگی آقاي 4111- 1667-6693، شماره اقتصادي 10100252284، شماره شناسه ملی 175420شماره ثبت 
که اختیار امضاي عضو هیئت مدیره) با سمت.................(به شماره ملی ......................و آقاي مدیره  و نایب رییس هیئت) با سمت مدیرعامل ...................

، شماره .............به شماره ثبت »)..............(...........................«و شود از یک طرف نامیده می"خریدار"در این قرارداد این قرارداد را دارند و از این پس 
که اختیار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) با سمت ...............(به شماره ملی ..............و به نمایندگی آقاي .................، شماره اقتصادي .............شناسه ملی 

:ددر محل خریدار منعقد گردیبه شرح زیر ودیگرطرفاز شود نامیده می"فروشنده"امضاي این قرارداد را دارد و از این پس در این قرارداد  

موضوع قرارداد) یکماده 
نامیـده  "کاال"که از این پس در این قرارداد 3مطابق جزییات مندرج در ماده بندي محصوالت چوب مورد نیاز براي بستهخریداز موضوع قرارداد عبارت است

شود.می

اسناد و مدارك قراردادو)ماده د
الف) متن قرارداد.

).HSEبهداشت، ایمنی و محیط زیست (دستورالعمل الزامات ؛ب) پیوست
يکه در طول مدت قرارداد و به منظـور اجـراي قـرارداد از سـو    يگریهر نوع سند دایها، دستورات کار و جلسهصورتها،هیاسناد تکمیلی مانند مکاتبات، الحاق

بـه شـمار   ياسناد و مدارك قراردادءگردد نیز جزطرفین قرارداد مبادله میيو با امضاشدهمیبه فروشنده ابالغ و یا بر طبق اسناد و مدارك قرارداد تنظداریخر
خواهند داشت.تینسبت به یکدیگر اولومیبه قددیحسب تاریخ از جدکسانیموضوعات يآید و برامی

مبلغ قراردادسه) ماده 
باشد:ل می) ریا...................................................................(..........................................به شرح جزییات زیرمبلغ قرارداد

فرمـت  حساب طبـق  لیاتی کشور (و همچنین ارائه صورتنام فروشنده در سازمان امور مابق قانون با ارائه گواهینامه ثبتضریب مالیات بر ارزش افزوده ط)تبصره
گردد.ماره سریال چاپی) به فروشنده پرداخت میسازمان امور مالیاتی کشور با ش

شرایط پرداختچهار)اده م
، تأیید کیفی و کمی کاال از سوي خریدار، با ارائه صورت حساب از سوي داریموضوع قرارداد به انبار خريکاالهر محموله از لیمبلغ قرارداد پس از تحو

.گرددبه فروشنده پرداخت مید ناظر قراردادییتأوفروشنده
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مدت قراردادپنج)ماده 
باشد.از تاریخ آغاز قرارداد میشمسیماه) شش(6گردد و مدت قرارداد میآغاز ابالغاز تاریخ قرارداد

تعدیل بهاماده شش)
.  باشدنمیو به هیچ عنوان مشمول تعدیل استقطعی مبلغ قرارداد 

حمل و تحویلت)هفماده 
باشد.می28و به نشانی مندرج در ماده داریموضوع قرارداد، انبار کارخانه خريمحل تحویل کاال) 7-1
موضــوع قــرارداد را بــراي حمل و تحویل با توجه به ماهیت محموله و نوع وسیله حمل به نحوي آمـاده خواهـد کـرد کـه از آسـیب      يفروشنده کاال) 7-2

ضمن حمل و تخلیه و بارگیري مصون بماند.
سالم والزم را با ناظر قرارداد انجام دهد تا کاال به صورت صحیح یفروشنده موظف است قبل از حمل کاال مراتب را به اطالع خریدار برساند و هماهنگ)3- 7

