قشاداد فشٔػ پبنت
ايٍ قشاسداد ثني ؽشكت  ……………….ثّ َؾبَي
 …………….……………………..ثّ مشبسِ تهفٍ  ٔ ………..ثّ سمبيُذگي
آقبي …………………………..كّ اختصبسا" دس ايٍ قشاسداد خشيذاس
َبييذِ ييؾٕد اص يكغشف ٔ آقبي  ……………..فشصَذ ………… …….ثّ
َؾبَي ……………………………………………كّ اختصبسا" دس ايٍ
قشاسداد فشٔؽُذِ َبييذِ ييؾٕد اص عشف ديگش ثّ ؽشح يفبد
يُذسخبت ريم يُؼقذ ييگشدد.
يبدِ  -1يٕضٕع قشاسداد :
ػجبستغت اص فشٔػ تؼذاد  0444ػذد ( چٓبس ْضاس ) پبنت چٕثي ثّ
اثؼبد  124*144عبَتيًرت ٔ  0444ػذد ( چٓبس ْضاس ) پبنت چٕثي ثّ
اثؼبد  124*04عبَتيًرت
تجصشِ  :خشيذاس خمتبس اعت ثش حغت يٕسد َغجت ثّ افضايؼ يب كبْؼ
 ( %22ثيغت ٔ پُح دس صذ ) اص تؼذاد يٕضٕع قشاسداد ثّ صٕست يك
خبَجّ اقذاو سمبيذ.
يبدِ  -2يذت قشاسداد :
يذت قشاسداد اص تبسيخ ايضبء ٔ يجبدنّ قشاسداد ثّ يذت چٓبس يب
مشغي تؼيني ييگشدد.
يبدِ  -3يجهغ قشاسداد :
اسصػ ْش ػذد پبنت چٕثي ثّ اثؼبد  124*04يجهغ  20244سيبل (
ثيغت ٔ ْؾت ْضاسٔ پبَصذ سيبل)ٔ اسصػ ْش ػذد پبنت چٕثي ثّ
اثؼبد  124*144يجهغ  ( 31244عيٕ يكٓضاسٔ پبَصذ سيبل ) تؼيني
ييگشدد كّ ثب احتغبة تؼذاد يُذسج دس يبدِ  1قشاسداد يجهغ كم
قشاسداد  204/444/444سيبل ( دٔيغت ٔ چٓم ييهيٌٕ سيبل )
ييجبؽذ.
 3-1مبُظٕس تبيني خبؾي اص ْضيُّ ْبي هتيّ يٕاد ٔ يهضٔيبت تٕنيذ
پبنت خشيذاس %14 ،يجهغ كم قشاداد ثّ ػُٕاٌ پيؼ پشداخت ثّ
فشٔؽُذِ پشداخت ٔ ثّ شمبٌ ييضاٌ چك تضًني اخز خٕاْذ ؽذ.

يبدِ  -0تؼٓذات فشٔؽُذِ :
 0-1فشٔؽُذِ يٕظف اعت ثش يجُبي عفبسػ اػالو ؽذِ اص عشف خشيذاس
حذاكثش ظشف  20عبػت َيبصيُذي خشيذاس سا تبيني سمبيذ ٔ خٓت حتقق
ايٍ ايش ثبيغيت رخريِ اَجبس الصو سا شمٕاسِ دس اختيبس داؽتّ ثبؽذ.
 0-2فشٔؽُذِ يٕظف اعت قجم اص حتٕيم حمًٕنّ  ،تبييذ يشغٕثيت كبال
اص يذيش يُٓذعي كيفيت خشيذاس اخز سمبيذ.
 0-3فشٔؽُذِ يٕظف اعت فبكتٕس حتٕيم ْش حمًٕنّ سا ظشف يذت 00
عبػت پظ اص حتٕيم ثّ يذيشيت ايٕس خشيذاس حتٕيم سمبيذ.

 0-0يغئٕنيت محم پبنت تب دسة كبسخبَّ سايٕ ٔ ْضيُّ يشثٕعّ ثّ
ػٓذِ فشٔؽُذِ ييجبؽذ.
يبدِ  -2تؼٓذات خشيذاس :
 2-1خشيذاس يٕظف اعت پظ اص دسيبفت فبكتٕس ْش حمًٕنّ حذاكثش ظشف
يذت  02سٔص ْ ،ضيُّ يشثٕعّ سا پشداخت سمبيذ .
يبدِ  -6يٕاسد فٕسط يبژٔس
دسصٕست ثشٔص ٔقٕع حبنيت كّ ػشفب" سفغ آٌ اص حيغّ فشٔؽُذِ ٔ
خشيذاسٔاذمبو متبو يب خبؾي اص قشاسداد َبدمكٍ گشدد ،عشفني ثب تٕافق
َغجت ثّ فغخ يب تغيري دس يفبد ٔ ؽشايظ قشاسداد اقذاو ييًُبيُذ
ٔ دس صٕست فغخ قشاسداد ْيچ يك اص عشفني حق يغبنجّ خغبست سا
زمٕاْذ داؽت
يبدِ  -7حم اختالف :
دس صٕست ثشٔص اختالف دس رمِٕ اخشا يب اعتُجبط اص يٕاسد ايٍ
قشاسداد يٕضٕع اختالف اثتذا اص عشيق يزاكشِ حم ٔ فصم ييگشدد ٔ
دس صٕست ػذو حم ٔ فصم يٕضٕع ثّ دأسي اسخبع خْٕذ ؽذ.
ايٍ قشاسداد دس  7يبدِ ٔ يك تجصشِ ٔ ؽؼ ثُذ دس دٔ َغخّ ٔ دس
تبسيخ  ....................ثّ ايضبء عشفني سعيذِ اعت ٔ ْش
َغخّ حكى ٔاحذ سا داؽتّ ٔ ثشاي عشفني الصو االخشا ييجبؽذ
خشيذاس
فشٔؽُذِ
ؽشكت ………..
……

