بسمه تعالی
این قرارداد به استناد اصل حاکمیت اراده و ماده ( )10قانون مدنی فیمابین شرکت ( ..........................سهامی خاص) به
شماره ثبتی  ................اداره ثبت شرکت های اصفهان به نمایندگی  ............................................................به آدرس
 ...................................به عنوان طرف اول و ................................................فرزند ..............به شماره شناسنامه  ............................صادره
از .........................و کد ملی ........................به نشانی ..................................................................................................................................و
تلفن ...........................به عنوان طرف دوم به شرح ذیل در شهر اصفهان منعقد گردید.
-1موضوع قرارداد:
)1-1موضوع قرارداد عبارت است از خرید و فروش  ،بازسازی  ،تعمیرات و تامین و ساخت قطعات و اقدامات موثر در
انجام امور خرید و فروش .........................
)2-1در صورت توافق طرفین  ،انجام کار بر روی سایر دستگاه ها و تجهیزات بالمانع می باشد.
-2مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از تاریخ  ...../...../....لغایت  ......./....../.....به مدت  ..................سال شمسی می باشد که در صورت توافق
طرفین قابل تمدید و یا تجدید خواهد بود.
-3محل اجراء قرارداد:
محل انجام قرارداد در محل .......................به آدرس ...............................................................................می باشد که طرف اول
قرارداد معرفی و مورد توافق طرفین می باشد.
-4شرایط قرارداد:
)1-4شرایط مالی قرارداد:
)1-1-4سرمایه گذاری و بهره برداری در کلیه امور از جمله بازسازی و تجهیز کارگاه  ،هرگونه هزینه های جاری و نیروی
انسانی  ،بیمه  ،مالیات و  ....بر اساس میزان احتسابی ( %.......طرف اول) و ( %.......طرف دوم) می باشد.
)2-1-4سرمایه گذاری در خرید و فروش  ..............و قطعات و تجهیزات مرتبط می تواند با توافق طرف دیگر خارج از
درصد تعیینی صورت پذیرد.
)3-1-4تایید هزینه ها از جمله خرید  ،فروش و سایر هزینه ها با توافق و توسط طرفین می باشد.

)4-1-4بیالن کارکرد به صورت  ...........ماهه تنظیم و سهم هر طرف بصورت علی الحساب مشخص می گردد و تسویه
حساب نهایی در پایان قرارداد که پس از تایید صورت های مالی و اخذ تسویه حساب از اداره دارایی و امور مالیاتی و سال
مالی طرف اول قرارداد خواهد بود.
)5-1-4با توجه به انتخاب پرسنل با توافق طرفین محاسبات انجام شده مورد پذیرش طرفین خواهد بود.
)2-4سایر شرایط:
)1-2-4مدیریت و راهبری داخلی در کلیه کارهای اجرایی به عهده طرف دوم قرارداد می باشد.
)2-2-4تامین و به کارگیری نیروی انسانی جهت کار موقت در کارگاه با معرفی طرف دوم و پس از عقد قرارداد توسط
طرف اول قرارداد می باشد.
)3-2-4واگذاری کار به سایرین به صورت مقاطعه در محل کار بر اساس تایید طرف اول بالمانع است.
)4-2-4انعقاد هرگونه قرارداد انجام کار در زمینه  ...........................توسط و به نام طرف اول قرارداد صورت می پذیرد.
)5-2-4کلیه قرارداد های بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مدت قرارداد در قبال نیروی انسانی و اشخاص ثالث به نام
و توسط طرف اول قرارداد منعقد می گردد.
)6-2-4کلیه مکاتبات با سازمان ها و نیز افراد حقیقی و حقوقی طرف قرارداد از طریق طرف اول قرارداد انجام
خواهد شد.
 )7-2-4قرارداد های فعلی و آتی طرف اول قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی  ،مستقل از این قرارداد بوده و طرف دوم
در این خصوص هیچگونه دخالت و ادعای حال یا آتی نخواهد داشت.