تحویل انبار خریدار شود.
بنـدي خواهـد بـود و خسـارت خریـدار را از طریـق تعمیـر یـا         فروشنده مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از هر گونه عیب و نقص در طرز صحیح بسته)7-4

پالـت  در ضمن هر محموله از کاال بایستی بـه صـورت اسـتاندارد و در    نحوي که مورد رضایت خریدار باشد جبران خواهد نمود. ه تعویض یا پرداخت خسارات ب
بندي گردد.بسته

ایـن امـر رافـع مسـئولیتی کـه در ایـن مـاده بـراي         ،موضوع قرارداد نمایدهر محموله از کااليچنانچه خریدار به تشخیص خود اقدام به بیمه نمودن )تبصره
فروشنده مقرر گردیده است نخواهد بود.

باشد.رسمی و اسناد مثبته و بدون هیچگونه باالسري بر عهده خریدار می) مسئولیت حمل کاال بر عهده فروشنده و هزینه حمل طبق بارنامه 7-5

ناظر قراردادت) هشماده 
ـ تحوانبـار و تیریمـد (هـا یستمریزي و سبرنامهمعاونت نماید بر عهده میخریدار که فروشنده بر طبق مفاد این قرارداد تحویل ییهاکاالنظارت بر کیفیت  لی

سـاً یـا بوسـیله نماینـده یـا      أفروشنده موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستوراتی که خریدار ر. باشدخریدار می)محصول
هاي قراردادي فروشـنده د. به هر حال نظارت خریدار رافع مسئولیتکناجرا نماید ابالغ مینمایندگان خود در چارچوب مشخصات فنی و اسناد و مدارك قرارداد

نخواهد بود. 

کاالبودن نو نه)ماده 
بـه دسـتور خریـدار در مـدت     در غیر این صورت غیر قابل تحویل تلقی خواهد شد و فروشنده متعهد اسـت  باشد؛غیر مستعمل نو و موضوع قرارداد باید کاالي
برعهـده ابطه و همچنـین مسـئولیت تـأخیرات حاصـله از ایـن بابـت       در این رایجاد شده هاي کلیه هزینه.نمایدآن را تعویض نماید که خریدار تعیین میزمانی

فروشنده خواهد بود.

تضامینده)ماده 
سـپرده نقـدي یـا یـک فقـره      قـرارداد  فروشنده براي تضمین انجام تعهدات موضوع قرارداد مکلف است بالفاصله پس از ابـالغ  ؛تضمین انجام تعهدات) 10-1

نماید.خریدارتسلیم (پنج) درصد مبلغ قرارداد5قابل تمدید معادل ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و
موضوع قرارداد، بنا به درخواست کتبـی فروشـنده، تأییـد نـاظر     کااليیقطعتضمین انجام تعهدات ارائه شده از سوي فروشنده یک ماه پس از تحویل )1تبصره 

گردد.آزاد و به وي مسترد میاز سوي فروشنده یاجتماعنیتأممهیبر عدم شمول بیمبنیارائه گواهایارائه مفاصاحساب قرارداد و با 
ناشی از عدم اجراي صحیح، کامل و به موقع هر یک از مفاد قـرارداد، از محـل تضـمین یـاد شـده و دیگـر       خریدارهرگونه خسارت و یا زیان وارده به )2تبصره 

مکلف به پرداخـت  فروشنده، هاي خسارت را ننمایدتکافوي میزان هزینهفروشندهو مطالبات امین مبلغ تضچنانچهکسر و برداشت خواهد شد.فروشندهمطالبات 
.باشدآن می
(پانزده) روز قبل از انقضاي مـدت اعتبـار   15باشد و چنانچه تا انجام تعهدات ، فروشنده مکلف به تمدید آن مینیدر صورت انقضاي مدت اعتبار تضم) 3تبصره 

