
 

  کاال فروش قرارداد

 

 : قرارداد طرفین -۱ ماده

  ثب  اداره در شرر ه ثب  …مورخ …ثب  شررماره به …شررر   فیمابین …تاریخ در قرارداد این

شانی  به …های شر      وی اختیارات ح ود و سم    ه …عنوان به …آقایان نماین گی با …ن

ساس  و …مورخ …شماره  رسمی  روزنامه طبق   پس این از و رسی ه  خری ار تائی  به شر    نامه ا

  ثب  …مورخ …ثب  شماره به …شر   و طرف یک از شودمی نامی ه( فروشن ه) قرارداد این در

شانی  به …های شر    ثب  اداره در ش ه    و سم    ه …عنوان به …آقایان نماین گی با …ن

  فروشن ه  تائی  به شر    نامه اساس  و …مورخ …شماره  رسمی  روزنامه طبق وی اختیارات ح ود

  متعه  طرفین و منعق  دیگر، طرف شوداز می نامی ه( خری ار) قرارداد این در پس این از  ه رسی ه 

 . باشن می آن مفاد اجرای به

 

 : قرارداد موضوع -۲ ماده

 . قرارداد این یک شماره پیوس  مطابق …مشخصات با  اال فروش از اس  عبارت

 

  و بوده قرارداد الینفک جزء قرارداد این ۲۳ ماده در من رج ضمائم  و م ارک و اسناد   لیه: ۱ تبصره 

سب   تخلف هرگونه شن ه  تخلف عنوان به هاآن از یک هر اجرای و رعای  به ن صل  اجرای در فرو   ا

 . ش  خواه  تلقی قرارداد

 



صره  شخیص : ۲ تب صره  در من رج تخلف ت سط  آن تائی  از پس  ه بوده خری ار عه ه به یک تب   تو

ضمین  ضبط  ضمن  توان می خری ار ناظر، شن ه  از را وارده خسارت   لیه قرارداد، ت   در و مطالبه فرو

 . نمای  فسخ را قرارداد راساً صالح ی ، صورت

 

 : قرارداد م ت -۳ ماده

  به نسررب  توانن می یک یگر  تبی توافق با طرفین و بوده …تاریخ تا …تاریخ از قرارداد این م ت

 . نماین  اق ام قرارداد م ت تم ی 

 

 : قرارداد موضوع تحویل محل و تاریخ -۴ ماده

  ج ول مطابق را  االها تمامی …هزینه به( …حروف به) …تاریخ تا ح ا ثر اس  مکلف فروشن ه

 نماین ه   یا  خری ار  به  …نشرررانی در( اسررر  قرارداد این ینفک  ال جزء  ه )  اال  تحویل  زمانبن ی  

 .  نمای  دریاف  موق  تحویل گواهی و داده تحویل ایشان سوی از ش ه معرفی

 

 :  پرداخ  پیش و قرارداد مبلغ -۵ ماده

ضوع  مبلغ  ل-۱-۵ ساب  با قرارداد مو   …ها هزینه سایر  و عوارض و حقوق گونه هر و مالیات احت

  نرخ نوسانات  از اعم عنوان هیچ تح  و بوده قطعی معامله مورد بهای. باش  می( …حروف به) ریال

 .  باش نمی افزایش قابل دیگر عنوان هر یا تحریم یا گمرگی هایهزینه افزایش یا ارز

 

س   متعه  خری ار -۲-۵ ص   ۱۲۰ معادل اینامه ضمان   مقابل در ا   از  ه پرداخ  پیش مبلغ در

  به را( قرارداد  ل مبلغ درص  پنج و بیس  معادل) …مبلغ گرددمی خری ار تحویل فروشن ه سوی

 .  نمای  پرداخ  فروشن ه به پرداخ  پیش عنوان

 



  ج ول  طبق قرارداد موضررروع  االی  از درصررر  …تحویل  از پس پرداخ   پیش تضرررمین-۳-۵

شن ه  به خری ار ناظر توسط   اال تائی  و زمانبن ی شن ه   ه صورتی  در. ش   خواه  مسترد  فرو  فرو

   ل توان می خری ار ننمای  قرارداد موضوع   االهای تحویل به مبادرت ش ه  مشخص  زمان م ت در

 .  نمای  برداش  خود نفع به را تضمین مبلغ

 

 :  پرداخ  نحوه -۶ ماده

  تائی  صورت  در و مربوطه رسی   ارائه و معامله مورد  االی از قسم   هر تحویل از پس قرارداد مبلغ

