
 

 موضوع قرارداد

.............قرارداد  
 QM/FR520شماره مدرک : 

 02شماره بازنگری : 

 4از 1صفحه:  

 

 طرف دوم قرارداد امضاء قرارداد  طرف اولامضاء 

 مسعود مدنی

هيئت مديرهسرپرست و عضو   

 علی نوروزيان

مديرهعضو هيئت   ...............  

 

 طرف اول قرارداد

 شرکت صنايع بهداشتی ساينا

 طرف دوم قرارداد

............... 

  
قرارداد:شماره            

...................... 

 نوع قرارداد

 ساير                            پيمانكاريمشاوره                                                     خدماتی        

  تا تاريخ:  خ :ياز تار :مدت قرارداد        

411134744535:  كد اقتصادي                10102239945:  شناسه كسب كار     

 مشخصات طرف اول قرارداد:

 طبقه اول -306نرسيده به ميدان کمال الملك نبش کوچه پرتو پالك  -بلوار اصلی تهرانسر -تهران بزرگراه شهيد لشگري :آدرس

رکت صنايع بهداشتی سايناش   

 نمايندگان قانونی :

به عنوان عضو هيئت مديره علی نوروزيانهيئت مديره ,سرپرست و عضو به عنوان مسعود مدنی آقايان   

 کد ملی : 

:قرارداد دوم مشخصات طرف   

  :آدرس

 نماينده / نمايندگان قانونی

.............. 

 



 

 موضوع قرارداد

.............قرارداد  
 QM/FR520شماره مدرک : 

 02شماره بازنگری : 

 4از 2صفحه:  

 

 طرف دوم قرارداد امضاء قرارداد  طرف اولامضاء 

 مسعود مدنی

هيئت مديرهسرپرست و عضو   

 علی نوروزيان

مديرهعضو هيئت   ...............  

 

به  411134744535و کد اقتصادي  10102239945شماره شناسه ملی  181802به شماره ثبت  نايع بهداشتی ساينامابين شرکت صاين قرارداد فی

رسيده به ر تهرانسر، نبه نشانی: بلوا ت مديرهره و علی نوروزيان به سمت عضو هيئت مديسرپرست و عضو هيئ سمت به مسعود مدنی آقاي نمايندگی

 ناميده و جناب "طرف اول"اين قرارداد  که در 44576599به شماره تماس  1388797834اول به کد پستی طبقه  306الملك، پالك ميدان کمال

 ................................................................................به نشانی:  ................اسنامه و شماره شن ......................... یکد مل يدارا ......................فرزند  ........................آقاي 

 . دگردمی منعقد زير شرايط اب شودمی اميدهن "طرف دوم" قرارداد اين در که ......................................و تلفن همراه  ............................تلفن ثابت 

 موضوع قرارداد -1ماده 
 .................به آگهی مزايده مورخ ................. روزنامه ... 1ليست پيوست شماره عبارت است از فروش ضايعات  موضوع قرارداد

 مبلغ قرارداد -2ماده 

 . ی باشدريال م ريال و به حروف ........................ .................... مبلغ کل قرارداد ........................

 :قيمت قرارداد به شرح فرم استعالم قيمت امضا شده طرف دوم به پيوست قرارداد می باشد.1تبصره 

 مدت قرارداد -3ماده 

 شد.باعتبر میم................... رارداد شروع شده و تا جهت اجراي موضوع ق ............................... قرارداد از تاريخ

 شرایط پرداخت -4ماده 

 حين امضا قرارداد به حساب طرف اول پرداخت نمايد. مبلغ قرارداد رادرصد  50 م مكلف استطرف دو (4-1

 قبل از حمل کاال تسويه گردد.الباقی مبلغ قرارداد می بايست ( 4-2

 محل قرارداد -5ماده 

 باشد.می طرف اول محل انجام موضوع قرارداد، کارخانه

 . ابهر روبروي روستاي قروه کارخانه شرکت صنايع بهداشتی ساينا 17بريز کيلومتر ت -درس کارخانه طرف اول جاده ترانزيت تهران آ

 طرف اولتعهدات  -6ماده 

 .تحويل نمايد طرف دومبه  کارخانهموظف است موضوع قرارداد را در محل  طرف اول( 6-1

  .ل نمايدتحويبه طرف دوم  3ه ماد مندرج درمتعهد گرديد موضوع مورد قرارداد را بر اساس مدت قرارداد  طرف اول( 6-2

 طرف دومتعهدات  -7ماده 

 . را پرداخت نمايد طرف اولاز تحويل موضوع قرارداد تمامی مطالبات  قبلمتعهد گرديد که  طرف دوم( 7-1

