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  شرايط عمومي قرارداد خريد وتضمين خريد

  
  ـ  موضوع قرارداد١ماده 

موضوع قرارداد عبارتست از خريد قطعات، بشرح ) ١ـ١
 شرايط اختصاصي طبق مدارك فني ١مندرج در ماده 

شامل نقشه ها، استانداردها،   نرم ها و استانداردهاي 
پذيرش كه درهنگام مبادله قرارداد توسط خريدار به 

اين مدارك كه توسط امور . ده تحويل ميگرددفروشن
طراحي مهندسي تهيه و مهر وامضاء شده   طي 

اين   . صورتجلسه اي به خريدار تحويل خواهد شد
  .صورتجلسه به منزله اجرا كامل اين بند ميباشد

امور مهندسي مرغوبيت ساپكو بر كليه مراحل    : ١تبصره  
 مراتـب   توليد موضوع قرارداد نظارت خواهـد داشـت و        

  . تاييد آن الزم مي باشد
فروشنده متعهد ميگردد موضـوع مـورد قـرارداد را       ) ١ـ٢

برابر مدارك و نمونـه هـايي كـه بـه تاييـد فنـي  سـاپكو             
رسيده و استانداردهاي تاييد شده آن در اختيار وي قرار           

  .گرفته تحويل نمايد
در صورت لزوم تغييرات فني در مـورد هريـك از          ) ١ـ٣

قرارداد، اصـالحات درخواسـتي از طـرف    اقالم موضوع  
ابـالغ و فروشـنده مـي بايـست         " ساپكو به فروشنده كتبـا    

نمونه هاي جديد را ارائـه نمـوده و موفـق بـه اخـذ تاييـد         
بديهي است در صورت هزينه بـر  . نهايي از ساپكو گردد   

بودن اين تغييرات مراتب طبق نظـر كارشناسـان  طـرفين        
بود كه طـي الحاقيـه   قابل بررسي وتصميم گيري خواهد     

  .اي عمل خواهد شد

فروشنده موظف است هرگونه مغايرت بين نمونه و       ) ١ـ٤
  روز از تـاريخ عقــد ٣٠مـدارك دريــافتي ظـرف مــدت   

در صـورت عـدم اعـالم     . قرارداد به ساپكو اعـالم نمايـد      
ظرف مدت مذكور كليه مسئوليتها و عواقب ناشي از آن   

  .مي باشد به عهده فروشنده
ــصره  ــوين   :٢تب ــرارداد تك  در خــصوص قطعاتيكــه ق

محصول دارند، اطالعات اوليه در هنگام انعقـاد قـرارداد      
و اطالعات تكميلـي پـس از پايـان فـاز تكـوين تحويـل               

  .خواهد شد
   

   ـ تامين مواد اوليه ٢ماده 
تهيه مواد اوليه مورد نياز موضوع اين قرارداد بعهده  ) ٢ـ١

ندارد مورد پـذيرش   فروشنده ميباشد كه بايد بر طبق استا      
ساپكو تامين نمايد و سـاپكو تعهـدي درخـصوص تهيـه            

  .مواد نخواهد داشت
در صورت بروز شرايط اقتصادي غير قابل پيش  ) ٢ـ٢

بيني كه منجر به تغييرات عمده در پارامترهاي  تعيين 
گردد، با درخواست ) بشرح آناليز قيمت ( قيمت كاال  

 طول مدت قراداد كتبي هريك از طرفين براي يكبار در
بديهي . موضوع قابل بررسي و تصميم گيري خواهد بود

است اعمال شرايط جديد براي تعداد باقي مانده قرارداد 
  .براساس جدول زمانبندي تحويل كاال خواهد بود

ــ٣ ــنده   ) ٢ـ ــن تقاضــا از ســوي فروش در صــورتي كــه اي
صورت پذيرد، رسيدگي به تقاضاي مزبـور مـشروط بـه           

ــل كليــه     ــده در تــاريخ    تحوي ــفارش ش ــاي س   كااله
  .درخواست فوق و عدم تاخير در تحويل كاال ميباشد