صات    با ش ه  تحویل  االی بودن منطبق بر مبنی خری ار ناظر شخ   چک فقره یک طی قراردادی، م

 .  ش  خواه  پرداخ  فروشن ه به

 

 ارائه  فروشرررن ه  به  قرارداد موضررروع تعه ات   لیه  انجام  از پس موق   تحویل  گواهی -۱ تبصرررره

 . گرددمی

 

  فروشن ه به احتمالی عیوب و نواقص رفع و تضمین دوره طی از پس نهایی تحویل گواهی -۲ تبصره

 . شودمی ارائه

 

 :  تعه  انجام تضمین -۷ ماده

شن ه  ص   ده معادل فرو ضمین  عنوان به …صورت  به را قرارداد مبلغ  ل در   از قبل تعه  انجام ت

 . اس  نموده خری ار تسلیم قرارداد انعقاد

 

  باقیمان ه درصرر  پنجاه و موق  تحویل گواهی صرر ور از پس تعه  انجام تضررمین درصرر  پنجاه

 .  ش  خواه  مسترد فروشن ه به قرارداد مفاد به توجه با نهایی تحویل گواهی ص ور متعاقب



 

 :  تضمین دوره -۸ ماده

  تحویل گواهی تاریخ از …م ت برای را قرارداد موضوع   االی سالم   و  یفی  و  ارایی فروشن ه، 

   االی  در نواقصررری و معایب   ماده  این در مذ ور  م ت  طول در چنانچه  . نمای   می تضرررمین موق  

  مصالح  بردن  ار به یا و ش ه  تعیین مشخصات   رعای  ازع م ناشی   ه شود  مشاه ه  قرارداد موضوع 

  مرتبط خری ار عملکرد به  ه نقصی  و عیب هرگونه  لی طور به و باش   نامرغوب و نامناسب  مواد و

ش ،  شن ه  نبا س   موظف فرو   قابلی  ع مصورت  در و نمای  رفع خود هزینه به را نواقص و معایب ا

 .  نمای  اق ام  اال تعویض به نسب  تعمیر

 

  ظرف اسرر  مکلف فروشررن ه و ابالغ فروشررن ه به  تباً را مراتب معایب مشرراه ه محض به خری ار

  این انجام از فروشن ه  خودداری صورت  در. آورد عمل به را الزم اق ام ابالغ تاریخ از روز پانزده م ت

ساً  توان می خری ار تعه ، سب   را سارت  و هاهزینه  لیه و نموده اق ام نواقص معایب رفع به ن   را خ

  هاهزینه از خری ار ارزیابی و نمای  استیفاء  او دارایی دیگر یا و فروشن ه  تضمین  از خود تشخیص  به

 . اس  اعتراض قابل غیر خسارات و

 

 :  نظارت و بازرسی -۹ ماده

  بر نظارت و نموده معرفی فروشن ه  به قرارداد اجرای بر ناظر عنوان به را …خانم /آقا خری ار -۱-۹

. باشرر می وی عه ه بر اسرر  نموده تقبل قرارداد این مفاد طبق فروشررن ه  ه تعه اتی  لیه اجرای

 .  نمای  جایگزین ناظر عنوان به را دیگری اشخاص یا شخص قرارداد اجرای طول در توان می خری ار

 

  طول در را خری ار نماین گان و ناظر توسررط بازرسرری انجام مق مات اسرر  موظف فروشررن ه -۲-۹

شخیص  به صورتیکه  در. آورد فراهم قرارداد انجام سی،  موقع در ناظر ت ضوع   االی بازر  قرارداد مو

شروحه  مشخصات   طبق یا و بوده ناقص یا معیوب ش ه  تهیه قرارداد در م ش   ن   از توان می خری ار با



صالح  نموده، امتناع هاآن قبول شن ه  از را هاآن تعویض یا و ا س   فرو   تاخیر گونه هر. نمای  درخوا

  این از حاصررله خسررارات و هاهزینه  لیه. گرددنمی قرارداد م ت افزایش موجب باب  این از ناشرری

 . اس  فروشن ه عه ه به تاخیر

 

 : فروشن ه تعه ات -۱۰ ماده

شن ه  -۱-۱۰ ضوع   االی گرددمی متعه  فرو سناد  طبق را قرارداد مو   به و تهیه قرارداد م ارک و ا

