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 قرارداد فروش مواد حاصل از بوجاري گندم وجو

 فرم شماره یک 
 

كميسيون محترم معامالت، این قررارداد فرم مرابين    ................... مورخ ............. به استناد مصوبه شماره        

عضرو ييترت     شمس الره مرالزاده  آقاي  به نمایندگم  56566000101باشناسه ملم  شركت خدمات حمایتم كشاورزي

حسرين   آقراي  و 055555050010اقتصادي شماره و كد  5146060060با كد ملم  فنم وامورتوليديمدیره و معاون 

كره منععرد    ابتداي خيابان اراک( ع)يمدان ميدان امام حسين به نشانم  0040000104با كد ملم  يمدانمدیر استان  فضلم

.................. فرزنرد  .......................... شركت  / در این قرارداد فروشنده ناميده ميشود از یكطرف و آقاي

........  وكررد تسررتم                           و كررد اقتصررادي ........  و كررد ملررم  .................... شررماره شناسررنامه 

........ تلفرن .......................................به نشرانم  ...................... صادره از  و.......  وشناسه ملم 

 كه منععد در این قرارداد خریدار ناميده ميشود، از طرف دیگر منعقد ميگردد

 

 موضوع قرارداد و محل تحویل: ماده یک

و كاه و كرل   ( 0و  5درجه )تن مواد حاصله از بوجاري گندم و جو  666موضوع قرارداد ععارت است از فروش حدود  

 :به آدرس های   يمدانكه در محل انعار شركت خدمات حمایتم كشاورزي استان .... سنگ ووخاک 

 انبار مرکزی واقع در بلوار فرودگاه جنب اداره گمرک -1
 انبار بذر مرکز تحقیقات جاده تهران روبروی شهر جورقان -2

 .تحویل خریدار خوايد شدجاده تهران جنب کارخانه شیشه همدان  12یلومتر انبار بذر ک -1

درصرد برا شررایق مقررر در ایرن قررارداد        01فروشنده حق دارد موضوع قرارداد را در مردت اجرراي آن ترا ميرلان      -5-5

 .افلایش یا كايش ديد

بعهرده خریردار مرم     يمردان يلینه حمل و بارگيري مواد فوق از انعار شركت خدمات حمرایتم كشراورزي اسرتان     -0-5

 .باشد

 

 زمان اجراي قرارداد : ماده دو

 .ماه خوايد بود............ بمدت .................... لغایت .................... مدت این قرارداد از تاریخ 
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 قراردادمعلغ : ماده سه

برره  ،5درجرره  گنرردم  كيسرره گيررري شرردهبصررورت و جومعلررغ قرررارداد براسررا  بهرراي مررواد حاصررله از بوجرراري گنرردم  

برره ، 0درجرره  گنرردم ریررا  و......................... از قرررار يررر كيلررو گرررم    كيلرروگرم ...................مقرردار

بررره مقررردار                 5جودرجررره ریرررا  و................... از قررررار يرررر كيلررروگرم   كيلررروگرم...................مقررردار

برره مقرردار               كيلرروگرم از قرررار يركيلرروگرم                      0كيلرروگرم از قرررار يركيلرروگرم                     ریررا  و وجودرجرره 

سرنگ وخراک بره     ریا ................. از قرار ير كيلوگرم كيلوگرم .....................به مقدار ریا  و كاه و كل  

 .  مم باشدریا  ......................به معلغ "جمعاریا  ............كيلوگرم ازقرار يركيلوگرم ............مقدار

 بره ازا  يرر تهتره كيسره نرایلونم      باشرد،  مرم   مواد حاصل از بوجاري بصورت كيسه گيري شرده  با توجه به اینكه  -5-1

به ازاي وزن ير تهتره كيسره   "ضمنا.تنجاه كيلو گرمم معلغ                 ریا  محاسعه و از خریدار اخذ ميگردد ( تروتيلن)

 .از ميلان كل تحویلم كسر ميگردد

   انجام تعهدات تضمين  : ماده چهار

ضرمانتنامه برانكم   د  ده درصد ارزش كرل معلرغ قررارداد را بصرورت     خریدار معا  انجام تعهدات قرارداد، تضمينبه منظور 