در صورتيكه فروشنده ناگزير به تهيه مـواد اوليـه از    ) ٢ـ٤
ــه شــركت ســاپكو   خــارج از كــشور گــردد اخــذ تاييدي
وارسال مشخصات كامل مواد قابل خريـد و مـصرف در    

ــد قطعــات   ــزان  ( تولي ــر مشخــصات فنــي ، مي مــشتمل ب

منـابع خـارجي   / مصرف در هر قطعه و مشخصات منبـع        
حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از امضاء  ) فروشنده  

قرارداد به امورساخت و خودكفايي مربوطه الزامـي مـي      
  .باشد

  
   ـ نحوه تحويل٣ماده 

فروشنده ملزم و متعهد است اقالم موضوع قـرارداد         ) ٣ـ١
ــدا  ــضمام م ــاي ســفارش صــادره بان رك را مطــابق برگه

كنترل كيفي و گزارشـهاي تـست مـورد نيـاز بـراي هـر             
محموله كه توسط ايشان انجام شـده و همچنـين بارنامـه             
مربــوط،  بــه محــل مــشخص   شــده در بــرگ ســفارش  

بـديهي اسـت فروشـنده    . تحويل و رسيد دريافـت نمايـد      
ملزم به ارايه صورتحساب مربوطـه بـه امورمـالي سـاپكو          

  .مي باشد
ده بترتيب مذكور پس از تحويل   رسيدي كه فروشن  ) ٣ـ٢

رسيد كميت كـاال بـوده و   " كاال دريافت مي نمايد صرفا  
مويــد اثبــات مشخــصات فنــي و مطلوبيــت كيفــي كــاال  

  .نخواهد بود
در صورتيكه مدارك كنتـرل كيفـي و گزارشـهاي     ) ٣ـ٣

تست همراه محموله ارائه نگردد، پرداخت هرگونه وجه        
و يـا تائيـد واحـد    از اين بابت تا ارسـال مـدارك مزبـور          

  .مرغوبيت كاالي ساپكو به تعويق  خواهد افتاد
ــع كــاال توســط  ) ٣ـــ٤ درصــورت عــدم تحويــل بــه موق

فروشنده طبق برگ سفارش ، ساپكو ميتواند بـه ازاء هـر           
روز تاخير نسبت به تاريخ مندرج در برگ سفارش،  بـه         
ميزان             تا             قيمت هر واحـد ضـربدر تعـداد         
مــورد ســفارش بعنــوان جريمــه محاســبه و از اولــين       

توضـيح اينكـه مبلـغ    . صورتحساب فروشنده كسر نمايـد    
هر سفارش تجـاوز نخواهـد      % ٣٠كل جريمه حداكثر از     

  .كرد

ميزان ثابت جريمـه تـاخير در شـرايط اختـصاصي ذكـر            
  .خواهد شد

درصورتيكه كاالي تحويلي معيوب تشخيص داده      ) ٣ـ٥
ــا انجــام كارهــ  اي تعميراتــي امكــان اصــالح و شــود و ب

مصرف  آن باشد سـاپكو ميتوانـد نـسبت بـه اصـالح آن           
اقدام و هزينه هاي مربوطه را با تشخيص خود محاسـبه و    

بديهي اسـت  . از اولين صورتحساب فروشنده كسر نمايد  
كه لطمه اي ( فروشنده ميتواند به شرط جايگزيني فوري     

اي كـاالي  كـاالي سـالم را بجـ    ) به روند توليـد نخـورد       
  .معيوب جايگزين و كاالي معيوب را عودت نمايد

ــ٦ ــتاندارد     ) ٣ـ ــر اس ــويلي غي ــاالي تح ــورتيكه ك درص
تشخيص داده شود ساپكو مجاز است ضمن ضـبط و يـا           
معـدوم نمــودن كــاالي غيراسـتاندارد و دريافــت قيمــت   
ــين        ــه از اول ــوان جريم ــه عن ــاال، بــه همــان ميــزان ب ك