 .می باشد طرف دومموضوع قرارداد بر عهده حمل هزينه حمل و بارگيري و باسكول و مسئوليت کليه مراحل ( 7-2

 .است که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی باشد م طبق اين قرارداد متعهدطرف دو (7-3

 هد.دحمل و بارگيري خود را انجام در ساعات کاري، طرف دوم متعهد ميگردد طبق برنامه تحويل کاال از سوي طرف اول ( 7-4

 باشد.در اجراي قرارداد می طرف اولموظف به رعايت کليه الزامات قانونی و مقررات داخلی  طرف دوم( 7-5

 اجازه واگذاري بخشی و يا تمام موضوع قرارداد را به اشخاص حقيقی و حقوقی ندارد. طرف دوم( 7-6

 ف اولطرت نموده و اد را رعايط به انجام موضوع قراردموظف است مقررات مربوط به قوانين کار و تامين اجتماعی و کليه قوانين مربو طرف دوم( 7-7

 .در اين خصوص هيچگونه مسوليتی نخواهد داشت

الی مخسارات ) يگردا به هردليل يتی کارگران وي و ال، بی مباطرف دوماعم از قصور چنانچه در راستاي انجام عمليات موضوع قرارداد به هر دليل ( 7-8

 .بود مسئول پاسخگويی به مراجع ذي ربط و جبران خسارات خواهد طرف دومرگران وي وارد شود، يا کا و طرف اولبه  (و يا جانی

وارد  اول کارخانه طرف وي به اموال کارکنانو طرف دوم و خسارتی که  کارخانه طرف اولاستفاده از اموال موجود در مسوليت هر گونه سوء( 7-9

 .ناظر قرارداد موظف به جبران صدمات و خسارات می باشد مالبوده و در صورت اع طرف دومنمايند، بر عهده 

 نظارت -8ماده 
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.............قرارداد  
 QM/FR520شماره مدرک : 
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هيئت مديرهسرپرست و عضو   
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مديرهعضو هيئت   ...............  

 

هت جينده ناظر قراداد صرفا ه عنوان نمانفر را ب را به عنوان ناظر قرارداد معرفی می نمايد. مدير مذکور می تواند يك ......................... آقا/خانم  طرف اول

 .موظف به همكاري کامل با وي می باشد طرف دومبه صورت کتبی معرفی نمايد و  طرف دومارائه گزارش مراحل قرارداد به 

 جرائم -9ماده 
تاخير مبلغ  روز ي هرازا هب م رعايت زمان هاي تعيين شده،يا عد يا سهل انگاري و در صورت تاخير در ايفاي تعهدات موضوع قرارداد، اهمال و

 يگردد.م کسر رف اولطبه نفع  بابت هزينه انبارداري می باشد، طرف اولکه در اختيار  دوم طرفريال از محل مطالبات و تضامين  100,000,000

 .موجب فسخ قرارداد می گردد روز10بديهی است تاخير بيش از 

 فسخ قرارداد  –10ماده 

 سخ يك جانبهفقدام به امی تواند ف اولطربه تعهدات مندرج در قرارداد عمل ننمايند و يا درصورت هرگونه نارضايتی طرف اول،  طرف دومدرصورتيكه 

 .نمايد وصول طرف دوم، تضامين و اموال و خسارت وارده را از محل مطالباتقرارداد نمايد 

 كسورات قانونی –11ماده 

................................... 

 حل اختالف  –12ماده 
انچه واهد شد. چنخو فصل  ه اختالفات از طريق ارجاع به داور مرضی الطرفين حلدر صورت بروز اختالف در تفسير يا اجراي مفاد اين قرارداد، کلي

 طرفين در انتخاب داور مرضی الطرفين به توافق نرسند کليه اختالفات از طريق دادگاه حل و فصل خواهد شد.

 آدرس طرفین –13ماده 
 : طرف اولآدرس 

 طبقه اول 306الملك، پالك تهرانسر، نرسيده به ميدان کمال شرکت صنايع بهداشتی ساينا به نشانی: بلواردفتر مرکزي :

 021 44576599تلفن: 

 ابهر ، روبروي روستاي قروه  17تبريز ، کيلومتر  –کارخانه طرف اول : جاده ترانزيت تهران 

                   024-35362251تلفن :

 .......................................................................................................: طرف دوم

  .............................................و تلفن همراه  .......................................تلفن ثابت 

 تنظیم و امضاي قرارداد  –15ماده 
ن طرفين ين رسيده است و بيو داراي اعتبار يكسان است، تنظيم و به امضاي طرف نسخه که هر يك حكم واحد را دارد 3ماده و در  14اين قرارداد در 

 مبادله گرديد.

 

 

 

 موارد فوق مورد قبول است. امضاء متقاضی
 


