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  :شماره         بسمه تعالي                                                                                                                  

  :تاريخ                                                                                                                                                                                   
  :پيوست                                                                                                                                                                                   

  
  يك باب ساختمانقرارداد فروش قطعي 

  زنجاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
 :طرفين قرارداد ) 1ماده 

  : فروشنده

و  ......................................به عنوان  ......................آقايان ندگي ينماه بزنجان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
   41569: شماره تلفن  -..........................................................دانشگاه به آدرس  ........................به عنوان  ......................

  :داريخر 
 ................................صادره از ........................ به شماره شناسنامه ...................... فرزند ................................... نام و نام خانوادگي 

..................................................  ................................................ساكن ............................ متولد .................................................. كدملي 
  . ........................................................... تلفن................................................... كدپستي 

  : قراردادموضوع  )2ماده  
به نشاني  زنجان .........واقع در بخش ...............داراي پالك ثبتي شماره  ساختمان بابك يدانگ  ششعبارتست از انتقال      

، ..............قسمت به عمارت شماره  ................در  "، غربا.....................به پياده رو خيابان "شماال كه .........................................
قسمت سوم شرقي و قسمت چهارم جنوبي محسوب  ( ............قسمت كه اول تا چهارم به عمارت شماره  ...........در  "جنوبا
به عمارت "شرقا ..............و قسمت ششم به عمارت شماره  ................و قسمت پنجم كه غربي محسوب است به كوچه ) است

دولت جمهوري  بنام.............................................هاي ال يت به شماره سريمالكهاي داراي سند  ومحدود است  ...............شماره 
 ...........امتياز برق تك فاز و  ..........داراياسالمي ايران به نمايندگي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان 

اندازه گيريهاي به  مساحت عرصه طبق.  امتياز گاز شهري مي باشد............امتياز آب شهري و ............امتياز برق سه فاز ، 
شامل چند قسمت به شرح ذيل مي  متر..................در حدود   اعياني ملك. مي باشد متر مربع ......................عمل آمده در حدود 

  .باشد
  ،يك دهنه ورودي ماشين رو حياط،ساختمان اداري ، راه پله ساختمان دهنه مغازه  ......همكف شامل ) الف
  موتورخانه در محوطه حياط) ب
  زيرزمين) پ
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  طبقه اول بصورت ساختمان اداري) ت
  راهرو جنوب غربي) ث

  :مبلغ قرارداد ) 3ماده 
ال به حروف  ير............................. ..............به طور مقطوع مطابق برگ پيشنهاد قيمت پيوستي مورد معامله  مبلغ   

  .مي باشدال ير............................. ...........................

  :نحوه پرداخت ) 4ماده 
به (ال ير.....................................................)به عدد(مبلغ مبلغ كل قرارداد به  .................معادل  قراردادن يهمزمان با ا      

شعبه .................... .....بانك ..................... .....مورخ ... ..................... ش شمارهفيطي  ريال.............................................)حروف
به (مبلغ به  .................معامله معادل  مبلغد الباقي ه و مقرر گرديديگردز واريفروشنده حساب به .......................... 

ي به ريال  قبل از تنظيم سند انتقال) ................................................... به حروف( الري............................. ...........................)عدد
واريز و  بنام دانشگاه علوم پزشكي زنجان...........................شعبه ........... ...............نزد بانك ..... .............................حساب شماره 

  .م گردداصل فيش واريزي به فروشنده تسلي

  :شرايط مربوط به تنظيم سند  ) 5ماده 
در دفتر اسناد رسمي شماره   13 ..../     ..../    ....خ   يم سند طبق قرارداد در تارين متعهد شدند جهت تنظيطرف -5- 1     

دار يد سند را به نام خريحاضر شوند و فروشنده متعهد گرد ..............................................واقع در  .........................................
م سند، گواهي سر دفتر مثبت ير دفتر خانه اسناد رسمي براي تنظن ديك از طرفيصورت عدم حضور هر  انتقال دهد، در

  .تخلف نامبرده مي باشد 
دار در حكم يروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خرم سند از طرف فيئه مستندات و مدارك الزم جهت تنظعدم ارا - 2-5  

  . گواهي عدم حضور مي باشد مذكور مجاز به صدورعدم حضور است و سر دفتر در موارد 

قابل تمديد  5-1در صوتيكه مراجع ذيصالح در ارائه پاسخ استعالم هاي درخواستي تاخير نمايند تارخ مذكور در بند  -3-5
  .خواهد بود

  :شرايط تسليم مورد معامله  ) 6ماده 
گونه موانع دار كند و هر يم خريتوابع و ملحقات و منضمات آن تسل با تمامموظف است مورد معامله را  فروشنده -6- 1     