نزد خود نگهدارد.ردهحق دارد مبلغ آن را دریافت و وجه آن را تا زمان آزادسازي به صورت سپداریانجام تعهدات اقدام به تمدید ننماید، خرنیتضم
پـس از تحویـل   کـه  گـردد یکسـر مـ  به عنوان سپرده حسن انجام کارفروشندهحسابصورت(ده) درصد از هر 10زانیبه م؛سپرده حسن انجام کار) 10-2

.گرددیپرداخت ميو به وآزاد،از سوي فروشندهیاجتماعنیتأممهیبر عدم شمول بیمبنیارائه گواهایارائه مفاصاحساب و با ناظر قرارداد دیی، تأقطعی
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تضمین عملکردیازده)ماده 
دارد.برداري را ی مطلوب با ایمنی الزمه بهرهیموضوع قرارداد کاراکاالينماید که میفروشنده تضمین)1- 11
زمان اقدام نماید. نیترواقع نشده در کوتاهداریخردییآنها مورد تأتیفیکه ککاالياز کیهر ینیگزیخود نسبت به جانهیفروشنده مکلف است با هز)2- 11

بود.اهدهاي مربوطه دیگر خوها و کلیه هزینههاي مذکور شامل کلیه مخارج ناشی از تدارك، تعویض، هزینه حمل، بیمه و مالیاتهزینه
اقدام تأیید نشدهکااليزینی نماید و فروشنده باید در اسرع وقت نسبت به جایگاین منظور خریدار مراتب را با ذکر معایب کتباً به فروشنده ابالغ میبراي

هاي به عمل را رفع و هزینهبیفروشنده در انجام تعهدات خود قصور ورزد یا مسامحه نماید، خریدار حق دارد به هر ترتیب که مقتضی بداند معاهرگاهنماید. 
ر حق دارد مبالغ یاد شده را از محل تضامین فروشنده یا هر نوع (بیست) درصد از فروشنده مطالبه نماید. به عالوه خریدا20خسارات وارده را به اضافه وآمده 

اي که فروشنده نزد او دارد بدون هیچگونه تشریفات قضایی و اداري تأمین و برداشت نماید.مطالبات و سپرده
مستثنی هستند.شوند از شمول این ماده برداري به تشخیص ناظر قرارداد پدیدار میعیوبی که در اثر اشتباه در بهره)12-3

تغییر مقادیر )دوازدهماده 
(بیسـت و پـنج)   25تواند در طول مدت قرارداد و با ابالغ کتبی (با امضاي مدیرعامل خریدار) به فروشنده مقادیر موضوع قرارداد را تا میـزان  خریدار می)12-1

فروشـنده مکلـف بـه قبـول آن     وکاهش دهد که در این صورت هیچگونه تعدیلی در رابطه با واحد بها صـورت نخواهـد گرفـت    ایدرصد مبلغ قرارداد افزایش 
باشد.می

کاهش مقادیر بیش از حد فوق مشمول توافق طرفین خواهد بود.ایافزایش )1تبصره
تواند قرارداد را فسخ نماید.   قرارداد امتناع نماید، خریدار میریمقادي(بیست و پنج) درصد25کاهش ایاز قبول افزایش يچنانچه فروشنده به نحو)12-2

یابد.در صورت تغییر مقادیر سقف تضمین انجام تعهدات متناسباً تغییر می)2تبصره

تغییرات مدت قرارداد) سیزدهماده 
در موارد زیر مدت قرارداد مشمول تغییر خواهد شد: 

با توافق طرفین تمدید گردد.سواي از تغییر مقادیردر صورتی که مدت قرارداد )1- 13
صـورت مـدت قـرارداد متناسـب بـا موضـوع کـار تعلیـق یافتـه          در ایـن ؛در صورتی که کارهاي موضوع قرارداد از طـرف خریـدار موقتـاً تعلیـق یابـد     ) 13-2

و زمان تعلیق آن طبق نظر خریدار تمدید خواهد شد.
صـورتی کـه   در موارد زیر فروشنده با توجه به برنامه تفصیلی اجرایی و تغییراتی که ممکن است در آن داده شود موضوع را مورد رسیدگی قرارداده و در)13-3