 .  نمای  تحویل خری ار

 

  هانقشه  ان ازی، راه و عملیات راهنمایی  تب ی  ی، قطعات فهرس   اس   موظف فروشن ه  -۲-۱۰

 .  نمای  تحویل خری ار به و تهیه را  اال  یفی  به مربوط اطالعات و

 

  جه  الزم ت ارک( آموزش ج ول) قرارداد پیوسرر  ج ول مطابق اسرر  متعه  فروشررن ه -۳-۱۰

 . آورد فراهم را خری ار سوی از ش ه معرفی افراد آموزش

 

 قرارداد موضوع   االهای از پس خ مات و ی  ی قطعات تامین داری، نگه و تعمیر فروشن ه  -۴-۱۰

  ماده در مقرر تضمین  دوره پایان از قبل اق امات این هزینه. نمای می تعه  سال /  ماه …م ت به را

 . اس  فروشن ه عه ه به هش 

 

 : قرارداد بودن محرمانه -۱۱ ماده

  اختیار  در را قرارداد این به  مربوط م ارک  یا  و اطالعات  گونه  هیچ  ه  نمای   می تعه   فروشرررن ه 

  بر عالوه خری ار  فروشرررن ه،  جانب   از تخلف گونه  هر وقوع صرررورت در. ن ه    قرار ثالث   اشرررخاص 



صالح  مراجع طریق از پیگیری سخ  حق قانونی ذی سارت  مطالبه و قرارداد ف   ادعای مورد میزان به خ

 . داش  خواه  را خود

 

 : جانبی هایهزینه -۱۲ ماده

  فروشن ه عه ه به قرارداد پایان تا …و  اال بازرسی انجام هایهزینه قبیل از جانبی هایهزینه  لیه

  به خری ار تشررخیص به شرر ه انجام هایهزینه فروشررن ه، طرف از پرداخ  ع مصررورت در اسرر ،

 . ش  خواه  منظور وی ب هکاری حساب

 

 : غیر به قرارداد موضوع واگذاری ع م-۱۳ ماده

شن ه  سم   هیچ اجرای واگذاری حق خری ار  تبی اجازه دریاف  ب ون فرو ضوع  از ق   را قرارداد مو

  قراردادی هایمسررلولی  و تعه ات قبال در را فروشررن ه نیز خری ار اجازه. ن ارد غیر به  الً یا جزاً

  تخلف و تقصیر گونه هر قبال در فروشن ه.  رد نخواه  مبری وجه هیچ به خری ار به نسب  خویش

  موجب به خود  ه ترتیبی همان به( وی با قرارداد طرف) فرعی فروشن گان و سازن گان پیمانکاران،

  متضامناً  خری ار به وارده خسارت  قبال در نیز مذ ور اشخاص  و بوده مسلول  دارد مسلولی   قرارداد

شن ه  با سلولی   فرو ش   خواهن  م شن ه . دا س   مکلف فرو شخاص  با خود توافق در ا   این مذ ور ا

 . نمای  قی  صراحتاً را شرط

 

 :  تاخیر جریمه -۱۴ ماده

  دریاف  وی از زیر شرررح به تاخیر جریمه نمای ، تاخیر قرارداد موضرروع تحویل در فروشررن ه هرگاه

 : شودمی

 



ضوع   ارهای اجرای در مجاز غیر تاخیر بروز صورت  در(  الف   بای  تاخیر روز ده هر برای قرارداد مو

 . بپردازد تاخیر خسارت نش ه تحویل  االی ارزش موضوع درص  …معادل

 

  محاسرربه روز ده روز، ده از  متر و روز ۵ از بیش تاخیر و نشرر ه محاسرربه روز پنج از  متر تاخیر

 . شودمی

 

  را قرارداد دارد حق خری ار  نمای ،   تجاوز  ماه /  روز…از جریمه  مشرررمول تاخیر  زمان  گاه  هر(  ب

 .  نمای  مطالبه وی از نیز را وارده خسارات  لیه فروشن ه تضمینات ضبط بر عالوه و اعالم ش ه فسخ

 

  اعتراضی گونه هیچ حق فروشن ه و باش می خری ار عه ه به تاخیر بودن مجاز غیر تشخیص: تبصره

 . داش  نخواه  مورد این در

 

 : قرارداد مشخصات و خصوصیات  لیه از فروشن ه اطالع -۱۵ ماده

شن ه  ضاء  با فرو شخصات    از  ه نمای می تائی  قرارداد ام صیات    و م صو ضوع  خ ضعی   قرارداد، مو   و

