« پيش نويس قرارداد »
موضوع مزايده شماره /3الف 0011 /
اين قرارداد بين شركت اي ساتيس ارتباطات قندی ( سهامي خاص )  ،ثبت شده به شماره  7948و كد اقت صادی
 9445-9774-5493و شننناسننه م ي  48798474708به نمايندگي آقايان طاهر ابراهيم زاده بعنوان رئيس هيئت
مديره و ع ي حقيقت ستا بعنوان نايب رئيس هيئت مديره و غالمر ضا منتظری بعنوان ع ضو هيئت مديره و مدير
عامل به اقامتگاه  :يزد  ،صننياييه  ،ميدان نانباز  ،ب وار شننهيد قندی  ،شننركت كارخانلات توهيدی شننهيدقندی ،
ساختمان اداری ساهن نوری ،طبقه دوم اتاق شماره  49ت ين  853-57009987-57004470 :كه در اين قرارداد
فرو شنده نام برده مي شود از يك طرف و شركت  /آقای  .....................به شماره ثبت  /كد م ي  ........كد اقت صادی
 ....................به نمايندگي آقای  .......................مدير عامل  /عضننو هيئت مديره به مونب آخرين تغييرات اقامتگاه
 .................ت ين .......................كه در اين قرارداد بعنوان خريدار نامبرده مي شود از طرف ديگر و بشرح ذيل منعقد
مي گردد .
ماده  - 0موضوع مزايده :

مو ضوع مزايده عبارت ا ست از  :فروش سيم و كابل مازاد و اقالم ضايعاتي به شرح ندول پيو ست كه تلميع
شده در انبار شركت اي ساتيس ارتباطات قندی بوده و برنده مزايده مي باي ستي از انبار مربوطه تحويل و حمل
نمايد .
ماده  - 2مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :

 - 0-4مب غ كل قرارداد بر ا ساس م شخ صات مندرج در ماده يك و بر ا ساس بازديد و پي شنهاد خريدار به مب غ
 .........................................ريال معادل  ...........................................تومان كه طي فيش نقدی شننماره ........................
به تاريخ  ...............به حسنا  0888495495نزد بانك تلارت شنعبه مركزی يزد به نام فروشننده واريز گرديده و
اصل قبض تس يم فروشنده گرديده است .
 - 0-0خريدار كل بهای كاالی مورد مزايده را بطور كامل در ونه فرو شنده پرداخت و مورد معام ه را از فرو شنده
دريافت مي نمايد .
 -0-5هزينه انتشار آگهي به مب غ  ...........................ريال به بهای كل قرارداد ( بند  ) 0-4اضافه شده است .
-0-9ماهيات  4درصد بر ارزش افزوده به مب غ
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ريال به بهای كل قرارداد ( بند  ) 0-4اضافه شده است

ماده  - 3شرايط قرارداد :

 -3-1فروشنده متعهد است كاالی مورد مزايده را پس از توزين دقيق به خريدار تحويل نمايد
 -5-0ك يه هزينه های آگهي مزايده و همچنين ماهيات برارزش افزوده بر عهده برنده مزايده مي باشد .
 -5-5خريدار نهايي كاالی

مورد مزايده م زم اسننت مورد مزايده خريداری شننده را حداك ر فرف مدت 8

روز

اداری نسبت به بارگيری و خروج آنها از محل استقرار كاال ها اقدام نمايد  .در غير اينصورت به ازای هر روز تاخير
تا  43روزكاری معادل يك پنلاهم مب غ كل مورد مزايده بعنوان نريمه از محل سپرده شركت در مزايده ك سر
خواهد گرديد و در صورتي كه تاخير در حمل كاال بيش از  58روز بطنننول انلامننند شركت ايساتيس ارتباطات
قندی مي تواند از تحنننويل آنها به برنده مزايده بدون استرداد هيچگونه ونهي خودداری نمايد  .سپرده شركت
درمزايده برنده بنيع شركت ايساتيس ارتباطات قندی ضبط ميگردد
ضمناً برنده مزايده بايستي اقالم مزايده را فقط در ساعات اداری از محل استقرار آنها خارج نمايد .
 -5-9بعد از انعقاد قرارداد هيچ نوع خيار فسننخ برای خريدار باقي نبوده و هر گونه ادعايي در خصننوص موضننوع
مسموع نخواهد بود .
ماده  - 0اطالع خريدار از كليه شرايط :