  .صورتحساب فروشنده كسر نمايد
در صورتيكه قطعات ساخته شده از خط توليد و يـا   ) ٣ـ٧

قـسمت دريافــت كــاال برگــشت داده شــود موضــوع بــه  
صورت كتبي به فروشنده اعالم و فروشنده موظف است       
ظرف مدت يك هفته از تـاريخ اعـالم نـسبت بـه حمـل            

در غيـر اينـصورت    . كاالي برگـشتي خـود اقـدام نمايـد        
 ساپكو نگهداري   كاالي برگشتي به مدت يكماه در انبار      

و هزينه هاي انبارداري و ساير هزينه هاي مرتبط ازاولين        
 . صورتحساب فروشنده كسر خواهد شد

بديهي است پس از سپري شدن مدت فوق الـذكر اقـالم        
مزبور ضايعاتي محسوب و به انبار ضايعات حمل خواهد  
شد و در اين صورت ساپكو متعهد بـه پرداخـت وجهـي        

  .به فروشنده نميباشد
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در صورتيكه پـس از انعقـاد قـرارداد، قطعـه مـورد           ) ٣ـ٨

توافق بعلت عدم نياز و يا جهات ديگـري از خـط توليـد       
حذف گردد، موضوع بـه فروشـنده ابـالغ و قـرارداد بـا               
رعايت شرايطي فسخ و چنانچه فروشنده جهـت سـاخت     
ــا نظــر    ــه هــايي را متحمــل شــده باشــد ،  ب قطعــات هزين

 خـسارات وارده تعيـين  و بـه     كارشناسي مرضي الطرفين  
  .فروشنده پرداخت خواهد شد

ساپكو مجاز است ميـزان كـل مـورد معاملـه را بـا              ) ٣-٩
% ٢٥رعايت سـاير مـوارد منـدرج در قـرارداد بـه ميـزان           

افزايش يا كاهش دهد كه اين افزايش يا كاهش حـداقل      
  تا دو ماه قبل از پايان قرارداد به اطالع فروشنده ميرسد 

صورت جمع مبلغ قرارداد نيـز بـه همـان ميـزان        ، در اين    
  .مي يابد افزايش يا كاهش

در صورت تحويل بموقع و عدم برگشت كـاال و     ) ٣-١٠
اجراي دقيق مفاد قرارداد ، ساپكو ضمن ايجاد حق تقدم      
براي انعقاد قراردادهاي بعدي در مورد قطعه مورد نظر ،         

  .نسبت به انجام تشويق مناسب اقدام خواهد نمود
در صورتي كه فروشنده بـه هـر علـت از اجـراي         ) ٣-١١

مفـاد قـرارداد امتنـاع ورزد ، سـاپكو مجـاز خواهـد بـود        
كاالي موضوع ايـن قـرارداد را از منـابع ديگـر تـامين و             
زيـان حاصــل از ايــن امـر را از محــل طلــب فروشــنده و   

  .سپرده هاي تضمين و حسن انجام كار وصول نمايد
ــف اســت برن  ) ٣-١٢ ــنده موظ ــرح   فروش ــل ش ــه كام ام

فعاليتهاي خود را تا مرحلـه اخـذ تاايديـه نهـايي ارائـه و               
  .گزارش پيشرفت كار را ماهيانه اعالم نمايد 

براي قراردادهاي خريد فروشـنده موظـف اسـت        ) ٣-١٣
               تعـداد قـرارداد        تـا           به مقدار 

ر را در انبـا ) مستقل از تعداد موجودي در خـط توليـد       ( 
خـود بعنــوان موجــودي اطمينـان نگهــداري نمايــد و در   
صورت درخواسـت سـاپكو  ايـن موجـودي بايـستي بـه           

  . رويت نماينده وي برسد 
ميـزان دقيـق موجــودي اطمينـان در شـرايط اختــصاصي     

 . قرارداد ذكر خواهد شد
 

   نحوه بسته بندي - ٤ماده 
به منظور تسهيل در تحويل و امكان ايجاد شـرايط         ) ٤-١