نماید:میرد دریافت پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییر مدت قرارداد بشناسد تغییر مدت قرارداد را به خریدار پیشنهاد و تأیید وي را در آن مو
بینی شده است.قرارداد پیش18ه در موارد حوادث قهریه که در ماد)13-3-1
در صورتی که قوانین و مقررات جدیدي وضع شود که در مدت انجام کار مؤثر باشد.)13-3-2
خیراتی منتسب به خریدار و بدون قصور فروشنده رخ دهد.أدر صورتی که ت)13-3-3

تحویل موقت)چهاردهماده 
.بدون کاربرد

قطعیتحویل )پانزدهماده 
پذیرد.صورت مییو صدور رسید انبار، تحویل قطعداریموضوع قرارداد به انبار خرکااليپس از تحویل هر بخش از 

کسور قانونی)شانزدهماده 
هاي مربوط به کار و تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و بهداشت کار و همچنین قوانین نامهکند که از جمیع قوانین و مقررات و آیین) فروشنده تأیید می1- 16

بوده و متعهد است همه آنها را ها و عوارض مترتب بر قرارداد که در زمان امضاي قرارداد معتبر و الزم االجرا است کامالً مطلع و مقررات مربوط به مالیات
الذکر توسط فروشنده متوجه خریدار نخواهد بود.رعایت نماید؛ در هر حال مسئولیت عدم اجراي قوانین و مقررات فوق
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اجتماعی مربوط به ها، هرگونه عوارض و یا حقوق تأمین) فروشنده در مقابل هر گونه ادعا یا اعتراضی که در مورد این قرارداد در رابطه با مالیات2- 16
توجه خریدار کارکنان وي یا هر مورد دیگر علیه خریدار مطرح شود مسئول خواهد بود و متعهد است هر گونه خسارت یا زیان احتمالی را که از این بابت م

گردد جبران نماید.
بر یمبنیارائه گواهایعهدات منوط به ارائه مفاصاحساب انجام تنیتضمي% مبلغ قرارداد) و آزادساز20حساب (حداقل ) پرداخت مبلغ آخرین صورت3- 16

باشد.قرارداد از سازمان تأمین اجتماعی مینی) به ایاجتماعنیقانون تأم38(موضوع ماده تأمین اجتماعی مهیعدم شمول ب
صاحساب بیمه اقدام نماید. (سه) ماه پس از خاتمه قرارداد نسبت به اخذ و ارائه مفا3مدت ی) فروشنده ملزم و متعهد است حداکثر طتبصره

آنرا به يهارأساً نسبت به اخذ مفاصاحساب بیمه اقدام و هزینهتواندیمهلت تعیین شده توسط فروشنده، خریدار میصورت عدم ارائه مفاصاحساب بیمه طدر
از خود سلب طهرا در این رابیگونه اعتراضها و تضامین فروشنده وصول و فروشنده حق هر از محل مطالبات، سپردهي(سی) درصد باالسر30اضافه 

. نمایدیو ساقط م
نی براي این ) هرگاه پس از امضاي قرارداد و مبادله آن قوانین و مقرراتی در جهت افزایش یا کاهش کسور قانونی قرارداد وضع شود، تغییرات کسور قانو4- 16

ایجاد نماید.االجراست بدون اینکه تغییري در قیمت قرارداد قرارداد الزم

دیرکردجرایم )دهفهماده 
بدون نیـاز بـه   به شرح زیر و خریدار مأذون و مختار است که جرائمی را، تأخیر نمایدقرارداد بر عهده گرفته انجام تعهداتی که به موجب این در فروشندههرگاه 

