
 

 

 

 

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

 دان آماده مرغ گوشتی فروش

 (طرفین قرارداد1ماده 
فرزنود  آقوا  ...................نامیده می شوود از یوط فور  و «  فروشنده» به عنوان فروشنده که از این پس ...............................فیمابین               این قرارداد در تاریخ 

میوده نا« خریودار » عنوان خریدار که از این پس به........ .و تلفن  ......... ...به نشانی : ...... .....شماره ملی .... ...........صادره از ........ ........به شماره شناسنامه ...................  
 گردید. می شود، از فر  دیگر منعقد 

 و این قرارداد خواهد بود. فروشندهکه با توجه به شرایط و ضوابط حاکم بر دان آماده فیور ) تولید یا عرضه شده توسط فروشنده ( عبارت است از فروش 

 قرارداد تاریخ( 3ماده 
 تعیین می گردد.                 تا پایان               از ابتدا  

 و قیمت محصوالت و نحوه پرداخت ( مبلغ قرارداد4ماده 
 .در مدت  دان فیور تحویلی به خریدارجمع تعداد و میزان سفارش  قیمت مبلغ قرارداد، عبارت است از( 1-4
از ی را در ایون خصوو  در روز تحویل خواهد بود و خریدار حق هر گونه اعتراضو شرکت مرغ اجداد زربال قیمت فروش نقد  دان درقیمت محصوالت ، بر اساس  (2-4

 . نمایدمی و ساقط خود سلب 
 . محسوب و لحاظ خواهد گردید        مورخ              مبلغ قرارداد پس از تعیین قطعی ، به عنوان ثمن قرارداد پیش خرید نیمچه ها  گوشتی شماره  (3-4

 و چگونگی تحویل ( نحوه خرید5ماده 
 اقط  مینماید .خریدار با امضاء این قرارداد کیفیت و کمیت و زمان و چگونگی تحویل محصول خریدار  شده را تائید نموده و حق اعتراض را از خود سلب و س (1-5
 سفارش محصول می بایست از هر حیث مشخص و معین باشد و فروشنده در قبال سفارشات مبهم، مسئولیتی نمی پذیرد. (2-5
 تاریخ تحویل دان با توجه به توافق فرفین در بازه زمانی مدت این قرارداد خواهد بود . (3-5
اعالم شود. اعمال این تغییرات منوط به موافقت  فروشندهبه صورت کتبی به  ،هرسفارشقبل از تحویل ساعت  48بایست ظر  هرگونه تغییردرسفارش ثبت شده،می (4-5

 باشد.می فروشنده
و خصوصویات ، توابع شورایط  ، عالوه شرایط مندرج در ایون قورارداد )شامل محصوالت با فرموالسیون خا  و مورد نظر خریدار( خرید و سفارش محصوالت ویژه (5-5

 ، می تواند به آن الحاق گردد. ق فرفین این قراردادخا  خود بوده که با تواف
از سو  خریدار نیز تأثیر  در اعتبار این قرارداد ندارد و خریدار باید در سررسید مقرر نسوبت بوه تصوفیه  دانانعقاد این قرارداد به منزله خرید بوده و تحویل نگرفتن  (6-5

 مینات اقدام نماید.حساب مبلغ قرارداد اقدام کند . استنکا  از تحویل گرفتن ، تخلف محسوب شده و فروشنده می تواند نسبت به استیفاء منافع خود از فریق تض

 یط( سایر شرا6ماده
هور گونوه تغییور در محول آدرس  ویا محلی است که در زمان تحویل به خریدار اعالم می شود  فروشندهفیور  تولید دان به خریدار درب کارخانه دانمحل تحویل  (1-6

 باشد.فروشنده تحویل باید با موافقت 
بوده و تحویول محصوول  تحویلتحویل گیرنده محصوالت، نماینده خریدار محسوب می شود و خریدار یا نماینده ایشان مجاز به معاینه محصول در محل راننده یا  (2-6

 اهد شد.تی در قبال محصول، مبر  خواز هر گونه مسئولیپس از آن ، فروشنده به نماینده خریدار، در حکم تحویل محصول و قبض آن توسط خریدار بوده و 
اقودامات  در محول هوا  اعوالم شوده ، ، نسبت به تحویل گرفتن محصول سفارشی خوودفروشنده پس از اعالم تلفنی یا کتبی  بالفاصلهخریدار متعهد می شود تا  (3-6

 ، خریدار مکلف به جبران آن است.فروشنده نبوده و در صورت ورود هر گونه خسارتی به فروشنده مقتضی را به عمل آورد. در غیر این صورت، مسئولیتی متوجه 
 تحویل می گیرد، به هیچ عنوان قابل برگشت نمی باشد.فروشنده محصوالت تحویل شده به خریدار یا نماینده و  یا راننده ا  که محصول را از  (4-6
 د.می باشخریدار فیور  تولید دانمالك وزن محصول تحویلی به خریدار رسید باسکول کارخانه  (5-6


