
  مبايعه نامه

  اين مبايعه نامه بر اساس مزايده برگزار شده مورخ          به شماره                    و اعالم برنده  طي نامه

شماره            مورخ          به همراه ديگر مدارك ضميمه  ان كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است در 

  تاريخ        في مابين 

  فروشنده :

شناسه  و ٤١١١١١١٩٨٤٦٤و كد اقتصادي  ٧٠١٩صنايع الستيكي سهند به شماره ثبت شركت  ٦

به  بخت محمد نيكو و  به سمت مدير عامل  داود رحمانيقايان آبه نمايندگي ١٠١٠٣٨٥٨٩٠٩ملي 

 ٢٠بلوار فردوس شرق خيابان وليعصر كوچه ظرافتي پالك شاني تهران به نسمت عضو هيأت مديره 

 .١٧واحد  ٥طبقه 

  

  خريدار :

   كد اقتصاديقاي            به شماره ثبت / شماره شناسنامه          كد ملي /   شناسه ملي        آ / شركت

  به نمايندگي               به سمت           به نشاني         

  از طرف ديگر 

اجراي دقيق  مفاد آن  متعهد و ملتزم بهبا رعايت جميع شرايط ذيل منعقد و مبادله ميگردد و طرفين 

 ميگردند

  موضوع مبايعه نامه: - ١ماده 

در كارخانه شركت واقع در  اقالم ضايعاتي مازاد بر نياز موجود  ارت است از فرو ش موضوع مبايعه نامه عب

بر  كارخانه سهند ١خ سنبل  -  ٢انتهاي خ دكتر حسابي غربي سوسن – ٣شهرك صنعتي فاز  –اشتهارد 

در اين مبايعه نامه طبق مشخصات پيوست كه جزء الينفك اين  مبايعه نامه است و به اساس شروط مندرج 

  رويت خريدار رسيده است به نحوي كه از كم و كيف آن اطالع كامل دارد

  ثمن  و نحوه پرداخت: - ٢ماده 

  در مزايده صدرالذكر به شرح زير است:مبلغ ثمن بر اساس پيشنهاد خريدار 



  

  به شرح  ليست پيوست جيمعًا          ريال  اقالم ضايعاتي غير توليدي قيمت   - الف

  ماليات و عوارض بر ارزش افزوده                              ريال - ب

  جمع مبلغ قابل پرداخت  به عدد           به حروف         ريال

  كد     طي فيش  بانكي شماره       دًا به حساب   شماره         بانك         شعبه قمبلغ فوق ن %١٠٠

    مورخ       واريز  و اصل فيش تحويل فروشنده گرديده است

  تعهدات خريدار:  - ٣ماده 

 و بيمه  و هزينه نشر اگهي و ساير هزينه هاي ( ارزش افزوده ) پرداخت هر گونه ماليات و عوارض  ٣-١

عهده فروشنده ميباشد از تاريخ انعقاد اين مبايعه كه به صراحت در اين مبايعه نامه بر مصوب به جز آنچه 

چنانچه در مدت اجراي قرارداد ، ميزان ماليات ، عوارض  ويا ساير حقوق  و ر خواهد بودانامه بر عهده خريد

دولتي افزايش يابد و يا عوارض و ماليات هاي جديدي وضع شود كه در ارتباط با كار موضوع قرارداد ، به 

د ، هزينه هاي ناشي از اين تغييرات بر حسب مورد ،به حساب بستانكاري خريدار منظور فروشنده تعلق گير

  مي شود.

روز  و پس  ٢د مي باشد نسبت به بار گيري و حمل  موضوع قرارداد حداكثر ظرف مدت  هخريدار متع ٣-٢

هيچگونه از دريافت هزينه انبارداري اقدام نمايد بديهي است پس از سپري شدن مهلت مذكور فروشنده 

مسئوليتي نسبت به حفظ نگهداري  و سالمت موضوع مبايعه نامه نخواهد داشت  ( در صورت تمديد حداكثر 

  واهد بود)روز و پس از دريافت خسارت تاخير در اجراي تعهدات مجاز خ ٢ظرف مدت 

  انجام هر گونه اقدام جهت بارگيري و حمل بر عهده به هزينه خريدار مي باشد ٣-٣

نسبت به ، فروشنده مجاز است در صورت تاخير خريدار در خصوص بار گيري و حمل موضوع قرارداد  ٣-٤

در  مبلغ قرارداد اقدام و خريدار هر گونه اعتراضی را %٢محاسبه خسارت تاخير به ازای هر روز 
  اين خصوص از خود سلب و ساقط مينمايد

  تعهدات فروشنده : -٤ماده  

  روزاز زمان تنظيم   ٢فروشنده متعهد است نسبت به تحويل موضوع قرارداد حداکثر ظرف مدت

نمايد در صورت اعالم کتبی زمان تحويل از سوی فروشنده به خريدار و عدم   مبايعه نامه    اقدام  
   مورد معامله ، فروشنده هيچگونه مسئوليتی در اين خصوص نخواهد داشت مراجعه وی جهت تحويل



  فسخ مبايعه نامه : – ٥ماده 

در موارد ذيل ، مبايعه نامه منعقده با خريدار به صورت يک جانبه از طرف فروشنده، بدون نياز به 
  می باشد:مراجعه به مراجع قضائی و يا هر گونه اقدام قضائی ، از طرف فروشنده قابل فسخ 

قانون اساسی و  ١٤١مشخص شود خريدار مشمول ممنوعيت مقرر در اصل  در صورتی که  ٥-١
  بوده است  ١٣٣٧دی ماه سال  ٢٢قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب 

در صورتی که مشخص شود خريدار در زمان شرکت در مزايده ممنوع المعامله و در ليست سياه  ٥-٢
  بوده است

انجام تعهدات مندرج  در اين قرارداد ، و يا امتناع خريدار از پرداخت ساير هزينه ها يی که عدم  ٥-٣
  در اين مبايعه نامه  پيش بينی  شده است

هر گاه فروشنده مبايعه نامه منعقده با خريداررا به  يکی از علل فوق فسخ کند مراتب را به  -٣تبصره 
 %٢٠ون احتياج به انجام تشريفات قضائی و غيره معادل طور کتبی به اطالع خريدار می رساند و بد

از از مبلغ مبايعه نامه را به عنوان ضررو زيان وارده برداشت می نمايد و مالک تشخيص فسخ مبنی 
اسقاط کافه خيارات ولو خيار غبن به بر تخلف از مفاد قرارداد بر عهده فروشنده می باشد و خريدار 

ضافاً آنکه حق هر گونه ادعا و اعتراض بعدی را تحت هر شرايط در درجه فاحش از خود مينمايد م
  قبال فسخ مبايعه نامه از جانب فروشنده از خود سلب و ساقط مينمايد

  حل اختالف : – ٦ماده 

در صورت بروز هر گونه اختالف در تعبير و تفسير و يا اجرای مفاد اين مبايه نامه در ابتدا از طريق 
شرکت سرمايه گذاری  ،در صورت عدم حل اختالف از طريق ارجاع به داوری ، که داور و مذاکره

  پتروشيمی خواهد بود در صورت عدم حصول نتيجه موضوع اختالف از طريق محاکم قضائی نايع ص

  حل و فصل خواهد شد 

  نسخ مبايعه نامه : -٧ماده 

رسيده که همگی اعتبار يکسان و دارای  امضا ء طرفينتبصره همسان به   ٣ماده و  ٧اين قرارداد در 
  حکم  واحد است

  

  خريدار                                                                                                فروشنده 


