
 شرایط خرید سفارش نامه

 طرفین  و موضوع  .1

تحویل بین طرفین را که در توافقنامه یا موارد مربوط به سفارش و  ،"سفارش نامه"این سند تحت عنوان شرایط خرید 

سفارش شده از سوی خریدار  کاال/خدماتفروش و تحویل  مورد ع موضوقید شده است تصریح می نماید. خرید سفارش 

 دارای شرایط و مشخصاتی است که در توافقنامه کاال یا خدمات مورد درخواستاست.  یا قرارداد فیمابین توافقنامه مطابق با

خریدار باید بپذیرد . مقرر گردیده است /قرارداددر توافقنامهنیز  قیمت خرید آن  ضمن اینکهقید شده است  یا قرارداد فیمابین

و مشخصات آن از جمله مشخصات پایه ، قیمت خرید ، نحوه  مورد درخواستکاال و خدمات و اعالم کند وی در مورد 

بین طرفین تنظیم گردد، مفاد   یا قراردادی توافقشرایط تحویل سفارش و غیره آگاهی کامل دارد. در صورتیکه پرداخت،  

 .توافقنامه باید مدنظر قرار گیرد

و شناسه ملی  4837خاص( به شماره ثبت : خریدار در این سند شرکت بایر پارسیان )سهامی 1 تبصره

به آدرس  قانونی تهران ، میدان ونک، خیابان خدامی، نبش  411111553878و کد اقتصادی  10100530774

 می باشد.   2تقاطع آفتاب، ساختمان مادیران، طبقه 

.......و شناسه ملی ............. و کد اقتصادی : فروشنده در این سند شرکت ........... )سهامی ..........( به شماره ثبت .....2تبصره 

ملی....................... کد .................به آدرس  قانونی ....................... کد پستی................... / آقای/خانم ......................... کد 

 .................... کد پستی...........................اقتصادی............................. به آدرس قانونی....

 : فروشنده موظف است کلیه مشخصات مذکور در تبصره های فوق را در فاکتور ارسالی خود به خریدار قید نماید.3تبصره 

 مفاد کلی  .2

خرید در مورد شرایط تحویل و محدودیتهای آن که فروشنده یا قرارداد شرایط خرید سفارش باید در چارچوب توافقنامه مفاد 

 خریدار ارزیابی گردد.  توسطممکن است پیش بینی نماید 

 اعتبار توافقنامه اصلی ، تغییرات و توافقات جانبی و پروتکلها بستگی به پذیرش کتبی خریدار دارد. 

 سفارش دادن  .3

د. تعهداتی که بصورت شفاهی یا به روشهای دیگر دریافت میگردد باید بصورت سفارشات ارزیابی گردتنها سفارشات کتبی 

 3صورت گیرد. هر سفارشی باید به تایید کتبی فروشنده برسد. درصورتیکه خریدار ظرف طرفین باید با توافق وتایید کتبی 



سخ نماید. این دوره باید خریدار مختار است سفارش مربوطه را ف تاییدیه را دریافت نکند، روز از تاریخ سفارش تایید کتبی 

 ارائه داد.  "سفارش نامه"این تاییدیه را میتوان با  امضا و برگرداندن نسخه روز باشد.  5تهران  خارج از  برای سفارشات

 دوره تحویل و اختالف  .4

آغاز گردد.درصورتیکه فروشنده نتواند تعهدات مربوطه را ظرف دوره  "سفارش نامه"دوره تحویل باید از تاریخ دریافت 

فسخ توافقنامه را بپذیرد. در این مورد، خریدار باید تحویل انجام دهد ،  باید خودبخود بدون ابالغیه یا معامالت دیگری 

 مستحق حقوق اختیاری زیر باشد:

یا از انجام تعهدات غیرممکن سرباز زند و درخواست  خریدار میتواند توافقنامه را طی ابالغیه سریع خاتمه دهد .4.1

 خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات نماید.

که بدلیل تاخیر  شرط وجه التزامخریدار میتواند مهلت الزم را برای انجام تعهدات بعدی بدهد و درخواست اجرای  .4.2

 در اجرای تعهدات وارد شده است نماید. 

ت زمانی قابل قبول صورت نگیرد، خریدار در صورت تمایل میتواند در صورتیکه اجرای تعهدات ظرف مهل .4.3

 شرط وجه التزامدرخواست انجام تعهدات توافقنامه ظرف دوره مجددا تعیین شده و ابالغ شده نماید و درخواست اجرای 

 استفاده نماید.  4.1بعنوان جبران خسارت ناشی از تاخیر نماید یا از حقوق مذکور در ماده 

 متی از تعهدات اجرای قس .5

باید برای بخش  4بصورت کامل تحویل را ظرف دوره تعیین شده انجام ندهد، مفاد قید شده در ماده درصورتیکه فروشنده 

را برای هر بخشی از  4تحویل داده نشده به اجرا در بیاید. در صورت تحویل پیاپی ، خریدار میتواند مفاد مذکور در بند 