  .فاء و بهره برداري كامل از مورد معامله را برطرف كند يدر است
قبل از ن عامل مربوط به زمان يت انتقال نداشته و ايه قابلدر صورتيكه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهر -6- 2     

  .د يدار عودت نمايبه خر افتي رايل است و فروشنده موظف است ثمن درعقد باط ،عه نامه باشديانعقاد مبا

  :آثار قرارداد  ) 7ماده 
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م مقام قانوني آنها الزم االجراء ن و قائمابين تنظيم و براي طرفيي قانون مدني ف) 10(تناد ماده ن قرارداد باساي -1-7
  .مي باشد

در  ،دار منع مي كنديخر ر ازيل به غيال مورد معامله به هر عنوان و دلن قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقيا - 2-7   
ا با اقامه دعوي ابطال به يدرخواست فسخ قرارداد را نموده و دار حق خواهد داشت ير ، خريصورت تخلف و انتقال به غ

دار يكه الزام ممكن نباشد خريدر صورت. د ه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهيت فروشنده و منتقل اليطرف
  .ا دارد ه رحق فسخ معامل

ه مجوزها و مدارك الزم از مراجع يم سند رسمي كليا حداكثر تا زمان مقرر براي تنظيبالً و فروشنده متعهد است ق -7- 3     
  . د يمورد معامله را اخذ نما انتقال مختلف در خصوص

امكانات موجود در مورد ان ، مستحدثات و يهاي احتمالي در خصوص توابع ، اعي ه بدهيفروشنده مكلف است كل - 4-7  
  .د يه نمايم سند رسمي تصفيا زمان تنظمعامله را حداكثر ت

و حق  رينه حق الثبت و حق التحريو هز كليه ماليات ها و ماليات نقل و انتقال و عوارض شهرداري به عهده فروشنده -5-7
  .مي باشد  دارخريبر عهده  اوراق

ست ير نييه قابل تغمت مورد معامليچ عنوان و به جهت نوسان قيبه ه 3ماده  1راي معامله در بند ب ارائه شدهمت يق -6-7 
  .ست يدار متصور نيا خريي براي فروشنده يث حق و ادعاين حيو از ا

ال  ير ..............................ر مبلغ يمكلف است به ازاي هر روز تاخ خريدار در اجراي تعهد خود قصور نمايدكه يدر صورت -8-7 
خسارت مذكور عالوه بر انجام تعهد اصلي بوده و با آن .د يپرداخت نما فروشندهر اجراي تعهد به يبعنوان خسارت تاخ

روز ادامه داشته باشد فروشنده حق فسخ قرارداد و ضبط  10و در صورتيكه مدت تاخير بيش از  .قابل جمع است 
  .ضمانتنامه شركت در مزايده را به نفع خود خواهد داشت

  .خريدار اقرار مي نمايد كه از افراد ممنوع المعامله نمي باشد -9-7

  :منافع مورد معامله) 8ماده 
و فروشنده  باشد مي فروشنده به متعلق تسليم تاريخ تا عقد تاريخ از مورد قرارداد متصله و منفصله منافع گونه هر

قرار مبيع در تصرف فروشنده است كه متعهد گرديده  با قبالً به كسي واگذار نشده و مورد معاملهمنافع د اقرار مي نماي
  تحويل نمايدتخليه كرده و در مقابل اخذ رسيد به خريدار  صحيح و سالم 13/   /   مورد معامله را در تاريخ     

ها در مورخه دهنه از مغازه .........   منافع مغازه هاي همكف ساختمان در اختيار مستاجر بوده كه تاريخ تخليه  عين  :تبصره
مبالغ اجاره بهاي پرداختي مستاجرهاي مغازه  .مي باشد......../......../........ دهنه از مغازه ها در مورخه ........ و  ...../..../.............

  .به خريدار تعلق خواهد گرفت 5-1هاي مذكور از تاريخ تحويل مورد معامله طبق ماده 

 :قطعيت معامله) 9ماده



 
  

  )اداره امور قراردادها(مديريت امور عمومي  –ستاد دانشگاه علوم پزشكي   –ابتداي خيابان جمهوري اسالمي  –ضلع شمالي ميدان آزادي  –زنجان   :درسآ             
 PR@ZUMS.AC.IR:پست الكترونيكي       45156-13191:كدپستي        4221801:فاكس            4156411:تلفن

 

اقرار عقد خارج الزم في مابين آنان ه عم از فروشنده و خريدار ضمن عقد الزم حاضر و ضمن عقد خارج الزم كه بطرفين ا
  .استگرديده  نامه تمامي مفاد اين مبايعه  يبه طور شفاهي منعقد شده متعهد و ملزم به اجرا

