تاریخ .......... :
ؽمارٌ .......... :
قرارداد خرید

ایه قزارداد بیه ................اس ياحذَای تابؼٍ عهُای ػها ............ .ي  ........بهٍ ؽهمارٌ ..ه ................ .تهذ اق قهادی  ................بهٍ
ومایىذگ یُىذط  ( ................یذیزی ) .بهٍ ددرط ........................................................................................تهٍ یى.ؼهذ در ایهه قهزارداد
خزیذار واییذٌ ی ؽًد اس یک طزف ي  ...........................................بٍ ومایىذگ دقای  ................فزسوذ  ..............بهٍ ؽهمارٌ ؽىاعهىایٍ
 ...............فههادرٌ  ..........دارای تههذ اق قهههادی  ................ددرط ه ............................................ريبههزيی  ................تن هههه ..............
فاتظ  .........تٍ یى.ؼذ در ایه قزارداد فزيؽىذٌ واییذٌ ی ؽًد اس طزف دیگز بٍ ؽزح سیز یىؼقذ ی گزدد :

یادٌ  )1یًمًع قزارداد
ػ.ارت اع .اس خزیذ تؼذاد  115000تخ ٍ تیغٍ پزيپینه یخقًؿ حمل  ............بٍ يسن َز ػذد تیغٍ بذين یقًا حهذاقل 50
گز .ومًوٍ تحًین با وقب یقًا بٍ مخای 2/5 .یین ی ز ي بٍ ػزك  70یین ی ز ي طًل  200یین ی ز ط.ق ومًوٍ چاپ در.
ي تنیؾٍ تارخاوٍ  ................ي ابؼاد تیغٍ بٍ طًل  65عاو

ی ز بٍ ػزك  50عاو

ی ز ( ديخ .تها ديخه ) .ي روهژ بهض یه

باؽذ .

یادٌ  )2ی.نغ قزارداد
اس تاریخ اوؼقاد قزارداد بٍ یذت  30ريس تؼییه ی گزدد .

یادٌ  )3ی.نغ قزارداد
ی.نغ یًمًع قزارداد بٍ اسای َز ػذد تیغٍ عادٌ بٍ روژ بض بٍ قیم.

ریال جمؼاً یؼادل

یادٌ  )4یحل وحًٌ تحًیل
 -4-1یحل تحًیل تارخاوٍ  ...............ي َشیىٍ حمل بٍ ػُذٌ فزيؽىذٌ خًاَذ بًد .
 -4-2ايلیه یحمًلٍ حذاتثز  7ريس بؼذ اس اوؼقاد قزارداد ي بٍ تؼذاد حذاقل  60000ػذد باؽذ .

ریال تؼییه ییگزدد .

یادٌ  )5وحًٌ پزداخ.
ی.نغ قزارداد پظ اس تحًیل تیغٍ َا  ,با تأییذ دع گاٌ وظارت ي پظ اس تغز تغًرات یحاع ٍ.ي بهٍ فزيؽهىذٌ پزداخه .خًاَهذ
گزدیذ .

یادٌ  ) 6واظزیه قزارداد
اس طزف خزیذار دقایان  ............ي یُىذط  .................بٍ ػىًان دع گاٌ وظارت تؼییه ي فزيؽىذٌ یکنف اع .یًمًع قهزارداد را بها
وظارت ي اطالع دع گاٌ وظارت تحًیل ومایذ .

یادٌ  ) 7خغارات تأخیز
در فًرت بزيس تأخیز در تحًیل یًمًع قزارداد بٍ اساء َز ريس دیزتزد یؼادل  ( 0/01یک درفهذ ) اس ی.نهغ قهزارداد بهٍ ػىهًان
ج.زان خغارت تغز ي در فًرت بزيس تأخیز بیؼ اس  25ريس خزیذار ی تًاوذ قزارداد را یک طزفهٍ فغهخ ي وغه ..بهٍ بهزديرد
خغارات ياردٌ ي بزداؽ .اس یطال.ات فزيؽىذٌ اقذا .ومایذ .