.............. ،مرورخ ...............ریرا  طرم فريش نقردي بره شرماره                    وجه نقد به حساب خریدار به معلغ /

واریرل نمروده اسرت، كره در      انجرام تعهردات    تضمينبعنوان .................. شععه ....................صادره از بانک 

تایان عمليات حمل موضوع قرارداد ، و انجام كامل تعهدات در موعد مقررر و ترس از تسرویه حسراب نهرایم بره خریردار        

 .مسترد خوايد شد

فروشنده مجاز ومهتار است در صورت تهلف خریدار از مفراد قررارداد و یرا تر خير در انجرام تعهردات بمنظرور         -تعصره 

 .ارده نسعت به وصو  تضمين اخذ شده اقدام نمایدجعران خسارت و

 نحوه ترداخت: ماده تنج

خریدارمتعهد ميگردد ارزش مورد معامله را طعق ماده سه قرارداد در دو مرحله ،درمدت قرارداد به شرر  ییرل، بطرورعلم    

كت خدمات حمایتم كشراورزي واریرل مرم    به حساب                             نلد بانک          شععه          بنام شر الحساب 

 .نماید

 طم فيش                مورخ            به معلغ  كل قرارداد% 16مرحله او  به ميلان  -5-1

  قرارداد انعقاداز ریا  تس 

 .از خریداراخذ ميگردد روز تس از معادله قرارداد 06مدت  ظرفمعلغ قرارداد ،  مابقم مرحله دوم  -0-1

وجه علم الحساب فوق بر معناي فروش ميلان تناژ كل قرارداد موادحاصله از بوجاري گندم وجو بروده وبردیهم    -تعصره  

قعوض توزین محموالت وافلایش یا كايش ميلان مواد تحویلم و متناسب برا آن تسرویه    برحسب   است در انتهاي قرارداد،

 .حساب نهایم انجام خوايد شد

 .وع قرارداد در مرحله او  متناسب با ارزش ریالم ترداختم توسق خریدار مم باشدميلان تحویلم كاال موض–تعصره 
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 تعهدات خریدار :ششماده 

نماینده خریدارویادر محل ياي بوجاري تس از رویت ( كيسه گيري /  بصورت فله)كليه مواد حاصل از بوجاري  -5-0

خریدار، به وي تحویل یا با توافق طرفين توسق شركت خدمات حمایتم كشاورزي استان با تسكرایه در مقصد مروردنظر  

خریدار، حمل خوايد شد و مقدار تحویلم، بر حسب ميلان بارنامه بوده و يلینه حمل و بارگيري و تهليره بعهرده خریردار    

 . مم باشد

روز ترس از اعرالم فروشرنده معنرم برر آمراده برودن مرواد حاصرل از           6ف مردت خریدار موظف است حرداكرر ظرر   -0-0

در غيرر اینصرورت كليره يلینره يراي متعلقره شرامل انعرارداري،         . بوجاري، نسعت به حمل از محل بوجراري اقردام نمایرد   

 .نگهعانم و غيره بعهده خریدارمم باشد

یح آماده مم گردد، نسعت به حمرل آن بره تردریج    خریدار موظف است درصورتيكه مواد حاصل از بوجاري به تدر -1-0

اقدام نموده، در غير اینصورت ير گونه خسارت احتمالم متوجره خریردار بروده و شرركت خردمات حمرایتم كشراورزي        

 .ييچگونه مستوليت و خسارتم را قعو  نهوايد كرد( فروشنده)

نماینردگان مجلرس و    منر  مداخلره وزرا ،    خریدار اعالم و اقرار نمروده كره مشرمو  ممنوعيرت مرذكور در قرانون       -0-0

كارمندان در معامالت دولتم و كشروري نمرم باشرد  و درصرورتيكه  فروشرنده  خرالف آن را احرراز كنرد عرالوه برلغرو           

قرارداد، حق خوايد داشت خسارتم را كه از الغا  و ت خير در اجراي موضوع  قرارداد متوجه فروشنده شرده بره تشرهي     