 اجرا کند.  شده است و یا کاال و خدماتی که تحویل داده نشده استنجام که ان تعهدات فروشنده

بصورت  به دالیل قهری خارج از کنترل و اراده فروشنده زمانیکه فروشنده پی ببرد مسئولیتهای ناشی از توافقنامه را نمیتوان

و موافقت کتبی  تاخیر مطلع دلیل و دورهجزیی یا کلی انجام داد ، وی ملزم است سریعا بصورت کتبی خریدار را با ذکر 

 نماید. خریدار را اخذ

 .باید حفظ گردد وانین داخلی و بین المللی موضوعه و نیز توافقات فیمابین حقوق خریدار ناشی از ق .6

 یر در تحویل ناشی از تاخ شرط وجه التزام .7

فورس ماژور تعهدات مربوطه را انجام ندهد، بجز سند درخواست سفارش و مسائل فروشنده ظرف دوره مناسب در صورتیکه 

هفته( –وی باید بر اساس دوره های مذکور در سفارش )روز ، که کتباً به اطالع خریدار رسیده است مذکور در توافقنامه 



درصد از قیمت توافق به ازای هر  0.5باید  شرط وجه التزامپرداخت جریمه را انجام دهد. در صورت عدم وجود مفاد مغایر ، 

  نمی باشد.قید شده است  4حقوق خریدار که در ماده نافی  این موضوع. که بر عهده فروشنده می باشد روز تاخیر باشد

 فورس ماژور  .8

مسدود  . شرایطی نظیر جنگ،نموده و تعهدات خود را مطابق آن انجام دهدفروشنده متعهد میشود دوره تحویل را دنبال 

شدن جاده ، اختالل در ترافیک آزادراه ، اعتصاب یا احتمال اعتصاب ، تعطیلی کارخانه ، کندی کار ، شورش ، دستورات یا 

محدودیتهای دولت و دستگاههای دولتی ، سلب مالکیت دولت ، رعایت دستورات و درخواستهای دولت ، شهرداری و سایر 

و  غیرممکن گرددطرفین اجرای تعهدات  شودموجب تا حدی که ت فعالیت میکند مراکز دولتی یا هر فردی که به نام دول

. فروشنده بدنبال وقوع هر یک از این  موانع باید ظرف خارج از کنترل و اراده طرفین باشد، فورس ماژور محسوب می شود

خریدار برای تاخیر در تحویل را  و موافقتمطلع و دالیل آن کتباً در تحویل  حداقل یک هفته خریدار را از تاخیر احتمالی

نماید.  در این صورت ، دوره تحویل باید برای دوره قابل قبولی با رضایت دوجانبه طرفین تمدید گردد. اگر فروشنده کتباً اخذ 

،  مایدننموده و در خصوص تمدید دوره تحویل با خریدار توافق ننمطلع کتباً با ذکر دالیل و ارائه مستندات مربوطه خریدار را 

 خریدار شود. تحویل در مقابل موانع  وجود مدعیوی نمیتواند 

 اسناد ارسالی .9

 حواله تحویل قید گردد. گردد. شماره سفارش باید در  کاالبرای هر تحویل کاال، ابالغیه تحویل باید ضمیمه 

 میزان سفارش و تحویل  .10

تحویل فروشنده باید کامال همراستا با مقدار محصوالت سفارش شده باشد. خریدار نباید مسئول پرداختی برای تحویل  

تحویل داده شده کمتر از سفارش باشد ،  کاالیمقدار کاالیی باشد که از میزان سفارش شده فراتر رفته باشد. در صورتیکه 

 زمان کامل نماید. فروشنده متعهد است سفارش را در کوتاه ترین 

 کنترل کیفیت و مفاد .11

 بررسی واحد درخواست دهندهآن از طریق  و کمیت سفارش شده پذیرفته نیست مگراینکه کیفیت کاالیتحویل و دریافت 

 روز از تاریخ تحویل تاییدشده باشد.  5خریدار ظرف 

خریدار تایید شود ، حق ابالغ معایب و  درخواست دهنده انجام شده واحد بررسی های طیحتی اگر کیفیت قابل قبول 

 نقایص پنهانی که ممکن است در طول استفاده مشاهده شود باید محفوظ بماند. 



 نیست رد کند. در این صورت ، فروشنده مسئول پذیرش برگشت توافق شدهرا که مطابق با مشخصات  کاالهاییخریدار باید 

باشد. درصورتیکه فروشنده این مسئولیت  می اعالم خریدارکاری از زمان روز 5  مدت حداکثر ظرف به هزبنه فروسنده کاال

به ازای هر  قیمت خرید کاالکل  را به مبلغ دو در هزار از های نگهداری و انبارداری کاالرا به عهده نگیرد، وی باید هزینه 

را   کاالهاتحویل داده شده غیرقابل استفاده باشد و در صورتیکه فروشنده این  کاالهای پرداخت نماید اگر نگهداری  روز

کاالهای  به صالحدید خود نسبت به  روز از تاریخ مذکور نپذیرد و دریافت نکند ، خریدار حق دارد 5مدت حداکثر ظرف 

 شنده موظف به پرداخت می باشد.تصمیم گیری نموده و هزینه های مربوطه را به حساب فروشنده منظور نماید و فرو مذکور

 ضمانت 

هرگونه عیب و نقص پنهانی یا آشکار در کاالی تحویل داده شده بر عهده فروشنده است و خریدار کاالی مذکور را عودت 

 می نماید و فروشنده موظف به جایگزینی ظرف مدت تعیین شده توسط خریدار می باشد. 