یادٌ  ) 8تنمیه قزارداد
اس تاریخ تحًیل یًق .یًمًع قزارداد بٍ یذت دي یاٌ تؼییه یه گهزدد  ,چىاو هٍ در طهًل ديرٌ یهًرد وظهز ػیهً ي وًاققه
یؾاَذٌ ؽًد تٍ واؽ اس اع ُالک ط.یؼ ي یا بُزٌ بزداری یغایز با دع ًرالؼمل َای ی ؼُذ ( فزيؽىذٌ ) و.اؽذ فزيؽىذٌ ینش.
بٍ رفغ ػیً با َشیىٍ ؽخق خًاَذ بًد .

یادٌ  )9تنمیه حغه اوجا .تار
اس طزف فزيؽىذٌ چک ؽمارٌ  ............ػُذٌ  ................بٍ ی.نغ  62100000ریال بٍ ػىًان عپزدٌ تنمیه حغهه اوجها .تهار بهٍ
خزیذار تغنیم ی ومایذ تٍ پظ اس تحًیل قطؼ یًمًع قزارداد ي تأییذ دع گاٌ وظارت یغ زد خًاَذ ؽذ .
ت.قزٌ  : 1فزيؽىذٌ یًظف ی باؽذ تیغٍ َای تحًین را یطابق با ؽزایط فى یًجًد تارخاوٍ تُیٍ ومایذ .
ت.قزٌ  : 2چىاو ٍ در البالی یحمًلٍ َای ارعال اس طزف فزيؽىذٌ تیغٍ َای یؼیً يجًد داؽه ٍ باؽهذ فزيؽهىذٌ ینهش .بهٍ
تؼًیل دوُا با َشیىٍ خًد ی باؽذ در غیز ایه فًرت یؼادل قیم .دوُا اس چک تنمیه ي عایز یطال.ات تغز خًاَذ ؽذ .
ت.قزٌ  : 3در فًرت تٍ تیغٍ َای یشبًر دارای مایؼ ات باؽذ بُهای مهایؼات پزداخه .وخًاَهذ ؽهذ ي یها اس یطال.هات بؼهذی
فزيؽىذٌ تغز خًاَذ ؽذ .
ت.قزٌ  : 4تغًیٍ حغا وُای پظ اس تحًیل یًمًع قزارداد ي تأییذ دع گاٌ وظارت اوجا .خًاَذ ؽذ .
ت.قزٌ  : 5ريػ تى زل تی ی .پاتَ .ای پزيپینه ي تؼییه ییشان مایؼات بٍ پیًع .ی باؽذ تٍ جشء الیى ک قزارداد اع. .

یادٌ  )10حل اخ الفات
َزگًوٍ اخ الف در ت غیز یا اجزای قزارداد اب ذاء اس طزیق یذاتزٌ با طزح در تمیغیًو یزتب اس ومایىذگان طزفیه رعیذگ ي
در فًرت ػذ .حقًل عاسػ اس طزیق حکم یزم الطزفیه رعیذگ ي حل ي فقل خًاَذ ؽذ  ,در فًرت ػذ .تًافق طهزفیه
در او خا حکم ي داير اس طزیق یزاجغ قنای بزاعاط یقزرات دايری تؼییه خًاَذ ؽذ رای داير قطؼ ي الس .االجزا اع. .

یادٌ  ) 11حًادث غیزی زقٍ.
در فًرت بزيس حًادث غیز ی زق ( ٍ.حًادث ط.یؼ وظیز عیل ي سلشلٍ ) قزارداد یؼنق ي پظ اس رفغ دن قزارداد ادایٍ ی یابهذ .
چىاو ٍ یذت فًرط یاصير بیؼ اس ؽؼ یاٌ بٍ طًل اوجایذ ادایٍ قزارداد با تًافق طزفیه اوجا .خًاَذ ؽذ .