خريدار اقرار نموده كه طبق بازديد به عمل آمده از مشخصات كاالی مورد قرارداد و مقتضيات آن اطالع كامل دارد
و اسناد مزايده /5اهف 4988/را مهر و امضا نموده است و عذرعدم اطالع از او مسموع نخواهد بود .
ماده  - 5مدت و زمان شروع قرارداد :

مدت قرارداد  8روز كاری پس از دريافت ابالغ كتبي از سوی فرو شنده مي با شد كه نهت مورد قرارداد محا سبه
خواهد شد و خريدار مي بايست در اين مدت نسبت به امضا و تحويل گرفتن آن اقدام نمايد .
ماده  - 6محل تحويل:
 محل تحويل كاال مو ضوع قرارداد انباركارخانه فرو شنده واقع در شهر ستان يزد  ،صياييه  ،ميدان نانباز  ،ب وارشهيد قندی  ،شركت كارخانلات توهيدی شهيدقندی  ،انبار شركت اي ساتيس ارتباطات قندی

ت ين - :

 853-57009987مي باشد .
ماده  - 7اطالعخريدار از كليه خصوصيات و مشخصات قرارداد :

خريدار با امضاء قرارداد تأئيد مينمايد كه از مشخصات و خصوصيات موضوع قرارداد اطالع كامل داشته و همچنين
از مقت ضيات و محل تحويل و مو ضوعات مرتبط بر آن تا مرح ه تحويل قطعي مط ع ا ست و نميتواند با تم سك به
معاذيری از اين قبيل از انلام تعهدات خود خودداری كند يا انلام آنرا به تأخير بياندازد .
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ماده  - 8انتقال قرارداد :

ال يا نز ًا تحت هيچ عنوان از عناوين حقوقي از قبيل
خريدار حق انتقال يا واگذاری موضننوع قرارداد را به غير ك ً
انتقال  ،مشاركت  ،وكاهت و غيره را ندارد و در صورت تخ ف خريدار از اين تك يف  ،فروشنده حق دارد ضمن فسخ
قرارداد و ضبط تضامين خريدار نسبت به وصول ساير خسارات وارده با تشخيص خود از هر حيث و نهت  ،اقدام
نمايد .
ماده  - 9حل اختالف :

هر نوع اختالف و عدم توافقي كه در رابطه با اين قرارداد بروز نمايد كوشش خواهد شد از طريق مذاكرات مستقيم
حل و ف صل گردد و در صورت عدم ح صول نتيله در آخرين مرح ه از طريق مرانعه به محاكم صاهحه دادگ ستری
نمهوری اسالمي ايران حل و فصل خواهد شد .
ماده  - 01عدم وجود واسطه :

خريدار اعتراف مينمايد كه در اين معام ه واسننطهای ونود نداشننته و حق دالهي و يا كميسننيون و نظاير آن را
نپرداخته و نخواهد پرداخت  ،چنانچه خالف اين مط ب بنحوی از انحاء مع وم شود فرو شنده حق خواهد دا شت
قرارداد را بطور يك نانبه فسخ و سپرده شركت در مزايده را بنيع خود ضبط و دريافت نمايد.
ماده  - 00ماليات بر ارزش افزوده :

4درصد ماهيات بر ارزش افزوده به عهده خريدار مي باشد كه براساس بند  0-9به مب غ قرارداد اضافه شده است.
ماده  – 02اقامتگاه قانوني طرفين :

ن شاني طرفين مندرج در مقدمه به عنوان اقامتگاه قانوني ت قي مي شود  :ك يه مكاتبات  ،ابالغيه ها و اخطاريه ها
بايد به ن شاني مزبور ار سال گردد  .در صورت تغيير ن شاني( اقامتگاه ) طرفين م زم ه ستند حداك ر فرف مدت 4
روز ن شاني نديد خود را كتباً به اطالع يكديگر بر سانند  .در غير اين صورت ك يه مرا سالت و آگهي ها و ابالغيه
های ار ساهي به آدرس سابق نافذ و معتبر بوده و ك يه اخطارهای ابالغ شده به آن آدرس  ،ابالغ قانوني ت قي مي
گردد .
ماده  -03تعداد مواد و نسخ قرارداد :

اين قرارداد در  45ماده و در دو ن سخه برابر تهيه شده كه هر يك حكم واحد را دا شته و به تنهايي دارای اعتبار
مي باشد .يك نسخه نزد خريدار و يك نسخه نزد فروشنده نگهداری خواهد شد و تمام نسخ توسط طرفين امضاء
و مبادهه گرديده است .

خريدار

فروشنده
شركت ايساتيس ارتباطات قندی
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