  :تعيين تكليف بدهي هاي مورد معامله) 10ماده 

تلفن و گاز منصوبه تا روز تخليه و تحويل به عهده  ،برق  ،آب  استفاده از اشتراكات بدهي هاي احتمالي ناشي از پرداخت
  . فروشنده است

  :ضمان درك) 11ماده 
  . شمسي به عهده فروشنده استك سال كامل يلغايت  عه نامهتنظيم مبايضمان درك از تاريخ 

 :رويت مورد معامله) 12ماده 

 هر ت،اس گرفته قرار وي قبول مورد و رسيده خريدار رويت به موجود كميت و كيفيت با در هنگام قرارداد معامله مورد

 مشمول معامله مورد كه غيره و راهها حريم به راجع قانوني مقررات طبق غيره و عمومي شوارع به اعياني الحاق گونه

  .كرد نخواهد ايجاد طرفين براي را حقي و نداشته معامله در تاثيري هيچگونه ، گرديده كنون تا يا گردد آن

 :فسخ معامله) 13ماده 

 عدم اثر در قرارداد چنانچه گرديد شرط لذا دارد فسخ حق فروشنده خريدار، سوي از تعهدات انجام عدم صورت در

 خريدار سپرده مبلغ اينكه ضمن گردد فسخ فروشنده سوي از ،توسط خريدار مقرر موعد در مابقي مبلغ معامله پرداخت

 پايه نرخ درصد5 معادل ،گردد مي ضبط فروشنده نفع به ،شود مي تلقي اتتعهد انجام حسن تضمين بعنوان كه

 عودت خريدار به مابقي و كسر داريپرداختي خر مبلغ از فروشنده به وارده زيان و ضرر جبران بعنوان كارشناسي

 اداري خاص اقدام مستلزم و شد خواهد محقق فروشنده سوي از فسخ بر مبني كتبي اعالم با قرارداد فسخ .شد خواهد

  .بود نخواهد قانوني و قضايي مراجع به مراجعه يا و

 :مالكيت منصوبات مورد معامله) 14ماده 

 خريدار قبول مورد و رسيده خريدار رويت به است محسوب مبيع جزء كه متعلقه اموال و منصوبات ، تأسيسات كليه

  .است گرفته قرار

 :تعيين تكليف هزينه هاي نگهداري مورد معامله) 15ماده 

 برع مبي تسليم تاريخ تا عقد تاريخ از ... و برق و آب از استفاده از ناشي حقوق و مبيع نگهداري هاي هزينه كليه

  .باشد مي فروشنده عهده

  
  

 :اخذ مفاصاحسابهاي الزم) 16ماده 
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 خريدار به و اخذ را مبيع تسليم تاريخ تا ... و برق و آب از استفاده حق حسابهاي مفاصا كليه است متعهد فروشنده

  .نمايد ارائه

 :اسقاط خيارات قانوني) 17ماده 

  .اسقاط گرديده و به اظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده است طرفينكافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از 

 :هزينه هاي انجام مزايده) 18ماده 

نشر آگهي  هاي نهيهز  و پايه قيمت تعيين جهت كارشناسي هزينه قبيل از مزايده انجام به مربوط هاي هزينه كليه
  .باشد مي خريدار بعهده رسمي اسناد دفاتر در انتقاالت و نقل به مربوط هاي هزينه كليهده در روزنامه و يمزا

 :اقرار به عدم شمول قانون منع مداخله) 19ماده 

 مصوب دولتي معامالت در دولت كاركنان و مجلس نمايندگان ، وزراء مداخله منع قانون مشمول نمايد مي اقرار خريدار

  .باشد نمي 1337

 :نشاني طرفين) 20ماده 

 48 مدت ظرف موظفند طرفين نشاني تغيير صورت درو  است شده ذكر قرارداد صدر در كه است همان طرفين نشاني

 شده ابالغ مذكور هاي نشاني به مكاتبات و ابالغات كليه اينصورت غير در دهند اطالع مقابل طرف به كتباً ساعت

  .گردد مي محسوب

  :نسخ قرارداد  )21ماده 

كسان است يو هر سه نسخه داراي اعتبار  ديم و امضاء و مبادله گردين تنظين طرفيسه نسخه بماده و  21ن قرارداد  در يا 
  .مي گرددم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط يكه با تنظ

  فروشنده
.............................  

  خريدار
................................  

.............................  
  )2(شاهد قرارداد                                  )                                                                                 1(شاهد قرارداد                

  :..................نام و نام خانوادگي                                             : .............                                            نام و نام خانوادگي          
  محل امضاء                                              محل امضاء                                                                                                                  