ب نگهداري و حمل ونقل كاال ، فروشـنده موظـف         مناس
 است 

كاالي مورد نظر را بـا رعايـت اصـول بـسته بنـدي طـي                
توافق كتبي منظم به قـرارداد و يـا ابـالغ طـي قـرارداد ،                 
 بصورت مناسب و قابل شمارش تهيـه وتحويـل نمايـد و            

مسئوليت انجام عمليات مربوطه بـه نحـو مناسـب بعهـده            
  .فروشنده است

ورتيكه به دليـل عـدم بـسته بنـدي صـحيح ،           در ص ) ٤-٢
كاالي مورد معامله آسيب ديده و يـا غيـر قابـل اسـتفاده          
ــسبت بــه تعــويض و   گــردد ، فروشــنده موظــف اســت ن
ياجبران خـسارت ناشـي از مـوارد مزبـور اقـدام نمايـد ،           
بديهي است در صورت تكـرار ، جريمـه هـايي از قبيـل             

شـنده اعمـال    تاخير در پرداخت ، كسر امتياز گريـد فرو        
  .مي گردد

قيد كد فروشنده ، شماره سفارش ، تاريخ توليـد و      ) ٤-٣
ــق    ــر روي بــسته بنــدي طب ــت شــده ســاپكو ب عالمــت ثب

  .ارائه شده از سوي ساپكو الزامي است) ليبل(برچسب 
ــذكر ،   ) ٤-٤ ــوق ال ــوارد ف ــت م ــدم رعاي در صــورت ع

ساپكو از تحويل هـر گونـه كـاالي ارسـالي خـودداري             
اين صورت كليه مـسئوليت هـاي ناشـي از        نموده كه در    

  .عدم تحويل بعهده فروشنده خواهد بود
  

   شرايط پرداخت - ٥ماده 
فروشنده پس ار تحويل هر قسمت از كاالي  ) ٥-١

مورد معامله كه براساس برگ سفارش كاال تحويل مي 
. گردد ، صورتحساب آن را به ساپكو ارائه خواهد نمود

ور برگ سفارش ، بديهي است در صورت عدم صد( 
مبلغ . ) فروشنده مجاز به حمل و تحويل كاال نميباشد

صورتحساب پس از كسر كليه كسورات مرتبط با مفاد 
اين قرارداد پس از سي روز از تحويل كاالطي چك به 

  .فروشنده پرداخت مي گردد
ــه  ) ٥-٢ پرداخــت وجــه آخــرين صورتحــساب منــوط ب

  .استهالك كامل پيش پرداخت ميباشد
در صورت تاخير در تحويل كاال كه طي  ) ٥-٣

برگهاي سفارش كاال به فروشنده اعالم  گرديده ، عالوه 
 اين ٣ ماده ٤بر اعمال جرائم پيش بيني شده در بند 

قرارداد ، ساپكو مجاز است به ازاي هر روز تاخير در 
تحويل كاال به همان مدت صورتحساب مربوطه را با 

  .تاخير پرداخت نمايد
  

    گارانتي- ٦ماده 
فروشنده مسئوليت عيوب ظاهري و يا مخفي كليه     ) ٦-١

بـه  " يا جزا " كاالهاي تحويلي از جمله كارهايي كه كال  
شخص ثالث واگذار شـده اسـت را دارا مـي باشـد و در        
صورتيكه قطعات تحويلي مصرف شده در خـودرو بعـد      
از راه اندازي عيـب يـا نقـصي را ظـاهر سـازد در مقابـل          

كو مسئول بوده و ميبايستي خسارتهاي ناشي       شركت ساپ 
  از آن را بنا به 

جبران نمايد و فروشنده هر گونـه    " تشخيص ساپكو تماما  
درخواستي را مبني بر وصـول قطعـات معيـوب از خـود             

  .سلب مينمايد

ــصاصي  : تبــصره  ــه در شــرايط اخت ــدت گــارانتي قطع م
  . قرارداد معين  مي گردد