نماید:برداشت و تضامین فروشنده کسر و انجام تشریفات قضایی و اداري مستقیماً از محل مطالبات
شود.    تعیین میتأخیر به عنوان وجه التزام مبلغ قرارداددرصد )نیم(5/0معادل موضوع قرارداد خیر در انجام تعهدات أبه ازاي هر روز ت)17-1
ولـی در صـورت ادامـه،    . تواند قرارداد را فسخ نمایدمیجریمهدریافت) روز تجاوز نماید ، خریدار عالوه بر چهل(40از خیرات مشمول جریمه أچنانچه ت)17-2

) درصد مبلغ قرارداد تجاوز نماید و مدت اضافه بدون جریمه تأخیر محسوب خواهد شد.بیست(20تواند از جرایم قابل دریافت از فروشنده نمی
در انجـام تعهـدات   دیرکـرد ایجاد شوند مشمول جریمه یا تعلیق کارخیراتی که از بابت حوادث قهریه، تطویل مدت قرارداد ناشی از تغییر در حجم  أت)1تبصره

نخواهند شد.
.باشدینم23اعمال حق فسخ قرارداد مطابق ماده ایتعهد يفایوجه التزام مقرر مانع از الزام به اافتیدر)2تبصره 

حوادث قهریه (پیش بینی نشده))هجدهماده 
سابقه، هاي بیهاي غیر عادي، خشکسالیدر صورت بروز جنگ اعم از اعالم شده یا نشده، انقالب عمومی، شیوع بیماري واگیردار، زلزله، سیل و طغیان)1- 18

پس از خریدارنماید. لعگونه حوادث مطرا از بروز اینخریدار(بیست) روز 20مکلف است حداکثر ظرف مدت فروشندهدار و مانند آنها، هاي دامنهسوزيآتش
بر حسب مورد تمدید مناسبی را در نظر گرفته و یا نسبت به خاتمه فروشندهحصول اطالع، موضوع را مورد بررسی قرار داده و درصورت احراز صحت ادعاي 

خواهد رساند.فروشندههدات انجام نشده در اثر وقوع حوادث قهریه از قرارداد اتخاذ تصمیم نموده و نتیجه را به اطالع دادن قرارداد و یا حذف تع
مسئول خریدارشود. همچنین به دلیل بروز شرایط قهریه به منزله قصور یا نقض قرارداد تلقی نمیفروشندهعدم انجام تعهدات قراردادي توسط )2- 18

در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجراي تعهدات خود ناشی از شرایط قهریه دیده است، نخواهد بود.فروشندههایی کهخسارت
یابد. در صورت بروز حوادث قهریه قرارداد موقتاً معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می)3- 18

قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد.ماه به طول انجامد ادامهکیچنانچه مدت حوادث قهریه بیش از )1تبصره
در صورت تعلیق قرارداد بر اساس مفاد این ماده، مبلغ قرارداد مشمول تعدیل نخواهد شد.)2تبصره

انتقال به غیر)نوزدهماده 
حق واگذاري یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد.خریداربدون موافقت و اجازه کتبی فروشنده

قانون منع مداخله  )ماده بیست
باشد.  هاي بعدي آن نمیو اصالحیه1337دي ماه 22ه مصوب دارد که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخلفروشنده اعالم می

هدایا)یکبیست و ماده 
اعـم از نقـدي   ییالعمل یـا پـاداش یـا تحفـه یـا هـدایا      ها یا خویشاوندان آنها حقحق ندارد به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوطه یا واسطهفروشنده 

.دیو جنسی عطا نموده و یا آنها را در منافع خود سهیم نما
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فسخ قرارداد  )دوبیست و ماده 
مأذون و مختار است که قرارداد را فسخ نماید: خریداردر موارد زیر )1- 22

