
 

 

 

 

 

 گانه تولید مرغ گوشتی زنجیره اجداد زربال)سهامی عام( 3پیشنویس قرارداد 

 یکروزه گوشتی جوجه فروش 

 (طرفین قرارداد1ماده 

فر نهد  .................. آقها  ا  یه  رهرو ونامیهده مهش شهود «  فروشهنده» به عنوان فروشنده کهه ا  ایهن  ه   .............................فیمابین شرکت           این قرارداد در تاریخ 
« خریدار » عنوان خریدار که ا  این    ..... به...........و تلفن  .............................به نشانش :      شماره ملش  ....................صادره ا    .................به شماره شناسنامه  .........................

 نامیده مش شود، ا  ررو دیگر منعقد  گردید. 

 ( موضوع قرارداد2ماده 

 . و این قرارداد خواهد بود. فروشندهکه با توجه به شرایط و ضوابط حاکم بر ( جوجه یکرو ه گوشتش)اختصاراً جوجهعبارت است ا  فروش 

 قرارداد تاریخ( 3ماده 

 تعیین مش گردد.                     تا  ایان              ا  ابتدا 

 و قیمت محصوالت و نحوه پرداخت ( مبلغ قرارداد4ماده 

 جوجه تحویلش به خریدار در مدت قرارداد . ..............................مبلغ قرارداد، عبارت است ا  قیمت تعداد -1-4

و خریدار حق هر گونه اعتراضش را در این خصوص ا  خواهد بود  ،در رو  تحویل ،شرکت مرغ اجداد ربال فروش نقد  جوجه در، بر اساس نرخ  جوجه ی  رو هقیمت   -2-4

 خود سلب و ساقط مش نماید .

 محسوب و لحاظ خواهد گردید .               مورخ               مبلغ قرارداد    ا  تعیین قطعش ، به عنوان ثمن قرارداد  یش خرید نیمچه ها  گوشتش شماره -3-4

ریال بوده که در وجه صندوق بیمه محصوالت کشاور    رداخت شده و به حساب بدهکار  خریدار ........................ ریال و جمعا مبلغ       مبلغ بیمه هر قطعه جوجه  : 1تبصره 

 منظور میگردد .

ریال ..................... ریال و جمعا مبلغ       هیئت و یران مبنش بر اعمال هزینه ها  دامپزشکش ، مقرر گردید به ا اء هر قطعه جوجه مبلغ  145260با توجه به مصوبه  : 2تبصره 

 ا  سو  خریدار  رداخت و به حساب خزانه دولت واریز و فیش مربوره تحویل گردد .

 گی تحویلو چگون ( نحوه خرید5ماده 

 اقط  مینماید .خریدار با امضاء این قرارداد کیفیت و کمیت و  مان و چگونگش تحویل محصول خریدار  شده را تائید نموده و حق اعتراض را ا  خود سلب و س -1-5

 درصد  تعداد جوجه ها  تحویلش ا  ررو فروشنده به خریدار ، توسط خریدار تائید و بال مانع تصور مش شود . 10افزایش یا کاهش  : تبصره

 در قبال سفارشات مبهم، مسئولیتش نمش  ذیرد. فروشندهسفارش محصول مش بایست ا  هر حیث مشخص و معین باشد و  -2-5

 خواهد بود . رو  .......ی  الش وافق ررفین در با ه  مانش تاریخ تحویل جوجه با توجه به ت -3-5

در سررسید مقرر نسبت به تصفیه حساب انعقاد این قرارداد به منزله خرید بوده و تحویل نگرفتن جوجه ا  سو  خریدار نیز تأثیر  در اعتبار این قرارداد ندارد و خریدار باید  -4-5

 تحویل گرفتن ، تخلف محسوب شده و فروشنده مش تواند نسبت به استیفاء منافع خود ا  رریق تضمینات اقدام نماید.مبلغ قرارداد اقدام کند . استنکاو ا  

 ( سایر شرایط6ماده

 محل تحویل جوجه به خریدار درب کارخانه ها  جوجه کشش است که فروشنده مشخص و اعالم مش نماید  -1-6

تحویل محصول به نماینده خریدار، صرفاً با ارائه معرفش نامه ا  خریدار مش تواند تحویل گیرنده را شخصا و با ارائه معرفش نامه به ایشان ، تعیین نماید . در این صورت  -2-6

 است.فروشنده سو  نماینده، امکان  ذیر خواهد بود. تشخیص اعتبار این معرفش نامه با 

 حمل و نقل محصوالت، هیچ گونه مسئولیتش نداشته و هر گونه توافق در این خصوص تابع شرایط جداگانه ا  مش باشد. بارگیر  و  در قبالفروشنده  -3-6

ل آورد. در تضش را به عمخریدار متعهد مش شود بالفاصله     ا  اعالم تلفنش یا کتبش فروشنده ، نسبت به تحویل گرفتن محصول خود در محل اعالم شده ، اقدامات مق -4-6

 غیر این صورت، مسئولیتش متوجه فروشنده نبوده و در صورت ورود هر گونه خسارتش به فروشنده ، خریدار مکلف به جبران آن است.

 .تحویل مش گیرد، به هیچ عنوان قابل برگشت نمش باشدفروشنده محصوالت تحویل شده به خریدار یا نماینده و  یا راننده ا  که محصول را ا   -5-6

 واله کارخانه جوجه کشش مش باشد.مالك تعداد جوجه تحویلش رسید ح -6-6