 ٥راي گارانتي ، ساپكو به منظور تضمين حسن اج     ) ٦-٢
از مبلغ هر فاكتور را كـسر و تـا پايـان زمـان گـارانتي                 % 

آخرين پارتي نگهداري مي نمايد كه مبلغ مزبور بعـد از           
 و در صـورت ارائـه مفاصـا حـساب           پايان مدت گارانتي  

  . به فروشنده قابل پرداخت ميباشدبيمه و تامين اجتماعي
ه ، آرم فروشـنده موظـف اسـت شـماره فنـي قطعـ       ) ٦-٣

شركت ساپكو و عالمت مخصوص خود ، شماره سريال   
و تاريخ توليـد را در محلـي از كـاالي تحـويلي بـا نظـر             
كارشناسان ساپكو و به شكلي ثبت نمايد كـه حـداقل تـا      

  .پايان زمان گارانتي كاال قابل رويت باشد
  

  بروز عيب مزمن دركاال – ٧ماده 
 در طول در صورتي كه مهندسي مرغوبيت ساپكو ) ٧-١

مدت قرارداد تشخيص دهد كه كاالي توليدي داراي 
عيب مزمن ميباشد، مراتب را كتبا به فروشنده ابالغ 
نموده و فروشنده موظف است باتعريف پروژه اي تحت 
نظارت تحقيقات خودكفايي ساپكو نسبت به رفع آن 

  .اقدام نمايد
% ٥از زمان اعالم عيب مزمن، ساپكو مجاز است    ) ٧-٢

مطالبات فروشنده را بلوكه نموده و پرداخت بخشي يا از 
تمام مبلغ مزبور فقط با تاييد تحقيقات خودكفايي 
ساپكو و صرفا جهت انجام هزينه هاي پروژه رفع عيب 

  .مزمن امكان پذير خواهد بود
در صورت رفع عيب مزمن كاال، باتشخيص  ) ٧-٣

تحقيقات خودكفايي و تاييد مهندسي مرغوبيت ساپكو، 
از مطالبات بلوك شده فروشنده رفع اثر گرديده و 
باقيمانده مبالغ بلوكه شده قبلي يكجا به فروشنده 

   ١  .پرداخت خواهد شد
١٢  

١   
٢٤  
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درصورت عدم همكاري مؤثر فروشنده، به تشخيص  ) ٧-٤
مهندسي مرغوبيت ساپكو، تمام يا بخشي از مبالغ بلوكه شده به 

اهد شد و عنوان بخشي از غرامت وارده به خريدار ضبط خو
ساپكو مي تواند راسا نسبت به فسخ يك جانبه قرارداد اقدام 

از اين حيث فروشنده هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود . نمايد
  .اسقاط حق مي نمايد

   حسن انجام كار -  ٨ماده 
فروشنده چكي به مبلغ كل قرارداد  بعنوان تضمين حسن  ) ٨-١

يار ساپكو قرار ميدهد تـا  انجام كار در زمان عقد قرارداد در اخت 
درصورت عدول از مفاد اين قرارداد، ساپكو خسارتهاي ناشـي       
از آن را طبق محاسبات خود از محل تضمين مزبور ، بدون قيد       

  .و شرط وصول نمايد
فروشنده متعهد است هم زمان با مبادلـه قـرارداد نـسبت             ) ٨-٢

رايه اسـناد  به ارايه اسناد تضميني مورد لزوم اقدام نمايد و عدم ا   
  .فوق الذكر مانع شروع و اجراي قرارداد نخواهد بود

پس از انجام كليه تعهدات ايـن قـرارداد اسـناد تـضميني       ) ٨-٣
  .به فروشنده عودت داده خواهد شد" عينا 

   ساير شرايط -  ٩ماده 
فروشنده حق واگذاري حقوق و تكـاليف ناشـي از ايـن           ) ٩-١

فقـت و اجـازه كتبـي سـاپكو     بـدون موا " و كال " قرارداد را جزا 
در صورت تخلف  از مفاد اين بند ساپكو مي توانـد    . بغير ندارد 