).فروشندهانجام هر یک از تعهدات قراردادي (اعم از فعل یا ترك فعلدر و مسامحه الف) قصور 
. از سوي فروشندهعدم قبول تغییر مقادیر کارب) 
.فروشنده) انحالل یا ورشکستگی پ
.17بیش از مواعد مقرر وفق ماده فروشنده) دیرکرد ت
.خریداری از قرارداد به شخص ثالث، بدون اجازه کتبی ) انتقال کل یا جزیث
قرارداد گردد.20مشمول ممنوعیت قانونی موضوع ماده فروشنده)ج
. 21وفق ماده فروشنده) تخلف چ
.فروشنده) وجود مانع قانونی بر اجازه انجام و ادامه کار براي ح
در اجراي قرارداد.فروشندهی عدم توانای) خ
کارهاي نواقصبه منظور رفع خریدارکه اجراي قرارداد را به مخاطره افکند و یا عدم انجام دستورات فروشنده) عدم اجراي هر یک از مفاد قرارداد توسط د

شده است. تعیینفروشندهانجام شده معیوب در مهلت معقولی که براي 
.با یک یا تعدادي از موارد مذکور براي فسخ قرارداد و اجراي تمام مفاد این ماده کافی خواهد بودفروشندهبر انطباق تخلف مبنی خریدارتشخیص)1تبصره

قرارداد به خریدار مکلف به پرداخت وجه التزام نقض تعهدات قراردادي معادل مبلغ فروشنده ، 1-22به یکی از علل مشروحه در بند در صورت فسخ قرارداد )22-2
باشد.می

فروشنده گردد. و از تاریخ ابالغ مکاتبه یادشده قرارداد فسخ شده تلقی میرسیدخواهد فروشنده مراتب کتباً به اطالع با تصمیم خریدار جهت فسخ قرارداد، )2تبصره 
قطعی و مالك خریدارراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه تشخیص مخریدارموظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ فسخ قرارداد جهت تسویه حساب به محل 

عمل خواهد بود.
و وجه التزام را از محل مطالبات و میکه جرااستمأذون و مختار همچنین خریدار.باشدیو وجه التزام نممیجراافتیفسخ قرارداد مانع استرداد ثمن، در)3تبصره 

متعهد به پرداخت الباقی خواهد بود.فروشنده نزد او دارد بدون احتیاج به انجام اقدامات اداري یا قضایی وصول نماید. در صورت عدم تکافو، فروشنده تضامینی که 
پیش از پایان قرارداد روزپانزده با استفاده از خیار شرط مأذون و مختار است که قرارداد را بنا به مصلحت و صالحدید خود تا خریدارجداي از موارد فوق،)3- 22

گردد.فوق) بدون دریافت وجه التزام مقرر تضامین قرارداد آزاد می2. در این صورت پس از تسویه حساب با فروشنده (طبق تبصره فسخ نماید
حل اختالف)سهبیست و ماده

قرارداد یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قـرارداد یـا اسـناد    در صورت بروز هر گونه اختالف میان طرفین اعم از اینکه مربوط به انجام موضوع)23-1
گردد.  ذیصالح قضایی ارجاع میمحاکمو مدارك آن باشد موضوع اختالف به 

رداد با فروشنده ملزم است تا حل اختالف تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده دارد اجرا نماید و در غیر این صورت خریدار طبق مفاد قرا)2- 23
عمل نماید.بایستی به تعهدات خود نسبت به فروشنده نماید. بدیهی است خریدار نیز در طول مدت حل اختالف میتشخیص خود نسبت به فروشنده عمل می

لیت قرارداد) کچهاربیست و ماده 
اي از این قـرارداد بـا مـاده    ی مورد استناد قرار گیرد و هیچ مادهیک ماده از آن نمی تواند به تنهایاین قرارداد داراي کلیت و یک مجموعه است و یک بخش یا 

دیگر نقض نمی گردد.
عناوین)پنجبیست و ماده 

باشد ی و اطالع یافتن از مفاد مواد میبه منظور راهنمایهاي این قرارداد نوشته شده استدرعناوین مواد قرارداد، اسناد و مدارك و پیوستکلمات و عباراتی که 
توان از آنها در تفسیر مواد قرارداد استفاده کرد.و نمی

