
   (46 -  1:   فشم ضواسُ  )                                                                                                                                             
 

 

 تَافقٌاهِ ّوکاسی آهَصضی

 

 : قاًَى هذًی فیوا بیي افشاد ریل هٌؼقذ هی گشدد10تَافقٌاهِ حاضش با هجَص هادُ 

 ٍ ًوایٌذگی آقای هجیذ ؿفاسی                         411151144496ضشکت ضْشکْای صٌؼتی کشهاى با کذ اقتصادی : طشف اٍل 

ضشکت ضْشکْای صٌؼتی استاى کشهاى                 - ًبص هیذاى ػاضَسا : بِ آدسس کشهاى  (سئیس ّیات هذیشُ ٍ هذیشػاهل  )

 ( ًاهیذُ هی ضَد کاسفشهاکِ دس ایي تَافقٌاهِ  )  034-31272000با ضواسُ تلفي  

                     (هذیشػاهل  )..…………ٍ بِ ًوایٌذگی آقای ………با کذ اقتصادی .………………ضشکت : طشف دٍم 

 ( ًاهیذُ هیطَد هجشیکِ دس ایي تَافقٌاهِ  ) ..………………،با ضواسُ تلفي .……………………بِ ًطاًی 

 :هَضَع تَافقٌاهِ - 1هادُ

بشای ضاؿلیي ٍاحذّای صٌؼتی هستقش دس ضْشکْا ٍ ًَاحی صٌؼتی ٍ  (.………………)بشگضاسی دٍسُ آهَصضی 

 .(هستٌذات پیَست  )صٌایغ کَچک استاى کشهاى 

 هبلؾ تَافقٌاهِ- 2هادُ 

 .کِ تَسط کاسفشها بِ هجشی پشداخت هی گشدد( سیال   .…………… )هبلؾ تَافقٌاهِ 

 کلیِ کسَسات قاًًَی طشح ّای ؿیش ػوشاًی بِ ػْذُ هجشی هی باضذ:  1تبصشُ  

 :ضشایط تَافقٌاهِ - 3هادُ

 استفادُ اص بْتشیي سٍضْای آهَصضی،ایجاد فضای آهَصضی هٌاسب ٍ اسایِ فایلْای آهَصضی بِ کاسفشها تَسط هجشی- 1-3

 اسائِ گَاّیٌاهِ هؼتبش بِ ضشکت کٌٌذگاى دس دٍسُ ّای آهَصضی تَسط هجشی- 2-3

 بشگضاسی دٍسُ ّای آهَصضی تا پایاى سال جاسی تَسط هجشی- 3-3

 تاهیي هکاى بشگضاسی دٍسُ ّای آهَصضی بؼْذُ هجشی هی باضذ-4-3

 ًفش هی باضذ ٍ افشاد هی بایست قبل اص بشگضاسی ّش دٍسُ بِ ..……سقف هؼشفی افشاد اص طشف کاسفشها دسّشدٍسُ - 5-3

 .هجشی هؼشفی ضًَذ

 



 ػکس بشداسی ٍ فیلن بشداسی کاهل دٍسُ ّای آهَصضی ٍ اسائِ بِ کاسفشها- 6-3

 اسصضیابی ٍ اثش بخطی دٍسُ ّای آهَصضی با استفادُ اص فشهتی کِ کاسفشها اسایِ هی دّذ اًجام هی ضَد- 7-3

 .اسسال گضاسش دٍسُ ّای آهَصضی بِ کاسفشها دس قالب فایل الکتشًٍیکی کِ اص طشف کاسفشها اسایِ هی ضَد- 8-3

کاسفشها اص حق ًظاست بش حسي اجشای دٍسُ ّای آهَصضی بشخَسداس است کِ اص طشیق هؼاًٍت صٌایغ : ًظاست -9-3

 کَچک اػوال هی گشدد

 پشداخت هبلؾ تَافقٌاهِ پس اص بشسسی ٍ تاییذ هؼاًٍت صٌایغ کَچک کاسفشها اًجام هی پزیشد-10-3

ّشیک اص طشفیي تا قبل اص بشگضاسی اٍلیي دٍسُ حق فسخ تَافقٌاهِ سا داسد، اػوال فسخ با اػالم کتبی بِ : فسخ -11-3

 .طشف دیگش اًجام هی ضَد

 قاًَى هذًی، اقاهتگاُ طشفیي بِ ضشح هٌذسج دس ایي تَافقٌاهِ، یا ّش اقاهتگاُ دیگشی 1010با سػایت هادُ : آدسس -12-3

ّشًاهِ سفاسضی کِ بِ ًطاًی هزکَس اسسال گشدد، . است کِ بِ طَس کتبی ٍ با دسیافت سسیذ بِ طشف دیگش اػالم ضَد

 .ٍاصل ٍ ابالؽ ضذُ تلقی هی ضَد 

دس توام هَاسد اختالف ساجغ بِ ایي تَافقٌاهِ ٍ یا تفسیش کلی ٍ جضیی آى تصوین ٍ ًظش ًوایٌذُ :  حل اختالف 13-3

ساصهاى صٌایغ کَچک ٍ ضْشکْای صٌؼتی ایشاى کِ بِ ػٌَاى داٍس ٍ حکن هشضی الطشفیي هَسد قبَل ٍ تَافق طشفیي 

هی باضذ، الصم االجشاست ٍ طشفیي حق ّشگًَِ ایشاد ٍ اػتشاض ًسبت بِ سای ٍ ًظش ًاهبشدُ سا اص خَد سلب ٍ ساقط 

 .ًوَدًذ ٍ هتؼْذ ٍ هلضم بِ اجشای هفاد سای ٍ تصوین یاد ضذُ گشدیذًذ

 . ًسخِ ّن ضکل تٌظین ٍ اهضا گشدیذ2 تبصشُ دس 1 بٌذ،  13هادُ ،3ایي تَافقٌاهِ دس -14-3

            

          ضشکت ضْشکْای صٌؼتی استاى کشهاى                 

                سییس ّیات هذیشُ ٍ هذیشػاهل    

                                هجیذ ؿفاسی

 

             ػضَ ّیات هذیشُ                                                                             

          سیذهْذی طبیب صادُ   

 

                                   ضشکت 