  .قرارداد را فسخ و خسارت وارده را طلب نمايد
فروشنده حق فروش قطعـه بـه صـورت مـستقيم يـا غيـر              ) ٩-٢

مستقيم به نمايندگي ، وكالت ، مشاركت و يا تحت هر عنواني  
ات مربوطـه در انحـصار شـركت    به غير را ندارد و كليـه امتيـاز      

در غيـر اينـصورت فروشـنده بايـستي كليـه         . ساپكو خواهد بود  
خسارات وارده به ساپكو را بنا به تشخيص ساپكو ، در حق وي 

  . بپردازد

ــان و    ) ٩-٣ ــدگان و كارشناس ــرارداد ، نماين ــدت ق در طــول م
بازرسان كنترل كيفيت بر حسب صالحديد شركت سـاپكو در   

ه مستقر و مبادرت به نظـارت كامـل بـه مـواد            كارخانه فروشند 
ــود و    ــد نم ــت خواهن ــرل كيفي ــد و كنت ــه تولي مــصرفي ، پروس
ــازرس بــه   فروشــنده مكلــف اســت در چهــارچوب تعهــدات ب
ساپكو تسهيالت الزم را فراهم و كليه اطالعات توليدي مـورد          
نياز را در اختيار بازرسان قـرار دهـد در صـورت عـدم رعايـت          

توانـد قـرارداد را فـسخ و خـسارت وارده را     مفاد فوق ساپكو مي  
 .طلب نمايد

فروشنده موظف است همكاريهاي الزم را در خصوص         ) ٩-٤
نصب گواهي مرغوبيت كاال بر روي بسته بندي با بازرسين بـه          

  .عمل آورد
استقرار بازرسين در محل شركتهايي كه درجـه ارزيـابي     ) ٩-٥

  .   ميپذيرد مي باشد بنا به تشخيص ساپكو صورت  Aآنها 
فروشنده مجاز بـه تغييـر محـل سـاخت ، روش توليـد و            ) ٩-٦

مشخصات فني كاال بدون اطالع وكسب موافقت قبلي سـاپكو         
بديهي است در صورت تغيير در هر يـك از مـوارد    . نمي باشد   

 .فوق نسبت به ارزيابي مجدد فروشنده اقدام خواهد شد

سـاپكو  در خصوص قطعاتي كه به صورت مجموعـه بـه          ) ٩-٧
تحويل داده مي شوند ، مجموعه سـاز ملـزم اسـت در صـورت          
تغيير سازندگان قطعات زير مجموعـه ، موضـوع را بـه سـاپكو             
اطالع داده ، سـيكل اخـذ تاييديـه نهـايي قطعـه را مجـدداً طـي         

  . نمايد
در صــورتيكه بــدليل محــدوديت ايجــاد شــده از ســوي   ) ٩-٨

ال كـاال بـراي   ساپكو و يا شركت ايـران خـودرو ، امكـان ارسـ     
فروشنده وجود نداشته باشد، به نسبت تاخير در ارسال كاال بـه            

  .مدت قرارداد اضافه خواهد شد
هزينه بازرسي قطعات برگشتي از انبـار و خطـوط توليـد      ) ٩-٩

  .بعهده فروشنده مي باشد
 مـاه يكبـار چـك حـسن     ٥فروشنده موظف است ، هر   ) ٩-١٠

  .را تعويض نمايد ) ١ بند ۸مربوط به ماده ( انجام كار 

هزينه آزمايش و تست نمونه براي دفعات دوم و بعـد             )  ٩-١١
مبلغ قابل دريافت طبـق    . از آن از فروشنده دريافت خواهد شد        
  .آيين نامه داخلي ساپكو معين مي شود

فروشنده موظـف اسـت در خـصوص كـاالي مـشمول           ) ٩-١٢
ــ  ــه اخــذ و ب ه اجــراي اجبــاري اســتاندارد، عندالموعــد نــسبت ب