سایر شرایط)ششماده بیست و 
ها، استانداردها و هرگونه مدرك دیگري که جهت اجراي کار موضوع قرارداد از طرف خریدار به دستورالعملها، کلیه اطالعات، اسناد، مدارك، نقشه)1- 26

کانال انتقال در ضمنبرداري، تکثیر یا انتشار از آنها را ندارد.فروشنده تحویل گردد متعلق به خریدار بوده و فروشنده بدون اخذ مجوز کتبی از خریدار حق بهره
باشد.میالکترونیکیکاغذي و یا فروشنده از طریق نسخۀاطالعات به 
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برداري غیر مجاز از آن توسط الذکر کوشا باشد؛ به نحوي که تکثیر و یا بهرهفروشنده متعهد است نسبت به حفظ و نگهداري از اسناد و مدارك فوق)2- 26
پرسنل وي فراهم نگردد. 

ارك یاد شده را بدون اخذ مجوز کتبی از خریدار ندارد. فروشنده حق هیچگونه استفاده بعدي از مد)3- 26
باشد.فروشنده بدون کسب اجازه کتبی از خریدار به هیچ وجه و طریقی مجاز به استفاده تبلیغاتی از کلیه مدارك این قرارداد نمی)4- 26
تظـامی را  مقـررات ایمنـی و ان  ر،یبه شرح زداری) خرHSEالزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اند برابر دستورالعململزميفروشنده و کارکنان و)26-6

.بطور کامل رعایت نمایند

تأییدات فروشنده) هفتبیست و ماده 
نماید:تأیید میفروشندهموارد زیر را 

را مطالعه نموده و از مفاد آن کامالً آگاه شده است.قرارداد2تمام اسناد و مدارك موضوع ماده )27-1
، و مجـري بـوده  معمـول  امضاي قراردادعوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ ها،هاي اجتماعی، مالیاتاز قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه) 27-2

است.فروشندهحال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر عهده کامالً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر 
هاي ناشی از مفاد بندهاي باال را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حـق درخواسـت اضـافه    ، سود مورد نظر خود و تمام هزینهبه هنگام امضاي قرارداد)27-3

پرداختی ندارد.
، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده است که بعداً در مورد آن اسـتناد بـه جهـل    امضاي قراردادنماید که هنگام تأیید میفروشندهبه هر حال، 

خود نماید.
طرفینقانونی نشانی اقامتگاه و)هشتبیست و ماده 
بلوار گروه مپنا.،منتظر قائمروگاهینشمالیضلع،(جاده مالرد)یمانیسلدشهیبلوار، سیفرد، استان البرزخریدار؛نشانی *

31676- 43586پستی: کد026-36608606شماره دورنگار: 026-36197000شماره تلفن: 
فروشنده؛نشانی *

کدپستی: شماره تلفن همراه: شماره تلفن: 
طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهند موظف است فوراً نشانی جدید خود را به طرف دیگر کتبـاً  باشد. چنانچه هر یک از محل انعقاد قرارداد اقامتگاه خریدار می

هـاي مـذکور توسـط پسـت سفارشـی      هاي قبلی قانونی تلقی شده و هر گونه نامه و ابالغیه که به نشانیاعالم نماید. در صورت عدم اطالع نشانی جدید، نشانی
هاي اعالم شده فاکس گردد دریافت شده تلقی خواهد شد و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود.ود یا به شمارهارسال و یا با اخذ رسید تحویل ش

قراردادامضا شده تعداد مواد و نسخ )بیست و نهماده 
کلیه نسخ را امضا آگاهی کامل ذیلو طرفین در تأیید شرایط و مفاد قرارداد و با اختیار وتنظیم شده است تهیه و نسخه چهاروماده 29درقرارداداین 

نسخه به فروشنده تحویل خواهد شد.چهارپس از امضا یک نسخه از باشد.ر قانونی یکسان و اعتبار واحد مینسخه آن داراي آثاچهاراند و هر و گواهی نموده
فروشندهخریدار
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)HSEدستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست ()پیوست