یًاد  ) 12یًاد ي وغخ
ایه قزارداد در  12یادٌ ي  5ت.قزٌ  ,یک پیًع .ي دي وغخٍ در تارخاوٍ  ...............تىظیم ي َز وغخٍ دن دارای حکم ياحهذ یه
باؽذ .

خزیذار ..................

فزيؽىذٌ...................

روش کنترل کیفیت پاکت های P.P
و تعیین میزان ضایعات

الف) تؼزیف فات ًرَای یًرد دسیایؼ
 )1فات ًرَای افن ه ؽایل ابؼاد پات , .وًع جىظ  ,ديخ.
 )2فات ًرَای فزػ ه ؽایل چاپ  ,در .یزبًطٍ  ,يسن تیغٍ َا  ,یقًا  ,دَاوٍ تیغٍ .
) تى زل  ,باسرع ي تؼییه يمؼی .تیغٍ َا
 )1تیغٍ َا در بذي يريد تًعط باسرط تى زل تی ی .تارخاوٍ ي بزاعاط اع اوذارد

ومًوٍ بزداری  ,تى زل ی گزدد .

 )2پههههظ اس تى ههههزل فات ًرَههههای افههههن ( ابؼههههاد پاتهههه , .وههههًع جههههىظ ي ديخهههه ) .چىاو ههههٍ تؼههههذاد
تیغٍ َای یؼیً ( در َزیک اس فات ًرَای افن تٍ بطًر جذاگاوٍ بزرع ی گزدد ) اس  0/07تل ومًوٍ َای یًرد
دسیایؼ  ,تجايس ومًد  ,تل یحمًلٍ ػًدت دادٌ خًاَذ ؽذ  .چىاو ٍ ایه ییشان اس  0/07تم ز باؽذ با تًجٍ بهٍ یهًارد
اػال .ؽذٌ در بىذ ج مایؼات دن تغز ي یًرد اع ادٌ قزار ی گیزد .
 )3یؼیارَای فات ًرَای تی ی .پاتَ .ای P.P
 -3-1ابؼاد پات .ی بایغ 50*65 .عاو

ی ز باؽذ ( افشایؼ ابؼاد تا یک عاو

ی ز قابل قً.ل يله تهاَؼ دن قابهل ق.هًل

ویغ . .ییشان مایؼات ایه فات ًر حذاتثز  0/04ی باؽذ ي اس رابطٍ سیز یحاع ٍ.ی گزدد :
درفذ مایؼات فات ًر ابؼاد ;  * 40درفذ ومًوٍ َای یؼیً در دسیایؼ یزبًطٍ .
 -3-2وًع جىظ تیغٍ اس باف P.P .ی بایغ .باؽذ ي َمزاٌ با ريتؼ لمیىٍ اس داخل ییشان مایؼات ایه فات ًر اس رابطهٍ سیهز
یحاع ٍ.ی گزدد :
درفذ مایؼات فات ًر جىظ ;  *15درفذ ومًوٍ َای یؼیً در دسیایؼ یزبًطٍ .
 -3-3ديخ .تیغٍ بایذ با وخ یىاعب اوجا .ؽذٌ باؽذ بٍ طًری تٍ يسن  50kgرا تحمل تىذ  ,بزای دسیایؼ ایه فات ًر تؼهذاد
ومًوٍ اخذ ؽذٌ در بارگیزی یًرد اع ادٌ قزار خًاَذ گزف .ي ییشان مایؼات یؾخـ ی ؽًد  .ییشان مایؼات ایهه فهات ًر اس
رابطٍ سیز یحاع ٍ.ی گزدد :
درفذ مایؼات فات ًر ديخ *10 ; .درفذ ومًوٍ َای یؼیً در دسیایؼ یزبًطٍ .
 -3-4در .......... .بٍ دي سبان فارع ي اوگنیغ َمزاٌ با یُز اع اوذارد ي تؼیهیه يسن  50kgي تؼیهیه وهًع یهک ي َم ىهیه در.
ؽزت .......... .ي  ..........بایغ
گزدد :