روزآوري گواهي استاندارد مورد نياز اقدام نمايد بنحـوي كـه            
در طول مدت اجراي قرارداد، قطعـات ارسـالي داراي گـواهي           
معتبر بـوده و نيـز مهـر يـا عالمـت مخـصوص اسـتاندارد را در             
محلي از كاالي تحويلي و با نظر كارشناسان خريدار به شـكلي     

 گارانتي كاال قابل  ثبت يا الصاق نمايد كه حداقل تا پايان زمان        
 .رويت باشد

آرم يـا عالمـت تجـاري سـاپكو توسـط          ، استفاده از نام   )٩-١٣
فقــط در ، فروشـنده بــه هــر نحــو در راسـتاي موضــوع قــرارداد  

بـديهي اسـت    . چارچوب شرايط مفاد اين قرارداد مجاز ميباشد      
بـدون كـسب اجـازه و    ، با انقضاء مهلت و يـا خـتم و فـسخ آن      

، هت اسـتفاده مجـدد از برنـد مـذكور       موافقت كتبي خريدار ج   
موجبات پيگرد قضائي وفق قانون براي خريدار محفوظ و قابل        

  .اعمال خواهد بود
  

    فورس ماژور- ١٠ماده 
فورس ماژور به وقوع حوادثي مانند سيل و زلزله و امثالهم كه 
خارج از حيطه و اقتدار و اراده انسان باشد اطالق  مي شود و 

فين ميتوانند با توافق يكديگر نسبت به درصورت  بروز آن طر
بديهي است در اين . تمديد قرارداد و يا فسخ آن اقدام نمايند

 هيچ يك از طرفين حق هيچگونه ادعايي نسبت به حالت 
  .يكديگر را نخواهند داشت

    اقامتگاه طرفين- ١١ماده 
اقامتگاه طرفين همانست كه در مقدمه شرايط اختصاصي اين 

است و هر يك از طرفين تعهد مي نمايند كه قرارداد آمده 
تغييرات احتمالي اقامتگاه خود را يك هفته قبل از تغيير    كتبا 

به اطالع طرف ديگر برسانند  در غير اينصورت نشاني قبلي از " 
  .نظر ابالغ اوراق معتبر است

     فسخ قرارداد- ٢١ماده 
در صورت تخلف از هريك از مفاد اين قرارداد ، 

و طي اخطار كتبي مراتب تخلف را به فروشنده ساپك
 ١٥اعالم مي دارد و فروشنده موظف است ظرف مدت 

در صورت عدم . روز داليل توجيهي خود را ارائه نمايد
پاسخ به اخطار مزبور و ياعدم ارائه داليل موجه ساپكو 
ميتواند ضمن فسخ قرارداد خسارات وارده را طبق نظر 

مين حسن انجام كار بدون كارشناسان خود از محل تض
 الزم بذكر است مبناي. قيد و شرط وصول نمايد

احتساب جريمه عدم النفع وجوه پرداختي به فروشنده ، 
نرخ ثابتي  است كه شركت ساپكو تعيين  نموده و 
ساليانه باتوجه به شرايط اقتصادي كشور تغيير مي كند و 
  از اين حيث از طرف فروشنده ، اعتراضي مسموع نيست

   حل اختالف -  ٣١ماده 
طرفين كوشش خواهند كرد كه كليه اختالفات ناشي از 

اين قرارداد را بطور مفاد اجراي  در نحوه تعبيرتفسير يا 
صورت عدم حصول   دوستانه حل وفصل نمايند در 

 مركب از هيئتي در ساپكوموضوع اختالف به  ،نتيجه
طعات انجمن سازندگان قنمايندگان فروشنده ، ساپكو و 

 ارجاع خواهد شد وراي و مجموعه هاي خودرو
 مزبور بعنوان راي حكم براي طرفين الزم هيئتاكثريت 

  .االجرا ميباشد
_____________________________  

  ) :طرفين قرارداد ( محل امضاء  
  ........................................كارگاه / شركت 

١-  
٢-  

ايـران   قطعـات   شركت طراحي ،مهندسـي و تـامين      
  خودرو

١-   
٢-  

  ۹: بازنگري 
  ۱۳۸۵تير   

 