 بیمه  .12

به خریدار و اخذ رسید  را در برابر هرگونه ضرر و خسارت وارده تازمان تحویل فروشنده باید محصول و خدمات فروشی

ادعای خسارات وارده قبول نمیکند. درصورتیکه  بیمه نماید در غیراینصورت خریدار هیچ مسئولیتی برای ضررها و تحویل

که منتسب  فروخته شده کاالیوجود عیب پنهانی یا مشخص در  یتمسئول علیه خریدار و اثبات آن مبنی بر اشخاص ثالث

 نماید.  و جبران ، فروشنده باید کلیه ضررها و خسارت حال و آینده خریدار را پرداخت به فعل یا ترک فعل فروشنده باشد 

 حقوق مالکیت معنوی  .13

ه اعالم و اقرار بدینوسیلبه منظور تولید مورد استفاده خریدار قرار گیرد ، فروشنده  خریداری شدهیا خدمات  کاالدر صورتیکه 

و هیچ حقی در مورد  می باشدکه کلیه حقوق مالکیت معنوی در مورد محصوالت تولیدی خریدار متعلق به خریدار  می نماید

همچنین بدینوسیله اعالم و پذیرفته نیست. فروشنده  برای فروشنده ایجاد نمی گردد و این محصوالت تحت هر عنوانی

به  پس از قبول سفارش خرید خریدار از سوی فروشندهو خدمات  کاالها ی و معنویکلیه حقوق ماد که تعهد می نماید

خریدار منتقل می گردد و خریدار مالک قطعی و رسمی کاال یا خدمات سفارش داده شده میگردد و فروشنده هیچگونه حقی 

علق حقوق مادی ویا صورت مستحق الغیر درآمدن و یا هرگونه ادعایی درخصوص ت در. در این خصوص نخواهد داشت

، فروشنده باید خریدار را از هر گونه ضرر  و خسارت حال و آینده و معنوی کاال یا خدمات فروخته شده به اشخاص ثالث،

 و خسارات مربوطه را در وجه خریدار بدون نیاز به هیچگونه مطالبه جبران نماید.  مطالبه خسارتی مصون نگه دارد

 شرایط تحویل  .14



درخواست  "سفارش نامه"خریدار باید در  اجرا گردد. سفارش داده شده کاالی اینکوترمز باید برای ارسال و تحویلقواعد 

 قید نماید.  کاالخود را در مورد شرایط ارسال و تحویل 

 پرداخت  .15

تحویل  توافق شدهرا در دوره زمانی  کاالکه خریدار  این فاکتور از خریدار شروع میشود بشرطدوره پرداخت از تاریخ دریافت 

باشد.  و یا تایید کاال یا خدمات دریافتی از لحاظ کمیت یا کیفیت پرداخت نباید به معنی پذیرفتن شرایط و قیمتها .داده باشد

  ندارد. کاال از سوی خریدار عیوب و نقایص اعالمدوره پرداخت تاثیری بر مسئولیتهای فروشنده و حقوق خریدار در مورد 

 محل اجرا  .16

که   محلی نماید  می قبول و تعهد  بدینوسیله سفارش باید در محلی صورت گیرد که خریدار مشخص کرده است. فروشنده

 محل اجرای تعهد در نظر گرفته شود.  خریدار مشخص کرده است 

 هشدارها و ابالغیه ها  .17

هشدارها و ابالغیه های طرفین باید بصورت کتبی ارسال گردد و به نشانی های طرفین که در زیر قید شده است با پست 

 سفارشی یا دفترخانه فرستاده شود. 

 تغییرات  .18

باید طی توافقنامه جانبی کتبی که با رضایت دوجانبه  "سفارش نامه"کلیه تغییرات ، افزایش یا کاهش مفاد شرایط خرید 

در  به تنهایی رفین تنظیم میگردد و به امضای نماینگان مجاز طرفین میرسد صورت پذیرد. هر یک از طرفین نمیتوانندط

 مسئولیتها تغییری ایجاد کنند یا اجرای این توافقنامه را تغییر دهند. 

 اختالفات  .19

راکز ذیصالح به موضوع اختالف بعنوان متهران  و مراجع ذیصالح قضاییدر صورت بروز هر گونه اختالف ، دادگاهها 

 رسیدگی خواهند کرد. 

نافی تعهدات طرفین مطابق با شرایط عمومی و/یا توافقنامه/قرارداد فیمابین نخواهد  "سفارش نامه"شرایط مندرج در این 

 بود.

  