  اطالع عذرع م   به  توان  نمی قرارداد اجرای در و داشرررته   امل   اطالع غیره و اولیه  مواد قیم   بازار، 

 . گردد معتذر

 

 : قرارداد مورد  االی  اهش یا افزایش -۱۶ ماده

  موضرروع درصرر  پنج و بیسرر  تا فروشررن ه توافق ب ون  اال تحویل زمان از قبل تا توان می خری ار

  مبلغ به یا  اسررته قرارداد مبلغ از نسررب  همان به ترتیب این به ده  افزایش یا  اهش را قرارداد

  و خری ار توافق به منوط درصرر  پنج و بیسرر  از بیشررتر  اهش یا افزایش. شررودمی افزوده قرارداد

 اس  فروشن ه



 

 :  قاهره قوه -۱۷ ماده

شته  دخال  آن وقوع در طرفین  ه بینی پیش قابل غیر حادثه وقع صورت  در  قرارداد اجرای ان ن ا

  حادثه وقوع از را دیگر طرف روز دو م ت ظرف هسرررتن  مکلف طرفین از یک هر گردد ممکن غیر

 .   نن  اعمال قاهره قوه وضعی  رفع جه  را خود تالش ح ا ثر و نماین  مطلع

 

  نباش   پذیرامکان قرارداد مج د شروع  قاهره، قوه وقوع تاریخ از ماه دو م ت انقضاء  وجود با چنانچه

  صورت  این در. نمای  ابالغ دیگر طرف به و نموده تلقی خاتمه را قرارداد دارد حق طرفین از یک هر

  مبلغی آن بر اضافه  چنانچه و بود خواه  ش ه  تحویل  االی هزینه دریاف  مستحق  صرفاً  فروشن ه 

 .  باش می حساب تسویه انجام و آن استرداد به متعه  باش  نموده دریاف 

 

  قاهره قوه م ت و یاب می ادامه توقف زمان از قرارداد اجرای ماه، دو از قبل قاهره قوه رفع صورت در

 . شودمی افزوده قرارداد م ت بر

 

 : واسطه وجود ع م-۱۸ ماده

  و  میسرریون یا داللی حق و ن اشررته وجود ایواسررطه قرارداد این در  ه نمای می تا ی  فروشررن ه

  دارد حق خری ار شررود ثاب  انحاء از نحوی به مطلب این خالف چنانچه. اسرر  نپرداخته آن نظایر

 .  نمای  ضبط را فروشن ه تضمینات و فسخ را قرارداد

 

 : قانونی  سور -۱۹ ماده

 . باش می …عه ه به قرارداد این به متعلق قانونی  سور سایر و عوارض مالیات، بیمه، پرداخ 

 



 : قرارداد فسخ -۲۰ ماده

شخیص  صورت  در توان می خری ار سمتی  با تمام نقض بر مبنی ناظر ت   گونه هر یا قرارداد مفاد از ق

  را مراتب و نموده فسخ  را قرارداد فروشن ه  به  تبی اخطار از پس ضمنی  یا صریح  شرایط  از تخلف

  ورشکستگی خود، تعه ات انجام از فروشن ه ناتوانی صورت در حق همین. برسان  وی اطالع به  تباً

شن ه،  صادره  فرو صویب  یا اموال م شن ه  شر    انحالل ت س   محفوظ خری ار برای فرو   صورت  در ا

  فروشن ه  به ش ه  تحویل  االی بای  قرارداد این مطابق  ه را مبالغی بایستی  خری ار قرارداد، فسخ 

 .  نمای  پرداخ  او به( باش  نقص و عیب ب ون مذ ور  االی اینکه بر مشروط) گیردمی تعلق

 

ستحقاق  خری ار قرارداد، فسخ  صورت  در ضمینات  ضبط  بر عالوه دارد ا شن ه  ت   خسارت  جبران فرو

 . نمای  مطالبه وی دارایی از تیز را وارده

 

 :  اال بن یبسته -۲۱ ماده

 توسرررط مت اول  اسرررتان اردهای    و طرفین توافق طبق حمل  از قبل  بای     اال  قطعات  و اجزا  لیه 

  در مقرر ترتیب به قطعات نصب  و  ردن باز  ه نحوی به. شود  بن یبسته  و گذاریعالم  فروشن ه 