بٍ طًر خًاوا بز ريی تیغٍ َا چاپ گزدد  ,ییشان مایؼات ایه فات ًر اس رابطٍ سیهز یحاعه ٍ.یه

درفذ مایؼات در * 10 ; .درفذ ومًوٍ َای یؼیً در دسیایؼ یزبًطٍ .
 -3-5وًع چاپ ي یؾخقات یزبًطٍ یط ابق تنیؾٍ ي با روژ عیاٌ ي یها دبه بها يمهؼی .یىاعهب بایهذ رػایه .گهزدد ي در ا.هز
چغ.ىذگ تیغٍ َا بٍ َم يمؼی .چاپ یخذيػ وؾًد  ,ییشان مایؼات ایه فات ًر اس رابطٍ سیز یحاع ٍ.ی گزدد .
درفذ مایؼات فات ًر چاپ ;  * 5درفذ ومًوٍ َای یؼیً در دسیایؼ یزبًطٍ .
 -3-6يسن تیغٍ َا یطابق با قزارداد بیه  65تا  70گز .ی بایغ .باؽذ ییشان مایؼات ایه فات ًر اس رابطٍ سیهز یحاعه ٍ.یه
گزدد :
درفذ مایؼات فات ًر يسن ;  * 10درفذ ومًوٍ َای یؼیً در دسیایؼ یزبًطٍ
 -3-7تیغٍ َا بایغ

دارای یقًا بٍ مخای 2mm .ي طًل  25cmي ػزك  7cmباؽذ ي عز دوُا یىگىٍ ؽهذٌ باؽهذ ییهشان

مایؼات ایه فات ًر اس رابطٍ سیز یحاع ٍ.ی گزدد :
درفذ مایؼات فات ًر یقًا ;  * 5درفذ ومًوٍ َای یؼیً در دسیایؼ یزبًطٍ
 -3-8دَاوٍ تیغٍ َا بایغ

حذاقل تاخًردگ الس , .جُ .پز تزدن دوُا تًعط دع گاٌ َای پزتىىذٌ را داؽ ٍ بٍ طًری بؼهذ

اس بارگیزی  ,اس دَاوٍ ریشػ وىمایذ  ,ییشان مایؼات ایه فات ًر اس رابطٍ سیز یحاع ٍ.ی گزدد :
درفذ مایؼات فات ًر دَاوٍ ;  * 5درفذ ومًوٍ َای یؼیً در دسیایؼ یزبًطٍ
ج) وحًٌ یحاع ٍ.جزایم ي خغارات واؽ اس مایؼات
 )1مایؼات تیغٍ َا با ريػ گ ٍ ؽذٌ در بىذ

ه  3بزای َز فات ًر یحاع ٍ.ي عپظ جمغ ی گزدد .

 )2چىاو ٍ جمغ مایؼات یحاع ٍ.ؽذٌ در تل فات ًر تم ز یا یغايی  0/03باؽذ یحمًلٍ پذیزف ٍ ی گزدد .
 )3در فًرت تٍ ییشان مایؼات یحاع ٍ.ؽذٌ بیؼ اس  3تا  0/07باؽذ  ,بُای مایؼات اس فًرت حغا فزيؽىذٌ تغز ي
تیغٍ َای مایؼات بٍ فزيؽىذٌ ػًدت وخًاَذ ؽذ ؟
ت.قزٌ  :در َز دي یًرد  2ي  3ییشان  0/090درفذ اس تل فًرتحغا پیماوکار پظ اس تى زل تی ی .تیغٍ َا پزداخ .خًاَهذ
ؽذ  ,ي ییشان مایؼات در بیه یقزف تیغٍ َا اس ی.نغ باقیماوذٌ تغز ی گزدد ي عپظ تق یٍ حغا وُای اوجا .خًاَذ ؽذ .
 )4درفههههًرت تههههٍ ییههههشان مههههایؼات یحاعهههه ٍ.ؽههههذٌ اس  0/07بههههاالتز باؽههههذ  ,تههههل یحمًلههههٍ ػههههًدت
ی گزدد .