 .العات خریدار استيفا و وصو  كند خود تعيين و ازمط

در صورتيكه خریدار از انجام تعهدات خود سرباز زند و یا در مهلرت تعيرين شرده نسرعت بره ترداخرت بهراي مرواد          -1-0

موضوع قرارداد اقدام ننماید، فروشنده ضمن فسخ قرارداد خسارت وارده را از محل مطالعات تودیعم خریردار محاسرعه و   

 .برداشت مم نماید

بره غيرر نردارد، و در صرورت      "یرا جرلا   "خریدار تحت ييچ عنوان حق واگذاري عمليات موضوع قرارداد را كرال  -0-0

به طور یک طرفه قرارداد را فسخ و  خسارات وارده را از محل مطالعات وي برداشرت   "تهلف، فروشنده اختيار دارد راسا

 .و مازاد آن را يم از خریدار مطالعه نماید 

 . بيمه و غيره بعهده خریدار مم باشد  كليه كسورات قانونم اعم از عوارض ، ترداخت-6-0

 اختالفات حل و فصل : يفت ماده

 .در صورت بروز اختالف ناشم از اجراي مفاد این قرارداد موضوع از طرق مراج  ییصال  قانونم تيگيري خوايد شد

 فسخ قرارداد: تشماده ي

مفاد قرارداد عمل ننماید ویاعمل نموده ولم مطلوب نظر فروشرنده نعاشرد، فروشرنده    چنانچه خریدار به تعهدات خود طعق 

مم تواند بطور یكجانعه نسعت به فسخ قرارداد اقدام وكليه خسرارات وارده را از محرل  مطالعرات خریردار برا تشرهي  و       

ترا ضرم درایرن خصروا را    تشهي  فروشنده قطعم بوده وخریدار حق يرگونه ادعا و اع"ضمنا.  نظرخود برداشت نماید

 .از خود سلب مم نماید
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 شرایق اضطراري و فور  ماژور: نهماده 

چنانچه درطو  مدت قرارداد حوادث قهري خارج از كنتر  دوطرف قرارداد از قعيل سيل، زللله،  جنرگ ، طوفران وغيرره    

 .عق قوانين ومقررات عمل خوايد شد كه قانوناً قوه قهریه ناميده مم شود حادث گردد در مفاد قرارداد تجدید نظر و ط

 اقامتگاه طرفين قرارداد: دهماده 

اقامتگاه طرفين قرارداد يمان است كه در مقدمه قرارداد یكر گردیده اسرت و درصرورتيكه تغييرر نمایرد طررفين مكلفنرد       

 . روز به طرف دیگر اطالع ديند  56نشانم جدید خود را بالفاصله تس از 

تعات ، ابالغيه ياو اخطاریه يا به نشرانم یكرر شرده در ایرن قررارداد اعرالم و ابرالل شرده تلقرم          درغيراینصورت كليه مكا

 . خوايد شد 

 سالمت اداره و تيشگيري-دهیازماده 

چنانچه معلوم شود كه طرف قراردادبراي تحصيل موافقت كارگلاران شركت در انعقاد قرارداد، وجهم را تادیه یرا مرا  و   

یا سند ترداختم را تسليم نموده ،و یا به ير ترتيعم غير مشروع ،كسب انتفاع نمروده باشرد شرركت حرق فسرخ قررارداد را       

 . به مقامات قضایم معرفم خوايد نمود داشته و راشم و مرتشم را نيل براي اعما  قانون 

 تعاد  قرارداد: ازدهدوماده 

در سه نسهه تنظيم و تس از امضاي طرفين، معادله گردیرده كره يرر كردام از      تعصره  1 بند و50ماده و  50این قرارداد در

نسخ حكم واحد را دارا مم باشد و طرفين مللم به رعایت و اجراي مفراد آن بروده و ضرمانت اجرراي آن را برر عهرده مرم        

 .گيرند

 

 

 فروشنده          خریدار                                                                                           

 شركت خدمات حمایتم كشاورزي                                              ...................

 ه مالزادهشمس ال                                                                     

 فنم وامورتوليديعضو يي ت مدیره و معاون                      

 

 

 

  حسين فضلم                                                                                   
 مديرشركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان                                                                                                          

 

 