 .  باش  امکانپذیر اجرایی هاینقشه

 

سته   ردن باز هنگام: تبصره    از اختالفاتی متوجه خری ار چنانچه ش ه  حمل  االهای محتوی هایب

شتباهی   االی تهیه  سر،  جمله شی  خسارت  یا ا سته  بودن نامرغوب و ضعف  از نا   این گردد بن یب

شن ه  به  تباً را موارد شن ه  صورت  این در. داد خواه  اطالع فرو س  می فرو سب   سریعاً  بای   به ن

 .  نمای  اق ام مجانی طور به و خری ار برای ایهزینه هیچگونه ب ون مربوط اقالم نمودن جایگزین

 

 :  دولتی معامالت در م اخله منع قانون -۲۲ ماده



  دولتی معامالت در م اخله منع قانون در مذ ور ممنوعی  مشررمول  ه نمای می تا ی  فروشررن ه

  در مذ ور اشخاص  عنوان هیچ به قرارداد پایان تا  ه اس   متعه  و باش  نمی ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ مصوب 

 قانون مشمول فروشن ه شود احراز صورتیکه در. نکن  ذینفع و سهیم قرارداد اجرای در را قانون این

  فسرررخ، را قرارداد داشررر  خواه   حق خری ار   ن   رفتار  الذ ر  فوق تعه   خالف بر یا  و بوده مزبور

 فروشن ه  دارایی از و تعیین خود تشخیص  به را وارده خسارات   لیه و ضبط  را فروشن ه  تضمینات 

 .  ن  استیفاء

 

 : قرارداد اسناد -۲۳ ماده

  وجود تعارض اسررناد از بعضرری بین هرگاه. باشرر می قرارداد این الینفک جزء زیر م ارک و اسررناد

 : بود خواه  زیر ترتیب به اولوی  نظر از باش  داشته

 

 قرارداد متن: الف

 

 مناقصه اسناد: ب

 

 قرارداد موضوع فنی مشخصات

 

  اال تحویل بن یزمان ج ول: ج

 

 بن یبسته مشخصات: د

 



 آموزش ج ول: ح

 

 : داوری و اختالف حل -۲۴ ماده

  اختالف موضوع قرارداد، اجرای یا مفاد در نظر اختالف هرگونه بروز صورت  در نمودن  توافق طرفین

  م ت  ظرف ح ا ثر  اسررر  متعه   منتخب  داور. نماین    فصرررل و حل  داوری به  امر ارجاع  طریق از

  عرف و موضوعه مقررات و قوانین به توجه با را اختالف موضوع داور به اختالف ارجاع تاریخ از یکماه

  و قرارداد تفسررریر نیز و آن جبران نحوه و خسرررارت میزان نوع و متخلف و تخلف نوع تعیین با  و

  حق طرفین و االجراسرر  الزم و قطعی رأی این. نمای  رأی صرر ور به مبادرت آن اجرای چگونگی

 .  نمودن  ساقط و سلب خود از را آن به اعتراض و ایراد هرگونه

 

  الطرفین مرضرری داور عنوان به را …ملی    با …خانم /آقای قرارداد این ضررمن طرفین: تبصررره

 . نمود داوری قبول قرارداد این ذیل امضاء با منتخب داور و نمودن  انتخاب

 

 : قرارداد طرفین اقامتگاه -۲۵ ماده

یه  بات    ل کات نه  هر و م ق ین   از یک  هر طرف از  تبی اعالم یا  و اخطار  گو عا   به  دیگر طرف به  مت

  شماره یا تلفن شماره یا اقامتگاه تغییر صورت در موظفن  قرارداد طرفین. شود می ارسال  زیر آدرس

  نشانی به مکاتبات ارسال هرگونه صورت این غیر در دهن ، اطالع یک یگر به بالفاصله را مراتب نمابر

 . گرددمی محسوب ش ه ابالغ فوق

 

 : فروشن ه

 

 : نشانی



 

 : نمابر: تلفن

 

 :  خری ار

 

 : نشانی

 

 نمابر: تلفن

 

 : قرارداد نسخ تع اد -۲۶ ماده

صره  …و ماده ۲۶ در قرارداد این سخه  …و تب س   ن سخه  سه  در و پیو   …تاریخ در المتن متح  ن

 .باش می االجرا الزم طرفین برای انعقاد تاریخ از و بوده واح  حکم در نسخ  لیه و گردی ه تنظیم


