
 : شماره

 : خیتار

 : وستیپ

        خدا نام به  

 : از صادره :                       ملی کد :                  شناسنامه شماره به :                      خانم / آقای قرارداد این در

 : آدرس به :                         تلفن شماره:                 متولد :               فرزند

 . شود می نامیده ) خریدار نهایی(سفارش دهنده  عنوان به

سنا    شماره  به                            خانم رسرکا  / آقای                 :از صادره :                           ملی کد                     ه:مشنا

                     :                                               آدرس به :                            تلفن شماره                    :متولد                  :فرزند

 . شود می نامیدهرش گیرنده اسفقرارداد دراین که

 قرارداد موضوع-1ماده 

به سفارش گیرنده اعالم خواهد  که  است   نظر و مدلهاییبه سفارش گیرنده مطابق با  دوخت لباسهای سفارش داده شده از سوی سفارش دهنده       

 شد . 
 

 : سفارش دهنده  تعهدات-2ماده 

ست  موظف دهنده سفارش   ضوع قرارداد را در محل انجام کار     ا ستفاده مو صورت طاقه و یا برش خورده   سفارش گیرنده پارچه مورد ا به وی به 

 . تحویل نماید

ریال تعیین می گردد که این مبلغ می بایت به حسرررام شرررماره         055.555موارد فوق از قرار ماهیانه    : مبلغ اجاره لوازم و تجهیزات  1تبصرررره

 هر ماه توسط سفارش گیرنده واریز گردد.................................................. در ابتدای 

داد نده هیچگونه تعهدی در خصوص موارد این قرار: در صورت تخلف از تحویل لوازم و تجهیزات  توسط سفارش دهنده ، سفارش گیر 2تبصره

 نخواهد داشت . 

 لباسهای مختلف  فروش مبلغ -3ماده 

 ریال .......................بیمارستانی پیراهن فروش هزینه                  ریال ...................مردانه پیراهن فروش هزینه

 ریال..................................مجلسی لباس فروش هزینه    ریال .................................بیمارستانی شلوار فروش هزینه

 ریال ...........................نوزاد بیمارستانی لباس فروش هزینه          ریال ....................................نوزاد لباس فروش هزینه

 ریال ..............................آشپزی لباس فروش هزینه         ریال ................................خدماتی لباس فروش هزینه

 ریال ...........................سبز فضای لباس فروش هزینه        ریال ................................سرآشپز لباس فروش هزینه

 ریال ..........................................بیلرسوت فروش هزینه

صورتی که   ضوع قرارداد را برش خورده به   سفارش دهنده در  صورت ذیل   نمایدتحویل  سفارش گیرنده موارد مو مبلغ دوخت به 

 تعیین می گردد :  

                 یال.........................ر کاملل          ریا.................. سرآستین وصل                 ریال ......................بخیه            ریال ........................سرشانه درز

 ریال...............بندی بسته          ریال ...................سرآستین بخیه                 ریال .....................آستین          ریال .............................مچی دور

 ریال........... دکمه دوخت ریال         ...................سرآستین مچی                ریال....................بغل درز           ریال ............سرشانه روی بخیه

 ریال ...........................یقه          ریال ..............آستین حلقه بخیه               ریال........................... دمپا          ریال .......................آستین حلقه

 

 

 و اثر انگشت سفارش گیرنده و اثر انگشت سفارش دهنده                                            امضاء  امضاء



خریداری قرارداد  3مطابق با ماده را سفارش گیرنده   بهسفارش داده شده   اعالم آماده بودن موضوع قرارداد ،  پس از  است  موظف دهنده سفارش  

 .نماید 

از مبلغ کاالی تحویل داده شده به سفارش دهنده به مبلغ قرارداد  %1در صورت تخلف از موارد فوق و عدم پرداخت به موقع درازای هرروز دیرکرد 

 اضافه خواهد شد و سفارش دهنده مکلف به پرداخت آن می باشد . 

شات خارج از مورد مندرج در     سفار صورتی که  ست       3ماده در  ست پیو ساس لی شد مبلغ برا که جزءالینفک این قرارداد   1شماره  با

 است محاسبه می گردد . 

 

 گیرنده : سفارش تعهدات

 شررده تعیین موارد صررحی  دراجرای خودرا تالش نهایت و بوده پیوسررت خدمات شررر  کامل اجرای به موظف و متعهد سررفارش گیرنده

 تحویل )خریدارنهایی(دهندهسفارش   به و ترمیم اًمجدد گیرنده  سفارش  هزینه با شود  مالحظه که عیبی گونه هر الزم به ذکر است  .خواهدنمود

 . شد خواهد داده

 خسارات کلیه گردد سفارش دهنده متوجه خسارتی تعلل این ودراثر کند کوتاهی شده ذکر های تاریخ در کار تحویل در چنانچه سفارش گیرنده

 گیرنده خواهد بود .  سفارشرسمی بر عهده  کارشناس تشخیص با وارده

 

 اد فوق کن لم یکن تلقی خواهد شد .درصورت تغییر در قیمتها و یا پایان همکاری، قرارد

 . دارند را واحد حکم دو هر که شده تنظیم نسخه دو در قرارداد این

 

 گیرنده  سفارش و اثر انگشتامضاءدهنده                                      سفارش و اثر انگشت امضاء          


