
 : 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

         :از صادره:                           ملی کد                          نامه:شناس شماره به:                             خانم رسرکا

  :                   آدرس به                             :تلفن شماره                   :متولد                  :فرزند

 . شود می نامیدهرش گیرنده اسفقرارداد دراینکه 

 قرارداد موضوع-1ماده 

 به سفارش گیرنده داده خواهد شد .  الکترونیکی مطابق با آموزش و طرحی که از سوی سفارش دهنده  بردهایمونتاژ 

 : سفارش دهنده  تعهدات-2ماده 

الزم به ار وی قراردهد . یکلیه ملزومات و مواد اولیه مورد نیاز موضوع قرارداد را در محل کار سفارش گیرنده در اخت است موظفدهنده سفارش 

 ذکر است  آموزش های مورد نیاز در خصوص موضوع قرارداد بر عهده سفارش دهنده می باشد . 

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

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

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 . 

 

 موضوع قرارداد مبلغ -3ماده 

 مبلغ قرارداد به شرح ذیل تعیین می گردد : 

 به مبلغ :..............................ریال  )دستگاه سیم پیچی(سیم پیچی قطعه

 به مبلغ ..............................ریال هویه کردن قطعه 

 به مبلغ..............................ریالچسب کردن دور قطعه 

 به مبلغ .............................ریال  سیم پیچی دور حلقه 

 تعهدات سفارش دهنده  :

خریداری قرارداد  3مطابق با ماده را  به سفارش گیرنده سفارش داده شدهاعالم آماده بودن موضوع قرارداد ، پس از  است موظف هندهدسفارش 

 .نماید 

از مبلغ کاالی تحویل داده شررده به سررفارش دهنده به مبلغ   %1ازای هروز دیرکرد  در صررورت تخلف از موارد فوق و عدم پرداخت به موقد در

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

 

 

 

 

 گیرنده سفارشو اثر انگشت  دهنده                                          امضاء سفارشو اثر انگشت  امضاء



 : سفارش گیرنده تعهدات

 خواهدنمود شده تعیین موارد صحیح دراجرای خودرا تالش نهایت و بوده پیوست خدمات شرح  کامل اجرای به موظف و متعهدگیرنده  سفارش 

ست  . سفارش  با شود  مالحظه که عیبی گونه هر الزم به ذکر ا  خواهد داده تحویل دهنده) خریدار ( سفارش  به و ترمیم اًمجدد گیرنده  هزینه 

 . شد

 

 کلیه گردد سفارش دهنده متوجه خسارتی تعلل این اثر ودر کند کوتاهی شده ذکر های تاریخ در کار تحویل درسفارش گیرنده  چنانچه

 گیرنده خواهد بود .  سفارشرسمی بر عهده  کارشناس تشخیص با وارده خسارات

 

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

 

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

 

 گیرنده سفارشو اثر انگشت  دهنده                                          امضاء سفارشو اثر انگشت  امضاء  
 