)8-2-4طی مدت قرارداد طرف دوم هرگونه فعالیت مرتبط با موضوع قرارداد را صرفاً در قالب این قرارداد انجام می
دهد و حق انجام کار بصورت مجزا و موازی با محدوده موضوع این قرارداد را ندارد.
)9-2-4با عنایت به انعقاد قرارداد مستقل دیگر فیمابین طرفین کلیه پرداخت ها در قالب قرارداد مذکور از سهم سود
متعلقه طرف دوم این قرارداد کسر خواهد شد.
)10-2-4این قرارداد شامل قوانین کار و تامین اجتماعی نمی گردد و در فرض شمول طرف دوم حق هرگونه شکایت یا
ادعایی را در حال آتی از خود سلب و ساقط می نماید بدیهی است بالفرض صدور هر گونه حکم اعم از حقوقی  ،کیفری ،
کار و غیره میزان وجوه آن از محل مطالبات طرف دوم کسر می گردد.
-5فسخ قرارداد:
در موارد ذیل قرارداد بنا به اعالم و تشخیص طرف اول قرارداد قابل فسخ می باشد:
)1-5عدم رضایت از نحوه رفتار و یا عملکرد طرف دوم قرارداد.
)2-5انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد از سوی طرف دوم قرارداد به شخص ثالث.

)3-5رها کردن و تعطیل کردن کار از سوی طرف دوم قرارداد.
)4-5عدم تایید صالحیت فنی و اخالقی یا عدم رعایت یک یا چند بند از مفاد قرارداد.
)5-5در صورتی که طرف اول به هر دلیلی نیاز به خدمات طرف دوم نداشته باشد می تواند مراتب را  ...............ماه زودتر
کتباً به آدرس طرف دوم اعالم و نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.در این صورت طرف دوم حق اعتراض یا پیگیری را از
خود سلب و اسقاط می نماید.
)6-5در صورت فسخ قرارداد هیچ گونه خسارتی به طرف دوم تعلق نخواهد گرفت.
)7-5طرف دوم به موجب عقد خارج الزم حق فسخ قرارداد را از خود سلب و اسقاط می نماید.
-6حل اختالف:
در صورت بروز هرگونه اختالفات ناشی از تعبیر با موارد مستحدثه در اجرای مطلوب این قرارداد از جمله تعداد و حجم
خدمات و همچنین ضرر و زیان ناشی از تخلفات قراردادی یا تعیین تکلیف اجرای قرارداد با حضور طرفین در محل طرف
اول در اصفهان ابتدا از طریق توافق تالش بر حل و فصل خواهد گردید .در صورت عدم توافق آقای ..............................................
به عنوان داور مرضی الطرفین عند اللزوم با اخذ نظر خبره یا کارشناس بررسی و تا یکسال از خاتمه قرارداد نسبت به صدور
رای اقدام که از طریق پست سفارشی دو قبضه به طرفین به اقامتگاه مندرج در قرارداد ابالغ می گردد .رای داور قاطع و الزم
االجرا و الزم االتباع بوده و طرفین حق هرگونه اعتراض نسبت به رای داور را از خود سلب و ساقط نمودند .بدیهی است طرف
دوم موظف است تا زمان بررسی و رفع اختالف به کلیه تعهدات قرارداد خود عمل نماید.
-7اقامتگاه:
اقامتگاه قانونی و تلفن طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر گردیده است و چنانچه طرف دوم اقامتگاه یا شماره
تلفن خود را در طول مدت قرارداد تغییر دهد .مکلف است مراتب را ظرف مدت  48ساعت به طرف اول اطالع دهد در صورت
عدم اطالع مکاتبات به همان نشانی قبل صورت گرفته و به منزله ابالغ قانونی تلقی شده و کلیه مسئولیت ها بعهده طرف
دوم است.
-8نسخ قراداد:
این قراداد مشتمل بر  8ماده  17 ،بند و در  3نسخه تهیه و تنظیم گردیده که همگی حکم واحد را دارد که با امضاء
طرفین و داور مرضی الطرفین الزم االجرا می باشد .جهل به بعضی یا تمام مفاد قرارداد از هیچ یک از طرفین مسموع
نمی باشد.
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